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İŞYERİNDE 
SAĞLIKLI BESLENME



Ruhsal 
İyilik 

Sosyal İyilik

Fiziksel 
İyilik

İYİLİK HALİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne Göre Sağlık

Croat Med J.2017 Dec; 58(6): 431–435.



Sağlık hizmetleri%10

Genetik %20

Çevre %20

Sağlıklı Yaşam Tarzı 
Davranışları

Sağlığımızı Etkileyen Primer Faktörler



SAĞLIKLI
BESLENME

Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, özel 
durum  vb. çeşitli etmenlere göre enerji

Bunların kaynağı olan besinleri besleyici 
değerlerini kaybetmeden ve sağlığı 
bozucu duruma getirmeden işleyip 

tüketebilmek



Büyüme ve 
Gelişmenin 
Sağlanması

Sağlıklı 
Beslenme

OPTİMAL 
İYİLİK 
HALİ

Sağlığın 
Sürdürülmesi

Hastalıkların 
Önlenmesi

OPTİMAL VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BESLENME VE YAŞAM TARZI



• Diyabet
• Metabolik Sendrom

• Kardiovasküler hastalıklar
• Kanser

Optimal 
Olmayan 
Beslenme

Primer
Bes.Bozuk.

BOH

• DALY ve Ölüm

OLUMSUZ YAŞAM TARZI VE 
ALIŞKANLIKLARI

• Zayıflık, 
bodurluk

• Vitamin mineral 
yetersizlikleri
• Obezite



• <5 yaş 38.9 milyon çocuk hafif şişman ve şişman
• Dünya ‘da ≈811 milyon  yetersiz besleniyor (2019 yılından 161 milyon daha fazla)

• Her dokuz kişiden birinde kronik açlık
• <5 yaş 45.4 milyon çocuk boya göre ağırlığı düşük, 149.2 milyonu bodur 

• <5 yaş çocukların ölüm nedenlerinin başında yetersiz besliyor

The State of Food Security and Nutrition in the World, 2021



25-29.9 ≥30.0

TBSA 2010 vs 2017
≥19 yaş

%39.1 ; %43.4 

%29.7 ; % 29.2 

%20.5 ; %26.3

%41.0 ; %42.6

6-9 yaş çocuklarda %25
COSİTUR,2016 

Fazla Kiloluk da dahil edildiğinde 
her 4 çocuktan 1’i obez



WHO,2017
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Int J Cancer 2018;1:142(9):1748-1758. 
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TAM TAHIL, SEBZE, 
MEYVE, SERT 

KABUKLU YEMİŞ, 
KURUBAKLAGİL, 

BALIK 

Tüm ölümlerin riskinde
%56 azalma

Tip 2 Diyabet riskinde 
%42 azalma

Hipertansiyon riskinde 
%44 azalma

KVH, inme ve kalp yetmezliği
Kolorektal kanser 
riskinde azalma

KIRMIZI ET, İŞLENMİŞ ET
Tüm ölümlerin riskinde artış (2-3 kat risk artışı)



• Optimal beslenme Bulaşıcı Olmayan (kronik) Hastalıklar için 
önemli önleyici risk etmenidir.

• Diyette temel besinler ve besin ögelerinin optimal düzeyde alımı 
önem taşımaktadır.

• 195 ülke
• 1990-2017 yılları 
• 15  besin ve besin ögesi incelenmiş
• 24-saatlik besin tüketimi verileri



Yüksek sodyum

Düşük tam tahıl

Düşük meyve
Düşük sert. tohum

Düşük sebze
Düşük deniz ürün.

Düşük posa

Düşük ÇDYA

Düşük kurubak.
Yüksek trans yağ

Düşük kalsiyum

Yüksek şekerli içecek
Yüksek işlenmiş et

Düşük süt

Yüksek kırmızı et



Optimal sağlıklı beslenme; yaşam döngüsü 
sürecinde sürdürülebilir bir beslenme 

örüntüsü ile olasıdır. 

