
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2019/2020-55) 

 

Bu dokuman Dr. Dilek Aslan tarafından 21.04.2020 tarihinde hazırlanmıştır.  
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik vb. ortamlarda kullanılması önerilmektedir: 
Aslan D. Yeni Koronavirüs Hastalığı ve Beslenme Önerileri. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-(2019/2020-55) [Internet] 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/ Erişim:21.04.2020. 
 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)  
 

SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) 31 Aralık 20191 tarihinden bu yana dünyada en önemli 
sağlık gündemini oluşturmaktadır. Hemen her gün hastalık ile ilgili yeni bilgiler bilimsel 
literatüre eklenmektedir. Doğru ve güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler konunun farklı 
boyutlarının toplum tarafından bilinmesine katkı sağlamaktadır. 
 

Toplumda merak edilen bir konu beslenme ile ilgilidir. 
 

DİKKAT! 
 

Bugüne kadar herhangi bir gıdanın COVID-19’dan koruduğuna ya da 
hastalığı tedavi ettiğine dair bilimsel bir bilgi BULUNMAMAKTADIR. 
 
Bununla birlikte, sağlıklı beslenme bağışıklık sisteminin güçlü olması için her zaman sağlıklı 
yaşam davranışları önerileri arasında yer almıştır. Sağlıklı beslenme ayrıca şişmanlığın 
önlenmesi, kalp hastalıkları, bazı kanserlerden korunmak için de önerilmektedir. Çocukların 
sağlıklı beslenmesi büyüme ve gelişme için gerekmektedir. Yaşlılık döneminde sağlıklı 
beslenme sağlıklı ve aktif bir yaşam için önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 
öne çıkarılan sağlıklı beslenme önerilerinin bazıları aşağıda yer almaktadır:2 
 

1. Besin çeşitliliğine dikkat etmek 
 

Türkiye besin piramidinde de3 yer alan aşağıdaki besin gruplarından yeterli miktarda ve 
denge içinde tüketmek gerekmektedir. 
 

✓ Süt ve süt ürünleri 
✓ Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler 
✓ Taze sebze ve meyve 
✓ Ekmek ve tahıllar 

 
 
 
 

                                                           
1 [Internet] https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/ 
2 [Internet] https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-
coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet Erişim:21.4.2020. 
3 [Internet]  https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-
db/Turkiye_Beslenme_Rehberi_TUBER_18_04_2019.pdf Erişim:21.4.2020. 

https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Turkiye_Beslenme_Rehberi_TUBER_18_04_2019.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Turkiye_Beslenme_Rehberi_TUBER_18_04_2019.pdf
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2. Tuzu tüketimini kesmek 

 
✓ Tuz tüketimini günde 5 gram ile sınırlandırılmalıdır (bir tepeleme çay kaşığı ya da bir 

silme tatlı kaşığı)4 
✓ Yemek masasından tuzluğun kaldırılması öneriler arasındadır. 

 
3. Yağ tüketimine dikkat etmek 

 
✓ Yemek pişirme sırasında sağlıklı yağları tercih edilmelidir. 
✓ Daha az yağ içeriği olan gıdalar tercih edilmelidir.  
✓ Trans yağ içeren işlenmiş, kızartılmış gıdalardan uzak durulmalıdır. 
✓ Yemek pişirme sırasında kızartma yerine buğulama, haşlama seçeneklerini tercih 

edilmelidir. 
 

4. Şeker tüketimini sınırlamak 
 

✓ Şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. 
✓ Çocuklara şekerli ürünler verilmemelidir. 
✓ İki yaş altı çocukların ek gıda seçeneklerine kesinlikle tuz ve şeker eklenmemelidir. 

 
5. Bebeklerin ve iki yaşına kadar çocukların anne sütü ile beslenmesini sağlamak 

 
✓ Doğumdan sonraki ilk altı ay bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidir. 
✓ Altı aydan büyük bebeklere ek gıda verirken gıdaların yeterli, güvenli ve besin değeri 

yüksek gıdalar olmasına dikkat edilmelidir. 
✓ Bebek ve çocukların gıdalarına tuz ve şeker eklenmemelidir. 

 
Dikkat! 

COVID-19 olan bir anne de bebeğini anne sütü ile besleyebilir.  
 
Bu konuda aşağıda yer alan bazı önerilerin dikkate alınması önerilmektedir: 
 

✓ Emzirme sırasında tıbbi/cerrahi maske takılması önerilmektedir. 
✓ Bebeği emzirmek için bebeği tutmadan önce ve emzirme sonrasında kurallarına göre 

el yıkanması gerekir. 
✓ Emzirirken öksürme ya da hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil ile ağzın ve 

burnun kapatılması ve hemen sonra kullanılmış mendilin kapalı bir çöp kutusuna 
atılması, eğer mendil yok ise ağzın ve burnun kapatılması için giysi olan kolun iç 
yüzünün kullanılması gerekir. 

                                                           
4 [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR,18707/daha-az-tuz-tuketin.html Erişim:21.4.2020. 

 

https://www.saglik.gov.tr/TR,18707/daha-az-tuz-tuketin.html
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✓ Emzirme anında damlacıkların yayılmasının önlenmesi için hiç konuşmamak çok 
önemlidir. 
 

6. Günde yeterli miktarda sıvı almak 
 
✓ Günde 8-10 bardak su tüketilmesi önerilir. 

 
7. Gıda güvenliği kurallarına dikkat etmek 

 
COVID-19’un gıda veya gıda ambalajı ile temas yoluyla yayılabileceğine dair bir kanıt 
yoktur.5 Ancak gıda güvenliği için aşağıdaki konulara çok dikkat edilmesi önerilmektedir: 
 

✓ Kullanılan malzemenin temizliğine dikkat edilmesi 
✓ Çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması 
✓ Gıdaların iyi pişirilmesi 
✓ Gıdaların doğru ısıda saklanması 
✓ Çiğ gıdaları yıkamak için güvenli su kaynağının kullanılması  
 

 
 

                                                           
5 [Internet] https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/eng-mythbusting-ncov-
(19).png?sfvrsn=99db25de_2 Erişim:21.4.2020. 

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/eng-mythbusting-ncov-(19).png?sfvrsn=99db25de_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/eng-mythbusting-ncov-(19).png?sfvrsn=99db25de_2

