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 İçişleri Bakanlığımızca desteklenen ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İstanbul STEAM 
Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile yürütülen “Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye 
Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi” ile küçük yaş gruplarından başlayarak 7’den 77’ye toplumun değişik 
kesimlerinde sağlıklı beslenme konusunda bilinç oluşturulacaktır. Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konusunda; 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan sağlıklı beslenmenin 5 anahtarını değişik yaş gruplarına e-konferanslarla, 
e-içerik geliştirme ortamlarını kullanarak aktarmak; konuya dair info grafikler hazırlamak; hazırlanan e-içerikleri, 
web portalı ile toplumla buluşturmak;  öğretmen ve ebeveyn eğitimleri düzenlemek ve Gıda Güvenliği Konusuna 
Duyarlı Sağlıklı Beslenen Toplumlarının oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

 Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çeşitli modellerde öğrenci merkezli onlarca proje 
yürütmekteyiz. Öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, 21. Yüzyıl Becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için öğretmen 
mesleki gelişim eğitimlerine de özellikle önem vermekteyiz. Bazı proje modellerinde de 7’den 77’ye anlayışı ile 
öğrenciyi, öğretmeni, aileyi, toplumu içine alan kapsayıcı proje çalışmaları yapıyoruz. Hedef kitlemizin ihtiyaçlarını 
sürekli takip ediyoruz.  “Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi” 
de ihtiyaçtan doğmuş bir projemizdir. Covid-19 Pandemisinin devam ettiği bugünlerde gıda güvenliği, bağışıklık 
sisteminin güçlü olması ve sağlıklı beslenme konularında öğrencilerimize ve velilerimize doğru, güncel ve bilimsel 
bilgilerin aktarılmasını hedefleyen böyle projelere ihtiyacımız olduğu kuşkusuzdur.

 Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Hayat Boyu Öğrenme hedefleri arasında 21. yüzyıl 
becerilerinden olan çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) ilişkin farkındalık 
ve beceri eğitimleri düzenlenmesi yer almaktadır. Covid-19 Süreciyle birlikte “Sağlık Okuryazarlığı” çok daha 
önemli hale gelmiştir. Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi 
gibi  aileyi, toplumu çocukla birlikte içine alan projelerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Üniversitelerle birlikte hareket 
etmenin başarıyı artıracağının farkındayız. Bu projemizde de adından da anlaşılacağı üzere 7’den 77’ye toplumun 
her kesimine yönelik etkinlikler yer alıyor. Yayınlar, e-içerikler, portallar alanın uzman isimleri tarafından titizlikle 
hazırlanıyor. Projemizin ve yayınlarımızın; öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmesini, 
sağlık okuryazarlığına sahip bireyler olmalarını sağlamasını diliyorum. İnanıyorum ki bu proje daha çok bilinç 
kazanmamızı, Covid-19’dan korunma, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, obezite konularında farkındalığımızın 
artmasını sağlayacak. Tüm paydaşlarımıza, Proje Koordinatörümüz İlker Bayrak’a,  akademisyenlerimizden İstanbul 
Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan 
Çiftçioğlu; Öğretim Üyesi Dr. Nihan Çakır Biçer ve yayın yönetmenimiz ve editörümüz Gülden Bayrak’a; eğitim ve 
etkinliklere katılacak olan öğrenci, öğretmen ve velilerime teşekkür ederim.  

 Başarılar dilerim.    
Hasan UYGUN 
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7’den 77’ye
GIDA GÜ VENLİĞİ ve

SAĞLIKLI 

BESLENME

Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında
Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde birçok insan gıda güvenliği tehlikelerine ve 
risklerine maruz kalmaktadır. Maruz kalma sıklığı ve kapsamı, gıda zinciri boyunca uygulanan 

kontrollere, tüketicilerin beslenme alışkanlıklarına ve yerel ortamda gıda kaynaklarına erişim ve 
bulunabilirliğine bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü Raporuna göre (WHO, 2015) kirli/mikroplu gıdaları 

yedikten sonra her yıl yaklaşık 600 milyon insan hastalanmaktadır. Her 10 kişiden 1’i tehlike altındadır. WHO 
Raporuna göre: Gıda kaynaklı hastalıklar ölümle sonuçlanmaktadır ve yılda tahmini 420.000 insan ölmektedir. Raporda 
31 bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasalların neden olduğu gıda kaynaklı hastalıklar ile ilgili tahminler de yer 
almaktadır. Ayrıca, yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiştir. 
7’den 77’ye tüm toplumda, COVID-19 Sürecinin de etkisiyle Gıdaların Güvenirliği ve Sağlıklı Beslenme konularında 
alanın uzmanı kişilerce verilecek aydınlatıcı bilgilere, kaynaklara ihtiyaç artmıştır. Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme 
Bülten, e- İçerik ve Eğitimleri ile etkili gıda güvenliği konusunda toplumumuzda bireylerin bilinçli kararlar vermelerini 
sağlayan bilgi aktarımlarının yapılması böylece insanların sağlıklarını korumaları amaçlanmaktadır. Gıda güvenliği ve 
Sağlıklı Beslenme Projesi bilgileri sayesinde, insanların belirli bir yiyeceği nasıl seçecekleri, nasıl koruyacakları, nasıl 
hazırlayacakları ve tüketecekleri; gıda risklerinden korunma yolları, sağlıklı beslenmenin anahtarı, COVID-19 sürecinde 
ve sonrasında beslenme önerileri 7’den 77’ye tüm topluma kazandırılmış olacaktır. 

COVID-19 ekseninde gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme de risk algısı ve risk değerlendirmesi 
oldukça dikkat çekici hale gelmektedir. Bu salgın sebebiyle gıda güvenliği sorunu toplumsal 

endişeye yol açmıştır. İnsanlar istem dışı olarak maruz kaldıkları bu virüse karşı gıda tehlikesinden 
endişe duymaktadır. Bu endişeleri bertaraf etmek için beslenmeyi iyileştirme ve gıda güvenliğini 

sağlama çabaları gerekir. Beslenme iyileştikçe hem sağlık düzeyinde hem de psikolojik düzeyde yüksek 
oranda iyileşmeler artmaktadır (WHO, 2019: 41). Ayrıca beslenme hedeflerinde doğru ilerlemeyi izlemek için beslenme 
konusunda geniş kamu desteğini harekete geçirmek için etkili bilgilerin doğru ve uzmanlar tarafından aktarılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal yararlar göz önüne alındığında beslenmeyle ilgili bilgilerin sahadaki uzmanlar 
tarafından toplu bir şekilde bilgi paylaşım platformlarının kurularak aktarılması hedeflenmelidir. Nihayetinde, gıda 
güvenliği ve sağlıklı beslenmeyi geliştirmek için toplumsal bilincin artırılması gerekmektedir.  

Yerel ve kültürel, sosyo-ekonomik koşullara, gıda çeşitlerine ve diyet tercihleri vs. gibi hususlar göz önüne alındığında 
koşullar, düşünceler ve alışkanlıkların ülkeden ülkeye ve hatta ilden ile büyük farklılıklar gösterdiği aşikârdır.  Artık 
dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Şehirlerde, özellikle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan halk 
sağlığı sorunları, gıdalardaki riskler ve beslenme bozuklukları konusunda 7’den 77’ye tüm toplumda farkındalık ve 
bilinç oluşturmak için Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Kurumları ve Okullar beraber hareket etmelidir.  

PROJENİN AMACI

PROJENİN KONUSU

COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA

7’den 77’ye GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BESLENME
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Türkiye Çocukluk Çağı (İlkokul Öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI TUR 2016, T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçları obezite 
konusunda farkındalık ve proje çalışmalarının önemini ortaya koymuştur. Yanlış Beslenme; obezite 

ve yol açtığı rahatsızlıklar geleceğimiz için büyük bir tehlikedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre gıda kaynaklı 
hastalıklardan her yıl yarım milyona yakın insan ölmektedir. (WHO, 2019: 41). COVID-19 Salgını ile beslenme ve gıda 
güvenliği konusunda toplumun tüm kesimleri için bilinçlenmeye ihtiyaç artmıştır. Öğrenciler okulda günlerinin önemli 
bir kısmını geçirseler de Beslenme Düzen ve Alışkanlıkları açısından ailelerine bağlıdır. Sağlıklı Beslenme Eğitimlerinin 
sadece çocuğa yönelik olması yeterli değildir. Çocukla birlikte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, kantincilerin, anne 
ve babaların da Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme eğitimine alınmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu eğitimlerin COVID-19 
Salgını nedeniyle hedef kitlenin yaş ve hazır bulunuşluk özellikleri dikkate alınarak e- Konferans şeklinde çevrimiçi 
yapılması gerekmektedir. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSTEAM-DER işbirliği ile çeşitli üniversitelerden  

akademisyenlerle hazırlanan içerik geliştirilmiştir.  

• Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme hakkında öğrenci ve veliler başta olmak üzere genel 
halkta farkındalık oluşturmak, öğrenci, veli ve genel halkı bilinçlendirmek. 

• T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (İlkokul Öğrencileri) Şişmanlık 
Araştırması bulgularını referans alarak obeziteyi önlemek. 

• WHO Dünya Sağlık Örgütünün Gıda Güvenliği Anahtarlarını referans alarak güvenli gıda konusunda farkındalığı 
artırmak. 

• Gıdaları iyi pişirmek, pişirilmiş gıdaları fazla bekletmemek, pişirilmiş gıdaları uygun koşulda saklamak, pişirilmiş 
gıdaları tekrar ısıtırken dikkatli olmak gibi konularda davranış değişikliği oluşturmak. 

• COVID-19 Süreciyle virüs ve bakterilere karşı elleri tekrar tekrar yıkamak, mutfak yüzeylerini temiz tutmak, güvenli 
su kullanmak gibi konularda bilgilendirmek. 

• T.C. Sağlık Bakanlığının ve WHO Dünya Sağlık Örgütünün Beslenme Önerilerini 7’den 77’ye değişik hedef kitlelere 
alanın uzmanı akademisyenlerle anlatmak. 

• Sağlıklı Beslenme konusunda info grafikler, e-içerikler ve multi medyalar oluşturarak çocukların, gençlerin, 
kadınların, yaşlıların ve genel halkın doğru beslenmesini sağlamak.  

•  “Obezitenin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konusunda e-içerikler geliştirerek toplum yararına sunmak. 
• “Çocuk ve Ergenlerde Sağlıklı Beslenme” konusunu açıklayan broşürler ve süreli yayınlar hazırlamak. 
• Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme konusunda toplumu bilinçlendiren e-seminer ve çevrimiçi konferanslar 

düzenlemek.  
• Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme konularında afiş, slogan, kısa filmler hazırlayarak genel halka bilinç kazandırmak. 
• “Çocukları ve Gençleri Tehdit Eden Gıdalar” ve “Hijyen ve Beslenme” konularında öğretmen eğitimleri 

gerçekleştirmek.  
• Kantinciler, tedarikçiler, okul yönetimlerini gıda güvenliği, hijyen ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmek. 

