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Üniversitesi-1453 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esin Temeloğlu ŞEN
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yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza, akademisyenlerimize ve eğitmenlerimize:
Prof. Dr. Oğuz Özyaral; Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu; Dr. Nihan Çakır Biçer, süreli yayınlarımıza
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COVID-19 GIDA GÜVENLİĞİ VE
SAĞLIKLI BESLENME PROJESİ
EĞİTİMLERİ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Covid-19 Sürecinde ve
Sonrasında 7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi” Eğitimleri Başladı. İlk eğitime 300’den
fazla öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Eğitime katılanlara sertifika verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Hasan Uygun; Eğitimcilerimiz: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Dr. Nihan Çakır’a; Proje
Koordinatörümüz İlker Bayrak’a ve eğitime katılan öğretmen, öğrenci ve velilerimize katkılarından ve
katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Eğitimde Prof. Dr. Oğuz Özyaral; yeterli ve dengeli
beslenmenin önemi, gazlı içeceklerin zararları,
bağışıklığı güçlendirmede doğal beslenme, tencere
yemeği tüketilmesinin gerekliliği, ekmek tüketimi gibi
pek çok konuda bilgiler verdi.

Dr. Nihan Çakır Biçer; sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli
konulara değindi. Sağlıklı bir beslenmede olması
gereken besin grupları, etiket okuma alışkanlığı
kazanmanın önemi, yerli ürünlerin kullanılması, sağlıklı
pişirme yöntemleri gibi birçok konuda bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu; Dünya Sağlık Örgütü
tarafından yayınlanan “Gıda Güvenirliği için 5 Anahtar”
ile sağlıklı, güvenilir gıda tüketmenin önemi, yiyecekleri
güvenli bir şekilde muhafaza etme kuralları, yiyecekleri
temizleme-saklama-dondurma ve çözdürmenin nasıl
yapılacağı ile ilgili detayları paylaştığı sunumunda pek
çok konuda katılımcıları aydınlattı.

“Covid-19 Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme” Projesi
eğitimleri sekiz hafta boyunca her perşembe 19.0021.00’da gerçekleştirilmeye devam edecek. Ayrıca
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Gastronomi Atölyesinde
birbirinden lezzetli ve sağlıklı tariflerle sizlerle olacak.
Dergimizin 3.sayısında gastronomi atölyesi etkinlikleri
sayfalarımızda yerini almış olacak.
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ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HAZIRLANAN
COVID-19 HAKKINDA EĞİTİM SUNUMU
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik Covid 19
hakkında detaylı bilgiler içeren bir sunum hazırlandı. Sunumdaki önemli bilgileri ve
dikkat edilmesi gereken kuralları dergimizin 2.sayısında sizlerle paylaşıyoruz.

COVID-19 NEDİR?
SARS-CoV-2, ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde 2019 yılının
Aralık ayının sonlarında solunum yolu hastalığı belirtileri
(ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir
virüstür. Bu virüsün yaptığı hastalığa Yeni Koronavirüs Hastalığı
(COVID-19) adı verilmiştir.

COVID-19’UN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı,
halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal bu hastalığın belirtileridir. Şiddetli olgularda
zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

COVID-19 NASIL BULAŞIR?
COVID-19 damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır.
•

Hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı
kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla,

•

Damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun ve gözlere temasıyla bulaşır.
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COVID-19’DAN KORUNMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER
ALINMALIDIR?
•
•
•
•
•

Eller sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır.
Mutlaka maske takılmalıdır. Maske nemlenir veya kirlenirse yenisiyle değiştirilmelidir.
Sosyal mesafe korunmalıdır. Diğer kişilerle arada en az 1,5 metre mesafe olmalıdır.
Ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
Havlu, diş fırçası, yastık, çatal, kaşık, bardak gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

1,5 m

ELLER NE ZAMAN
YIKANMALIDIR?

ELLER NASIL
YIKANMALIDIR?

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dışarıdan eve girdiğimizde
Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan
sonra
Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra
Yemek yemeden önce ve yedikten sonra
Diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce
Burun temizliğinden önce ve sonra
Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra
Para alışverişinden sonra
Telefon, bilgisayar klavyesi gibi sık kullanılan
yüzeylere dokunduktan sonra
Çöplere ve bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra
Pişmemiş gıdalara dokunduktan sonra
Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra
Hayvanlara dokunduktan sonra
Eller görünür şekilde kirlendiğinde en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır.
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•
•

•
•
•

El yıkama öncesinde yüzük, saat gibi aksesuarlar
çıkarılır.
Akmakta olan su altında eller ıslatılır.
Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile
tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek
en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur.
Eller su altında iyice durulanır.
Eller bileklerden başlayarak kağıt havlu ile kurulanır.
Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır.

DOĞRU YÖNTEMLE EL
YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
Eller doğru yöntemle yıkanmadığında parmak arası,
başparmak, el bileği ve tırnak aralarında mikropların
kaldığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır.

EL ANTİSEPTİĞİ NE ZAMAN VE NASIL KULLANILMALIDIR?
Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptiği ile temizlenmelidir. Avuç içine yeterli
miktarda el antiseptiği aldıktan sonra eller, doğru yöntemle el yıkama tekniği kullanılarak en az 20 saniye boyunca
ovalanmalıdır.

MASKE NASIL TAKILIR?
•
•
•
•
•
•

Maske takılmadan önce eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanır.
Maske, katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde
takılır.
Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır.
Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır,
alt kenarlarındaki ipler ensede bağlanır.
Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir.
Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.
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MASKE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
•
•
•

•
•
•

Maskeyi doğru bir şekilde takmak, çıkarmak; takma öncesinde ve çıkarma
sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir.
Maskenin ağız ve burnu tamamen kapattığından emin olunmalıdır. Yüz
ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır.
Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan ön kısmına dokunulmamalıdır.
Kazara dokunulursa eller su ve sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el
antiseptiği ile ovalanmalıdır.
Maske kirlenir, yırtılır veya nemlenirse yenisiyle değiştirilmelidir.
Maskeler asla ortak kullanılmamalıdır.
Kullanılmış maskenin kirlenmediği düşünülse bile kesinlikle tekrar
kullanılmamalıdır.

NEDEN ELDİVEN KULLANILMAMALIDIR?
Eldiven kullanan kişi ellerini sık sık yıkama ihtiyacı duymayacağından eldivenle virüsün taşınma olasılığı daha
yüksektir. Şayet eldiven kullanımı gerektiren bir iş yapılacaksa eldivenin mikropla temas etmiş olma riski nedeniyle
o iş biter bitmez hiçbir yere dokunulmadan eldiven doğru yöntemle çıkarılarak çöpe atılmalıdır.

ELDİVEN NASIL ÇIKARILMALIDIR?
•
•
•
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Önce bir elin başparmağı ve işaret parmağıyla diğer eldeki eldiven avuç içine yakın dış kısmından tutularak
çıkarılır. Eldivenli elin tene değmemesine dikkat edilmelidir.
Sonra çıplak elle diğer eldeki eldivenin tene değen iç kısmından tutularak eldiven çıkarılır. Bu sefer de çıplak
elin eldivenin dış kısmına değmemesine dikkat edilmelidir.
Eldivene bulaşmış olabilecek mikropları etrafa yaymamak için eldivenle iş yapılırken ve eldiven çıkarılırken
dikkatli davranılmalıdır.
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SOSYAL MESAFE NEDİR?
•
•
•

Kişilerin birbirleriyle arasında en az 1,5 metre (3-4 adım) mesafe olmalıdır.
Korona virüs, burundan ve ağızdan çıkan damlacıklarla bulaşır.
Sosyal mesafe kuralına uyulduğunda öksürürken, hapşırırken veya konuşurken ortalığa saçılan damlacıkların
bir başka kişiye bulaşma ihtimali azalmış olur.

ÖKSÜRÜRKEN VE HAPŞIRIRKEN NASIL DAVRANILMALIDIR?
Çıplak ele öksürülmemeli ve hapşırılmamalıdır. Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun tek kullanımlık mendille
kapatılmalıdır. Mendilin bulunmadığı durumlarda dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

EV KARANTİNASINDAYKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
•
•
•
•
•
•
•

Bildirilen süre boyunca evden çıkılmamalı, başkalarıyla temas edilmemelidir.
İlaçlar bildirilen şekilde, düzenli olarak aynı saatlerde alınmalıdır.
Yaşa ve kiloya uygun şekilde beslenilmelidir.
Yeterli miktarda sıvı alınmalıdır.
Düzenli ve yeterli sürede uyunmalıdır.
Ziyaretçi kabul edilmemelidir.
Mümkünse ayrı bir odada kalınmalıdır.

KAYNAKLAR:
www.saglık.gov.tr
www.meb.gov.tr
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B12 VİTAMİNİ /
					KOBALAMİN
Prof.Dr.Oğuz ÖZYARAL
Koruyucu Sağlık Uzmanı, Mikrobiyolog,
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

B12 Vitaminini birçok besin kaynağından
elde edebiliriz, en çok da hayvansal kaynaklı
besinlerde bulunur. İnsan vücudu dört yıl yeterli
olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir ve
fazla, istenmeyen kısmını idrar ile dışarı atar.

•
•
•
•

•
•

Alyuvar üretiminde folik asidin düzenlenmesini
destekler.
Yorgunluk ve halsizliğe yol açan anemi hastalığına
karşı da koruyucudur.
Demir kullanımına yardımcı olur.
Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve
alyuvarların üretimi için gereklidir. Sinir uçlarının
normal gelişimini kolaylaştırır. Sinir tahribatını
önler.
Doğurganlığı sağlar.
Hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar.

•
•

•
•
•

Hafızanın güçlenmesi ve öğrenmeyi güçlendirir.
İnsan vücudunun folik asidi emmesine yardımcı
olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlar
DNA’nın oluşturulmasına ve düzenlenmesine
yardımcı olur.
Vücuttaki hemen her hücrenin metabolizmasında
yer alır.
Yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol
oynar.
DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin
vücut içinde kullanımında rol oynar.

Bitkilerde bulunmadığı için vegan tarzı beslenen kişilerin, beslenmelerine dikkat etmesi gerekmektedir.
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DOĞAL BESİN KAYNAKLARI:
•
•
•
•
•
•

Süt ve süt ürünleri; süt, yoğurt, peynir, kefir,
Yumurta; tavuk, kaz ve ördek yumurtaları
Ciğer; sığır, dana, kuzu, koyun kuzu ciğeri,
Kabuklu deniz ürünleri; İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz,
Balık; Omega 3 zengini uskumru, somon, alabalık ve ton balığı ve lüfer
Kırmızı et; sığır ve kuzu

diyoruz ve beslenmemize dikkat ediyoruz, günlük menümüze demek ki bu muhteşem gıdaları koyuyoruz...
Bu vitamin endüstriyel olarak sadece bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilebilir.

B12 Vitamini Eksikliği:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bağışıklık sistemini zayıflatır,
Enfeksiyonlara karşı vücudun dayanıklılığı yitirilir,
Baş ağrıları,
Baş dönmesi,
Bayılmalar,
Depresyon,
Dil enfeksiyonu,
Fazla gaz çıkarma,
Göz bozuklukları,
Huzursuzluk,
Kalp çarpıntısı,
Karaciğer büyümesi,
Kronik yorgunluk,
Kulaklarda çınlama,
Mide bulantısı, kusma,
Sindirim bozuklukları,
Uyku hali,
Yürüme bozukluğu,
Zor nefes alma,
İştahsızlık,
Kabızlık, kilo kaybı
Kansızlık / Anemi belirtileri; Yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı, dil ya da ağız ağrısı, beklenmedik
kilo kaybı, soluk veya sararmış cilt, ishal ile adet sorunları görülür.
COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA
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•
•
•

Omurilik yıpranması,
Bebeklerde yüz titremeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları, tahriş, tedavi edilmezse büyüme
problemleri,
Semptomlar şiddetlendiğinde kalıcı sinir ve beyin hasarı riski taşır.

