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Bazý temel verilerle
Türk gýda ve içecek sektörü
Deðiþimin öncüsüyüz
Gelecekteki tüm strateji,
politika ve uygulamalarýn
güvenilir bilimsel veriler
üzerine dayandýrýlabilmesi
için, ulusal saðlýk ve
beslenme araþtýrmamýz
acil bir gereksinimdir.

Geçtiðimiz yüzyýlda sanayileþmeye ve kentleþmeye
paralel olarak artan hareketsiz yaþam tarzlarý,
yoðun iþ ve yaþam koþullarý içinde yetersiz ve
dengesiz beslenme beraberinde birçok sorunu da
gündeme getirmiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü
tarafýndan "Obezite" yüzyýlýn en önemli salgýn
hastalýðý olarak ilan edilirken ülkemizde de baþta
Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere deðiþik kurumlar
konuya dikkat çekmeye baþlamýþtýr.
Ancak, Türk toplumunun obezite ve malnutrisyon
(yanlýþ ve yetersiz beslenme) da dahil olmak üzere
saðlýk, beslenme ve fiziksel aktivite yeterlilik
durumunu gösteren güncel ve kapsamlý bir
araþtýrma ne yazýk ki mevcut deðildir.
TGDF olarak Türk Gýda ve Ýçecek Sanayii adýna,
gelecekteki tüm strateji, politika ve uygulamalarýn
güvenilir bilimsel veriler üzerine dayandýrýlabilmesi
için kendi ulusal saðlýk ve beslenme araþtýrmamýzýn

23.276: Ýþletme
yapýlmasýnýn acil bir gereksinim olduðunu her
platformda dile getirmekteyiz.
Obezite de dahil olmak üzere toplum beslenmesine
iliþkin sorunlarýn aþýlmasýnda ilgili kurum ve
kuruluþlarla aktif bir iþbirliði içinde hareket eden
TGDF; yeni ürün seçeneklerinin geliþtirilmesi,
reklam ve pazarlama faaliyetlerinin tüketici
bilincinin geliþtirilmesi yönünde teþvik edilmesi ve
fiziksel aktivitenin desteklenerek aktif yaþam
tarzlarýnýn oluþturulmasýna odaklanmaktadýr.
Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünün en büyük sivil
toplum kuruluþu olan TGDF'nin Obezite ve
beslenme konusundaki yaklaþýmlarýný ve
çalýþmalarýný kamuoyu ile paylaþmak adýna
hazýrlanan bu çalýþma inanýyoruz ki tüm
paydaþlarýmýzýn çalýþmalarýna katký saðlayacaktýr.
Þemsi KOPUZ
Baþkan

61: Yabancý sermayeli firma
639.000: Çalýþan
% 13,9: Cari fiyatlarla sektör büyümesi
% 21,7: Sektörün GSYÝH içindeki payý
127 Milyon ton: Gýda sanayi üretim kapasitesi
13.3 Milyon litre: Ýçecek sanayi üretim kapasitesi
% 194: Dýþ ticaret karþýlama oraný
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TGDF, tüm
çalýþmalarýnda
CIAA ile entegre
AB Gýda ve Ýçecek Konfederasyonu'nun resmi üyesi olan
TGDF, ülkemizdeki gýda ve içecek endüstrisinin geliþimini
desteklemek ve dünyayla entegrasyonunu maksimuma
çýkarmak amacýyla tüm çalýþmalarýný CIAA ile paralel
yürütmektedir.
Avrupa genelinde gýda ve içecek üreticileri, beslenme,
diyet, fiziksel aktivite ve aktif yaþam biçimleri konularýnda
kamu eðitiminin güçlendirilmesine yönelik olarak
çalýþmaktadýr. Bu eðitim çalýþmalarýnýn yelpazesi; "Deðiþik
gýdalar dengeli beslenmede nasýl rol oynar?" gibi en basit
baþlýklardan, doktorlar için beslenme eðitimi gibi daha
komplike konulara kadar deðiþmektedir.

CIAA, bu kapsamda paketleme, inovasyon ve
etiketleme konularýný içeren bir araþtýrma
gerçekleþtirmiþtir. Bu araþtýrmanýn sonucu üye
firmalar tarafýndan dikkatle takip edilmektedir.
CIAA, Avrupa Komisyonu ile düzenli olarak Obezite
ve Saðlýklý Yaþam konusunda üye firmalarýný
bilgilendirmek için toplantýlar gerçekleþtirmektedir.
Obeziteyle savaþmak ve gýda sanayinin dikkatini
çekmek amacýyla www.active-lifestyle.eu web sitesini
hizmete sokmuþtur.

Avrupa Birliði Fiziksel Aktivite, Diet ve Saðlýk Platfromu
çalýþmalarýnýn da içinde yer alan CIAA, kesintisiz faaliyetleri
ile gýda ve içecek sanayinin üye ülkeler bazýnda
entegrasyonunu maksimuma çýkarmayý hedeflemektedir.
CIAA, Avrupa toplumunun hayatýný kolaylaþtýracak ve
onlara daha saðlýklý bir yaþam sürme imkaný saðlayacak
olan ve beslenme konusunda eðitimi de içeren çok geniþ
yelpazedeki çalýþmalarý aktif olarak desteklemektedir.

AB Gýda ve Ýçecek Konfederasyonu, (CIAA)
gerek ülkeler bazýnda gereksede üretici þirketler
bazýnda alýnan aksiyonlarý bir rapor haline
getirerek tüm paydaþlarýyla paylaþtý.

www.active-lifestyle.eu

Türkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi, Prof. Dr. H.
Tanju Besler koordinasyonunda gerçekleþtirilen
"Ambalajlý Gýda Ürün Etikelerinde Tüketici Algýsý
ve Beklentileri" konulu araþtýrma sonuçlarý
federasyonumuz tarafýndan referans kabul edilmiþ,
araþtýrma sonuçlarý olasý etkileriyle birlikte CIAA
ile paylaþýlmýþtýr. TGDF, kamuoyunu söz konusu
araþtýrma hakkýnda bilgilendirmek amacýyla 20
Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da Gýda Endüstrisi
ve Tüketici Ýliþkileri konulu bir konferansa ev
sahipliði yapmýþtýr.

WHO, Obezite ile Mücadele Avrupa Þartý
Geçtiðimiz yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren, özellikle
sanayileþmeye paralel olarak, insanlarýn yaþam
tarzlarýnda dramatik bir deðiþim olduðu
görülmektedir. Bu deðiþim sürecinde saðlýkla ilgili
temel konular insanlar için önem kazanmýþ olmasýna
raðmen, beslenme tarzlarýnda meydana gelen
deðiþiklikler, masa baþýnda geçirilen zamanýn
artmasý, yürüme yerine araba kullanýmýnýn tercih
edilmesi gibi hareketsiz yaþama zorlayan koþullar
beraberinde deðiþik sorunlarý da gündeme
getirmektedir.