Aktörler arasında işbirliğini sağlamak. 
• Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler, Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği yaparak güvensiz gıdalara ve 

obeziteye karşı toplumu uyarmak. 

PROJENİN GEREKÇESİ

PROJENİN HEDEFLERİ

/ beslenmegida
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Koruyucu Sağlık Uzmanı, Mikrobiyolog,
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Hijyen kurallarına uymak, maske takmak, elleri yıkamak, sosyal 
mesafenin yanı sıra bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak Korana Virüs 
pandemisi- Covid 19’la mücadelede hep konuştuğumuz güncel 
konular oldu. 

Özellikle yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile 
ev içerisinde yapılabilecek egzersizlerle bağışıklık sisteminin 
güçlendirilebilir. Tek yönlü beslenme ya da vitamin takviyeleri ile 
bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün değildir! Bağışıklık sistemi çok karmaşık bir düzene sahiptir. Düşünüldüğünün 
aksine, bağışıklık sistemini güçlendirmek için belli bir ‘mucizevi besin’ yoktur. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak 
istiyorsak bunun için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin bağışıklık sistemi, 
yeterli ve dengeli beslenen kişilere göre çok zayıftır. 

Bu arada hatırlatalım: YETERLİ BESLENMEK DOYMAK DEĞİLDİR. DOYURAN AMA BESLEMEYEN GIDALARDAN UZAK KALALIM!!! 
Biz bunları hep söylüyoruz ve NE YERSEN O’SUN DİYORUZ.

Kesinlikle şekerli, unlu ile yağlı besinler yemek yok, derhal 
onlardan uzak duralım. 

Kuru meyveler tüketerek vücudun şeker ihtiyacı karşılayabiliriz.  

Bol miktarda sıvı ÖZELİKLE SU tüketelim.  

Mevsim sebze ve meyveleri suda çözünen B ve C ile yağda 
çözünen A, D, E, K vitaminlerinin bir deposu gibidir. Her biri 
iyi birer antioksidan zenginidir ve bağışıklık sistemini güçlü 
kılarlar. 

Yeşil yapraklı sebzeler ile havuç ve brokoli A vitamini,  

Limon, kuşburnu, yeşilbiber🌶 ,mandalina 🌶 , portakal 🌶 , greyfurt,
mürdüm eriği, siyah üzüm 🌶 , böğürtlen, ıspanak, turp,
maydanoz, kereviz C vitamini,  

Yeşil yapraklı sebzeler 🌶 ve yağlı tohumlar; fındık, fıstık, ceviz
ile balık 🌶 🌶 E vitaminlerinin doğal deposudur.

Taze ceviz, fındık ve yer fıstığını günde bir avuç tüketelim, 

Omega 3 ve Omega 9 ile B12 ve B6 vitamini zengindirler.
 
Palamut, sardalye ve istavrit ise Omega 3 ve antioksidan 
deposudur. Haftada 2-3 defa balık tüketerek aynı zamanda 
D vitamini ihtiyacı da kısmen karşılanmış olur. 

Tam tahıllı, çavdarlı ve kepekli ürünler ile kuru baklagiller B 
vitamini ve lif deposudur, sonbahar yorgunluğunu alır.  

Günde 1-2 🌶 kuşburnu çayı içelim; iyi bir antioksidan ve
likopen kaynağıdır.  

Öğünlerimizi küçük porsiyonlar halinde;  3 ara ve 3 ana öğün 
olarak tüketelim.  

Günlük sebze meyve tüketiminin 5-8 porsiyon arasında 
olmasına gayret edelim.  

Yoğurt, kefir, turşular, tarhana iyi birer Probiyotik kaynağıdır, 
onları tüketmeye çalışalım.

Hep bildiğimiz duyduğumuz birkaç cümle ile başlayalım o zaman; 
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BAĞIŞIKLIK İNSAN VÜCUDUNU HASTALIKLARA KARŞI KORUYAN GÜÇLÜ BİR SAVUNMA SİSTEMİDİR.  

O ZAMAN SORUYORUZ? NE YESEK, NE İÇSEK, BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRSEK??? 

Bağışıklık sistemi;  

• Organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşur.  

• Bunlar birlikte, enfeksiyon veya hastalığa neden olan:  Virüsler, mantarlar, bakteriler ve  yabancı cisimler olan patojenlerle 
savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir.  

• Bağışıklık sistemi bir patojenle temas ettiğinde, bağışıklık tepkisini tetikler.  

• Bağışıklık sistemi, patojenler üzerindeki antijenlere yapışan ve onları öldüren antikorları serbest bırakır.  

• Özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla 
savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir.  

• İyi haber şu ki doğa bize bağışıklık sistemi üzerinde etkili olabilen zengin seçenekler sunmaktadır.  

• Yani güçlü bir bağışıklık sistemi beslenme ile yakından ilişkilidir. 

• Belirli yiyecekleri diyete dâhil etmek, bir kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirebilir.   

Ne zaman vücudun zararlı bakterilere karşı direnci düşer ve bağışıklık sistemi zayıflar?  

VÜCUDU ZARARLI BAKTERİLERE KARŞI SAVUNMASIZ BIRAKAN BAZI DURUMLAR ŞUNLARDIR:  

• Antibiyotik kullanımı,  

• Yaş, stres gibi faktörler,  

• Sindirim problemleri ,

• Kötü ve eksik beslenme,  

• Çok fazla hayvansal protein ve yağlardan beslenme tarzı  

• Bağışıklık durumu
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATAN ETMENLER? 

• Kötü beslenme,  

• Stres yükü,  

• Uykusuzluk,  

• Hava kirliliği,  

• Alkol kullanımı,  

• Obezite,  

• Hareketsiz yaşam,  

• Abur cubur yemek,  

• Tütün ve tütün ürünleri - sigara,  

• Çevre kirliliği, Kimyasal etkenler,  

• Raf ömrü uzun katkı maddesi bol gıdalar tüketmek,  

• Organ nakli sonrası ya da kanser tedavisinde kullanılan 
bazı ilaçlar ile çeşitli nedenlerle verilen kortizonlu ilaçlar 
da bağışıklığı baskılar. 

• ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTALIM! Fazla şeker tüketimi 
bağırsak mikrobiyatasını bozarak bağışıklık sistemini 
baskılar. Bu nedenle mümkün olduğu kadar şeker ve 
şekerli besinlerden uzak kalalım. 

• Hareketsizlik ve kilo artışı bağışıklığı çökertir. 

• Spora devam, fırsat bulduğunuz her yerde, evlerde 
egzersiz yapmak şart! 

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN BESLENMEMİZDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?  

Bağışıklık sisteminizin gücü; Tükettiğimiz gıdaların çeşitliğine ve niteliğine, bu gıdalardan kazandığımız karbonhidrat, protein, yağ ile 
vitamin, mineraller ile bitkisel besinlerin miktarına bağlıdır.”  

• Bağışıklığı güçlendirmenin yolları arasında: 

• Mevsim sebze ve meyvelerini kesinlikle ve yeterince tüketmek, 

• Protein ihtiyacımızı doğru bir şekilde karşılamak için günlük, haftalık diyet programı hazırlamak ve uygulamak, 

• Spor, fiziksel aktiviteler, günlük düzenli yürüyüşler,   

• Düzenli uyku yer almaktadır. 

• Ayrıca çalışma temposu ve düzeninin yanı sıra günlük yaşam telaşındaki stresle mücadele de ayrıca çok önem arz eder. 
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EN GÜÇLÜ DOĞAL ANTİBİYOTİKLER 

Bütün hastalıklara karşı bizi ilk koruyan, savaşan, zırhlayan 
elbette kendi bağışıklık sistemimizdir. Kısacası, İmmün 
sistem değimiz vücudumuzun savunma mekanizması 
sayesinde bizler hastalıklara karşı korunabilmekteyiz. 

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan 
Antibiyotikler, insan sağlığı açısından çok büyük öneme 
sahip ilaçlardır. 

Antibiyotik teriminin kelime anlamı “bios” hayat/canlı/yaşam 
ile “anti” karşıt köklerinden oluşmuş olup, “hayata karşı” 
demektir. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını 
önlemekte ya da öldürmektedir.  

Sonuçta antibiyotikler birer ilaçtır ve kimyasal yapılardır. 
Ancak gereği hallerde ve sadece hekim kontrolünde, reçeteli 
olarak kullanılmaları mümkündür. Öte yandan tüm ilaçların 
insan organizması üzerinde bazı yan etkileri olabileceği 
gerçeğini de unutmamak gerekir. 

Ayrıca antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı antibiyotik 
direncine yol açar. 

Bu arada sizlerle paylaşmak 
istediğim önemli bir konu var. 
Antibiyotikler soğuk algınlığı, 
grip, öksürük ve boğaz ağrısı gibi 
virüslerin yol açtığı enfeksiyonları 
yok etmezler.  

Ayrıca mantar enfeksiyonlarına 
karşı da etkili değillerdir. 

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER VÜCUTTAKİ İYİ BAKTERİLERİ YOK ETMEZ, 
YALNIZCA ZARARLI BAKTERİLERLE SAVAŞIRLAR. BU ÖZELLİKLERİ DE 
ONLARI TIBBİ İLAÇLARDAN BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIR. 

Bir diğer konu da, kontrolsüz kullanım ya da bir takım yan 
etkilerden ötürü bağırsaktaki mikrobiyata zarar verebilir, 
metabolik faaliyetler için gerekli olan yararlı bakterileri 
öldürerek ishale neden olur. Mide bulantısı gibi sorunlara 
neden olabilir. 

Doğal antibiyotikler ilaçların aksine viral ve mantar 
enfeksiyonları ile de mücadele eder.  

Ayrıca, vücut tarafından üretilen faydalı (‘iyi’ ) bakterileri 
öldürmez. 

Doğadaki gıdaların birçoğu, doğal antibiyotik olarak hareket 
eder ve birçok sağlık sorununun tedavisinde etkilidir.  

Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal 
formüllerle güçlendirmeniz mümkün.  

Yalnız bu doğal antibiyotikler, ciddi enfeksiyonların tedavisi 
için yeterli olmayabilir.  

Dolayısıyla Tifo, tüberküloz ve 
diğer ciddi enfeksiyonlar için, 
doktorunuz tarafından reçete 
edilen antibiyotiklerle birlikte ve 
yine doktorunuza danışarak doğal 
antibiyotikleri de kullanmak en 
iyisidir.  