DAHA İYİ 
ÜRETİM

DAHA İYİ 
BESLENME

DAHA İYİ 
ÇEVRE

DAHA İYİ 
YAŞAM



DÜNYA NÜFUSUNDA ARTIŞ 
2050 yılında 10 milyar

İNSAN VE DÜNYA İÇİN RİSK
BESİN ÜRETİMİ için küresel toprak kullanımı:%40 

Sera gaz  salınımının %30’undan besin üretimi sorumlu 
Azot ve fosfor kirliliği

Çeşitlilik kaybı
Su kullanımının %70’i besin üretimi için

YERYÜZÜ SİSTEMİNİN DENGESİNİ BOZUCU



Lancet 2019;393:447–92.

Sera gazı
C02

Arazi kullanımı Enerji 
kullanımı-kJ

Asidifikasyon
Kükürt dioksit

Ötrofikasyon
Fosfat

Üretilen besinin servis miktarı başına çevresel etki





Sürdürülebilir beslenme; doğal ve insan kaynaklarını optimize ederken 
biyoçeşitliliğe ve ekosisteme saygılı ve koruyucu, kültürel olarak kabul gören, 

ulaşılabilir (erişilebilir), ekonomik olarak uygun ve karşılanabilir, beslenme 
açısından yeterli, güvenilir beslenme örüntüleridir. 



AKDENİZ DİYETİ

Public Health Nutrition 2017;20:7:1322-1330 
J Sci Food Agric 2021; 101: 2627–2633 

Sağlık ve Beslenme Yararları

Besinin yüksek sosyokültürel 
etkisi

Olumlu yerel ekonomik geri 
dönüşüm (besin kaybı düşük)

Düşük çevresel etki, zengin 
biyoçeşitlilik



• Biyoçeşitlilik ve mevsimsellik
• Geleneksel ve yerel ürünler, 

eko etiketli ürünler 
• Evde mutfak aktiviteleri

AKDENİZ DİYETİ

• Düzenli fiziksel 
aktivite

• Yeterli uyku ve 
dinlenme

Su

• 1-2p meyve
• 2-3p sebze
• 1-2 p tam tahıl
• ZeytinyağıHe

r g
ün

He
r ö

ğü
n

He
r g

ün

2 p süt ürünleri
• Yağlı tohumlar (ılımlı düzey)
• Soğan, sarımsak, baharatlar

• 2-4 p yumurta
• 2 p balık
• 2 p tavuk gibi beyaz et

• <2 p kırmızı et
• <1p işlenmiş et

Ha
fta

da
N

ad
ire

n

• Şekerlemeler, tatlılar



Nutrients 2021, 13, 7. https://dx.doi.org/10.3390/nu13010007
F1000Research 2019, 8:699 Last updated: 04 OCT 2021 

 Minimal işlenmiş bitki bazlı besinler
(meyveler, sebzeler, salatalar, kurutulmuş meyveler)
 Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri
(zeytinyağı, balık)
 Posa alımı
 Fitokimyasal ve vitamin alımı
¯ İşlenmiş besin (kırmızı et)
¯ Doymuş yağ asitleri
¯ Enerji alımı
¯ Amino asit alımı

¯ Oksidatif stres
¯ İnflamasyon
 İmmün fonksiyon
 İnsülin duyarlılığı
¯ Metabolik sendrom
¯ Obezite ve tip - 2 diyabet
¯ Düşük dansiteli lipoproteinler
¯ Kardiyovasküler hastalıklar
¯ Bağırsak hastalıkları
¯ Kolorektal kanserler
¯ Nörodejeneratif hastalıklar

 Mikrobiota çeşitliliği
Bacteroidetes, Lactobacilli, 

Bifidobacteria, 
Faecalibacterium, Oscillospira, 

Roseburia, Ruminococci, 
Clostridium kümeleri XIVa;
¯Firmicutes, Proteobacteria

 Mikrobiyotadan türetilmiş 
metabolitler
 Bağırsak homeostazı
¯ Bağırsak disbiyozu
¯ Fırsatçı pathobionts
¯ Sızdıran bağırsak

Akdeniz Diyeti

Bağırsak 
Bakterileri

https://dx.doi.org/10.3390/nu13010007


BMJ 2020;369:m696 | doi: 10.1136/bmj.m696 



Nutrients 2021, 13, 2234. https://doi.org/10.3390/nu13072234
Gut 2020;69:1218–1228. doi:10.1136/gutjnl-2019-319654