Bunlarýn baþýnda toplumsal boyutta önemli sosyal,
psikolojik ve ekonomik sorunlara yol açan, kalpdamar hastalýklarý, hipertansiyon, þeker hastalýðý
gibi kronik hastalýklar ve tabii ki artarak seyreden
þiþmanlýk bir diðer ifadeyle "Obezite" gelmektedir.
Ülkemizde çocukluk obezitesinin görülme sýklýðýnýn
son 20 yýlda %6-7'den %15-16'ya çýktýðý
bildirilmektedir. Çocukluk çaðý obezitesinin yetiþkinlik
obezitesine yol açtýðý ve pek çok kronik hastalýk
için zemin oluþturduðu düþünüldüðünde obezite
ile mücadeleye çocukluk çaðýnda baþlamanýn ne
kadar önemli olduðu açýkça görülmektedir.
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Dünya genelinde durum
Türkiye; Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) Avrupa
Bölgesi'ne üye 48 ülkenin katýlýmý ile 15-17 Kasým
2006 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlediði "Obezite
ile Mücadele Avrupa Bakanlar Konferansý"nda,
"Avrupa Obezite ile Mücadele Avrupa Þartý"ný
imzalayan ülkeler arasýnda yer almýþtýr. Böylece,
anlaþmaya imza atan tüm ülkelere obezite ile
mücadele için ihtiyaçlar doðrultusunda yeni hedef
ve stratejiler belirlemek, obezitenin önlenmesine
yönelik faaliyetlere hýz vermek ve faaliyetlerin belirli
bir çerçevede yürütülmesini saðlamak amacýyla,
kendi ulusal eylem planlarýnýn hazýrlanmasý görevi
verilmiþtir.

FAO raporlarýna göre, 1995 - 2050 yýllarý arasýnda
dünya nufusunun %72 oranýnda artarak 6 Milyar
seviyelerinden 9-10 Milyar seviyelerine çýkacaðý
öngörülmektedir. Bu baþ döndürücü nüfus artýþý
küresel boyutta birçok sorunu da beraberinde
getirecektir.
Gýda ve içecek sektörü tüm dünyada olduðu gibi
ülkemizde de bir yandan hýzla artan nüfusumuzun
beslenme ihtiyaçlarýný karþýlamaya dönük projeler
yürütürken diðer yandan ürün çeþitliliðini hýzla
arttýrmak suretiyle obezite ile mücadelede
sorumluluðunu yerine getirmektedir.
Bugün, obeziteye neden olan faktörler tam olarak
açýklanamamaktadýr. Ancak, yanlýþ beslenme ve
vücuda alýnan enerji ile harcanan enerji arasýndaki
dengenin saðlanamamasý en önemli nedenler
arasýnda gösterilmektedir.
Yaþ, cinsiyet gibi demografik faktörlerin, eðitim
düzeyi ve medeni durum gibi sosyo-kültürel
faktörlerin yaný sýra biyolojik faktörler ile beslenme
alýþkanlýklarýnýn da, beslenmeye baðlý saðlýk
problemlerini ve obeziteyi beraberinde getirdiði
kabul edilmektedir.

Dünya Saðlýk Örgütü, günümüzde 1,6 milyar
civarýnda olan aþýrý kilolu yetiþkin sayýsýnýn gerekli
önlemler alýnmazsa 2015 yýlýnda 2,3 milyara
ulaþacaðýný tahmin etmektedir.
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Türkiyedeki geliþmeler

Çözüm, çok yönlü yaklaþým

Yedi coðrafi bölgeye ayrýlan ülkemizde, dört mevsim
ayný anda yaþanmaktadýr. Bu avantaj, tarýmsal
ürün ve gýda çeþitliliðinde de kendini göstermektedir.
Gýda sanayinin geliþmesi, teknoloji kullanýmýnýn
artmasý, sektörün pazarlama ve daðýtým aðýnýn
geliþmesi, her çeþit gýdanýn tüketiciye sunumunu
kolaylaþtýrmaktadýr.
Sektörde yaþanan bu geliþmelerin yanýnda, sosyoekonomik yönden Türk tüketicisi de profil
deðiþtirmektedir. Ülkemiz hýzla kentleþmekte ve
beraberinde deðiþen yaþam biçimleri görülmektedir.
Teknoloji, konfor ve iletiþimde yaþanan yenilikler
hayatýn her alanýna hakim olmaya baþlamýþtýr.

Ancak bu deðiþim, hareketsiz bir yaþamý da
beraberinde getirmektedir. Obeziteye zemin
hazýrlayan hareketsiz yaþam, yapýlan araþtýrmalara
göre daha çok kadýnlarýmýzda görülmektedir.
Yine araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre; obezitenin,
çocuklarda ve gençlerde görülme sýklýðý da artýþ
göstermeye baþlamýþtýr. Tüm bu göstergeler, obezite
ile mücadelede tüketiciye yeterli ve dengeli beslenme
bilincinin verilmesi ve fiziksel aktiviteye
yönlendirilmesi çalýþmalarýna bir an önce ve erken
yaþlarda baþlanmasý gerekliliðini ortaya
koymaktadýr.

Beslenme yetersizliði gibi obezite ile mücadele de,
çok yönlü yaklaþýmý ve tüm paydaþlarýn sürekli
çabalarýný gerektirmektedir. Bu doðrultuda
oluþturulacak politikalarýn, tüm paydaþlarýn katýlýmýný
esas almasý ve tüm paydaþlar nezdinde aksiyon
almaya dönük bir yaklaþým öngörmesi sadece
obezite konusunda deðil, yetersiz ve dengesiz
beslenme sonucu ortaya çýkacak sorunlarýn
çözümünde de temel teþkil edecektir.
Gýda ve Ýçecek Sanayicileri olarak tüketicilerimize
farklý ürün seçenekleri sunarak, yeterli ve dengeli
beslenmelerine katký saðlamak en temel
amacýmýzdýr.

Bu amaçla, toplumumuzdaki beslenme
alýþkanlýklarýný deðiþtirmeye, hatta deðiþtirmeden
yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýklarýný
geliþtirmeye yönelik çalýþmalar yapýyoruz.
Farklý porsiyon seçenekleri, fonksiyonel gýdalar,
zenginleþtirilmiþ ürün seçenekleri ve geliþtirilmiþ
ürün etiketleriyle yýllardýr artan tüketici taleplerine
uygun çözümler sunmaya çalýþan sektörümüz, ayný
zamanda araþtýrma, toplum eðitimi ve aktif yaþam
tarzlarýnýn teþvik edilmesi konularýnda da çalýþmalar
yürütmektedir.
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Ürün geliþtirme çalýþmalarý
Gýda ve içecek sektörü, farklý tüketici gruplarýnýn beslenme
ihtiyaçlarýný karþýlamak için ürün portföyünü sürekli
geniþletmektedir.
Bu doðrultuda Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu olarak, tüm üreticilerimizi üye derneklerimiz
kanalýyla dünya genelindeki geliþmeler konusunda
bilgilendirme çabalarýmýz sürekli devam etmektedir.
Türk gýda ve içecek sektörü; global geliþmelere paralel
olarak ürün geliþtirme sürecinde araþtýrma geliþtirme
faaliyetlerini hýzlandýrmýþtýr.

