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Yetersiz ve denges'iz bes,lenme ülkemi~de, başlarda gelen sağ
Bebek ve çocukl'arda büyüme ve g,eHş1me gerıi1 , iğine, primer beslenme hastalıkl'anna, enfeksiyonl1a-rıak,arşl dirençsi'zliğe, bunun sonucu olarıak da yüksek bebe'k ve orantılı ölüm or'anlarının ortaya çıkımasına neden olma.ktadır. Iş veriminin düşmesi 'ile
'krıoni1k-dejeneratif hastalıklarıa duyarlılık, yeters1
iz ve dengesiz beslenmenin yetişkin ve yaşlıl,arda ,ortaya çıkardığı sorunlardır. Kamu'- .
nun halka sağlıklı bir yaşam sağlama grevi yanında, kalkınmakta o'lan
bir ülke olarak, bedensel ve ruhsal yönden sağlııkıı 'insangücüne büyük gereksinim olduğu gerçeği, konuyu, önemıi tartışılma bi,r biçimde
g,ündeme getirmektedir.
lık sorunlarındandır. ,

SORUNUN BOYUTLARI

Yetersiz ve dengesiz beslenmeden ençok, bebekler okul

çağı

i)

çocukları 'ile, doğurganlı'k çağındaki kadınlar ve ağır ıişlerde ça.lışan
'işçiler etkilenmektediır. Ol,kem,izde hem yetersiz ve den~esiz, hem de
aşırı ve yanlış beslenmeden kayna.klanaif) sorunlar varıdır. 1974 Türkiye Beslenme Araştırması'ndanalınan bazı sayısal verHer, 'konunun
önemini bel:irtmek ıamacıyla ' aşağıda sunulmuştur.
Elde edilen veri'lere göre, okul öncesi . çağ bebek ve çocukların ortalama %
20'sinde, değişiık derecelerde beslen.me bozukluğu
v.ardır. Bu oran 'kırsal bölgelerde daha da yükselmektedir. Tersine, ·
yetişkin erkeklerin % 34, kadınların ise %
64'ünün, gereğinden , daha şişman olduğu ortaya konmuştur. Demir eksikliği anemisi, diğer
'önemli' bir beslenme , sorunudur. 1974 ar, aştırf!lası bulgularına göre,
o,kul öncesi yaş grubu erkek çocukların % 50.6'sında, ,kız çocukların
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,0/0 47.1 'inde demir eksikliği anemisi vardır. Bu oran 5 yaşından büyük
erkeklerde % 25.3, ıkıadınlarda ise 28.3'tür. Asıl sorun ,gebe ve emzi'kli
,;
kadınlarda ortaya çl~l'l)a'ktadır. Gebe 'kadınların % 51.2's'inde, emzik'!iIerinse % 41.2'sinde demir eksikliğ'i anemisi saptanm'ıştır. Demir eksiıkliğ'i anemisinin diğer olumsuz yönleri yanında, akıı ve bedensel
verimi önemli ölçüde ıkısıtladığı göz önüne alınırsa, ne denH büyük
bir halk sağlığı sorunu ,ile ~arşı k' arşıya bulunulduğu ,kolaylıkla anlaşılır. Guatr da, önemli .bir sağlıık sorunu olma özelliğiniı ,k orumaktadır. Özellikle ıkadınlarda daha çok görülmekle birlıikte, bazı , yerleşim yerlerinde %
72 oranında g.uatr prevalansı sapt,anmaktadır. Değişik vitamin eksiklikleri arasınd.a 08 2 vitaminozu
başlarda gelmek. tedir.
Beslenme bozukluklarının büyüme ve gelişmeyi yavaşlatıp-dur
durması, enfeksıiyonlara k,arşı direnci , azaltması yanında, bunlar ,kadar önemli bir kötü et~iS'i de, akıı ve beden verimini önemli ölçüde
ikısıtl'aması, azaltmasıdır. Kötü beslenen bir toplumdan nitelikli ıinsan
gücü el'de etmek olası değildir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin,
ulusal sağlık sorunları arasındaki yerini ve önceliğinıi kararl'aştı rı rken,
sorunun bu ~anları üzerinde önemle durulması gerekir.