Gut 2016;65:1812–1821. doi:10.1136/gutjnl-2015-309957

Nutrients 2021, 13, 2638. https://doi.org/10.3390/nu13082638



https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf


BESİN GRUPLARI 

EKMEK VE TAHIL GRUBU
SÜT VE ÜRÜNLERİ GRUBU

ET, YUMURTA, KURUBAKLAGİL 
VE YAĞLI TOHUMLAR GRUBU

SEBZE GRUBU

MEYVE GRUBU



3 porsiyon/gün



1,5 porsiyon/gün

üHERGÜN 1 YUMURTA

ü1 EL AYASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ET-TAVUK

üHAFTADA 2 KEZ BALIK

üHAFTADA 2-3 KEZ KURUBAKLAGİL



3,5-5 porsiyon/gün



2,5-3,5 porsiyon/gün



2-2,5 porsiyon/gün



Çalışan Sağlığına Etki Eden Temel Faktörler

Sosyo-ekonomik ve çevresel koşular

Çalışma ortamı

Eğitim 

Sağlık  hizmetleri

Ev koşulları
İş Stresi

Yaş, cinsiyet, genetik faktörler

Yaşam biçimi

Beslenme Fiziksel aktivite



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işyerlerini güvenli ve 
sağlıklı bir fiziksel ve psikososyal çalışma ortamının 
sağlanması da dahil olmak üzere, sağlığın ve refahın 

geliştirilmesi için öncelikli bir ortam olarak 
değerlendirmektedir.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ; tütünsüz iş yeri, 
sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin arttırılmasına 

yönelik faaliyetlerin iş yerinde teşvik edilmesinin 
sağlıklı bir yaşam tarzının benimsetilmesinde temel 

uygulamalar olduğunu belirtmektedir.

Sağlıklı Çalışanlar Sağlıklı Organizasyonlar Sağlıklı İş Yerleri



u 579.Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam 
tarzı teşvik edilecek; koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi 
geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye elverişli 
sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler 
ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon artırılacaktır.

Sağlıklı Çalışanlar Sağlıklı Organizasyonlar Sağlıklı İş Yerleri

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)



https://www.healthyworkplaces.sa.gov.au/healthy-workplaces/why-create-a-healthy-workplace

Sağlıksız bir işyerinin maliyeti

Sağlıklı bir işyerinin maliyeti

x3 üretim

%50 daha az 
sakatlanma

x5 daha fazla işgücü

Harcanan her 1 dolar için 
3-6 dolarlık yatırım getirisi

x4 kalifiye eleman kaybı

x9 hastalık nedenli iş 
günü kaybı/yılda 

x3 iş kazası riski ve 
tazminat talepleri

6.4 billion dolar üretim 
kaybı/yılda

Sağlıklı iş yeri, ülke ekonomisi ve sosyal gelişim için hayati önem taşıyan sağlıklı 
iş gücü gelişimini teşvik eder.



«Uluslar için, Sağlığı teşvik eden işyerinin 
geliştirilmesi, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik 

kalkınma için bir ön koşul olacaktır»

WHO, 2018



Ruhsal , sosyal  
ve fiziksel iyilik

Bilişsel performansta 
artış 

İş günü kaybında 
azalma

Üretkenlik, verimlilik 
ve iş gücünde artış

Sağlık harcamalarında 
azalma

İşe odaklanmada 
artış

Optimal 
Beslenme

Sağlığı Teşvik Eden İş Yerlerinde Optimal Beslenme Uygulamaları



10

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI BESLENMEDE 
10 ALTIN KURAL



YETERLİLİK VE ÇEŞİTLİLİĞİN SAĞLANMASI1

5-7 porsiyon 
Ekmek ve Tahıl tüketimi

1,5 porsiyon
Et, tavuk, balık ve yumurta 

tüketimi

3 porsiyon 
Süt grubu tüketimi

2,5-3.5 porsiyon
sebze tüketimi

2-2.5 porsiyon
meyve tüketimi

Kamu çalışanlarında gereksinimin 2/5’i
İşçilerde 2.5/5 ‘i karşılanmalıdır!