En önemli halka ürün etiketleri
2008 yýlý içinde Ulusal Gýda Kodeks Komisyonu gündemine getirilen ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi, Prof. Dr. H. Tanju Besler koordinasyonunda Türkiye çapýnda
gerçekleþtirilen Ambalajlý Gýdalarda Tüketici Etiket Algýsý ve Beklentileri Araþtýrmasý, baþta Türk gýda
ve içecek sektörü olmak üzere tüm paydaþlarýmýz nezdinde önemli bir veri kaynaðý olmuþtur.
Tüm sosyo ekonomik gruplarda, 12 yaþ üzeri kadýn ve erkek tüketicileri kapsayan söz konusu araþtýrma,
gýda ve içecek ürünlerine iliþkin ambalaj üzerinde yer alacak etiket bilgilerinin tüketici açýsýndan ne denli
önemli olduðunu ortaya koymuþtur.

Ürün ambalajlarýndaki beslenme deðerleri,
yazýlý olarak mý, þekil ve sembollerle mi yoksa hem yazýlý hem de sembollerle mi anlatýlmalý?
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Türk tüketicisi gýda ve içecek
ürünlerinin ambalajý üzerinde
beslenme deðerlerine iliþkin bilgileri
hem YAZILI hem de SEMBOLlerle
görmek istemektedir.

Þekil ve sembollerle

Akademetre: Ambalajlý Gýdalarda Tüketici Etiket Algýsý ve Beklentileri Araþtýrmasý 2008

Ambalajýn görünür yüzünde beslenme açýsýndan, belirli kriterlere göre belirlenmiþ,
ürünün yeterli ve dengeli olduðunu gösteren bir iþaret, sembol, logo olmasýný isteme durumu
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Türk tüketicisi gýda veya içecek ürünü
alýrken ürün ambalajý üzerinde basit
ve anlaþýlýr ÝÞARET veya SEMBOL
görmeyi istemektedir.
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Evet, isterim

Hayýr, istemem

Olsa da olur, olmasa da

Akademetre: Ambalajlý Gýdalarda Tüketici Etiket Algýsý ve Beklentileri Araþtýrmasý 2008
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Hareketli yaþam tarzýnýn teþviki
Seçimler hayatýn gerçekleridir
Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü olarak, "Seçimler hayatýn gerçekleridir!" anlayýþýyla toplumumuzu yeterli ve
dengeli beslenmeye teþvik etmek için sosyal sorumluluk ve pazarlama faaliyetlerimizin yaný sýra, ürettiðimiz
gýdalarýn çeþitliliðini sürekli arttýrmaya, deðiþik porsiyon seçenekleriyle sunmaya, yeterli ve dengeli
beslenmeyi teþvik eden yasalarýn izin verdiði beyanlarla halkýmýzý sürekli bilgilendirmeye çalýþmaktayýz.

Günlük enerji alýmý ve tüketimi arasýndaki dengesizlik obeziteye neden olan baþlýca etmenlerden biri
olarak kabul edilmektedir.
Yaþ, cinsiyet gibi demografik faktörlerin, eðitim düzeyi ve medeni durum gibi sosyo-kültürel faktörlerin,
ayrýca ekonomik ve biyolojik faktörlerin, beslenme alýþkanlýklarýnýn, sigara-alkol tüketimi ve fiziksel
aktivite azlýðý gibi davranýþsal faktörlerin hepsi obeziteye neden olan ve dýþarýdan etkilemesi zor olan
faktörlerdir. Gýda tüketim alýþkanlýklarýný ve fiziksel aktivitelerini direkt olarak etkileyen yaþam tarzlarýnýn
deðiþmesi insanlarýn kilo kontrollerini önemli ölçüde zorlaþtýrmaktadýr.
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Tanýtým ve pazarlama faaliyetleri

Ürün ve porsiyon seçenekleri
Gýda ve içecek sektörü, farklý tüketici gruplarýnýn beslenme
ihtiyaçlarýný karþýlamak için ürün portföyünü sürekli geniþletmektedir.
Tüketiciye sunduðu fonksiyonel gýdalar, besin deðeri zenginleþtirilmiþ
gýda seçenekleri ve porsiyon alternatifleri ile ürün çeþitliliðini
arttýrma çabasý içerisinde olan Türk gýda ve içecek sektörü,
halkýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesine katký saðlamaktadýr.

Türk gýda ve içecek sektörü, tanýtým ve pazarlama faaliyetlerini halkýmýzda
yeterli ve dengeli beslenme bilincinin oluþmasý yönünde
konumlandýrmýþtýr. Bu amaçla gerek üye derneklerimiz gerekse
derneklerimize üye gýda þirketlerimiz, tüketiciyle olan tanýtým ve pazarlama
iletiþimlerini kesintisiz devam ettirmektedirler.
Ülkemizde özellikle son yýllarda gýda ve içecek sektöründe faaliyet
gösteren þirketlerin çeþitli spor aktivitelerine odaklanarak; sponsorluk
ve sosyal sorumluluk projelerini bu alanda yoðunlaþtýrmalarý da
halkýmýzýn aktif yaþam tarzlarý geliþtirmesi konusunda bilinç seviyesini
geliþtirmeyi hedeflemektedir.

