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Bazý temel verilerle Türk gýda ve içecek sektörü

34.781: Ýþletme
328.653: Çalýþan

"Yeterli ve Dengeli Beslen, Aktif Ol, Saðlýklý Yaþa"
Tüketicilerin saðlýklý yaþam tarzlarýnýn teþvik edilmesi sosyal,

hem de saðlýða ayrýlan harcamalarýn azaltýlmasý anlamýnda

ekonomik ve kültürel faktörlerin etkili olduðu oldukça

önemli bir konu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Saðlýk

zorlu bir süreçtir. Bu karmaþýk süreçte en önemli konulardan

Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve uygulanmaya baþlanan

biri gýda okuryazarlýðý, yani kiþinin beslenme ihtiyaçlarýný

"Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý"

bilmesidir. Tüketiciler, kendi yaþam tarzlarýna göre bilinçli

ile de bu hususlara dikkat çekilmektedir.

gýda tercihleri yapabilecekleri kolay olan ve doðru bilgiler

% 18,1: Cari Fiyatlarla Sektör Büyümesi
% 20,1: Sektörün GSYÝH Ýçindeki Payý
62.244 Milyon TL: Gýda Sanayi Toplam Üretim
4.488 Milyon TL: Ýçecek Sanayi Toplam Üretim

Bu rapor ile güvenilir gýda ve içecek üretiminin, daha

Bilindiði gibi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn

temel paydaþlarýn halk saðlýðýný geliþtirmek için bu konuda

5996 sayýlý VETERÝNER HÝZMETLERÝ, BÝTKÝ SAÐLIÐI, GIDA

güçlerini birleþtirmesi konusunda farkýndalýk oluþturulmasý

VE YEM KANUNU'nu yayýmlamasýnýn ardýndan gýda

amaçlanmaktadýr. Raporda, toplum saðlýðýnýn

güvenilirliðinde yeni bir dönem baþlatýlmýþ ve sektörümüzü

korunmasýnda ve geliþtirilmesinde hýzlý ve etkili sonuçlara

direkt ilgilendiren 25 civarýnda mevzuat yayýmlanmýþtýr.

ulaþmak için; saðlýklý yaþam tarzlarýnýn teþvik edilmesi,

Tüketicinin bilgilendirilmesinde en önemli hususlardan

tüketicilerin bilgilendirilmesi, araþtýrma ve geliþtirme,

biri olan etiketler yoluyla bilgilendirilme konusunda yeni

reformülasyon ve inovasyon, pazarlama iletiþimi, paydaþ

"Etiketleme Yönetmeliði" sektörümüz açýsýndan çok

iþ birliði gibi birçok konuya dikkat çekilmekte olup, bu

önemlidir. Bu yönetmelikle getirilen gönüllü "Günlük

6.708 Milyon $: Ýhracat

Karþýlama Miktarý" etiketleme þemasýnýn uygulanmasý
konusunda federasyon olarak sektörümüze tüm desteði

3.429 Milyon $: Ýthalat

%195:

içeren bir etiketleme sistemi ile bilgilendirilmek istemektedir.

vermeyi amaçlýyoruz.
Hiç þüphesiz ki günümüzde yaþam süresi uzamakta, buna
karþýn fiziksel aktivite azalmaktadýr. Saðlýklý bir yaþam için
nasýl davranmamýz, ne yememiz, içmemiz ve en az bunlar

Dýþ Ticaret Karþýlama Oraný

kadar önemli olan nasýl egzersiz yapmamýz gerektiði
konusu sürekli gündemdedir. Toplumda bu konularda

dengeli diyetlerin ve fiziksel aktivitenin teþvik edilmesi ve

konuda üye dernek ve firmalarýmýzýn çalýþmalarý
aktarýlmaktadýr.
Gýda ve içecek sanayicilerimizin saðlýklý yaþam, yeterli ve
dengeli beslenme konusunda yaptýklarý çalýþmalarý
güncelleyerek bu konudaki geliþmeleri sizlerle paylaþmayý
amaçlayan "Yeterli ve Dengeli Beslen, Aktif Ol, Saðlýklý
Yaþa" raporunun ikinci baskýsýný sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

davranýþ deðiþikliklerinin oluþturulmasý; hem baþta obezite

Þemsi KOPUZ

ve diyabet olmak üzere kronik hastalýk risklerinin azaltýlmasý

Baþkan
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Yaþam tarzlarýnýn teþviki
Gýda ve içecek sanayi, saðlýklý ve aktif yaþam tarzýný desteklemek ve
tüketicilere beslenme ihtiyaçlarýna uygun seçimler yapabilmeleri için
ambalaj üzerindeki bilgilerle yol gösterici olmak konusunda
sorumluluðunun farkýndadýr. Gýda ve içecek üreticileri hangi yaþ ve
koþulda olursa olsun tüm tüketicilerin bilinçli tercihler yapmalarýna
yardýmcý olmak için üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirerek
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþmaktadýr.
Beslenme ve yaþam tarzý eðitimi yalnýzca çocuklar için geçerli deðildir.
Yetiþkinler de tükettikleri gýda ve içecek ürünlerinin saðlýða etkilerinin
farkýnda olmalýdýr. Gýda ve içecek üreticilerinin çoðu, yetiþkinlerin
beslenme konusundaki farkýndalýklarýnýn gerekliliðini bilerek, eðitime
çalýþanlarýndan baþlamalýdýr.
Gýda sanayinin alacaðý önlemler, saðlýklý beslenmenin teþviki ve obezite
probleminin çözümünde tek baþýna yeterli olamayacaðýndan halk saðlýðý
için ilgili tüm paydaþlarýn uyum içinde üzerine düþeni yaptýðý,
sorumluluklarýný yerine getirdiði toplumsal düzeyde daha büyük boyutlu
bir deðiþimin gerçekleþtirilmesi gereklidir.

29 Eylül 2010 tarihli Baþbakanlýk Genelgesi ile uygulamaya konulan
"Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" ile ulusal saðlýk
politikalarýnýn ana hedefinin, saðlýklý bireylerden oluþan saðlýklý bir
topluma ulaþmak olduðu, saðlýklý topluma ulaþmak için de saðlýk
alanýnda sektörler arasý iþ birliðini güçlendiren politikalarýn geliþtirilmesine
ihtiyaç duyulduðu vurgulanmaktadýr.
TGDF, saðlýklý bir dünya için yürütülen tüm çabalarý desteklemekte ve
sektörün ürün geliþtirme, etiketleme, ürün çeþitliliðini ve porsiyon
seçeneklerini arttýrma gibi çeþitli çalýþmalarýna öncülük etmektedir.

