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1. Giriş

Hasta Eğitimi (HE), sağlığı iyileştirmek için 
sağlık konusunda bilgi edinimi ve gerekli dav-
ranışsal değişikliklerin sağlanmasını amaç-
layan bir çeşit öğrenme ve öğretme sürecidir 
ve sağlık yönetiminde önemli rol oynar [1]. 
Geçmiş çalışmalarda hasta eğitiminin, hasta-
ların kendi sağlık yönetimlerini sağlamalarına 
yardımcı olduğu ve de sağlık bakım maliyetini 
düşürdüğü belirtilmiştir. Özellikle kronik has-
talık durumlarında, hasta eğitimi tekniklerinin 
kullanımıyla yaşam kalitesinin anlamlı ölçüde 
arttığı gözlenmiştir [2].

Geçmiş çalışmalar, geleneksel hasta eğitimi 
yöntemlerinin önünde zaman, eğitime erişim 
ve maliyet gibi bazı engeller olduğunu ortaya 
koymuştur [3]. Bu engelleri internet ve web 
teknolojilerinin sunduğu olanaklarla ortadan 
kaldırmak mümkündür.

Web tabanlı hasta eğitimi teknolojileri çoğun-
lukla kronik hastalıklarla ilgili olarak tasar-
lanmış olsa da kullanım alanları geniştir. Bu 

çalışmada, şimdiye kadar yapılmış olan web 
tabanlı hasta eğitimi programlarına ilişkin tüm 
çalışmalar  taranmış, içerik, tasarım, değer-
lendirme ve sonuçları incelenmiş ve özetlen-
miştir. Ayrıca, beslenme eğitimi üzerine tasar-
lanan bir web tabanlı eğitim uygulaması olan 
“Beslenme Eğitimi Modülü”’nün algoritması 
ve içeriği anlatılmıştır.

Web tabanlı hasta eğitimi uygulamasının bes-
lenme konusunda tasarlanmasının nedeni obe-
zite gibi beslenmeyle ilişkili sağlık sorunları-
nın tüm dünyada yaygınlaşması ve halk sağlı-
ğını tehdit etmesidir. Obezite ve fazla kilolu-
luk ile mücadelede beslenme eğitimi önemli 
yer tutmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezitenin 
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini engelle-
mek için sağlık profesyonelleri ve kuruluşları 
tarafından birçok beslenme eğitimi programı 
düzenlenmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve 
diğer bazı kuruluşlar da birçok beslenme eği-
timi programı planlamakta ve sürdürmektedir 
fakat ülkemizde web tabanlı bir beslenme eği-
timi programı bulunmamaktadır. Bu nedenler-
den dolayı, bu çalışmada bireylerin beslenme 
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bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla web ta-
banlı bir beslenme eğitimi programı tasarlan-
mıştır. Bu programla kişilere temel beslenme 
bilgisi edinebilecekleri, ulaşımı ve kullanımı 
kolay etkin bir eğitim programının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

2. Metot: Beslenme Eğitimi Modülü                             
Tasarım Süreci

Beslenme Eğitimi Modülü; kişisel beslenme 
yönetimi aracı olarak geliştirilen “Beslenme 
Portalı”nın ilk modülü olarak tasarlanmıştır. 
Beslenme Eğitimi Modülü’nün öğretim tasa-
rımı, hızlı prototip geliştirme yaklaşımını da 
içeren modifiye edilmiş ADDIE(Analysis, De-
sign, Development, Implementation and Eva-
luation) modeli kullanılarak yapılmıştır. Bes-
lenme Eğitimi Modülü’nün prototipi “Temel 
Besin Grupları Alt Modülü” için tasarlanmış-
tır. Bu alt modülün içeriği öğrenme hedefleri 
belirtildikten sonra bu hedefleri karşılayacak 
şekilde, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın ortak planı çerçevesinde Türk 
halkının yeterli, dengeli ve sağlıklı beslen-
mesi amacıyla uzman kişilerce hazırlanan 
“Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nden 
sağlanmıştır. Modül içeriği, “Temel Besin 
Grupları” ile ilgili temel bilgilerin  yanı sıra 
öğrenme sürecine katkı sağlayacak, modül 
sonunda yer alan, konuyla ilgili oyun ve test-
ler de içermektedir. Ayrıca, Beslenme Eğitimi 
Modülü içerisinde, eğitime katılan bireylerin 
bir araya gelip beslenme konusunda bilgi pay-
laşımında bulunabilecekleri bir forum bölümü, 
ihtiyaç duyduklarında detaylı bilgiye ulaşma-
ları için “Referans Kaynaklar” bölümü yer 
almaktadır. Programla ilgili geri bildirimlerin 
iletilebilmesi için ise “Geri Bildirim” bölümü 
bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak, Beslenme Portalı’nın diğer 
modüllerinde kişisel kilo ve beslenme duru-

munun değerlendirilmesi için geliştirilmiş 
hesaplama ve kayıt araçları yer almaktadır. 
Beslenme eğitimi alan bireyler bu araçları kul-
lanarak bireysel beslenme durumları hakkında 
da bilgi edinip kişisel beslenme alışkanlıkları-
nı iyileştirebilirler.

3. Sonuç

Geçmiş çalışmaların bulguları Web tabanlı 
hasta eğitiminin hastalar ve hasta bakımı so-
nuçları üzerindeki olumlu yönde etkisi oldu-
ğunu göstermiştir. Web tabanlı hasta eğitimi 
sağladığı olanaklar nedeniyle hasta eğitiminde 
tercih edilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi obezite ve fazla ki-
loluluk Türkiye için de önemli sağlık problem-
leridir. Bu problemlerle mücadelede beslenme 
eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar 
tabanlı beslenme eğitimi programları üzerine 
yapılan çalışmalar, bu programların programı 
kullananların beslenme davranışları üzerinde 
etkisi olduğunu kanıtlamıştır [6,7].

Türkiye’de ise beslenme üzerine web tabanlı 
bir eğitim programı bulunmamaktadır. İnternet 
ortamında var olan web sitelerindeki beslenme 
bilgisi ise yetersizdir. Değerlendirilme aşama-
sında olan Beslenme Eğitimi Modülü Türki-
ye için yetişkin bireylerin beslenme bilgisini 
arttırmada ve kişisel beslenme alışkanlıklarını 
geliştirmede alternatif bir yol olabilir.
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