Yapýlan Ar-Ge çalýþmalarý sonucunda bugün
tüketicilerin keyifli içecek ihtiyacýný karþýlamak,
yeterli ve dengeli beslenmesine katkýda bulunmak
amacýyla geniþ bir yelpazede ürün seçenekleri
sunulmaktadýr. Farklý ambalaj büyüklüklerine sahip
ürünler ile tüketicilere seçme þansý verilmektedir.
MEDER, tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik
iyileþtirme çalýþmalarýnda resmi kurumlarla birlikte
çalýþmalarýný da sürdürmektedir.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneði
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Türk tüketicisinin içecek ihtiyacýný karþýlamaya
yönelik ürünler üreten meþrubat þirketleri, 1994
yýlýnda bir araya gelerek Meþrubatçýlar Derneði
(MEDER)i kurdu. TGDF üyesi olan MEDER,
sektörün geliþmesine katkýda bulunmanýn yaný sýra
tüketicilerin "içecek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý" ile
"yeterli ve dengeli beslenme" konusunda doðru
bilgilendirilmelerine yönelik de bir misyon
üstlenmiþtir. MEDER, konuya iliþkin dünyadaki
geliþmeleri takip etmekte ve üyelerine tavsiyelerde
bulunmaktadýr.
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Meþrubatçýlar Derneði
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Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED), yeterli ve dengeli beslenmede meyve ve sebze alýmýnýn
tamamlayýcýsý olan "meyve suyu" tüketimini arttýrmak için kesintisiz iletiþim çalýþmalarýyla, özellikle
%100 meyve suyu tüketimi konusunda tüketici bilincini geliþtirmeye çabalamaktadýr. Düzenlemiþ
olduðu sosyal sorumluluk projesi "Her Beslenme Çantasýna Bir Meyve Suyu" kampanyasýyla, meyve
suyunu çocuklarýmýza sevdiren MEYED, ayný zamanda deðiþik ürün seçenekleri ile "%100 meyve
suyu"nu tüketicinin günlük beslenmesinin ayrýlmaz bir parçasý haline getirmeyi hedeflemektedir.
MEYED, antioksidan özelliðiyle ön plana çýkan meyve suyunu tüketicinin güvenerek tüketmesi
amacýyla, üye üreticilerinin ürünleri üzerinde düzenli olarak her ay piyasa kontrolleri yapmakta ve
böylece kendini sürekli denetlemektedir.

Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði
Tüketiciye sunulan gýda ürünlerinde tat ve lezzetin
zenginleþtirilmesi, ürün kalitesinin iyileþtirilmesi ve raf ömrünün
uzatýlmasý gibi çok önemli iþlevleri olan hammaddeleri üreten
Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði (NÜD), bu üretimleri

Mutfak Ürünleri ve
Margarin Sanayicileri Derneði
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Gýda sanayinin tüketiciye dönük ürün iyileþtirme çalýþmalarý sonucunda
Federasyonumuza üye Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði
(MÜMSAD) üyesi kuruluþlarýn ürettiði margarinlerin trans yað oraný %1in
altýna indirilmiþtir ve ambalajlarýnda trans yað yoktur etiketi bulunmaktadýr.
MÜMSAD üyesi margarin üreticileri (Unilever, Ülker, Gýdasa, Turyað ve
Küçükbay) Türkiyedeki margarin pazarýnýn %92sini oluþturmaktadýr.
Tüketici için büyük önem taþýyan bu çalýþmaya önemli bir Ar-Ge ve iletiþim
yatýrýmý yapan MÜMSAD, bünyesinde yer alan ve mutfaklarýmýzdan eksik
etmediðimiz diðer besin gruplarý için de çalýþmalarýný sürdürmektedir.

itibariyle gýda sanayinin vazgeçilmez tedarikçisi konumundadýr.
NÜD, teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmlarýný arttýrarak, gýda sanayinin
hammadde tedarik zinciri içerisinde son yýllarda hýzlý bir biçimde

reformülasyon sürecine girmiþtir. NÜD, bu süreçte üye þirketlerinin
Ar-Ge çalýþmalarý dýþýnda, bilim otoriteleriyle de iþbirliðine
gidiyor. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi iþbirliði ile niþasta ve
glikoz ürünlerinin insan beslenmesindeki yeri ve gýda endüstrisinde
kullanýmý üzerine bir bilimsel çalýþmayý da baþlatmýþ bulunuyor.
Bu bilimsel çalýþma ile NÜD, Türk gýda ve içecek sanayine
üretimlerinde kullandýklarý hammaddelerle ilgili bilimsel destek
vermeyi amaçlýyor.
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Þekerli Mamül Sanayicileri Derneði
Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði
SETBÝR, 1976 yýlýnda süt ve et sektörünün
ve ona baðlý olan sanayinin geliþmesine;
Türkiye'de et ve süt ürünlerinin üretim ve
tüketiminin arttýrýlmasýna yönelik olarak çok
özel amaçlarla kurulmuþ bir dernektir.
SETBÝR, sektörü en üst düzeyde temsil eden
bir kuruluþ olup sektör için bir marka niteliði
taþýmaktadýr.
SETBÝRin öncelikli hedeflerinden ve faaliyet
alanlarýndan birisi de toplumumuzda saðlýklý
beslenme ve gýda güvenliði konusunda
farkýndalýk yaratmak, tüketicilerimizin dengeli
beslenmenin yaný sýra güvenli gýda,

dolayýsýyla markalý ürünleri tercih etmelerini
saðlamaktýr.
Bedensel ve zihinsel geliþimin vazgeçilmez
unsurlarýndan birisi olan hayvansal proteinin
dengeli ve yeterli miktarda tüketilmesidir.
Obezite ile mücadelede protein,
karbonhidrat, yað, vitamin ve mineral içerikli
ürünlerin tüketiminin günlük beslenme
oranlarý içerisinde dengeli bir þekilde yer
almasýný saðlamak hepimizin ödevidir.
Ancak, tüketilecek et ve süt ürünlerinin
hijyenik açýdan güvenilir ve içerdiði besin
öðelerinin istenen düzeylerde olmasý gerektiði

de bir gerçektir. Hangi koþullarda üretildiði
bilinmeyen kayýt dýþý ürünlerin tüketimlerinden
kaynaklanan saðlýk sorunlarýnýn
giderilebilmesi için ödenecek olan bedel,
saðlýklý ürünler için ödenecek olan bedelden
çok daha aðýrdýr.
Bu gerçekliði ilke edinen kayýtlý, modern ve
halk saðlýðýna birinci planda önem veren
SETBÝR üyeleri, gýda güvenliði konusunda
son derece bilinçli hareket etmekte, gýda
güvenliðinin tesis edilebilmesi amacýyla ek
maliyetleri de üstlenmek suretiyle gerekli her
türlü önlemi almaktadýrlar.

