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GÎRÎÇ ve AMAÇ

Günümüzda, sadece hastalarla uğraşan hekimin yerini, 
toplumun sağlık sorunları ile koruyucu ve tedavi edici önlem
lerle uğraşan hekim almaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 
bu anlayışın ışığında hekimin hizmet vereceği toplumla iyi 
ilişkiler kurması, onların yaşantısını iyi bilmesi, onlarla 
yaşaması ve onlarla bütünleşmesi gerekir. Bu belkide hekimin 
esas görevi değilmiş gibi görünürsede, aslında hizmet ettiği 
toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik 
halinde olabilmesi için onu yaşadığı çevrede gözleyerek bu 
yetenekleri kazanması gerekir.

Bilimsel gerçekler, bilimsel yöntemlere uygun araştır 
malar yapmakla, ortaya çıkarılır. Aksadığını gördüğümüz bir 
konunun nedenlerine inmek, onu tanımak, oluşmasında rol oy
nayan faktörleri incelemek ve bütün bunların ışığında o soru- 
v,
na çözüm yolları bulmak .mümkündür. Ulusların ve onu oluşturan 
bireylerin doğuştan kazanılmış hakları olan sağlıklı ve güç
lü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesin
de, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence al
tında varlığını sürdürebilmesinde temel koşullardan birisi, 
belkide en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmesidir, bes
lenme durumu bir toplumun sosyo ekonomik düzeyini yansıtmak
tadır.

Dünyamızdaki ülkelerin tümü beslenme sorunları ile
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karşılaşma durumundadır. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde 
yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, gelişmiş ülkelerde
ise aşırı ve düzensiz beslenme sorunları yaygınlık göstermek-

?
tedir. Yetersiz ya da aşırı şekilde kötü beslenme, hem birey 
hem de halk sağlığı açısından olumsuz bir etmendir(44 ).

Dünya Bağlık örgütü (WHO-DSÖ)'nün, 1977 yılındaki 30. 
uncu asamlesınde günümüz dünyasındaki kötü beslenme durumu, 
ivedilikle ve öncelikle çözüm getirilmesi zorunlu olan önemli 
sorun olarak ele alınmış, gelecek yıllarda beslenme sorunları
nın şiddetleneceğine ilişkin belirtilerin bulunduğu vurgulan
mıştır. Aksi halde kötü beslenmenin var olan önemli bulaşıcı 
hastalıkların kontrol altına alınmasını takiben, dünyada en 
yaygın, halk sağlığı sorunu oluşturacağı kararma varıldığı 
bildirilmiştir(43).

Ülkemizde öncelikle ele alınması gerekli sağlıkla il
gili konulardan biri, belkide birincisi, beslenmedir. Zira 
beslenme, toplumun sağlığını çeşitli yönlerden etkileyen bir 
faktördür. Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın bazı dönemle
rinde ayrı bir Önem taşır. Bunlar, intrauterin dönemi(fötüs), 
erken bebeklik dönemi (O ile 6-9 ay arası) ve geçiş dönemi 
(1 ile 2-3 yaş arası)'dır(17). Bir diğer deyişle, büyüme ve 
gelişmenin en hızlı olduğu yaşamın ilk beş yılı, sağlıklı ge
lişimi olumsuz biçimde etkileyen etmenlere karşı oldukça du
yarlı bir dönemdir ve bu donemde en önemli olumsuz etmen ise 
kötü beslenmedir(28).
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Çeşitli hastalık ve ölüm olaylarının tem.el.inde kö
tü beslenme yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin bir 
çoğunda, beş ypş altındaki çocukların ölüm nedenlerinin yüz
de 50 si kötü beslenme ile ilişkilidir(2). Kötü beslenme, 
çocuk sağlığı üzerindeki direk bozucu etkisinin yanısıra 
çeşitli enfeksion hastalıklarına karşı direncin azalmasına 
ve dolayısıyla bu hastalıkların daha uzun ve ağır seyretme
lerine neden olmaktadır(6,15,24,37). Öldürücü ya da tedavi 
edilebilen diğer bir çok hastalıkların aksine, büyüme ve 
gelişme dönemindeki çocuklarda görülen kötü beslenme, ileri
de düzeltilmesi olanaksız fiziksel ve zihinsel geriliklere 
neden olmaktadır(9,18,29). Bunun yanısıra protein yetersiz
liği dolayısıyla antikor yapımının azaldığı ve aşılardan ge
reğince fayda sağlanamadığı tesbit edilmiştir(36).

Ülkemiz, bir yanda özellikle duyarlı toplum grupla
rında (Bebek-Çocuk-Genç-Gebe ve Emzikli anneler) yetersiz ve 
dengesiz beslenme, öte yanda genellikle yetişkinler arasında 
aşırı beslenme şeklindeki kötü beslenme sorunlarının yaygın 
olarak bulunduğu bir ülkedir(44,8). Bu nedenle, ülkemizde hal
kın beslenme durumu ile ilgili belirli bir soayo ekonomik gru
bu ya da bölgeyi kapsayan araştırmaların yanısıra ulusal dü
zeyde de araştırmalar yapılmaktadır.

Bunlardan, "Türkiye 1974- Beslenme-Sağlık ve Aile Gı
da Tüketimi Araştırması"nın sonuçlarına göre, bebek ve okul 
öncesi çocuklar arasında önemli olarak üç tipte kötü beslenme



sorununun bulunduğu saptanmıştır. Bunlar sırasıyla protein- 
enerji malnutrisyonu nedeniyle büyüme ve gelişme geriliği,
D vitamini ve kalsiyum yetersizliği nedeniyle raşitizm, de-

İfmir ve bazı vitaminlerin yetersizliği nedeniyle beslenme ane
mileridir. Aynı araştırmanın bulgularına göre 0-5 yaş grubu 
7 milyon çocuğun yaklaşık 1.5 milyonu (% 20 si) kötü beslen
mekte ve bu çocukların yaklaşık 175 bininin gelişmesi ise, 
çok Önemli derecede geri kalmış bulunmaktadır. Yine, genel 
olarak 0-2 yaş grubu 2.5 milyon çocuğun yaklaşık 550-400 bini 
(% 15-20 si) raşitizm belirtileri göstermektedir. Okul öncesi 
çağdaki çocuklarda kansızlık (anemi) oranı da yüzde 4-9 dur.
Bu beslenme sorunlarının ülke düzeyindeki genel yaygınlığı 
ile birlikte, orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha yaygın 
olduğu gözlenmiştir. Ağırlık yönünden büyüme ve gelişme geri
liği gösteren çocukların oranı yüzde 28.6 ile Doğu Anadolu da 
en yüksek düzeydedir(25). Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı tığittaşı 
sağlık ocağı bölgesinde yapılan araştırmalarda 0-24- aylık 
çocuklarda yüzde 55.9 oranında malnutrisyon, yüzde 9.5 ora
nında A vitaminoz ve yüzde 8.1 oranında raşitizm tesbit edil- 
miştir(55).

Beslenme konusunun araştırılmasına başlarken ilk ya
pılacak iş, halihazır beslenme durumunu belirtmek olmalıdır. 
Böylece beslenme konusunun bir sorun olup olmadığı ortaya 
çıkarılmalıdır. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Köprüköy
sağlık ocağı bölgesinde beslenme durumuna açıklık getirebil-

Imek için aşağıdcf maddeler balinde sunduğumuz amaçlar doğrul
tusunda bu araştırma planlanarak uygulanmıştır.

1.Köprüköy sağlık ocağı bölgesinde 0-24- aylık çocukla
rın beslenme durumunu saptamak.

2.Malnutrisyon prevelansını saptamak.
3.Kötü beslenmeye neden olması olasılığı bulunan bazı 

sosyo-demoğrafik (Ailenin ekonomik durumu, Anne ve baba yaşı, 
eğitim durumu; Annanın gebelik sayısı, kardeş sayısı, ölen 
kardeş sayısı, cinsiyet gibi), etkilerini saptamak.

4-.Kötü beslenme ve beslenmesi normal olan çocuklarda 
diğer bazı hastalıkların ne sıklıkta görüldüğünü ve dolayısıy
la malnutrisyon ile aralarındaki ilişki olup olmadığını sapta
mak.

5.Beslenme durumundaki değişiklikleri gelecek yıllar
da değerlendirebilmek için gerekli temel verileri elde etmek.

6.Aynı bölgede 1972 yılında yapılan beslenme durumu 
tesbiti ile bu günkü durumu karşılaştırılarak bir değerlen
dirme yapmak amaçlanmıştır.

5



GENEL BÎIGÎLER

Beslenin!, insan sağlığının temelini oluşturur. Sağ
lıklı olmak için organizmanın yaşma ve cinsine uygun bir 
fizik yapıya sahip olması, tüm metebolik, fizyolojik ve fi
ziksel fonksiyonların gerektirdiği nitelik ve nicelikteki 
besin elementlerinin gıdalar içerisinde günlük ihtiyaçlarını 
karşılayacak miktarda vücuda alınarak sindirilmesi, doku ve 
hücrelere kadar ulaştırılması "Beslenme" olarak tanımlanır(S)

Çeşitli besin elementlerinin yetersiz, dengesiz ya da 
gereğinden fazla miktarlarda alınması sonucunda malnutrisyon 
oluşur. Malnutrisyon, yetersiz veya dengesiz gıda alımma bağ 
lı olabildiği gibi, alman gıdaların yetersiz emilimi sonu
cunda da oluşabilir. Belirli metabolik anomaliler de malnut
risyon nedeni olabilir. Malnutrisyon Akut ve kronik, rever- 
sibl veya irreversibl olabilir(3l).

Malnutrisyon hastalıkları, genellikle aşağıda göste
rildiği gibi sınıflandırılmaktadır(24-).

1-Genel Açlık Hastalıkları; 
a-Az beslenme, 
b-Açlık,

2-Protein-Enerji Malnutrisyonu Hastalıkları; 
a-Marasınus,
b-Marasmikkwashlorkor tipi, 
c-Kwashiorkor tipi,



3-*Avitaminozlar;
7

A vitamini yetersizliği) 
C vitamini yetersizliği) 
D vitamini yetersizliği)
B vitamini yetersizliği) 
B2vitamini yetersizliği) 
Bıl'itamini yetersizliği) 
PP vitamini yetersizliği)

a-Keratomalazi ve Kseroftalmi 
b-Skorb|it

fc-Raşitizm 
d-Beriberi 
e-Ariboflavimtz 
f-Megaloblastik anemiler 
g-Pellegra
b-Diğer B-Kompleks vitaminleri yetersizlikleri 
J-Diğer Avitaminozlar

4-Mineral yetersizliği hastalıkları; 
a-Osteomalazi(Kalsiıım ve D vitamini yetersizliği) 
b-Anemiler(Demir eksikliği anemisi ve diğerleri) 
c-Basit guatr(iyot yetersizliği)
d-Diş çürükleri(Flor yetersizliği ve kötü beslenme 
alışkanlıkları) 

e-Diğer mineral yetersizlikleri
5-Aşırı ve dengesiz beslenme hastalıkları; 
a-Şişmanlık
b-Bazı dejeneratif hastalıklar

6-Yetersiz, dengesiz ve aşırı beslenme zemininde ko
lay gelişebilen hastalıklar
a-Çekerli diabet 
b-Gut
c-Karaciğer yağlanmaları ve sirozlar



d-Mide ülserleri 
e-Kalp-damar hastalıkları
f-Bazı santral ve periferik sinir hastalıkları.

