BESLENME VE Dİ YETETİ K HABERLERİ
7. Uluslar Arası Diyetetik Kongresi
Dünyanın her tarafındaki Ulusal Diyetetik Dem ekleri ile tar
tışm a ve tanışma olanağı sağlamak amacı ile 1952 yılından beri
3— 4 veya 5 senede bir (Enternasyonal Beslenme Kongrelerine bağlı
olarak ) Uluslar arasi Diyetetik Kongresi yapılmaktadır.
1952 de Amsterdam — Hollanda, 1956 da Rom a — İtalya, 1961
d e Londra — İngiltere, 1965 de Stakholm — İsveç, 1969 da Washingt0n — U.S.A., 1973 de Honnover — Almanya da yapılan uluslar ara
sı Diyetetik Kongrelerinin 7. si 1977 yılı haziran ayında Sidney —
Avustralya’da yapılacaktır. Kongre programı henüz elimize geçme
m iştir. Sonraki sayılarımızda ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.
Yazışma adresi
International Dietetics Congress Secretariat
Dulcie Stretton Associates 70 Glenmore R.D.
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AUSTRALIA
Gıda ve Beslenme Simpozyumu Duyurusu
4 — 7 Nisan 1977 tarihleri arasında İstanbul’da T.B.T.A.K.
M arm ara Bilim sel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünce Gıda ve
B eslen m e konusunda bir simpozyum düzenlenecektir. Duyrulur.

Siuıpozyunııın amaçları
1 —

T ü rk iye’de bugüne kadar Beslenme üzerinde yapılmış
araştırm aların gözden geçirilm esi,
2 — Y urdum uzda şim diye kadar klinik yolla saptanmış olan
b eslen m e yetersizliklerinin (çocu k ve yetişkinlerde) incelenmesi,
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3 — Yurdumuzda Beslenme üzerinde çalışmalar arasında bir

koordinasyon sağlanması,
4 — Bundan sonra bu alanda yapılması gereken araştırm ala
rın planlanması.
Program : Bu simpozyumda, Gıda ve Beslenm e K on u la n üze
rinde yapılmış olan araştırmalarm ilgili çağrılı tebliğler ve
diğer tebliğler sunulacak, panel tartışmaları yapılacak, ilerde
gıda ve beslenmeyle ilgili yapılması gereken araştırm alar planlanıp
programlaştırılacak ve bu konularda koordinasyon sağlanm ası y ö 
nüne gidilecektir.
Organizasyon : Simpozyuma herkes kendi veya çalıştıkları ku
ruluş hesabına katılacak ve katılanlardan herhangi bir giriş aidatı
alınmıyacaktır. Bu simpozyumda yabancı m em leketlerden tanın
mış uzmanlarla, yurdumuzdaki Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı
uzmanlarda tebliğ verecek ve yabancı dille verilm iş olan tebliğler,
Türkçeye çevrilecektir.
Yardımcı B ilgiler: Sim pozyum a katılmak isteyenler, ikinci
sahifedeki form u doldurup kesip Ocak 1977 sonuna kadar postalayacaklardır. Çağrılı tebliğler dışında, sunulacak olan tebliğler
üç bin kelimeyi geçmiyecektir. Bu tebliğlerin iki yüzer kelim elik
Türkçe ve İngilizce özetleri, 15 Şubat 1977 ye kadar gönderilm iş
olacaktır.
Gıda ve Beslenme Simpozyumu için başvurma adresi :
MBEAE, Beslenme ve Gıda Teknolojisi Ünitesi, P.K. 141 K adı
köy / İSTANBUL
Dünyada Beslenme — Barış ve Dostluk Sem ineri
Ankara Soroptim ist Kulubü (Meslek Kadınları D em eğ i) kuru
luşlarının 25. yıldönümü nedeniyle Sayın Em el K oru tü rk ’ün hi
mayelerinde 24 — 28 Kasım 1976 tarihlerinde «Dünyada Beslenm e
Barış ve Dostluk» konulu bir sim pozyum düzenlem işlerdir. Bu
simpozyuma üyelerimizden Prof. Dr. Ayşe Baysal, Prof. Dr. Orhan
Koksal ve Dr. Türkan Kutluay konuşm acı olarak katılm ıştır.
Türkiye’de Gıda Kayıpları Semineri
Ülkemizde olagelen gıda kayıpları konusuna açıklık getir
mek, kayıpların oluş biçim ini ve hangi aşamada ne m iktarda b u 
lunduğunu saptamak ve olum lu önlem lere zemin hazırlamak am a
cıyla;
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— M illi Prodüktivite Merkezi
— H acettepe Üniversitesi
— Gıda İşleri Genel Müdürlüğü
ortaklaşa bir araştırma düzenlemişler ve sonuçlandırm ışlardır.
G ıda kayıpları, gıdaların üretiminden insan vücudu içinde
kullanılana kadar geçirdiği yolların belirli aşamalarında olm akta
d ır. B u bakım dan kayıpların nedenlerini ortaya koym ak için in
celem elere tüketici düzeyinde başlanmış Ankara’da toplu beslenme
yapılan kurumlarda. kiler — mutfak — tüketici bağı üzerinde du
rulm uştur.
B u araştırm a sonuçlarının tartışmaya açılması, konu ile ilgili
bu lu nan kuruluş ve uzmanların görüşlerinin saptanması bakımın
d an yararlı olacağı düşüncesi ile 11— 12 Ocak 1977 tarihlerinde «Gı
d a K ayıp ları» konulu bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminere
üyelerim izden Prof. Dr. Orhan Koksal, Prof. Dr. Ayşe Baysal, Dr.
T ü rk an Kutluay, Dr. Selma Birer, Dyt. Şenda Tunca konuşmacı
olarak katüm ışlardır.
M illi Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan Beslenme Seminerleri
1.

