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Beslenme eğitimi, 
Devletin sorumluluğudur..

Koruyucu Hekimliğin Temelidir..

Renate Künast, 
Federal Almanya Tüketiciyi Koruma, Beslenme ve Tarım Bakanı, 

8.7.2003, Berlin

www.ahmetsaltik.net 307.03.2015



H e r  y ı l  y a r ı m  m i l y o n  K a n s e r  ş i ş m a n l ı k  y ü z ü n d e n !

D ü n y a d a  5 - 6  ö l ü m d e n  1 ’ i  ş i ş m a n l ı k  k a y n a k l ı !

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 4

DÜNYA AÇLIK HARİTASI – 2014
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/
foodsecurity/poster_web_001_MDG.jpg
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FAO verileriyle 805 milyon aç.. Her 9 kişiden 1’i! 

Azaltılamıyor. 1/3’ü çocuk. Çoğu, emperyalizmin dünkü 

sömürgelerinde. 5-6 ölümden 1’i AÇLIK yüzünden..
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EN ÖNEMLİ 10 SAĞLIK RİSKİ

 Beslenme bozukluğu

 Güvensiz Cinsel İlişki 

 Yüksek kan basıncı

 Sigara / Tütün kullanımı

 Alkol

 Güvensiz İçme Suyu ve Yetersiz Çevre Hijyeni

 Kolesterol Yüksekliği 

 Kapalı Ortam Hava Kirliliği 

 Demir Eksikliği Kansızlığı (Anemisi)

 Aşırı Vücut Ağırlığı (Tartı fazlası ya da şişmanlık)

[ Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 Ekim 2002 tarihli açıklaması ]

3’ü dışında 7 sorun
doğrudan 

ya da  dolaylı 
besinler ve 

beslenmeyle ilgili...
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Türkiye’de çocukların %22,5′i yani 5 çocuktan biri şişman.. 

Ç o c u k l u k  Ç a ğ ı  O b e s i t e  A r a ş t ı r m a s ı - 2 0 1 4

Dünyada her yıl 2,8 milyon insan,
fazla kilo ve şişmanlık nedeniyle yaşamını yitiriyor..
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http://www.medikalakademi.com.tr/wp-content/uploads/2013/12/cocuklarda-obezite-graf.jpg
http://www.medikalakademi.com.tr/wp-content/uploads/2013/12/cocuklarda-obezite-graf.jpg
http://www.medikalakademi.com.tr/wp-content/uploads/
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Brusella etmeni, dondurmada 
3 ay canlı kalabiliyor !
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805 milyon AÇ, 1 milyar obes! «Tuhaf» bir bi-polar bozukluk!

Obesite maliyeti 2 Tr $/yıl, Küresel gelirin %2,8’i



www9.gazetevatan.com/Iste_acligi_en_iyi_anlatan_kare_/293228/1/Manset, 12.3.10

Zimbabve’de aç halk, ölen fili 1,5 saatte parçaladı!
07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 10



Somali’de açlık, Dünya seyrediyor.. Temmuz- Ağustos 2011 
07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 11

http://aktif.tr.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=158771039&page=2



İSRAF
YÜKSELEN

GIDA 
FİYATLARI

AŞIRI NÜFUS
ARTIŞI

GIDA
DAĞITIM

SORUNLARI
www.ahmetsaltik.net 1207.03.2015



KONUT 
GÜVENLİĞİ

UMUT
GÜVENLİ SU

YETERLİ  ve  
DENGELİ  

BESLENME

HALK 
SAĞLIĞININ

TEMEL 
BELİRTEÇLERİ

www.ahmetsaltik.net 1307.03.2015
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Et kaçakçılığı arttı!
Türkiye’de et fiyatlarının 
yüksek olması nedeniyle, 

ülkenin en önemli sınır 
kapılarından olan Sarp Sınır 

Kapısı’nda et kaçakçılığı 
olaylarında artış oldu. 

Hopa Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü’nden alınan 

bilgiye göre, Sarp Sınır 
Kapısı’nda geçen yıl 

19 kaçakçılık olayı yakalandı.
Bu yıl sayı 194! 

Bacaklara sarı l ı  
et parçalarına 

dikkat !
(Fotoğraf: AA, Cumhuriyet 26.10.2010)

07.03.2015



Güneydoğuda kuraklık = Suyun “YOK” hali!
www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cumhuriyet/w/c0608.html, 26.05.08

YILDA 2 MİLYON KİŞİ SUSUZLUKTAN ÖLÜYOR`!

www.ahmetsaltik.net 1507.03.2015



Sakarya Nehri’ni yürüyerek geçtiler !
Sakarya Nehri’nin, Ankara’nın Polatlı ilçesi Yassıhüyük köyü ve çevresindeki kesimi tamamen kurudu. 

