
1.BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI (BDOP) ÇALIŞMALARI
-BDOP Kapsamında Yapılan Çalışmalar, Yaşanılan Güçlükler, Öneriler
 
Yapılan Çalışmalar

Milli Eği�m Müdürlüğü ile beraber il komisyonu yenilenerek; Yıllık program tanı�mı, ilk başvuru dene�mi ve takip
dene�mleri için plan hazırlandı.

Eği�m -Öğre�m yılının başlangıcında İlçe Milli Eği�m Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde takip dene�mleri
için komisyon kuruldu ve 11 ilçede komisyon üyelerinin de ka�lımı sağla�larak  ilçelerdeki tüm  okul müdürlerine
eği�m toplan�sı düzenlendi. 

-Ülkemizde Obezite ve Hareketsiz Yaşam Oranları,
-Çocukluk Çağı Beslenme Bozukluğunun Yol Aç�ğı Hastalıklar
-Çocuklar ve Okul Çalışanları İçin Okullarda Sağlıklı Beslenmeyi ve Hareketli Yaşamı Alışkanlık Haline Ge�recek Öneriler 
-BDO Programı Uygulama Kılavuzu Tanı�mı konularında eği�m verildi.

2017 yılında beslenme dostu okul sayısını ar�rmak amacı ile  il halk sağlığı müdürlüğü takip formu oluşturuldu
ve bütçe alındı. Alınan bütçe ile BDO programına ka�lan okullara;
*2 takım forması                                      *Basketbol topu
*voleybol topu                                          *Atlama ipi sayaçlı
*BKİ çarkı                                                 * Yeşil renkli beslenme dostu okul klasörü
*Elma şeklinde sağlıklı yaşam önerileri içerikli pano
*Dikdörtgen şeklinde “beslenme dostu okul” levhası
*18 yaş al� percentel değerlerini içeren tablo
*Ekip üyelerine kristal elma şeklinde plaket verildi.

Yaşanılan Zorluk Ve Öneriler:

Yapılan eği�mlerde ve ziyaretlerde ; okullarda temizlik personeli yetersizliğine bağlı olarak hijyende aksaklıklar oluştuğunu
ve bunun genel sorun olduğunu  idareciler aktardı.

Okulların temizlik personelleri okul mevcuduna göre olması gereken sayılarda tutulması için , Milli Eği�m Bakanlığı koşulları
sağlayabilecek imkan, çözüm ve destek sağlayabilir.

Yeni kan�n genelgesinde yayımlanan yasaklı gıdaların sa�şı için yapılan dene�mlerde, okul müdürlerinin kan�ne yönelik
Yap�rımları olduğu halde  yeni genelge uygulanmıyor(ihale fiyatları, dışarıdan rahatlıkla sa�n alma gibi sebeplerle). Ve okula
çok yakın yerlerde sağlıksız beslenmeye yöneltecek işletmeler(BİM,A101,esnaf bakkalları…) bulunuyor.

Kan�nde sa�lan ürünlerin özelliklerine yönelik dene�m; okul kan�n dene�m ekibi dışında bir kontrol grubu, kişisi
oluşturulabilir ( Okula Gelen Müfe�şler, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları…)  Tütün sa�şı gibi, kan�n genelgesi
kapsamındaki sağlıksız gıdaların sa�şı da,  okul çevresine belirli uzaklıklardaki yerler tara�ndan gerçekleş�rilebilir
yada gıda işletmelerinin  okul çevresine açılması yasaklanabilir.

Okul önüne gelen seyyar sa�cılar sa�ğı kontrolsüz gıda sa�şını (döner,ekmek arası ürün…)ilgili kurumlar (zabıta,gıda tarım…)
engelleyebilmeli. 

Çoğunluk okul için BDOP'na girmek ekstra iş olarak görülmektedir. 

İlgili Bakanlıklarca  BDOP'na  ka�lan okullara ser�fika dışında teşvik edici bir hediye, okulun ar�sı olduğunu gösterecek şeyler
verilebilir.

-Okul giriş kolonuna yerleş�rilecek biçimde “Okulumuz Beslenme Dostu Okul” levhası hazırla�labilir,
-Çocuklar için sağlıklı yaşama teşvik edici rozetler verilebilir.
-Okullara tar� boy ölçer verilebilir.
-Kan�nler için onların desteğini sergileyen pankart, afiş, levha gibi materyaller oluşturulabilir.
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65 Adet (1 okul kapa�ldı)

25 Adet

114 Okul

         Kahramanmaraş İlimizin Yıllara Göre Beslenme Dostu Okul Sayıları;

TOPLAM BDO SAYISI (2010-2018)

İldeki Toplam Okul Sayısı

İldeki Toplam BDO Sayısı

İldeki BDO Oranı
(Beyaz bayraklı okul sayısına göre)
İldeki BDO Oranı
(Toplam okul sayısına göre)

1018

114

%37,74

%11,20

2- SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE OKUL EĞİTİMLERİ

Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise

7 150 240 254

2018-2019 OKUL EĞİTİM PLANI 

Anaokulu İlkokul  Ortaokul Lise 

Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşam 
Konu ve Başlıklı 
-Beslenme Üzerine 
Eğitici Video (pasak 
İle Yunak Vb.) 
 