Tüketicilerin Bilgilendirilmesi: Gýda Etiketlerinin Önemi
Etiketler gýdanýn ambalajýnda yer alan, gýda ile ilgili her türlü bilgi olup,
gýdalarýn kimlik kartýdýr. Tüketicilerin beslenme açýsýndan en uygun
diyetleri oluþturmalarý için ne yediklerini ve ne içtiklerini bilmeleri gereklidir
ki bu konuda uygun seçimleri yapmalarýnda etiketlerde yer alan bilgileri
okumalarý çok önemlidir.
Tüketiciler gýda ürün etiketleri yoluyla o ürünün adý, içeriði, miktarý, son
tüketim tarihi, menþei gibi birçok bilgiye ulaþabilir. Etiketlerde beslenme
bilgileri de yer alabilmektedir. 29 Aralýk 2011 tarihli 28157 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan "Etiketleme Yönetmeliði"ne göre beslenme
yönünden etiketleme; tanýtýmýnda veya reklamýnda beslenme ve/veya
saðlýk beyaný yer alan gýdalarda zorunludur.

Tutarlý bir beslenme yönünden etiketleme sistemi, satýn aldýðýmýz gýdalar
hakkýnda bilgilenmemizi saðlayacak en önemli unsurdur.
Tüketicilerin daha açýk bir þekilde bilgilendirilme talepleri her geçen
gün artmaktadýr. Türk gýda ve içecek üreticileri sadece etiketler yolu ile
deðil; reklamlar, broþürler, internet siteleri yoluyla da bilgilendirme
yapmaktadýr.
Bu bilgilendirmeyi yaparken karþý karþýya kalýnan en önemli zorluk,
tüketicilerin alýþveriþleri sýrasýnda bilgili bir þekilde karar vermelerini,
seçimlerini basit ve hýzlý yapmalarýný saðlayacak bilgileri saðlamaktýr.
TGDF kurulduðu günden bugüne kadar tüketicilerin etiketler yoluyla
bilgilendirilmesinin önemine inanmýþ ve tüketicileri beslenme ve saðlýk
açýsýndan bilgilendirmede, beslenme etiketlemesi ve beslenme eðitiminin
önemini her fýrsatta vurgulayarak bu konuda birçok çalýþmaya önayak
olmuþtur.
TGDF yetersiz beslenme ve yaþam tarzýyla iliþkilendirilen, toplum saðlýðýný
büyük ölçüde olumsuz etkileyen ve son 20 yýlda artýþ gösteren kanser,
kalp-damar hastalýklarý, þiþmanlýk ve obezite gibi hastalýklarla mücadelede
Günlük Karþýlama Miktarý Beslenme Etiketlemesi Sistemi (GKM)ni önemli
bir araç olarak görmektedir ve GKM sisteminin tüm Gýda ve Ýçecek
Sanayi tarafýndan kullanýlmasýný teþvik etmektedir.
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Günlük Karþýlama Miktarý - GKM Beslenme Etiketlemesi Sistemi
Gönüllü etiketleme sistemi GKM (Günlük Karþýlama Miktarý) ile

kontrol artýk tüketicide!
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF),
tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine yardýmcý olacak gýdalarý
tercih edebilmeleri için etiket üzerinde açýk, anlaþýlmasý kolay ve kullanýþlý
bilgiler vermeyi amaçlamaktadýr. Bu amaçla geliþtirilen yeni gönüllü
etiketleme sistemi GKM (Günlük Karþýlama Miktarý), yeterli ve dengeli
beslenmeleri için tüketicinin ihtiyacý olan sade ve anlaþýlýr bilgiyi bir
bakýþta vermektedir.
GKM; "tüketicinin market rafýndan satýn aldýðý gýdanýn bir porsiyonundan,
enerji ve besin ögeleri için önerilen günlük alým düzeylerinin yüzde
olarak ne kadarýný karþýladýðýný" gösteren gönüllü bir etiketleme sistemidir.
GKM etiketlemesinde ürünün bir porsiyonundaki enerji ve diðer önemli
besin ögeleriyle ilgili tam ve kesin bilgiler verilmektedir. Dolayýsýyla GKM
etiketlemesinin baþarýsýnýn en önemli yanlarýndan biri de porsiyonun
belirlenmesidir. Araþtýrmalar porsiyonun belirlenmesinde ve porsiyondaki
gýda miktarýna göre tokluk ve tatmin olma hissinin oluþmasýnda psikolojinin
önemli bir rol oynadýðýný göstermektedir.
Endüstri doðru porsiyon büyüklükleriyle tüketicilerin saðlýklý beslenme
tercihleri yapmasýna yardýmcý olabilir. Günümüzde pek çok firma,
ürünlerini çeþitli porsiyon büyüklüklerinde sunarak tüketicilerin kalori
alýmlarýný kontrol etmelerine yardýmcý olmaktadýr.

Bu gönüllü sistem üzerine ilk çalýþmalar, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO)'nun
obezite ile mücadele kapsamýnda özel sektöre yönelik çaðrýsý ile ortaya
çýkmýþtýr. Bugün, tüm dünyada gýda etiketleri üzerine yapýlan çalýþmalarýn
temeli de buna dayanmaktadýr.
Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu
(FoodDrinkEurope) tarafýndan Haziran 2006'da ortaya konan GKM
gönüllü etiketleme sistemi, son yýllarda tüm Avrupa'da yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr. Zaman içinde Avrupa'da binlerce üretici ve birçok
büyük perakendeci GKM etiketlemesini kullanmaya baþlamýþtýr.

GKM sisteminin baþarýlý olmasýný saðlayacak nedenler þu
þekilde sýralanabilir:
 Geniþ çeþitlilikteki gýda ve içecek endüstrisine kolayca
uygulanabilir olmasý,
 Tüketicilerin bir porsiyon gýdada bulunan kalori, yað,
þeker ve sodyum/tuz konusunda farkýndalýk düzeylerini
arttýrmasý,
 Günlük beslenme ihtiyacýnýn ne kadarýnýn karþýlandýðýnýn
kesin sayýlarla ve yüzde olarak verilmesi.

* 1 Porsiyon (25g) ürünün günlük karþýlama miktarý*

* Deðerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmýþ olup; cinsiyete, yaþa,
fiziksel aktiviteye ve diðer faktörlere göre deðiþebilir.
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Ambalajlý Gýda Ürünlerinde Tüketici Etiket Algý Araþtýrmasý"
GKM (Günlük Karþýlama Miktarý) nedir?
Gýda ve Ýçecek Sanayi tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine
yardýmcý olacak gýdalarý tercih edebilmeleri için etiket üzerinde açýk,
anlaþýlmasý kolay ve kullanýþlý bilgiler sunmayý amaçlýyor. Ýþte GKM
bu amacý gerçekleþtirmek amacýyla geliþtirilmiþ bir gönüllü etiketleme
sistemi. GKM; market rafýndan satýn aldýðýnýz gýdanýn bir porsiyonunun
enerji ve þeker, toplam yað, doymuþ yað asitleri, sodyum/tuz, protein,
lif gibi besin ögeleri/bileþenleri için önerilen günlük alým düzeylerinin
yüzde olarak ne kadarýný karþýladýðýný gösteriyor.
GKM'nin 4 temel özelliði
Dengeli beslenme için bir kýlavuz; ortalama bir yetiþkin için bir
porsiyondaki enerji ve besin ögesi miktarýný gösterir.
Bir bakýþta bilgi; tüketicilerin günlük beslenme ihtiyaçlarýnýn ne
oranda karþýlandýðýný görmelerini kolaylaþtýrýr.
Yaygýn kullaným; büyük gýda firmalarýnýn büyük bölümü ürünlerinde
kullanmaya baþladý.
Bilimsel temel; Avrupa Komisyonu tarafýndan, bilim ve siyaset
uzmanlarýndan oluþturulan bir panel olan Eurodiet projesinin beslenme
tavsiyelerine göre hazýrlanmýþtýr.
GKM tüketiciye ne saðlýyor?
GKM, tüketicilerin "gýda okuryazarlýðýný geliþtirmek" ve "daha bilinçli
seçimler yapmalarýný saðlamak" için çok önemli bir araçtýr.
Tüketicilerin bir ürünün günlük beslenmelerindeki yerini
deðerlendirebilmelerini saðlar.
Tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarýna ve yaþam tarzlarýna uygun olarak
dengeli beslenmelerini saðlar.

