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Öz: Amaç: Bu çalışma COVID-19 sırasında alınan önlem-
lerin ve karantina uygulamalarının adolesanlarda değişen 
yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına yönelik etkilerini 
incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Bu derleme ça-
lışma, birincil verilerden; yani son bir yıla ait adolesanlarda 
COVID-19’un etkisine yönelik yapılmış çalışmalardan elde 
edilmiş ikincil verilerin toplanmasıyla bir araya getirilmiştir. 
Bulgular: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgı-
nı yetişkinler kadar çocukları da önemli ölçüde etkilemiştir. 
Yapılan karantina uygulamaları; yiyecek erişimi ve tüketimi, 
açık hava etkinlikleri, seyahat, eğitim hayatı, fiziksel aktivi-
teye erişim dahil olmak üzere bireylerin günlük rutinleri ve 
yaşam tarzı davranışları üzerinde ciddi yansımalara yol aç-
mıştır. Adolesanlarda salgının sonuçları değerlendirildiğinde 
fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve ekran 
süresinde değişikliklerin yaşandığı görülmüştür. Bu nedenle, 
gençler için pandemi sürecinin etkilerini dikkate almak ve 
değişen yaşam tarzı değişikliklerini araştırmak önemli görül-
mektedir. Sonuç: COVID-19 salgını dünya çapında milyonla-
rı enfekte etmiş ve özellikle adolesan dönemde önemli yaşam 
tarzı değişikliklerine yol açmıştır. Hem salgın sırasında hem 
de salgın neticesinde olası yan etkileri azaltmak ve koruyu-
cu sağlık hizmetlerini geliştirmek adına diyetisyenlerin, halk 
sağlığı uzmanlarının adolesan dönemdeki çocuklara ve ailele-
re yönelik eğitimler vermesinin etkili olacağı düşünülmüştür. 
Mevcut literatürün büyük bir kısmının şu anda anket verilerin-
den veya yorum tartışmalarından oluştuğu düşünüldüğünde, 
yaşam tarzı değişikliklerinin nesnel ölçülerle incelendiği daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, Adolesan, 
Yeme Alışkanlıkları, Yaşam Tarzı

Abstarct: Aim: This study was prepared to investigate the ef-
fects of  was taken the prevantion and quarantine practices 
during COVID-19 pandemic on lifestyle changes and eating 
habits of adolescents. Methods: This review is from primary 
data; in other words, by collecting secondary data obtained 
from studies conducted on the effect of COVID-19 on ado-
lescents for the last year. Results: The COVID-19 epidemic 
which has affected the whole world, has significantly affected 
children as well as adults. Quarantine process has affected 
to food access and consumption, outdoor activities, travel, 
education and access to physical activity. This situation has 
caused serious reflections on the daily routines and lifestyle 
behaviors of individuals. It was observed that there were 
change in physical activity, eating habits, sleep patterns and 
screen time when the results of the epidemic were evaluated. 
Therefore, it seems important for young people to consider the 
effects of the pandemic process and to investigate the chang-
ing lifestyle changes. Conclusion: The COVID-19 epidemic 
which has affected the whole world, has significantly affected 
children as well as adults. It was thought that it would be ef-
fective for dieticians and public health specialists to provide 
trainings for children and families in adolescence in order to 
reduce possible side effects and improve preventive health 
services both during and after the epidemic. Given that much 
of the current literature currently consists of survey data or 
comment discussions, further research is needed to examine 
lifestyle changes with objective measures.
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GİRİŞ 

2019 yılından beri gündemimizde olan Koro-
navirüs hastalığının (COVID-19) ilerlemesini 
yavaşlatmak için ülkeler sosyal izolasyona 
ihtiyaç duymuş ve bu durum günlük aktivi-
telerin aksamasına neden olmuştur. Virüsün 
yayılmasını engellemeye yönelik temel ön-
lemlerden biri olan karantina uygulamaları, 
tüm kıtalardaki ülkeler tarafından desteklen-
miş olup; ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) sağlıklı bir yaşam tarzının hastalığın 
önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olabi-
leceğini önermiştir. Bu sebeple de karantina 
uygulamaları sırasında birçok ülke, yaşam 
tarzı alışkanlıklarında değişikliklere yol açan 
olumsuzluklardan kaçınmak için özellikle 
sağlıklı gıda tüketimi ve fiziksel aktiviteye 
yönelik öneriler geliştirmiştir (Scarmozzino 
ve Visioli, 2020).