YETERSIz VE DENGESiZ BESLENMENiN NEDENLERI
Dünyanın her yerinde olduğu gıibi ülkem'izde de, yeters'iz ve deng,esiz beslenmenin temel nedenleri ekonomi,k güçsüzlük ve dengesiz besin dağılımıdır. Yetersiz ve denge,siz beslenme, özellikle geliş
m~kte olan ülkelerin sağlık sorunudur. Bunun böyle oluşunun temelinde, hem bu ülkelerdeki ulusal gelirin az oluşu, bu gelirin dengesiz
dağılımı, hem de buna koşut olarak besin maddelerinin, özellıikle hayvansal proteini yüksek olan besinlerin dağılımının dengesiz oluşu
g,erçeği yatmaktadır. Ancak, önemli nedenlerden birisi de toplulukların beslenme konusunda ,gereğince eğitilmemiş, bi,l gisiz olmalarıdır.
Gelişmekte olan ülkelerde beslenme konularına ayrılan kaynakl'arın
yeterS'i~ilği kadar, bu kaynakların etk'in kullanılmaması da, önemli bir
etken olmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunu doğuran
bu etmenlerden önemli bir bölümünun çc:;zümü ulusal kalı kınm'ay'a, doI,ayısı 'ile oldukça u:cun bir süre çaba göstermeye bağlıdır. Bunların,
gene önemli bir bölümü, sağıık örgütleri ve görevlilerin yetki ve gücünü aşan sorunlardır. Ancak sağlık eğitimi, bu arada yeterlit ve dengeli beslenme eğitimi, hem büyük kaynak gereksinimi olmayan, hem
de örgün ve yaygın eğitim düzeni içinde ele alınıp çözüme ulaştırıla
bilecek olan bir konudur. Bu nedenle bu sunuda, sorunun eği'Um yanı üzerinde durulaoaktır.
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BESLENME EGiTiMiNIN ÖRGOTLENMESI
Kiş'Nere

ve topluluklara yetersi ve dengel'i bes·lenme alışkanlığı
kazandırımakiçin y·apılacak beslenme eğıitimini i'ki bölüm ol·araık ele
almak gerekir :
1 - Örgün eğiti· m içinde beslenme eğ:itimi.
2 - Yayg.ın eğ·ili· m 'içinde beslenme eğUimi.
Kuşkusuz, bu 'i ki bölümeğitim, bi'rbirlerinin tamamlayıcısı ve i'z'Ieyicisi olmak durumundadlfl'ar. B-aşka b-ir 'anlatışla, beslenme eğitimi
bir ·bütündür, çünkü amaç tekti,r. Bu da hal·kın yeterli ve dengel'i, bes- ~\'
lenmesidir. Bu bütünüalt başlı:kl'ara ayırmaktan am'aç" örgütlenme ve
yönetim kolaylığı sağlamaktır.
1 - Örgün eğiti,m ıiçinde beslenme eğHimi: Bu eğ'itimi de, birden çok düzeyde elealm·aık gerekmektedir.
'
1-1 - Eğ·iticilerin eğitimi: Hekiım ve heki~ m ol·may.an tüm sağlık '
pers'onelinin yetiştiği okul ve yüksek o'ku ii arı n, eğHic:i kadrola'rı 'içinde. beslenme ve beslenme eğ'iti1mi konulannda yetişmi-ş eğ.iticBeriın
bulunmasının, bunların niteNk ve niceHk yönünden yeterH olmasının
yaşamsal önemi vardır. Bazı ünivers'itelerde (Hacettepe ve Ege Oni,;.1
versitelerıi g.ib'i) beslenme ya da .g.ıda bölümleri ,kurulmuş, bu bölümler için :akademik personel yetiştiril·miştir. Ancak, fakülteler düzeyinde, sorunun çÖzülebllmes.i ıiçin yapII'acak daha pek çok şey vardır.
Bir -kez, bu konularda öğretim üyesi yetiştirmek sorunu, hem pek çok
üniversitede henüz ele bile alınamamtştır. Hem de, öğreti'm üyes'i' ye- - tiştirilmiş üniversitelerde, bu öğreti'm üyelerinin eğ'itim görevlerıi' öz'Ienen etkiniıikle kullanıl· amamıştır. Örınek ol,ara'k Hacettepe Oni,versitesi g.österiHrse, bu üniversitede öğretim üyes'i k·adrosu niteNk ve nicelik yönünden yeterlıiı bulunduğu halde, bu ;kadrıonun tıp ve hemşireHk öğrencilerine, özlenen düzeyde beslenme eğitim'i veremedi,kieni,
bu öğretim üyelerıinin kendilerıinin ortay.a ııkoydukları bir gerçektir.
/'
Bazı yönetimsel engeller, böyle etkin bir eğirUmi olanaklı kılmam·ak
tadır.

