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Pilot Uygulama Raporu 

Ülkeler arası karşılaştırma 

 

Türkiye, pilot projeyi en fazla okulda (21) ve en fazla sınıfta (72) uygulayan ülke oldu. Bu pilot uygulamaya 

Yunanistan 1 okul ve 18 sınıf, Kıbrıs 1 okul ve 8 sınıf ve İtalya 2 okul ve 3 sınıf ile katılmıştır. 

 

Pilot proje ile tüm ülkelerde çocukların ortalama günlük meyve alımında artış oldu (Tablo 1)., 

 

Tablo 1) Ortalama günlük meyve porsiyonu alımı: ülkeler arası karşılaştırma 

 Hafta 1 Hafta 5 
Haftalar 

arası Fark 

Büyüyen 

alım % 

Turkiye 1.55 1.97 0.42 27.10% 

Yunanistan 2.10 3.43 1.33 63.33% 

Kıbrıs 1.24 1.64 0.40 32.26% 

İtalya 1.94 2.18 0.24 12.37% 

 

İlk ve son haftaya göre %63,33 artışla meyve alımında en iyi sonucu alan ülke Yunanistan olurken, onu 

%32,26 ile Kıbrıs, %27,10 ile Türkiye ve %12,37 ile İtalya izledi. 

Bir diğer önemli husus da, pilot uygulamanın neredeyse tüm katılımcı ülkelerde günlük olarak meyve 

porsiyonu yemeyen çocukların yaygınlığını azaltmış olmasıdır. İtalya programın son haftasında bunu sıfıra 

indirmeyi başardı ve diğer ülkelerde çok düşük bir yaygınlığa ulaştı: Yunanistan'da %1.08, Türkiye'de %2.31 

ve Kıbrıs'ta %10.53. 

Çocukların ortalama günlük sebze alımlarına ilişkin olarak da çoğu ülkede olumlu sonuçlar gözlendi (Tablo 

2). 

 

 

 

 



 

 
                                                                     

 

                                                         2019-1-PT01-KA201-060904    

    

 

Tablo 2) Ortalama günlük sebze porsiyonu alımı: ülkeler arası karşılaştırma 

Ortalama 

sebze alımı 
Hafta 1 Hafta 5 

Haftalar 

arası fark 

Alımdaki 

Büyüme % 

Turkiye 1.24 1.59 0.35 28.23% 

Yunanistan 1.79 2.75 0.96 53.63% 

Kıbrıs 0.90 1.12 0.22 24.44% 

İtalya 1.85 1.39 -0.46 -24.86% 

 

Sebze ortalama tüketim sıralamasında da %53,63'lük artışla Yunanistan birinci sırada yer alırken, burada 

Türkiye %28,23 ile ikinci sırayı alırken, onu %24,44 ile Kıbrıs takip ediyor. İstisna İtalya'ydı.  

Öte yandan, pilot uygulamanın son haftasında DSÖ'nün günlük meyve alımı tavsiyelerine en fazla ulaşan 

çocuk yüzdesinin (%75,00) İtalya olduğu ülke (%75,00), onu %66,70 ile Yunanistan, %22,85 ile Türkiye ve 

%22,85 ile Kıbrıs izledi. %19.74. 

Yunanistan'dan gelen bir başka büyük başarı da, katılan öğrencilerin %76,34'ünün, DSÖ'nün tavsiye ettiği 

günlük sebze alımı miktarı olan, günde en az 2 porsiyon sebze yiyerek pilot çalışmayı sonlandırmasıdır. Bunu 

%48,59 ile Türkiye, %46,43 ile İtalya ve %28,95 ile Kıbrıs izlemektedir. 

Son olarak, tüm ülkelerdeki öğretmenlerin çoğu, bu pilot deneyim sayesinde çocukların sağlıksız atıştırmalık 

alımının azaldığı konusunda hemfikirdir ve ayrıca bu projenin her ülkedeki tüm okullara genişletilmesi 

halinde çocukların beslenmesini ve sağlığını iyileştirmenin çok faydalı olacağına inanmaktadırlar. 