Kuraklığın, birliklerin “vahşi sulama” anlayışından kaynaklandığını savunan 

Belediye Başkanı Yakup Çelik, “Bu mesele önemli, ertelenmesin, bir an önce yol haritası çıkarılsın 
istiyoruz” dedi. Ziraat Odası Başkanı ve köylüler ise nehri karşıdan karşıya yürüyerek geçerek 

tehlikenin önemine dikkat çekti. (Fotoğraflar: AA)

Cumhuriyet, 01.08.08

www.ahmetsaltik.net 1607.03.2015



http://ankara.spo.org.tr/yayinlar/ankara_suyu.pdf, Ağustos 2008
www.ahmetsaltik.net 1707.03.2015



Gıdalar Nasıl Kirlenir ??

Kirli ellerle gıda hazırlanır ya da 

yenirse, meyve ve sebzeler 

kontamine toprakta yetişirse

Kirli satış yerleri, 

kaplar, depolar

Hasta ya da yaralı 

gıda işleyicileri

Pişirme (ısıl işlem) ve yeme 

sırasında hayvanlara dokunmak 

gibi yanlış alışkanlıklar

Hasta hayvanlardan sağlanan 

gıdalar, örn. çiğ süt, yumurta

Açıkta saklanan ve sineklerin 

kemiricilerin ve öteki hayvanların 

ulaşabildiği gıdalar

Sahipsiz hayvanların gıdaları 

kirletmesiyle

Kontamine suyla yıkanmış 

gıdalar

Çiğ ve pişmiş gıda aynı yerde 

depolanırsa

Yere yakın yetişen yapraklı 

sebze, meyveler

Yere düşmüş gıda

Kirli mutfak masası ve 

kap, kacak

Yiyeceklerin hazırlandığı kapların ve 

yüzeylerin et suyuyla bulaşık bezlerle 

silinmesi

GIDALAR

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 18



Ağız-Dışkı Bulaş Zinciri 

DIŞKI

(Enfeksiyon  
Kaynağı)

SU

ELLER

EKLEM 

BACAKLILAR

TOPRAK

GIDALAR

SÜT

SEBZELER

DUYARLI

KONAKÇI

GÜÇSÜZLÜK

ÖLÜM

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 19



Sıcak su akıntısıyla Pasifik’ten gelen kolera salgını!

1992’de Peru’da çıkan ve tüm 
Dünyanın çabasıyla 5 (beş) yılda 
ancak söndürülebilen kolera salgını
çok ders vericidir. 

Bu salgın, tek 1 (bir) koleralı olgunun 
bulunduğu gemi atıklarının 
-limanda tanklar yerine-
Pasifik Okyanusu’na boşaltılması ve 
yaklaşık 37 ºC sıcaklığı olan tuzlu su 
akıntılarına rastlayarak, -inanması çok 
güç ama- çoğalması yüzünden çıktı. 

Peru kıyılarına varan akıntılar 
balıkları hastalandırmış, 
gıda zinciri ile de halka yayılarak 
büyük bir salgına yol açmıştı.

Yüzen kentler gibi 
turistik (?!) yolcu gemileri, 
atıkları ile okyanuslarda bile 

doğal yaşamı tehdit eder 
duruma gelmiştir...

www.ahmetsaltik.net 2007.03.2015



ABD’nin Vietnam saldırısı, 1972
Doğaya bırakılan radyoaktif ve kimyasal atıklar..

www.ahmetsaltik.net 21

Napalm bombası ile giysileri ve bedenleri yanan çocuklar.. 
Yaşam boyu «travma sonrası stres bozukluğu»

“Good Morning Vietnam” 

sözü ile özdeşleşen 
ABD istilası son birliklerin de 

o topraklardan ayrılması ile 
ağır yenilgiyle sonuçlandı.

07.03.2015



Beslenme eğitimi, 
Kamusal bir sorumluluktur..

Koruyucu Hekimliğin Temelidir..

Renate Künast, 
Federal Almanya Tüketiciyi Koruma, Beslenme ve Tarım Bakanı, 

8.7.2003, Berlin

www.ahmetsaltik.net 2207.03.2015



Gıdalar Nasıl Kirlenir ??