Enerji gereksinmesini etkileyen faktörler
Fiziksel Aktivite Düzeyi Aktivitenin yoğunluğu Aktivite çeşitlerine örnekler

Fiziksel Aktivite
Faktörü (PAL)

Hafif aktif Hareket etme seçeneği olmayan, az veya hiç
yorucu boş zaman aktivitesi olmayan oturarak
çalışanlar

Ofis çalışanları, büro işleri, avukat, hakim, mimar, muhasebeci,
memur, öğretmen, tezgahtar, hafif ev işleri (araç kullanılarak
yapılanlar)

1.40-1.59

Orta aktif Oturarak çalışanlar, hareket etme zorunluluğu
olmayanlar, çok az veya hiç yorucu boş zaman
aktivitesi olmayanlar

Hafif endüstri işçisi, vasıfsız işçi, öğrenci, balıkçı, rutin hizmet yapan 
erler, araç kullanan tarım işçisi, araçsız ev işi gören kadın, öğrenci, 
büyük mağaza işçisi, araç kullanan tarım işçisi

1.60-1.79

Ağır aktif -Genellikle gününü ayakta çalışarak ve beden
gücü harcayarak geçiren bireyler,

-İşinin günlük olarak bir bölümünde isteyerek
veya zorunlu olarak en az bir saat sürekli veya
aralıklı olarak orta-yüksek şiddetli fiziksel
aktiviteler

-Ağır tarım işçileri, ağır inşaat işçileri, amale, ağır askerlik hizmeti
yapanlar, maden ve ağır sanayi işçisi, yorucu endüstri işçisi, garsonlar,
esnaflar, ev temizlik işçileri,
-Spor-egzersiz eğitmenleri, balerin, yorucu atletizim, yoğun spor
faaliyetleri, her gün yük taşımak zorunda olan bireyler

1.80-1.99

Çok aktif -Şiddetli spor aktiviteleri veya yorucu boş
zaman aktivitesi (30-60 dakika 4-5 kez/hafta)
yapanlar,
-Günün iki saatten daha uzun süresini çapa
yapma, balta kullanma gibi mekanize olmamış
tarım faaliyetleri ile geçirenler, engebeli arazide
yük taşıyarak uzun süre yürümek zorunda
olanlar
-Yoğun eğlenenler

-Elit sporcular,

-Ağır inşaat işçileri, çok ağır tarım işçileri, madenciler, oduncular,
baltacı, kazmacı, demirci, nalbant, hamal, yük arabası çekicisi,

-Animatör

2.0-2.4

PAL sınıflaması (EFSA NDA Panel 2013) 



Yaş (yıl)
Dinlenme Enerji 

Harcaması 
(kkal/gün)*

Toplam Enerji Harcaması (kkal/gün)

Az Aktif
(PAL=1.4-1.59)

Orta Aktif 
(PAL:1.6-1.79)

Aktif
(PAL:1.8-1.99)

Çok Aktif      
Çok Aktif 1

(PAL:2.0-2.19)
Çok Aktif 2

(PAL:2.2-2.39)
Çok Aktif 3
(PAL≥2.4)

Erkek
18-29 1599

(1442-1772)
2239

(2018-2481)
2558

(2307-2835)
2878

(2595-3190)
3198

(2883-3544)
3518

(3172-3898)
3838

(3461-4253)
30-39 1532

(1381-1704)
2145

(1934-2386)
2452

(2210-2727)
2758

(2486-3067)
3065

(2762-3408)
3370

(3038-3749)
3677

(3314-4090)
40-49 1518

(1360-1689)
2126

(1904-2365)
2429

(2176-2703)
2733

(2448-3041)
3037

(2720-3379)
3340

(2992-3716)
3643

(3264-4054)
50-59 1484

(1341-1646)
2077

(1877-2304)
2374

(2146-2634)
2670

(2414-2963)
2967

(2682-3292)
3265

(2950-3621)
3562

(3218-3950)
60-69 1334

(1205-1490)
1867

(1687-2086)
2134

(1928-2384)
2400

(2169-2682)
2667

(2410-2980)
2935

(2651-3278)
3202

(2892-3576)
Kadın

18-29 1276
(1152-1406)

1786
(1612-1969)

2041
(1843-2250)

2296
(2073-2531)

2551
(2303-2813)

2807
(2534-3093)

3062
(2765-3374)

30-39 1236
(1130-1351)

1730
(1582-1892)

1977
(1808-2162)

2224
(2034-2432)