•
•
•
•
•

Akıl karışıklığı,
Bunama,
El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi nörolojik değişiklikler,
Hafıza problemleri,
Hareketlerde denge kayıpları ortaya çıkabilir,

•
•
•
•
•

Psikoz,
Sanrılar,
Sinirsel bozulmalar,
Unutkanlık,
Yorgunluk gibi bir takım sağlık sorunları yaratabilir.

Kimler B12 Eksikliği Riski Taşır?
•
•
•
•
•

Diyetlerinde hayvansal gıda bulunmayan kişiler,
Pernisiyöz anemisi olan bireyler,
İnce bağırsağı cerrahi olarak kısaltılmış bireyler gibi ince bağırsak problemleri olanlar,
Besinlerin emiliminin azalmasına neden olan gastrit, çölyak hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı bulunanlar,
Kronik alkolizm etkisi altında olan bireyler

UYARI: Bazı ilaçlar B12 vitamini ile etkileşime girebilir. Bunlar arasında metformin, proton pompası inhibitörleri ve sıklıkla
peptik ülser hastalığı için kullanılan h2 reseptör agonistleri bulunur. Bu ilaçlar B12 vitamini emilimini engelleyebilir. Antibiyotik
kloramfenikol veya kloromisetin B12 takviyesi alan bireylerde kırmızı kan hücresi üretimini etkileyebilir.
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Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL

Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
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19.00
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20.00
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Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU - Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU - Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU - Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER

19.00
20.00
14.00
20.00

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU - Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER
“Gastronomi Mutfağı” Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU - Dr. Nihan ÇAKIR BİÇER

14.00
20.00
14.00
20.00
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7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme
TARİH

SAAT

ETKİNLİK ADI

1

30 Ekim 2020 Cuma

15.00

Başlangıç Çevrimiçi Çalıştayı

Resmi Kurumlar, Üniversiteler, Proje Ekibi

2

5 Kasım 2020 Perşembe

19.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin
Anahtarı” “Covid-19 ve Hijyen”

Hayriye Duruk MTAL
Hasan Akgün İlkokulu

3

5 Kasım 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Büyükçekmece Anadolu Lisesi
Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

4

12 Kasım 2020 Perşembe

19.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin
Anahtarı” “Covid-19 ve Hijyen”

Tepecik Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Tepecik İmam Hatip Ortaokulu

5

12 Kasım 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Büyükçekmece MTAL
Aşiret Dalcı İlkokulu ve Ortaokulu

6

19 Kasım 2020 Perşembe

19.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin
Anahtarı” “Covid-19 ve Hijyen”

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu
Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi

7

19 Kasım 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi
Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu

8

26 Kasım 2020 Perşembe

19.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin
Anahtarı” “Covid-19 ve Hijyen”

Erdem Beyazıt İlkokulu
Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu

9

26 Kasım 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Kumburgaz Anadolu Lisesi
İBB Mimar Turgut Cansever İlkokulu

10

03 Aralık 2020 Perşembe

19.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin
Anahtarı” “Covid-19 ve Hijyen”

Adem Çelik İlkokulu ve Ortaokulu
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

11

03 Aralık 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu
19 Mayıs Ortaokulu

12

10 Aralık 2020 Perşembe

14.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile “Gastronomi Mutfağı ve Sağlıklı
Besinler”

Hayriye Duruk MTAL
Kumburgaz MTAL

13

10 Aralık 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Ayşe Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mimaroba Ortaokulu

14

17 Aralık 2020 Perşembe

14.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile “Gastronomi Mutfağı ve
Sağlıklı Besinler”

Hayriye Duruk MTAL
Kumburgaz MTAL

15

17 Aralık 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi
Tepecik Ulus İlkokulu

16

24 Aralık 2020 Perşembe

14.00

Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile “Gastronomi Mutfağı ve
Sağlıklı Besinler”

Hayriye Duruk MTAL
Kumburgaz MTAL

17

24 Aralık 2020 Perşembe

20.00

Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu “7’den 77’ye Gıda Güvenliği”
Dr. Nihan Çakır Biçer “Covid-19 ve Sağlıklı Beslenme”

Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
Gilman Durukan Ortaokulu

18

30 Aralık 2020 Çarşamba

15.00

Final Çevrimiçi Çalıştayı

Resmi Kurumlar, Üniversiteler, Proje Ekibi

/ beslenmegida

/ beslenme.gida
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http://buyukcekmece.meb.gov.tr
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SAĞLIKLI BESLENMENİN
						KİLİT TAŞLARI
Prof.Dr.Fatma ÇELİK
Biruni Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu
Müdürü / Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

Neden Beslenme Bu Kadar Önemli?
İnsanın yemesi, karmaşık ve çeşitli durumları içeren bir
davranıştır. İşlevsel olarak birçok faktör tarafından desteklenen
ayrı yeme etkinlikleri (atıştırmalıklar ve sofrada yemek)
şeklinde düzenlenmiştir. Bu faktörler genel olarak psikolojik
deneyimler ve bedenimizdeki periferal fizyolojik sinyaller
olarak kategorize edilebilir. Bunlar da dönüşerek vücudun
enerji durumu açısından santral nöral süreçlerini bilgilendirir. Vücudun besinsel ihtiyaçları ile dış çevrenin
taleplerini eşleştiren davranışlar bütünü olarak da tanımlanabilir.
Ömrümüzün her aşamasında yemek yemek/beslenmek sağ ve formda kalmanın yakıtıdır. Tüm kanıtlar sağlıklı, iyi
beslenen genç ve çocukların optimum büyüme gelişme gösterdiğini, daha iyi öğrendiğini gösterir. Aynı zamanda
iyi beslenmek ilerleyen yaşlarda erkeklerde üreme sağlığı noktasında, kadınlarda ise sağlıklı gebelik ve emzirmenin
de temel noktasını oluşturarak sağlıklı bir neslin sürdürülmesini sağlar. Tüm insanlarda tüm doku ve sistemlerin
yapısını ve çalışma süreçlerini etkileyerek, hastalıkların görülme riskinin azalmasını ve üretken çalışmayı sağlar.
Sağlıklı yaşlanırız ve kaliteli yaşarız. Peki, bu noktada her insan için en uygun olan beslenmenin yöntemi veya
yöntemleri genel olarak ifade edilebilir mi? Cevabı biraz güç, çünkü aslında her insanın parmak izinin farklı
olması gibi, beslenmesi de kişiye özeldir. Ancak yine de bazı temel kavramlar özelleştirilmeye gerek olmadan
bilinmelidir. Bu makalede bu tema altında belli başlı kavramlardan yola çıkılarak ince detaylara girilmeden insanın
beslenmesinin nasıl olması gerektiği, herkesin anlayacağı şekilde özetlenmeye çalışılmaktadır.
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Ne ile Beslenelim? Besin ve Beslenme
Bebeklik döneminin ilk altı ayı dışında, kadın veya erkek
cinsiyetlerindeki çocuk, ergen, gebe, yetişkin, yaşlı da
olsa kişilerin değişik yiyecek ve içecekleri tüketmeleri
beklenir. İlk altı ay insan için ise nasıl doğmuş olursa
olsun (normal, sezaryen, prematüre) en mükemmel
besin kendi annesinin sütüdür. Bazı doğuştan gelen
metabolik hastalıklar dışında, hayatın ilk günleri su bile
içmeye gerek kalmadan anne sütü ile beslenilmelidir.
İlerleyen yaşlarda doğal yoldan üretilmiş hayvansal
ve bitkisel gıdalar, kendi ekonomisi, coğrafyası ve
kültürünün içinde daha sık olmak üzere olabildiğince
çeşit çeşit ve mevsimine de uygun olarak tüketilmelidir.
Çeşitliliğin yanı sıra gıdaları uygun miktarlarda
tüketmek de beslenmede kilit noktalar arasındadır.
Uygunluk hem miktar hem kalite açısından da çok
önemlidir. Besin güvenliği bu noktada devreye girer.
Yani gıdalar-besinler üretimden soframıza gelinceye
kadar her aşamada usulüne uygun ve temiz olmalıdır.
Besinin içeriğindeki kayıplar minimum olmalıdır.
Tüm besin gruplarından her gün tüketilmiş olması
beklenir. Bu besin grupları su, tahıl ve ürünleri,
baklagiller, kuruyemişler, etler, süt ve yoğurt, peynir
ve yumurta, her tür mevsim sebzesi ve meyvesi ve
yağ grubu besinlerden oluşmaktadır. Bu besinlerden
binlerce çeşit sade veya karma yemekler hem evlerde
hem de toplu besin üretilen yerlerde hazırlanır. İçine
kültür de eklendiğinde insanın doğasına en uygun
yemekler üretilmiş olur. Doğru zamanda doğru besini
tüketmek de diğer bir kilit taşıdır. Örneğin küçük bir
çocuk inek sütünü büyüme sürecinde bir yaşından
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sonra daha çok tüketirken, yetişkinler sütü değil aynı
besinden üretilmiş olan yoğurdu daha çok tüketirler.
Küçük bir bebek için kuruyemişlerin tüketilmesi için
doğru zaman 15-24 ay arasında gizlidir. Dişleri protez
olan bir yetişkin kolay kolay parça et yiyemez.
Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, sağlıklı
yaşamak ve yaşlanmak için ihtiyaç duyulan besinleri
almak bizim için olmazsa olmazdır. Unutmayınız ki,
sağlıklı beslenmede, mucizevi tek bir besin veya besin
grubu yoktur! Maalesef bugünlerde bazı fırsatçılar ki her
kariyer düzeyinden ve meslekten olabilmektedir, bazı
besinlerin niteliklerinin dışında üstünlükleri olduğunu,
bazı hastalıkları iyileştirdikleri veya insanların güçlerine
güç kattıklarını temelsiz bir şekilde iddia ederek kazanç
elde etmeye çalışmaktadır. Ne yazık ki beslenme ve
besinler konusunda yeterli bilgisi olmayan ve zaten zor
durumda olup mucize arayan insanlar da bu tuzaklara
düşmektedir.
İnsanoğlu 60.000 yıldır homo sapiens olarak birçok
besini denemiş ve bugün ki duruma gıdaları
değişmiştir. Bu değişim günümüzde de aşırı işlenmiş
hızlı hazır besinlere de evrimleşmiştir. Ama insan aklı,
yeni nesil -fast food-lar ile ilerleyemeyeceğini çoktan
keşfetmiş durumdadır. Bugün obezite dünyada ciddi
bir pandemi olarak yayılmış ise nedenlerinin başında
hızlı hazır besinlerin olduğu artık bilimsel olarak
ispatlanmıştır.

Nasıl Besin Seçiyoruz? İradenin Gücü
Gıda alışverişi yaparken veya hazırlarken veya ev dışında beslenirken besin seçimlerimiz çeşitli faktörlerden
etkilenir ve anne karnından itibaren şekillenir. Doğum ağırlığınız, doğum şekliniz, doğum zamanınız, tamamlatıcı
gıda tüketiminiz , annenizin tutumu, okullardaki beslenmeniz, ekonomik durumunuz, kültürünüz, duygusal
durumunuz, evrenizdeki doğal şartlar (iklim, coğrafi durum, bitki örtüsü…), çevrenizdeki kişiler (eş , kardeş,
arkadaş, iş arkadaşları), konuya bakış açınız ve size uygun besinler besin seçimlerinizi belirler.
Elbette ki besinler ve beslenme konusundaki sahip olduğunuz bilgiler de konuyu geliştirir veya daraltır. Her
zaman da aynı şekilde olmayabilir. Yaşam içinde farklı zamanlarda farklı şekillerde olabilir. Ergenlik dönemi, adet
öncesi dönem, gebelik dönemi gibi özellikle kadınların yaşam evreleri de seçimlerimizi değiştirmiş olabileceğimiz
zamandaki noktalar veya süreçlerdir. Besine beynimizin ödül olarak yaklaştığı ve bu noktada irademizin
seçimlerimizi ciddi şekilde etkilediği de günümüzde ispatlanmıştır. Kimisi ödülden vazgeçemezken, kimisi hiç
umursamamaktadır. Besinlere karşı gösterdiğimiz irade de vücut ağırlığımızı denetleyen karmaşık mekanizmalar
ile şekillenir.