Gýda sanayimizin unlu mamullerden, þekerli ve çikolatalý ürünlerine varýncaya kadar
en geniþ ürün yelpazesine sahip olan Þekerli Mamül Sanayicileri Derneði (ÞEMAD)'ne
üye üreticilerimiz, Türk tüketicisinin yeterli ve dengeli beslenmesini takviye eden ürünleri
ile insan beslenmesine farklý lezzetler katmaktadýr.
ÞEMAD, üye þirketlerinin Ar-Ge ve ürün çeþitliliðini arttýrma çabalarýna destek vermekte
ve uluslararasý alandaki geliþmeleri ve yenilikleri yakýndan takip etmektedir. Üreticilerimiz,
kiþiye özel beslenme tarzlarýna uygun deðiþik ürün seçenekleri, light ürünler ve porsiyon
seçenekleri ile halkýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rol oynamaya devam
ediyor. Üye þirketlerimiz yürüttükleri sponsorluk ve eðitim faaliyetleri ile halkýmýzý yeterli
ve dengeli beslenmenin yanýnda hareketli bir yaþam sürmeleri konusunda özendirmeye
çalýþmaktadýrlar.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneði
Federasyonumuz üyesi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneði (TMSD), kamuoyunda
makarna ile ilgili oluþan yanlýþ kanaatleri gidermek için, Türkiye Diyetisyenler Derneði
(TDD) ile ortak bir çalýþma yaparak, "Bilimsel Yönleriyle Makarna" yayýnýný hazýrlatmýþtýr.
TMSD, medya aracýlýðý ile makarnanýn yeterli ve dengeli beslenmedeki yeri konusunda
da tüketiciyi sürekli bilgilendirme çalýþmalarýna devam etmektedir.
Ayrýca makarna üreticilerimiz, ürün çeþitliliðini arttýrmak ve vitamin katkýlý yeni ürünlerini
sunmak suretiyle, tüketicinin yeterli ve dengeli beslenmesine olan katkýlarýný sürdürmektedirler.

Üreticilerimizin çabalarýný destekliyoruz
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TGDF, üyesi olduðu gerek ulusal gerekse
uluslararasý arenadaki tüm geliþmeleri yakýndan
izlemektedir. Halkýmýzýn yeterli ve dengeli
beslenmesi için gýda ve içecek sektörünün yürüttüðü
çalýþmalarý desteklemeye devam etmektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren gýda ve içecek sektörü
þirketlerimizin bu konudaki aksiyonlarýný kamuoyu
ile de paylaþmak amacýyla bazý þirketlerimizin
çalýþmalarýný inceleyen TGDF, halkýmýzý ve tüm
paydaþlarýmýzý bu çalýþmalar hakkýnda
bilgilendirmeyi görev kabul etmiþtir.

TGDF, sektörün kararlýlýðýný desteklemek amacýyla
halkýmýzýn bilinçli seçimlerde bulunmasýna katký
saðlayan öncü kuruluþlarýn çalýþmalarýný kamu
oyu ile paylaþmaktan mutluluk duyar. Tüketicinin
daha çok ürün ve porsiyon alternatifine ulaþabilmesi
için sürekli çaba gösteren Türk gýda ve içecek
sanayi, halkýmýzýn yeterli ve dengeli beslenme
konusunda daha bilinçli tercihlerde bulunmasý ve
aktif yaþam tarzlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla spor
odaklý sponsorluk çalýþmalarýyla, toplum
saðlýðýmýzýn geliþtirilmesi yolunda üzerine düþen
sorumluluðu yerine getirmeye çalýþmaktadýr.

Cargillden üreticilere kesintisiz know-how
Cargill Gýda Türkiye, insan beslenmesi alanýndaki
150 yýllýk dünya tecrübesini ve yenilikçi ürünlerini
Türk gýda ve içecek sanayinin kullanýmýna sunuyor.
Sektöre kesintisiz know-how desteði veriyor.
Tükettiðimiz çok sayýda gýda ve içecek ürünlerinin
geliþtirilmesinde son derece önemli rol oynayan
Cargill Gýda Türkiye, uygulama ve Ar-Ge
uzmanlýklarýný da müþterileriyle paylaþýyor.
Kalp saðlýðýný koruyan ve kolesterolün
düþürülmesine yardýmcý olan doðal bitki sterolü
CoroWiseTM; Yavaþ emilen ve yavaþ sindirilen
düþük GI doðal þeker olan Ýzomaltuloz; Diyet lifi
ve prebiyotik özellikli dayanýklý niþasta Actistar ve
unlu mamullerde yað oranýnýn %50 seviyelerinde
azaltýlmasýný saðlayan TexDesignTM gibi yeni
ürünlerini sanayicilerimizin kullanýmýna sunuyor.

Cargill'in, Avrupa Saðlýk Bileþenleri'nden (Health
Ingredients Europe) saðlýk bileþenleri konusunda
en iyi buluþ olarak 2006 Altýn Ödülü'nü alan
XtendTM Ýzomaltuloz ürünü, þekere çok benzeyen
tadýyla, þekerin kullanýldýðý geniþ bir yelpazedeki
gýda ve içecek uygulamalarýnda kullanýlýyor. Bu
yelpazede; spor ve fitness içecekleri, enerji içecek
ve tabletleri, tahýllar ve tahýllý barlar, yemeðin
yerini alan maddeler, sütlü içecekler, yoðurt ve
diþ dostu þekerlemeler bulunuyor.
Cargill'in bir diðer yenilikçi ürünü olan TexDesignTM
ise kek, mafin, bisküvi, kurabiye ve yað içeren
unlu mamul çeþitleri ile diðer hamur iþlerini
kapsayan geniþ bir uygulama alanýna sahip.
TexDesignTM, margarin, tereyað veya sývý yaðý
ikame ederek, unlu mamullerde yað kullanýmýný
%50lere varan oranlarda azaltýyor.

Danone Gýda, Beslenme ve Saðlýk Tüzüðü
Ýhtiyaç ve beðenilere uygun ürünler üretmeyi
amaçlar.
Bilim adamlarý ile iletiþim kurar.

Dengeli ve aktif yaþamý destekliyoruz

Araþtýrmayý destekler.
Bilgi paylaþýmýný destekler.

Coca-Cola þirketi dünyada ve Türkiye'de dengeli
beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyen faaliyetler
gerçekleþtiriyor. Bu doðrultuda uyguladýðýmýz
stratejiler dört ana alana odaklanýyor:

Ürünlerimiz ve içerikleri ile ilgili her türlü iletiþimi

Kamuoyu fikrini önemser.

sadece güvenilir, bilimsel kaynaklara dayandýrýyoruz.

Açýk ve þeffaf iletiþim kurar.

1.Tüketicilere seçenek sunuyoruz
Dünyada 400'ün üzerinde markaya sahip olan
Coca-Cola þirketi, Türkiye'de de yedi kategoride
13 farklý marka seçeneði sunuyor. Ýçecek ihtiyacýnýn
kiþiden kiþiye, yaþa ve cinsiyete göre deðiþiklik
gösterdiðini biliyoruz. Coca-Cola þirketi olarak,
gazlý içecek, meyve suyu, sporcu içeceði, enerji
içeceði, su, çay ve soðuk çay kategorilerinde
seçenekler sunarak, sektörümüzdeki ürün çeþitliliðini
artýrmayý ve dengeli beslenmeyi desteklemeyi
hedefliyoruz. Bu doðrultuda, farklý enerji deðerindeki
ürünlerimizi deðiþik boyda ambalajlarda
tüketicilerimizle buluþturuyoruz.

uzanan bir çeþitlilikte futbolu destekliyor, yerel

2.Satýþ ve pazarlama çalýþmalarýmýzda
sorumluluk sahibi bir yaklaþým sergiliyoruz
Uluslararasý satýþ ve pazarlama ilkelerimiz
doðrultusunda, 12 yaþ altýndaki çocuklarýn
beslenmeleri ile ilgili kararlarýn anne-babalarýnýn
sorumluluðunda olduðundan yola çýkarak, bu yaþ
grubundaki çocuklara yönelik doðrudan pazarlama
ve reklam faaliyetleri gerçekleþtirmiyoruz.