VÜCUDU ZARARLI BAKTERİLERE KARŞI SAVUNMASIZ 
BIRAKAN BAZI DURUMLAR ARASINDA 

Uzun süreli ya da yanlış ve bilinçsiz Antibiyotik ve kemoterapi,
Yaş faktörü,  

Stres, depresyon, anksiyete vb durumlar,  
Sindirim problemleri  

Kötü ve eksik beslenme, Malnütrisyon,  
Bağışıklık durumu, immün yetmezlik,  

Çok fazla hayvansal protein ve yağlardan beslenme 
gösterilebilir. 

EVET, DOĞAL ANTİBİYOTİK BESİNLER OLARAK BİRÇOK FARKLI 
BİTKİ VE BAHARAT BULUNMAKTADIR 

Kırmızıbiber,  
Bayır turpu,  

Biberiye,  
Defneyaprağı,  

Kişniş,  
Kimyon,  
Tarçın,  

Fesleğen,  
Adaçayı

Bunlar bizi güçlendirecek, daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. 
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Bal / propolis  

Biber 

Biberiye

C vitamini  

Çarkıfelek  

Çay ağacı yağı

Çinko 

Ekinezya (kirpi otu) 

Elma sirkesi

Greyfurt çekirdeği

Ham bal 

Kekik / kekik yağı 

Kırmızı acı biber

Kimyon

Kolloidal gümüş suyu

Manda sütü, manda yoğurdu

Melisa

Okaliptüs

Sarımsak

Soğan / soğan suyu

Tarçın

Turunçgiller 

Yaban turpu / turplar

Zencefil 

Zerdeçal 

Zeytinyağı  

Zeytin yaprağı 

Bu besinler vücudunuzun direnişine uzun süreler katkıda bulunarak sağlıklı kalmanızı sağlar. Bunları 
mutfağımızdan eksik etmeyelim. 
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Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Son aylarda dünya üzerinde hızla yayılarak birçok ülkeyi etkisi altına 
alan SARS-CoV-2 virüs (COVID-19) salgını 11 Mart 2020’de Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Tüm 
dünyada sağlık sorunlarıyla yapılan mücadele yanında, alınan ek 
tedbirlerle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde virüsün yayılması 
önlenmeye çalışılmaktadır. 

Bu süreçte, yaşama ve yeme içme ortamlarının evlere taşınmış 
olması, insanların tükettikleri gıdalara yönelik olarak endişelerini de 
beraberinde getirmiştir. DSÖ’nün bildirdiği doğrultuda, COVID-19’un 
gıdalardan veya gıda ambalajlarından bulaşma olasılığı bulunmamaktadır. COVID-19 solunum yolu hastalığıdır ve insandan-
insana temas veya öksürük ve hapşırma neticesinde ortama yayılan partiküller yoluyla bulaşmaktadır. 

Henüz, virüsün gıda veya gıda ambalajlarıyla solunum yolu hastalığı oluşturduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Hasta bir 
insanın öksürme veya hapşırması sunucu yayılan partiküllerinin ağır olması nedeni ile havada asılı kalmaktan çok yüzeylerde 
olma ihtimali daha yüksektir. Düşük bir ihtimalle de olsa, kişilerin bu yüzeylere veya nesnelere (kapı kolu, tokalaşma vb.) 
temas ettikten sonra kendi ağız, burun ve gözüne dokunması sonucu virüsü kendine bulaştırması olasıdır. 

COVID-19’un değişik yüzeylerde canlı kalma kabiliyeti üzerine yapılan son araştırmalarda, virüsün plastik ve paslanmaz çelik 
yüzeylerde 72 saate kadar, bakır yüzeylerde 4 saate kadar, mukavva ve karton üzerinde 24 saate kadar canlı kalabildiği rapor 
edilmiştir. Ancak bu çalışmalar prematüredir ve laboratuvar koşullarında yapıldığından gerçek hayatta bu sürelerin ne kadar 
olacağı konusu henüz açıklığa kavuşturulmuş değildir. COVID-19’un genetik materyalinin (RNA) dışkı örneklerinde tespit 
edilmesine karşın, fekal-oral yolla gelişen bir enfeksiyon da henüz kanıtlanmış değildir. 
 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne göre Norovirüs ve Hepatit A virüsü gibi gıdalarla bulaşabilecek gastro-intestinal virüsler bulunmasına 
karşın, COVID-19 solunum yolu hastalıklarına neden olan bir virüstür. Bu nedenle COVID-19’la mücadelede gıdalara yönelik 
özel bir önlem gerekmemekte ancak özellikle bu salgın günlerinde gündelik gıda hijyeni kurallarına uyulmasının ayrı bir 
önemi olduğunun altı çizilmektedir. Gıdaların üretimin aşamalarında işletmelerden başlayarak mutfaklardaki tüketim 
aşamalarına kadar geçen süreçte alınacak gıda güvenilirliği önlemleri, gerek mevcut gıda zehirlenme risklerinden korunmak, 
gerekse sağlıklı gıdalara ulaşmak yönünden kritik öneme sahiptir. 

Bu basit hijyen tedbirleri arasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği 5 altın anahtar olan;

1. Temizliğe özen göstermek, 
2. Çiğ ve pişmiş gıdaları birbirlerinden ayrı tutmak,
3. Yiyecekleri doğru sıcaklıklarda pişirmek
4. Gıdaları doğru ısılarda saklamak ve
5. Temiz su ve malzeme kullanmak bulunmaktadır. 

Alınacak bu basit önlemler, diğer gıda kaynaklı hastalıklardan korunmanın yanında, COVID-19’a karşı da bir önlem alınmasına 
yardımcı olacaktır. 

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE
           GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
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İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından, ellerin ve mutfak 
malzemelerinin sabunla ve bulaşık deterjanı ile yıkanması 
sonucu virüsün elimine edilebileceği, çamaşır ya da bulaşık 
makinelerinin 60 °C’de çalıştırılması ile riskin azaltılabileceği 
belirtilmiştir.  COVID-19’un gıdaların yüzeyinde yaşama 
ihtimali üzerine yetersiz düzeyde çalışma vardır. Benzer 
virüsler üzerine yapılan çalışmalarda, bazı gıdaların üzerinde 
virüslerin yaşama ihtimali yokken, bazı gıdalarda yaşama 
ihtimali olduğu tespit edilmiştir. Üzerinde yeteri kadar 
çalışma bulunmayan COVID-19’un da gıdaların yüzeyinde 
yaşayıp yaşayamayacağını ön görmek şimdiden 
imkansızdır. Bu nedenle açık satılan gıdalarda 
(ekmek, meyve, salata barı vb.) bilinen iyi 
hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması 
ile gıdalara olası bulaşmaların önüne 
geçmek önemlidir. Bu tür açık gıdalara 
yönelik çalışan personel de hijyen 
kurallarını sıkı sıkıya uygulamalıdır. Bu 
gıdaların muhafaza, teşhir ve satın alma 
koşullarına da dikkat etmek gerekir.  

Gıdalarla temas etme ihtimali olan yüzey, alet 
ve ekipmanların sıklıkla yıkanıp temizlenmesi 
ve gerekirse dezenfekte edilmesi, COVID-19’un 
kontamine yüzeylerden gıdalara geçmesini engellemeye 
yardım eden bir faktördür. Mümkünse, evlerde ve gıda 
işletmelerinde, acil durumlarda kullanmak üzere belirli 
noktalarda el dezenfektanlarının bulunmasında fayda vardır. 
Gıda üreten ve satan işletmelerde yüzeylerin, kullanılan alet 
ve malzemelerin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Gerek 
işletme çalışanları gerekse müşteriler hijyenik tedbirlere 
uymalıdırlar. İşletme personeli eldiven kullanıyorsa, 
eldivenleri sıklıkla değiştirmeli ve her eldiven değiştirdiğinde 
ellerini yıkamalıdır. Müşteriler özellikle marketlerde sosyal 

mesafeye dikkat ederek ve gıdalarla fazla miktarda temastan 
kaçınarak, market içinde ve özellikle ödeme noktalarında 
hijyenik tedbirlere uymalıdırlar.  

Taze olarak tüketilecek meyve ve sebzelerin satın alınması 
esnasında temiz ve bütünlüğünü koruyor şekilde satın 
alınması ve evlerde sadece akan duru suyla yıkanması 
yeterlidir. Gıdaların sabunlu suyla yıkanmasına gerek 
yoktur. Gıdaların dezenfektanlarla yıkanmaya çalışılması ise 
kimyasal madde zehirlenmesi gibi beraberinde başka riskler 

getirebilir. Gıda ambalajlarından şüphelenildiği 
durumlarda, gıdalar ambalajından dikkatlice 
çıkartılıp temiz bir yere alındıktan sonra 

ambalaj maddesi uzaklaştırılmalı 
ve eller sabunlu su ile yıkanmalıdır. 
Gıdalardan şüphelenildiği durumlarda 
ise gıdaların 60-65°C’de 3 dakika 
pişirilmesi yeterlidir. Bu sıcaklıklarda 

virüs sayılarında önemli derecede azalma 
meydana gelecektir.   

Sonuç olarak, şu an için COVID-19 hastalığının 
yayılmasında gıdaların rol oynamadığı 

düşünülse de virüsü bulundurma ihtimaline karşı 
gıdalar ve gıdalarla temas eden yüzeyler için alınabilecek 
hijyen tedbirleri ihmal edilmemelidir. Bilinmelidir ki 
gıdalardan kaynaklanabilecek herhangi başka bir hastalık 
nedeniyle vücut direnci düşeceğinden, solunum yoluyla 
COVID-19 bulaşması durumunda vücudun virüs enfeksiyonu 
ile mücadelesini de zafiyete düşecektir. Bu nedenle COVID-19 
sürecinde bilinen tüm gıda güvenilirliği tedbirlerinin 
alınmasının ve bu tedbirlere uyulmasının gerek bireysel 
gerekse de toplum sağlığı açısından önemi bulunmaktadır. 

KAYNAKLAR:
WHO (2020): COVID-19 and food safety: guidance for food businesses. World Health Organization, WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Food_Safety/2020.1, 

07.04.2020. 

FDA (2020): Food Safety and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). US Food and Drug Administration, Food Safety During Emergencies Report,
14.04.2020. 

FSAI (2020): COVID-19 (Coronavirus). Food Safety Authority of Ireland,
09.04.2020. 
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C  VID-19 SALGINI
CoronaVirüsü Daha Yakından Tanıyalım
Nedir?

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen bir 
koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan 
Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri 
(ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir 
virüstür. 
 
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan 
pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra 
insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei 
eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. 
 
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa 
neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç 
koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum 
Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
(SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum 
yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni 
Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur. 

Belirtileri Nelerdir? 

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların 
oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, 
öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır 
solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. 

 Kimler Daha Fazla Risk Altında? 

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, 
bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar 
geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.  
- Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir. 
- Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. 
- Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla 
etkilemektedir. 
 