2008 yýlýnda, TGDF ve Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Dekaný, UGKK Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
"AMBALAJLI GIDA ÜRÜNLERÝNDE TÜKETÝCÝ ETÝKET ALGI ARAÞTIRMASI",
tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasýnda etiket bilgilerinin
önemini net olarak ortaya koymuþtur.
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AB, FLABEL Araþtýrmasý
(Food Labelling to Advance Better Education for Life)

Beslenme etiketlemesi konusundaki tüketici araþtýrmalarý incelendiðinde,
gýda etiketlerindeki beslenme etiketlemesinin tüketicilerin gýda tercihleri
üzerindeki etkisine iliþkin bilimsel verilerin yeterli olmadýðý görülmüþtür.
Tüketicilerin beslenme ile ilgili bilgilendirilmesinin, tüketicilerin beslenme
tercihlerini ve alýþkanlýklarýný nasýl etkilediðinin belirlenmesi amacýyla
AB tarafýndan finanse edilen 3 yýllýk bir araþtýrma konsorsiyumu olan
FLABEL, Aðustos 2008'de oluþturulmuþtur.

incelenmiþtir. Ýncelenen ürünlerin büyük çoðunluðunda genel beslenme
bilgilerine (beslenme tablosu, saðlýk beyanlarý) daha önceki inceleme
dönemlerinde olduðundan daha fazla yer verildiði görülmüþtür. Araþtýrma
sonucuna göre incelenen ürün etiketlerinin %85inde arka yüzde
beslenme etiketlemesinin olduðu, %48inde ise ön yüzde beslenme
etiketlemesinin olduðu, GKM etiketlemesinin ambalajlarýn ön yüzünde
yaygýn olarak kullanýldýðý görülmüþtür.

Avrupa'da beslenme etiketlemesi uygulamalarýna iliþkin 28 ülkede (27
AB Üye Ülkesi ve Türkiye) yapýlan araþtýrmada 37.000'den fazla ürün

Bu bulgular, farklý beslenme etiketlemesi biçimleri ve tüketici anlayýþý
ile ilgili ileride yapýlacak çalýþmalar için saðlam bir temel oluþturmaktadýr.

Araþtýrma ve Geliþtirme
Tüketici taleplerini ve deðiþen ihtiyaçlarýný karþýlamak için ürün araþtýrma ve geliþtirme (ARGE) çalýþmalarý
Gýda ve Ýçecek Sanayi için büyük bir öneme sahiptir. Tüketicilerin deðiþen ihtiyaçlarýna yanýt verilmesi
gereken dinamik bir pazarda sektör, pazara yeni ürünler sunmak ve mevcut ürünlerini geliþtirmek zorundadýr.
Türk gýda ve içecek sanayi bu amaçla yýllardýr ülke içinde ve dýþýnda çok çeþitli ARGE çalýþmalarý
gerçekleþtirmektedir.
Bu konuda baþarýnýn anahtarý tüketicilerin yalnýzca istedikleri ve ihtiyaç duyduklarý deðil, ayný zamanda
da kabul edecekleri ürünleri üretmek ve tedarik etmektir. Bunun gerçekleþtirilmesinde de inovasyon ve
araþtýrmanýn çok önemli bir rolü vardýr ve bunu yapan firmalar rekabet üstünlüðü elde eder.

Yaþam Ýçin Gýda Avrupa Teknoloji Platformu (ATP)
Yaþam Ýçin Gýda Avrupa Teknoloji Platformu 5 Temmuz 2005 tarihinde
kuruldu. Yaþam Ýçin Gýda ATP, Avrupa'nýn karþý karþýya olduðu
demografik sorunlarýn insan saðlýðýna ve uzun yaþamaya olumlu etkileri
olan inovatif, geliþtirilmiþ yeni ürünlerle çözülmesini amaçlamaktadýr.
Bu ürünler ve beraberinde beslenme ve yaþam tarzlarýnda yapýlmasý
tavsiye edilen deðiþiklikler sayesinde halk saðlýðý ve genel yaþam kalitesi
artacaktýr. Halkýn saðlýklý ve aktif bir yaþam sürmesine yardýmcý olacak
yeni gýdalarýn farklý tüketici gruplarýnýn hýzla deðiþen ihtiyaç ve taleplerine
karþýlýk verecek þekilde sunulmasý, en büyük zorluklardan biridir. ATP,
Avrupa gýda ve içecek endüstrisine tüketici gruplarýnýn spesifik ihtiyaçlarýna
yönelik gýdalar geliþtirmesi için fýrsatlar yaratmaktadýr.
Yaþam Ýçin Gýda ATP projesinde aþaðýdaki araþtýrma öncelikleri
belirlenmiþtir:

 Optimal geliþim, saðlýk ve yaþlanma
 Baðýrsak saðlýðý ve baðýþýklýk iþlevleri
 Kilo yönetimi ve obezite
Bu denli geniþ bir kapsamý olan Yaþam Ýçin Gýda ATP gerçek anlamda
multidisipliner bir giriþimdir. Bu çerçevede doktorlar, psikologlar,
akademisyenler ve pazar araþtýrmacýlarý aþaðýdaki hedeflere ulaþmak
için birlikte çalýþmaktadýr:
 Ýnsan saðlýðýný optimize edecek, beslenmeyle iliþkili riskleri azaltacak
ya da ortadan kaldýracak gýda stratejileri geliþtirmek,
 Tüketicilere doðru gýdayý doðru zamanda ve doðru yerde sunmak,
 Saðlýklý yaþam tarzlarýný teþvik edecek etkili stratejileri için gýda
üreticileri, devlet ve tüketiciler arasýnda iletiþim ve etkili diyalog
saðlayarak tüketicilerin gýdalara güvenini arttýrmak.