Yetişkinliğe geçişte önemli bir basamak olan 
adolesan dönem çeşitli psikolojik ve sosyal 
değişikliklerin meydana geldiği insan gelişi-
minin önemli bir aşamasıdır. Aynı zamanda 
adolesan dönem, sosyal çevre ile etkileşimin 
bireyin yetişkin dönemde yaşamına taşıdı-
ğı yeteneklerini şekillendirdiği dinamik bir 
gelişme ile karakterizedir (Ruíz-Roso et al., 
2020). Bu dönemde bireyler, gelecekteki ya-
şam sağlığının ve refahın temeli olan fiziksel, 
bilişsel, duygusal, sosyal ve ekonomik kay-
nakları edinir.  Kısacası bugün adolesan dö-
nemin sağlığına ve refahına yapılan yatırım-

lar, önümüzdeki yıllarda ve gelecek nesillerde 
faydalar sağlamaktadır (Wu et al., 2017).

COVID-19 salgınının mevcut senaryosu ve 
çeşitli ülkeler tarafından alınan sosyal izo-
lasyon önlemleri göz önüne alındığında, ado-
lesanlar arasında yeme alışkanlıklarının ve 
yaşam tarzı değişikliklerinin araştırılmasına, 
gelecekteki kronik hastalıkların önlenmesin-
de ve potansiyel risk faktörlerinin belirlen-
mesi amacıyla ihtiyaç vardır. Bu sebeple ça-
lışmanın amacı COVID-19 sırasında alınan 
önlemlerin ve değişen yaşam tarzlarının ado-
lesanlarda beslenme alışkanlıklarına yönelik 
etkisini araştırmak ve değişen sağlık politika-
larına yönelik bakış açısı sunmaktır. Bu der-
leme makalede adolesanlarda COVID-19 sal-
gınında alınan önlemlerin etkileri; beslenme 
alışkanlıkları, uyku süresi, fiziksel aktivite, 
ekran süresi başlıkları altında değerlendiril-
miş ve konu kanıta dayalı bilgiler eşliğinde 
tartışılmıştır.  

YÖNTEM

Bu derleme çalışmada, birincil verilerden 
elde edilen ikincil veriler yani; adolesan-
larda son bir yıla ait COVID-19’un etkisine 
yönelik yapılmış çalışmaların sonuçları de-
ğerlendirilmiştir. Bu verilerin elde edilme-
sinde, “COVID-19, koronavirüs, adolesan, 
yeme alışkanlıkları, yaşam tarzı, obezite” ve 
“coranavirus, adolescent, eating habits, li-
festyle, obesity vb.” gibi Türkçe ve İngilizce 
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anahtar kelimeler kullanılarak yapılan ulusal 
ve uluslararası literatür taramasından yarar-
lanılmıştır. COVID-19 salgını neticesinde 
adolesanlarda beslenme, fiziksel aktivite, 
uyku ve ekran süresindeki değişikliklerin ne 
yönde olduğu yapılan çalışmalar yardımı ile 
incelenmiştir. COVID-19’un henüz çok yeni 
bir salgın olarak dünya gündemini meşgul 
etmesi sebebiyle, yapılan çalışmaların bir 
araya getirilip değerlendirildiği makale sayı-
sının yetersiz olduğu görülmüştür. Çalışmada 
kaynak taramasında dikkat edilen noktalar ve 
kısıtlılıklar bu şekilde ifade edilebilir. Yapılan 
çalışmaların her geçen gün artması ve yeni 
bilgiler eklenmesi mevcut durumun tespiti 
açısından önem arz etmektedir. 