Ne Zaman Ne Sıklıkta Yiyip İçmeliyiz?
Öğünlerin genel olarak her gün
aynı saatte tüketilmesi daha
yararlıdır. Ancak mevsimlerin
değişmesi
ile
insanların
sirkadyen ritimleri, yemek
saatlerinin gün ışığı ile birlikte
dönüşmesine neden olur. Ne
olursa olsun gece beslenmek,
insanın gündüz varlığı olması
nedeniyle iyi karşılanmamaktadır.
Vardiyalı çalışanların beslenme kökenli
problemleri olduğu belirlenmiştir. Konu
irdelendiğinde, insanların öğün saatlerinin
ritminin bebekliklerinde şekillendiği belirlenmiştir.
Daha sonra yetişkinliğe geçişte, bu ritim okula geliş
gidiş saatleri, mesai gibi zorunluluklar nedeniyle
farklılaşabilir.
Yaşam boyunca insanın bedeninin açlık, iştah ve tokluk
sinyallerini iyi tanıması ve ayırt edebilmesi gerekir. Bu
sinyaller hayatta kalmasını sağlayan önemli ipuçları
taşır. Açlık sinyalleri çok yoğun olmasına ve şiddetle
hissedilmesine rağmen, tokluk sinyalleri o kadar
güçlü değildir. Tokluğu algılayamamak bizi obeziteye
sürükleyebildiği gibi, açlığı anlayamamak da, yetersiz
beslenmeye sürükleyebilir. Aç iken bir süpermarket
alışverişi sırasında tüketilen bir atıştırma veya yemekten
yarım saat önce tüketilen bir yiyecek veya içecek normal
yemek düzenine zarar verir ve aşırı alışveriş yapmamıza
neden olur. Özellikle gençler, günde 5-6 kez yemeye

ihtiyaç duyarlar. Enerji ihtiyaçları
fazladır. Daha yaşlı kişiler 2-4
öğün yiyebilirler.
Ayrıca öğünlerimizi mümkün
olduğu kadar birileri ile
paylaşarak ve sosyalleşerek
sofrada geçirmek gerekir. Öğünleri
keyifli ve mutlu bir aile toplantısı
haline getirmek sofrada tüketimin ödül
olarak
hissedilmesini
sağlayacaktır.
Günün iyi olaylarından bahsedilmelidir.
Arkadaşlıklarınızı paylaşın. Paylaşın ve yemekten
keyif alın. Farklı renk ve yapıda yiyecek ve içecekler
sunun veya hazırlayın. Tatlılara odaklanmaktan sakının.
Bir kere bile şekeri tatmış olmamız sonucunda beynimiz
tarafından madde bağımlılığında kat edilen yolları
izleyerek bizim ödül olarak algılamamız sonucunda,
tekrar tekrar istememize neden olabileceğini bilmek
gereklidir.
Yemek için yeterli zaman ayırılmalı ve besinler acele
ile yenmemelidir ki doyduğumuzu fark edebilelim.
Beynimizin doyduğuna dair sinyalleri algılaması
gerçekten yeterli tükettikten 9-11 dakika sonra
hissedilir. Bu süreçte eğer hızlı yemiş olmamız halinde,
gereğinden fazla da yemiş oluruz. Tabağın büyük
tutulması veya fazla doldurulması da normalde
doyabileceğimizden %25 daha fazla yememize neden
olabilir.
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Ağırlık Kontrolü: Fazla Kilolu Görünen Kişiler Ne Yapmalı?
Sorunlar öncelikle bir hekim (aile hekimi-dâhiliyeendokrinolog) ile görüşülmelidir. Kendi başına aşırı
enerji kısıtlaması, hastane dışında sakıncalı olabilir.
Karaciğer ve özellikle böbreklerimize ağır zararlar
verebilirler. Yeni dönemin çocuk ve gençlerinin beden
algılarının farklılaşmış olması nedeniyle, ergenler bu
konuda açıkça veya gizlice yanlış ve yetersiz beslenme
politikaları geliştirebilirler.
Ebeveynlerin sofra kültürü ile bu konuyu takip
edebilmesi mümkündür. Uzun süreli düşük enerji
içeren moda diyetler: Büyümek gelişmek, sağlıklı
yaşlanmak ve öğrenmek için gerekli enerji ve temel
besin öğelerini içermezler. Obeziteye sürüklenen kişiyi
gerçekten istemeden kliniklere sürüklemek de açıkçası
başarısızlıkla sonuçlanır. Temeldeki nedenin doğru
tespiti için obezite tedavisinin ekip olarak yürütüldüğü
klinikler tercih edilmelidir. Bu ekipte bu alanda
özel eğitim almış uzman hekim, uzman diyetisyen,
uzman fizyoterapist, uzman psikolog ve diğer sağlık
profesyonelleri bulunmalıdır.
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Obezite cerrahisi en son ve özel şartlar altında
yürütülmesi gereken bir yaklaşımdır. Herkese
uygulanması söz konusu bile değildir. Gerçekten kilo
vermesi gerekenlere, beslenme tedavisi noktasında,
o kişinin hayatına entegre edilebilen, sürdürülebilir,
enerjisi orta derecede sınırlı, dengeli beslemeyi
sağlayan demir ve vitamin yönünden zengin diyetleri,
egzersiz ve davranış değişikliği programları ile birlikte
önermek, en akılcı yoldur.
Dozunda ve uygun egzersize yönlendirmek de çok
önemlidir. Egzersiz tavsiyesi öncesinde kardiyologların
açıkça onayı gereklidir. Yine sağlıklı yaşamak için
egzersiz dışında hareketli yaşamak da önemlidir.
Basitçe oturup kalkmak, ayakta durmak, temizlik
yapmak, yürümek gibi egzersiz dışındaki hareketlilik ile
de yaklaşık 2000 kcal ye varan enerji harcanabilir. Yaşam
tarzı gözden geçirilerek, uygun ve basit değişiklikler
yapılmalıdır.

Sağlıklı Olabilmek İçin Ne Kadar Enerji Almalıyım?
Orta düzeyde aktivite yapan kişilerde;
• 7-10 yaş		
2000 kcal
• 11-14 yaş 		
2500 kcal
• 15-18 yaş 		
2800 kcal
• 18 yaş üstü
			33 kcal/kg/gün K
			42 kcal/kg/gün E
• 30 yaş üstü
			28 kcal/kg/gün K
			40 kcal/kg/gün E

* Spor yapanlar için ihtiyaç daha fazladır.
Kişilere göre enerji ihtiyacındaki bu farklılıklar nedeniyle, alınması gerekli olan besin öğelerinin ve besinlerin
miktarları - porsiyon miktarları- da değişmektedir. Makro ve mikro besin öğelerini, besinlerden alabilmek için
pek çok seçenek vardır. Ör: Eğer patates yemiyorsanız kavunu deneyin. Her ikisi de iyi A vitamini kaynağıdır. Sütü
içemiyor musunuz ? O zaman peynir ve yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarını denenebilir. Farklı besin seçimleri ve
beden özellikleri nedeniyle, beslenme tavsiyeleri kişiye özeldir.

Doğru Besin Seçim Konusunda Neler Yapılabilir?
•

Dışarıda yenen yağlı besinleri dengelemek için, evde az yağlı besinler tüketilmelidir.

•

Yiyecek içecek alışverişi, planlama, yemek pişirme konularında aile ile hep birlikte hareket edilebilir.

•

Dışarıda yemek yenilecekse sağlıklı, düşük yağlı besinler konusunda öğüt alabilirsiniz.

•

Abur cubur beslenmeyin. Gereksiz atıştırmayın. (10:00,15:00,21:00 atıştırma saatleri)

•

Evde-işte-kantinde-arabada, sağlıklı besin bulundurun.

•

Uzun süreli bilgisayar ve televizyondan uzak durun!

•

Çok farklı çeşitte besinler tüketin. (Tropik besinlere dikkat!)

•

Daha fazla tam buğday unundan ekmek, tahıl, sebze ve meyve yiyin.

•

Sebze (3 porsiyon/gün) ve meyve (2 porsiyon/gün

•

Kahvaltı ile güne başlayın. Öğün atlamayın (3-6 öğün)

•

Cesur olun. Tuz alımını azaltın!

•

Güzel içecekler tüketin.

•

Gıda güvenliğine önem verin. Etiket okuyun.
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Yaşı ne olursa olsun çocuklar, gençler ve yetişkinler aynı
besinlere gereksinim duyarlar. Sadece miktarlar değişir.
Aynı besinleri severler, fakat biçim ve kombinasyonları
farklılaşabilir.

yine çeşitlilik açısından “smoothie” lerden ve kahveden
daha iyidir.

Asıl sorun farklılıkları bilmek ve bunlara uymak,
besinleri kişilere uygun hale getirmek ve yemek
için doğru zamanı ve yeri seçmektir. Dışarıda yemek
yenilecek ise menüyü iyice inceleyin. Bol sebze
içerenleri tercih edin. Hızlı hazır yiyecekten mümkün
olduğunca uzak durun. (Hamburger, pizza, lahmacun,
ekmek arası döner vs.). Mutlaka yenilecekse, salata ve
ayranla tüketin. Önce çorba veya salatayı tüketip sonra,
asıl yemeği istemelisiniz . Doyunca bırakın (hepsini
bitirmek zorunda değilsiniz!) Aşırı yağlı besinlerden
uzak durun.

Kısaca özetlenecek olursa: Benzer özellik gösteren
besinler alınmasına rağmen, alınan miktarlar kişiden
kişiye farklılık gösterir. Kişiye özel beslenirken besin
çeşitliliği ve güvenli gıda gereklidir. Öğün atlamamak
ÇOK önemlidir. Sağlıklı yiyecek içecek seçimleri ve
hareketli yaşam tarzı ile günlük beslenmemizde
ciddi kısıtlamalara gerek kalmayacaktır. Gıda çölünde
yaşadığımızı unutmamak gerekir. Geçmiş yüzyıllara
nazaran, GIDA SANAYİSİ son yüzyıllarda dünyada
üstelik eşit dağıtılmamış olan, eskiye nazaran daha
bol, besleyici ve güvenli, ancak daha endüstriyel tatlı
ve yağlı gıda olan gıda arzına katkıda bulunmuştur.
Bu ortamdaki doğru seçimlerimiz daha uzun ve
kaliteli yaşamamızı sağlayacak olan kilit taşıdır. İyi
dileklerimle…

Su en iyi içecektir. Açık ve taze çay ise ikinci en iyi
içecektir. Yemeğin yanına kültürel olarak da ayranın
eşlik etmesi kalsiyum alımınızı güçlendirir. Boza, kefir
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Genç ve yetişkinler , özellikle anne ve babalar yeme
bozuklukları noktasında da dikkatli olmalıdır. Bağırsak
aktivitesini arttıran bazı çaylar bağımlılık yapabilir
(madde bağımlılığı gibi). Besin bağımlılığı konusunda
da dikkatli olunmalıdır. Bazen de çok aşırı beslenmeye
dikkat etmek yine yetersiz beslenmeye neden olabilir.
Bu durumun adı (şimdilerde psikiyatrik hastalıklar
sınıfına girmemekle beraber) “Ortoreksia Nevroza”
olarak tanımlanmıştır. Anoreksiya nevroza, gece yeme
bozukluğu, aşırı yeme”Binge Eating” gibi problemler
psikiyatri hekimlerinin yardımı ile birlikte tedavi
edilmelidir.

Dergimizin birinci sayısında güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmeyle ilgili çok önemli bilgilere,
araştırmalara yer vermiştik. Güvenilir gıda söz konusu olduğunda temiz, içilebilir sudan,
su kaynaklarından ayrı bir başlık altında söz etmek ve bu konunun önemine değinmek
gerekiyor. Su olmadan, hayat olmaz.
Su kaynakları yoksulluğun azaltılması, ekonomik
büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik için hayati bir
önem taşımaktadır. Gıda ve enerji güvenliğinden,
insan ve çevre sağlığından, sosyal refah ve kapsayıcı
büyümeden bahsetmek için temiz ve içilebilir su
kaynaklarından ve bu kaynakların geleceğinden de
söz etmek gerekiyor. Su hem hayatın merkezinde en
önemli ihtiyaç hem de sürdürülebilir kalkınmanın
olmazsa olmaz ögesidir.
Bu nedenle su kaynakları:
•
•
•
•
•

Ulaşılabilir
Güvenilir
Temiz
Yeterli
Sürdürülebilir olmalıdır.