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler: 

- 60 yaş üstü olanlar 
- Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar 
- Kalp hastalığı 
- Hipertansiyon 
- Diyabet 
- Kronik solunum yolu hastalığı 
- Kanser  
- Sağlık Çalışanları 

Nasıl Yayılır? 

COVID-19’a neden olan virüs, genellikle enfekte kişinin 
öksürmesi, hapşırması veya nefes vermesi sonucu oluşan 
damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu damlacıklar çok ağır 
olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen yere ya da 
yüzeylere düşer. 

COVID-19 ile enfekte birinin yakınındayken virüsü solursanız 
veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra 
gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız enfekte 
olabilirsiniz. 



Korunma Yolları Nelerdir? 

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; 
 
-El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol 
bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 
- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 
- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 
- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. 
- Hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu sağlık merkezlerine önemli durumlar dışında gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi 
gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. 
- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda 
ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi 
maske kullanılmalıdır. 
 - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. 
- Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan 
kaçınılmalıdır. 
- Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, 
doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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 Kaynak:
https://covid19.saglik.gov.tr/



COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA

7’den 77’ye GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BESLENME PROJESİ 21

Okullarda Bulaşma Riskini Engellemek için Nelere Dikkat Edilmeli?

Rehbere göre, okul binasının girişleri ile diğer uygun yerlere 
kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve 
öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini 
açıklayan bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Okul binası 
girişlerinde ve bina içinde uygun yerlerde el antiseptiği 
bulundurulmalıdır. 

• Okullarda hastalık şüphesi olan ya da izolasyon ihtiyacı 
olan kişiler için bir izolasyon odası belirlenmelidir. 

• Enfeksiyondan korunma şartlarını sağlamak ve gerekli 
uygulamaların yapılmasından sorumlu olmak üzere 
sorumlu bir kişi görevlendirilmelidir. 

• Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının 
genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır. 

• Okul girişinde ateş ölçer ile öğrenci, öğretmen ve 
ziyaretçilerin ateşi ölçülmelidir. 

• Havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu 
sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde 
ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılması 
gerekmektedir. 

• Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el 
antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya 
bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp 
kutuları temin edilmelidir. 

• Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde 
personel ve öğrenci planlaması yapılmalı ve içeriye 
alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. 

• Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin ve benzeri 
toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe 
kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. 

• Korona virüs kapsamında alınacak önlemler okulun 
varsa web sayfasında yayımlanmalı, okul açılmadan 
önce velilere e-okul, e-posta gibi iletişim kanallarıyla 
bilgilendirme yapılmalıdır. 

• Okulların açılmasıyla velilere özel hazırlanmış 
“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha 
halinde imzalatılmalı, bir nüshası velilere verilmelidir. 
Taahhütnamede, “Çocuğumun ateş, öksürük, burun 
akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu 
ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen 
veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane 

EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ENFEKSİYON
ÖNLEME KILAVUZU YAYINLANDI

Kılavuz eğitim kurumlarında esas olarak hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara yönelik,    öğrencileri, öğretmenleri, diğer çalışanları ve 
ilgili bütün tarafları korumaya ve korunmaya yönelik    hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir. Kılavuz 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bu kapsamda Büyükçekmece’de 
“Okulum Temiz” belgesi alan okul sayımız 60’tır. Eğitim kurumlarımızın belgelendirme süreci devam etmektedir.  

OKULLARDA SALGIN ÖNLEMLERİ



yatışı yapılan kişi varlığında ya da korona virüs tanısı 
alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma 
getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği 
konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen 
durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve 
getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul 
ve taahhüt ederim.” ibareleri yer almalıdır. 

• Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel 
ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve mutlaka 
maske kurallara uygun biçimde takılmalıdır. 

• Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve 
bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü 
kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri 
bırakıp almaması sağlanmalıdır. 

•  Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından 
okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır. 

•  Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar 
maske takmalı, maskesi olmayanlar için bina girişinde 
maske bulundurulmalıdır. Yeni maske takılırken ve 
sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

• Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el 
antiseptikleri yerleştirilmeli, antiseptiği yutma riskine 
karşı küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka 
denetlenmelidir. 

• Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini 
dikkatle uygulamalıdır. 

• Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan 
posterler yerleştirilmelidir. 

• Okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven 
korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği 
ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır. 

 
• Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul 

edilmemelidir. 

• Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde 
sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal 
havalandırma tercih edilmeli, klima olması durumunda 
ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klima 
önlemlerine uyulmalıdır. 

• Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler 
yapılmamalıdır. Yapılması gerekli etkinliklerin açık 
alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske 
takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 

•  Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi 
idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün 
oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. 

• Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı, 
psiko-sosyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimleri bakanlığın bu 
konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir. 
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Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Beslenme; yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması, 
sağlığın ve yaşam kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, üretkenliğin 
sağlanması için gerekli olan besin ögeleri ve biyoaktif bileşenleri 
içeren besinlerin tüketimi için bilinçli şekilde yapılması gereken 
bir eylemdir. Besin; günlük diyette tüketilen ve yapısında farklı 
besin ögelerini bulunduran bitkisel ve hayvansal dokular olarak 
tanımlanmaktadır. Besin ögesi ise besinlerin yapısında bulunan 
organik ve inorganik yapılardır. Vücudun günlük olarak fazla 
gereksinimi olan ve enerji veren besin ögelerine makro besin ögeleri 
(karbonhidrat, protein, yağ); vücutta çok önemli görevleri olmasına 
karşın, daha az gereksinim duyulan besin ögelerine ise mikro besin 
ögeleri (vitaminler, mineraller) denilmektedir. Besin ögelerinin herhangi birinin dahi alınmadığı durumlarda büyüme ve 
gelişmenin yavaşladığı, engellendiği, sağlığın bozulduğu bilinmektedir. Sağlıklı beden ağırlığına sahip bireylerde dahi 
besin ögelerinden birinin dahi yetersiz ve dengesiz alımı durumunda görülebilen besin ögesi yetersizliği “gizli açlık” olarak 
adlandırılmaktadır. Bireylerin besin tercihleri fizyolojik, psikolojik, kültürel ve çevresel etmenler aracılığıyla şekillenmektedir. 

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi için gereken günlük enerji gereksinimi yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite düzeyine, gebelik 
veya emzirme gibi bazı özel durumlara, hastalık durumuna, genetik özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Günlük 
enerji alımı ile harcaması arasında denge sağlandığında sağlıklı vücut ağırlığı korunabilir. Ancak, vücudun gereksiniminden 
fazla alınan enerji, fazla kiloluluk ve obeziteye; enerji gereksiniminin karşılanamaması ise zayıflığa neden olmaktadır.  

1. Karbonhidratlar, vücut 
için en temel enerji kaynağıdır. Acil 

durumlarda kan şekerini düzenler ve enerji 
gereksinmesini karşılar.  

2. Yağlar, enerji kaynağıdır ve yağda çözünen 
vitaminlerin emilimi için gereklidir. Ayrıca hücre 

zarının yapısı ve bazı hormonlar için elzemdir. 

3. Proteinler, vücudun büyüme ve gelişmesi, hücre 
yenilenmesi, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve 
sürdürülmesi, bazı hormonlar ve enzimler için elzemdir.  

4. Vitaminler, gereksinimleri çok az olmasına rağmen, 
vücuttaki birçok metabolik süreç için önemli olan 
besin ögeleridir. Yağda (A, D, E ve K) ve suda (B grubu 
ve C) çözünen (eriyen) vitaminler olarak iki gruba 
ayrılmaktadır. Genel olarak, B grubu vitaminler, enerji 
metabolizmasında, kan yapımında ve bağışıklık 

sisteminde; D vitamini kemik metabolizmasında; A, E ve 
C vitaminleri vücut hücrelerinin yapısal bütünlüğünün 
korumasında, normal işlevlerinin sürdürülmesinde ve 
bazı maddelerin zararlı etkilerinin azaltılmasında görev 
yaparlar.   

5. Mineraller, insan vücudunun ortalama % 6’sını oluşturan, 
inorganik yapılardır. Kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi 
mineraller iskelet ve diş yapısında yer alır. Demir, kobalt 
gibi mineraller kan yapımında görev alırken; demir, 
çinko, selenyum ise bağışıklık sistemi için önemlidir.  

6. Su, yaşam için en elzemdir. Besinlerin sindirimi, besin 
ögelerinin dokulara taşınması, bunların hücrelerde 
kullanıldıktan sonra oluşan zararlı maddelerin atılması 
ve vücut ısısının düzenlenmesi için su gerekir. Enerji 
dengesinin korunması için enerji içeriği olmayan veya 
çok az olan, şekersiz içeceklerin tüketimi önerilmektedir.

ERGENLİK DöNEMİNDE
    SAĞLIKLI BESLENME 

Besin Ögeleri
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Süt ve ürünleri grubunda süt, yoğurt, peynir, kefir, dondurma 
gibi sütten yapılan besinler yer almaktadır. Kaliteli protein, 
kalsiyum, fosfor, çinko, B1(tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12 ve 
niasin olmak üzere birçok besin ögesinin temel kaynaklarıdır. 
Ayrıca doymuş yağ ve kolesterol de içerirler. Bu gruptaki 
besinlerin bir porsiyon ölçüleri: 1 kupa süt veya kefir (240 
ml), 1 küçük kase yoğurt (200 ml), 3 parmak büyüklüğünde 
beyaz peynir (60 g). 

Et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu içerisinde 
et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi 
yiyeceklerin yanı sıra ceviz, fındık, fıstık gibi sert kabuklu 
yemişler/yağlı tohumlar yer alır. Bu gruptaki besinler, 
iyi kaliteli protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi 
mineraller ile B1, B6, B12 ve A vitamini kaynağıdır. B12 
vitamini, sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Kuru 
baklagiller aynı zamanda posa (lif ) kaynağıdır. Bu gruptaki 
besinlerin bir porsiyon ölçüleri: 2 küçük boy yumurta (100 
g), 3-4 adet köfte veya tavuk eti (80 g), 12 adet hamsi (150 g), 
8-19 yemek kaşığı kuru baklagil (haşlanmış) (130 g), 1 avuç 
fındık veya ceviz veya badem (30 g). 

Sebze grubu ve meyve grubunda yer alan besinlerin 
bileşiminin büyük bir kısmı sudan oluştuğundan enerji, 
protein ve yağ içerikleri düşüktür. Ancak, mineraller ve 
vitaminler bakımından özellikle folat (folik asit), A, E, K C, B2 
vitamini, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve 
diğer antioksidan özellikte olan bileşiklerden zengindir. Bu 
gruptaki besinlerin bir porsiyon ölçüleri: 5-6 yemek kaşığı 
koyu yeşil yapraklı sebze veya diğer sebzeler (240 ml), ½ 
orta boy patates (200 ml), 1 orta boy elma veya portakal, 3-5 
büyük boy erik, 7-8 adet iri çilek, 3-4 adet kuru kayısı veya 
kuru incir. 