2472
(2260-2703)

2719
(2486-2972)

2966
(2712-3242)

40-49 1209
(1115-1328)

1693
(1561-1859)

1934
(1784-2125)

2176
(2007-2391)

2418
(2230-2656)

2660
(2453-2922)

2902
(2676-3187)

50-59 1198
(1094-1317)

1678
(1531-1844)

1917
(1750-2107)

2157
(1969-2371)

2397
(2188-2634)

2636
(2407-2897)

2875
(2626-3161)

60-69 1073
(970-1173)

1502
(1358-1643)

1717
(1552-1877)

1931
(1746-2112)

2146
(1940-2347)

2361
(2134-2581)

2575
(2328-2815)

Tüm yaş grupları ve her iki cinsiyet için 
ortalama enerji değerleri;

Az aktif: 1900 kalori
Orta aktif: 2100 kalori

Aktif: 2400 kalori
Çok ağır: 2700-3200 kalori



YETERLİLİK VE ÇEŞİTLİLİĞİN SAĞLANMASI1

1 porsiyon
sebze tüketimi

(1 porsiyon karnabahar yemeği)

2 porsiyon 
Ekmek ve Tahıl tüketimi

(1 porsiyon ekmek=2 ince dilim=50 g)
(4-5 yemek kaşığı pilav)

1 porsiyon 
Süt grubu tüketimi

(1 kase yoğurt)

1 porsiyon
Et, tavuk, balık vb. tüketimi

(1kase mercimek çorbası
(1 avuç fındık)

1 porsiyon
meyve tüketimi

(1 porsiyon mandalina)



Zaman Zaman Zaman

Normal Aralık Normal Aralık

Kan 
Glikoz 
Seviyesi

Kan 
Glikoz 
Seviyesi

Kan 
Glikoz 
Seviyesi

Normal Aralık

Kan 
Glikoz 
Seviyesi

Zaman

Normal Aralık
Normal Aralık

Normal Aralık

TEK ÖĞÜNDE YÜKSEK ENERJİ, BASİT CHO YÜKÜ



AĞIR VE ÇOK AĞIR AKTİF İŞÇİLERDE

1.
Sadece enerji 
bazlı değil, 
dengeli bir 
örüntünün 
oluşturulması

3.2.
Yüklü öğle 
öğününün 
ara öğünlere 
dağıtılması

5.
SUBTITLE 05

Insert your desired 
text here. This is a 
sample Text. Insert 
your desired text 
here. This is a sample 
Text.

4.
Salata ve 
meyve 
seçeneklerinin 
verilmesi

Basit CHO 
kaynakları 
yerine 
kompleks CHO 
kaynakları ve GI 
düşük ürünlerin 
tercih edilmesi







v Enerji harcamasındaki artışla orantılı olarak enerji gereksinmesi,

v Terleme ile kaybedilen azot nedeniyle  de protein gereksinmesi,

v B grubu vitaminlere olan gereksinim,

v Artan oksidan stres nedeniyle antioksidan vitamin  gereksinmesi,

v Gece vardiyasında çalışanlarda D vitamini,

v Fe eksikliği anemisi ve folat yetersizliğine dikkat!

İşçilerde;Ülkemizde yapılan çalışmalarda işçilerin başta enerji, protein 

olmak üzere bazı mineral ve vitaminlerden yetersiz ve dengesiz 

beslendikleri belirlenmiştir.





Günlük Gereksinim Yetişkin
• Erkek için 110 mg
• Kadın için 95 mg 

Porsiyon

Acı/Sivri biber (150 g) 300 mg

Çarliston biber (150 g) 209 mg

Kivi (150 g) 107 mg

Brokoli (150 g) 92 mg

Portakal (150 g) 75 mg



POSA ALIMININ ARTTIRILMASI2

Haftada 2-3 kez Her öğün Günde 5-8 porsiyon

• Yemekhanelerde tam tahıl ekmek seçeneklerinin bulundurulması
• Otomatlarda sebze ve meyvelerin bulundurulması
• Kantinlerde sebze ve meyve satışının yapılması

≥25 gram
14 gram/1000 kkal



SIVI DENGESİNİN SAĞLANMASI3



Hidrate Çalışanlar Daha Üretkendir. 