İfYetersiz, dengesiz ve aşırı beslenme, çeşitli hasta
lıklara yol açabildiği gibi, bir çok hastalıklar ve faktör
ler de beslenme üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Malnut- 
risyon oluşumunu etkileyen faktörler şöyle özetlenebil.ir(4-3, 
37,13,4-2):

l~Eko no mi k faktörler; Toplumda ve ailede ekonomik güç
süzlük nedeniyle yeterince besin sağlanamaması,

2~Çevresel faktörler: Fizik ve sosyal çevre koşulları 
n m  uygunsuzluğu,

3-Eğitim: Bilgisizlik, yanlış inançlar, beslenme eği
timsizliği, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamak,

h-Anneye ilişkin nedenler: Anne yaşı, gebelik sayısı, 
doğum aralığı, yaşayan çocuk sayısı, annenin sistemik hasta
lıkları gibi,

5~Çocuğa ilişkin nedenler: Çeşitli anomaliler, siste
mik hastalıklar.

Genellikle, yetersiz ve dengesiz beslenmenin halk sağ 
lığını olumsuz yönde etkileyeceği ve dolaysiyla sosyal ve eko 
nomik gelişmeyi yavaşlatacağı kabul edilmektedir. Çünkü, ye
terli ve dengeli oranda gıda tüketemeyen insanların hastalık
lara karşı dirençleri az, iş verimleri düşüktür. Toplumun 
en çok risk altında bulunan grubu(Bebekler, okul öncesi çağ
daki çocuklar, gebe ve emzikli anneler) malnutrisyonun kötü

8
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etkileri ile daha çok karşı karşıyaâırlar. Kötü beslenen 
toplamlarda bebek ölüm hızlarının yüksekliği bu durumu açıkça
göstermektedir^ 4-3»25,41) .

iMa1nut ri syo nun zararlı etkileri sonucunda o3uşan bes
lenme sorunlarını ortaya çıkarmak ve gerekli çözüm yollarını 
bulmak amacıyla ulusal düzeyde araştırmalar yapılmaktadır(2,
25,4-2,41,30) . Ancak toplumun uygun şekilde beslenebilmesini 
sağlayacak ulusal beslenme plânı ve politikanın saptanabil
mesi için, o ülke hakkında yeterli verilerin bulunması gerek
lidir. Her şeyden önce, liıalnutrisyonun tipi, yaygınlığı ve 
dağılımını doğru olarak saptayabilmek için toplumun beslen
me durumu bilinmelidir. Bir toplumun beslenme durumunu orta
ya çıkarırken bir çok yöntemin bir arada kullanılmasına ge
rek vardır. Bunlar;

1-Gıda tüketimi
2-Antropometrik ölçümler
3-Klinik bulgular
4-Biyoşimik testler
5-Demoğrafik etmenler 
6~Sosyolojik etmenler
7-Beslenmenin sosyo-ekonomik etmenleri ve beslenme

#
ile eğitim ilişkileridir(4-4).

Ülkemizde beslenme ile ilgili yapılan araştırmalar kö
tü beslenme ve beslenme bozukluğu sorunları, gerek bölgeler, 
gerekse ülke düzeyinde yaygın ve önemli bir halk sağlığı so
runu olduğunu göstermektedir.

9
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ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN TANIMI

1-Sağlık Ocağı Bölgesi:
IfSağlık Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakül

tesi arasında, Fakülte öğrencileri ile Bakanlığa bağlı sağ
lık okulları öğrencileri ve diğer yardımcı sağlık personeli
nin; halk sağlığı eğitiminde uygulama olanaklarını sağlamak, 
bölgenin sağlık hizmetleri ile bu hizmetleri en yüksek dü
zeyde yürütmek için gerekli görülen araştırmaları yapmak 
amacıyla bir protokol çerçevesinde işbirliği yapmışlardır.
1966 yılında 224 sayılı yasa uyarınca kurulmuş bulunan 
Köprüköy sağlık ocağı, 1969 yılında, yürürlüğe giren bu pro
tokol kapsamındaki 5 sağlık ocağından bir tanesidir.

Köprüköy Eğitim ve Araştırma sağlık ocağı, Erzurum 
ili Pasinler ilçesine bağlı belde*dir, Pasinler ilçesinin 
doğusunda, Erzurum-Iran karayolu ile Erzurum-Kars demiryolu 
kenarında bulunan Köprüköy, Erzurum'a 57 km, Pasinler'e 1? 
km uzaklıktadır.(Ocak sahası içerisinde ocak binası, öğren
ci lojmanı, personel lojmanları, kömürlükler ve çeşme bulun
maktadır)

Ocak örgütü, ocak merkezi ile bağlı Ortaklar, Esendere, 
Buğdaylı ve Emre sağlık evlerinden oluşmaktadır.

Köprüköy Eğitim ve Araştırma sağlık ocağı bölgesinde, 
sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü toplam köy sayısı 15 tane
dir. 15 köy idari yönden Bucağa, 2 koy ilçe merkezine bağlı-

pdır. Ocak bölgesi yaklaşık 400 km lik bir alanı kapsamaktadır.



Köorüköy sağlık ocağına bağlı köylerin yerleşimleri 
ve bağlı oldukları sağlık evlerine göre dağılımları bölge 
haritasında gösteriİmiştir(Ek-1)(26).

2-Coğr$.fya Durumu ve iklim:
Hizmet bölgesinin güneyinde akan Aras nehri ve kolla 

rının yaptığı yumuşak bir vadinin kuzeye doğru yükselmesi ve 
buraları kaplayan yüksek yaylalar bölgenin doğal yapısını 
oluşturur. En kuzeyde belirgenleşen dağlar sarp olmayıp, de
rin vadili akarsulara raslanmaz. Bölge ortalama deniz sevi
yesinden 1800 m. yüksekliktedir. Toprak tarıma elverişlidir. 
Bölge akarsu ve yeraltı suyu bakımından zengin olduğu halde, 
tarımda bu olanaklardan yeterince yararlanılamamaktadır. Böl 
gede Doğu Anadoluya has kara iklimi hüküm, sürer. Kışlar çok 
soğuk ve az yağışlı, yazlar serin, kurak ve kısa sürer. Yıl
lık sıcaklık ortalama 5*9 0°, yağış 476 mm. dir. Bölge hal
kı ova ve yayla bölgesine has biçimde toplu yerleşme şekli
ni seçmişlerdir. Mezra, kem, oba gibi dağınık yerleşme şe
killerine raslanmaz. Köyler, daha çok akrabalık bağları ile 
birbirlerine bağlanmış ataerkil aile tiplerinin yerleştiği 
merkezierdir(20).

3-Ekonomi:
Bölgenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 

Son yıllarda şeker pancarı, patates, ayçiçeği gibi sanayi 
bitkileri ekiminin yaygınlaşmasına karşın, bölgede asıl ge
çim kaynağı hayvancılıktır. Halkın ekonomik durumu orta dü
zeydedir.

11



4-Ulaştırma ve Haberleşme:
Bağlık ocağı, Erzurum'a 57 Km. Pasinler'e 1? Km.

uzaklıktadır. Î1 ve ilçe merkezi arası yol asfalttır. Sağ-
ilık ocağına bağlı köylerden 10 köyün yolu stabilize iken 

diğer 5 köyün yolları toprak yoldur. Bu 5 köye kışın motorlu 
araçla ulaşım zaman zaman yapılamamaktadır.

Köprüköy'de otomatik santral, diğer tüm köylerde te
lefon mevcuttur. Ayrıca Pasinler bölgesi sağlık ocakları ile 
Kaymakam'lık arasında telsiz ağı kurulmuştur.

5~Küfus:
Köprüköy sağlık ocağı bölgesi'nin 1988 yıl ortası 

nüfusu 784-3 tür. Küfüsün yaş grupları ve cinsiyete göre da
ğılımı Tablo 1 de gösterilmiştir.

Tablo:1-Köprüköy Sağlık Ocağı Bölgesinde Küfüsün Yaş 
Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı(1988)
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Cinsiyet 0 1-4
Yaş Grupları
__ 7" 14- 15-19 20-24 25-4-4 45-64 65+ TOPLAM

Erkek 105 579 225 935 529 457 779 515 107 4029
Kadın 111 355 232 832 444 416 802 516 106 3814

TOPLAM 216 734 457 1767 973 873 1581 1029 213 7843

Tüm nüfusun yüzde 65.5 i ovalık bölge köylerinde, yüz
de 34.5 i de dağlık bölge köylerinde oturmaktadır. En küçük 
köy 9 hanelik olup nüfusu 78 dir. En büyük köy 182 haneli ve 
1305 nüfuslu Köprüköy'dür.



6-Eğitim:
Bölgede tüm. yerleşim yerlerinde ilkokul mevcut olup, 

Köprüköy ve Esendere'de ortaokul vardır. İlkokullarda bulu-
fnan öğrenci sayısı 1192, öğretmen sayısı 35•> ortaokulda ki 

öğrenci sayısı 10?, öğretmen sayısı 12 dir.
Köprüköy sağlık ocağı bölgesinde halk sağlık açısın

dan geleneksel uygulamalara ve inanışlara eğilimli olup ye
terli balk sağlığı eğitimi yapılamamış olduğundan, bölge 
halkı sağlık hizmetlerinin yürütülmesine oldukça ilgisiz kal
maktadır.

7-Çevre Koşulları:
Bölgede 7843 nüfus, toplam 1017 konutta yaşamaktadır. 

Barınaklar ve çevre koşulları genelde sağlığa uygun değildir. 
Hane başına düşen kişi sayısı ortalama 7.7 dir.

8-Sağlık Düzeyi:
Bölgenin sağlık düzeyi ölçütleri Tablo 2 de gösteril

miştir.
Tablo:2-Köprüköy Sağlık Ocağı Bölgesinin Sağlık 

Düzeyi Ölçü.tleri(1988)
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Hızlar 1988 yılı

Kaba ölüm hızı (Binde) 6.8
Kaba doğum hızı (Binde) 20,0
Bebek ölüm hızı (Binde) 140.1
Nüfus artış hızı (Binde) 13.1
Genel doğurganlık hızı (Binde) 85.1
ölü doğum hızı (Binde). 1.1



Taolo 2 de sunulan veriler göstermektedir ki, böl
genin sağlık durumu yeterli düzeyde gelişmiş değildir. Do
ğurganlık kızının, bebek ölüm hızının yüksek oluşunun ya-

¥nısıra tüm ölümlerin yüzde 48.2 inin 0-4 yaş grubunda oluşu 
bölgede özellikle çocuk sağlığı düzeyinin düşüklüğünü gös
termesi bakımından dikkat çekicidir.

Bölgede en sık görülen 10 hastalık Tablo 3 de gös
terilmiştir.

Tablo:3~Köprüköy Sağlık Ocağı Bölgesinde En Sık 
Görülen Hastalıkların Dağılımı(1988)

Hastalıklar Sayı Yüzde

Solunum aygıtı hastalıkları 245 21.9
Sindirim aygıtı hastalıkları 198 15.9
Sinir sistemi ve duyu organları, hastalıkları 119 10,6
Kazalar ve zehirlenmeler 112 10.0
Üro-genital organları hastalıkları 105 9.4
Enfeksion ve paraziter hastalıklar 95 8.5
Deri ve deri altı dokusu hastalıkları 65 5.6
Kemik ve hareket organları hastalıkları 04 4.8
Gebelik, doğurma ve lohusalık hali komplikasyonlan44 3.9
Aller,ji ve salgı bezleri metabolizma ve beslenme 
hastalıkları 44 3.9
Diğerleri 60 5.d

TOPLAM 1119 100.0



GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırma, Ağustos 1989 ile Eylül 1989 tarihleri ara
sında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Köprüköy sağlık ocağı bölge
sinde gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana- 
bilim Dalı Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağ
lı Köprüköy sağlık ocağı bölgesindeki, 1 Eylül 1987 ile 
31 Ağustos 1989 tarihleri arasında doğan çocukların (510 ço
cuk), yüzde elli örnekleme (302 çocuk) araştırmanın bireyle
rini oluşturmuştur.