Uzmanlara
göre,
suyun
uzun
vadeli
sürdürülebilirliğinin sağlanması için “Ekosistem
tabanlı yönetimin”
benimsenmesi, ekosistem
bütünlüğünün desteklenmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda Türkiye’de yapılan önemli çalışmalar var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz
2013 tarihinde kabul edilen Onuncu Kalkınma
Planı (2014-2018), küresel düzeyde geleceğe dönük
risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim ve
dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu

bir ortamda Türkiye’nin kalkınma çabalarını
bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji
dokümanıdır. Bu dokümana göre Dünyadaki toplam
su miktarı 1 milyar 400 milyon km3 olup yerkürenin
dörtte üçünü kaplamaktadır. Ancak, bu miktarın
tamamına ulaşılabilmesi ve kullanılabilmesi teknik
ve ekonomik yönlerden mümkün değildir. Çünkü
suların %97,5’i deniz ve okyanuslarda tuzlu su olarak
bulunmakta olup, sadece %2,5’lik kısmı tatlıdır.
Tatlı suyun önemli bölümü (%69,5) kutuplarda
buzul olarak veya donmuş toprak tabakasında
bulunmaktadır. Tatlı suların yaklaşık %30,1’i yeraltı
suyu, kalan %0,4’ü ise atmosfer suları (yağış ve
atmosferdeki su buharı) ve yüzey sularıdır. Yüzeyde
bulunan tatlı su oranının düşük olması, kolaylıkla
yararlanabilecek elverişli miktarın az olduğunu
göstermektedir. Tipik su kaynaklarından biri olan
akarsu ve göllerdeki su miktarının, dünyadaki
toplam mevcut su miktarına oranı yaklaşık on
binde bir buçuktur. Dünya genelinde dağılımı adil
olmayan bu miktar; su kirliliği, iklim değişikliği
ve su havzalarındaki yapılaşmalarla daha da
düşmektedir. Buna karşın, hızlı nüfus artışına ve
tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak
talebin sürekli artması, dünyamızı giderek büyüyen
su sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da “su
yönetimi ve güvenliği” konularının ne kadar önem
arz ettiğini göstermektedir.
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Su güvenliği; bir toplumun içme, kullanma, sulama suyu
temini ile enerji üretimi gibi amaçlar doğrultusunda
ihtiyacı olan suya erişimini sürdürebilme ve suyun olası
zararlarından korunma yetkinliğidir. Yirminci yüzyılın
son yarısından bu zamana değin hızlı nüfus artışı,
tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve endüstriyel
gelişmeler küresel, bölgesel ve yerel ölçekte önemli su
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel
iklim değişikliği, su ihtiyacı ile kullanılabilir su miktarı
arasındaki dengesizlik, kentsel ve endüstriyel atık su
deşarjlarının neden olduğu su kirliliği, ekosistemlerin
bozulması ve yanlış arazi kullanımları sonucu sel,
taşkın gibi olayların artması su krizine neden olan
başlıca sorunlar arasında sayılmaktadır. Küresel ölçekte
yaşanan su krizi ile ilgili tüm göstergeler durumun
giderek kötüleştiğini ve düzenleyici önlemler alınmaz
ise su sıkıntısının daha da artacağına işaret etmektedir.
Su sıkıntısına karşı geliştirilebilecek çözümlerin
temelinde kısıtlılığı oluşturan bileşenlerin iyi
irdelenerek etkisinin azaltılmasına yönelik önlemlerin
alınması gelir. Bu bağlamda “Su Yönetimi” suyun
etkin kullanımı, korunması ve kontrolü hususunda
önemli bir üst kavram olarak ortaya çıkar. Bu
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doğrultuda, su kaynaklarının her tür kullanım amacıyla
korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş olan
su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla
uzun vadeli koruma program ve tedbirlerini içeren
havza koruma eylem planları hazırlama çalışmaları ve
su temin sistemindeki kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke
su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla projeler
yapılmaktadır. Bunlardan biri de dünya genelinde
düzenlenen “Dünya Su Forumları’dır.”
Beşinci Dünya Su Forumu 16 - 22 Mart 2009 tarihleri
arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Forumda;
•
•
•
•
•
•
•

Suyun çoklu kullanımı,
Enerji için su - su için enerji,
Açlık ve fakirliğin giderilmesi için su ve gıda,
Düzenleyici yaklaşımlar yoluyla verimin artırılması,
Su hizmetlerinde kamu ve özel sektörün
optimizasyonu,
Yerel su yönetimleri ve sistemleri için
sürdürülebilir finans kaynakları,
Hakkaniyet ve sürdürülebilirliğe yönelik
fiyatlandırma politikaları gibi konular ele
alınmıştır.

İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi:

İklimdeki doğal değişebilirlik yerkürenin oluşumundan beri süregelen bir olaydır. Volkanik patlamalar, güneşte
meydana gelen büyük patlamalar, dünyanın yörüngesindeki değişim ve kara-deniz oluşumu gibi doğada meydana
gelen olaylar iklimin çok büyük ölçeklerde değişmesine neden olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte artan fosil
kaynak tüketimi, arazi kullanımındaki değişiklikler ve ormanların tüketilmesi gibi insan etkinlikleri atmosferdeki
sera gazı birikimlerini hızla arttırmıştır. Bu nedenle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren dünya tarihinde ilk kez,
iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de rol oynadığı yeni bir döneme girilmiştir. İklim
değişikliğinin küresel bir sorun olması nedeniyle çözümün de küresel olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
İklim değişikliğinin meydana getirdiği önemli değişikler şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•

Yağışların mevsimsel dağılım ve miktarında değişiklikler
Yağış yoğunluklarında artış
Kar ve yağmur arasındaki dengede değişiklikler
Buharlaşmada artış ve toprak neminde azalma
Sıcaklık ve yağışlara bağlı olarak bitki örtüsünde değişimler
Buzul erimesinde artış
Deniz seviyesinin yükselmesi ve yeraltı sularının tuzlanması

Bu değişiklikler bazı bölgeleri yarı kurak ve kurak hale getirerek tuzlanmayla birlikte uzun vadede çölleşmelere
neden olabilecekken bazı bölgelerde ise afetlerde artışa neden olabilecektir.
KAYNAKLAR:
5. Dünya Su Forumu, Water and DSI, İstanbul, 2009.
AA. Coşkun , “Water law: The current state of regulation in Turkey” Water International,vol 28, no 1:70-78, 2003.Olanaklarının İncelenmesi”, Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi,
42(3), 111-122, 2005.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Havza Koruma Eylem Planı Raporları, TÜBİTAK MAM,2010.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Ulusal
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), http://www.fao.org/nr/
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COVID-19 PANDEMİSİNİN KISA DÖNEMLİ
		

PSİKOSOSYAL SONUÇLARINA BİR BAKIŞ

Dr. Esin TEMELOĞLU ŞEN
İstanbul Üniversitesi 1453 Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

COVID-19 virüsü 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan
kentinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Salgın
başlarda spesifik olarak bir bölgeyi etkisi altına alsa da Mart
ayı itibariyle artan vaka sayıları ve yaygınlığı sebebiyle Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.
Aslında COVID-19 salgını son yüzyılda insanların yaşadığı pek
çok pandemiden sadece biridir. HIV, SARS, kuş gribi, domuz
gribi, ebola sadece son 20 yılda dünyayı etkileyen pandemiler
olsa da COVID-19 salgının diğerlerine göre daha büyük bir coğrafyayı etkilediği görülebilmektedir. Ölüm oranı
açısından diğer pandemilerden farkı olmasa da COVID-19 pandemisi dünyanın neredeyse tamamında yaşayan
insanların günlük hayatını etkilemektedir.
hayatımızda yokken nasıl yaşadığımızı şaşırarak
anıyoruz. Eski konser, maç, yürüyüş gibi kalabalık
etkinliklerin görüntülerini izlerken aklımız o kalabalıkta
maskesiz nasıl hasta olmadığımıza sık sık gidip dönüyor
gibi. Pandemi hayatımızı etki altına almaya başlayalı
neredeyse 9 ay olmak üzere artık virüsün kısa vadeli
sonuçlarından bahsetmeye başlanmalı!

Salgın resmi olarak tanımlandığından bu yana,
insanlar hayatlarının büyük bir bölümünü evlerde
kapalı bir şekilde geçirmiş; çocuklar okullarından ve
yaşıtlarından uzunca bir süre ayrı kalmak zorunda
kalmıştır. Öte yandan, virüs ve virüsün hayatımıza
getirdiği zorunluluklar (maske, dezenfektan ve
mesafe) neredeyse her birimizin hayat rutini olmaya
başladı bile. Bazı dost sohbetlerinde şimdiden virüs
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Salgının ilk döneminde baş etmemiz gereken durum
belirsizlikti. Virüsün ve virüsün getirdiği davranışsal
değişimlerin ne kadar süreceğine dair tutarlı ve net
bir bilgi elde edilemiyordu. Herhangi bir kaynaktan
bilgi edinildiği dönemde ise mutlaka çok kısa
süre sonra onu yalanlayan bir başka bilgiyle karşı
karşıya kalınıyordu. Bilginin güvensizliğini bu denli
hissettiğimiz ender anlardan biri yaşanıyordu tüm
dünyada. Salgında gelinen noktanın belirsizliği, sağlık
anksiyetesi, basın/yayın ve sosyal medyadaki doğru ve/
veya yanlış bilgilere sürekli maruz kalma ve sevdikleri
insanların risk altında olması yaşanan korkuyu daha da
arttırıyordu. Ancak Kasım 2020 itibariyle alınan pek çok
tedbirin etkinliğine yönelik şüpheler azalsa da virüsün
ne kadar süre daha hayatımızda etkili rol oynayacağı
halen belirsizliğini sürdürmekte.

Belirsizlik dendiği noktada belirsizliğe eşlik eden temel
duygular olan kaygı ve korkudan bahsetmek isterim.
Kaygı ve korku doğası itibariyle bizi hayatta tutmaya
yarayan, faydalı ve dahası koruyucu duygulardır.
Aslında faydalı olan bu duygular bazen ayağımıza
dolanacak noktaya varabilmektedir. Özellikle virüsün
yayılımı ya da vaka artışı gibi kontrolümüz dışındaki
konularda hissettiğimiz kaygı ve korkunun koruyucu
bir duygu olduğundan bahsedilemez. Dolayısıyla
pandemi dönemindeki yoğun korku ve kaygı gibi
duyguların hayatın işlevsel bir şekilde devam ettirilmesi
üzerinde olumlu bir etkisi bulunmayacaktır. Bu açıdan
bu duyguları koruyucu değil zorlayıcı duygular olarak
tanımlamak faydalı olacaktır. Sadece tanımlamadaki
bu küçük nüans farkı bile duygunun yoğunluğunun
azalmasına imkan sağlaması açıdan kritiktir.
Pandeminin ilk döneminde hastalığın seyrine ve
tedavisine dair yoğun kaygı ve korku gibi duygular
baskın olsa da zaman geçtikçe verilen akut tepkilerin
daha da kemikleşmeye başladığı görülebilmektedir.
Zaman geçtikçe var olan endişe tablosuna çökkünlük,
mutsuzluk, umutsuzluk gibi depresif belirtiler de eşlik
edebilecektir. Çoğunlukla klinik olarak beklenen,
depresyon belirtilerinin ikincil olarak görülmesi; yani
salgının ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkmasıdır.
Salgının ilk döneminde yapılan psikolojik rahatsızlık
sıklık araştırmalarında da travma sonrası stres
belirtilerinin ve kaygı bozukluklarının daha fazla
olduğu ancak zaman içerisinde depresyonun görülme
sıklığının artış gösterdiğine dikkat çekilmektedir.
Elbette ki salgın sürecinde ortaya çıkan yüksek
düzeydeki stresin geride bırakılmış veya tedavi edilmiş

bir takım ruhsal sorunları yeniden tetikleyebileceği de
unutulmamalıdır.
Pandeminin ilerleyen süreçlerinde depresyonun
tetiklenmesinin önemli nedenlerinden birisi de kayıp
duygusudur. Geçtiğimiz 9 ay içerisinde her birimiz irili
ufaklı pek çok kayıp yaşadığımız bir dönemden geçtik.
COVID19 sebepli gerçekleşen kayıplardan bazıları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiziksel güvenlik duygusu,
gündelik rutin,
inanç,
meslek,
gelecek algısı,
geçmişe bakıp geleceği tahmin etme yetisi,
yaşam üzerindeki kontrolü,
sevdikleri ve/ya yakınları,
diğerlerine olan güven,
umut,
kişisel güç,
iş ve ekonomik güç,
arkadaşlar/dostlar…