 

Türkiye 

Meyve Tüketimi 

İlk haftadan (1.55 porsiyon) son haftaya (1.97 porsiyon; Tablo 1) çocukların ortalama günlük meyve 

alımlarında %27.10'luk bir artış oldu. 

Pilot, günlük meyve porsiyonu yemeyen çocukların prevalansını %53.05'te, ilk haftadaki %4.92'den son 

haftada %2.31'e düşürdü (Tablo 3; Grafik 1). 

Programın son haftasında Türkiye'den katılan öğrencilerin %22,85'i günde en az 3 porsiyon meyve yiyordu 

(DSÖ günlük meyve alımı önerisi). 
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Tablo 3) Türkiye'de 1. ve 5. Hafta Günlük Meyve Porsiyon Alımı 

Hergün 

tüketilen meyve 

porsiyonu 

Çocukların Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 41 (4.92%) 18 (2.31%) 

1 386 (46.28%) 207 (26.57%) 

2 327 (39.21%) 376 (48.27%) 

3 68 (8.15%) 139 (17.84%) 

4 8 (0.96%) 36 (4.62%) 

5 4 (0.48%) 3 (0.39%) 

TOPLAM 834 (100.00%) 779 (100.00%) 

 

Grafik 1) Türkiye'de 1. ve 5. Hafta Günlük Meyve Porsiyon Alımı 
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Sebze Alımı 

İlk haftadan (1.24 porsiyon) son haftaya (1.59 porsiyon; Tablo 2) çocukların ortalama günlük sebze 

alımlarında %28.23'lük bir artış oldu. 

Programın son haftasında Türkiye'den katılan öğrencilerin %48,59'u günde en az 2 porsiyon sebze yiyordu 

(DSÖ günlük sebze alım önerisi; Tablo 4; Grafik 2). 

 

Tablo 4) Türkiye'de 1. ve 5. Hafta Günlük Sebze Porsiyon Alımı 

Hergün 

tüketilen sebze 

porsiyonu 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 18 (2.31%) 40 (5.13%) 

1 207 (26.57%) 361 (46.28%) 

2 376 (48.27%) 270 (34.62%) 

3 139 (17.84%) 98 (12.56%) 

4 36 (4.62%) 10 (1.28%) 

5 3 (0.39%) 1 (0.13%) 

Toplam 779 (100.00%) 780 (100.00%) 
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Grafik 2) Türkiye'de 1. ve 5. Hafta Günlük Sebze Porsiyon Alımı 

 

 

Öğretmenlerin Görüşü 

Toplamda, Türkiye'deki öğretmenlerin %80,60'ı pilot uygulama sırasında katılan öğrencilerin sağlıksız okul 

atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemledi (Tablo 5). 

Türkçe öğretmenlerine göre pilot projede çocukların çoğu tarafından tercih edilen üç etkinlik daha önce 

denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak (%41.79), haftalık ödül olarak bileklik almak (%28.36) ve resim 

yapmaktı. ödül tablosundaki yıldızlar (%17.91; Tablo 6). 

Bu pilot deneyime dayanarak, Türkiye'deki katılımcı öğretmenlerin %94,03'ü, projenin ülkelerindeki tüm 

okullarda uygulanmasının çocukların beslenmesi ve sağlığını iyileştirmenin çok faydalı olacağına 

inanmaktadır (Tablo 7). 
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Tablo 5) Türkiye'de pilot uygulamanın sağlıksız okul atıştırmalıkları etkisi 

 

Soru: Pilot uygulamanın uygulanması sırasında, katılımcı çocukların 

sağlıksız okul atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemlediniz 

mi? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Kesinlikle katılıyorum. 12 (17.91%) 

Katılıyorum. 42 (62.69%) 

Katılmıyorum. 6 (8.96%) 

Hiçbir fikrim yok 7 (10.45%) 

Toplam 67 (100.00%) 

 

Tablo 6) Pilotun Türkiye'deki favori aktiviteleri 

Soru: Projenin ana faaliyetlerinden sadece birini seçmek zorunda 

kalsaydınız, çoğu çocuk hangisini tercih ederdi? 