BULGULAR

COVID-19 salgını neticesinde yapılan araş-
tırmalar her ne kadar yetişkinlere yönelik olsa 
da adolesanlar için de oldukça endişe verici 
sonuçlara neden olabilmektedir. Yapılan ka-
rantina uygulamaları, yiyecek erişimi ve tü-
ketimi, açık hava etkinlikleri, seyahat, okul-
la ilgili işlevler ve birçok egzersiz biçimine 
erişim dahil olmak üzere bireylerin günlük 
rutinleri ve yaşam tarzı davranışları üzerinde 
ciddi yansımalara yol açmaktadır (Hossain, 
Sultana ve Purohit, 2020).  Bu gibi durumlar 
dünya genelinde 150 milyondan fazla çocuk 
ile adolesanların daha çok kapalı alanlar-
da vakit geçirmesine, fiziksel aktivitelerinin 
azalmasına, uyku ve beslenme alışkanlıkla-

rının değişmesine, ekran maruziyetlerinin 
artmasına neden olmuştur (Scully, Dixon ve 
Wakefield, 2009). Bu nedenle, gençler için 
pandemi sürecinin etkilerini dikkate almak 
ve değişen yaşam tarzı değişikliklerini araş-
tırmak önemlidir.

Azalan Fiziksel Aktivite

Çocukluk döneminde olduğu kadar adolesan 
dönemde de büyüme ve gelişme sırasında 
sağlığın korunması için adolesanların fiziksel 
olarak aktif kalmaları gerekir. Fiziksel aktivi-
te günlük enerji harcamasına katkıda buluna-
rak kas kütlesini arttırır. Böylece enerji alımı-
nı dengeler; metabolik ve psikolojik profilleri 
iyileştirir (Kohl ve Cook, 2013).

Pandemi sürecinde azalan fiziksel aktivite 
kayıtları neticesinde İtalya’da yapılan bir ça-
lışma ile evde çocuk ve adolesanlara yönelik 
fiziksel aktivite, oyun önerileri yayınlanmış 
ve bu konuda önlemler alınmıştır. Çalışma-
da yapılan program sayesinde aktivite ve 
oyunların adolesanlarda karantina kurallarıy-
la başa çıkmalarına yardımcı olacak olumlu 
duygulara, stres tepkilerine, kilo kontrolüne 
ve sağlıklarına katkıda bulunabileceği be-
lirtilmiştir (Calcaterra, Vandoni, Pellino ve 
Cena, 2020).

Pandemi, toplumlarda gelecekte daha az fi-
ziksel aktiviteye yol açabilecek yapısal deği-
şiklikleri beraberinde getirmiş ve bu durum 
da yeni yaklaşımları beraberinde gerektirmiş-
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tir. Örneğin fiziksel aktivite değerlendirilir-
ken ‘fiziksel okuryazarlık’ kavramı da önem 
kazanmıştır. Fiziksel okuryazarlık, insanların 
yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılmak için 
değer vermeleri ve fiziksel aktivite yapmaları 
için gereken motivasyon, güven, fiziksel ye-
terlilik, bilgi olarak tanımlanmıştır. COVID-
19’dan sonra büyük oranda evlerinden eğiti-
me devam eden çocuklara ve adolesan döne-
me yönelik olarak da çalışmalar geliştirilmiş 
ve bu yönde teknolojik araçlardan da yararla-
nılmıştır. Örneğin Kanada’da ‘PLAYBuilder’ 
programı1 ile koronavirüs salgını sırasında 
çocukları aktif ve zihinsel olarak meşgul tut-
mak için evde gerçekleştirilebilecek aktivi-
teler sunan bulut tabanlı bir sistem geliştiril-
miştir. Benzer şekilde İngiltere’de ‘SIMPLE 
Movement’2 Programı ile hem ebeveynlere 
hem de gençlere yönelik eğitimler verilerek 
gençlerin spor faaliyetlerine katılımlarını art-
tırmak amaçlanmıştır (Shahidi, Stewart Wil-
liams ve Hassani, 2020).