Salgın sürecinde kişiler hem hastalık kaynaklı hem de
alınan önlemler sebebiyle pek çok kayıpla karşı kaşıya
gelmiştir. Gerçekleşen her kaybın kişinin hayatındaki
etkisi değişmekle beraber her birisinin ciddi düzeyde
stres yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca
her kaybın kişiyi geleceğe dair daha umutsuz ve mutsuz
kılacağı için depresif belirtilere daha fazla yatkınlık
göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle pandemi
sürecinin şu aşamasından sonra kişilerin depresif
belirtiler konusunda daha dikkatli olması elzemdir.
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Pandeminin psikososyal etkileri hasta olan ve
hastalığı atlatan kişiler üzerinde de oldukça
güçlüdür. Öncelikle bu kişiler hastalığı atlatmış
olmanın getirdiği yoğun stres yükünü taşımalarına
sebep olmuştur. Bu nedenle bu kişilerin iyileştikten
sonra mutlaka duygusal ve davranışsal geçişlerine
yönelik gözlemlerini sıklaştırmaları ve kendilerini
kötü hissettikleri noktada destek istemekten
çekinmemeleri önerilmektedir. Ancak hastalığı
geçiren kişilerin bu süreçte yaşadıkları önemli
problemlerden birisi de damgalanma korkusudur.
Dilimize de yerleşen ‘vebalı gibi’ tabirinin bu süreçte
COVID-19 virüsü taşıyan ve ya atlatan kişiler için de
kullanıldığı görülmektedir. Hasta olmuş kişilerden
fiziksel olarak uzak kalmak bulaşmayı önleme
konusunda önerilen bir durum olsa da bu kişilerden
duygusal olarak uzaklaşmak, onları yalnızlığa itmeyi
asla içermemektedir. Dahası, bazen bu damgalanma
durumu aile içerisinde de olabilmektedir. Örneğin
çıkan bir haberde babanın virüs tedavisi görmüş ve
atlatmış kızını eve almak istemediğini görmüş; hatta
annesinin de tedavi sürecinin kızının evde kalmasına
sebep olacağı için üzüntülü olduğunu okumuştuk.
Yani annenin kaygısından anlaşılabildiği kadarıyla
damgalanmanın toplumda uzun dönemli etkileri
de olabileceğe benziyor. Kim bilir bu gibi örneklerin
niceleri yaşanmış veya maalesef halen yaşanılıyordur.
Bu noktada, özellikle kamuoyunu bilgilendirme
görevi olan idarecilerin ve uzmanların virüsün etkileri
noktasında kişileri aydınlatmaları ve damgalamanın
olumsuz etkilerine dair bilgilendirmelerinin şart
olduğu düşünülmektedir.
Pandemiler/salgınlar ciddi birer toplumsal afetler
olarak
değerlendirilmelidir.
Yani
pandemiyi
yaşayan kişilerin travmatik semptomlar gösterme
ve psikososyal zorlanma yaşaması eşit derecede
olasıdır. Bu nedenle her birimiz için farkındalıkla
kendini izlemenin her zamankinden daha önemli

olduğu dönemlerden geçilmektedir. Bu dönemde
düşüncelerimizin farkında olmalı ve ‘ya şöyle olursa’
gibi sorularla tetiklenen felaketleştirici düşüncelere
karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu tipte sorular elbette zihin
akışında gelip gidebilir. Felaketleştirici düşüncelerimizin
arttığını fark ettiğimizde onları işlevli düşüncelerle
değiştirebiliriz. Kaygının artmasına neden olan bu
gibi düşünceler ortaya çıktığında, şu soruları aklımıza
getirelim:

“Kontrol altına alabildiğim/benim kontrolümdeki şeyler neler?”,
“Geçmişte yaşadığım zorluklarla başa çıkmada ne gibi yöntemler bana
yardımcı olmuştu ve bugün bu yöntemlerden bana yardımcı olabilecek
olanlar var mı?”
Bu noktada salgını önleyici davranışları bilmek ve
bunları uygulamak da felaketleştirici düşüncelerin
azalmasına yardımcı olacaktır. Güvenilir yerlerden
edinilmiş
bilgiler
felaketleştirici
düşünceler
tetiklendiğinde kendimize hatırlatabileceğimiz işlevli
baş etme yollarıdır.
Felaketleştirici düşüncelerin önemli sonuçlarından
bir tanesi de kaygı, korku, umutsuzluk gibi olumsuz
duyguları tetiklemesidir. Bazen felaketleştirici
düşünceleri değil ama olumsuz duyguları yakalamak
daha olasıdır. Bu duygular hissedildiğinde, üzerine
gidilmesi yok sayılmaması önemlidir. Olumsuz
duygular hissedildiğinde, ‘şu an aklımdan ne
geçiyor?’ sorusu yöneltilmeli ve duyguya sebep
olan felaketleştirici düşünce yakalanıp bu düşünce
işlevlileri ile yer değiştirilmelidir. Bazı durumlarda ise
duygularımızı dile getirmek faydalı olacaktır. Güvenilen
ve sevilen kişilerle duygularınızı paylaşmak, fiziksel
yalıtılmışlığın getirdiği yalnızlık duygusu ile başa
çıkılabilmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, diğer
kişilerin de endişelerini de paylaşabilmelerine yardımcı
olabilir.

Tüm bunlara rağmen halen olumsuz duygular ve
felaketleştirici düşüncelerin etkisini sürdürdüğünü
düşünüyorsanız, mutlaka psikolojik destek almak için
uzmanlara başvurulması gereklidir. Bazen, tek başınıza
çözüm aramak sizi çözümden daha da uzaklaşmaya
götürebilir, destek almak sürecin daha az acıyla
atlatılmasına da imkan sağlayacaktır.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
GIDANIN GELECEĞİ
İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar
ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile
canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli
bir sistemdir. Bu sistem, zaman içinde,
kendi iç dinamiklerinin etkisi altında veya
dış etmenlerdeki değişikliklere bağlı olarak
yavaş yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar,
volkanik patlamalar ve güneşle ilgili
değişkenlikler gibi doğal olaylar ile atmosferin
bileşimindeki insan kaynaklı değişiklikleri
içerir. İklim değişikliği, “nedeni ne olursa
olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya
da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha
uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler”
biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın
bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık
4,5 milyarlık bir periyotta iklim sisteminde,
milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm
zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve
süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik
devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle
buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış,
ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir.
Küresel iklim değişikliği, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin doğal değişkenliğine ek olarak
insan etkinliklerinin neden olduğu bir değişikliktir.
Buna paralel olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği,
“karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı
olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde
tanımlanmaktadır.
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Türkiye’de İklim Değişikliği:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji
Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yeni
Senaryolar ile Türkiye İklim Projeksiyonları ve
İklim Değişikliği (2015) ” raporundan elde edilen
bilgilere göre Türkiye’de İklim İzleme Çalışmaları
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1866-1894
yılları arasında faaliyet gösteren İmparatorluk
Gözlemevi ile başlamıştır. 1896-1914 yıllarında ise
Halkalı Ziraat Mektebi’nde bazı ölçümler yapılmıştır.
I. Dünya Savaşı sırasında 1914-1918 yılları arasında
Almanların yaptığı bazı rasat kayıtları ve analizler
“DieTemperaturverhaltnisse der Turkei” isimli kitapta
toplanmıştır.
Cumhuriyet
döneminde
1937
yılına
kadar
gözlemlerden sorumlu kuruluş Kandilli Rasathanesi
iken 1937 yılında Atatürk’ün onayı ile Meteoroloji
Genel Müdürlüğü kurulmuş ve o tarihten bugüne
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kadar iklim izleme çalışmaları yapan tek yetkili kuruluş
olmuştur. Günümüzde iklim değişikliği ile ilgili pek çok
ulusal ve uluslararası çalışma yapılmaktadır. Çünkü
iklim değişikliği sadece doğa ve hava olaylarıyla
ilgili bir sorun değil; biyoçeşitliliği, tarımı ve üretimi
doğrudan etkileyen bir meseledir. İklim değişikliğine
bağlı olarak su döngüsünün değişmesinin, başta
su kaynakları olmak üzere tarım ve gıda güvenliği,
halk sağlığı, kara ve deniz ekosistemleri ile kıyı
bölgeleri, meteoroloji karakterli afetleri olumsuz
etkileyeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede öncelikli
olarak su kaynaklarına ilişkin çalışmalar yürütülmesi;
su kaynaklarımızın iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinden asgari seviyede etkilenmesi için beklenen
etkilerin anlaşılması sektörel ve bölgesel etkilenebilirlik
çalışmalarının tamamlanmasının akabinde de bu
etkilere yönelik uyum faaliyetlerinin planlanması
gerekmektedir.

İklim Değişikliği Koronavirüs Kadar
Korkutuyor
İklim değişikliği hemen her ülkede büyük bir sorun
olarak algılanıyor. Pew Araştırma Merkezi’nce 14 ülkede
yapılan araştırmaya göre; insanların yüzde 70’i, iklim
değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların yayılması kadar
büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar iklim
değişikliğinin yarattığı risk konusunda endişelerini
sürdürüyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan
yeni bir anket, 14 ülkedeki katılımcıların ortalama
yüzde 70’inin iklim değişikliğini ülkeleri için büyük bir
tehdit olarak tanımladığını, yüzde 69’unun ise bulaşıcı
hastalıkların yayılması konusunda aynı düzeyde
endişe duyduğunu ortaya koydu.

Gıda israfı iklim değişikliğini hızlandırıyor. Nasıl?
Dünya çapında oluşan gıda atığı her yıl 1.3 trilyon dolar
finansal kayba neden oluyor. Yapılan araştırmalara
göre sadece Avrupa’daki gıda israfı engellenebilirse
milyonlarca insan açlıktan kurtulabiliyor. Ayrıca gıda
israfı 3.3 milyar ton karbondioksit yayıyor, bu da küresel
iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Bilinçsiz tüketim alışkanlığı nedeniyle ihtiyaç fazlası
olarak gereksiz yere tedarik edilen ancak tüketilemeyip
çöpe atılan yiyeceklere gıda israfı deniyor. Dünyadaki
hızlı nüfus artışı gözetildiğinde, hali hazırda 7.5 milyar
olan kişi sayısına 2050 yılında yaklaşık 2.3 milyar insan
daha katılacak. Dünya çapında üretilen gıdanın yaklaşık
üçte biri ise tüketilmiyor. Fakat nüfus arttıkça daha fazla
gıda üretiliyor ve ne yazık ki israf devam ediyor.

Gıdanın Geleceği
“Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Gıda”
Sürdürülebilir gıda üretimi; “çevreyi kirletmeyen,
yenilenemeyen enerji ile doğal kaynakları koruyan,
ekonomik anlamda güçlü toplumlar yaratmayı
amaçlayan, tüketiciler için güvenli olan ve gelecek
nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeyen süreç ile
sistemleri kullanan üretim yöntemidir”.

İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkisi
İklim değişikliği; ısı dalgaları, seller, fırtınalar ve
ekstrem hava olaylarına sebep olmaktadır. İklim
değişikliğinin sağlık üzerine olan dolaylı etkisi ise
enfeksiyon hastalıkları, su kullanımı ve besin temini
yoluyla olmaktadır. Hastalıklar, iklim elamanlarındaki
değişikliğe karşı oldukça hassas ve duyarlıdır. İklim
değişikliği sonucunda oluşan yetersiz beslenme
ve tek başına küresel olarak dağılan ve etkili olan
hastalıklar(ishal,sıtma), en fazla yoksulları ve çocukları
öldürmektedir. Şehir ve kırsal alanda yaşayan yoksullar
çevrenin bozulması sonucunda sıkıntılar yaşamakta,
yetersiz su ve gıda sonucunda çocuklarda ishal ve uzun
dönemde yetersiz beslenme ortaya çıkmaktadır.

Küresel gıda üretim yöntemleri, çevre üzerindeki
olumsuz etkiyi en aza indirmek ve dünyanın
gelecekte gıda üretme kapasitesini desteklemek için
değiştirilmeli. İnsanın gerçekleştirdiği diğer eylemlerde
olduğu gibi gıda üretiminin de iklim değişikliğine,
kuraklığa, toprak bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin
tahribatına etkisi bulunmaktadır.
Küresel sera gazı salınımının % 25’inin doğrudan tahıl
üretimi, hayvancılık ve ormancılıktan kaynaklandığı
tahmin ediliyor. Tahıl ve hayvancılık sektörleri, tatlı
su kaynaklarının % 70’ini kullanıyor ve ormancılıkla
birlikte yeryüzünün % 60’ını kaplıyor.
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Peki ne yapılmalı?
Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak
•

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak ve üretimde su
kullanımını uygun hale getirmek.
Toprak kullanımını uygun hale getirmek ve tarıma
uygun arazi dönüşümünü azaltmak.
Enerji ve su kullanımı bakımından verimli olan gıda
üretim alanları tasarlamak.

•
•

Doğal kaynakların niteliğini korumak
•

Toprak ve su yollarının kirlenmesinin engellenmesi
için gübre ve pestisitlerin (tarım ilacı) uygun
kullanımı.
Hava kalitesini korumaya yardımcı olmak için sera
gazı salınımlarını azaltmak.
Toprak kaybını telafi etmek ve toprağın organik
madde içeriğini eski düzeyine çıkarmak.
Toprak, su ve enerji kaynakları ile sulak ve ormanlık
alanları koruyan tarım uygulamalarıyla biyolojik
çeşitliliği arttırmak.

•
•
•

Deniz kaynaklarını korumak
•

•

Balık rezervlerini eski seviyesine çıkarmak ve hobi
olarak yapılan avlanmaları ve atıkları ortadan
kaldırmak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları
gerçekleştirmek.
Kıyı bölgelerindeki kirliliği azaltmak (örn. bu
bölgeleri gübre ve çöplerden arındırmak)

Çevre dostu gıda ambalajlama tekniklerinin
kullanımı
•
•
•

Ambalaj kullanımının uygun hale getirilmesi.
Çevre üzerinde etkisi daha az olan maddeler.
Geri dönüştürülmüş maddeler.

Gıda israfının azaltılması
•

Katı atık sahasına gönderilen çöplerin azaltılması
(örn. gıda dönüşüm tesisleri, fazla gıdanın hayır
kurumlarına bağışlanması veya hayvan yemi olarak
kullanılması) gibi önlemler ve daha fazlası tüm
ülkelerce uygulanmalı.

KAYNAKLAR:
https://mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx
https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim-degisikligi-projeksiyon2015.pdf
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/09/despite-pandemic-many-europeans-still-see-climate-change-as-greatest-threat-to-their-countries
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2013). Healthy people depend on healthy food systems.Foresight (2011). The Future of Food and Farming:
Challenges and Choices for Global Sustainability. Final Project Report. London: Government Office for Science.
Food Chain Evaluation Consortium (2014). Scoping study. Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - Scenarios of future change and policy responses. Brussels, Belgium:
European Commission.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2014). Building a common vision for sustainable food and agriculture: principles and approaches. Rome, Italy: FAO.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Roadmap to a
Resource Efficient Europe. COM/2011/0571 final.
European Commission website, Sustainable Food section.
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Sağlıklı olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için her
zaman tavsiye edilir spor. Düzenli fiziksel etkinlikler ile
desteklenmiş sağlıklı bir beslenme programı sağlığın
anahtarıdır. Bu ikisi bir arada olduğu zaman beden ve
ruh sağlığı bütünlüğü de sağlanmış olur. Spor her insan
için hayati önem taşımaktadır. Düzenli, planlı ve uygun
sportif etkinlikler sağlıklı gelişim için etkilidir.
Spor, bireylerin hem beden hem de duygusal, zihinsel
ve sosyal gelişiminde oldukça önemlidir.
Sağlıklı
beslenme
yeterli
fiziksel
egzersizle
desteklenmediğinde sağlıklı bir yaşam için yeterli
olmayabilir. Kişinin yaş ve fizik özelliklerine uygun
yapabileceği pek çok egzersiz bulunmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Avrupa Bölgesi İçin
Fiziksel Aktivite Stratejisi, 2013 yılının Mayıs ayında
Altmış Altıncı Dünya Sağlık Toplantısında imzalanmış
bulunan 2013-2020 bulaşıcı olmayan hastalıkların
önlenmesi ve kontrolüne yönelik DSÖ Küresel Eylem
Planı öngörülen mevcut gönüllü hedefler ışığında
hazırlanmıştır. Bu strateji, bilhassa da yetersiz aktivite
ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı bulaşıcı olmayan
hastalıklar yüküne özel dikkat sarf ederek Avrupa
Bölgesinde sağlık ve esenlik için önde gelen bir etken
olarak fiziksel aktiviteye odaklanmaktadır. Yaşam
seyri boyunca her çeşit fiziksel aktiviteyi kapsamayı
amaçlamaktadır.

Öncelikli Amaçlar:
•
•

•

•

Fiziksel aktiviteyi arttırmak ve hareketsiz yaşam
tarzını azaltmak;
Meşgul ederek fiziksel aktiviteyi destekleyen fırsat
ortamını ve güvenli şekilde oluşturulmuş ortamları,
erişilebilir kamusal mekanları ve altyapıyı sağlamak;
Cinsiyet, yaş, gelir, eğitim, etnik köken veya
engellilik durumuna bakmadan fiziksel aktivite için
eşit olanaklar sağlamak ve
Fiziksel aktiviteye yönelik engelleri kaldırmak ve
imkan sağlamak.

Öncelik Alanları:
•
•
•

•
•

Fiziksel aktivitenin artırılması için liderlik ve
eşgüdüm sağlamak
Çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemek
Tüm yetişkinler için ulaşım, boş zaman süreleri,
işyerleri dahil olmak üzere ve sağlık sistemi
aracılığıyla fiziksel aktiviteyi günlük hayatlarının bir
parçası olarak teşvik etmek
Yaşlılar arasında fiziksel aktiviteyi teşvik etmek
İzleme, gözetim, araç sağlama, imkan veren
platformlar, değerlendirme ve araştırma aracılığıyla
eylemi desteklemek
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk ve gençlerin gelişiminin desteklenmesi çocuklarda, kas-iskelet sağlığının yanı
sıra temel zihinsel, motor ve sosyal becerilerin gelişimi için yeterli fiziksel aktivite düzeyleri ön şarttır. Buna karşın,
emniyetli aktif oyun, dinlenme ve ulaşım çevreleri ve olanaklarının azalmış olması nedeniyle çocuk ve gençler
gün boyunca gitgide daha az hareketli hale gelmekte ve hareketsiz dinlenme faaliyetlerine daha fazla zaman
harcamaktadırlar. Ayrıca, çocuk ve gençler okul veya gündüz bakımevlerinde geçmişte olduğundan daha fazla
zaman harcamakta ve akademik beklentiler her yaş grubunda artmaktadır. Bu durum fiziksel eğitim ve aktif oyuna
ayrılan süre üzerinde baskı oluşturmakta, ana sınıflarında dahi akademik derslerin ve bu derslerle ilgili becerilerin
kazandırılmasının oyunun önüne geçtiği gözlemlenmektedir.

Pandemiden Sonra
Covid 19 Pandemisinin ardından karantinalar dönemi ile evde kalmanın bulaş riskinden korunmada önemli bir
faktör olması çocukları ve gençleri evde daha çok zaman geçirmeye yöneltmiştir. Bu da ekran karşısında geçirilen
süreyi önemli ölçüde artırarak hareketsizliğe ve obezite gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu dönemde uzmanlar yüzme, hafif koşu, bisiklete binme, doğa yürüyüşleri, ip atlama gibi egzersizler ile hareketli
bir yaşantı sürdürmenin önemini sıkça vurgulamaktadırlar.

Düzenli spor yapmanın faydaları:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34

Yaşam kalitenizi artırır.
Zinde hissetmenizi sağlar.
Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
Yüksek tansiyon riskini azaltır, tansiyon kontrolüne yardımcı olur.
Kalp ritmini düzenler.
Kalp damar dolaşımını geliştirir.
Kalp hastalıklarını önler.
Uykuyu düzenler.
Vücuda esneklik verir.
Psikolojiyi iyileştirir.
Kalp çarpıntılarını azaltır.
Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklılığı artırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Motivasyonu artırır.
Kemik gelişimine yardımcı olur.
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Sportif etkinliğin kişilik üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Çeşitli bilim adamları, düşünürler, spor ahlakçıları,
sportif etkinliğin kişilik üzerine etkilerini şöyle genelleştirmektedirler.

1.
2.
3.
4.

Spor karakteri şekillendirir.
Takım sporları işbirliği yapmayı öğretir.
Bireysel sporlar kişisel disiplini geliştirir.
Bazı spor dalları yüksek iletişim değerlerine sahiptir.

Sporun bu işlevlerinin yanı sıra insanların kişiliklerinin olumlu yönde şekillendiren bir kavram olması sporun,
gerek gençlerin gerekse çocukların yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde ne derece önemli olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu bağlamda çocukların ve gençlerin kişiliklerinin geliştirilmesinde sporun eğitici fonksiyonu
kullanılarak duygusal ve sosyal yönden daha sağlıklı bir toplum yaratmak daha kolay olacaktır. Günümüzde
çocuklara yönelik sportif etkinliklerin artması bu alanda yapılan çalışmaların fazlalaşması insanların psikososyal gelişiminde sporun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun bir göstergesidir. Çocukların gerek
psikolojik gerekse sosyal bakımdan gelişmelerinde oyunla birlikte sporun önemli bir yeri vardır. Çünkü çocuk
bu faaliyetlere katılırken aynı zamanda grup içerisinde hareket etmeyi, kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara
uymayı öğrenmektedir. Bunlardan en önemlisi kendine güven duygusunu kazanmakta ve o toplumun bir ferdi
olduğunu anlamaktadır. Bu bakımdan çocukların yetiştirilmesinde hazırlanan sportif programlar onların gelişim
özelliklerine uygun bir şekilde hazırlanarak, sosyal bakımdan yetişmelerine yardımcı olmalıdır.
KAYNAKLAR:
Aracı, H. (1999) Okullarda Beden Eğitimi. Ankara:Bağırgan Yayınevi. Aslantürk, Z. ve Amman, T. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Başer, E. (1998). Uygulamalı
Spor Psikoloji. Ankara: Sporsal Kuram Dizisi, Bağırgan Yayınevi.
Psiko-Sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi Veysel KÜÇÜK / Harun KOÇ
http://e-belge.saglik.gov.tr (Belge no:758327a4-de3a-4620-adec-a59d1a6498a3)
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HAVA KIRLİLİĞİ
& SAĞLIK
Soluduğumuz hava kalitesinin sağlığımıza doğrudan
etkisi olduğu herkesçe ve çağlardan beri bilinmektedir.
Normal olarak havanın %78,084’ü Azot (N2), %
20,946 Oksijen (O2), %0,934 Argon (Ar), %0,035
Karbondioksit (CO2) oluşturmaktadır. Geriye kalan %
0,001’i Neon (Ne), Metan (CH4), Helium (He), Hidrojen
(H2) ve Kripton (Kr)’dan meydana gelmektedir. Ayrıca
Atmosfer kütlesinin yaklaşık %0,25’i su buharıdır.
Dolayısıyla insan sağlığını veya çevresel dengeleri
bozacak şekilde havanın birleşiminin değişmesine ya
da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya
karışmasına hava kirliliği denilir.
Hava kirliliği, nüfusun artması, kentlerin büyümesi,
endüstrinin gelişmesiyle artan oranda ve değişen
içerikte etkilerini sürdürmektedir. Lokal bir kaynaktan
salınan hava kirleticiler yerel etkiler gösterirken, kent
merkezlerinde enerji tüketimi, fosil yakıt yanması,
motorlu taşıtların artmasıyla hava kalitesinin
bozulmasına neden olmaktadır. Bölgesel taşınımlar,
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asit depolanması, artan sera gazları, troposferik ozon
üretimi bugün hava kirliliğinin küresel boyutlara
ulaşan etkilerini ortaya koymaktadır. Trafik, ulaşım,
endüstri ve ısınmadan kaynaklanan kirleticiler
(antropojenik kaynaklı) hava kirliliğinin başlıcaları
iken; meteoroloji, topografik yapı, dispersiyon ve
kimyasal dönüşüm süreçlerinin hava kirliliği ve iklim
üzerindeki etkileri artık daha iyi bilinmektedir. Hava
kirleticilerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin
zaman, mekan, etki süresi, konsantrasyon ve diğer
karakteristiklerine bağlı olduğu bilinmektedir. Hava
kirliliği bir yandan kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı
ölüm oranını artırırken, diğer yandan bu hastalıklara
bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Bundan
başka, hava kirliliği özellikle çocukların akciğer
gelişimini olumsuz etkilemekte ve kirliliğin yoğun
olduğu bölgelerde astım ve kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH) gibi kronik hava yolu hastalıkların
prevalansını artırmaktadır.

Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Olan Etkilerine Genel Bakış
Hava kirliliğinin insan sağlığına olan etkileri için
vücuda giriş şekli, maruziyet süresi, etkenlerin
yoğunluğu ve kişinin genel sağlık durumu en önemli
etkilerdir.
Hava Kirliliği insanlarda başlıca solunum sistemi ile
dolaşım sistemini etkilemektedir. Rusya’da yapılan bir
araştırma toprağa çöken kirleticilerin gıda ile sindirim
sistemine de girdiğini göstermiştir.
Mevzuatlar, teknolojideki ilerlemeler ve birçok ülkede
ağır kirliliğe neden olan fosil yakıt oranın azalması
nedeniyle, Avrupa gibi bazı yerlerde hava kalitesinde
son yıllarda olumlu gelişme yaşanmıştır. Bununla
birlikte, özellikle şehirlerde yaşayan birçok kişi, hava
kirliliğinden olumsuz etkilenmeye devam etmektedir.
Karmaşıklığı göz önüne alındığında, hava kirliliğine
karşı mücadele etmek, pek çok düzeyde koordine
edilmeye ihtiyaç duyulan bir eylemi gerektirir.
Vatandaşları dahil etmek ve onlara zamanında
erişebilecekleri bir şekilde bilgi sağlamak çok
önemlidir. Hava kalitesindeki iyileştirmeler sadece
sağlığımıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olabilir.

emisyonları artık düzenlenmekte ve genellikle
düşürülmeye çalışılmaktadır fakat yine de sağlık için
gereken düzeyde düşüş sağlanamamaktadır.
Yüksek hava kirliliği konsantrasyonları, son derece
zararlı partikül madde ve azot dioksit içerikleri insan
sağlığı üzerinde büyük ve olumsuz bir etkiye sahiptir.
Düşük hava kalitesi büyük ekonomik etkiler de
yaratmakta olup, tıbbi giderlerin artmasına, çalışanların
üretkenliğinin azalmasına ve toprak, mahsul, ormanlar,
göller ve nehirlerde tahribata yol açmaktadır. Hava
kirliliğinin yüksek seviyede olmadığı durumlarda dahi,
düşük dozlara uzun süre maruz kalmak, insan sağlığını
ve doğayı tehdit etmeye devam etmektedir.
Hava kirliliği her yerde aynı şekilde meydana gelmez.
Farklı kirleticiler, çok çeşitli kaynaklardan atmosfere
salınır. Karayolu taşımacılığı, tarım, elektrik santralleri,
sanayi ve konutlar, hava kirliliğine neden olan en
önemli unsurlardır. Atmosfere girdiklerinde, bu
kirleticiler yeni kirleticilere dönüşebilir ve yayılabilir.

Ulaşım, sanayi ve enerji üretimi dahil olmak üzere
başlıca kaynakların birçoğundan gelen hava kirletici

Dünyanın Havası
Dünya hava kalitesi endeksi verilerine göre her 10
kişiden 9’u her nefes alışında sağlığa zararlı hava
soluyor.
AirVisual ve Greenpeace derneğinin hazırladığı 2018
Hava Kalitesi Raporu’nda, dünya genelinde 3 bin
kentten alınan veriler incelendi. Hindistan’daki 30
kentten 22’si hava kirliliğinin en fazla olduğu kentler
listesinin en başında yer aldı.
Rapora göre Afrika ve Orta Doğu’da ölçümlerin yapıldığı kentlerin tamamında, havadaki metreküpe düşen zararlı
partikül oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul edilebilir saydığı (PM2.5) oranın üzerinde. Güney Asya’daki şehirlerin
yüzde 99’u, Güneydoğu Asya’nın yüzde 95 ve Doğu Asya’nın yüzde 89’u zararlı hava soluyor. DSÖ’ye (WHO) göre
metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır. Buna PM2.5 sınırı deniyor. 100’ün
üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250’nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.
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Ölümlerin en büyük nedenlerinden biri kirli hava solumak
Raporu hazırlayanlar, çoğu bölgede anlık veri
toplanamadığından DSÖ’nün PM2.5 sınırını aşan
kentlerin sayısının çok daha fazla olduğunu tahmin
ediyor.
Her yıl 7 milyon prematüre ölüme neden olan hava
kirliliği, erken ölümleri tetikleyen dördüncü en büyük
neden olarak görülüyor.
Ülkelerin genelinde yıllık ortalamaya bakıldığında,
geçen yıl Bangladeş, metreküp başına ortalama 97,1
partikül ile en kirli havayı soluyan ülke oldu. Sırasıyla
Pakistan, Hindistan ve Afganistan ilk 4’de yer aldı.
Türkiye 21,9 partikül ile 73 ülkenin bulunduğu listede
32. sırada yer aldı.

Havası en temiz ülke ise 5 partikül ile İzlanda olurken,
Finlandiya, Avustralya ve Estonya sıralamayı takip etti.
Başkentler baz alındığında son dönemlerde sıkça
hava kirliliği haberleri ile gündeme gelen Yeni Delhi
2018’in en kirli havasına sahip şehri oldu. Hindistan’ın
başkentinde geçen yılki metreküp başına ortalama
partikül oranı 113,5 olarak belirlendi. Bu oran Aralık
2018’de 218’e ulaşmıştı.
Havadaki partikül oranı en yüksek 26,8, en düşük 13,5
olan Ankara ise sıralamada 32. oldu. Başkentliler en
temiz havayı Mayıs ve Eylül ayında soludu.
Türkiye’de, ölçüm yapılan 20 bölgeye göre Erzurum’un
Kazımkarabekir Mahallesi yıllık ortalama 42,7 partikül
ile hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge oldu.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü): Hava kirliliği her yıl 600 bin çocuğun ölümüne neden oluyor
“Hava kirliği ve Sağlık” başlıklı ilk küresel konferansını İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştiren DSÖ, hava
kirliliğinin çocukların sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğuna dikkat çeken bir raporun sonucunu kamuoyuyla
paylaştı. Örgüt, raporunda dünya genelinde her gün 15 yaş altındaki 1. 8 milyar çocuğun yüzde 93’ünün, sağlık ve
gelişmelerini ciddi şekilde tehdit eden çok kirli bir havaya maruz kaldığını belirtti.
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Kirli hava her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor
DSÖ’ye göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 91’i; araç
trafiği, endüstriyel faaliyetler, tarım uygulamaları, atık
yakma veya kum fırtınalarından kaynaklanan zehirli
gazlar nedeniyle kirli hava soluyor ve bu da her yıl 7
milyon insanın ölümüne neden oluyor.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan
Avrupa’da Hava Kalitesi 2018 Raporu da Avrupa Birliği
(AB) genelinde hava kirliliğinin azaldığını ancak bu
durumun hala her yıl 480 bin erken ölüme neden
olduğunu ortaya koymuştur.

Dünyada yaklaşık üç milyon insanın yemek pişirmek,
ısınmak ve aydınlanmak için kömür veya kerosen
gibi yakıtlar kullandığını kaydeden örgüt, kadın ve
çocukların bu zehirli dumanlara maruz kalan ilk kişiler
olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı bir rapora göre, zengin
ülkelerdeki çevreyi çok fazla kirleten milyonlarca araç,
kalkınmakta olan ülkelere satılıyor.

Raporda ayrıca kirli havaya maruz kalan hamile
kadınların da erken doğum ve düşük kilolu bebek riski
ile karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre 2015-2018 arasında 14 milyon eski, düşük
kaliteli araç Avrupa, Japonya ve Çin’den ihraç edildi. Bu
araçların beşte dördü yoksul ülkelere gönderilirken,
yarısından fazlası Afrika’ya satıldı. Uzmanlar, araçların
yüzde 80’inin ihraç eden ülkelerdeki asgari güvenlik ve
çevre standartlarını karşılamadığını söylüyor.

Hava Kirliliği Araştırmaları : Sentinel-5P Uydusu
Avrupa’nın Yeryüzü Gözlem Programı Kopernik’in bir
parçası olan Sentinel-5P adlı uydusu, hava kirliliğine ait
çektiği ilk fotoğrafları 2017 yılında dünyaya gönderdi.
Günde bir defa dünya etrafında dönerek yeryüzündeki
hava kirlilik oranlarını tespit eden uydunun gönderdiği
görüntülerde, Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarının
üzerindeki hava kirliliği seviyesi görülebilmektedir.
Sentinel-5P uydusu ile kirlilik ve sera gazı kaynaklarının
emisyonları ölçülebilir hale geldi. Bu sayede daha
somut verilerle hava kalitesi ve iklim değişikliği
alanlarında etkili tedbirler alınması sağlanacak.

Corona virüs azot dioksit oranında bir düşüş
sağlayınca hava kirliliğinde azalmalar meydana geldi.
The Guardian’da yer alan habere göre, Avrupa Uzay
Ajansı corona virüsün hava kirliliği seviyesine etkisini
yansıtan görüntüleri paylaştı. Özellikle, hava kirliliğinin
en yüksek oranlarda görüldüğü Çin’de virüs sebebiyle
fabrikalarının durmasının ardından hava kirliliğinde
yüzde 10-30 daha düşüş yaşandı.
Yine virüsten ciddi derecede etkilenen ülkelerden
biri olan İtalya’da 9 Mart’ta karantina altına
alınmasıyla birlikte hava kirliliğinde belirgin oranda
düşüş yaşandı. Corona virüs pandemisi, endüstriyel
sektöre büyük oranda ara verirken, dünyadaki hava
kirliliğinin İngiltere’de de azaldığı görülüyor. Corona
virüsten büyük boyutta etkilenen ülkelerden biri olan
ABD’de de dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi
iyileşmeler mevcut. Ancak uzmanlara göre bu etkiler
kısa süreli ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde
iklim değişikliği üzerinde uzun süreli beklenen
etkilerin oluşması beklenmiyor.