Öğretmenlerin Cevapları. n (%) 

Daha önce denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak 28 (41.79%) 

Ödül tablosundaki yıldızları boyamak 12 (17.91%) 

5 hafta sonunda diploma almak 8 (11.94%) 

Haftalık ödül olarak bileklik almak 19 (28.36%) 

Toplam 67 (100.00%) 
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Tablo 7) Projenin Türkiye'deki çocukların beslenmesi ve sağlığa etkisi 

Soru: Proje ülkenizdeki tüm okullarda tanıtılsa çocukların beslenme 

ve sağlıklarının iyileştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Kesinlikle katılıyorum 48 (71.64%) 

Katılıyorum 15 (22.39%) 

Katılmıyorum 4 (5.97%) 

Toplam 67 (100.00%) 

 

Yunanistan 

Meyve Alımı 

İlk haftadan (2.10 porsiyon) son haftaya (3.43 porsiyon; Tablo 1) çocukların ortalama günlük meyve 

alımlarında %63.33'lük bir artış oldu. 

Yunanistan, çocukların günde ortalama olarak daha fazla meyve porsiyonu tükettiği ülke (Tablo 1) ve 

öğrencilerin %10.75'inde günlük 6 porsiyon tükettiğini bildiren tek ülkeydi (Tablo 8; Grafik 3). 

Programın son haftasında, Yunanistan'dan katılan öğrencilerin %66,70'i günde en az 3 porsiyon meyve 

yiyordu (WHO günlük meyve alımı tavsiyesi) 
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Tablo 8) Yunanistan'da 1. ve 5. Haftada Günlük Meyve Porsiyonu Alımı 

Günlük Meyve 

Porsiyon Alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 0 (0.00%) 1 (1.08%) 

1 14 (33.33%) 10 (10.75%) 

2 12 (28.57%) 20 (21.51%) 

3 14 (33.33%) 16 (17.20%) 

4 2 (4.76%) 19 (20.43%) 

5 0 (0.00%) 17 (18.28%) 

6 0 (0.00%) 10 (10.75%) 

TOPLAM 42 (100.00%) 93 (100.00%) 

 

Grafik 3) Yunanistan'da 1. ve 5. Hafta Günlük Meyve Porsiyon Alımı 

 

 

Sebze Alımı  
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İlk haftadan (1.79 porsiyon) son haftaya (2.75 porsiyon; Tablo 2) çocukların ortalama günlük sebze 

alımlarında %53.63'lük bir artış oldu. Yunanistan'dan elde edilen bir diğer büyük başarı da, katılan 

öğrencilerin %76,34'ünün, DSÖ'nün tavsiye ettiği günlük sebze alım miktarı olan en az günde 2 porsiyon 

sebze yiyerek pilot uygulamayı sonlandırmasıdır (Tablo 9; Grafik 4) 

Tablo 9) Yunanistan'da 1. ve 5. Haftada Günlük Sebze Porsiyon Alımı 

Günlük Sebze 

Porsiyon Alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 1 (2.38%) 4 (4.30%) 

1 17 (40.48%) 18 (19.35%) 

2 14 (33.33%) 23 (24.73%) 

3 10 (23.81%) 17 (18.28%) 

4 0 (0.00%) 16 (17.20%) 

5 0 (0.00%) 13 (13.98%) 

6 0 (0.00%) 2 (2.15%) 

TOPLAM 42 (100.00%) 93 (100.00%) 

 

Grafik 4) Yunanistan'da 1. ve 5. Hafta Günlük Sebze Porsiyon Alımı 
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Öğretmenlerin Görüşü 

Genel olarak, Yunanistan'daki öğretmenlerin %50'si, pilot uygulamanın uygulanması sırasında katılan 

öğrencilerin sağlıksız okul atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemledi (Tablo 10). 

Tüm Yunan öğretmenleri, pilot projedeki çocukların çoğunun tercih ettiği etkinliğin daha önce denemedikleri 

meyve ve sebzeleri tatmak olduğu konusunda hemfikirdi (Tablo 11). 