Optimal üretkenlik 
için tam bir 
hidrasyon

sağlanmalı. 

Hidrasyonda
%1azalma 

üretkenlikte %12 
azalma  

Hidrasyonda
%3-4 azalma 

üretkenlikte %25-
%50 azalma  

• 1lt/1000kkal
• Sıcak alanlarda çalışanlarda dikkat



SIVI DENGESİNİN SAĞLANMASI

• Sağlıklı sıvı seçenekleri
• İçilebilir nitelikte temiz ve güvenli su 
• Ayran, Süt  
• Eklenmiş şeker alımının %10’un hatta %5’in altında olması
• Az şekerli veya şekersiz komposto, hoşaf
• Ev yapımı limonata

• Açık çay



ÖĞÜN SAYISI VE ÖĞÜN ZAMANLAMASI4

Kahvaltı Öğünü Atlama  

• Sağlıksız yeme eğilimi
• Diğer öğünlerin 

zamanlamasında 
aksaklık/gecikme

• Daha fazla enerji alımı
• Açlık insülini
• Kolesterol ve LDL
• BKI ve bel çevresi
• Obezite ve Tip 2 diyabet riski
• İş kazası riski
• Verimlilik ve iş performansı
• Odaklanma 

Geç öğle yemeği (15:00 ve 
sonrası)

• Glikoz toleransı
• Dinlenme enerji harcaması
• CHO oksidasyonu
• Serbest kortizol salınımı kesinti 

(stres benzeri)

Geç Akşam yemeği (Yatmadan 2 
saat önce) 

• Besinlerin termik etkisi 
• Glikoz toleransı
• Dinlenme enerji harcaması
• Tükürük mikrobiyota

çeşitliliğinin günlük ritminde 
erken yemeye  zıt bir model 
(obezite, inflamasyon ve insülin 
direncinde gözlenenlere benzer 
bir yönde değişiklikler)

• Glikoz  toleransında bozulma

Nutrients 2019, 11, 2624.
Cell Metab, 2015,22:789-798
J Nutr, 2004,134:104-111.
Am J Cln Nutr, 2015,102:661-670. 
Clin Nutr, 2019, 38:767-773. 



VAZGEÇİLMEZ ÖĞÜN: KAHVALTI

• Peynir, zeytin
• Çorba çeşitleri

• Yumurta ve yumurtalı ürünler (menemen, omlet)
• Tost çeşitleri

• Krep
• Ceviz veya badem

• Kuru meyve veya taze meyve
• Söğüş sebze

• Tam tahıllı ekmek



İŞYERİNDE ÖĞLE ÖĞÜNÜ

Tarhana çorba 
Etli kuru fasulye
Bulgur pilavı
Yoğurt 

Ezogelin çorbası
Tavuk sote
Zyt.barbunya
Çoban salata 

Mercimek çorba
Etli karışık dolma tabağı (yoğurt garnili)
Cevizli erişte
Üzüm hoşafı

Yayla çorba
İzmir köfte
Mevsim salata

Sebzeli güveç
Ş.pirinç pilavı
Ayran

+



• Taze meyve çeşitleri
• Kuru meyveler

• Süt
• Ayran
• Yoğurt

• Ceviz, badem, fındık
• 1 dilim ekmek, 1 dilim peynir

KÜÇÜK ARA ÖĞÜNLER/SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR  



Vardiyalı Çalışma

Sabit vardiya

Sabit gece

Sabit gündüz

Sabit akşam

Sabit mesailer arasında bölünmüş 
(4 gündüz-4 akşam)

Dönüşümlü vardiya

Gece mesaisinin olmadığı sistemler

Kesikli vardiya

Sürekli vardiya

Gece vardiyasının olduğu sistemler



• Vardiyalı çalışmayla ilişkili olarak ortaya çıkan
sirkadiyen ritimde bozulma, yaşam şekli
değişikliği, iş gerginliği ve stres etmeni sonucu
birçok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır.
• Bu sağlık sorunları arasında obezite, kanser,

kardiyovaskuler hastalık (KVH), metabolik
sendrom (MetS) ve diabetes mellitus (DM) gibi
kronik hastalıklar yer almaktadır.
• Fiziksel ve ruhsal olarak yaşanan bu hastalıkların

temelinde vardiya sisteminin yarattığı uyku ve
beslenme düzeninin bozukluğunun olduğu
düşünülmektedir.
• Sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının bağışıklık,

inflamatuar ve kardiyovaskuler sistemlerde
bozulma ile ilişkisine ait pek çok çalışma vardır.