KAYNAKLAR:
https://www.eea.europa.eu/highlights/improving-air-quality-in-european
https://tr.euronews.com/2018/10/29/dso-hava-kirliligi
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/hava-kirlili%C4%9Fi-ve-sa%C4%9Fl%C4%B1k-etkileri.html
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EDEBİYATTA
SALGINLAR VE HASTALIKLAR

Edebiyat ile hastalık arasında yakın bir ilişki vardır.
Hastalıklar edebiyat için vazgeçilmez bir temadır.
Bir tema olarak hastalık ortaya çıkardığı acı, ıstırap,
düşkünlük, yalnızlık, hayal kırıklığı, ümit, ümitsizlik,
merhamet gibi duygularla geniş bir kaynak teşkil eder
(Uraldı, 2015: 101-103).
Ana konusu hastalık olan roman sayısı hem dünya
edebiyatında hem de Türk edebiyatında oldukça azdır.
Dünya edebiyatından akla ilk gelen Albert Camus’un
“Veba” adlı romanı bizim edebiyatımızda ise Peyami
Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”dur. (Çıkla,
2016: 17-96). Türk Edebiyatında Tanzimat Dönemi’nde
birçok eserde -ilk romanımız “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”
tan başlamak üzere- veremle karşılaşılır. Verem,
Tanzimat Dönemi romanlarında karşılaşılan en yaygın
hastalıktır.
Türk edebiyatında veremin görüldüğü ilk edebî
dönem, Tanzimat Dönemi’dir. Türk edebiyatında
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veremin geçtiği ilk eser Mehmet Murat (Mizancı
Murat)’ın “Turfanda mı Turfa mı?” adlı romanıdır.
Ardından Nâbizâde Nazım’ın “Karabibik”, Abdülhak
Hâmid Tarhan’ın “Finten”, Reşat Nuri Güntekin’in
“Çalıkuşu”, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırık Hayatlar”,
Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Necip
Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı eserleri
gelir. Câhit Sıtkı Tarancı, Peyami Safa, Mahmut Yesari,
Aclan Sayılgan, Zonguldaklı genç şairler Muzaffer
Tayyip Uslu ve Rüştü Onur ise vereme yakalanmış
ve bu hastalık sebebiyle bu sanatçılardan bazıları
ölmüştür.
Dünya edebiyatında ise Lord Byron, Guy de
Maupassant, Paul Eluard, Maxim Gorky, Panait Istrati,
George Orwell, Friedrich Schiller, Albert Camus, Dylan
Thomas, Franz Kafka bu hastalığa yakalanmış olan
sanatçılardır. Bu sanatçılardan bazıları bu hastalık
sebebiyle hayata gözlerini yumarken bazıları ise bu
hastalıktan kurtulmuştur (Aslan, 2016: 25).

Vereme Türk şiirinde de yer verilmiştir. Faruk Nafız Çamlıbel’in “Han
Duvarları” adlı şiirinde de vereme rastlanır. Şiirde geçen Maraşlı Şeyhoğlu
Satılmış’ın sözleri veremle ilgilidir:

			

Garibim namıma Kerem diyorlar

			

Aslı’mı el almış haram diyorlar

			

Hastayım derdime verem diyorlar

			

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben

Namık Kemal’in şiiri “Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme”, Hacı Arif Bey tarafından
vereme yakalanıp, ölen eşinin anısına bestelenir ve bu şiir şarkılarda can
bulmaya devam eder.

			

Olmaz ilaç sine-i sad pâreme

			

Çare bulunmaz bilirim yâreme

			

Baksa tabiban-ı cihan çâreme

			

Çare bulunmaz bilirim yâreme

			

Kastediyor tir-i müjen canıma

			

Gözleri en son girecek kanıma

			

Şerh edemem halimi cananıma

			

Çare bulunmaz bilirim yareme

							Namık Kemal
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Salgın ve Madalyonun Ters Tarafı/Reşat Nuri Güntekin

Salgın, cumhuriyetin ilk yıllarında, Anadolu’nun
bir ilçesinde geçiyor. İlçeye bağlı ama ondan uzak
bir köyde tanımlanamayan bir salgın hastalık baş
gösterir. Bunu önceleri çok umursamayan yetkili
kişiler daha sonra bu duruma müdahale etmek
isterler…
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Mahşerin Dördüncü Atlısı-Salgın ve Bulaşıcı
Hastalıklar Tarihi/Andrew Nikiforuk
Veba, kızıl, kızamık, çiçek gibi salgın hastalıklar
ve kıtlık, kuraklık gibi felaketler tarih boyunca
milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş,
yenilmez
sanılan
orduları
durdurmuş,
toplumsal
ilişkilerimizi,
davranışlarımızı
biçimlendirmiştir. Ne var ki bu kitlesel ölümler
durduk yerde, kendiliğinden başlamamış,
salgın hastalıklar davetsiz misafir gibi aramıza
girmemiştir; mikropların “kitlesel ölümlere yol
açan canavar” rolünü üstlenmeleri için insanlar
ellerinden geleni yapmışlar, ölümler başladıktan
sonra ise hiçbir şey yapamamışlardır. Bakteriler
ve mikroplar açısından bir dünya tarihi niteliğindeki Mahşerin Dördüncü
Atlısı’nda Andrew Nikiforuk, toplumsal hayatın hastalıklarla yakın
ilişkisini çevreci bir bakışla inceliyor, dünyamızın en eski sakinleri olan
mikro-organizmalarla barış yapmamızı öneriyor.

Veba/Albert Camus
Keskin bir gözlem gücünün desteklediği arı
bir bilinçle yazılmış olan Veba, yalnızca 19.
yüzyılın değil, bütün bir insanlık tarihinin
ortak bir sorununa değinir: Felaketin
yazgıya dönüşmesi. Çağının önde gelen
düşünürlerinden Nobel ödüllü yazar Albert
Camus’nün
hiçbir
yapıtında
böylesine
acı bir yazgı, böylesine şiirsel bir dille ele
alınmamıştır. Veba, insanın ve aydınlığın
şiiridir. Bu şiirde renkler alabildiğine koyu,
ancak yazarın sesi o denli umut doludur.
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Kolera Günlerinde Aşk/Gabriel Garcia Marquez
Gabriel Garcia Marquez’in en önemli eserlerinden
olan “Kolera Günlerinde Aşk” yarım yüzyıllık
bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Gabriel Garcia
Marquez’in, ustalığı, bu öyküyü bir destana
dönüştürüyor. On dokuzuncu yüzyılın yirminci
yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan
bu bitmeyen aşkın gerisinde, çağdaşlaşma çabası
içindeki bir toplumun çeşitli yönlerini ince bir
alayla eleştiriyor yazar. Roman boyunca Gabriel
Garcia Marquez’in, insancıl mizahı, sürekli olarak
duyuruyor kendini. Bu nitelikleriyle, Kolera
Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez’in
başyapıtı sayılan Yüzyıllık Yalnızlık’ın yanında
tartışılmaz bir biçimde yerini alıyor.

Veba Yılı Günlüğü/ Daniel Defoe
Daniel Defoe tarafından yazılan eser 1665’de Londra’da yaşanmış
olan veba salgınını anlatıyor. Veba Yılı Günlüğü doğal afetler hakkında
kaleme alınmış en etkileyici edebi eserlerden biridir. İnsan doğasını çok
iyi tanıyan, güçlü kalemi ve yalın üslubuyla pek çok konuda ilgi çekici
eserler veren Defoe, İngiliz romanının kurucuları arasında yer alır.
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Körlük/Jose Saramago
Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir
kentinde, arabasının direksiyonunda trafik
ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam
ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil,
bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından,
körlük salgını bütün kente, hatta bütün
ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne
de düzen; bütün körler karantinaya alınır.
Hayal bile edilemeyecek bir kaos,açlık
ve zorbalık hüküm sürmektedir. Yaşam
durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta
kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan,
oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye
odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve
gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme
dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir.
Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya,
insanın karanlık yüzünün simgesi.
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Kızıl Veba/Jack London
Kızıl Veba, medeniyeti dünya üzerinden
silip süpüreli altmış yıl olmuştur. Hayatta
kalmayı başaran bir avuç insan, vahşi
yaşamın ortasında, kabileler halinde kendi
medeniyetlerini ve toplumsal sınıflarını
oluşturmuştur çoktan. Ancak sanattan bilime
kadar her türlü bilgiden yoksundurlar. İlkel
zamanlara geri dönülmüş, yetişen yeni nesil
de dünyayı hurafelerden ibaret görmekte, her
türlü batıla inanmaktadır. Yitip giden eski
dünyanın sırlarını hatırlayan, hayatta kalan
tek insan da yaşı artık bir hayli ilerlemiş olan
Profesör James Howard Smith’tir ve onun da
tek umudu yetişecek neslin bu barbarlığı, cehaleti ve umursamazlığı aşıp
medeniyete yeniden erişmesidir. Medeniyet her bireyin ortak noktası…
Peki, ya Kızıl Veba gibi baş edilemeyen bir mikrop onun sonunu getirirse,
geriye insanlığa dair ne kalır?
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Kızıl Ölümün Maskesi/Edgar Allan Poe
“Dehşet ve bela asırlar boyu insanların hayatına
sinsice sokulmuştur.”
Öyküde Prens Prospero’nun, “Kızıl Ölüm” olarak
bilinen bir salgından korunmak için kendini bir
manastıra kapatması anlatılır. Prens, kendisine
eşlik eden birçok soyluyla birlikte, manastırın
her biri farklı renkte döşenmiş yedi odasında bir
maskeli balo düzenler.
Eserde bahsi geçen “Kızıl Ölüm” hastalığının gerçekte ne olduğuna dair
birçok farklı görüş vardır…

KAYNAKLAR:
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal of Social Sciences Institute | Year - Yıl 2020 | Number - Sayı 15
Kafi̇, Murad , Çıkar, Mehmet Şirin . “Salgınlar ve Edebi Yansımaları”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 /
Salgın Hastalıklar Özel Sayısı (Temmuz 2020): 539-556 .
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SaĞLIĞa
dAİR
“Ademoğluna belini doğrultacağı kadar
birkaç lokma yeterlidir. Eğer daha
fazla yemek istiyorsa, (midesini üçe
ayırsın), üçte biri yemek, üçte biri su,
üçte bir de nefesi için.”
(Hz. Muhammed S.A.V)
Hadis-i Şerif: Ahmed (4/132); Tirmizî
(2381); İbn Mace (3349)

Hasta olmayan, sağlığın
kıymetini bilmez.
(Türk Atasözü)

Halk içinde muteber bir nesne yok
devlet gibi, olmaya devlet cihanda,
bir nefes sıhhat gibi.
(Kanuni Sultan Süleyman)
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Bilge bir insan
sağlığın insani
nimetler için en
iyisi olduğunu
düşünmeli ve
hastalıklarından
nasıl
faydalanabileceğini
kendi düşüncesiyle
öğrenmelidir.
(Hipokrat)

Hiç kimseye, imandan sonra,
sağlıktan daha üstün bir nimet
verilmemiştir.
(Hz. Ebubekir)

Elden gitmeden değerini
anlayamadığımız iki şey
vardır: Biri sağlık, diğeri
gençliktir.
(Hz. Ali)

Hastalığa tutulmamak,
hasta olup da
iyileşmekten daha
iyidir.
(Erasmus)

Sağlıklı olmak, hayat kavgasında
başarının birinci şartıdır.
( A.Mithad Efendi)

Sağlıklı değilsen, bal bile zehir gelir.
(A.Schopenhauer)

Sağlık, Ya Rab’bim bize sağlık ver. Kuvvet
değil, sağlık. İnsanoğlunun sıhhati. Hayatı
olduğu gibi kabul edecek sağlık.

İyi bir sağlık varlıklı
olmaktan değerlidir.
(İngiliz Atasözü)

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Her mutluluğun
temeli iyi sağlıktır.

Bir memleket halkının
sağlığı, hakikaten bir
devletin dayandığı
bütün mutluluk ve
gücün temelidir.
(George Sand)

(Leigh Hunt)

Akıldan iyi zenginlik,
sağlıktan kıymetli şey
yoktur.
(Türk Atasözü)
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

KURAL

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

3

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.

10

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin.

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

14

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