Avrupa'da düzenli araþtýrmalarý teþvik eden birçok giriþim vardýr. Bunlardan en çok bilineni 2005 yýlýnda
FoodDrinkEurope desteðiyle kurulan Yaþam Ýçin Gýda Avrupa Teknoloji Platformu'dur.
Ülkemizde de; gýda ve içecek sanayi önde gelen saygýn firmalarý ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinin
katýlýmýyla 1 Aðustos 2011 tarihi itibarýyla Ulusal Gýda Teknoloji Platformu kurulmuþtur.
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Ulusal Gýda Teknoloji Platformu
Gýda ve Ýçecek Sanayi ülkemiz için önemli sektörlerden birini teþkil
etmektedir. Halen çoðu küçük ve orta ölçekli 30 bini aþkýn firma gýda
ve içecek sektöründe faaliyet göstermektedir. 22. Bilim Teknoloji
Yüksek Kurulu kararý (2010/101) gereðince Baþbakan'ýn himayeleri
altýna aldýðý gýda alanýnda, TÜBÝTAK koordinasyonunda ARGE ve
yenilik stratejilerinin hazýrlanmasý çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.
Yaþam Ýçin Gýda Avrupa Teknoloji Platformu Avrupa gýda endüstrisinin
kýsa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiþtir. Avrupa'nýn önde
gelen gýda firmalarý ile araþtýrmalarý ile gýda alanýna önemli katkýlar
yapmýþ bilim insanlarý bu platformda görev yapmaktadýr.
Ülkemizde de benzer bir oluþumunun hayata geçirilmesi için yeterli
alt yapýnýn mevcut olduðu düþüncesiyle, gýda ve içecek endüstrisinin
önde gelen saygýn firmalarý ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri bir
araya gelerek 1 Aðustos 2011 tarihi itibarýyla Ulusal Gýda Teknoloji
Platformu'nun kuruluþunu gerçekleþtirmiþlerdir. Platformun kurucularý
arasýnda Eti, Efes, Pýnar Et, Pýnar Süt, Yýldýz Holding, SETBÝR, MEYED,
TGDF, Altýparmak, Zade, HT-TTM, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doðu

Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gaziantep
Üniversitesi yer almaktadýr. Platform ayrýca TÜBÝTAK tarafýndan da
desteklenmektedir.
Ulusal Gýda Teknoloji Platformu'nun 25 Ekim 2011'de gerçekleþtirilen
açýlýþ toplantýsýnda ülkemizi gýda, saðlýk ve beslenme konularýnda
ileriye götürecek, sanayi ve teknolojideki geliþmeleri yönlendirecek
bir organizasyonun duyurusu yapýldý.
Ulusal Gýda Teknoloji Platformu, gýda ve içecek endüstrisinin sahip
olduðu potansiyeli en iyi þekilde deðerlendirebilmesi için uygun
stratejilerin geliþtirilmesini hedeflemektedir. Platformun amaçlarý
arasýnda, "gýda ve beslenme, gýda ve saðlýk, gýda kalite ve güvenliði,
gýda ve tüketici" baþlýklarýna odaklý ARGE faaliyetlerinin entegrasyonunu
saðlama, tüketicinin kaliteli ve saðlýklý gýda ürünlerine eriþimini
kolaylaþtýrma, ulusal ve uluslararasý piyasalara yönelik kaliteli, saðlýklý,
yenilikçi ve çeþitlendirilmiþ gýda ürünleri geliþtirme ve sürekliliðini
saðlama, sektör içi eðitim ve teknoloji transferi mekanizmalarý geliþtirme
öncelikli öneme sahiptir.
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Reformülasyon ve inovasyon

Pazarlama iletiþimi

Gýda ve içecek sanayi; geniþ bir yelpazedeki gýda ve içecek ürünleriyle
güvenilir, besleyici, lezzetli, yeterli ve dengeli beslenme açýsýndan tüketici
taleplerine sürekli yanýt vermektedir. Sektörümüz Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan obezite ile mücadele amacýyla hazýrlanan "Türkiye Saðlýklý
Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" kapsamýnda mevcut ürünlerin
reformülasyonu, yeni ürün inovasyonlarý ve besin içeriðinin en uygun
hale getirilmesi konularýnda Bakanlýða destek olacaðýný taahhüt etmiþtir.

Gýda ve içecek sanayi ürün pazarlama stratejilerini sürekli gözden
geçirmekte ve tüketicinin endiþeleri konusunda somut adýmlar atmayý
amaçlamaktadýr. Bu konuda bazý þirketler kendi kýsýtlamalarýný koymakta,
sorumlu gýda ve içecek pazarlama iletiþimini saðlayacak temel prensiplere
uymayý taahhüt etmektedir. Bazý gýda ve içecek sanayi þirketleri ise
medya okuryazarlýðýnýn geliþtirilmesi yoluyla pazarlama iletiþiminde
davranýþ deðiþikliði saðlama hedefiyle kendi pazarlama ve reklam
kurallarýný oluþturmuþtur.

AB'de de Avrupa Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Konfederasyonu'nun
"Diyet, Fiziksel Aktivite ve Saðlýk Ýçin Aksiyon AB Platformunun önemli
taahhütlerinden biri inovasyon ve reformülasyondur.
Son yýllarda tüketici saðlýðý gýda ve içecek sanayinin yenilikçi çalýþmalarýnýn
itici gücü olmuþtur. Rekabetçi iþ ortamý ve obezitenin bir saðlýk riski
olarak hýzla artýþ gösterdiði günümüzde sanayi, tüketicilere daha saðlýklý
seçenekler sunmak üzere yeni ürünler geliþtirmekte ve mevcut ürünleri
yeniden formüle ederek beslenme profillerini iyileþtirmeye çalýþmaktadýr.
Türk gýda ve içecek sanayi tüketicilere sunduðu ürün seçeneklerini
geliþtirmek yönünde çok önemli yatýrýmlar yapmýþtýr. Tüm bu çabalarla
tüketicilere kiþisel ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri saðlýklý ürünler sunulmasý
amaçlanmaktadýr.
Gýda ve içecek sanayinin bu konulardaki inovasyonlarýnýn sonuçlarýný
market raflarýnda görmekteyiz. Geleneksel ürünlerin düþük þeker, düþük
tuz, düþük yað içerikli yeni çeþitleri piyasaya sunulmakta, birçok þirket
trans yað asitlerini ürünlerinden uzaklaþtýrmaktadýr.
Yenilikçilik çalýþmalarý kapsamýnda, yeni gýda bileþenlerinin eklenmesi,
tam tahýl ve lif kullanýmýnýn artmasý gibi çalýþmalar da yer almaktadýr.
Sektör mevcut bilimsel verileri ve teknolojik geliþmeleri kullanarak daha
zevk verici, daha lezzetli, besleyici gýdalarla tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarýný
ürün tiplerine ulaþmalarýný saðlamaya çalýþmaktadýr.
TGDF, tüketicilere seçim yapma fýrsatý vermek üzere özellikle enerji ve
beslenme içeriði ile porsiyonlar konusunda inovasyonlarý ve aksiyonlarý
her zaman teþvik etmektedir.

TGDF, tüm üyelerini, tüketiciyi koruyacak yeni pazarlama stratejileri
geliþtirmeleri konusunda desteklemektedir.