Nişastalı besinler
Tatlılar
Yüksek enerjili besinler
Şekerli içecek
Sigara ve kafein alımı

Diyet posası
Yeşil yapraklı sebzeler
Meyve

• Öğün zamanı ve örüntüsünün 
düzenlenmesi,
• Gece boyunca sağlıklı 

atıştırmalıkların teşviki,
• Gece vardiyası dönüşünde ağır 

öğünlerden kaçınmak,
• Bol su tüketimi,
• Kafein alımı <400 mg,
• Egzersiz programının oluşturulması,
• İdeal vücut ağırlığının korunumu



TUZ  TÜKETİMİNİN AZALTILMASI5

Yüksek Tuz 
Tüketimi

Vasküler disfonksiyon

Renal disfonksiyon

Deride sodyum birikimi, inflamasyon
ve immün hücre aktivasyonu

Serebrovasküler fonksiyonda bozulma

Kemik mineral yoğunluğunda ve 
içeriğinde azalma

Current Hypertension Reports (2019) 21: 42
https://doi.org/10.1007/s11906-019-0948-5

• 1g/gün diyette tuz alımının azaltılması; 
inme riskinde %5 azalma 

• 9g/gün diyette tuz alımının azaltılması 
inme riskinde %24 azalma 



Günlük tuz tüketimi <5g 
olmalı



TUZ TÜKETİMİNİ NASIL AZALTALIM?

Menülerde yer alan 
yemeklerde tuz 
miktarının 
azaltılması, baharat 
çeşitliliğin 
arttırılması

↑ tuz içeren 
işlenmiş 
yiyeceklerin 
menülerde yer 
almaması

Masalarda 
tuzlukların 
bulundurulmaması

Etiket okuma 
alışkanlığı 



EKLENMİŞ ŞEKER  TÜKETİMİNİN AZALTILMASI6

Yağ asit sentezindeki artışa bağlı 
hücrelerin insülin duyarlılığını 

azaltan lipotoksisiteye neden olur. 

İştahı etkileyen hormonlardaki 
değişim nedeniyle  doygunluk 

hissinin azalması ve enerji alımında 
artışa neden olur.  

İnflamasyon, insülin direnci, 
bozulmuş beta hücre fonksiyonu ve 

viseral adipozite de artışa neden 
olur. 

Yemeklerle artan şekerli içecek 
tüketimi  daha fazla porsiyonda 

yemek tüketimine  ve enerji alımını 
artmasına neden olur.

Yüksek şeker içeriği

Nutrients.2016 Mar 22;8(3):178
Nutrients 2016 Apr 2;8(4):198
Nutrients. 2017 Mar 29;9(4).
Physiol Behav. 2010 Apr 26;100(1):47-54
Nutrition 2010;26 : 1044-1049
Circulation. 2010 Dec 7;122(23):e578
Ann Nutr Metab. 2010;57(3-4):211-8





SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ SEÇİMLERİ7
• IZGARA
• HAŞLAMA

• FIRINDA PİŞİRME 
• KENDİ SUYUNDA VEYA AZ SUDA PİŞİRME



İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI KORUNUMUNUN SAĞLANMASI8

• Sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmak ve 
korumak 



BESİN HİJYENİNE DİKKAT! 
9



SEZGİSEL YEME/ YEME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI 

• Normal yeme,uyuma dönük / 
adaptif yeme (adaptive eating), 
akıllıca yeme (wisdom eating) ve 
bilinçli yeme (conscious eating) 

• Duygusal nedenler yerine fiziksel 
nedenlere dayalı yemek yeme 
• Ne zaman ve ne kadar yemek 

yiyeceğine karar verirken fiziksel 
açlık ve tokluk belirtilerine itimat 
etme. 
• Porsiyon algısı ve kontrolünü 

yapabilme. 

10



SAĞLIKLI YEME TAKINTISI
(ORTOREKSİA NERVOZA)

TIKINIRCASINA YEME 
(BİNGE EATİNG)