Kirli ellerle gıda hazırlanır ya da 

yenirse, meyve ve sebzeler kirli 

toprakta yetişirse

Kirli satış yerleri, 

kaplar, depolar

Hasta ya da yaralı 

gıda işleyicileri

Pişirme (ısıl işlem) ve yeme 

sırasında hayvanlara dokunmak 

gibi yanlış alışkanlıklar

Hasta hayvanlardan sağlanan 

gıdalar, örn. çiğ süt, yumurta

Açıkta saklanan ve sineklerin 

kemiricilerin ve öteki hayvanların 

ulaşabildiği gıdalar

Sahipsiz hayvanların gıdaları 

kirletmesiyle

Kontamine suyla yıkanmış 

gıdalar

Çiğ ve pişmiş gıda aynı yerde 

depolanırsa

Yere yakın yetişen yapraklı 

sebze, meyveler

Yere düşmüş gıda

Kirli mutfak masası ve 

kap, kacak

Yiyeceklerin hazırlandığı kapların ve 

yüzeylerin et suyuyla bulaşık bezlerle 

silinmesi

GIDALAR

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 23



Ağız-Dışkı Bulaş Zinciri

DIŞKI

(Enfeksiyon  
Kaynağı)

SU

ELLER

EKLEM 

BACAKLILAR

TOPRAK

GIDALAR

SÜT

SEBZELER

DUYARLI

KONAKÇI

GÜÇSÜZLÜK

ÖLÜM
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Sıcak su akıntısıyla Pasifik’ten gelen kolera salgını!

1992’de Peru’da çıkan ve tüm 
Dünyanın çabasıyla 5 (beş) yılda 
ancak söndürülebilen kolera 
epidemisi çok ders vericidir. 

Bu salgın, tek 1 (bir) koleralı olgunun 
bulunduğu gemi atıklarının 
Pasifik Okyanusu’na boşaltılması ve 
yaklaşık 37 ºC sıcaklığı olan tuzlu su 
akıntılarına rastlayarak, -inanması çok 
güç ama- çoğalması yüzünden çıktı. 

Peru kıyılarına varan akıntılar 
balıkları hastalandırmış,
gıda zinciri ile de halka yayılarak 
büyük bir salgına yol açmıştı.

Yüzen kentler gibi 
turistik (?!) yolcu gemileri, 
atıkları ile okyanuslarda bile 

doğal yaşamı tehdit eder 
duruma gelmiştir...

www.ahmetsaltik.net 2507.03.2015



ABD’nin Vietnam saldırısı, 1972
Doğaya bırakılan radyoaktif ve kimyasal atıklar..

www.ahmetsaltik.net 26

Napalm bombası ile giysileri ve bedenleri yanan çocuklar.. 
Yaşam boyu «travma sonrası stres bozukluğu»

“Good Morning Vietnam” 

sözü ile özdeşleşen 
ABD istilası son birliklerin de 

o topraklardan ayrılması ile 
ağır yenilgiyle sonuçlandı.

07.03.2015



E-çöp dağları Afrika’da yükseliyor! BM Çevre Programı 
(UNEP) uyarıyor : Zengin ülkeler elektronik çöplerini 
ve zehirli kimyasalları yoksul ülkelere boşaltıyor !

www.ntvmsnbc.com/news/, 28.11.06 

www.ahmetsaltik.net 2707.03.2015
Çevre Bakanlığı elektronik eşya atıklarıyla ilgili yönetmeliği hala taslak..

http://www.ntvmsnbc.com/news/


Dilovası'nda atık skandalı!
01/02/2011, www.radikal.com.tr

www.ahmetsaltik.net 28

Dilovası'nda boş arsaya 1000 ton endüstriyel atık döküldüğü 

belirlendi. Atıkların yeraltı sularına karışmasından korkuluyor.

07.03.2015

http://www.radikal.com.tr/


RİSKL İ  G IDALAR

•Süt kreması

• Süt ve süt ürünleri 

• Yumurta

• Et

• Balık

www.ahmetsaltik.net 2907.03.2015
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GIDA-KÖKENLİ HASTALIK ETMENLERİ..

Hastalığın oluşmasında payı olan etmenler 
ve hastalığı oluşturma oranları

 Yetersiz depolama sıcaklığı : %37

 Yetersiz kişisel hijyen : %22

 Yetersiz pişirme (ısıl işlem) : %17

 Bulaşlı gıda işleme donanımı :%10

 Güvenilir olmayan kaynaktan 

sağlanan gıda : %7

 Öbür etmenler : %7

www.ahmetsaltik.net 3107.03.2015



Beslenmenin 5 anahtarı

www.ahmetsaltik.net 32

1. Temiz tut!

2. Pişmiş ve pişmemiş
gıdaları ayrı 
kaplara koy!

3. İyi pişir!