Araştırmada gereksinimi duyulan araç ve gereçler, 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanlığınca karşılanmıştır. Araştırmanın planlanması, 
saha uygulaması, soru kağıtlarının hazırlanması, kodlanması, 
veri kodlama kağıtların« geçirilmesi, hata kontrolleri, bul
guların tablolara aktarılması, istatistiksel analiz teknik
lerinin belirlenerek verilerin değerlendirilmesi ve tezin 
yazımı araştırıcı tarafından yapılmıştır.

ARATTIRMA BÖLGESİNİN SEÇÎMÎ:
Gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların görülme sık

lığı ve toplumda dağılımları hakkında yeterli verilerin bulun
maması, zaten az olan maddi -olanakların yararlı ve uygun bir 
şekilde hasta bakım ve hastalıklardan korunmak için harcan-



masını önler. Sağlık hizmetlerinin, toplumun ve bireylerin 
gereksinimlerini karşılayabilmek için her ülkede dar kap
samda her bölgede hastalıklar hakkında sayısal verilerin

i
elde bıılunmasf gerekir. Ancak bu şekilde duyulan ihtiyaçla
ra öncelik tanınarak götürülecek hizmetler uygun bir şekil
de planlanabilir. Yani toplumun sağlık sorunlarının bilin
mesi, uygun koruyucu ve tedavi edici servislerin kurulması 
ve bu hizmetlerin etkinliğinden emin olmak için de uygun 
araştırma yöntemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludı.r(L),

Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için, 
araştırma yeri olarak hizmet bölgemiz olan Atatürk Üniversi
tesi i'ıp Fakültesi Eğitim. Araştırma »¿ağlık Grup Başkanlığına 
bağlı Köprüköy sağlık ocağı seçilmiştir.

AEAÇTIPMA TÎPÎ ve ÖRNEKLEME:
Araştırma yerine göre saha; amaca göre tanımlayıcı; 

kapsadığı zamana göre kesitsel(Cross Sectional); veri top
lama biçimine göre de anket uygulama yöntemi ile yapılmıştır.

Araştırmanın evrenini, Köprüköy sağlık ocağı bölge
sinde 1 Eylül 198?' ile 31 Ağustos 1989 tarihleri arasında 
doğan 510 çocuk oluşturmaktadır. Örnek seçimi, grup örnek
leme (Cluster Sampling) yöntemine göre yapıldı* Her köy bir 
grup olarak kabul edildi, öncelikle sağlık evi bulunan üç 
köy kayıtlarının daha düzenli tutulduğu düşüncesiyle örneğe 
alındı. Geriye kalan köylerin isimleri aynı büyüklükte kart
lara yazıldı. Bu kartlarda, o köyün 1988 yılı nüfusuna göre



0-2 yaşındaki çocuk sayısıda belirtildi. Araştırma için yüz
de 50 örneklemenin yeterli olacağı hesaplandıktan sonra bü
tün kartlar torbaya, konularak, birer birer köy isimleri çe
kildi. Yeter ̂ ayıya (yüzde 50 örnekleroe-255 kişi) ulaşıncaya 
kadar köy ismi çekildi. Sonuçta toplam. 7 köyde 302 çocuğa ula 
şınca örnek seçimine son verildi. Bu 302 çocuktan ölenler 
(12 çocuk)göçle ayrılan(8 çocuk), il içi ve il dışı seyahat
te olan (8 çocuk), Hastahanede ;yatan(2 çocuk) ve bulunamayan 
(5 çocuk) araştırma grubunun dışında bırakılarak araştırma,
267 çocukta gerçekleştirildi.

YERİ TOPLAMA TEKNİĞİ:
Veri toplama çalışmaları üç aşamada yapıldı:
1-Anket ve saha uygulaması;
Hazırlanan anket formu, Köprüköy sağlık ocağı bölge

sinde küçük bir grup çocuk ve an&esi üzerinde denenerek, ön 
uygulamada görülen aksaklıklar giderildikten sonra bastırıldı

Anket formu ve açıklaması EK:II ve EK:III de dir.
2-Antropometrik ölçümler;
Ölçümler, hata payını azaltmak için araştırıcı tara

fından yapılmıştır. Hemşire ve ebeler, ölçümlerde ve muayene
de çocuğun hazırlanmasında yardımcı olmuşlardır.

3-Fizik Muayene;
Bu aşamada, genel bir fizik muayene yapılarak beslen

me ile ilgili araştırmalarda, beslenme yetersizliği bulguları 
olarak değerlendirilmeleri önerilen bulgular araştırılarak 
anket formunda işaretlenmiştir. Ayrıca fizik muayene sonu
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saptanan diğer hastalıkların tedavisi için gerekli öneriler
de bulunulmuştur.

DEĞERLENDİRME:
iEesleâme araştırmalarında bulguların değerlendiril

mesinde hangi Ölçeğe başvurulmasının gerekliliği tartışılan 
bir konudur.

Değişik ülkelerin kendi ölçeklerini yaparak, bunları 
karşılaştırmalarının zamanla bazı sorunlar yaratması üzerine 
Dünya Sağlık örgütü tarafından, insanın her yerde insan ol
duğu ilkesinden hareketle, bütün ülkeler için ortak bir öl
çeğin kullanılması önerilmiştir. Çünkü; genetik bir defekti 
olmayan çocuk, çevre koşulları sağlığa uygun bir ortamda, 
yeterli ve dengeli beslendikçe, dünyanın neresinde olursa 
olsun aynı büyüme ve gelişmeyi gösterecektir. Soruna bu açı
dan yaklaşılarak, Dünya Sağlık örğütü ölçeği kullanılması ve 
bütün ülkeyi veya bölgeyi kapsayan araştırmalar yaparak, ül
kedeki veya bölgedeki çocukların ortalamalarını ve standart 
sapmalarını bulmaları ve esas ölçekle karşılaştırmaları öne
ri lmektedir( 34-) .

Araştırma bulguları değerlendirilirken, DSÖ'nün okul 
öncesi yaş grubu çocuklar için olan araştırmalarında kulla
nılmasını önerdiği, jelliffe ve arkadaş lan (42) nca Boston 
verilerine göre geliştirilen, Koksal ve arkadalşarı(25) ta
rafından Türkiye 1974 Beslenme-Sağlık Gıda Tüketimi Araştır
ması ile Türkiye için uygunluğu saptanan ağırlık ve boy uzun
luğu standartları kullanılmıştır(EK:IV-A ve B). Bu tanımlamaya
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göre, ağırlık standardın yiizde 80 değeri ve boyu standardın 
yüzde 90 değeri üzerinde olanlar normal kabul edilmiştir. 
Ağırlığı standardın yüzde 80 değerinden ve boyu standardın

fyüzde 90 değerinden az olanlar ise "Malnutrisyon" tanısı 
almışlardır.

Yeri toplama işlemleri tamamlandıktan sonra, veriler 
dizgelermiş, tablolar hazırlanmış ve istatistiksel analiz 
teknikleri bir istatistik uzmanının görüşleri alınarak be
lirlenen bulgular değerlendirilmiştir.

Araştırmanın farklı etmenleri arasındaki ilişkiler,
2sayılar ve yüzde dağılımları saptanarak Ki~kare(X ) önem

lilik testi ile kontrol edilmiştir(39).

- -'2 S"
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2Formülde; X = Ki-kare
G = Her bir gözdeki gözlenen frekansı 
B = Her bir gözdeki beklenen frekansı göster

mektedir»
Gereken tablolarda yates düzeltmesi yapılmıştır.

2y2_ <TLîo-bi-o^ }- ■ I —

X  B
önemlilik testlerinde yanılma olasılığı olarak oA=0.05 

önem düzeyleri seçilmiştir.
Serbeslik derecesi (SD) olarak gösterilmiştir. 
Tablolarda + = satır yüzdelerini

x = kolon yüzdelerini göstermektedir.



BULGULAR

Araştırmamız, 1-30 Eylül 1989 tarihleri arasında Atatürk
iÜniversitesi Tip Fakültesi Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Baş

kanlığı 'na bağlı Köprüköy sağlık ocağı bölgesi'nde gerçekleşti
rilmiştir.

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
I-GENEL BİLGİLERE AÎT BULGULAR:

1.Araştırmaya katılan çocukların yaş gruplarına ve cin
siyete göre dağılımı Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo:4-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların 
Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Yas CİNSİYET
Grupları _ 
(ay)

Erkek Kız TOPLAM
Sayı Yüzde+ Sayı Yüzde* Sayı Yüzdex

0 - 6 54 56.7 26 43.5 60 22.5
7 - 1 2 40 50.0 40 50.0 80 30.0

13 - 18 54 51.5 32 48.5 66 24.7
19 - 24 34 55.7 27 42.3 61 22.8

TOPLAM 142 55.2 125 46.8 267 100.0

2.Araştırmaya katılan çocukların, annenin kaçıncı çocu- 
:u olduğunun dağılımı Tablo 5 de gösterilmiştir.



Tablo:5-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların 
Annenin Kaçıncı Çocuğu Olduklarına Göre 

I Dağılımı

Kaçıncı Çoc u k l a r ı n __________________
Çocuk Bayı Yüzdex

1 - 2  ?8 29.2
3 - 4  65 24.3
5 4- 124 46.5

TOPLAM 267 100.0

3.Araştırmaya katılan çocukların anne sütü yeme sürele
rine göre dağılımı Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo:6-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların 
Anne Sütü Yeme Sürelerine Göre Dağılımları

Anne Sütü Çocukların
Yeme Süresi

•yr(Ay olarak) Sayı Yüzde

0 15 5.6
1 -  6 96 36.0

7 - 1 2  86 32.2

13 + 70 26.2

TOPLAM 267 1 0 0 .0
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4.Araştırmaya katılan çocukların çeşitli ek gıdalara 
başlama yaşları Tablo 7 de gösterilmiştir.

ıTablo ?7-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların
Ek Gıdalara Başlama Taşlarına Göre Dağılımı

Ek Gıdaya ____Ek Gıda Çeşitleri _______________
Başlama Süt + Sütlü Sütsüz Unlu Yemek Yumurta,Et
yaşı(ay) Unlu Mamalar Mamalar Suları Beyin

Sayı Yüzdex Sayı Yüzdex Sayı Yüzdex Sayı Yüzdex

0 85 31.8 140 52.4 94 35-2 181 67.8
1 - 6 114 42.7 71 26.6 83 31.1 30 12.2
7 - 12 61 22.9 48 18.0 81 30.3 43 16.1
13 - 18 7 2.6 7 2.6 8 3.0 10 3.8
19 - 24 - - 1 0.4 1 0.4 3 1.1

toflam 267 100.0 267 100.0 267 100.0 267 100.0

5.Araştırmaya katılan çocukların anne ve babalarının 
eğitim durumları Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo:8-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların An
ne ve Babalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim Annenin Babanın
Durumu Sayı Yüzdex Sayı Yüzdex

Okur-Yazar Değil 156 58.4 28 10.5
Okur-Yazar 21 7.9 4 1.5
İlkokul ve Üzeri 90 33.7 235 88.0

TOPLAM 267 100.0 267 100.0



6.Araştırmaya katılan çocukların annelerinin bazı 
özellikleri Tablo 9 da gösterilmiştir.