AB Taahhüdü
Sorumlu Pazarlama ve Çocuklara Yönelik Reklamlar Konusunda
Global Taahhüt Dünya Saðlýk Örgütü'nün Diyet, Fiziksel Aktivite
ve Saðlýk Konulu Global Stratejisi'nin uygulanmasýna destek olmak
amacýyla 11 büyük gýda firmasý tarafýndan oluþturulan gönüllü bir
giriþimdir. Bu platform, DG-Sanco tarafýndan Avrupa'da obeziteyle
mücadele için aksiyon alýnmasý amacýyla 2007'de oluþturulan ve
paydaþlarýn katýldýklarý bir forumdur.
Bu taahhütlerin gözetimi için baðýmsýz ve tarafsýz üçüncü bir taraf
görevlendirilmiþtir.
AB Taahhüdünü imzalayanlar arasýnda Burger King, Coca-Cola,
Danone, Ferrero Group, Kellogg's, Kraft Foods, General Mills,
Mars Foods, Nestle, Pepsico International ve Unilever yer almaktadýr.
2010 Nisan ayýnda da European Snack Association (ESA) ve bu
derneðe baðlý 5 firma (Ýntersnack, Lorenz Snack-World,
Protector&Gamble, Unichips ve Zweifel Pomy-Chip) bu giriþime
katýlmýþtýr.
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Paydaþ iþ birliði
Gýda ve içecek sanayi bir çok farklý faktöre baðlý olarak ortaya çýkan
obezite ve yaþam tarzýyla iliþkili diðer hastalýklar konusuna büyük önem
vermektedir. Türk gýda ve içecek sanayi son beþ yýlda, tüketicilere daha
fazla ürün seçeneði sunma ve tükettikleri gýda ve içecekleri seçerken
bilinçli tercihler yapabilmeleri için daha fazla beslenme bilgisi verme
çabalarýný arttýrmýþtýr. Obezitenin önlenmesinde gerekli olan sistematik
bir deðiþiklik için tüm paydaþlarýn birlikte yürüteceði çeþitli faaliyetlere
ihtiyaç olduðu çok açýktýr.
Buradan hareketle Saðlýk Bakanlýðý; "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Hayat Programý", "Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programý"
ve "Türkiye Kalp-Damar Hastalýklarý Önleme ve Kontrol Programý" adý
altýnda ülkemizin bu hastalýklara iliþkin resmi stratejisi çerçevesinde ilgili
eylem planlarýný hazýrlamýþtýr. Bakanlýk bu eylem planlarýnýn hayata
geçirilmesinde kamu, sivil toplum, bilim ve iþ dünyasýnýn iþ birliðini temel
almýþtýr. Bu iþ birliðinin odaðýnda ise beslenme ve saðlýk konusunda
kamu bilinci oluþturma, toplumda saðlýklý yaþam tarzlarýna yönelik
davranýþ deðiþiklikleri oluþmasýný saðlama ve en önemli toplumsal
eksikliklerimizden biri olan fiziksel aktiviteyi teþvik etme konularý vardýr.
TGDF, hükümet ve ilgili diðer paydaþlarla ortaklýk ilkesiyle saðlýklý yaþam
tarzlarýnýn oluþturulabileceðine inanmaktadýr.
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Diyabet ve Obezite Eðitim Kursu
T.C. Saðlýk Bakanlýðýnýn Türkiye Diyabet ve Obezite Önleme ve
Kontrol Programlarý kapsamýnda Türk Diabet Cemiyeti, Türk Diabet
ve Obezite Vakfý, Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF) ve Saðlýk Bakanlýðý Yalova Ýl Saðlýk Müdürlüðü
iþ birliði ile 30 Eylül-2 Ekim 2011 tarihleri arasýnda bir eðitim
gerçekleþtirildi.
Program süresince diyabet, obezite teþhis ve tedavisindeki son
yenilikler, gýda sanayinin diyabet ve obezite konusunda geliþtirdiði
çözümler uzmanlar tarafýndan saðlýk personeline aktarýldý.

Obezite Kontrol Programý (Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý) ve
Gýda ve Ýçecek Sektörü Ýþ Birliði:
Saðlýk Bakanlýðý, gýda ve içecek sektörü ile iþ birliði içinde
gerçekleþtirilecek faaliyetleri 2012 yýlýna kadar planlamayý ve 2014
yýlý sonuna kadar da uygulanmasýný saðlamayý hedeflemiþtir.

Ulusal politikalarýn uygulamaya konmasý ile ilgili bir strateji olarak,
tüm paydaþlarýn yýllýk bütçelerinde obezite ile mücadele programlarýný
desteklemek için kaynak ayýrmalarý yer almaktadýr.

Bu kapsamda yer alan stratejiler içinde;
Gýda ve Ýçecek Sanayinin üst düzey yöneticilerinin obezite ile mücadele
konusunda bilgilendirilmesi, Gýda ve Ýçecek Sanayinin tüketicileri
yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirmesi ve
bilinçlendirmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararasý
uygulamalar dikkate alýnarak tüketicilerin doðru seçimler yapmalarýný
saðlayacak þekilde geliþtirilmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý yer
almaktadýr.

Obezitenin önlenmesine yönelik olarak 2014 yýlýna kadar iþyerlerinde
tüm çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile fiziksel aktivite
imkanlarý için alt yapýnýn geliþtirilmesi hedeflenmektedir.

Yað, þeker ve tuz vb. oraný azaltýlmýþ nitelikte besinlerin üretiminin
arttýrýlmasý ve gýda ürün etiketlerinde uluslararasý yaklaþýmlar dikkate
alýnarak tüketiciyi bilgilendirecek, kolay anlaþýlabilir þekilde besin
ögeleri tablosunun yer almasýnýn saðlanmasý, beslenme ve saðlýk
beyanlarý ile ilgili ilave düzenlemelerin yapýlmasý hedeflenmektedir.
Bu hususlarda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, sorumlu kuruluþ olarak
yer almaktadýr.
Medya haberleri ve reklamlar kýsmýnda ise yeterli ve dengeli beslenme,
fiziksel aktivite ve obezite konularýnda toplumun bilgilendirilmesi
amacýyla yazýlý ve görsel basýnýn etkili bir þekilde kullanýlmasý kapsamýnda
gýda reklamlarý ve tanýtým faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin
yeniden düzenlenmesi ve uygulamalarýn denetlenmesi yer almaktadýr.