Ekmek ve tahıl grubunda buğday, yulaf, pirinç̧, çavdar, 
arpa ve mısır gibi tahıllar ve bu tahıllardan üretilen ekmek, 
makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa ve kahvaltılık 
tahıllar yer almaktadır. Tahıllar, demir, magnezyum, 
selenyum, B vitaminleri (B12 vitamini hariç) ve diyet posası 
(lifi) kaynağıdır. Tahıllara saflaştırma işlemi uygulandığında 
vitamin ve mineral içerikleri azalır. Bu gruptaki besinlerin bir 
porsiyon ölçüleri: 2 ince dilim ekmek (50 g), 4-5 yemek kaşığı 
bulgur veya pirinç (pişmiş) (90 g), 4-5 yemek kaşığı makarna 
(pişmiş) (75 g), 1 küçük kase çorba (180 ml). 

Besin Grupları 

Ergenlik Dönemi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ergenlik dönemini 10-
19 yaş arasındaki dönem olarak tanımlamıştır. Ergen 
popülasyon, dünya nüfusunun %16’sını oluşturmaktadır ve 
Türkiye’deki ergenlerin oranı da dünyadaki sıklığa benzerlik 
göstermektedir. Ergenlik dönemi, fiziksel ve psikolojik 
değişimlerin yanı sıra büyüme ve gelişmenin ivme kazandığı, 
hatta bebeklik döneminden sonraki en hızlı büyümenin 
gerçekleştiği dönemdir. Bu dönemde vücut kompozisyonu 
değişir, yetişkinlik dönemi boy uzunluğunun %15’i, vücut 
ağırlığının %50’si bu dönemde kazanılır.  

Ergenlik döneminde sağlıklı gelişimin sürdürülebilmesi 
için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, günlük 
enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarının karşılanması, sadece 

ergenlik dönemini değil, ergenin yaşam boyu sağlığını da 
etkileyecektir. Bu dönemde ergenler, ana ve ara öğün atlama 
ve sık hızlı-hazır besin (fast-food) sıklığı tüketme alışkanlığı 
kazanırlar. Ekran kullanım süresi uzar ve ekran karşısında, 
tüketimlerinin farkında olmadan besin tüketirler. Fiziksel 
aktivite düzeyleri azalır. Psikolojik olarak yaşadıkları stres ve 
akran etkisiyle sağlıksız yeme alışkanlıkları ve hatta yeme 
davranışı bozuklukları edinebilirler. Tüm bu sağlıksız yaşam 
biçimi davranışlarının beslenme yetersizliklerine, fazla 
kiloluluk ve obeziteye, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara 
(diyabet, kanser, kalp hastalıkları, inme) neden olduğu birçok 
bilimsel araştırmada gösterilmiştir. Ayrıca ergenlerle yapılan 
çalışmalarda hem yetersiz beslenme ve gizli açlık, hem de 
fazla kiloluluk ve obezite sıklığının arttığı bildirilmektedir. 
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Ergenler İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri

Sağlıklı beslenme için 4 besin grubundan
her güntüketilmesi gereken porsiyon miktarları
tabloda belirtilmektedir; 
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Büyüme ve gelişmenin hızlandığı bu dönemde kalsiyum ve besinlerle alınan kalsiyumun vücutta kullanımı için D 
gereksiniminin karşılanması önemlidir. Güneş ışığının D vitamini, D vitamininin en önemli kaynağıdır. Ergenlik döneminde 
sık görülen bir sağlık sorunu olan aneminin (kansızlık) önlenmesi için demir tüketimine dikkat edilmelidir. Gereksinimin 
üzerinde enerji alımını ve buna bağlı olarak obezite gelişimini önlemek için özellikle şeker eklenmiş yiyecek ve içeceklerin 
(gazlı içecekler, meşrubatlar) tüketimi, günlük enerji gereksiniminin %5’ini geçmeyecek şekilde sınırlandırılmalıdır. Ekran 
kullanım süresi azaltılmalı ve fiziksel aktivite desteklenmelidir. Paketli ürünlerin tüketiminden mümkün olduğunca uzak 
durulmalıdır. 

Ergenlik döneminin bireyin yaşamında metabolik fonksiyonların arttığı ve gelecek yaşamındaki sağlık ve hastalık risklerinin 
şekillendiği en önemli dönemlerden olduğu göz önünde bulundurularak, bu dönemin sağlıklı alışkanlıkların kazanılması ve 
sürdürülmesi için bir fırsat penceresi olduğu unutulmamalıdır. 

KAYNAKLAR:

Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER 2015, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031,Ankara 2016.  

Aksoydan E, Çakır N. Adölesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 2011, 53, 4; 264-270. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Healthy Schools, Childhood Nutrition Facts.
Erişim: https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/facts.htm  13.10.2020 



COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA

7’den 77’ye GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BESLENME PROJESİ26

SAGLIKLI BIR DIYET VE GUVENLI 

GIDA ICIN 5 ANAHTAR

‘Five Keys to Healthy Diet’ adıyla 2001’de dünya 
kamuoyununun dikkatini sağlıklı beslenmeye 
çekmek için World Health Organisation (WHO) 
tarafından bir kampanya başlatıldı. ‘Sağlıklı Bir 
Diyet için 5 Anahtar’  günümüze dek 87 dile 
çevrilerek büyük bir başarıya imza attı. Yine WHO 
tarafından hazırlanan ‘ Five Keys to Safer Food’ 
‘Güvenilir Gıda için 5 Anahtar’ Covid -19 Pandemisi 
sürecinde gıda güvenliği ile ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. 

Uzmanlar özellikle karantina sürecinde beslenmeye dikkat edilmediği takdirde obezite gibi ciddi sağlık sorunlarının 
ortaya çıkabileceğini belirtiyor.  

GIDANIZI TEMİZ TUTUN

PİŞMİŞ GIDALARI ÇİĞ GIDALARDAN AYRI TUTUN

GIDALARINIZI İYİCE PİŞİRİN

GIDANIZI UYGUN SICAKLIKTA SAKLAYIN

GÜVENİLİR SU VE MALZEME KULLANIN

SAĞLIKLI YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ

DAHA AZ TUZ VE ŞEKER TÜKETİLMELİ

BEBEKLER ANNE SÜTÜ İLE BESLENMELİ

YİYECEK ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ

MEYVE-SEBZE TÜKETİMİ ARTIRILMALI 

GÜVENLİ GIDA İÇİN

5 ANAHTAR 
SAĞLIKLI DİYET İÇİN

5 ANAHTAR 
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Küresel bir salgın haline gelen ve milyonlarca insanın maruz 
kaldığı Covid 19 Pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasakları pek 
çok ülkede uygulanmıştır. 

Özellikle Şubat-Haziran 2020 döneminde okulların, bazı 
mekânların, iş yerlerinin kapatılması, fabrikaların üretime ara 
vermesi, uçuşların yasaklanması araç kullanımının azalması 
gibi etkenlerin çevre ve hava kirliliğini azalttığı açıklanmıştı. 
Oysa yine pandemi döneminde dünyayı tehdit eden yeni bir 
tehlike ortaya çıktı: Plastik Salgını. Son yıllarda uygulanan 
geri dönüşüm politikaları, plastik kullanımının azaltılmasıyla 
ilgili yasal düzenlemeler ve kampanyalar salgın döneminde 
etkisini yitirmeye başladı. Maskeler, plastik eldivenler, 
siperlikler, dezenfektan şişeleri ile daha güvenli ve hijyenik 
oldukları vurgulanan tek kullanımlık plastik poşet, bardak, 
çatal gibi plastik ürünler daha sık kullanılmaya başlandı. 
Bunun sonucunda daha çok plastik üretildi, kullanıldı ve 
atıldı. Sokaklarda kullanılmış eldivenler, maskeler karşımıza 
çıkıyor. Sularımızda, denizlerimizde, parklarda yine bu 
atıklar… Hong Kong merkezli bir sivil toplum kuruluşu 
Ocean Asia’ya göre dünyada her yıl ortalama 300 milyon ton 
plastik üretiliyor ve bunun 8 milyon tondan fazlası denizlere 
ulaşıyor ve bu durum tüm ekosistemi tehdit ediyor.  

Tıbbi atık miktarında da Covid 19 sürecinde büyük bir 
artış yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Tıbbi atıkların 
bulaşıcılık riski taşıması sebebiyle yüksek sıcaklıklarda 
yakılması ve bu şekilde küllerinin depolanması en sık 
kullanılan yöntem. Fakat bu da havaya karışan zehirli gazlar 
ve hava kirliliği demek. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2020’de bir genelge 
yayınlandı. Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel 

Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 
Tedbirleri Genelgesi’ne göre bu malzemelerin toplanması, 
biriktirilmesi, geçici olarak depolanması ve taşınmasıyla 
ilgili kurallarla ilgili bilgilendirmeler yapılmış. Bu kapsamda 
hazırlanan 2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde; 

• Bahsi geçen atıklar için bina giriş-çıkış ve ortak kullanım 
alanlarına biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi, 

• Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya 
karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan 
atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer 
tıbbi birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi atık” olarak 
yönetilmeleri ve diğer atıklar ile karıştırılmamaları, 

• Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde 
oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme 
atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, 
ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici 
depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 
“diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek 
üzere belediyeye teslim edilmesi, 

• Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık 
maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi 
atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya 
konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda 
bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık 
olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi 
hususlarında uygulamaya esas hükümler yer almaktadır. 

KAYNAKLAR:

https://cygm.csb.gov.tr/covid-19-hijyen-malzeme-atiklari-genelgesi-yayimlandi
-duyuru-407923 

              https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/dergimiz/sayi/ekim-2020 

             https://www.waste360.com/plastics/covid-19s-impact-plastic-waste-reduction
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TARİHTE SALGIN 

HASTALIKLAR
Salgın hastalıklar, tarih boyunca insanlık için sorun oluşturmuştur çünkü yalnızca enfekte bireyleri değil, tüm toplumu pek çok yönden 
etkilemektedir. Pandemi terimi (eski Yunanca: pan: tüm + demos: insanlar), bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alana 
yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkların genel ismi olarak karşımıza çıkar. 

SARS SALGINI: 

Koronavirüsün (SARS-CoV) neden olduğu bir solunum yolu 
hastalığıdır. Damlacık yolu ile insandan insana bulaşır. Kasım 
2002-Haziran 2003 yılları arasında süren salgın Hong Kong’da 
başlamıştır. SARS salgını sırasında dünya çapında 8.422 vaka 
ve 916 ölüm görülmüştür. Otuz yedi ülkeye yayılan salgın, 
%50 oranında 65 yaş ve üzerini etkilemiştir. 