Değişen Beslenme Alışkanlıkları

COVID-19 öncesinde yapılan çalışmalar-
da veriler çocukların sağlıksız kilo alımının 
okul yılı içinde değil, daha çok okula gitme-
dikleri yaz aylarında gerçekleştiğini göster-
miştir (Franckle, Adler ve Davison, 2014; 
Wang, Vine, Hsiao, Rundle ve Goldsmith, 
2015). Özellikle von Hippel ve ark. (2016) 

1  https://sportforlife.ca/
2  https://www.simplephysicalliteracy.com/

yapmış olduğu çalışmada 3 yıl boyunca öğ-
renci ağırlığında obezite prevalansındaki ar-
tışlar belgelenmiş, bu artışların sadece yaz 
tatili sırasında meydana geldiği belirtilmiştir. 

Son zamanlarda ise karantina sürecinin evde 
kalan çocuk ve ergenlerde işlenmiş ve aşırı 
kalorili besinlerin tüketiminin yeme alışkan-
lıklarını kötüleştirdiği çalışmalarda belirtil-
miştir (Rundle et al., 2020). Her ne kadar CO-
VID-19 enfeksiyonu herhangi bir gıda veya 
diyet takviyesi ile önlenemese de enfeksiyon 
öncesinde, sırasında ve sonrasında iyi beslen-
me güçlü bir bağışıklık sistemini destekleme-
nin en önemli parçasıdır (Wang et al., 2015).

Pietrobelli ve ark. (2020) karantina sürecinde 
obez ergenlerde görülen yaşam tarzı değişik-
liklerini incelemek amacıyla yaptıkları çalış-
maya İtalya’nın Verona kentinde bulunan 41 
obez çocuk ve ergen katılmıştır. Çalışmanın 
verileri 3 hafta içinde toplanmış ve katılımcı-
lara beslenme, fiziksel aktivite, uyku davra-
nışlarını içeren yaşam tarzı bilgileri karantina 
öncesi ve sonrası olmak üzere sorulmuştur. 
Çalışma sonucunda sebze alımında herhan-
gi bir değişiklik olmazken meyve tüketimi 
önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca patates cip-
si, kırmızı et ve şekerli içecek alımında da 
önemli ölçüde artışlar gözlemlenmiştir. Ça-
lışmanın bir diğer çıktıları olan spor aktivite-
lerinde geçirilen süre azalmış, uyku ile ekran 
süresi ise artmıştır. Çalışmanın sonunda CO-
VID-19 pandemisinin, doğrudan viral enfek-
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siyonun ötesine uzanan yan etkileri olduğu 
belirtilmiş, karantina sürecinin obezitesi olan 
gençler üzerindeki zararlı yaşam tarzı etkile-
rini değerlendirmenin faydasından bahsedil-
miştir.