Çocukluk ve adolesan döneminde yeterli ve dengeli beslenme için
temel besin gruplarýnda yer alan besinlerin tüketiminin özendirilmesi
stratejisi çerçevesinde, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde saðlýklý
beslenme uygulamalarýnýn teþviki amacýyla çeþitli kampanyalarýn
yürütülmesi, taze meyve, sebze ve süt daðýtým kampanyalarý yapýlmasý,
okullarda menülerin Saðlýk Bakanlýðý önerileri doðrultusunda
oluþturulmasý hususlarý yer almaktadýr.
Sosyo-ekonomik bakýmdan geliþmemiþ bölgeler baþta olmak üzere
ülke genelinde yeterli ve dengeli beslenme için temel gýdalara
ulaþýlabilirliðe yönelik ekonomik önlemlerin bütçe dahilinde belirlenmesi
planlanmýþtýr.
Okul kantinleri ve yemekhanelerinde yürütülen beslenme hizmetlerinde
saðlýklý uygulamalarýn teþviki için çeþitli kampanya ve aktivitelerin
(Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul vb.) yürütülmesi planlanmýþtýr.
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TexDesignTM
Cargill ile kaliteli ve saðlýklý beslenmenin kapýlarý açýlýyor

Dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekliyoruz

Cargill'in gýda platformu; küresel gýda ve içecek sektörünün tüketici
beklentilerine yanýt vermek için ürün geliþtirme çabalarýna', dünya
genelindeki 22 bine yakýn uzmaný ile öncülük etmektedir. ARGE'ye yýllýk
220 milyon dolar civarýnda bir bütçe ayýran Cargill'in dünya genelinde;
Amerika Birleþik Devletleri, Brezilya ve Belçika'da olmak üzere 3 önemli
ARGE merkezi bulunuyor. Bunun yaný sýra Avrupa, Ortadoðu ve Afrika
bölgelerine hizmet veren dört ülkede unlu mamuller, þekerleme-sakýz,
hazýr gýdalar, ilaç, süt ve süt ürünleri, içecekler ve et olmak üzere toplam
dokuz kategoride Uygulama Merkezleri bulunuyor. Cargill bu merkezlerde,
kalp, kemik ve sindirim saðlýðý, obezite, kilo kontrolü, diþ dostu uygulamalar
ve enerji kontrolü gibi alanlar baþta olmak üzere günümüzün en güncel
konusu olan saðlýklý yaþam için saðlýklý ürünler geliþtirmekte ve reformülasyon
çalýþmalarýný sürdürmektedir. Cargill Gýda Türkiye bu merkezlerden aldýðý
büyük destekle, müþterilerinin yüksek kalitede gýdalar ve içecekler
geliþtirmeleri ve böylece tüketicilerinin saðlýk, rahatlýk ve esenliðini
desteklemeleri amacýyla benzersiz gýda bileþenleri sunmaktadýr. Global
Cargill'in gýda, beslenme ve saðlýk alanlarýndaki 147 yýllýk bilgi ve

Coca-Cola þirketi olarak yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin
önemine inanýyor ve destekliyoruz. Saðlýklý bir toplum için taahhütlerimizi
yerine getirirken toplumun ve paydaþlarýmýzýn beklentilerini dikkate
alarak; kamu, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversiteler ile iþ birlikleri ve
ortaklýklar gerçekleþtiriyoruz.

tecrübesini, uygulama ve ARGE uzmanlýðýný da müþterileriyle paylaþmakta,
ayrýca müþterilerinin taleplerine yönelik reçeteler geliþtirmektedir.
Cargill'in beslenme ve saðlýðýn geliþtirilmesine iliþkin benzersiz
doðal ürün portföyünden örnekler:
Cargill'in ürün portföyünde bulunan CoroWiseTM bitkisel sterol esterleri,
gýda üreticilerinin, bitki sterolleri ve sterol türevlerinden oluþan gýda içerik
maddelerinin bulunduðu yeni gýda ürünleri geliþtirmelerine ve tüketicilerin
kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmalarýna yardým etmeleri için önemli
fýrsatlar vermektedir.
Cargill tarafýndan geliþtirilen çözünebilir doðal bir lif olan Barliv arpa
beta-lifi de Avrupa pazarýnda kalp saðlýðýna yönelik içeceklerin
geliþtirilmesinin önünü açmýþtýr. Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA),
Cargill Barliv arpa beta-lifine iliþkin son klinik çalýþmalarý inceledikten
sonra Ekim 2009'da yayýmladýðý bilimsel görüþle beta-glukanlar ile kandaki
kolesterol seviyesinin arasýndaki iliþkiyi onaylamýþtýr. Þu anda Cargill
Barliv arpa beta-lifi Avrupa'da bu beyaný yapabilecek içeceklerde
kullanýlan tek bileþendir.
Stevia bitkisinin yapraðýndan elde edilen kalorisiz doðal tatlandýrýcý Truvia®
ise tüketicilere bekledikleri beslenme profilini ve etik standartlarý sunacak
yeni nesil gýda ve içecek ürünlerini beraberinde getirecektir.
Cargill'in bir diðer yenilikçi ürünü; ekmekten müsliye, bisküviden çikolatalý
içeceklere kadar geniþ bir yelpazede önemli fonksiyonel faydalar sunan
C*ActiStar'dýr. C*ActiStar, çok iyi seviyede fermente edilebilen ve baþta
bütirat olmak üzere bol miktarda kýsa zincirli yað asitleri üretebilen, yüksek
oranda doðal dirençli niþasta içermektedir. Diyet lifi ve prebiyotik özellikli
C*ActiStar sayesinde ekmek, bisküvi ve tahýllý gevrek üreticileri, fonksiyonel
gýda pazarýna daha fazla girebilecektir.
Cargill'in niþastalarý arasýnda TexDesignTM markasý altýnda özel geliþtirilmiþ,
glisemik ve insülinemik tepkiyi azaltan karbonhidrat çözümleri de
bulunmaktadýr. Kek, bisküvi, kurabiye ve yað içeren unlu mamul çeþitleri
ve diðer hamur iþlerini kapsayan geniþ bir uygulama alanýna sahip olan
TexDesignTM, margarin, tereyaðý veya sývý yaðlarý ikame ederek, unlu
mamullerde yað kullanýmýný %50'ye varan oranlarda azaltmaktadýr.