MERS SALGINI:  

İnsandan insana yakın temas yolu ile yayılan ve ateş, öksürük 
ve nefes darlığı ile belirti veren MERS-CoV enfeksiyonu, tüm 
yaşlarda tüm yıl boyunca yeni vakalar da görülebilmektedir. 
Bu nedenle enfeksiyon korunma ve kontrol önlemleri 
önemlidir. 

DOMUZ GRİBİ :

A (H1N1) 2009 tipi virüsünün neden olduğu bulaşıcı (viral) 
bir hastalıktır. İnsanlar bu virüsle daha önce karşılaşmadıkları 
için hastalığa karşı bağışık değildirler. A (H1N1) 2009 virüsü 
domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediği 
gösterilmiş olduğu için “domuz gribi” olarak adlandırılmıştır. 
Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin bir 
karışımıdır. A(H1N1) Gribi ilk olarak Meksika ve ABD’de 
görülmüş, daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü Bölge Ofislerine bildirilen Pandemik (H1N1) 2009 
ölüm sayısı en az 15921’dir. 
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EBOLA SALGINI: 

Ebola Virüsü Hastalığı (EVD), insanlarda nadir ve ölümcül 
bir hastalıktır. İnsanlar enfekte bir hayvan veya Ebola virüsü 
bulaşmış hasta veya ölü bir kişiyle doğrudan temas yoluyla 
virüsü alabilir.  

İSPANYOL GRİBİ: 

20. yüzyılda birkaç on yıl ara ile grip pandemileri meydana 
gelmiş, bunların en şiddetlisi 1918-1919’da milyonlarca 
ölüme neden olduğu tahmin edilen H1N1 virüsünün neden 
olduğu “İspanyol Gribi” olmuştur. 4-6 ayda tümüyle yeni 
bir influenza virüs alt tipi ortaya çıkmış ve iki yıl boyunca 
baş gösteren çeşitli dalgalar halinde yeryüzüne yayılmıştır. 
Tarihteki grip salgınlarının en büyüğü olarak bilinen bu 
salgın, 1918’de I. Dünya Savaşı sırasında başlayarak askeri 
kampların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle pandemi haline 
gelmiştir. Tüm dünyayı sarmış olan bu salgının öncekilerden 
farkı, sağlıklı genç erişkinleri etkilemesi olmuştur. 

İLK VEBA SALGINI: 

Vebanın tarihte kaydedilen ilk pandemisi 541 yılında 
Mısır’da başlamıştır. Birçok ekonomik, sosyal, dini etkisi olan 
bu salgın, Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasına neden 
olduğu için imparatora ithafen “Justinian Vebası” (541-542) 
olarak isimlendirilmiştir. 

İKİNCİ VEBA SALGINI: (Kara Ölüm) 

Hastalığın “kara ölüm” olarak adlandırılmasının nedeni, 
siyah renkli şişliklerin (apse ve LAP) hastalığın karakteristiği 
olmasıdır. Dünya ikliminin 1330’lardaki değişimi bozkırlardaki 
kemirgenlerin yaşamını yok etmiş, sıcak ve kuru rüzgarlar, 
bakteri, pire ve hayvanları çöllerden Moğolların yerleşim 
yerlerine sürmüş, taze baharat, ipek vb ticareti ile hastalık 
Asya ve Avrupa’ya taşınmış, tüm şiddetiyle görüldüğü 1348 

yılından sonra Avrupa’yı etkisi altına almıştır. 

1720-1722 yılları arasında 75-200 milyon kişinin öldüğü 
düşünülen Fransa’dan başlayan Büyük Marsilya Salgınından 
sonra 3. pandeminin 1855’te Çin’de başlayarak yayıldığı 
tahmin edilmektedir. 1898 ile 1918 yılları arasındaki on yıllık 
sürede 12,5 milyon Hintlinin can verdiği düşünülmektedir. 
Veba salgınları, 1950’li yıllardan sonraki koruyucu hekimlik 
önlemleri ve antibiyotiklerin kullanılmaya başlaması 
ile yavaşlatılabilmiştir ancak halen küçük salgınlar 
görülebilmektedir. 

KOLERA SALGINLARI: 

Etkeni V. Cholerae olan kolera, su ve kontamine olmuş 
gıdalar ile bulaşan ve akut ishale neden olan bir enfeksiyon 
hastalığıdır. Bilinen ilk kolera pandemisi, 1817’de ortaya 
çıkmış olup, 19. yüzyılın en öldürücü hastalığı olmuştur. 
2004-2014 yılları arasında toplam 2.260.389 vaka görülmüş, 
45.543 ölüme neden olmuştur. 

Günümüzde halen zaman zaman salgınlar yapabilen 
koleranın, tarihte Asya’nın ilk kolera salgını olarak bilineni 
1817- 1824 yılları arasında olmuş ve milyonlarca kişi yaşamını 
kaybetmiştir. 19. Yüzyıldaki 3. büyük kolera salgını 1852’den 
1860’a kadar sürmüştür. Üçüncü salgın Hindistan’dan köken 
almış, Ganj Nehri Deltası’ndan yayılarak Asya, Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Afrika’da bir milyondan fazla insan hayatını 
kaybetmiştir. 

TİFO SALGINLARI:  

Etkeni olan Salmonella typhi, kirli içme suları ve temiz 
olmayan yiyecekler ile bulaşarak bedene girdikten 7-15 gün 
sonra hastalık ortaya çıkar. Bakteri, hastaların dışkı, idrar, kan, 
tükürük ya da deri döküntülerinde bulunur. Dünyada her yıl 
20 milyon civarında tifo vakası ortaya çıkarken, bu vakaların 
200 bin kadarı ölümle sonuçlanmaktadır. 
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ÇİÇEK HASTALIĞI SALGINLARI: 

Tarihte en geniş yayılımla en çok ölüme neden olan bulaşıcı 
bir hastalık olup, tahminen 300-500 milyon kişinin kaybına 
neden olmuştur. Firavunlar döneminde Mısır’da bulunduğu, 
mumyaların derideki izlerinden gösterilmiştir.Hastalık 
geçmişte milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine ve 
hastalanmasına neden oldu. Hastalık sadece 20. yüzyılda 
300 milyon kişinin ölümüne neden oldu.

Hastalığa yakalanan her 10 kişiden üçü öldü. 
En son görülen vakalar aşağıdaki kronolojik sırada tarihe 
geçti:

• Kuzey Amerika’da 1952’de 
• Avrupa’da 1953’de 
• Güney Amerika’da 1971’de 
• Asya’da 1975’de 
• Afrika’da 1977’de 

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın silindiğini 8 Mayıs 1980’de 
33. Genel Kurulu’nda resmi olarak açıkladı. Hastalığın 
tamamen kaybolması uluslararası halk sağlığının en büyük 
başarısı olarak kabul edildi. 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadelede 
uygulanan bütün adımlar geçmişte çiçek hastalığı ile 
mücadele için de uygulandı. Aşının geliştirilmesi ve 
dünyada kararlı bir şekilde uygulanması çiçek hastalığı 
ile mücadelenin dönüm noktası oldu. Başarıda, dünyada 
dayanışma çok önemli rol oynadı.

Çiçek Hastalığı ve İlk Çiçek Aşısı:

İnek çiçeği virüsü, çiçek virüsüne oranla daha hafif 
semptomları olan bir virüstür. Jenner, 1796 yılında inek 
çiçeği virüsünden elde ettiği aşıyla birlikte, sağlıklı bir insanı 
hafif şekilde hasta ederek çiçek virüsüne karşı bağışıklık 
kazanmasını sağladı. Tarihteki ilk aşı, çiçek aşısıdır. Hatta aşı 
anlamına gelen vaccine, ‘vacca’ kelimesinden gelmektedir. 
Vacca, Latince’de inek demektir.  Günümüzde, aşı sayesinde 
çiçek hastalığının kökü tamamen kazınmıştır ve bu teknik 
birçok hastalığa da çare olmuştur.

TÜBERKÜLOZ SALGINLARI:

Etkeni olan basili (Mycobacterium Tuberculosis) ilk olarak 
göstermiş olan Robert Koch, bu çalışması ile 1905’de Nobel 
Tıp Ödülü’nü kazanmıştır. Tüberkülozun geçmişi insanlık 
tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Beş bin yıl öncesine ait 
Mısır mumyaları incelenirken bazı kişilerin tüberkülozdan 
öldüğü bulunmuştur. Antik Yunan döneminde MÖ.5. yüzyıla 
ait belgede Hipokrat, bu hastalığın o dönemde çok sayıda 
ölüme neden olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü 
belirtmiştir. Avrupa’da 1600’lü yıllarda başlayan ve yaklaşık 
200 yıl süren salgında çok sayıda kişinin öldüğü bilinmektedir. 
Tarihte “Büyük Beyaz Veba” olarak da adlandırılmıştır. 

1980 yılında WHO, çiçek hastalığının

yok oluşunu bu afişle duyurdu. 

KAYNAKLAR:

Hülya Parıldar Tepecik Eğit. ve 
Araşt. Hast. Dergisi 2020;30(Ek 

sayı):19-26 :10.5222/
terh.2020.93764 

https://korona.hasuder.org.
tr/wp-content/uploads/
Terminoloji-28.3.2020. 

Yurdakul ES. Tarihte Önemli 
Bulaşıcı Hastalık Salgınları. Türkiye 

Klinikleri J Public Health-Special 
Topics 

 https://www.who.int/
immunization/diseases/typhoid/

en/ 

https://www.hssgm.gov.tr/ Erişim 
tarihi: 30/05/2020. 
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Bilindiği üzere beslenme; anne karnında başlayarak yaşamın 
sonlandığı ana kadar devam eden yaşamın vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır.

İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun 
süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli ve 
dengeli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. 

Karın doyurmak, açlığı bastırmak, canının çektiği şeyleri 
yemek veya içmek değildir. 

Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul 
çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek 
tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, 
cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve 
hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı 
vardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile 
harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. 

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda 
ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın 
erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üstüne çıkması 
obeziteyi oluşturmaktadır. 

Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması 
durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak 
depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. 

Buna paralel olarak, günümüz teknolojisindeki gelişmeler, 
yaşamı kolaylaştırmakla birlikte, günlük hareketleri önemli 
ölçüde sınırlamıştır. 
Anlaşılacağı üzere obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) 
harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta 
yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya 
çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen 
bir hastalık olarak kabul edilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, 
sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak 
tanımlanmıştır. 

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla 
birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği 
obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. 
Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik,fizyolojik, 
biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör 
birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. 
Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın 
sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak 
derecede fazla  olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda 
çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul 
edilmektedir. 