4. Uygun sıcaklıkta 

tut!

5. Temiz ve güvenli 

su kullan!

07.03.2015



İNSAN SAĞLIĞI 
AÇISINDAN TEMEL İLKE

Gıda maddeleri, 

olabildiğince doğal

ve katkı içermeyen 

yapıda olmalıdır..

M e v s i m i n d e  
t ü k e t i l m e l i d i r .
.

www.ahmetsaltik.net 33
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Rafadan ya  da  ç iğ  yumurta  h i jyenik  deği ld i r.  
Kay s ı  k ı va m ı n d a  p i ş i r i l m e l i d i r.  

S ı v ı  ya  d a  t oz  p a st ö r i ze  b i ç i m l e r i  d e  va rd ı r .
Sütün ultra Pastörizasyonu 140° C’de, birkaç atmosfer basınç altında, 

1 mm kalınlıkta laminer akımla yalnızca 1 sn’de yapılabiliyor..

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 34

Her gün, kayısı kıvamında pişirilmiş 1 yumurta yenebilir..



Prof.SALTIK, AÜTF

RICKETS / RAHİTİS
RAŞİTİZM..

SAĞDA 
genu 

re-kurvatum..

Kalsiyum, 
fosfor, 
Vit D..

Süt, yoğurt, güneş!

07.03.2015 35



Prof.SALTIK, AÜTF

• Özellikle kışın kahvaltısız okula / işe gelmeyiniz.. 

Sabahları birkaç yemek kaşığı dut ya da üzüm pekmezi yiyiniz. 

Beslenme anemisi ülkemizde yaygın. Hem demirden hem 

kaloriden zengin olup, üşümeye direncinizi artıracak ucuz, 

kolay ve etkili bir yoldur. Yemekten hemen sonra çay içmeyiniz.

• Çay-kolalı içecek yerine süt, ayran, taze meyve suyu yeğleyin.

• Besinler yaşam için zorunlu oldukları gibi; özen gösterilmezse 
yaşamı tehdit edici hatta, öldürücü olabilir..

• Can boğazdan ge l i r  ama boğazdan da  g ider !

“ An apple a day, keeps the doctor
away..” (İngiliz atasözü)

Her gün bir elma, 
doktora gerek bırakmaz..

07.03.2015 36



`COLA`LARIN 

YERİNİ

AYRAN ve SÜT 

(+ spor ve güneş)

ALDIĞINDA

OSTEOPOROZ

BELKİ DE HİÇ

KALMAYACAK!

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 37



GATA, Ankara, Şubat 2000.GATA, Ankara, Şubat 2000.

Evre 3
iyot 

eksikliği
guatrı..

07.03.2015 Prof.SALTIK, AÜTF 38



5. Nanoteknolojik Yöntemlerle Korunma :

Biyoterörizm tehdidi nedeniyle 

son yıllarda gıda güvenliği 

hükümetlerin ve gıda 

endüstrisinin öncelikleri 

arasına girdi. ABD bu konuda 

gümrük yönetmeliklerini 

sıkılaştırırken, AB ükelerinde gıda denetimleri giderek 

artırılıyor. Radyo frekans tanımlama teknolojisi 

(RFID), gıda güvenliği denetimlerinde otomatik 

izleme olanağı sağlarken, nano-teknoloji sayesinde 

tarım sektörü yeni izleme olanaklarına kavuştu. 

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 39



Biyoteknoloji, sınırları zorluyor mu??

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 40

Biyomekanik, melez inek?!



KİMİ YİYECEKLER 

CİDDİ ALERJİ NEDENİ OLABİLİYOR..

• Önemli sayıda insanın, 

yiyeceklerden çimene dek 

değişebilen değişik allerjenlere 

karşı allerjisi vardır. 

• Örn. her 4 Amerika’lıdan 1’inin, 

1 ya da daha çok yiyeceğe karşı 

allerjisi bulunmaktadır. 

• Allerji yapan yiyecekler 

yumurtadan fındığa, 

çikolatadan süt ürünlerine dek 

çeşitlenebilirler. 

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 41



İçmek, 
içmemek?!