Kurum Beslenm esi Semineri

M eslek Liselerine konan Kurum Beslenmesi dersini yürüte
c e k olan M eslek Lisesi öğretmenlerini Kurum Beslenmesi konu
sunda eğitm ek am acı ile 26 Temmuz, 13 Ağustos tarihleri arasında
B u rs a ’da «K u ru m Beslenm esi» Semineri düzenlenmiştir. Milli Eği
tim B akanlığı K ız Teknik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
sem in ere Dr. Türkan Kutluay öğretim görevlisi olarak katılmıştır.
2.

Ev E konom isi ve Beslenme Semineri

19 — 30 Tem m uz tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca H a
cettep e Üniversitesi Beslenm e ve Diyetetik Bölümünde Ortaokul
ve Ö ğretm en Liseleri Ev — İş öğretmenleri için Ev Ekonom isi ve
B eslenm e sem ineri verilm iştir. Bu seminerde Prof. Dr. Ayşe
B aysal, Dr. Bahtiyar Ünver, Dr. Ufuk Güneyli ve Dr. Sevinç Yücecan öğ retim üyesi olarak görev almışlardır.
3.

B eslen m e Eğitim i Semineri

M illi E ğitim Bakanlığınca, 2S Tem m uz 6 Ağustos tarihlerinde
G ezici K adın K ursu öğretm enlerine Hacettepe Üniversitesi Bes-
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lenme ve Diyetetik bölümünde Beslenme eğitimi semineri verilm iş
tir. Bu seminerde Prof. Dr. Ayşe Baysal, Dr. Bahtiyar Ünver, Dr.
Ufuk Güneyli ve Dr. Sevinç Yücecan öğretim üyesi olarak görev
almışlardır.
4.