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer 
almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy 

uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. 
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Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri aşağıda 
sıralanmıştır : 

• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları 
• Yetersiz fiziksel aktivite 
• Yaş 
• Cinsiyet 
• Eğitim düzeyi 
• Sosyo – kültürel etmenler 
• Gelir durumu 
• Hormonal ve metabolik etmenler 
• Genetik etmenler 
• Psikolojik problemler 
• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama 
• Sigara- alkol kullanma durumu 
• Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.) 
• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre 

Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken 
faktörlerden biri de yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şeklidir. 
Yapılan çalışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile 
beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara 
göre daha düşük oranlarda olduğu, anne sütü verme 
süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama 
zamanlarının obezite oluşumunu etkilediği bildirilmektedir . 

DSÖ ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu) tarafından yayımlanan çeşitli dökümanlarda 6 ay tek 
başına anne sütü verilmesinin, 6.aydan sonra emzirmenin 
sürdürülmesi ile birlikte güvenilir ve uygun kalite ve 
miktarda tamamlayıcı besinlere başlanılmasının ve en az 2 
yıl emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde 
obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiştir. 

Obezitenin Tedavisi 

Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. 
Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk 
ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi 
obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul 

ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite 
konularında bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisi, bireyin 
kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi 
zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin 
etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın 
önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale 
getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, 
diyetisyen, psikolog, fizyoterapistten oluşan bir ekip 
gerekmektedir. 

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı 
hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite 
risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme 
alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.   

Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde %10 azalması, obezitenin 
yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar 
sağlamaktadır. Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 
grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler; 

1.Tıbbi Beslenme (Diyet) Tedavisi 

Obezitenin tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi anahtar rol 
oynamaktadır. Obezitede beslenme tedavisi ile: 

• Vücut ağırlığının, boya göre olması gereken (BKİ= 
18.5 – 24.9 kg/m2) düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. 
Tıbbi beslenme (diyet) tedavisinin bireye özgü olduğu 
unutulmamalıdır. Başlangıçta belirlenen hedefler, 
bireyin olması gereken ideal ağırlığı olabildiği gibi, ideal 
ağırlığının biraz üzerinde de olabilir. 

• Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve dengeli 
beslenme ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Amaç, bireye 
doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu 
alışkanlığını sürdürmesidir. 

• Vücut ağırlığı boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 – 
24.9 kg/m2) düzeye geldiğinde tekrar ağırlık kazanımı 
önlenmeli ve kaybedilen ağırlık korunmalıdır. 
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2.Egzersiz Tedavisi 

Egzersiz tedavisinin ağırlık kaybını sağlamadaki etkisi halen tartışmalı olsa da, fiziksel aktivitenin yağ dokusu ve karın 
bölgesindeki yağlanmayı azalttığı, diyet yapıldığında görülebilen kas kütle kayıplarını önlediği kesin olarak kabul edilmektedir. 
Egzersiz tedavisi ile, tıbbi beslenme tedavisini destekleyici nitelikte bireylerin ağırlık kazanımları engellenebilmekte, zayıflama 
ve tekrar ağırlık kazanmanın önlenmesi sağlanmaktadır. 

Yetişkinlerin her gün ortalama 30 dakika orta şiddette egzersiz yapması önerilmektedir. Bu düzey bir aktivite günlük 840kj 
(200kkal) enerji tüketimini sağlar. Obez kişilerde her gün fiziksel olarak aktif olmak amaçlanmaktadır. Enerji harcaması kişinin 
vücut ağırlığı ve aktivite şiddetine göre değişir. 

Egzersiz tedavisinin temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir : 

• Egzersizin Türü ;  Yürüyüş, Günlük Yaşam Aktivitelerinde Artış, Direnç Egzersizleri 
• Egzersizin Sıklığı; Her gün veya en az 5 gün/hafta 
• Egzersizin Süresi; 40-60 dk/günde 1 kez, 20-30 dk/günde 2 kez 
• Egzersizin Şiddeti; Maksimal Oksijen Tüketiminin % 50-70’i 

Obez bireyde, egzersiz programının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konular, enerji harcamasını artırırken 
yaralanma riskinin en düşük düzeyde tutulmasıdır. Önerilen egzersiz programı, bireye özgü olmalı, eğlenceli, uygulanabilir ve 
bireyin günlük yaşam alışkanlıkları ile uyumlu olmalıdır.  

3.Davranış Değişikliği Tedavisi 

Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel 
aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı, olumlu davranışları ise pekiştirerek yaşam 
biçimi haline gelmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Davranış değişikliği tedavisinin basamakları: 

• Kendi kendini gözlemleme 
• Uyaran kontrolü 
• Alternatif davranış geliştirme 
• Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme 
• Bilişsel yeniden yapılandırma 
• Sosyal destek
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Yetişkinlerde; 

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bakanlığımızca yapılan 
“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı; 

• Erkeklerde %20,5 
• Kadınlarda ise % 41,0 
• Toplamda % 30,3  olarak bulunmuştur. 

Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.

Bölgesel dağılımlar göz önüne alındığında obezite sıklığı; 

• İstanbul    33,0 
• Batı Marmara    30,7 
• Doğu Marmara   30,6 
• Ege     28,0 
• Akdeniz    30,1 
• Batı Anadolu    33,0 
• Orta Anadolu    32,9 
• Batı Karadeniz   31,3 
• Doğu Karadeniz   33,1 
• Kuzeydoğu Anadolu  23,5 
• Ortadoğu Anadolu   20,5 
• Güneydoğu Anadolu   22,9 

Çocuklarda ve Adölesanlarda: 

Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesince yürütülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de 

• 0-5 yaşta obezite sıklığı % 8,5 (erkek %10,1, kız %6,8) 
• 6-18 yaşta obezite sıklığı % 8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) 
• 0-5 yaşta fazla kilolu olanlar %17,9, fazla kilolu ve şişman olanlar %26,4 
• 6-18 yaşta fazla kilolu olanlar %14,3, fazla kilolu ve şişman olanlar %22,5 olarak bulunmuştur. 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünce 
yürütülen “Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi” Araştırma Raporuna (2009) göre Türkiye’de fazla 
kilolu ve şişman oranları ;

            Yaş          Fazla Kilolu             Şişman   Fazla kilolu + şişman 

  6    12,4    5,5    17,9 
  7    15,3    5,8    21,1 
  8    14,4    6,1    20,5 
  9    14,1    7,7    21,8
  10   14,5   6,9   21,4 
  Toplam   14,3    6,5    20,8 

Türkiye’de Obezitenin Görülme Sıklığı

KAYNAK:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite.html
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Covid 19 Pandemisi başta sağlık sistemleri olmak üzere her sektörde aksamalara yol açmanın yanı sıra, gıdaya erişim konusunu 
küresel öncelikler listesinde zirveye taşıdı. Hali hazırda dünyada 690 milyon insan açlık çekerken ve yaklaşık 2 milyar insanın 
güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi bulunmuyor. Ve maalesef, FAO’nun tahminlerine göre pandeminin de 
etkisiyle, 2020 sonunda dünyada yetersiz beslenen insan sayısı 83 milyondan 132 milyona kadar çıkabilir. Bu noktada, bu 
yılki Nobel Barış Ödülünün de Dünya Gıda Programı’na (WFP)verilmiş olması, gıda güvenliğinin küresel barış için ne kadar 
hayati role sahip olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için gıda üretimini 
de mevcut miktara göre %60 oranında artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu gereklilik, hem üretim kapasitesinin artırılması 
sürecinde doğal kaynaklar üzerindeki baskının artması, hem de inovasyona daha fazla yatırım yapılması anlamına geliyor. 
Bu nedenle,üretim ve verimliliğin artırılması ihtiyacı ile çevre dostu yeni uygulama tekniklerinin daha etkin kullanılması 
gerekliliği ortaya çıkıyor; bu bağlamda T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
işbirliğinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından TÜRKİYE’NİN GIDA KAYIPLARI VE İSRAFININ ÖNLENMESİ, 
AZALTILMASI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ULUSAL STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI hazırlanmıştır. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurularak hazırlanan eylem planında bazı önemli amaç ve hedefler göze çarpıyor. 

Peki nedir bu amaç ve hedefler? 
STRATEJİK AMAÇ 1. GIDA KAYIPLARI VE İSRAFINI ÖNLEMEK VE AZALTMAK 

Hedefler 

• Farkındalık Yaratma ve Tüketici Bilinçlendirme 
• Gıda Kayıpları ve İsrafını Ölçme, İzleme ve Değerlendirme 
• Kapasite Geliştirme  
• Gıda Tedarik Zincirinde Verimliliğin Artırılması 
• Ambalajlama Kullanımının Optimize Edilmesi 
• Soğuk Zincir Yönetiminin Kolaylaştırılması 
• Toplu Tüketim Düzeyinde İsrafın Önlenmesi ve Azaltılması 
• Satış ve Depolama Düzeyinde Gıda İsrafının Önlenmesi ve Azaltılması 
• Tüketim Düzeyinde Gıda İsrafının Önlenmesi ve Azaltılması 

STRATEJİK AMAÇ 2. DOĞRUDAN İNSANİ TÜKETİM İÇİN GIDAYI KURTARMA VE YENİDEN DAĞITMA 

Hedefler 

• Doğrudan insani tüketim için güvenilir ve besleyici gıdanın kurtarılması ve yeniden dağıtılması sistemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi 
ve izlenmesi 

GIDAYA ERİŞİM VE
İSRAFIN ÖNLENMESİ
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STRATEJİK AMAÇ 3. ESKİDEN GIDA MADDESİ MEVZUATINA TABİ OLAN ARTIK GIDA OLARAK KULLANILMAYAN 
MADDELERİN HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILMASI  

Hedefler 

• Gıda Mevzuatına Uygun Olan Ancak İnsanlar Tarafından Tüketilmesi Tercih Edilmeyen Gıdaların Hayvan Yemi Olarak Kullanılması 

STRATEJİK AMAÇ 4. GIDA KAYIPLARI VE İSRAFININ GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANMASI 

Hedefler 

• Doğrudan İnsani Tüketime Yönelik Güvenilir ve Besleyici Gıdanın Kurtarılması ve Yeniden Dağıtımıyla Rekabet Etmeden, Organik 
Atıkların Toplanması 

• Doğrudan İnsani Tüketime Yönelik Güvenilir ve Besleyici Gıdanın Kurtarılması ve Yeniden Dağıtımıyla Rekabet Etmeden, Organik Gıda 
Atığından Enerji Geri Kazanımı 

• Gıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz beslenme ile birlikte küresel sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Gıda kayıpları ve israfı, 
çiftçiler, tüketiciler ve gıda değer zincirindeki diğer kesimler için yüksek düzeyde bir ekonomik zarara yol açmakta ve bu da bir ülkenin 
ekonomik kaybı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olması anlamına gelmektedir. 

Gıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz beslenme ile birlikte küresel sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Gıda kayıpları 
ve israfı, çiftçiler, tüketiciler ve gıda değer zincirindeki diğer kesimler için yüksek düzeyde bir ekonomik zarara yol açmakta 

ve bu da bir ülkenin ekonomik kaybı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olması anlamına gelmektedir.

Norveç Nobel Komitesi,2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün; açlıkla mücadelede gösterdiği 
çabalar, savaş ve çatışmalardan etkilenen yerlerde barışa ve şartların iyileştirilmesine 

yaptığı katkı, açlığın; savaş ve çatışma aracı olarak kullanılmasını önlemede itici güç olarak 
hareket etmesinden ötürü Dünya Yiyecek Programı’na verildiğini duyurdu. 
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Gıda güvenliği, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişim, dünyadaki açlığın son bulması, doğal kaynakların verimli bir 
şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması ile ilgili yapılan araştırmalar, hazırlanan raporlar tüm insanlığı ilgilendiren 
bir problemi dile getiriyor: İsraf! 

TDK’ya göre israf, “Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık” anlamına gelmektedir (TDK, 2018). İsraf diğer 
bir deyişle savurganlık, ihtiyaç ve istekleri karşılayan mevcut, tüm kaynakların ve olanakların; dengesiz, plansız ve gereğinden 
çok harcanması diğer bir deyişle bilgisizce ve rasyonel olmayan bir şekilde kullanılmasıdır. Hayatın sürdürülebilmesi için 
ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. Oysa günümüz toplumunda tüketim dünyasının empoze ettiği daha çok harcama ve 
tüketme isteği, gösterişçi tüketim alışkanlıkları, ihtiyacından fazlasını alma, biriktirme tutumu, modayı takip etme, reklamlar, 
filmler gibi medya araçlarıyla oluşturulan tüketme isteği, bilinçli tüketici olmakla ilgili yetersiz bilgi, bütçe yönetimi konusunda 
yaşanan karmaşa ve yetersizlik, kredi kartı kullanımının getirdiği rahatlık gibi pek çok etken daha savurgan bir nesil ve israfı 
normalleştiren bir akım ortaya çıkarmıştır. Mal ve hizmetlerin gerçek ihtiyacı karşılamak için değil de parasal gücün simgesi 
gibi gösterilmek amacıyla gösteriş için tüketilmesi önemli bir sosyolojik bir olgu olarak kendini göstermektedir ve altta yatan 
bazı psikolojik etmenlerle ilgili olabilir. 

Mal ve hizmetler dışında doğal kaynaklar; aşırı ve dikkatsiz kullanım nedeniyle bozulmaktadır ve tükenme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bunun en tipik örneği büyük şehirlerde çekilen su sıkıntısıdır. Türkiye de su azlığı yaşanan ülkeler arasındadır ve 
su fakiri olma tehlikesi altındadır. Dünya genelinde artan nüfusa bağlı olarak artan su ihtiyacından dolayı yerel ölçekten 
başlayarak çeşitli önlemler alınmasının yanı sıra yerel halkın çevresel konularla ilgili israfın önlenmesindeki farkındalık ve algı 
düzeyleri de değerlendirilmelidir (Gezer ve Erdem, 2018: 113). 

Ayrıca gıda israfı ve kaybı da tüm dünyanın problemi olmakla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Çünkü 
gelişmiş ülkelerde gelir artışı ve buna bağlı olarak tüketim miktar ve çeşidindeki artış, ev dışı tüketimin artması, alışveriş 
merkezlerindeki artış, pazarlama metotlarının çeşitlenmesi, kentleşme ile hem doğadan hem de tarımdan uzaklaşılması israfı 
artıran önemli faktörlerden bazılarıdır.  

İSRAF
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Ekmek israfının önüne geçebilmek için; 

• Ekmekler doğru ambalajlarda saklanmalıdır. 
• Eğer ekmeğin uzun süre saklanması gerekiyorsa, poşetlenerek 

derin dondurucuda saklanmalıdır. 
• Ekmekler tüketilmeden önce dilimlenmelidir. 
• Kurumuş ekmekler israf edilmeden önce, kurutulmuş ekmek 

içi veya galeta unu gibi başka yemek, pasta veya tatlı yapımı 
şeklinde değerlendirilmelidir. 

• Ekmeğin ihtiyaç kadar satın alınması yani günlük tüketilecek 
kadar ekmek satın alınması gerekmektedir (Kavak, 2010). 

İsraf ile İlgili Ayetler
Yiyin, için, fakat israf etmeyin!  Allah-ü Teâlâ israf edenleri elbette sevmez. [Araf 31] 

İsraf etme! İsraf edenler, şeytanların kardeşleridir.[ İsra 26, 27] 

Müsrifleri helak ettik. [Enbiya 9] 

KAYNAKLAR:

https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM 

www.fao.org/turkey 

Bayhan, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: 
“Tüketiyorum Öyleyse Varım”. Sosyoloji Konferansları Dergisi.43, 

221-248. 

https://www.ticaret.gov.tr/ 

Ekmek israfı günümüzde yaşanan önemli toplumsal sorunlardan birisidir. Gelir düzeyi 
ile orantılı olarak tüketici davranışlarının değiştiği bilinmektedir. Yüksek gelir düzeyinde 
ekmek israfı genellikle ekmeğin bayatlamasından kaynaklanmaktadır ve 
bu durum aynı zamanda milli gelirin de çöpe atılmasına sebep olmaktadır. 
Ekmeğin en çok israfı hanelerde, tüketiciler tarafından yapılmaktadır. 
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İsraf ile İlgili Ayetler
Yiyin, için, fakat israf etmeyin!  Allah-ü Teâlâ israf edenleri elbette sevmez. [Araf 31] 

İsraf etme! İsraf edenler, şeytanların kardeşleridir.[ İsra 26, 27] 

Müsrifleri helak ettik. [Enbiya 9] 

Covid 19 pandemisinin ardından dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle hastalıkla karşılaşma riskinin yüksek 
olduğu büyük şehirlerde karantinalar dönemi başladı. Tıp dünyasında kullanılan karantina kelimesinin 
etimolojik kökeni İtalyanca quarantina’dan gelmektedir ve anlamı ‘kırk gün’ dür. Karantina, bulaşıcı bir 
hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların 

engellenmesi biçimindeki uygulamaların genel tanımıdır. 

Tarihte Karantina 
Dönemleri

Dünyada karantinanın bilinen ilk uygulamaları VII. yüzyıla dayanacak kadar eski olmakla birlikte vebaya karşı ilk karantina, XV. 
yüzyıl sonlarında, Doğu’dan gelen gemilere karşı Akdeniz limanlarında tatbik edilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde karantinaya 
karşılık ‘usul-ı tahaffuz’, karantina yerleri içinse ‘karantinahane’ veya ‘tahaffuzhane’ terimleri kullanılmıştır. Tahaffuzhaneler, 
bir şehre salgın hastalığın bulaşmasını veya buradan başka yerlere yayılmasını engellemek üzere şehre giriş ve çıkışı kontrol 
merkezi vazifesi görmekteydi (Mesut Ayar-Yunus Kılıç, s. 170)  
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 

8

9

10

11

12

13

14

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

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

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

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

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

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

KURAL

KAYNAK:

 https://islamansiklopedisi.org.tr/karantina,Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı, Ankara 1996.Düstur, Birinci tertip, 
İstanbul 1289, II, 837-839. 

Osmanlı Devleti’nde ilk karantina uygulaması Sultan II. 
Mahmud döneminde, 1831 yılındaki büyük kolera salgını 
sırasında olmuştur. Rusya’da ortaya çıkan hastalık üzerine 
İngiltere, Fransa, Nemçe sefâret tercümanları Rusya’dan 
Osmanlı limanlarına gelecek gemilere karantina tatbik 
edilmesini istediler. Bunun üzerine II. Mahmud devlet 
ricâlinden karantina konusunun müzakere edilerek 
uygulamaya başlanmasını emretti. Sadâret kaymakamının 
başkanlığında seraskerin de bulunduğu bir meclis karantina 
işini görüştü. Alınan karara göre İstanbul’a gelen bütün 
gemiler Boğaziçi’nde bekletilecekti. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed bir yerde veba çıktığını 
duyanların oraya girmemelerini, bu hastalığın bulundukları 
yerde zuhur etmesi halinde ise kaçmak amacıyla oradan 
çıkmamalarını emretmiştir (Buhârî, “Tıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 
92-100). Aynı şekilde cüzzamlı hastalardan kesinlikle uzak 
durulmasını isteyen Resûl-i Ekrem (Buhârî, “Tıb”, 19), kendisine 
biat etmek üzere Medine’ye gelmekte olan Sakīf kabilesi 
heyetinde cüzzamlı bir hastanın bulunduğunu haber alınca 
onun geri dönmesini istemiş ve biatının kabul edildiğini 

bildirmiştir (Müslim, “Selâm”, 126; İbn Mâce, “Tıb”, 44). Hz. 
Peygamber, hastalıklı hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrı 
tutulması gerektiğini de belirtmiştir (Müslim, “Selâm”, 104-
105; Ebû Dâvûd, “Tıb”, 24). Halifeliği döneminde Suriye’ye 
gitmek üzere yola çıkan Hz. Ömer’e bölgede veba salgını 
olduğu haber verilince geri dönmüş; kendisine, “Allah’ın 
kaderinden mi kaçıyorsun?” diyenlere Allah’ın kaderinden 
yine O’nun kaderine sığındığını söylemiştir (Buhârî, “Tıb”, 30; 
Müslim, “Selâm”, 98-100; Taberî, IV, 57-58). 

Modern  anlamda  karantina uygulamasının yaygınlaşmasında 
ve karantina teşkilâtlarının kurulmasında büyük salgınlar 
etkili olmuştur. Özellikle XIX. yüzyılın karakteristik hastalığı 
olan kolera sağlık teşkilâtlarının kurulmasını hızlandırmış, 
sağlık alanında milletlerarası iş birliği ve antlaşmalar 
yapılmasına yol açmıştır. Yüzyıllar boyu insanlığı dehşete 
düşüren büyük veba salgınlarının yerini XIX. yüzyılda kolera 
pandemileri almıştır. Asya kolerası olarak adlandırılan ve 
Hindistan’dan çıkarak bütün dünyaya yayılan kolera Osmanlı 
İmparatorluğu’nda da etkili olmuş, 1817, 1829, 1852, 1863, 
1881 ve 1899 salgınları kitle halinde ölümlere yol açmıştır. 
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KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

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

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

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 
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Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

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

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

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

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

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