Kaynatmak!

www.ahmetsaltik.net 4207.03.2015



UNUTMAYALIM :

 Birçok bulaşıcı hastalıktan

 En UCUZ

 En KOLAY  

 En ETKİLİ korunma 

yolu

EL YIKAMADIR!
07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 43



1. Kaynakta güvenli gıda üretim tekniğinin seçilmesi

2. Gıdanın doğru biçimde pişirilmesi

3. Gıdanın hemen tüketilmesi

4. Gıdanın dikkatli bir biçimde depolanması

5. Gıdanın doğru olarak ısıtılması

6. Pişmiş gıdanın ayrı tüketilmesi

7. El temizliğine dikkat edilmesi

8. Mutfağın ve tüm gereçlerinin temiz tutulması

9. Tarım ilaçları, kemirici vb. hayvanlardan koruma

10. Temiz su kullanılması…

DSÖ’nün ,  Besin Hazırlanmasında

Uyulmasını  Önerdiği  10 Alt ın Kural.

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 44



Prof.A. SALTIK, AÜTF

• İyice pişir, bekletmeden ye!

• Tüketilmeyenleri -gerekliyse-
yeniden ısıtarak ye!

• Gerekeni sıcak, gerekeni soğuk koşullarda 
sakla!

• Üzerini kapalı tut!

• Gıda maddelerini, elleri, yüzeyleri 
ve ilgili gereçleri temiz tut..

• Pişmiş ve besinleri aynı kapta tutma..

G ı d a  G ü v e n l i ğ i  K u r a l l a r ı

07.03.2015 45



Anadolu toprakları çok cömert..

Türkiye Dünyada bal üretiminde 

Çin, Arjantin, Meksika’dan sonra 4.! 

Anadolu coğrafyası, 

Dünya arı ırkının 1/5’ine, 

ballı bitkilerin ise 3/4’üne sahip!!

(Sadık Çelik, Cumhuriyet, 22.08.09)

07.03.2015 www.ahmetsaltik.net 46
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http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem
http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem
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Ruanda iç 
savaşı.. Fransa

kışkırtması..
(2 kabileye

silah satarak)
3 ayda 800 
bin ölü (her 

10 kişiden 1’i!)

Bu «kız çocuğu» anne mi, abla mı?
Anne ise, hangi «Quasi modo» becerdi?

07.03.2015



Cumhuriyet, 
31.08.07

www.ahmetsaltik.net 4907.03.2015

Tek kişinin yaşam maliyeti Şubat 2015’te 1593 TL!
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S E V G İ L İ  Ç O C U KL AR !
Yürüyün, asansör kullanmayın..

Spor yapın, yüzün, bisiklete binin! 

birbirinizle Dostluk edin.. 

Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı paylaşın. 

Başkalarından yardım isteyin..

Sigara, alkol, uyuşturucu ve 

uyarıcıya «HAYIR» deyin..

07.03.2015 Prof.Dr.A.SALTIK-AÜTF 52



S E V G İ L İ  Ç O C U KL AR !
 Yatmadan önce mutlaka dişlerinizi 

kuralına uygun fırçalayın.
Gıda maddelerini elden geldiğince mevsiminde 

ve doğal, işlenmemiş olarak tüketin; 
 Yiyeceklerinizi yağda kızartma, kömürde pişirme değil 

ızgara-haşlama yaparak yiyin.
 Her gün 1 kase dolayında yoğurt yiyin, 1 su bardağı süt için.
 Sebze yemekleri ve meyveye her gün yeterince yer verin. 
 Haftada en az 1 kez balık - deniz ürünü yiyin.
 2 günde 1 rafadan (kaysı kıvamında) pişmiş yumurta yiyin.
 Açıkta satılan besinleri almayın, yiyecek fişini saklayın.
 Yiyeceğin ambalajındaki son kullanma tarihine bakın..
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S E V G İ L İ  Ç O C U K L A R !
 Sofradan tuzluğu kaldırın, yemekleri normal tuzlu yiyin; 

çayı şekersiz için! Her gün 1 – 1,5 Lt. su için; 

 Her gece 7-8 saat nitelikli, tam karanlıkta uyuyun.

 Kırmızı et yerine beyaz et ürünlerini (balık, piliç) yeğleyin.

 Tuz, yağ, şeker, un.. 4 beyazı olabildiğince sınırlayın.

 Farklı sporlar yapın, bulmaca çözün, satranç oynayın, 
hobiler edinin; içerikli tartışmalar yapın.

 Olabildiğince gülümseyin, olumlu olun ve sağlıklı ilişkiler-
dostluklar kurun, yaptıklarınızı severek yapın.

 Tasarruflu ve çevreye saygılı yaşayın. 

 Sinema, tiyatro, bale, konser, müzeler, sergiler, Dernekler.. 
Bilim, sanat ve kültür etkinliklerine yer verin; AVM gezmeyin.
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• Sağlam kafa, sağlam   

bedende bulunur.

• Cumhuriyet sizden 
fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür 
kuşaklar ister.

• Türk; övün, çalış, güven!
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