Tablo:9»Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların An-
İf nelerinin Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı
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Annenin Sayılar
özellikleri q 1 2 , 3 TOPLAM

Sayı Yüz. H" +Sayı Yüz i Sayı Yüz. Sayı + + Yuz. Sayı Yuz.

Yaşayan çocuk 42 15.7 55 20.6 170 63.7 267 100,0
ölen çocuk 126 47.2 57 21.3 4-0 15.0 44 16.5 267 100.0
ö.Doğan çocuk 256 95*9 8 3.0 2 0.7 1 0.4 267 100,0
Yaptığı düşük 217 81.3 23 8.6 15 5.8 12 4.5 267 100.0

7.Araştırmaya katılan çocukların ailelerinin ekonomik
durumu Tablo 10 da gösterilmiştir.

Tablo:10-Araştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların
Ailelerinin Ekonomik Durumlarına

Göre Dağılımı

Ekonomik Durumu Sayı Yüzdex

İyi 10? 40.1
Orta 128 47.9
Kötü 32 12.0

TOPLAM 267 100,0
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8.Araştırmaya katılan çocukların yardımcı sağlık per 
söneli tarafından izleme durumu Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo : ifl-Ar aştırmaya Katılan 0-24 Aylık Çocukların
Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından İzlen

ne Durumuna Göre Dağılımı

İzleme Durumu Sayı Yüzde34"

İzlenmemiş 52 19*5
Gelişigüzel izlenmiş 128 47*9
Muntazam izlenmiş 87 52.6

TOPLAM 267 100.0

il, KLİNİK MUAYENEYE AÎT BULGULAR:

0-24 aylık araştırmaya katılan çocuklarda aranan kli
nik muayene bulguları Tablo 12 de gösterilmiştir*



Tablo:12-Araştırmaya Katılan 0~24 Aylık Çocuklarda
Aranan Klinik Muayene Bulgularının Dağılımı

Aranan klinik muayene Var Yok TOPLAM
bulgusu Sayı yüzde tsayı yuzde+sayı yuzcLe ̂

Pigment azalması 3 1.1 264 98.9 267 100.0
HkcüH

Kolay koparılabilme 6 2.2 261 97.8 267 100.0
Seyreklik 28 10,5 239 89.5 267 100.0

S Kuruluk 27 10.1 240 89.9 267 100.0
O’ H cö 2 CQ « Parlaklık 18 6.7 249 93.3 267 100.0

ofrH Bitot lekeleri » 267 100.0 267 100.0
S3tsj rH Konjonktival Xerozis 1 0,4 266 99.6 267 100.0

:ocö pq Konjonktiva solukluğu 5 1.9 262 98.1 267 100.0
Angular stomatitis Skt. 3 1,1 264 98.9 267 100.0

rlÎ-» Cheliozis 4 1.5 263 98.5 267 100.0
Cör~(

N S)H rH
Glossitis 6 2.2 261 97.8 267 100.0
Diş eti kanaması - 267 100.0 267 100.0

tıD ¡3 «4 pq Skorbüt - _ 267 100.0 267 100.0
G-uatr _ 26? 100.0 267 100.0

Xerozis 9 3.4 258 96.6 267 100.0HİHcö Bilateral ödem - - 267 100.0 ,267 100.0
rH

*H 00 rH
Falliküler
Hiperkeratozis — — 26 7 100.0 267 100.0

O s»a m Pellegra dermatitis 2 0.7 265 99.3 267 100.0
Rikets rozari 3 1.1 264 98.9 267 100.0
Harrison oluğu 3 1.1 264 98.9 267 100.0

H ön fontanel açıklığı 173 64.8 94 35.2 267 100.0
P 'H CÖ O) SfH Cranio tabes 1 0.4 266 99.6 267 100.0H Q> 3 (D p faû 14 02 rHta«H ?s■H CO CQ

Bacak deformitesi 
Thorax depormitesi

12
7

4.5
2.6

255
260

95.5
97.4

267
267

100.0
100.0
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III, ANTROPOM'ETRÎK ÖLÇÜM BULGULARI:

1.Ağırlık ölçümüne göre beslenme bozukluğunun durumu
ve bu beslenme bozukluğunun bazı sosyo-demoğrafik öğelere go

lf ?re dağılımları aşağıda verilmiştir.

1.1
Tablo:13-Ağırlık ölçümüne GÖre Beslenme Durumunun 

; Dağılımı
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Sayı XYüzde
Normal 170 63.7
Hafif malnutrisyon 90 33.7
Ağır malnutrisyon 7 2.6

TOPLAM 267 100.0

Tabloda görüldüğü gibi ağırlık Ölçümüne göre tesbit edi” 
len malnutrisyonlu çocuk sayısı 97 (yüzde 36.3)dir.

1.2
Tablo:14-Ağırlık ölçümüne Göre Beslenme Durumu- 

nun Cinsiyete Göre Dağılımı

Normal Hafif
malnutrisyon

Ağır
Malnutrisyon TOPLAM

Cinsiyet TSayı yüz * Sayı TYüzde Sayı “f-Yüzde Sayı Yüzde"

Erkek 108 76.1 32 22.5 2 1.4 142 53.2
Kadın 62 49.6 58 46.4 5 4.0 125 46.8

TOPLAM 170 63.7 90 33.7 7 2.6 267 100.0

X2= 21.40 S.D.= 2 P <0.05



1*^Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların, aileleri
nin kaçıncı çocukları olduğu ile malnutrisyon arasındaki iliş
ki aranmıştır. En fazla, besinci ve daha fazla olan çocuk grubun
da malnutrisyol görülmüştür(yüzde 43.5).

1.4
Tablo:15-Ağırlık ölçümüne Göre Beslenme Durumunun 

Anne Sütü Yeme Süresine Göre ^ağılımı
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Anne sütü Normal Hafif Ağır
yeme süresi Malnutrisyon Malnutrisyon TOPLAM
(ay) Sayı Yüzde7’ Sayı Yuzde^ Sayı Yüzde"1" Sayı Yüzde-

0 7 46.7 6 40.0 2 13*3 15 5.6
1 - 6 74 77.1 20 20.8 2 2.1 96 36.0
7 - 1 2 49 57*0’i 34 39*5 3 3*5 86 32.2

13 - + 40 57*1 30 42.9 - - 70 26.2

TOPLAM 170 63*7 90 33*7 S 2.6 267 100.0

X2= 14.61 S.D= 6 P <^0.05 

1 S•-'Ağırlık ölçümüne gore, okur yazar olmayan annelerin
çocuklarında malmatnisyon yüzde 41.0, ilkokul mezunu olanlarda 
yüzde 32.0, ortaokul ve üzeri okuldan mezun olanlarda yüzde 
33*3 olarak bulunmuştur.

1 6* Ağırlık ölçümüne göre okuryazar olmayan babaların 
çocuklarında malnutrisyon yüzde 40,6, ilkokul mezunu olanlarda 
yüzde 38.0, ortaokul ve üzeri okuldan mezun olanlarda yüzde
10.5 bulunmuştur.

■



p
^'^Tablo: IS-Ağırlık Ölçümüne Göre Beslenme Durumunun

Ailenin Yaşayan Çocuk Sayısına 
| Göre Dağılımı
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Yaşayan
Çocuk
Sayısı

Normal Hafif Ağır 
Malnutrisyon Malnutrisyon TOPLAM

Bayı Yüzde T Bayı YüzderBayı Yüzde + Bayı Yuzde-
1 - 2 65 67*0 30 30.9 2 2.1 97 36.3

56 70.9 23 29*1 *■» - 79 29*6

5 + 49 53*8 57 40.7 5 5*5 91 34.1

TOPLAM 170 63*7 90 33*7 7 2.6 267 100.0

X2= 10.98 S.D= 4 P <0.05 

1 8* Ağırlık ölçümüne göre malnutrisyonun ailemin ekonimik
durumuna göre dağılımı, ekonomik durumu iyi olanlarda yüzde
56.4, orta olanlarda yüzde 37*5 ve zayıf olanlarda yüzde 31«2 
olarak saptanmıştır.

1 9‘'Ağırlık ölçümüne göre beslenme durumunun yardımcı 
sağlık personeli tarafından izlenme durumuna göre dağılımı 
ise tıiç izlenmeyen!erde malnutrisyon yüzde 36.5 ? gelişi güzel 
izlenenlerde yüzde 3 7*5 ? muntazam izlenenlerde yüzde 3^*5 ola
rak saptanmıştır.

2,Boy ölçümlerine göre beslenme bozukluğunun durumu
nun bazı sosyo-demoğrafik öğelere göre dağılımları aşağıda 
sunulmuştur.
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O 1Tablo:17~Boy Ölçümüne Göre Beslenme Durumunun
Dağılımı

Sayı Xüzdex
Normal 211 79.0
Hafif malnutrisyon 55 20.6
Ağır malnutrisyon 1 0.4

TOPLU 267 100.0

P PTablo:18-Boy ölçümüne Göre Beslenme Durumunun 
Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet Normal Hafif Ağır
Malnutrisyon Malnutrisyon TOPLAM

Sayı Yüzde4-Sayı Yüzde4- Sayı Yüzde* Sayı Yüzdex
Erkek 121 85.2 21 14.8 __ 142 55.2
Kadın 90 72.0 34 27.2 1 0.8 125 46.8

TOPLAM 211 79.0 55 20.6 1 0.4 267 100.0

X2= 7.21 S.D« 2 P <0.05
P* •'Araştırmaya katılan 0-24- aylık çocuğun, ailenin ka

çıncı çocuğu olduğu ile, beslenme bozukluğu arasında ilişki 
aranmış ve yüzde 26.6 ile 5 ve daha yukarı çocuk grubunda en 
fazla malnutrisyon saptanmıştır.
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2*^Tablo:19-Boy ölçümüne Göre Beslenme Durumunun 
Anne Sütü Yeme Süresine Göre Dağılımı

Anne sütü Normal 
Yeme süresi

Hafif
Malnutrisyon

Ağır
Malnutrisyon TOPLAM

(Ay) Sayı Yüzde*Sayı Yüzde* Sayı Yüzde * Sayı Yüzde"
0 9 60.0 6 40.0 - - 15 5.6

1 - 6 86 89.6 10 10.4 - » 96 36.0
7 - 1 2 64 74.. 4 21 24.4 1 1.2 86 32.2

13 + 52 74.3 18 25.7 „ - 70 26.2

TOPLâM 211 79.0 55 20.6 1 1.4 26 7 100.0

X2= 13.11 S.D=6 P <0.05

2 5* vBoy ölçümlerine gore beslenme durumunun, annenin
eğitim düzeyine göre dağılımı okuryazar olmayan grupta yüzde
21.5, ilkokul mezunu olan grupta yüzde 20.7 olarak saptanmış
tır.

2 6Boy ölçümlerine göre beslenme durumunun, babanın 
eğitim düzeyine göre dağılımı okuryazar olmayan grupta yüzde 
28.1, ilkokul mezunu olan grupta yüzde 21.6 ve ortaokul ve üs
tü olan grupta yüzde 7*4 olarak saptanmıştır.

2 7’'Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların boy öl
çümlerine göre beslenme durumu ile ailenin çocuk sayısı ara
sındaki ilişki aranmış ve 5 ve yukarı çocuğa sahip olan ai
lelerde malnutrisyon görülme oranı (yüzde 29.7)daha fazla 
olduğu saptanmıştır.
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Boy ölçümüne göre beslenme durumunun, ailenin 
ekonomik durumuna göre dağılımı, ekonomik durumu iyi olanlar-

fr-rülnutrisyon yüzde 17.8, orta olanlarda yüzde 23.4-, zayıf 
olanlarda yüzde 21.9 olarak saptanmıştır.