İspanya, İtalya, Brezilya, Kolombiya ve 
Şili’den 820 ergen ile gerçekleştirilen başka 
bir çalışmada ise   COVID-19 salgını sırasın-
da 10 ila 19 yaş arasındaki ergenlerde beslen-
me değişikliklerini incelemek, bunları normal 
diyetleriyle karşılaştırmak amaçlanmıştır.  
Çalışmanın sonucunda ergenlerinin sebze ve 
meyve tüketim alışkanlıklarındaki değişik-
likleri özellikle vurgulanmış olup, karantina 
öncesi her gün sebze meyve tüketen ergenle-
rin oranı %35,2; karantina sonrası ise bu oran 
%43 bulunmuştur. Benzer şekilde, ergenlerin 
yalnızca %25,5’i COVID-19’dan önce günde 
en az bir meyve tüketirken; karantina sonra-
sı bu oran %33,2 bulunmuştur. Bu sonuçlar 
yiyecek içecek satışının azalması ve nüfusun 
evde yemek pişirmek için daha fazla zama-
na sahip olması şeklinde yorumlanmıştır. Ek 
olarak, COVID-19 salgını sırasında ergen-
lerde fast food alımının önemli ölçüde arttığı 
bildirilmiştir.  Pandemiden önce ergenlerin 
sadece %44,6’sı haftada bir kereden fazla fast 
food tüketirken, bu rakam pandemi sırasında 
%64’e yükselmiştir. Benzer şekilde kızar-
tılmış ve tatlı yiyecek alımları önemli ölçü-
de artmış olup ergenlerin %14’ü, COVID-
19’dan önce her gün tatlı yiyecek tüketirken 

bu oran salgın sırasında %20,7’ye yüksel-
miştir. Çalışmada bu sonuçların, karantina 
sürecinin ergenlerde can sıkıntısı ve stres 
nedeniyle düzensiz yeme alışkanlıklarına ve 
sık atıştırmaya yol açabileceğini öne süren 
önceki çalışmaları doğruladığı belirtilmiştir 
(Ruiz-Roso et al., 2020).

Değişen Uyku Düzeni

Uyku, günümüzde sağlıklı yaşamın önemli 
bir bileşeni olarak kabul edilmekte ve uy-
kusuzluk durumunda adolesanlarda huzur-
suzluk, dikkat güçlükleri ve hafıza sorunları 
görülebilmektedir. Ayrıca yetersiz uykunun, 
yüksek tansiyon, obezite, depresyon ve di-
yabet riskini arttıracağı da çalışmalarda yer 
edinmiştir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, 
6 ila 12 yaşındakilerin 9 ila 12 saat ve gençle-
rin 8 ila 10 saat uyku almalarını önermektedir 
(Stern, Wagner ve Thompson, 2020). 

Nisan 2020’de gerçekleştirilen 600 kişiden 
oluşan bir çalışmanın katılımcıları 10-19 yaş 
arası bireylerden seçilmiştir. Araştırmanın 
verileri telefon görüşmeleri neticesinde elde 
edilmiş olunup Filistin’deki ergenlerin CO-
VID-19 süresince beslenme ve yaşam tarzı 
alışkanlıkları değerlendirilmek istenmiştir. 
Çalışmanın sonunda, 448 kişi (%74,7) karan-
tina sırasında öncesine göre televizyon sey-
retmek (1-3 saat) ve bilgisayar / tablet/ cep 
telefonu kullanmak (4 ve üzeri saat) için daha 
fazla zaman harcadığını bildirmiştir. Ayrıca 
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karantina öncesi günlük ortalama uyku sa-
ati dokuz olarak belirlenmiş olup 418 kişi 
(%69,7) salgın sonrasında bu süreden daha 
fazla uyuduğunu bildirmiştir (Allabadi et al., 
2020). 

COVID-19 salgınından Çinli ergenler ve 
genç yetişkinler arasındaki uykusuzluk semp-
tomlarının yaygınlığını ve sosyo-demografik 
ilişkilerini değerlendirmek yapılan bir başka 
çalışmada 11.835 ortaokul, lise ve üniversi-
te öğrencisi çevrimiçi ankete katılmaya dahil 
edilmiştir. COVID-19’dan önce Çinli ergen-
lerde uykusuzluk semptomlarının yaygın-
lığı %3,4 ile %12,2 arasında değişmektedir 
ve uykusuzluk belirtileri yaşayan Çinli genç 
yetişkinlerin yüzdesi %20,3’tür.  Çalışma-
nın sonunda örneklemin% 23,2’si uykusuz-
luk belirtileri yaşarken, sırasıyla ortaokul, 
lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerinin 
%18,0’ı, % 25,3’ü ve %25,7’si uykuda zorluk 
yaşamıştır. Buna ek olarak lise son sınıf öğ-
rencileri için uyku süresinin en kötü olduğu 
ve lise öğrencilerinin yarısından fazlası ge-
cede 7 saatin altında uyuduğu belirlenmiştir 
(Zhou et al., 2020). 