Ýddia ettiði saðlýk beyanlarýnýn bilimsel
geçerliliðini garanti eder.

3.Sporu her yerde, her seviyede destekliyoruz
Halý saha maçlarýndan Dünya Kupasý'na kadar

Sorumlu reklamý destekler.
Fiziksel aktiviteyi destekler.

turnuvalardan Olimpiyat Meþalesi Koþusu'na kadar
farklý büyüklükteki etkinliklerin sponsorluðunu
üstleniyoruz.
4.Tüketicilerimizi ve çalýþanlarýmýzý ürün
içeriklerimiz, dengeli beslenme ve fiziksel
aktivite konusunda bilgilendiriyoruz

Türkiyenin gülümseyen geleceðine yatýrým

Coca-Cola Türkiye olarak, tüketicilerin daha bilinçli
tercihler yapmalarýný saðlamak amacýyla, tüm
ürünlerde uygulanmasý için herhangi bir yasal
yükümlülük olmamasýna raðmen, etiketlerimize
enerji ve besin öðeleri bilgilerini ekledik.
Hazýrladýðýmýz kitapçýk, broþür gibi yayýnlar,
düzenlediðimiz seminerler ve etkinlikler ile herkesi
dengeli beslenme ve aktif bir yaþamýn önemi
konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu
doðrultuda þirket çalýþanlarýmýzdan baþlayarak,
Türkiye çapýnda yaklaþýk 3,000 kiþiye yönelik
Dengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite eðitimleri
düzenledik.

Türkiyenin gülümseyen geleceði
Danone Türkiye, Türk toplumunun daha saðlýklý
beslenmesine ve daha saðlýklý nesiller yetiþmesine
katkýda bulunmak misyonu dogrultusunda
"Türkiye'nin Gülümseyen Geleceði" temalý sosyal
sorumluluk programýný Milli Eðitim ve Saðlýk
Bakanlýklarý ile birlikte 81 ilde uzun dönemli olarak
yürütmektedir.

"Danone Saðlýklý Büyüme Ekipleri" çocuklara
yeterli ve dengeli beslenmeyi öðretiyor
Bu kapsamda, çocuklarýn eðitimlerinin ilk
yýllarýnda, yeterli ve dengeli beslenme
alýþkanlýðý kazanmalarýný saðlamak amacý ile
yürütülen "Danone Saðlýklý Büyüme Ekipleri"
Projesi çerçevesinde 1.300.000 ilköðretim öðrencisi
yeterli ve dengeli beslenme konusunda
bilgilendirilmiþtir.

Çocuklarýmýzýn oyunla eðitimi ve sosyal
paylaþýmý "Benimle Oynar mýsýn?"

Çocuklarýmýz
"Danone Uluslar Kupasý" ile sporla tanýþýyor

Gülümseyen Gelecek Anasýnýflarý ile
çocuklarýmýz gülümsüyor

Danone Türkiye'nin desteði ile MEB
öncülüðünde yürütülen "Benimle Oynar
mýsýn?" adlý proje, kent yaþamýnýn ve teknolojik
geliþmelerin çocuklarýn fiziksel ve sosyal geliþimlerine
olumsuz etkilerine karþý baþlatýlmýþtýr. Farklý yörelere
özgü, unutulmaya yüz tutan geleneksel 40 çocuk
oyununu belgesel formatýnda biraraya getirerek,
çocuklarýn iletiþimlerini geliþtirmeyi, açýk havada
gerçekleþtirilecek fiziksel aktivitelerle de saðlýklý
fiziksel geliþimleri desteklemeyi hedeflemektedir.

Danone Türkiye, çocuklarýmýzý spora teþvik
ederek saðlýklý fiziksel geliþimlerine ve
takýmdaþlýða destek amacý ile 2003 yýlýndan beri,
Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliðinde "MEB-Danone
Küçükler Futbol Türkiye Birinciliði"
organizasyonunu düzenliyor. Her yýl artan sayýda
çocuðumuza ulaþan organizasyona 2007-2008
ders yýlýnda 81 ilden 9.100 okul ve 140.000
öðrenci katýlmýþ bulunuyor. Çocuklara spor yapma
alýþkanlýðý aþýlayarak, "Hayallerinize Ýnanýn" diyen
organizasyonun uluslararasý ayaðýnda dünyanýn
40 ülkesinden 2.5 milyon çocuk her yýl bu heyecana
ortak oluyor. Farklý kültürlerden gelen hayallerine
inanmýþ çocuklar Danone Uluslar Kupasý hamisi
Zinedine Zidane ile buluþma þansýný yakalýyor.

Danone Türkiye, ülkemizde Eylül 2004
itibarýyla %14 seviyelerinde bulunan okul
öncesi eðitim oranýný, %100 seviyelerindeki Avrupa
standardýna yaklaþtýrma amacýyla baþlattýðý
"Gülümseyen Gelecek Anasýnýflarý" projesini
T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Çaðdaþ Yaþamý
Destekleme Derneði iþbirliðinde yürütmektedir.
Proje, anasýnýflarýnda çocuklarýn zihinsel ve fiziksel
geliþimlerini, gerekli becerileri kazanmalarýný,
toplum içinde paylaþmayý öðrenmelerini ve ilkokula
hazýr bir þekilde baþlamalarýný hedeflemektedir.
Proje ile bugüne dek Türkiye'nin 81 ilinde 500
anasýnýfý açýlmýþ, toplam 67.500 çocuðumuzun
okul öncesi eðitim fýrsatýna kavuþmasý saðlanmýþtýr.

Benimle Oynar mýsýn filmi cocuklarýn,
eðitmenlerin ve velilerin rahat ulaþýmý için Milli
Eðitim Bakanlýðý internet sitesi üzerinden
yayýnlanmakta ve rahatlýkla eriþilebilmektedir:
www.meb.gov.tr/indir/benimleoynarmisin/

Yaþam kalitesini
arttýrmaya yönelik projeler
Frito Lay, yeterli ve dengeli beslenmeyi destekleyerek
tüketiciye daha fazla seçenek sunmak için Ar-Ge
faaliyetlerine aðýrlýk veriyor ve teknolojik yatýrýmlar
yapýyor. Bu kapsamda;
 2007 Eylül itibarýyla Cheetos ürünlerinde HOSO
(Yüksek Oleik Ýçerikli Ayçiçek Yaðý) kullanýmýna
geçerek portföyünün toplam doymuþ yað miktarýný
%40 azalttý. Türkiye'de bir ilk olan bu geliþme ile
birlikte portföyün içerdiði toplam yað miktarýný da
yüzde 10 azalttý. HOSO kullanýmýna diðer
ürünlerinde de kademeli olarak geçmeyi planlýyor.
Frito Lay, özellikle çocuklara yönelik portföyünde
protein ve lif açýsýndan zenginleþtirmeler yapýyor
ve daha az yaðlý ürünler üretmeyi hedefliyor. Bu
amaca yönelik olarak, Cheetos ürünleri fýrýnlanarak
hazýrlanýyor. Bunun yanýnda Ar-Ge çalýþmalarýnda
her yeni ürünün, mevcut portföye göre yaðýnýn
azaltýlmasýna ve besin deðerinin güçlendirilmesine
önem veriyor.