Beslenme Eğidm Semineri

Beslenme Gezici Eğitimi Baş öğretm enleri Beslenm e konu
sunda eğitmek amacı ile 4 — 13 Ağustos tarihleri arasında İstanbul
Yıldız Sağırlar ve Dilsizler okulunda Beslenme Eğitim i semineri
düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Hizm et içi Eğitim Dairesi
Başkanlığınca düzenlenen bu seminere öğretim üyesi olarak Prof.
Dr. Ayşe Baysal ve Dr. Bahtiyar Ünver katılmışlardır.
Kadın Yönetici Geliştirme Kursları
Kalkınmada kadınların, özellikle yönetici kadınların rolünün
büyüklüğü nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakan
lığı, AID (Agency for International Developm ent) ile iş birliği
yaparak her yıl gelişmekte olan ülkelerde yönetici durum unda olan
kadınlar için «Yönetici Geliştirme» kursları düzenlemektedir.
Bu yıl 12 Mayıs — 25 Haziran tarihleri arasm da W ashington’da yapılan bu seminerlerin ilkine National Concil o f Churches o f
U.S.A. tarafından sağlanan burs iie Türkiye Diyetisyenler D em eği
Başkanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm ü öğretim görevlisi Dr.
Türkan Kutluay katılmıştır.
Planlama, yönetim ilkeleri, problem çözm e, öğretm e, etkili
konuşma ve kontrol yöntemleri gibi konuların yer aldığı bu sem i
nerlerin İkincisi 1977 yılı Mayıs — Haziran ayları içersinde Washington D.C. de yapılacaktır.
Yazışma adresi
U.S. Department of Agriculture
Washington D.C. 20250
U.S.A
Uluslararası Kadın Yılı Faaliyetleri
Uluslararası kadın yılı nedeniyle 1976 yılı Eylül ayından beri
her iki ayda bir olmak üzere IVP — TP (International W om en ’s
Year Tribüne Project) haber bülteni yayınlanmaktadır. Bu bültende
her ülkenin kadınları ile ilgili faaliyetler, araştırm alar dem ek
çalışmaları gibi hususlar yer almaktadır. Üçüncü sayısı çıkan bü l
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tenin 1. sayısında Dr. Türkan Kutluay ile ilgili bir haber yayın
lanm ıştır. Daha sonraki sayılarda ülkemizle ilgili haberlerin yer
alm asını arzulamaktayız. Bu nedenle aşağıda verilen haber özet
lerinde görüldüğü gibi Türkiye’de kadın hareketleri ile ilgili haber
ler gönderm enizi bekliyoruz. Haberin kadın hakları ile ügilenen
diğer m eslek mensuplarına duyurulmasınıda ayrıca rica ederiz.
H aber Özetleri
Ö rnek I
K enya’dan
K enya kadınları su için birlikte çalışıyorlar.
A m aç — K enya’da kutsal bölgelere yeterince ve sağlıklı su te
m in etm ek.
Ö rnek II
P akistan’dan :
K ırsal alanlara giden kadınlar köy liderleri ile konuşarak bu
kanalla köylüye yardım program ı planlıyarak seminerler ver
m eye başlam ışlardır.
Ö rnek III
Japonya’dan :
16 M ayıs 1975 de Japon kadınları Everest tepesine tırmandılar.
M rs. E ik o H isano yönetiminde 15 kadın tırmandı ve bu dün
yada ilk kez başarıldı.
G ıda Dergisi
G ıda ve ferm antasyon Teknolojisi Dem eği Başkanlığı Tara
fın d a n «G ıd a» isim li bir dergi çıkarılmaktadır. İlk sayısı Mart
1976 da çıkarılan bu derginin 2 ayda bir yayınlanması planlanmış
tır.
D ergi kom itesi tarafından
aynen duyuruyoruz.