Ekran Süresinde Artış

COVID-19 sırasındaki mevcut yasalar ve 
politikalar göz önüne alındığında eğitim ve 
sosyalleşmenin yeni bir yolu olan ekran sü-
resindeki artışlar kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
durumun faydası kadar zararları da önemlidir. 

Her ne kadar sosyal medya, çocukların ve 
ergenlerin sosyal mesafeyi uygularken arka-
daşları ile bağlantıda kalmaları için ideal bir 
platform olarak görülse de COVID-19’dan 
önce yapılan bir çalışmada günlük 2 saatten 
az sosyal medya kullanımın lise öğrencilerin-
de yüksek düzeyde okula başarısı ile ilişkili 
olduğunu belirtilmiştir (Sampasa-Kanyinga, 
Chaput ve Hamilton, 2019).

Kuzey Amerikalı çocukların (6-11 yaş)  yak-
laşık yarısı COVID-19’dan önce günde 2 sa-
atten fazla ekran (ör. TV izleme, video oyun-
ları oynama, sosyal medyada gezinme) maru-
ziyetinde kalırken COVID-19 başlangıcından 
itibaren kanıtlar ekran süresinde büyük (%20
-66) artışlar olduğunu göstermiştir (Fakhou-
ri, Hughes, Brody, Kit ve Ogden, 2013; Guan 
et al., 2020; Salmon, Tremblay, Marshall ve 
Hume, 2011).

2427 Çinli çocuk ve ergenlerle (6-17 yaş ara-
sı) yapılan bir ankette ise, COVID-19 öncesi 
(Ocak 2020) ve sonrasında (Mart 2020) ek-
ran süresi değerlendirildiğinde yaklaşık haf-
tada 30 saat artış bildirilmiştir. Ayrıca toplam 
ekran süresinde ise %23,6 artış bulunmuştur 
(Xiang, Zhang ve Kuwahara, 2020).

Covıd-19 Sırasında Adolesanlara Yönelik 
Öneriler

Pandemi hızla kötüleşerek küresel bir krize 
dönüştüğü için, çeşitli ulusal ve yerel halk 
sağlığı otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar 
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(özellikle WHO)3 düzenli olarak güncellen-
miş ve COVID-19 tavsiyeleri sunmuştur.

1. Multidisipliner ekipler (diyetisyenler, halk 
sağlığı uzmanları, akademisyenler) adole-
sanlar için teknolojik alt yapıları kullana-
rak çevrimiçi randevular yapmalıdır.

2. Sağlıklı yiyecekler karantina sırasında art-
tırılmalı, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçın-
malı, evde pişirme tavsiye edilmeli ve ev 
yapımı yiyeceklerin tüketimi arttırılmalı-
dır.

3. Karantina sırasında fiziksel egzersiz şart-
tır. Evde kalan ergenler için fiziksel akti-
viteyi arttıran ve internet üzerinden kolay 
erişim sunan birkaç özel çevrimiçi kanal 
ya da dijital egzersiz uygulamaları kulla-
nılmalıdır.

4. Karantina ve önlemler evde geçirilen za-
manın artmasına, daha uzun ekran süresi-
ne ve uyku sorunlarına neden olabilir. Bu 
sırasında uykunun düzenlenmesi ve ekran 
süresi ebeveyn kontrolü ile güçlendirilme-
lidir.

5. Eğitim ve sağlık departmanları, evde genç-
leri motive etmek için egzersiz rehberleri 
geliştirmeli ve bunun için üniversiteler ile 
birlikte çalışmalıdır. 