? Q’ "3 oy ölçümüne göre beslenme durumunun, yardımcı sağ
lık personeli tarafından izlenme durumuna göre dağılımı ise 
hiç izlenmeyenlerde malnutrisyon yüzde 2 5.0 , gelişigüzel iz
lenenlerde yüzde 20.3, muntazam izlenenlerde yüzde 19*5 ola
rak saptanmıştır.

3#Araştırmaya katılan 0-24- aylık çocukların baş çev
resi ortalama değerleri Ek T de sunulmuştur.

4.Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların göğüs çev
resi ortalama değerleri Ek Tl da sunulmuştur.

5»Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların orta kol 
çevresi ortalama değerledi Ek VII de sunulmuştur.

IV.ARAÇTlFMAMIZDA UYGULADIĞIMIZ METODA GÖRE BESLENME 
DURUMU ÎLE ÎLGÎLÎ BULGULAR SIRASI ÎLE BELİRTİLMİŞTİR.

Bu bulgular sağlık ocağının 1988 yılı kayıtlarının ta
ranması sonucu bulunmuştur.

1.Bebek Ölüm hızı binde..................... 140.1
2.1-4 yaş arası çocuklarda ölüm hızı binde.... 8.8
3.1-12 aylık bebek ölüm hızı binde.......   114.6
4.6-12 aylık bebeklerde ölüm hızı binde.,  .79*2
5.5 yaştan küçükler için orantılı ölüm hızı yüz

de... ......... ................ 48.1
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6.Doğum ağırlığı 2.5 kğ. az olanların hızı yüzde. .4-,8
7 ,0-2 yaş arası çocuklarda malnutrisyon prevens4thızı;
-Ağırlık standardına göre yüzde......... ..,.,,56.3
-Boy standardına göre yüzde................. .21.0

olarak saptanmıştır.



TARTIŞMA

Araştırmamızın sonuçları, kaynak sonuçlan ile sırasıy-f
la tartışılmıştır.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocuklarda malnutrisyon, 
ağırlık standardına göre yüzde 36.3* boy standardına göre yüz
de 21.0 bulunmuştur(Tablo 13-18).

Kansu(19), 1948-1958 yılları arasında Turhal bölgesin
de 0-24 aylık çocukların yüzde 26.7 sinin malnutrisyonlu oldu
ğunu saptamıştır.

Doğramacı ve Wray(ll), 1957-1958 yılları arasında Ha
cettepe Çocuk Hastahanesine başvuran 0-24 aylık çocuklarda, 
Gomez’in standartlarına göre yüzde 43.0 oranında malnutrisyon 
bulmuştur.

Olcay ve Gürsoy(32), 1966 yılında İstanbul'un üç de
ğişik bölgesinde yaptıkları araştırmada, Boston standardına 
göre gecekondu bölgesinde yüzde 29.5* köysel bölgede yüzde 
46.8 oranında malnutrisyon saptamıştır.

Oral(33)* 1966 yılında Etimesgut bölgesinin 4 köyün
de okul öncesi çocuklarda, Gomez’in değiştirilmiş standardı
na göre yüzde 15-3 oranında malnutrisyon saptamıştır.

Köksal(23), 1968 yılında Ankara'nın eosyo-ekonomik 
bakimden farklı üç semti ile Etimesgut bölgesi köylerinde, 
Bursa-Merinos standardına göre okul öncesi çocuklarda, ağır
lık yönünden yüzde 2 3.0 , boy yönünden yüzde 31.0 oranında ge
lişme geriliği saptamıştır.
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Günay( 14) , 1969 yılında Etimesgut bölgesinde yapılan
çalışmada Bursa-Merinos standardına göre 0-36 aylık çocuklar- 

<r¿a ağırlık yönünden yüzde 21.8 oranında malnutrisyon bulmuş
tur.

Özel(36), 1970 yılında Etimesgut Eğitim ve Araştırma 
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 21 köydeki 2-27 aylık çocuk
larda, Bursa-Merinos standardına göre, sağlık ocağı bulunan 
köylerde yüzde 25.7 oranında, sağlık ocağı bulunmayan köy
lerde ise yüzde 30.9 oranında ağırlık yönünden malnutrisyon 
tesbit etmiştir.

Kürkçüoğ:lu(27), 1970 yılında Erzurum'un gecekondu 
semti olan Dağ mahallesindeki 0-24 aylık çocuklarda yüzde 
87*1 oranında malnutrisyon saptamıştır.

Kmay(21), 1972 yılında Erzurum'da sosyo-ekonomik du
rumu farklı 2 bölgede yaptığı araştırmada, 0-5 yaş grubu ço
cuklarda fizik muayenesi sonu yüzde 31*9 oranında, hidroksip- 
rolin indeksi sonu ise yüzde 53*3 oranında malnutrisyon bul
muştur.

Aytekin(3), 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Eğitim ve Araştırma Sağlık ürup Başkanlığına bağlı 
Köprüköy sağlık ocağı bölgesinde 0-3 yaş grubu çocuklarda, 
Gomez standardına göre yüzde 44.3 oranında I.derece, yüzde
25.3 oranında II.derece ve yüzde 5*3 oranında da III.dere
ce beslenme bozukluğu saptamıştır.

Koksal ve arkadaşları(25), tarafından yapılan 1974
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B e s l e n m e  Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırmasında okul öncesi 
yaş grubu (0-60 g|y) çocuklarda ulusal düzeyde yüzde 20.0 ora
nında malnutrisyon saptamıştır. Tine bu araştırmada ağırlık 
yönünden büyüme ve gelişme geriliği gösteren çocukların ora
nı Doğu Anadoiuda yüzde 28.6 oranıyla en yüksek düzeye ulaş
maktadır.

Biliker(7)♦ 1978 yılında Çubuk-Yenice sağlık ocağı 
Bölgesinde 4-72 aylık çocuklarda Koksal (Bursa-Merinos)stan
dardına göre ağırlık yönünden yüzde 21.4, boy yönünden yüz
de 26.3 oranında malnutrisyon bulmuştur.

Bayrı(5), 1980 yılında Çubuk Eğitim ve Araştırma Böl
gesindeki 3 ayrı sağlık ocağı bölgesinde 0-24 aylık çocuklar
da, DSÖ tarafından önerilen standarda göre yüzde 30.5 oranın
da malnutrisyon saptamıştır.

örten(35), 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 
Tiğittaşı sağlık ocağı bölgesinde 0-24 aylık çocuklarda yüz
de 33.9 oranında malnutrisyon saptamıştır.

Alp(l), 1985 yılında Erzurum(merkez), Dumlu, Çiğdemli 
Aşkale, Pırnakapan ve Pasinler bölgesinde 0-24 aylık çocuk
lar üzerinde yapmış olduğu araştırmada yüzde 69.5 oranında 
malnutrisyon saptamıştır.

Sıdal ve arkadaşları(38), 1985-1986 yılları arasında 
tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalık 
lan Anabilim Dalı genel polikliniğine baş vuran okul öncesi 
(0-7 yaş) yaş grubu çocuklarda antropometrik ölçümlere göre
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"zde 28.2 oranında beslenme bozukluğu saptamıştır.ŷ
Araştırmamıza katılan 0-24 aylık çocuklarda DSÖ'nün

önerdiği jelliffe ve arkadaşları (16,17)»uca Boston verileri-
fne göre geliştirilen, Koksal ve arkadaşlan(23) tarafından 

Türkiye için uyg;unluğu saptanan ağırlık ve boy uzunluğu stan
dardına göre tesbit ettiğimiz malnutrisyon oranı, aynı stan
dardın kullanıldığı Koksal (52), Bayrı(5), Özel(36) ve Örten 
(35) in çalışma sonuçları ile yakınlık gösterirken diğer ça
lışmalarla farklılıklar göstermektedir. Aradaki bu farkların 
bölge, yaş grupları, sosyo-ekonomik faktörler ve kullanılan 
standartların ayni olmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Diğer yandan, kullanılan standartlar, sosyo-ekonomik 
ve sosyo-kültürel özellikleri aynı olan K.ürkçüoğlu(27) »Kınay 
(21), Aytekin(3), in çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığı 
zaman malnutrisyonun geçen yıllar içerisinde az da olsa iyiye 
doğru gittiği, ancak sorun olarak devam ettiği gözlenmektedir.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocuklarda cinsiyete 
göre malnutrisyon dağılımı, kızlarda malnutrisyon oranı, yüz
de olarak erkek çocuklarda fazla olduğu saptanmıştır. Malnut
risyon ile cinsiyet arasındaki bu ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur(Tablo 14).

Bayrı(5), Çubuk bölgesinde 0-24 aylık kız çocuklarının 
yüzde 35•3 ünde, erkek çocuklarının yüzde 25.4 ünde malnutris
yon saptamış olup, kız ve erkek çocuklar arasında malnutris
yon görülmesi açısından bu farklılığı istatistiksel olarak 
anlamlı bulmuştur.
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55.I inin kız gocuğu ve yüzde 46.9 unun erkek çocuğu olduğu
nu tesbit etmiştir.

Günay( 14), Kmay(21), Alp(l) ve örten(55) in araş
tırmalarında da, malnutrisyon görülmesi yönünden cinsler 
arasında farklılık gözlenmiş, malnutrisyonun kız çocukların
da yüzde olarak daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

Araştırmamızda, 0-24 aylık çocukların arasında kızlar
da, erkek çocuklara nazaran malnutrisyonun fazla görülmesi 
dike'-' araştırmacıların bulguları ile uygunluk göstermektedir. 
Bu farklılığın toplumun kültürel yapısından kaynaklandığı, 
erkek çocuğa ayrı bir özen gösteren toplumlunuzda kız çocuk
larına yeterince ilgi gösterilmediği kanısındayız.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocuklarda anne sütü 
yemeyenlerde, yiyenlere göre malnutrisyon oranı daha fazla 
olduğu saptanmıştır. Yine 7 inci aydan sonra anne sütü alan
larda da malnutrisyon görülme oranının arttığı saptanmıştır. 
Malnutrisyonla, anne sütü yeme süresi arasındaki bu ilişki 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(Tablo 6 ve 15) •

Bayrı( 5 ) * anne sütü alan 0-24 aylık çocuklarda yüz
de 27.2 oranında, almayanlarda yüzde 39.5 oranında malnutris
yon saptanmıştır. Bu ilişki anlamlı bulunmuştur. Yine aynı 
çalışmasında 9 aydan sonra anne sütü almaya devam eden ço
cuklarda malnutrisyon oranının arttığını saptamıştır.

Aytekin(3), Köprüköy saflık ocağı bölgesinde beslen
me b o z u k lu ğ u  saptadığı 0-3 yaş grubundaki çocukların, yüzde

i



Koksal(23), yaptığı araştırmada 7 aylıktan önce me- 
oıeden kesilen çocukların oranı yüzde 9*0, 7-9 ay arası yüz
de 2S.0, 10-12 #y arası yüzde 37.0, bir yaşından sonra meme
den kesilenin oranı ise yüzde 26.0 olduğunu belirtmektedir.

Öral(33)ı çocukların yüzde 14,2 sinin 6 aydan önce, 
yüzde 26.6 sının 1 yaş civarında, yüzde 13.6 sının ise 24 
üncü ayda memeden kesildiğini belirtmektedir.