yapılan

bildiriyi siz üyelerimize

«G ıd a» isim li dergim izde yayınlanmak üzere Gıda Sanayinin
teknik, ek on om ik ve aktüel sorunlarına çözüm götüren telif veya
tercü m e her türlü görüş, derleme, araştırma ve benzeri çalışma
lara ihtiyaç duyulm aktadır. Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz
çalışm alarınızı aşağıdaki adresim ize gönderm enizi rica ederiz,
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Çalışmalarımıza yardım cı olacağınız inancı ile katkınızı bekler,
ilginize teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.
Yazışma ve abone için adres :
Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Derneği Başkanlığı
Başak sok. 38/3 Küçiikesat / ANKARA
Radyo ve Televizyon Programları
— Prof. Dr. Orhan Koksal 9 Eylül tarihinde TRT Ankara Te
levizyonunca düzenlenen İnsan ve Dünyası program m da «Sağlıklı
Uzun Yaşamada Beslenmenin Rolü konusunda bilgiler verm iştir.
— Prof. Dr. Ayşe Baysal TRT Ankara Radyosu tarafından
düzenlenen Kadm Dünyası program m da «B eslenm e» konularında
bügüer vermiştir.
Geleneksel Türkiye Diyetisyenler Derneği Balosu
13 Kasım 1976 tarihinde Marmara Oteli salonunda 7. Türkiye
Diyetisyenler Demeği Geleneksel Balosu düzenlenmiştir.
1976 Yılı Mezunları ve Master ve D oktora Yapanlar
Bu yıl Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik B ölü m ü n
den 30 öğrenci mezun olmuştur. Dr. Türkan K utluay’ın denetim in
de 27. Haziran 1976 günü yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler
bir de büfe hazırlamışlardır. (Resim 1). Mezunların hem en hepsi
çeşitli hastane ve ana ve çocuk sağlığı m erkezlerinde çalışm aya baş
lamışlardır. Her yıl dağıtılan «İhsan Doğram acı Üstün Başarı» öd ü 
lünü bu yıl Yasemin Şener almıştır (R esim 2). Yasem in Şener H.Ü.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü asistanlık sınavını kazanarak göre
vine başlamıştır.
Bu yıl Mezuniyet sonrası, bilim uzmanlığı ve d ok tora yapan
larda aynı törende diplomalarını almışlardır. Perihan Arslan
doktora (Resim 3) Ayşen Önaldı, Nuriye Örer ve Nurdan O kbay
da uzmanlık derecelerini almışlardır. (Resim 4).
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunlarının diplom alarını, b ö 
lüm başkanı Prof. Dr. Ayşe Baysal (Resim 5). üstün başarı öd ü l
lerini Rektör Prof. Dr. Doğan Karan (Resim 2), uzm anlık ve d o k 
tora derecesi alanların diplomalarını da M ezuniyet Sonrası Eğitim
Fakültesi Dekam Prof. Dr. Doğan Taner verm işlerdir (R esim 3).
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R e s im I. M ezu n iyet T ören im le öğren cilerin davetliler içiıı hazırladığı bü feden
g o r ıın u ş

R e s im 2. Y a s e m in Ş en er, «İh sa n D o ğ ra m a cı» Ü stün B a ş a n Ö dü lü »n ü R ektör
P r o f. D r. D o ğ a n K a r a n ’dan alırken.

R esim 3. Dr. Perihan A rslan D o k to ra D ip lom a sın ı D ek an D o ğ a n T a n e r ’den
alırken.

R esim 4. N uriye Ö rer, Ayşen Önaldı,
u zm an lığı d ip lom aları ile.

M eral B irer ve N u rd a n O k b a y B ilim
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R e s im 5. B e sle n m e v e D iyetetik B ölü m ü B aşkam P rof. Dr. Ayşe Baysal m e
z u n la ra d ip lo m a la r ım verirken .

Üyelerden H aberler
— M ualla Aykut doktorasını tamamlamış ve Kayseri Gevher
N esibe Tıp Fakültesine öğretim görevlisi olarak tayin edilmiştir.
— Vildan Şahlan ve Güler Ataünal Hacıbeyoğlu uzmanlık de
recelerini alm ışlardır.
İn giltere’de doktorasını tamamlayan Bike Aksu yurda dönmüş
v e H acettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsünde T op 
lum B eslenm ecisi olarak göreve başlamıştır.