Ar-Ge yatýrýmlarýnýn %60ý
beslenme, saðlýk ve iyi yaþam araþtýrmalarýna
Frito Lay, 2003 yýlýndan bu yana GAP Bölge
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn öncülüðünde
Cheetos Okuma Odalarý projesini yürütüyor.
Güneydoðu'da bulunan 6 Okuma Odasýnda
4 -14 yaþ arasýndaki binlerce çocuk hem ders
çalýþýp, kitap okuyup, araþtýrma yapabiliyor hem
de sportif ve kültürel faaliyetlerden yararlanabiliyor.
 Batman Cheetos Okuma Odasý Folklor Ekibi,
Þubat 2007'de Batman okullar arasý folklor
yarýþmasýnda birinci oldu.
 2007 yýlýnda Batman Cheetos Okuma Odasý
Masa Tenisi Takýmý, yýldýz kýzlarda birincilik, minik
ve yýldýz erkeklerde üçüncülük elde ederek Türkiye
Þampiyonasý'na katýldý.
 Ömerli Cheetos Okuma Odasý Masa Tenisi
Takýmý, Yýldýzlar Masa Tenisi Turnuvasý'nda birincilik
kazanarak 2008 Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya
hak kazandý.

Nestlé, Ar-Geye yaptýðý yýllýk 1.8 milyar CHFlýk yatýrýmýn yaklaþýk %60ýný beslenme, saðlýk
ve iyi yaþam konularýna vakfetmiþtir. Uzun vadede kronik hastalýklara neden olabilecek
bazý besin öðeleri (tuz, þeker, trans yað asitleri) Nestlé ürünlerinde azaltýlmakta ve kontrol
altýnda tutulmaktadýr. Beslenme, Saðlýk ve Ýyi Yaþam programlarý tüm Nestlé þirketlerinde
200ü aþkýn Beslenme Uzmanýnýn yaný sýra, genel merkezde Kurumsal Saðlýklý Yaþam Birimi
tarafýndan da takip edilmektedir.
The Nutritional Compass - Beslenme Pusulasý
 Gýda etiketlemesi yoluyla, tüketicilerin seçimlerini aydýnlatan net ve pratik bilgiler
gerekmektedir.
 Dünyadaki 10 ülkede yapýlan kapsamlý araþtýrmalarý takiben, Nestlé 2005 yýlýnda
Nutritional Compass adý verilen bir etiketleme paneli baþlatmýþtýr. Besinlerin, sayýlarýn ve
ürünlerin dengeli kullanýmýnda tüketicilere rehberlik etmesi için tasarlanan bu etiket; 80'den
fazla ülkede ve Nestlé'nin tüm ürünlerinin %90'ýndan fazlasýnda halihazýrda kullanýlmaktadýr.
 Nestlé beslenme uzmanlarý, ürünlerin Beslenme Pusulasý içeriklerinin uygunluðundan
emin olmak için bu içerikleri devamlý olarak geliþtirmektedir.
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Hedef: Saðlýklý nesillerin yetiþmesi
Süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, kültür balýkçýlýðýndan
su ve meyve suyuna kadar geniþ bir ürün yelpazesi
içinde saðlýk ve lezzeti bir arada sunan Pýnar, 33 yýldýr
ürettiði ürünler ve gerçekleþtirdiði hizmetlerle,
tüketicilerinin bedensel ve zihinsel geliþimine katký
saðlamayý ve saðlýklý nesiller yetiþtirmeyi hedeflemiþtir.

Pýnar, çocuklara kültür ve sanat ile
ulaþarak saðlýklý beslenmeyi teþvik ediyor
27 yýldýr devam eden Pýnar Resim Yarýþmasý ve 1987'den
beri perdelerini açan Pýnar Çocuk Tiyatrosu ile yaklaþýk
yüzbin çocuða ulaþýyor, saðlýklý ve dengeli beslenme
konusunda bilgilendirici oyunlar oynuyoruz.

Pýnar, gençleri spor yapmaya teþvik ediyor
Pýnar, 1998'den bu yana Pýnar KSK basketbol takýmýnýn
ana sponsorudur. Pýnar Karþýyaka'nýn altyapý ve basketbol
okullarýnda her yýl bine yakýn çocuk Çiðli Selçuk Yaþar
tesislerinden yararlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý
ile ortaklaþa Türkiye Gençler ve Yýldýzlar Basketbol
Türkiye Þampiyonalarý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca 23.
Naili Moran Atletizm yarýþmalarýnda sponsordur.

"Okul Öncesi Eðitimi Yaygýnlaþtýrma Projesi
Dengeli ve saðlýklý beslenme bilincinin geliþtirilmesi
amacýyla geçen yýl TÜSÝAD tarafýndan geliþtirilen pilot
projeye destek veren Pýnar Süt, Ýstanbul'da 203
anasýnýfýnýn beslenmesini içeren projede görev aldý.
Yaklaþýk 4 bin 132 öðrencinin bir yýllýk süt ihtiyacý Pýnar
Süt tarafýndan karþýlandý.
Beslenme bilincini arttýrmak için, TÜBÝTAK, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte pek çok kongre
ve seminerin gerçekleþtirilmesine katkýda
bulunulmaktadýr.

Unilever 'Saðlýklý Seçim'leri destekliyor
Unilever'in misyonu "hayata canlýlýk kazandýrmaktýr."
Bu misyonu insanlarýn kendilerini iyi hissetmelerine,
iyi görünmelerine ve hayattan daha fazla keyif
almalarýna yardýmcý olan markalarla günlük hijyen,
beslenme ve kiþisel bakým ihtiyaçlarýný karþýlamak
olarak tanýmlayan Unilever, son yýllarda dünyada
obezite oranýnýn giderek yükselmesinden ve kronik
hastalýklarýn artmasýndan yola çýkarak hayata
geçirdiði çeþitli programlarla saðlýklý beslenme
konusunda önemli ve öncü bir rol üstlendi.
Unilever beslenme politikasýnýn temelinde; gýda
ürünlerinde saðlýk, lezzet ve elveriþlilik dengesini
saðlamak yatýyor. Bu amaçla dünya çapýnda
"Besinleri Ýyileþtirme Programý" ve sorumlu pazarlama
davranýþlarý ile liderliðine yakýþan öncülüðü
gösteriyor.