Özel(36), 2-27 aylık çocuklardan yüzde 22.0 inin 
7 aylıktan önce, yüzde 26.2 sinin 9 aylıktan önce, yüzde 38.0 
inin 12 aylıktan önce memeden kesildiğini, 12 aylıktan büyük 
449 çocuktan yüzde 79*1 inin 12-24 ay arasında memeden kesil
diğini ve 24 aylıktan büyük 184 çocuktan yüzde 3.8 inin ise 
meme emmeye devam, ettiğini saptamıştır.

Biliker(7), 12 aydan az süre ile emzirilen çocuklarda 
malnutrisyon görülme oranının yüzde 25.2, araştırma döneminde 
emmeye devam edenlerde yüzde 31.6 olduğunu, ancak emzirme sü
resinin istatistiksel olarak malnutrisyon üzerine etkisinin 
önemsiz olduğunu bulmuştur.

örten(35)î 0-24 aylık çocukların yüzde 12.4 ünün 0-6 
ay, yüzde 4.5 inin 7-9 ay, yüzde 21.0 inin 10-12 ay anne sü
tü aldıklarını, yüzde 62.1 inin ise araştırmanın uygulandığı 
tarihte anne sütü almaya devam ettiklerini saptamıştır. Aynı 
çalışmasında anne sütü yemeyenlerde malnutrisyon oranı yüz
de 36.9» anne sütü yiyenlerde ise yüzde 32.0 olarak saptan
mıştır. Buradaki ilişkiyi istatistiksel olarak anlamsız bul
muştur.

38



Araştırmamızda, 0-24 aylık çocukların yüzde 5«O sı 
hiç anne sütü yememiş, yüzde 36.0 sı 0-6 ay, yüzde 32.2 si
7-12 ay ve yüzde 26.2 si de 13 aydan, fazla anne sütü yemiş-

ılerdir. Üne araştırmamızda hiç anne sütü yemeyenlerde mal- 
nutrisyon oranı yüzde 53»3» 0-6 ay yiyenlerde yüzde 22.9,
7-12 ay yiyenlerde yüzde 43.0, 13 aydan fazla yiyenl'.erde yüz
de 42.9 olarak saptanmıştır. Aradaki bu ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Yapılan ileri analizde ilk 6 ay
da anne sütü yiyenlerde malnutrisyon görülme oranı diğer ay
lara nazaran daha az olduğu tesbit edilmiştir.

Bulgularımız genelde araştırmacıların bulgularıyla 
yakınlık göstermektedir. îlk 6 ayda anne sütü yeterli olmak
la beraber, 6.aydan sonra yanlız anne sütü yetersiz kalmakta
dır. Buna bağlı olarak 6.aydan sonra yeterli ek gıda verilme
mesine bağlı olarak 6.aydan sonra anne sütü alanlarda da mal
nutrisyon oranı artmaktadır.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocuklarda anne ve ba
banın eğitim düzeyi ile malnutrisyon görülme oranı arasındaki 
ilişki, istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

Bayrı(5), ilkokul çıkışlı annelerin 0-24 aylık çocuk
larında yüzde 25.0 , ilkokul bitirmiş annelerin aynı yaş gru
bundaki çocuklarında yüzde 35.0 oranında, malnutrisyon sap
tamıştır. Aynı çalışmada ilkokul çıkışlı babaların çocukların
da yüzde 27.8, ilkokul bitirmiş babaların çocuklarında yüzde
38.3 oranında malnutrisyon tesbit etmiştir.

Biliker(7) , Kmay(21) , özel(36) , Manav(29) , Aytekin(3) ,



örten(35), tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuç
lar saptanmıştır. Biliker(?), Kmay(21), özel(J6), çalışma
larında annenin eğitim düzeyi ile malmıtrisyon görülme oranı 
arasındaki ilişfciyi istatistiksel olarak önemli bulmuşlardır.

Araştırmamızda ilkokulu bitirmemiş annelerin 0-24 ay
lık çocuklarında malnutrisyon yüzde 41.0, ilkokulu bitiren 
annelerin çocuklarında yüzde 32.0, ortaokulu bitiren annelerin 
çocuklarında ise yüzde 33*3 olarak saptanmıştır. İlkokulu bi
tirmemiş babaların çocuklarında malnutrisyon yüzde 40.6, ilk
okul bitiren babaların çocuklarında yüzde 38*0, ortaokulu bi
tiren babaların çocuklarında yüzde 10.5 olarak saptanmıştır. 
Malnutrisyon ile anne ve babaların eğitim düzeyi arasındaki 
bu ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Çalışma
mızda bu farkın beklenenin aksine istatistiksel olarak önem
siz bulunuşuna, anneler ve babalar arasında her ne kadar eği
tim durumları arasında okuryazar değil, ilkokul bitirmiş, or
taokul bitirmiş olmaları yönünden fark var ise de, genelde 
sosyo“ekonomik ve kültürel yapı yönlerinden bu anneler ve 
babalar arasında önemli bir farkın bulunmayışına ve dolaysıy- 
la bu yapı benzerliğinin eğitim düzeyi farkını ortadan kaldı
rıyor, olabileceğine bağlıyoruz.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların ailelerin 
kaçıncı çocukları oluşu ile malnutrisyon arası ilişki ista
tistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

Özel(36), yapmış olduğu araştırmada 5* ve daha aşa
ğı sırada olan çocuklarda malnutrisyon oranını yüzde 25.8,
6. ve daha yukarı sırada olan çocuklarda yüzde 37*4 olarak
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sap^amlştır. Aradaki bu ilişkiyi istatistiksel olarak önemli
bulmuştur»

örten(35)|, araştırmasında 1 inci çocuk olanlarda mal- 
V

nutrisyon oranını yüzde 2?.7, 4 üncü ve daha sonraki sırada 
olanlarda yüzde 36.8 olarak saptamıştır. Aradaki ilişkiyi 
istatistiksel olarak önemsiz bulmuştur.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların 4. ve 
aşağı sırada olanlarında malnutrisyon oranı yüzde 30.1 , 5* ve 
yukarı sırada olan grupta yüzde 43.5 olarak saptanmıştır. Ara
daki bu ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

özel(36) in araştırmasında da bulgularımıza benzer 
şekilde yüzde farkı bulunmasına karşın istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur.

Doğum sayısındaki artışın anne sağlığı yönünden oluş
turabileceği sorunlardan başka, annenin çocuğa göstereceği 
ilgi azalacaktır. Yine ailedeki kişi sayısının artışına bağ
lı olarak, çocuğun payına düşen ilginin yanında ekonomik güç
te azaldığından çocuk beslenmesini olumsuz yönde etkileyişi 
bu sonucu doğurmaktadır.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların ailelerinin 
yaşayan çocuk sayısı ile malnutrisyon arası ilişki istatis
tiksel olarak önemli bulunmuştur(Tablo 16).

Bayrı(5), yaşayan çocuk sayısı 1 olan annelerin 0-24 
aylık çocuklarında yüzde 18.1 oranında, 4 ve daha fazla ço
cuğu yaşayan annelerin aynı yaş grubundaki çocuklarında ise 
yüzde 37.4 oranında malnutrisyon saptamıştır.
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Manav(29), özel(36) , örten(35)ı Alp(l), tarafından 
yapılan araştırmalarda kardeş sayısı arttıkça malnutrisyon 
oranmmda arttığıjıı saptamışlar ve aradaki bu ilişkiyi is-

ftatistiksel olarak önemli bulmuşlardır.
Araştırmamızda 1-2 kardeşi bulunan çocuklarda mal

nutrisyon oranı yüzde 35*0, 3-4 kardeşi bulunanlarda yüzde
29.1 ve 5 ten daha fazla kardeşi bulunanlarda ise yüzde 46.2 
olarak saptanmıştır. Kardeş sayısı ile malnutrisyon arasında
ki bu ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Araş
tırmamızdaki bu bulgular diğer araştırıcıların bulguları ile 
paralellik göstermektedir. Ailedeki yaşayan çocuk sayısının 
artışı, aile büyüklüğünün ve dolayısıyla tüm aile bireyleri
nin sağlığını olumsuz yende etkilemektedir. Ancak, aile birey
leri arasında bundan en çok zararı yine çocuklar görmektedir. 
Bu ise çocuklarda malnutrisyon görülme oranını artırmaktadır.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların ailelerinin 
ekonomik durumu ile malnutrisyon arası ilişki istatistiksel 
olarak önemsiz bulunmuştur.

Aytekin(3), 1972 yılında aynı bölgede (Köprüköy sağlık 
ocağı bölgesi) yapmış olduğu araştırmada ekonomik durumu iyi 
olan ailelerde malnutrisyon görülme oranını yüzde 73*9» orta 
olanlarda yüzde 75.0, kötü olanlarda ise yüzde 85.4 olarak 
saptamıştır, Aradaki ilişkiyi istatistiksel olarak Önemsiz 
bulmuştur.

Bayrı(5), Kınay(21), Kürfeçüoğlu(27), Oral(35)* örten 
(35) tarafından yapılan araştırmalarda da sosyo-ekonomik du



rumu kötü olan ailelerin çocuklarında malnutrisyon görülme 
oranının arttığı ifade edilmektedir.

Araştırmamıza katılan 0-24 aylık çocukların ailele-ıfrinin ekonomik durumu iyi olanlarında malnutrisyon görülme 
oranı yüzde 36.4, orta olanlarda yüzde 37*5» kötü olanlarda 
yüzde 31*2 olarak saptanmıştır. Aradaki bu ilişki istatis
tiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Araştırmamızdaki rakam
lar, diğer araştırıcıların bulguları ile çelişkili bir tab
lo yaratmaktadır. Bu çelişkinin sebebini, ailelerin ekonomik 
durumunu tesbitte son derece titiz davranıldığını belirttik
ten sonra ortaya çıkan bu durumu şu şekilde açıklamak mümkün
dür. Çalışma yapmış olduğumuz bu bölgede ekonomik üstünlük 
ile sağlık arasında kesin bir ilgi kurmak mümkün değildir. 
Ancak hastalıklar karşısında tedbir almanın mümkün olduğu 
köylü tarafından anlaşılırsa ekonomik durum etkili olabilir. 
Çocuk hastalıklarının, hele beslenme bozukluğu gibi alışılmış 
semptomları vermeyen bir durumun köylü için ciddiye alınır 
bir yanı yoktur. Bunun yanında çocuklarda uygulanan beslenme 
alışkanlığının ekonomik güçle değişmediğide bir gerçektir.
Bu nedenlerle araştırma bölgemizde ekonomik durumun beslenme 
üzerinde pek önemli rolü yoktur.

Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocukların, yardımcı 
sağlık personeli tarafından izlenmesi ile malnutrisyon arası 
ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

Âytekin(3)» 1972 yılında aynı bölgede yapmış olduğu 
çalışmada 0-36 aylık çocukların ebeler tarafından izlenme
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durumuna göre malnutrisyon hızını, izlenmeyen çocuklarda yüz
de 79*6, izlenmiş çocuklarda yüzde 69*6 olarak tesbit etmiştir.
Malnutrisyon ile çocukların ebeler tarafından izlenme durumu

İ
arasındaki ilişkiyi1 istatistiksel olarak önemsiz bulmuştur.

Araştırmamıza katılan 0-24 aylık çocukların yardımcı 
sağlık personeli tarafından izlenenlerde malnutrisyon hızı 
yüzde 34.5, hiç izlenmeyenlerde yüzde 36.5 olarak saptanmış
tır. Arada ki bu ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş
tur. Aradan geçen 17 yıllık süre içerisinde görülen malnutris- 
yon hızında oldukça düşüş olmasına rağmen, beslenme bir sorun 
olarak devam etmektedir.

Ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan çocukların ağırlık, 
boy uzunluğu, baş çevresi, ortakol ve göğüs çevresi gibi fizik 
büyümeleri hakkında bize bilgi verecek yeterli veriler topla
narak ulusal standartlar oluşturulmamıştır. Bu konudaki çalış
maların çoğu küçük topluluklara ait bölgesel çalışmalardır. 
Koksal ve arkadaşları(25), Türkiye 1974 Beslenme Sağlık ve 
Gıda buketimi araştırması ile elde ettikleri ağırlık ve boy 
uzunluğu ortalamaları ise daha geneli kapsayan tek farklı ça
lışmadır.. Bizim bu araştırmamız ise Köprüköy sağlık ocağı böl
gesinde 0-24 aylık çocuklara ait ölçüleri kapsamaktadır(EK:V- 
VI-VII),

Bulgularımızı, Koksal ve arkadaş1arı(25) nın bir 
örnekleme planı dahilinde Türkiye'de elde ettiği ölçülerle 
karşılaştırdığımızda, bölgemizdeki çocukların ortalama değer
lerinin, Koksal ve arkadaşlarının köylerde saptadığı ortala-
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malarla yakın bir benzerlik göstermektedir.
Araştırmamızda uyguladığımız metoda göre beslenme

i
durumu ile yakın ilişkisi olan bazı kızları 1 9 7 2  yılında ay
nı bölgede çalışma yapan Aytekin(3) in bulguları ile karşı
laştırdığımızda;

1972 1988
-B.Ö.H  .........   .(binde) - 140.1
-1-4 yaş arası çocuklarda ölüm 
hızı.......   (Binde) 15.2 8.8
-1-12 aylık bebek ölüm hızı,..(binde) - 114.6
-6-12 aylık bebek ölüm hızı...(binde) 74.9 79.2

-Beş yaşından küçüklerde 
orantılı ölüm hızı ..»..(yüzde) 77.8 48.1
-Prematüre doğum hızı........(yüzde) 3.3 4.8

Aradan geçen 17 yılda bazı ölçütlerde düşüşler olur 
ken bazıları halen ciddiyetini korumaktadır. Bu iki çalışma 
karşılaştırıldığında beslenme sorununun iyiye doğru gittiği 
ni söyleyebilmemize karşılık dünya standartlarına göre bes
lenme bozukluğunun halen ciddi bir sorun olarak karşımızda 
durduğunu görmekteyiz.



SONUÇLAR

İf
Araştırmamızda, Köprüköy sağlık ocağı bölgesinde 0-24 

cylık çocukların beslenme durumu ve kötü beslenmeye neden ol
ması olasılığı bulunan bazı sosyo-demoğrafik öğelerin etkile
ri araştırılmıştır. Amacımız doğrultusunda elde ettiğimiz so
nuçlar aşağıda sırasıyla verilmiştir.

1-Araştırmaya katılan 0-24 aylık çocuklarda ağırlık 
standardına göre yüzde 33*7 bafif, yüzde 2.6 ağır malnutris
yon; boy standardına göre yüzde 20.6 hafif, yüzde 0.4 ağır 
malnutrisyon saptanmıştır,

2-Cinsiyete göre malnutrisyon kız çocuklarında daha 
fazla görüldüğü saptanmış ve istatistiksel olarak önemli bu
lunmuş tur(Tablo 14-18).

3-Çocuklardaki malnutrisyon ailenin 5 inci ve yukarısı 
çocuklarda daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

4-îlk 6 ayda anne sütü yemeyenlerde ve 12 aydan fazla 
anne sütü yiyenlerde malnutrisyon görülme oranının fazla oldu
ğu saptanmış ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(Tablo 
15-19).

5-Annenin eğitim durumuna göre malnutrisyon okuryazar 
olmayan annelerin çocuklarında daha fazla olduğu saptanmıştır.

6-Babanın eğitim durumuna göre malnutrisyon okuryazar 
olmayan babaların çocuklarında daha fazla olduğu saptanmıştır.



7-Malnutrlsyon, 5 ve daha yukarı çocuğa sahip olan ai
lelerin çocuklarında ağırlık standardına göre daha fazla oldu
ğu saptanmış ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur(Tablo 16)

t
8-Malnutrisyonun, ekonomik durumu orta ve kotu olan 

ailelerin çocuklarında daha fazla olduğu saptanmıştır.
^-Araştırmamızda uyguladığımız metoda göre beslenme 

durumu ile ilgili 1988 yılma ait hızlarsa şöyle bulunmuştur.
9.1,Bebek ölüm hızı,.....     .Binde
9.2.1-4 yaş arası çocuklarda ölüm hızı*.» .Binde
9.3.1-12 aylık bebek ölüm, hızı, ,...... . .Binde
9,4,6-12 aylık bebek ölüm .#,|5Binde
9.5*5 yaştan küçükler için orantılı ölüm

h ı z ı » Y ü z d e
9.6.Doğum ağırlığı 2.5 kğ.az olanların

hızı............  Yüzde
9.7.0-2 yaş arası çocuklarda malnutrisyon 

prevens hızı;
-Ağırlık standardına göre,  Yüzde
-Boy standardına göre............. ..Yüzde

olarak saptanmıştır.
Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre Koprüköy 

sağlık ocağı bölgesinde 0-24 aylık çocuklarda beslenme durumu 
bir sorun olarak devam etmektedir. Büyüme ve gelişme dönemin
deki bu çocuklarda görülen kötü beslenmenin, ileride düzeltil
mesi olanaksız fiziksel ve zihinsel geriliklere neden olacağıda 
bilinmektedir. Halbuki, büyüme ve gelişmenin sürecinin erken
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aşamasında sorunlar saptanarak bunlara uygun önlemler alınır
sa, bu çocukların bejlenme bozukluğuna bağlı ileride görüle
bilecek sağlık sorunları önlenmiş olur.

Beslenme, kişisel olmaktan çok toplumsal bir sorun 
olduğundan toplumsal planda önlemlerin alınması zorunluluğu 
vardır. Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre beslen
me yetersizliği sosyo-kültürel, scsyo-ekenomik düzeyi düşük 
ve kalabalık ailelerin çocuklarında Taşlanmaktadır. Bu neden
le bölge halkını beslenme, ana-çocuk sağlığı ve aile planlama
sı konusunda eğiterek, ekonomik güçlerini artırıcı tedbirler 
almanın gerekli olacağı kanısındayız.



IfBu araştırma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eği
tim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Köprüköy sağ
lık ocağı bölgesinde 0-24 aylık toplam 267 çocukta beslenme 
durumunu tesbit etmek ve kötü beslenmeye neden olması olası
lığı bulunan bazı sosyo-demoğrafik öğelerin etkilerini sap
tamak amaçı ile 1-30 Eylül 1989 tarihleri arasında gerçekleş
tirilmiştir.

Araştırmaya katılan çocuklarda ağırlık standardına göre 
yüzde 33.7 hafif malnutrisyon, yüzde 2.6 ağır malnutrisyon sap
tanmıştır. Boy standardına göre ise yüzde 20.6 hafif, yüzde 
0.4 ağır malnutrisyon tesbit edilmiştir. Malnutrisyonun cin
siyete , anne sütüyle beslenme süresine, yaşayan çocuk sayısı
na göre dağılımı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Bölgenin coğrafik, demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo
kültürel özellikleri ile çevre sağlığı koşulları, bu araştır
manın bulguları ile birlikte değerlendirilerek çocuklarda var 
olan kötü beslenme sorunlarına daha etkin çözüm sunabilme ola
nağının kazanılacağı inanç ve düşüncesindeyiz.
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( E K - I I )

KÖPRÜKÖI SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE TOPLUMUN

KÖYÜN ADI :........., Anket Uygulananın Âdı Soyadı:......
Anketi Uygulayanın
Adı Soyadı :........ ..Anketin Uygulandığı Tarih.

GENEL BESLENME DURUMU ANKET FORMU

Anketi Uygulayanın
Adı Soyadı :........ ..Anketin Uygulandığı Tarih

S.No SORULAR KOLON KOD

GENEL BİLGİLER YE HÎKAYE
1 Anket sıra no(Boş bırakınız) . . 1-3

2 Anket uygulananın cinsiyeti a)Erkek ( )
b)Kız ( ) A

3 Anket uygulananın yaşı(ay olarak)..  5-6

A Annenin kaçıncı çocuğu olduğu..... .. 7-8

5 Anne sütü ile beslenme süresi(ay olarak),,. 9-10

6 Ek gıdaya başlama yaşı(ay olarak)..,...
a.Süt ve sütlü unlu mamalar 11-12_____ _
b.Sütsüz unlu ve nişaştalı mamalar:..,. 13-14-
c.Yemek suları 13-16____ __
d.Et,yumurta ve beyin 17-18_______

7 Anne ile ilgili bilgiler:
a.Annenin eğitim düzeyi 19__________
b.Yaşayan canlı çocuk sayısı 20-21_______
c.Ölen çocuk sayısı :.... . 22-23______
d.ölü doğan çocuk sayısı :.....  2 A _____
e.Yapdıği düşük sayısı 2^  ____

8 Babanın eğitim düzeyi :..... 26



2
S.No SORULAR KOLON KOD

9 Ailenin ekonomik c|urumu: 
a-îyi ( ) b-Orta ( ) c~Kötü ( ) 27

10 Çocuğun Y.S.P. tarafından izlenme durumu: 
a-îzlenmiş ( ) b-Gelişi güzel izlenmiş ( ) 
c-Muntazam izlenmiş ( ) 28

11 Saçlar: 
a.Pigment azalması l.Var( ) 2.Yok ( ) 29
b.Kolay kaparilabiİme l.Var( ) 2.Yok ( ) 30
c.Seyreklik l.Var( ) 2.Yok ( ) 31
d.Kuruluk l*Var( ) 2.Yok ( ) 32
e.Parlaklık l.Var( ) 2.Yok ( ) _________

12 Gözler : 
a.Bitod lekeleri l.Var( ) 2.Yok ( )
b.Konjonktival xerozis l.Var( ) 2.Yok ( ) 35
c.Konjonktiva solukluğu 1.Var( ) 2.Yok ( ) 36

13 Ağız :
a.Angular stomatitis skt.l.Var( )2.Yok ( ) 2L»
b.Cheliozis l.Var ( )2.Yok ( ) 38
c.Glossitis l*Var( ) 2.Yok ( ) 39
d.Diş eti kanaması l.Var( ) 2.Yok ( ) 40
e.Skorböt l.Yar( ) 2.Yok ( ) 41

14 Guatr : l.Var( ) 2.Yok ( ) 42

15 Deri :
a.Xerozis(kuru cilt) 1.Yar( ) 2.Tok
b.Bilateral ödem 1.Var( ) 2.Yok
c.Polliküler Hiperkeratozisl.Var( )2.Yok( )45
d.Pellegra dermatitis l.Yar( ) 2.Yok ( ) 46

45.
44



3

s , N o  SONULAR , KOLON KOD. 4.... .........- ____
16 İskelet sistemi:

a.Rikets rozari
b.Harrison oluğu

l.Var(
l.?ar(

)
)
2.Yok(
2,Yok(

) ^  __
) §8

------_

c.ön fontanel açıklığı l.Var( ) 2.Yok( ) .49
d.Cranio tabes l.Var( ) ro H* o İV ) 50
e.Bacak deformitesi l.Var(' ) 2.Yok( ) 51
f.Thorax deformitesi l.Var( ) 2.Yok( ) 52AMt.HMI.Mlv MtnMMfHMWMWO-.1-T̂|ır-.,f-r,.,- ,

17 Ağırlık(Gr.olarak). • * « 53

18 Boy(Cm. olarak)........ 54

19 Baş çevresi(cm. olarak). ® • * * it 55-56

20 Göğüs çevresi(Cm.olarak) 0 » • O # 57-58

21 Ortakol çevresi(Cm.olarak)... 59-60



(EK-III)
0-24 AYLIK ÇOCUKLARDA UYGULANAN ANKET FOEBiU AÇIKLAMASI

1.Soruda ankete giren gocukların muayene oluş sırası kaydediL
rai ş tir.