Bu pilot deneyime dayanarak, Yunanistan'daki tüm katılımcı öğretmenler, projenin kendi ülkelerindeki tüm 

okullarda uygulanması halinde çocukların beslenmesini ve sağlığını iyileştirmenin çok faydalı olacağına 

inanmaktadır (Tablo 12). 

Tablo 10) Yunanistan'daki pilot uygulamanın sağlıksız okul atıştırmalıkları etkisi 

 

Soru: Projenin uygulanması sırasında, katılımcı çocukların sağlıksız okul 

atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemlediniz mi? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Kesinlikle Katılıyorum 1 (10.00%) 

Katılıyorum 4 (40.00%) 

Katılmıyorum. 5 (50.00%) 

Toplam 10 (100.00%) 

 

Tablo 11) Öğrencilerin Yunanistan'daki pilot uygulamadaki favori aktiviteleri 

Soru: Projenin ana faaliyetlerinden yalnızca birini seçmek zorunda 

kalsaydınız, çoğu çocuk hangisini tercih ederdi? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Daha önce denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak 10 (100.00%) 

Toplam 10 (100.00%) 
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Tablo 12) Yunanistan'daki projenin çocukların beslenmesi ve sağlık üzerindeki etkisi 

 

Soru: Proje ülkenizdeki tüm okullarda tanıtılsa çocukların beslenme 

alışkanlıklarının ve sağlıklarının iyileştirilmesinin faydalı olacağını 

düşünüyor musunuz? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Kesinlikle Katılıyorum 8 (80.00%) 

Katılıyorum 2 (20.00%) 

Toplam 10 (100.00%) 

 

Kıbrıs 

Meyve Alımı 

İlk haftadan (1.24 porsiyon) son haftaya (1.64 porsiyon; Tablo 1) çocukların ortalama günlük meyve alımında 

%32.26'lık bir artış oldu. 

Pilot, Kıbrıs'ta her gün meyve porsiyonu yemeyen çocukların prevalansını %52,14'te, ilk haftadaki 

%22,00'den son haftada %10,53'e düşürdü (Tablo 13; Grafik 5). 

Programın son haftasında, Kıbrıs'tan katılan öğrencilerin %19,74'ü günde en az 3 porsiyon meyve yiyordu 

(DSÖ günlük meyve alımı tavsiyesi). 
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Tablo 13) Kıbrıs'ta 1. ve 5. Haftada Günlük Meyve Porsiyonu Alımı 

Günlük Meyve 

Porsiyon Alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 22 (22.00%) 8 (10.53%) 

1 41 (41.00%) 29 (38.16%) 

2 30 (30.00%) 24 (31.58%) 

3 6 (6.00%) 12 (15.79%) 

4 0 (0.00%) 3 (3.95%) 

5 1 (1.00%) 0 (0.00%) 

TOPLAM 100 (100.00%) 76 (100.00%) 

 

Grafik 5) Kıbrıs'ta 1. ve 5. Hafta Günlük Meyve Porsiyon Alımı 
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Sebze Alımı 

İlk haftadan (0.90 porsiyon) son haftaya (1.12 porsiyon; Tablo 2) çocukların ortalama günlük sebze 

alımlarında %24.44'lük bir artış oldu. 

Programın son haftasında Kıbrıs'tan katılan öğrencilerin %28,95'i günde en az 2 porsiyon sebze yiyordu (DSÖ 

günlük sebze alım önerisi; Tablo 14; Grafik 6). 

Tablo 14) Kıbrıs'ta 1. ve 5. Haftada Günlük Sebze Porsiyon Alım 

Günlük Sebze 

Porsiyon Alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 39 (39.00%) 20 (26.32%) 

1 39 (39.00%) 34 (44.74%) 

2 17 (17.00%) 16 (21.05%) 

3 4 (4.00%) 5 (6.58%) 

4 1 (1.00%) 1 (1.32%) 

5 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

TOTAL 100 (100.00%) 76 (100.00%) 

 

Grafik 6) Kıbrıs'ta 1. ve 5. Hafta Günlük Sebze Porsiyon Alımı 
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Öğretmenlerin Görüşü 

Toplamda, Kıbrıs'taki öğretmenlerin %87,50'si, pilot uygulamanın uygulanması sırasında katılan öğrencilerin 

sağlıksız okul atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemledi (Tablo 15). 

