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Sabri Ülker Vakfı, 2017 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ilk uluslararası akredite “Beslenme 

ve Sağlık İletişimi Programı” ile uluslararası bilim insanları ile iletişimcileri bir araya getirerek sağlık 

haberciliğinde kamuoyunun bilimsel bilgi ile aydınlatılması için çalışıyor.

Toplumun sağlık konusunda doğru bilgi edinmesinin toplum sağlığı konusunda ne kadar önemli 

olduğunun bilinciyle hareket eden Sabri Ülker Vakfı, bu çerçevede eğitim programına bir yenilik 

daha ekleyerek, bu yıl ilk kez tıp doktorları ve sağlık profesyonellerine yönelik olarak Medikal Klinik 

Beslenme ve Sağlık İletişim Programını düzenledi.

GÜNDEM - Dyt-MagazinSABRİ ÜLKER VAKFI BESLENME VE SAĞLIK İLETİŞİMİ PROGRAMI

Sabri Ülker Vakfı, 
Beslenme ve Sağlık İletişimi 
Programı ile Sağlıkta Bilgi 

Kirliliğiyle Mücadeleye 
Devam Ediyor 

Toplumda gıda, beslenme ve sağlıklı 

yaşam alanlarında doğru bilinen 

yanlışlarla mücadele için ulusal ve 

uluslararası referans kurumlarla işbirliği 

yaparak, kamuoyunda bilimsel bilginin 

iletişimini yaygınlaştırmak için birçok 

proje hayata geçiren Sabri Ülker 

Vakfı’nın bilgi kirliliğiyle mücadele 

amacıyla yürüttüğü projelerinden 

biri de Beslenme ve Sağlık İletişimi 

Programı…

Bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında 

üçüncüsü gerçekleştirilen programda, 

“Yeme Bozuklukları: Sağlık Etkileri 

ve Sağlığın Geliştirilmesi için Etkili 

İletişim” teması altında katılımcılara 

yeme bozuklukları, beslenmenin temel 

ilkeleri, yeme bozukluklarının diğer 

sağlık sorunlarıyla ilişkisi, popüler 

diyetlerin sağlığa etkileri, gıda güvenliği 

gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı. 

Program, haber değerlendirmeleri 

ve iletişim ilkeleri çalışmalarıyla 

zenginleştirilen atölye çalışması ile 

tamamlandı. 

Tıp doktorları ve sağlık 
profesyonellerine yönelik 
Türkiye’de ilk eğitim 
programı

Sabri Ülker Vakfı, tıp fakültesi öğren-

cilerinin ve sağlık profesyonellerinin 

beslenme bilimi konusundaki gelişi-

mine katkı sağlamak ve bilimsel bilgi 

iletişiminin temellerini aktarmak 

amacıyla bu yıl ilk kez Medikal Klinik 

Beslenme ve Sağlık İletişim Programı’nı 

düzenledi. 

İlki, 7-8 Aralık tarihleri arasında 

İstanbul’da Demiroğlu Bilim Üni-

versitesi’nde gerçekleştirilen Medikal 

Klinik Beslenme ve Sağlık İletişim 

Programı’na farklı üniversitelerin tıp 

fakültesi 4., 5., 6. sınıf öğrencileri, 

hemşireler, uzmanlık eğitimi devam 

eden tıp fakültesi mezunları ve sağlık 

profesyonelleri olmak üzere toplamda   

400 kişi katıldı. Programda gıda 

güvenliği, makro ve mikro besinler, 

sağlıklı beslenme, beslenme psikolojisi, 

metabolik sendrom, diyabette 

beslenme, kronik böbrek hastalıklarında 

beslenme, gıdalar, popüler diyetler 

gibi konular masaya yatırıldı. Program, 

katılımcılara beslenme alanındaki 

bilimsel bilgileri hasta-danışan ilişkileri 

de dahil olmak üzere kamuoyuna 

bilimsel çerçevede aktarma konusunda 

deneyim kazandırmayı amaçlayan bir 

atölye çalışması ile tamamlandı.

Her iki eğitimin ardından katılımcılar, 

Almanya’nın önde gelen beslenme ve 

gıda bilimi topluluğu Avrupa Beslenme 

ve Gıda Bilimi Topluluğu (Society Of 

Nutrition and Food Science) tarafından 

verilen sertifikayı almaya hak kazandı.

Sabri Ülker Vakfı proje ve etkinliklerini 
yakından takip etmek için:  
www.sabriulkerfoundation.org

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 
Enstitüsü Vakfı
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Sabri Ülker Vakfı Hakkında

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 

anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri 

Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, 

toplumu beslenme ve sağlık alanlarında 

bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak 

üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa 

Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun 

Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 

yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam 

ve beslenme konularında güvenilir bilimsel 

bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde 

referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği 

içinde Türkiye’nin referans kurumu olma 

hedefiyle yoluna devam etmektedir.