Bu doðrultuda uyguladýðýmýz stratejiler þu alanlara odaklanýyor:
1. Ürünlerimizi bilimsel veriler ýþýðýnda geliþtiriyor ve
þeffaflýkla sunuyoruz.
Bugün 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir þirket olarak, ürün
içeriklerimizi bilimsel veriler ýþýðýnda ve kamu otoritelerince izin verildiði
þekilde üretiyoruz. Toplumun bilgilendirilmesi amacý ile toplumsal saðlýk
açýsýndan önemli görülen besin deðerlerinin paketlerimizin üzerinde yer
almasýný saðlýyoruz. Þeffaflýk ilkemiz gereðince, ürünlerimiz hakkýnda
bilgi sahibi olmak isteyen herkese fabrikamýzý yerinde görme olanaðý
sunuyoruz. Fabrikalarýmýzý yerinde görme þansýný elde edemeyen
ziyaretçilerimizi ise www.cocacolafabrikasi.com adresinde sanal fabrika
turumuza bekliyoruz.
2. Kaliteli üretimi ve gýda güvenliðini destekliyoruz.
Baþarýmýzýn sürekliliðinin en temel noktasý ve en büyük önceliðimiz
kalitemizdir. Her bir ürünümüzün, her zaman %100 kalitede olmasý için
ham madde temininden satýþ noktalarýmýza kadar kalite süreçlerimizi
uyguluyor, bunu ortak sorumluluk kabul ediyoruz. Bu nedenle tüm
çalýþanlarýmýzý kalitemizi korumaya teþvik ediyor, eðitiyor ve yetkilendiriyoruz.
3. Tüketicilerimize seçenek sunuyoruz.
Dünyada 500'den fazla, Türkiye'de ise 8 farklý kategoride 15 marka ile
her gün tüketicilerimizin karþýsýna çýkýyoruz. Ýçecek ihtiyacýnýn kiþiden
kiþiye, yaþtan yaþa deðiþtiðini biliyoruz. Bu nedenle gazlý içecek, meyve
suyu, sporcu içeceði, enerji içeceði, su, maden suyu, çay, buzlu çay
kategorilerinde, farklý enerji deðerindeki ürünlerimizi deðiþik ambalaj
boylarýnda sunarak sektörümüzdeki ürün portföyünü arttýrmayý ve dengeli
beslenmeyi desteklemeyi hedefliyoruz.
4. Satýþ ve pazarlama faaliyetlerimizde þeffaf ve
sorumluluk sahibi bir yaklaþým sergiliyoruz.
Þirket olarak, çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarý ile ilgili kararlarý
ebeveynlerinin almasý gerektiðine inanýyoruz. Bu doðrultuda, 1950'lerden
bu yana doðrudan çocuklarý hedefleyen pazarlama ve reklam yapmýyoruz.
Bu kapsamda oluþturduðumuz "Çocuklara Yönelik Reklam ve Pazarlama
Ýlkeleri"ni tüm dünyadaki operasyonlarýmýzda uygulamaya koymuþ
durumdayýz. 2010 yýlýnda ise söz konusu yaklaþýmýmýzdan yola çýkarak,
"Okullarda Satýþ Ýlkesi"ni oluþturduk. Bu kapsamda, yine çocuklarýn
beslenme alýþkanlýklarý ile ilgili kararlarý ebeveynlerinin almasý gerektiðine
olan inancýmýzdan hareketle, 2010-2011 eðitim-öðretim yýlýndan itibaren
ilköðretim okullarýnda ürünlerimizi satmýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý,
okul yönetimleri veya okul aile birlikleri'nden tarafýmýza resmi talep
geldiði takdirde, portföyümüzdeki herhangi bir ürünle ilgili gereken
desteði vermeye hazýrýz.

5. Saðlýklý bir yaþam için fiziksel aktivitenin
yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþýyoruz.
Saðlýklý bir yaþam için fiziksel aktivitenin yeterli ve dengeli beslenme
kadar önemli olduðunu biliyoruz. Bu doðrultuda fiziksel aktivitenin
yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla yerel yönetimler, sivil toplum kuruluþlarý ve
üniversiteler ile iþbirliði içinde hareket ediyoruz. Türkiye'de okul çaðýndaki
çocuklarý teþvik etmek amacý ile Milli Eðitim Bakanlýðý ve Aktif Yaþam
Derneði'nin ortaklýðýnda gerçekleþtirdiðimiz "Çýk Dýþarýya Oynayalým
Projesi" ve ilköðretim okullarýnýn bahçelerinde fiziksel aktivite olanaðý
saðlayan oyun alanlarý kurarak, öðrencilerin fiziksel hareketliliklerini
arttýrmaya katkýda bulunmayý amaçlýyoruz.
6. Ýnovasyona yatýrým yapýyoruz.
Tüketicilerimizin ihtiyaçlarýný dikkate alarak alkolsüz içecek pazarýný
geniþletecek yeni ürünler için; ürün, paket, ekipman ve piyasa
uygulamalarýnda inovasyona yatýrým yapýyoruz. Global ölçekte, saðlýklý
bir toplum için yeterli ve dengeli beslenmeye katký saðlamak amacýyla
toplumdaki besin yetersizliklerini göz önüne alarak ürünler geliþtirmeye
devam edeceðiz.
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"M.E.B.-G.S.G.M. Danone
Küçükler Futbol
Türkiye Birinciliði",
2011 yýlýnda da coþku dolu geçti

Saðlýklý ve formda bir yaþam
50 yýldýr ürünleriyle hayata lezzet ve mutluluk katan ETÝ, saðlýklý ve
dengeli beslenmenin bir yaþam tarzý haline gelmesi için toplumu
bilinçlendirmek konusunda, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket
etmektedir. Tüm faaliyetlerini tüketicilerinin talepleri doðrultusunda
þekillendirmeyi ilke edinen ETÝ, tüketicilerin gereksinimlerine cevap
verecek ürün seçenekleri sunmanýn yaný sýra oluþturduðu çeþitli internet
siteleri ile saðlýklý yeterli ve dengeli beslenme konularýnda toplumu
bilgilendirerek uzman doktorlarýn görüþlerine yer vermektedir.
Danone Türkiye, 11 yýldýr Türkiye'nin en büyük
çocuk spor organizasyonu Danone Uluslar Kupasý
ile ülkemizdeki tüm çocuklara "Hayallerinize
inanýn" diyor. Danone Uluslar Kupasý'nýn Türkiye
ayaðý Milli Eðitim Bakanlýðý ve Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü iþ birliðinde "M.E.B.-G.S.G.M.Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliði" adý altýnda
yürütülmektedir. Çocuklar, organizasyonun uluslararasý
ayaðý olan Danone Uluslar Kupasý Finali'nde de Türkiye'yi gururla temsil
etmektedir.
11 yýl önce 900 okul ile baþlayan "M.E.B. - G.S.G.M. - Danone Küçükler
Futbol Türkiye Birinciliði", þu ana kadar rekor katýlýmla yaklaþýk 45.000
okul ve 650.000 öðrenciye ulaþmýþ bulunmakta ve her yýl on binlerce
çocuðumuzu spora ve takýmdaþlýða teþvik etmeye devam etmektedir.
Bu sene Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (G.S.G.M.)nün de bir parçasý
olduðu 2011 yýlý müsabakalarýna, ülkenin dört bir yanýndan 3400 okul
ve 47.600 çocuk katýlým gösterirken; aralarýndan 96 okul ve toplamda
1152 çocuk Türkiye birinciliði heyecanýný yaþamýþtýr.
Türkiye'nin en büyük çocuk spor organizasyonunda, ülkenin dört bir
yanýndan gelen minik yýldýzlar, 4-7 Nisan tarihleri arasýnda Ýzmir'in Selçuk
ilçesine baðlý Royal Sports Tesisleri'nde gerçekleþen M.E.B. - G.S.G.M.
Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliði'nde final kupasýný kucaklamak
için top koþturmuþtur. 'Hayallerine inanan' yetenekli miniklerin dostluk
kokan mücadeleleri ile final maçý festival havasýnda geçmiþtir. Seyircilerin
de büyük bir ilgiyle izlediði finalde, minik yýldýzlara yapýlan tezahüratlar
stadyumu adeta bir festival alanýna dönüþtürmüþtür.
Her sene 40 ülkeden 2,5 milyon çocuðu buluþturan ve bu sene 12. yaþýný
kutlayan Danone Uluslar Kupasý'nýn dünya finali, 6-10 Ekim 2011'de
Ýspanya'nýn Madrid þehrinde, Santiago Bernabeu Stadý'nda
gerçekleþtirilmiþtir. Çocuklarýn dünya kupasý olarak anýlan kupanýn dünya
finalinde Türkiye'yi temsil edecek olmanýn gururunu yaþayan Danone
Türkiye Takýmý minikleri, kupanýn hamisi Zinedine Zidane ile bir araya
gelme ve hünerlerini binlerce seyircinin önünde sergileme fýrsatýný bulmuþtur.