3  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-
parenting

6. Mahalle düzeyinde çocuklar ve gençler 
için sosyal mesafenin korunmasına dikkat 
edilerek belirli açık hava etkinlikleri dü-
zenlenmelidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

COVID-19 salgını dünya çapında milyonları 
enfekte etmiş ve tahminen 1,5 milyar çocuk 
ve ergen, okulların kapanmasının ardından 
uzaktan eğitime geçiş yapmıştır. Bu süreçte 
yapılan çalışmalar, COVID-19’un yayılması-
nı azaltmak için gereken sosyal kısıtlamala-
rın hareketsiz davranışı artırdığını, bozulmuş 
uyku düzenine sebep olduğunu, dengesiz ve 
sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yaygın-
laştığını göstermiştir. Bu sebeple yaşam tarzı 
değişikliklerinde kalıcı önemli stratejiler ge-
liştirilmeye başlanmıştır. Mevcut literatürün 
büyük bir kısmının şu anda anket verilerin-
den veya yorum tartışmalarından oluştuğu 
düşünüldüğünde, yaşam tarzı değişikliklerini 
nesnel ölçülerle inceleyen daha fazla araştır-
ma yapılması gerekmektedir. Özellikle, bu 
küresel sağlık krizi muhtemelen 2022’e kadar 
devam edeceğinden, COVID-19 ile yaşam 
tarzı aktiviteleri arasındaki etkileşimlerin er-
genlerde 24 saat boyunca dikkate alınması 
kritik bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu tür 
araştırmaların, uzaktan veya hibrit (bazı yüz 
yüze eğitim) öğrenmenin devamı konusunda 
rehberlik arayan birçok ebeveyne rehberlik 
edeceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 
diyetisyenler ve halk sağlığı uzmanları tara-
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fından hem COVID-19 salgını süresince hem 
de hastalık sonrası salgının olası etkileri göz 
önüne alınarak özellikle adolesan dönemdeki 
çocuklara ve ailelerine yönelik eğitimler ve-
rilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Coronavirus disease (COVID-19) has been on our agenda since 2019. Countri-
es have needed social isolation to slow the progression of the disease, which has caused daily 
activities to be disrupted. Quarantine is one of the main measures to prevent the spread of the 
virus and quarantine practices have been supported by countries on all continents. Additionally, 
the World Health Organization (WHO) has suggested that a healthy lifestyle can help prevent 
and treat the disease. For this reason, during quarantine practices, many countries wanted to 
avoid adversities that led to changes in lifestyle habits, and countries developed initiatives 
specifically for healthy food consumption and physical activity (Scarmozzino & Visioli, 2020). 
Adolescence is an important step in the transition to adulthood and is an important stage of 
human development where various psychological and social changes occur during this period. 
At the same time, adolescence is characterized by a dynamic development in which interaction 
with the social environment shapes the abilities that the individual carries into adult life (Ruíz-
Roso et al., 2020). In this period, individuals acquire physical, cognitive, emotional, social and 
economic resources that are the basis of future life health and well-being. In short, investments 
in the health and well-being of adolescents today will bring benefits for the coming decades and 
the next generation (Wu et al., 2017). Aim: The aim of the study is to investigate the effects of 
the measures taken during COVID-19 and the changing lifestyles on the eating habits of ado-
lescents and to provide perspectives on changing health policies. Method: In this review study, 
secondary data obtained from primary data were evaluated. In other words, the results of the 
studies conducted on the effect of COVID-19 in adolescents for the last year were evaluated. 
This review article was created as a result of the national and international literature review 
using the keywords “coranavirus, adolescent, eating habits, lifestyle, obesity”. As a result of 
the COVID-19 epidemic, the changes in nutrition, physical activity, sleep and screen time in 
adolescents have been examined with the help of studies. Since COVID-19 is still occupying 
the world agenda as a very recent epidemic, it has been observed that the number of articles 
in which the studies have been brought together and evaluated are insufficient. Considerations 
and limitations in the literature review can be expressed in this way. Increasing studies and 
adding new information are important in terms of determining the current situation. Finding 