Kıbrıslı öğretmenlere göre pilot projede çocukların çoğu tarafından tercih edilen üç aktivite daha önce 

denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak (%50,0), haftalık ödül olarak bileklik almak (%25,00) ve yıldız 

boyamaktı. ödül tablosunda (%25.00; Tablo 16). 

Bu pilot deneyime dayanarak, Kıbrıs'taki tüm katılımcı öğretmenler, projenin kendi ülkelerindeki tüm 

okullarda uygulanması halinde çocukların beslenmesini ve sağlığını iyileştirmenin çok faydalı olacağına 

inanmaktadır (Tablo 17). 

Tablo 15) Kıbrıs'taki pilot uygulamanın sağlıksız okul atıştırmalıkları etkisi 

Soru: Projenin uygulanması sırasında, katılımcı çocukların sağlıksız okul 

atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemlediniz mi? 

Öğretmenlerin Cevapları: n (%) 

Kesinlikle katılıyorum. 2 (25.00%) 

Katılıyorum. 5 (62.50%) 

Katılmıyorum. 1 (12.50%) 

Toplam 8 (100.00%) 

 

Tablo 16) Öğrencilerin Kıbrıs'taki pilot uygulamadaki favori aktiviteleri 

Soru: Projenin ana faaliyetlerinden sadece birini seçmek zorunda 

kalsaydınız, çoğu çocuk hangisini tercih ederdi? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Daha önce denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak 4 (50.00%) 

Ödül tablosundaki yıldızları boyamak 2 (25.00%) 

Haftalık ödül olarak bileklik almak 2 (25.00%) 

Toplam 8 (100.00%) 
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Tablo 17) Kıbrıs'taki projenin çocukların beslenmesi ve sağlığa etkisi 

Soru: Proje ülkenizdeki tüm okullarda başlatılsa çocukların beslenme ve 

sağlıklarının iyileştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? 

Öğretmenlerin Cevapları n (%) 

Kesinlikle katılıyorum. 3 (37.50%) 

Katılıyorum 5 (62.50%) 

Toplam 8 (100.00%) 

 

İtalya 

Meyve Alımı 

İlk haftadan (1.94 porsiyon) son haftaya (2.18 porsiyon; Tablo 1) çocukların ortalama günlük meyve alımında 

%12.37'lik bir artış oldu. 

Pilot uygulama, İtalya'da her gün meyve porsiyonu yemeyen çocukların prevalansını %100 azaltarak ilk 

haftadaki %15,15'ten son haftada %0'a düşürdü (Tablo 18; Grafik 7). 

Programın son haftasında, İtalya'dan katılan öğrencilerin %75,00'i günde en az 3 porsiyon meyve yiyordu 

(WHO günlük meyve alımı tavsiyesi). 
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Tablo 18) İtalya'da 1. ve 5. Haftada Günlük Meyve Porsiyonu Alımı 

Günlük Meyve 

Porsiyonu 

Alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 5 (15.15%) 0 (0.00%) 

1 7 (21.21%) 7 (25.00%) 

2 13 (39.39%) 11 (39.29%) 

3 4 (12.12%) 8 (28.57%) 

4 1 (3.03%) 2 (7.14%) 

5 3 (9.09%) 0 (0.00%) 

TOPLAM 33 (100.00%) 28 (100.00%) 

 

Grafik 7) İtalya'da 1. ve 5. Hafta Günlük Meyve Porsiyon Alımı 

 

 

 

Sebze Alımı 

 



 

 
                                                                     

 

                                                         2019-1-PT01-KA201-060904    

    

 

İtalya, çocukların günlük ortalama sebze alımını artırmadığı tek ülke oldu. Hatta ilk haftadan (1.85 porsiyon) 

son haftaya (1.39 porsiyon; Tablo 2) %24.86'lık bir düşüş gözlemledik. Bu, gelecekte kesinlikle 

geliştirilebilecek olan pilot uygulama sırasında sınıflarda sebzelerden ziyade meyvelere daha fazla 

odaklanılmasıyla açıklanabilir. 