1-2 - Eğıiticilerin eğ itiım i konusunda değ:inHmest .gereken l~in~
ci nokta, yüksek hemşiıreHk o~uI.J.arı, Gevher Nesibe Sağllık Eği,ti1m
Enstitüsü gibi, sağlık' personeli yetiştiren okullara, bes,lenme ıkonu
nusunda eğiticHer yetiştirmek sorunudur. Bu okunarda görev yap,a,cak eğiNcilerin nerede yetişUrileceğ'i bir ;kural,'a ·~:ağlıanmamıştrr. Çözüm ol'arak akla, üniversitelerin bu okullara eğiticiler yetiştirmesi gelmekte ·ise de, üniversitelerin ıkendi eğ'itici ·açlkl, arı yukarıda belıirtildi
ğ'inden, . bu yol şimd'ili ıkolana,klı görülmemektedir. Bi,r öğretİ'm üyes'i
'yetiştirmenin maHyeti ve gereken zam·an .göz 'Önüne alındığında, bu
sorunun ·da önemH ve çözüm bekleyen bir sorun olduğu ortay,a çık46
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maktadır. Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümleri mezunlarının bu okullarda. görevlendirilebileceği de akla' gelmekte ise de, böy-

le bir uygulama henüz

yapılmamıştır.

'1-3 - Aslında, halka beslenme eğitim'i verecek asıl sağlık personeli, sağlık örgütünün uç birimlerinde görev 'alan personeldir. Bu
personelden heki'mlerin, beslenme ve beslenme eğitimi konularındaki
yeters'izliklerine ve bunun nedenler,ine, yuk'arda ,kısaca değinilmiştir.
Uçtaki diğer sağlık personeli olarak hemşireler, ebeler ve sağll' k memurları akl'a g.elmektedir. Bu personelin yetiştiği sağlık ,kolejleri ve ebe
okullarında ise, beslenme ve beslenme eğiNmi verecek, bu personele
halka beslenme eğitimi yapabilece'k bilgi ve beceriyi ık' azandıracaık
eitici 'kadro ıise, hemen hemen hi'ç yoktur. Bu eğitici/erin yüksek hemşirelik okunarı ve Gevher Nesibe Sağlı,k Eğ'itim Enstitüsü çıkışlı oldukları bilinmektedir. Bu okullardak·i :kadro yetersizliğ'ine ise yukarda değinilm'işti. Kendisi yeterli' bir eğitim görmeyen 'eğHiciden başa
rılı bir eğitim beklemek olanaklı olamaz.

1-4 - Ör'gün eğitim ·içinde beslenme eğit,imi yapacak okullar
olar.ak, Milli Eğ'itim ve diğer Bakanüklar ile, bazı kuruluşlarca yönetilen, değişik personel yetiştiren okullar ele alınabilir. Bu o,kullarda
da, okulların öğretımenlerinin eğitimlerinin yetersiz, bazan hiç olmaması nedeniyle, «Laf Etmek» ten öte bir beslenme eğitimi yapıldığı
söylenemez. Yapılan tüm eğitim «Et, süt, yumurta yiyiniz» biçiminde
öeztlenirse, bu f.azlı a abartılmış bir görüş sayılmamalıdır. 'Orta öğre
tiıme öğretmen yetiştiren bazı yüksek okullarda, söz gelim1
i 'kız teknik
ve endüstriyel sanatlar yüksek öğretmen okullannda evekonomisi
dersleri 'i çinde beslenme dersleri de yer almaktadır. Bunun gibi,
orta öğretiım düz~yindekr ,meslek okullarında, kız meslek liseleri,
,köy kadın kurs öğretmeni yetiştiren okullarda beslenme, eğıitim programları ,içinde yer almıştır. Ayrıca, kız 'meslek liselerinde besin tekno'loJisi bölümünün açıldığı da bilinmektedir. Ancak, bu y,apılan uygulamaların nasıl bir sonuç vereceği bilinmediği g'ibi, hem programları
yeters'iz bulunma,kta, hem de bu programlarda ağırlık, besinlerin hazırlanması ve besin teknolojisi gibi konulara verilmektedir. Beslenmenin en büyük önemi 'kaz,andığı ilkokul ç'ağı çocukları eğitecek öğ
ret,menlerin yetiştirilmesi ıiçin kurulan ·iki ı yıllık eğitim enstitülerinin
programlarında, beslenmeye hiç yer verilmediği de ortadadır. Gıda
Tarım ve Hayvancılı,k Bakanlığı'na bağlı 'meslek liselerinde beslen.,.;
me ve besinlerin saklanması konul, arı egitim pro.gramlarma alınmış
tır. Ancak bu eğitim de, besinlerin beslenme !İlkelerine uygun olara,k
kullanılması, toplumun beslenme sorunlarıve bu 'Sorunlara k'arşı neler yapılabileceği konularında yetersiz ıkalımakt,adır.
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yandan, beslenme ve bes'in eğitimi yapılan okulların pek
ve dengel'i beslenmeyi sağlama,k içjn yerel besin lerden nasıl yararlanılabileceği ekonusuna yeterince ağırlık verHmemektedie Öğrencilere klas1i kalıplar öğretHmekte, bu ,kalıplar fçindeki be- .
. sin 'maddeleri çevrede yoks'a, ya da hal,kın satın alma gücü bu besinieri elde edip tüketmesine olanak verm'iyorsa, verHen eğitimin uygulama değeri sıfıra düşmektedir.
çoğunda: ıyeterli