and Results: Although the studies conducted as a result of the COVID-19 outbreak are aimed 
for adults, it can cause quite alarming results for adolescents. With quarantine, food access and 
consumption, outdoor activities, travel, school-related functions, and access to many forms 
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of exercise are restricted. This situation causes serious reflections on the daily routines and 
lifestyle behaviors of individuals (Hossain, Sultana, & Purohit, 2020). Such situations have 
caused more than 150 million children and adolescents to spend more time indoors, decrease 
their physical activity, change their sleeping and eating habits, and increase screen exposure 
(Scully, Dixon, & Wakefield, 2009). Therefore, it is important for teens to consider the effects 
of the pandemic process and to explore changing lifestyle changes. As a result of the decreasing 
physical activity records during the pandemic process, physical activity and game suggestions 
for adolescents were published in a study conducted in Italy and measures were taken in this re-
gard. It was observed that the activities and games included in the program of the study helped 
adolescents cope with quarantine rules. In addition, it has been stated that the study may contri-
bute to positive emotions, emotional stress responses, weight control and health in adolescents 
(Calcaterra, Vandoni, Pellino, & Cena, 2020). It has been reported in studies that the quarantine 
process worsens the eating habits of processed and excessive calorie foods in children and ado-
lescents staying at home (Rundle et al., 2020).  41 obese children and adolescents from Verona, 
Italy participated in the study in order to examine the lifestyle changes observed in obese ado-
lescents during the quarantine process. The data of the study were collected within 3 weeks and 
the participants were asked questions about nutrition, physical activity and sleep behavior. As a 
result of the study, while there was no change in vegetable intake, fruit consumption increased 
significantly. Significant increases have also been observed in potato chips, red meat, and su-
gary drinks (Pietrobelli et al., 2020). Sleep is considered an important component of healthy life 
today, and in cases of insomnia, restlessness, attention difficulties and memory problems can be 
seen in adolescents (Stern, Wagner, & Thompson, 2020). Participants of a study consisting of 
600 people carried out in April 2020 were selected from individuals between the ages of 10-19. 
In this study, it was aimed to evaluate nutrition and lifestyle habits during COVID-19. At the 
end of the study, 448 people (74.7%) reported that they watched more TV and used computers 
/ tablets / mobile phones during the quarantine. In addition, the average daily sleep time of the 
people before quarantine was determined as nine hours and 418 people (69.7%) reported that 
they slept more than this period after the epidemic (Allabadi et al., 2020). In a survey conducted 
with Chinese children and adolescents (6-17 years old), screen time was evaluated before (Ja-
nuary 2020) and after (March 2020) COVID-19. As a result, a 30-hour increase in screen time 
per week was reported. In addition, an increase of approximately 23.6% in total screen time 
was found (Xiang, Zhang, & Kuwahara, 2020). The COVID-19 pandemic has infected millions 
worldwide, and an estimated 1.5 billion children and adolescents have made the transition to 
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distance learning after school closures. In this process, studies conducted to reduce the rate of 
spread of COVID-19 have shown that it increases sedentary behavior, causes impaired sleep 
patterns, and unbalanced and unhealthy eating habits are common. Much of the available litera-
ture currently consists of survey data or comment discussions. For this reason, more research is 
needed to examine lifestyle changes with objective measures. In particular, it becomes a critical 
need to consider interactions between COVID-19 and lifestyle activities in adolescents around 
the clock, as this global health crisis will likely continue until 2021. In addition, dietitians and 
public health specialists should be given trainings especially for adolescent children and their 
families, taking into account the possible effects of the epidemic both during the COVID-19 
outbreak and after the disease.