Yine de, programın son haftasında, İtalya'dan katılan öğrencilerin %46,43'ü günde en az 2 porsiyon sebze 

yiyordu (WHO günlük sebze alım önerisi; Tablo 19; Grafik 8). 

Tablo 19) İtalya'da 1. ve 5. Haftada Günlük Sebze Porsiyon Alımı 

Günlük Sebze 

Porsiyon alımı 

Öğrencilerin Cevapları 

Hafta 1, n (%) Hafta 5, n (%) 

0 6 (18.18%) 4 (14.29%) 

1 8 (24.24%) 11 (39.29%) 

2 10 (30.30%) 12 (42.86%) 

3 4 (12.12%) 0 (0.00%) 

4 4 (12.12%) 1 (3.57%) 

5 1 (3.03%) 0 (0.00%) 

TOPLAM 33 (100.00%) 28 (100.00%) 

 

Grafik 8) İtalya'da 1. ve 5. Hafta Günlük Sebze Porsiyon Alımı 
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Öğretmenlerin Görüşü 

Genel olarak, İtalya'daki tüm öğretmenler, pilot uygulamanın uygulanması sırasında katılan öğrencilerin 

sağlıksız okul atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemledi (Tablo 20). 

İtalyan öğretmenlere göre pilot projede çocukların çoğu tarafından tercih edilen iki etkinlik daha önce 

denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak (%80,00) ve ödül tablosuna yıldızları boyamak (%20,00; Tablo 21) 

olmuştur. 

Bu pilot deneyime dayanarak, İtalya'daki tüm katılımcı öğretmenler, projenin kendi ülkelerindeki tüm 

okullarda uygulanması halinde çocukların beslenmesini ve sağlığını iyileştirmenin çok faydalı olacağına 

inanmaktadır (Tablo 22). 

Tablo 20) İtalya'daki pilot uygulamanın sağlıksız okul atıştırmalıkları etkisi 

Soru: Projenin uygulanması sırasında, katılımcı çocukların sağlıksız okul 

atıştırmalıklarının tüketiminde bir azalma gözlemlediniz mi? 

Öğretmenlerin Cevapları: n (%) 

Kesinlikle katılıyorum. 3 (60.00%) 

Katılıyoruım. 2 (40.00%) 

TOPLAM 5 (100.00%) 

 

Tablo 21) Öğrencinin İtalya'daki pilot uygulamadaki favori aktiviteleri 

Soru: Projenin ana faaliyetlerinden yalnızca birini seçmek zorunda 

kalsaydınız, çoğu çocuk hangisini tercih ederdi? 

Öğretmenlerin Cevapları: n (%) 

Daha önce denemedikleri meyve ve sebzeleri tatmak 4 (80.00%) 

Ödül tablosundaki yıldızları boyamak 1 (20.00%) 

TOPLAM 5 (100.00%) 
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Table 22) Children’s nutrition and health impact of the project in Italy 

Soru: Proje ülkenizdeki tüm okullarda başlatılsa çocukların beslenme ve 

sağlıklarının iyileştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? 

Öğretmenlerin Cevapları: n (%) 

Kesinlikle katılıyorum. 3 (60.00%) 

Katılıyoruım. 2 (40.00%) 

TOPLAM 5 (100.00%) 

 

 

 

Teşekkür: 

Yazarlar, finansman için Erasmus+ ve her ülkedeki tüm ortaklardan gelen ekipler de dahil olmak üzere, tüm 

ülkelerden (özellikle dahil olan tüm öğretmenler, burada bireysel olarak isimlendirilemeyecek kadar çok 

sayıda) veri toplanmasına katkıda bulunan herkese minnettarlıklarını ifade etmek isterler. Yazarlar ayrıca bu 

raporu revize ettikleri için ISAMB ekibine (Lizbon Tıp Fakültesi Çevre Sağlığı Enstitüsü) teşekkür etmek 

isterler. 

 

 

 