Unilever, beslenme kalitesini,
Besinleri Ýyileþtirme Programýyla arttýrýyor
Dünya Saðlýk Örgütü ve BM Tarým ve Gýda
Örgütü'nün önerileri üzerine gýda ve içecek
ürünlerinin besin deðerini deðerlendirecek ve
iyileþtirecek bir metot arayýþýna yönelen Unilever,
kendi sistemini geliþtirdi. Böylece ortaya çýkan
Besinleri Ýyileþtirme Programý, ürünlerdeki yararlý
besin ögelerinin arttýrýlmasý ve zararlý besin
ögelerinin azaltýlarak beslenme kalitesinin
iyileþtirilmesini öngörüyor. 2003 yýlýnda baþlayýp
zaman içinde geliþen bu program, Unilever'in
faaliyette bulunduðu bütün ülkeleri, ürün ve
markalarýnýn tamamýný kapsýyor. Program
kapsamýnda Unilever Gýda ve Saðlýk Araþtýrma
Enstitüsü ve Ar-Ge departmanlarýnda, 22 bini aþkýn
ürünün beslenme profilini iyileþtirmek üzere
çalýþmalar sürüyor. Bunun neticesi olarak 2005 ve
2006 yýllarýnda global düzeyde Unilever ürünlerinde
toplam olarak 15 bin ton trans yað, 10 bin ton
doymuþ yað, 2 bin ton tuz ve 17 bin ton þeker

azaltýlmasý gerçekleþti. 2007 ve 2008 yýllarýna
iliþkin toplam hedef ise 6 bin ton doymuþ yað, 400
ton tuz ve 10 bin ton þekerin daha azaltýlmasýdýr.
Unilever üretimde kullandýðý her bir malzemenin
saðlýkla ilgili özelliklerine yönelik yeni araþtýrmalar
gün ýþýðýna çýktýkça, ürün formülasyonlarýný
deðiþtiriyor. Bu programýn sonuçlarýna trans yað
içermeyen Sana ve Becel margarinleri ve uluslararasý
beslenme önerileriyle uyumlu oranda sodyum
içeren Knorr çorbalarý örnek gösterilebilir.
Unilever 2006 yýlýnda "My choice" logosu ile ürün
ambalajlarýnda yeni bir yönlendirme sistemine
geçerek, ürün içeriðinde yaptýðý iyileþtirmeleri
gösteren baðýmsýz bir logo kullanmaya baþladý.
Unilever'in öncülüðünde baþlayan "My choice"
logosu þu anda birçok Avrupa ülkesinde birçok
uluslararasý þirket tarafýndan baðýmsýz bir sistem
olarak kullanýlýyor.

Unilever, sorumlu pazarlama konusundaki
küresel baðlýlýðýný güçlendiriyor
Unilever ayrýca, 2007 yýlýndan bu yana
reklamlarýnda sýfýr beden model veya aktörler
kullanmayýþý ve 6-11 yaþ arasýndaki çocuklara
yönelik pazarlama ve reklamlarýný 2008 sonundan
itibaren portföyündeki daha saðlýklý gýda ve içecek
ürünleriyle sýnýrlamasýyla, önemli bir toplumsal
sorumluluða imza attý. Bu yaklaþým, toplumda,
insanlarýn saðlýksýz veya aþýrý zayýflýk elde etmeye
çalýþmasý halinde ortaya çýkabilecek olumsuz saðlýk
etkileri konusunda gittikçe artan endiþelere bir
yanýttýr.
Unilever, saðlýklý ve dengeli bir beslenmeye
inanmaktadýr. Bu durum ayný zamanda, Unilever'in
dünya çapýndaki tüketicileri hedef alan pazarlama
uygulamalarýnda sorumlu davranýþlar sergileme
konusundaki sürekli kararlýlýðýný da yansýtmaktadýr.

Saðlýklý nesiller için: Dengeli beslen, aktif ol, iyi yaþa
Saðlýklý nesiller için "aktif ol, dengeli beslen ve iyi
yaþa" çaðrýsý yapan Ülker, toplum-beslenme
iliþkisinde 'toplumsal sorumluluðunu' yerine getiriyor.
Ülker, Ar-Ge çalýþmalarý ile toplumumuzun besin
ihtiyaçlarý, besinlerin tüketilen miktarlarý ve tüketim
sýklýðý konusunda farklý gereksinimlere sahip olduðu
bilinciyle yeterli ve dengeli beslenmenin parçasý
olarak tüketicilerin kendi gereksinimlerine cevap
verecek ürün seçenekleri sunuyor.
Ülker, dengeli beslenmeyi ve aktif yaþamý
destekleyerek, yetiþkin ve çocuklarýn ürün çeþitliliði
içerisinden özgür ve bilinçli seçim yapabilmelerini
saðlamayý kendine amaç ediniyor. Ayrýca okul
öncesi çocuklarýn zihinsel ve bedensel geliþimine
destek olmak amacýyla özel ürünler geliþtirmeye
ve annelerin en büyük yardýmcýsý olmaya da devam
ediyor.
Yeterli ve dengeli beslenmenin fiziksel
aktivite ile desteklenmesini saðlamak,
Ülker'in önem verdiði toplumsal sorumluluk
alanlarýndan bir diðeri.

Çocuðun yaþamýna sporu dâhil etmenin onun
fiziksel geliþiminin yanýnda psikolojik ve sosyal
yönden geliþimine de katkýda bulunduðuna inanan
Ülker, sporu çocuklarý 'harekete geçirmek' için bir
yol olarak görüyor. Bu çerçevede Ülker, UEFA'nýn
üye ülke federasyonlarýna önerdiði Grassroots
projelerini UEFA Baþkaný Michel Platini'nin de
katýldýðý bir törenle imzalanan protokol çerçevesinde
TFF ile birlikte, ana sponsor olarak hayata geçiriyor
ve çocuklarý fiziksel aktiviteye özendirecek bu zemini
en iyi þekilde deðerlendiriyor.
Futbolun yaný sýra basketbolda
da çocuklara yönelik spor
etkinlikleri düzenleyen Ülker'in
çocuklara yönelik projelerinden bugüne kadar 81
ilden toplam 7.000 çocuk yararlandý.
Ülker, www.ulker.com.tr adresindeki sitesinde yer
alan "Saðlýklý Nesiller" sayfalarýyla, yetiþkinleri
dengeli beslenme ve aktif yaþam konusunda
bilgilendirmeyi de amaçlýyor.
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