 
*mart- nisan  2018 
 
 
 
 
 

Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşamın 
Önemi  
 -Sağlıklı ve Dengeli 
Beslenme Nedir?  
-Sağlıklı Beslenme 
için Neler 
Tüketmeliyiz? 
-Fiziksel Aktivite 
Neden Önemli? 
*Ocak  2018- Aralık  
2018 
 

Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşamın, 
Diyabet ve Tuz 
Tüketimi 
-Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşamın 
Önemi 
-Tip 1 diyabet 
-Aşırı Tuz 
Tüketiminin Zararları 
 * Ocak  2018- Aralık  
2018 
 
 

Obezite, Diyabet ve 
Aşırı Tuz Tüketimi-
,Fiziksel Aktivite 
-Obezite Nedir? 
-Obezite İle 
Mücadele de Sağlıklı 
Beslenme  
-Tip1 ve Tip 2 
diyabet  
-Diyabet ile Yaşam 
-Aşırı Tuz 
Tüketiminin Zararları 
 
* Ocak  2018- Aralık  
2018 
 

Hedef Okul Sayısı 
20 

Hedef Okul Sayısı 
220 

Hedef Okul Sayısı 
148 

Hedef Okul Sayısı 
136 

Gerçekleşen 
 
7 

Gerçekleşen 
 
150 

Gerçekleşen 
 
148 

Gerçekleşen 
 
136 

 

Çocukların beslenmesinde annelerin önemli rolü olduğu için çocuk beslenmesinin önemi konularında eği�mleri okul dışı 
alanlarda da planlanıyor. Kuran Kursları, Halk Eği�m Merkezleri…

Yapılan her sağlıklı beslenme eği�minde özendirici olması için fizik egzersiz hareketleri yap�rılıyor.

Özel gün ve ha�alarda ilçe sağlık müdürlüğü işbirliğinde okulların ka�lımı ile yürüyüş, spor müsabakaları yapılıyor.

Hareketli yaşam yürüyüşlerinde liselerden öğrenci  grupları alınıyor.

Okullara verilen  bisikletlerin etkin kullanımına örnek olması için, her ilçede il müdürümüzün ve ilçe yöne�cilerinin, bisiklet
alan okulların  ka�lımı ile bisiklet sürülüyor.

Yerel medyada kadın programlarında, haber programlarında  diye�syen ile sağlıklı yaşam, ilde obezite ile mücadele
konusunda verilen hizmetler konularında TV programı yapılıyor.

Tüm hareketli yaşam etkinliklerinde, diyabet etkinliklerinde yerel basından faydalanılarak röportajlar veriliyor.

      Okul eği�m planını;

Sağlıklı yaşamı alışkanlık haline ge�rmek ve farkındalık oluşturmak için tüm ilçelerde ilkokul 2.sınıflara ve �p 1 diyabetli
öğrenci bulunan okullar öncelikli olarak tüm liselere ve ortaokullara diyabet ve çölyak  eği�mleri verilmesi için yıllık ilçe
planına ekleniyor ve üst yazı ile ilçelere gönderiliyor.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunda her dönem karar olarak alınması sağlanarak eği�m planlamalarında il
yöne�cilerinin desteği alınmış oluyor.

 Okul Eği�m Çalışmalarımızda;

İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlıklı beslenme ve hareketli hayat birimini temsil eden personellere sunum teknikleri, obezite ve
diyabet ile mücadele  konularında hizmet içi eği�m verilerek sahada etkin ve konuya hakim bir  eği�m vermeleri sağlanıyor.

 Her eği�m sonunda hareketli yaşama örnek olacak  egzersizler yap�rılıyor.

Eği�mlere öğretmenler ve kan�n çalışanları da dahil ediliyor.

Öneriler ;

Yeni Eği�m Materyalleri Oluşturulabilir ve Sayıları Ar�rılabilir

Sağlıklı Beslenme ve  Hareketli Yaşam konusunda eği�ci olan  Boyama Kitabı, kitap ayracı, Sağlıklı Beslenme Dergileri,
diyabet içerikli dergiler  gibi materyaller her yıl bakanlığımızca fazla sayıda basılarak  müdürlüklere gönderilebilir.

Sağlıklı besin seçimleri konularında  kan�nlere yönelik afişler yapılabilir.

Eği�m-Öğre�m Dönemi İçerisinde 38.234 Öğrenci, 3226 Öğretmen Ve Kan�n Çalışanına Eği�m Verildi.

2018 yılı içerisinde verilen okul eği�m sayısı:  651

Okul Programlarına Göre Eği�m Sayıları: 

BESLENME
DOSTU OKUL

BESLENME
DOSTU OKUL

BESLENME
DOSTU OKUL

3.İLDE YAPILAN DİĞER OKUL ÇALIŞMALARI

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
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