BESLENME EGiTIMINDE iNSANGOCO

Beslenme eğitim'i yapaca'k eğiticilerıin eğitimi konusunda, yukasunulan bilgiler'in ışığında, bual'anda görev !alaoak personeli,
-ikıiı bölüme .ayırmaık ol'anaık içindedir :
1 - AS.ll ımes,leği beslenme olanlar.
2 - Asıl mesleği beslenme olmayıp, beslenmeyi de ıiçeren bir
eğiNım görenler, ya da olım'ası ol'm'ası gereken meslekler.
B.unlardan :ikinci ,grubu oluşturan :meslekler 'için eğitimin yetersiz
olduğuna yukarda d~ğinHmiştir. Bel'irtilmesi gereken önemn bir diğer '
" kıenu ise, beslenme eğıiti1mini, belli kursl'ar, görev başı eğitimlerle özlenn düzeye yakın bir biçi'mde yapabilecek, sayısal yönden önemN
b'i'r IkapasHenıin varlığına 'karşın, bu kapasHeY'i etkinleştirme, 'çalışm,a
larına başlanmamış elımasıdır.
Bu kapas'İte, rasıl mesleği beslenme
olan ımeslek sahiplerinden oluşmaktadır. Beslenme meslek eğiNmi · veren yü'ksek dereçeli okuHarın meun sayıları özlenen çoklukta değıilse
de, bunların sağlık ve eğitim örgütleri içinde görev ye.rleri' biıle bel ir,Ienmemiştir. Olıkemizde bugün, 'aileye çok yönlü hizmet götürmekle
görevli olan, bu arada beslenme eğ'itim'i görevini de yap,aıbHecek (ge' reklıi, ve et'kin bir ön eğ·itimden son/'ia) 1000 dolayında ev ekonomisti,
2600 dolayında köy ık' adın 'kursu öğretmeni, 15000 dolayında ebe ve
ana-çocuk sağlığı hemşiresi, diğer bir söyleyişle halk sağlııkı hemşi
res,i vardıe ..Buna göre 19000 dolayında personel halıkın, özem,kle kadınların eğitiminde g,örevlen~dirilmiştir. Buna, okulI'arda yapıı, acak bes:!Emme eğitimi de eklenirse, bu ,görevi yapabilecek personel sayısının,
grekenjn üstünde olduğu bİ'le söylenebilir. Sorun, bu personeHn etkin bir beslenme ' ve sağlık eğitimi y,apabilecek niteHkote ol'm'am'ası ve
düzensiz-plansız-yetersı iz ·çalışmasıdır. Bu denli çok personelden eği
tici, denetim yeters'izl.iğıi ve 'örgütlenme bozuklukları nedeni ,iıle y,ararianllamama1ktadır. Eşgüdüm ya da tek elden . yöneti,m eksi'kliği de, bu
yar:arlıanamamayı doğuran başta g~len nedenlerden biridir.
Yayg,ın eğitimin planl'anıp uygulanmamaısının nedenlerinin başın-:
da da, gene eldekıi potansiyeı,i ,kunanma'mak ne tek elden yöneti'm ve
eşgüdüm .kusurları g.elımektedir. Toplum ,i çin en etk'i'U eğ'itiım ,araç'larıda