2.Soruda ankete giren çocuğun cinsiyeti tesbit edilmiştir.
3.Soruda çocuğun yaşı tesbit edilerek kaydedilmiştir.Bunun 
doğru tesbiti için anne beyanı, varsa nüfus cüzdani, yoksa 
bebek izleme kartları ile karşılaştırılarak yaşı ay olarak 
kaydediİmi ş ti r.

4,Soruda ankete giren çocuğun kaçjıacı çocuğu olduğu(ölenler 
ve ölü doğan dahil)yazılmıştır.

5.Soruda anket uygulanan çocuğun anne sütü yeme süresi ay 
olarak yazılmıştır.

6.Soruda ek gıdalar sınıflara ayrılarak hangi ayda bu gıda
lara başlandığı ay olarak yazılmıştır.

7.Soruda anket uygulanan çocuğun annesiyle ilgili bazı bilgi
ler alınmıştır.(Eğitim düzeyi, yaşayan çocuk sayısı, Ölen 
çocuk sayısı, ölü doğan sayısı, yaptığı düşük sayısı)

8.Soruda babanın eğitim düzeyi kaydedilmiştir.
9.Soruda ailenin ekonomik durumunu tarafsız ve doğru bir 
şekilde tesbit etmek için, köy salma listesi, köy ileri 
gelenlerinin fikri ve kişisel kanaatlerimiz hesaba katı
larak iyi, orta, kötü olarak değerlendirilmiştir»

10.Soruda çocuğun sağlık evi ebeleri tarafından izlenme duru
mu tesbite çalışılmıştır. Çocuğun doğumundan itibaren tam 
olarak izlenenler muntazam izlenmiş, tesbit edilmeyenler



11.Soruda beslenme bozukluğunun saçlardaki major bulgularııftesbit edilmiştir.
12.Soruda beslenme bozukluğunun gözdeki koordinal bulguları 

tesbit edilmeye çalışılmıştır.
Soruda beslenme bozukluğunun ağız bulguları tesbit edil
meye çalışılmıştır.

14-.Soruda, andemik guatr tesbit edilmeye çalışılmıştır,
1 5.Soruda beslenme bozukluğunun deride yaptığı belirtiler 

aranmıştır.
16.Soruda beslenme bozukluğunun en çok belirti verdiği is

kelet sistemindeki bulgular tesbit edilmeye çalışılmıştır.
17.Soruda çocuğun ağırlığı tesbit edilmiştir. Tartıda standar

dize edilmiş sağlık ocağına ait bebek terazisi kollanılmış 
ve çocuklar iç gömleği ile tartılmıştır.

18.Soruda çocuğun boyu tesbit edilmiştir.Boy tesbitinde sağlık 
ocağında bulunan sürgülü boy Ölçüm aleti kullanılmıştır.

19.Soruda eşitliği sağlanmış plastik mezür ile önde frontal 
kemiğin supra optik çıkıntısı üzerinde ve aynı seviyede 
orta da oksipital çıkıntı üzerinden geçirilerek baş çev
resi ölçülmüştür,

20.Soruda göğüs çevresi eşitliği sağlanmış plâstik mezür ile 
arkadan öne göğüs çevresini dolandıktan sonra önde meme bit
ti üzerinde birleştirilerek Ölçüm yapılmıştır.

21.Soruda omuzla dirsek arasındaki mesafenin tam orta kısmında 
eşitliği sağlanmış,plastik mezür ile kolun çevresi ölçülmüştür

; .izlenmemiş, diğerleri ise gelişigüzel izlenmiş olarak ka
bul edilmiştir.



(EK-IV-A)
0-6 C AYLIK ÇOCUKLARIN AĞIRLIK STANDARDI ve DESERLENDtRFF CETVELİ

(Her iki cins birleştirilmiştir)kg.
Standartdrn f Standardın Standardın

Yaş(Ay) % 100-80 % 80-60 % 60 dan az
Normal Hafif Malnutrisyon ,-Ağır ilalnutrisyon

Doğumda 3.4-2.7 2.6-2.I 2.0
1 4.3-3.5 3.4-2.5 2.4
2 5.0-4.0 3.9-2.9 2.8
3 5.7-4.5 4.4-3.4 3.3
4 6.3-5.0 4.9-3.8 3.7
5 6.9-5.5 5.4-4.2 4.1
6 7.4-5.9 5.8-4.5 4.4
7 8.0-6 .3 6.2-4.9 4.8
8 8.4 -6.7 6.6-5*1 5.0
9 8.9-7.1 7.0-5.3 5.2

10 9.3-7.4 7.3-5.5 5.4
11 9.6-?.? 7.6-5.8 5.7
12 9.9-7.9 7 .8-6 .0 5.9
1? 10.2-8.1 8.0-6.2 ■5.1
14 10.4-8.3 8.2-6.3 6.2
15 10.6-8.5 8.4-6.4 6.3
16 10.8-8.7 8.6-6.6 6.5
17 10.0-8,9 8.8-6.7 6.6
18 1 1.3-9.0 8.9-6.8 6.7
19 11.5-9.2 9.1-7.0 6.9
20 11.7-9.4 9.3-7.1 7.0
21 11.9-9.6 9.5-7.2 7.1
22 12.0-9.7 9.6-7.3 7.2
23 12.2-9.8 9. 7-7. 4 7. 3
24 12.4-9.9 9.8-7.5 7.4

Not:Değerlendirme cetvelinin ilk 24 aylık bölümü alınmıştır.



(EK-IV-B)
0-60 AYLIK ÇOCUKLARDA BOY UZUNLUĞU STANDARDI ve DEĞERLENDİ EME 

CETVELİ(Her iki cins birleştir!İmiştir)Cm.
—  .---------------— —  -----------j---- —— -   ------------- ------- — — — — *--------------— — ----------- -

Standardın f Standardın Standardın
Yaş(Ay) % 10-90 % 90-80 %8ö den az
Doğumda 51-46 45-40 40

1 55-49 48-43 42
2 58-53 52-46 45
3 60-55 54-48 47
4 62-57 56-50 49
5 64-59 58-51 50
6 66-60 59-52 51
7 68-62 61-54 53
8 69-63 62-55 54
9 71-64 63-56 55

İO 72-66 65-57 56
11 74-67 66-58 57
12 75-68 67-59 58
13 76-69 68-60 59
14 77-70 69-61 60
15 78-71 70-62 61
16 79-72 71-63 62
17 81-73 72-64 63
18 81-74 73-65 64
19 82-75 74-66 65
20 84-76 75-67 66
21 84-7? 76-67 66
22 85-78 77-68 67
23 86-79 78-69 68
24 87-79 78-70 69

NotODeğerlendirme cetvelinin ilk 24 aylık bölümü alınmıştır.



(EK-V)
KÖPRÜKÜY SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-24- AYLIK ÇOCUKLARDA

BAÇ ÇEVRESİ ORTALAFA DEĞERLERİ

Yaş Baş çevresi Baş Çevresi Staniart
(Ay) Ölçülen çocuk (Or talama-S * Hata) cm Sapina(Cnı)

1 2 36.50 i 1.07 1.500
2 7 38.57 - 0.49 1.283
3 16 39.06 İ 0.44 1.769
4 14 37.43 i 0.35 1.326
5 12 41.50 İ 0.68 2.355
6 9 42.11 t 0.42 1.269
7 10 42.20 İ 0.71 2. 251
8 8 42.13 İ 0.93 2.642
9 20 43.30 1 0.42 1.867

10 7 43.86 1 0.40 1.069
11 7 43.57 İ 0.65 1.718
12 28 44.61 İ 0.35 1.833
13 7 44.5? İ 0.57 1.512
14 7 46.00 1 0.44 1.155
15 8 48.13 ~ 0.61 1.72?
16 2 48.00 İ 0.00 0.000
17 4 45.75 1 0.75 1.500
18 38 46.26 - 0.30 1.841
19 5 45.80 ± 1.00 2.225
20 1 44.00 - 0.00 0.000
21 5 46.40 İ 0.98 2.191
22 6 47.67 İ 0,61 1.506
23 3 46.33 - 0.4? 0.817
24 41 47.07 - 0.30 1.942



(EK-7I)
KÖPRÜKÖY SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-24 AYLIK ÇOCUKLARDA

GÖĞÜS ÇEKESİ ORTALAMA DEĞERLERİ

Yaş
(Ay)

Göğüs Çevresi 
ölçülen Çocuk 
Sayısı

Göğüs Çevresi 
(Ortalama + §.fiata) 

Cm.
Standart 
Sapma (Cm)

1 2 35.50 i 0.50 0.707
2 7 39.43 i' 0.93 2.44)
3 16 39.63 - 0.58 2.306
4. 14 40.36 t 0.54 2.023
5 12 40.50 İ 0.91 3.148
6 9 41.11 İ 1.C6 3.179
7 10 43.00 İ 1.05 3.333
8 8 42.38 İ 1.97 5.579
9 20 43.00 İ 0.67 2.974

10 7 41.86 İ- 1.16 3.078
11 43.00 İ 1.31 3.464
12 28 43.07 İ 0.55 2.918
13 7 44.57 i 0.72 1.902
14 7 46.14 İ 1.12 2.963
15 8 45.50 i 0.75 2.138
16 2 48.50 Î 2.37 3.356
17 4 48.00 İ 0.71 1.414
18 38 4?.16 İ 0.06 0.347
19 5 46.60 İ 1.47 3.286
20 1 49.00 i 0.00 0.000
21 5 47.20 İ 1.16 2.588
22 6 49.50 İ 1.18 2.881
23 3 48.67 - 1.20 2.082
24 41 48.2? İ 0.47 3.000



(EK-VII)
KÖPRÜKÖY SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-24 AYLIK ÇOCUKLARDA

ORTA KOL ÇEVRESİ ORTALAMA DEĞERLERİ

Yaş
(Ay)

Ortakol çevresi 
ölçülen çocuk 
Sayısı

Ortakol çevresi 
(Ortalama + îT.Ha^aJöm

Standart_ 
Sapma(Cm]

I 2 11.00 i 1.00 1.414
2 7 12.00 İ 0.72 1.915
3 16 13.06 İ 0.43 I.7II
4 14 12.71 - 0.34 1.267
5 12 13.08 İ 0,60 2.065
6 9 12.89 İ 0.75 2.261
7 10 13.50 i 0.50 1.581
8 8 13.13 ~ 1.08 3.044
9 20 13.35 i 0 .3 7 1.663
10 7 11.86 İ 0.59 1.574
11 7 12.14 İ 0.63 1.676
12 28 13.04 i 0.32 1.710
13 7 13.86 İ 0.46 1.215
14 7 14.71 İ 0.52 1.380
15 8 13.75 İ 0.53 1.488
16 2 14.00 İ 1.00 1.414
17 4 13.75 1 0.75 1.500
18 38 14.03 İ 0.21 1.325
19 5 13.20 İ 0,66 1.483
20 1 15.00 i 0.00 . 0.000
21 5 14.00 İ 0.63 1.414
22 6 14.67 - 0.67 1.633
23 3 15.00 i 0.58 1.000
24 41 14.02 İ 0.27 1.725


