Y ne beslenme bozukluğu pek çok enfeks yon
hastalığın meydana gelmes nde rol oynar. Çünkü
yeterl beslenmeyen nsanların savunma
mekan zması da zayıﬂar. Çabuk hastalıklara
yakalanırlar. Ayrıca z h nsel gel ş mler yeters z
olacağından eğ t m ve öğret mde de başarılı
olamaz.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz

Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından
her yıl 16 Ek m tar h nde farklı etk nl kler
düzenlenmekted r.
Düzenled ğ m z etk nl klerde amacımız;
Ø Vatandaşlarımızı gıda sorunlarının boyutları

ve önem hakkında aydınlatmak gıda
sraﬂarının önüne geçmek,
Ø Dengel

beslenme ve gıda güvenl ğ
hakkında eğ t m ve yayım faal yetler le
kamuoyumuzu b lg lend rmek.

Özell kle öğrenc ler me yönel k olarak her yıl
farklı okullarda eğ t m faal yetler ve çeş tl
etk nl kler düzenleyerek onların b l nçl ve
sağlıklı b reyler olarak yet şmes n sağlamaktır.

https://den zl .tar morman.gov.tr/
den zl @tar morman.gov.tr

Ülkem z n de üyes bulunduğu B rleşm ş
M lletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün
1979 yılında yaptığı 20. konferansında 147
üye ülken n ortak kararı le her yıl 16 Ek m
tar h Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır.
Dünya Gıda Günü kutlamalarının amacı;
Dünyada g derek artan gıda sorunları-nın
boyutları ve önem hakkında kamuoyunu
aydınlatmak, herkes yanlış beslenme ve
açlığa karşı mücadelede şb rl ğ ne çağırmaktır.

Açlık b r nsanlık utancıdır.
Dünya nüfusunun üçte b r yoksullukla
uğraşmaktadır.
Tüm dünyada 200 m lyonu beş yaşın
altındak çocuklar olmak üzere 840 m lyon
nsan açlık çekmekted r.
Her yıl 12 m lyon çocuk yeters z beslenme
neden yle 5 yaşına gelmeden ölmekted r.

Gıda hakkı evrensel b r haktır.
Her nsan; kadın, erkek ve çocuk her
zaman yeterl m ktar, çeş t ve kal tede,
zararlı artıklardan uzak, kültürüne uygun
gıdaya er ş m hakkına sah pt r. K ş n n yaş,
ekonom k mkansızlık, kıtlık, felaket,
ayrımcılık g b gıdaya er ş m n n mümkün
olmadığı durumlarda devlet bu nsanlara
gıda sağlamakla yükümlüdür.
Ülke olarak, gıda kaynakları yönünden
kend ne yeter durumda olan şanslı
ülkelerden b r y z. Ancak unutulmamalıdır
k h çb r kaynağımız sonsuz ve sınırsız
değ ld r. Dünyada k su kaynakları ve
ek leb l r tarım araz ler hızla yok olmakta
veya vasfını y t rmekted r.
Ülkem zde yapılan beslenme araştırmalarına göre, 0-6 yaş grubu bebek ve
çocukların %20's nde prote n ve enerj
noksanlığı, %15' nde raş t zm, %40'ında
kansızlık olduğu tesp t ed lm şt r.

Y ne ülke çapında yapılan b r araştırma,
kırsal kes mdek yoksul k ş ler n beslenme
durumunu ortaya koymuştur. Özell kle
bebekler ve küçük çocuklar yeterl prote n,
enerj , A v tam n ve d ğer m kro bes nler
alamamaktadırlar. Bu da k ş ler sağlıksızlaştırmakta ve güçsüzleşt rmekted r.
Küçük yaşlarda ve lk gençl k dönemler ndek eks k veya yanlış beslenme
alışkanlıkları b rtakım sağlık problemler ne yol açar.
Bunlar;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hastalıklara karşı d rençs zl k,
Yeters z beslenme sonucu aşırı zayıﬂık,
gel şme bozukluğu, zeka ger l ğ ,
Dem r eks kl ğ ne bağlı kansızlık
(anem ),
İyot eks kl ğ ne bağlı guatr hastalığı,
Denges z beslenme ve bakımsızlık
sonucu kem k ve d ş hastalıkları,
Görme bozuklukları,