,
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nndan biri, olan televizyon ve radyo progr.amları, tutarlılıktan ve sürekliliıkten yoksundur. Pro~ram yapımcıları konuşmacıları seçerken,
bilimsel yeterlilikten çok, tanışıklık ilişkileri ile kar'a r vermektedirler.
Hal'kı yanıltıcı, yanlış uygulamalara yöneitici konuşma ve proğramlar
,az değildir. T.R.T. Kurumu ile, bu konuda yapıl'an temaslar, kurumun
özerk olduğu, programcılarm da, 'istedikleri kişilerle ç,alışacakları
yanıtmın alınması ile ısonuçlanmaktadır. Diğer özerk ,kuruluşların bazılarında da olduğu Q'ibi; T.R.T.'de de, bazı bilim dışı uygulamaların
savunusu 'i çin özerkl'i k kavramına sığınılabilmektedir. Herhalde, bi!-im gibi özerikl'iğin de halkm yararına, halkın doğru bilg;ilenmesi ve
bil-inçlenmes'i yanındakullanılması gereği ,konusunda bir ortak noktay'a gelinmesi zorunluluğu kabul edilmelidir.
ÖNERILER
Et~in

'(e ülke koşull'arına uygun 'bir beslenme eğitimi yapabilmek
önerilerin göz önüne alınması gerekl'i dir :
. 1 - Beslenme eğitim'i, en etkin olara.k sağlık kuruluşlarında
yapıl~bilir. Bu kuruluşlarda görevli sağlık ' personeli, hem beslenme
hem de beslenme eğitimi yapma konularında ,iyi eğitilmiş, yetiştiriI
için

, aşağıdaki

miş olmalıdır.

·2 - Bir yerleşme yerinde, söz gelim'i b'ir köyde, bu konu için
tek bir kişi görevlendirilmelidir. Böylece, hem değişik ve halkı yanıl
tacak bireysel yanaşıml, ar ortadan kaldırılmış, hem de personel tasarrufu yapılmış olur.
3 - Bu konuda en uygun eğitim yaşı okul çağıdır. Ayrıca, öğ
rencilerin okulda aidı,kiarı eğ'itim'i evlerine taşıdıkları da bilinmektedir. Bu nedenle, özelliıkle 'ilkokul ö§jrencilerinin bu konuda yetiştiril
meleri önem ve öncelikle ele alınmalıdır.
4 - Kitle haberleşme araçları aracılığıyla eğitim yeniden ele
alınmalı ve bu eğitim a' r.açlarının etkin ve doğru kullanııması programl , anmalıdır.

5 - Ülke düzeyinde bir «Beslenme Yönetim Kurulu» ya da adı
bir kuruluşa gerek vardır. Bu kuruluş, ül'ke düzeyindeki beslenme, besin ve , eğitim plan ve programlarının ilkelerini saptamalı,
bu konularda ' politikal,arı oluşturmalıdır. Illerde de, benzeri-il düzey,inde görev yapacak kuruluşlara gerek olacağı kuşkusudur. Bu ,konuda, sağlık hizmetleri içinde örgütlenmenin sayısız yararı vardır. Bu
kuruluşların sekretarya görevleri de sağlık kuruluşlarına
verilme lidir.
6 - Beslenme ve besin üretimi, tüketimi, pazarlaması, besin
saklanması, beslenme eğitimi ve benzeri konularda, tems1
ilci ve yebaşka
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gerek vardır. Bu -arıaştırmalarla, hem beslenme so- . '::J
ulusal ve bölg.esel düzeyde sapt'anmalı, hem de gene ulusal
ve bölg,esel düzeyde çözümler aranmalıdır.
Özetlenen sorunlar ve önerilen çözümlere yenileri katılabilir. Ancak, unutulmaması gereken en önemli nokta, beslenmenin doğrudan
bir kalkınma sörunu olduğu, kal-kınmanın ön kosulunun yeterli ve
dengeli beslenmiş insa'n gücü gereks-initffi-inin ka;şılanması olduğu
dur. ıyi bir planlama ve örg~ütleme, görev öncesi ve hizmet içi eği
ti,mi ile, bu sorunun üstesinden gelebilecek s-ayıda, persone-lin bulun. duğu da,ayrıca akılda tutulmalıdır. Bu konul-arda başarılı <?I-mayı kuş
kusuz ekonomik gelişme, temelden etkileyecektir.
rel

-araştırmalara

runları
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