ETÝ Cicibebe ile saðlýkla büyüyen nesiller
20 yýlý aþkýn süredir annelerin bebeklerine güvenle yedirdikleri besleyici
ve lezzetli ETÝ Cicibebe Bisküvisi; bebeklerin saðlýklý geliþimlerinde
önemli rol oynayan protein, vitamin, karbonhidrat ve mineraller ile
zenginleþtirilmiþ içeriði sayesinde yeterli ve dengeli beslenmelerinde
önemli bir ihtiyacý karþýlamaktadýr.
Çölyak hastalarýna ETÝ Pronot!
Çölyak hastalýðý konusunda toplumdaki farkýndalýðý arttýrmayý ve Çölyak
hastalarýnýn oldukça sýnýrlý olan beslenme kaynaklarýný zenginleþtirerek
hayat standartlarýný yükseltmeyi amaçlayan ETÝ, 2003 yýlýnda
hastalarýn güvenle tüketebilecekleri "Türkiye'nin ilk ve tek
glutensiz bisküvisi" olan ETÝ Pronot'u üretmiþtir.
Tüketicilerinden aldýðý geri bildirimler
ve uzman doktorlarýn
yönlendirmeleriyle Pronot ürün gamýný
geliþtiren ETÝ, birbirinden farklý, tatlý
ve tuzlu lezzette yepyeni çeþitlerle
Çölyak hastalarýna farklý tatlar
sunmaya devam etmiþtir.
Çölyaklý hastalarýn daha kaliteli bir
yaþam sürmelerine destek olmak
amacýyla rehber niteliðinde
www.colyaklayasamak.com.tr adresli
bir web sitesini hazýrlayan ETÝ, hastalýk
hakkýndaki her türlü bilgiye ve uzman
doktor desteði eriþimine yardýmcý
olmaktadýr.

Saðlýklý ve formda bir
yaþamýn en lezzetli
çözümü ETÝ Form!
Yapýlan araþtýrmalar,
son yýllarda saðlýklý
yeterli ve dengeli
beslenme bilincinin
artmasýyla birlikte
formda kalmanýn bir yaþam
biçimi haline geldiðini ve light ürünlerin sadece
diyet yapýlan dönemlerde tüketilmediðini göstermektedir. ETÝ Form,
saðlýklý ve zinde bir yaþam sürmek isteyenlerin vazgeçilmez ürünü
olarak yýllardýr light ürünler kategorisinin lider markasý konumunda
yer almaktadýr. Form markasý altýndaki ürün çeþitliliðini artýrmakla
yetinmeyen ETÝ, ayný zamanda saðlýklý ve bilinçli beslenme ilkelerini
yaymak ve toplumda bu bilinci yerleþtirmek amacýyla www.formdakal.com
internet sitesini oluþturmuþtur. Sitedeki FormPuan uygulamasý, saðlýklý
bir kiloya kavuþmak veya kilosunu korumak isteyenler için beden/kitle
indeksi ile kiþinin özellikleri doðrultusunda olmasý gereken saðlýklý kilo
aralýðýnýn hesaplanmasýna imkan veren, diyetisyen onaylý tavsiyeleri
paylaþan ve özel menüler öneren bir sistemdir.
ETÝ Form ayrýca her yýl eðlence ve sporu birleþtiren pilates etkinlikleri
ile saðlýklý ve bilinçli bir þekilde formda kalmak isteyen katýlýmcýlara
spor keyfi yaþatmakta ve daha önce pilates yapmayan katýlýmcýlarý
pilates ile tanýþtýrmaktadýr. Yýllardýr binlerce kiþiye ücretsiz pilates yapma
imkâný sunan Geleneksel ETÝ Form Spor Günleri Formball Etkinliði ile
her yaþtan katýlýmcý daha bilinçli spor yapmanýn ayrýcalýðýný yaþamaktadýr.

engeli beslen, ak
rli ve d
tif ol, s aðlý klý y a þa
Yete

Beslenme, saðlýk ve iyi yaþam

Daha saðlýklý yaþamý teþvik ediyoruz

Nestlé, dünyanýn en büyük beslenme, saðlýk ve iyi yaþam þirketi olma
vizyonu ile tüketicelerine her gün, her yerde daha saðlýklý ve daha
lezzetli yiyecekler sunmak için ARGE'ye büyük önem vermektedir.
ARGE'ye yaptýðý yýllýk ortalama 1.5 milyar USD yatýrýmýn yaklaþýk
% 60'ýný beslenme, saðlýk ve iyi yaþam konularýna vakfetmiþtir.
The Nutritional Compass - Beslenme Pusulasý
 Gýda etiketlemesi yoluyla, tüketicilerin seçimlerini aydýnlatan net ve
pratik bilgiler gerekmektedir.
 Dünyada 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.
Nestlé Beslenme Eðitim Programý: Beslenebilirim
Hem obezite hem de yetersiz beslenme çifte sorunu dünyada olduðu
gibi Türkiyede de giderek yaygýnlaþýyor. Araþtýrmalar ve raporlar doðru
beslenme bilgisi ile dengesiz ve saðlýksýz beslenmenin önlenebileceðine
iþaret ediyor. Bu sorunun hafifletilmesine yardýmcý olmak için Nestlé
ilköðretim okullarýndaki 9 ila 10 yaþ arasýndaki çocuklar için geliþtirdiði
Beslenebilirim projesini hayata geçirdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile gerçekleþtirilen projenin bilimsel içeriði
Hacettepe Üniversitesi beslenme uzmanlarýnýn danýþmanlýðýnda
hazýrlandý. Proje kapsamýnda beslenmeye iliþkin çok sayýda konuyu
içeren bir dizi etkileþimli öðretim yöntemi ve zengin bir içerik saðlanýyor.
Çocuklarýn eðlenerek ve yaþayarak öðrenmesi için eðitim modülleri,
her biri bir besin grubunu temsil eden, proje için özel olarak geliþtirilmiþ
çizgi karakterler, posterler, çalýþma kartlarý, sanal ve gerçek oyunlar
ile zenginleþtirildi. 8 üniteden oluþan program çocuklara iyi beslenme
alýþkanlýklarý geliþtirmelerine yardýmcý olacak temel beslenme bilgileri
ve pratik ipuçlarý veriyor.
Beslenebilirim eðitim programýný öðrencilere aktaracak olan sýnýf
öðretmenleri, beslenme konusunda uzman akademisyenler tarafýndan
verilen Eðitici Eðitimine katýlýyor. Bu eðitim her bölümün nasýl öðretileceði
ve faaliyetlerin nasýl uygulanacaðý hakkýnda detaylý açýklamalar içeren
Eðitici Kýlavuzu ile destekleniyor.

PepsiCo, ana iþletmeleri olan Frito Lay, Quaker, Pepsi Cola, Tropicana
ve Gatorade þirketleri ile 200'ü aþkýn ülkede 300.000'i aþan çalýþan
istihdam etmekte olup, dünyanýn ikinci büyük gýda ve içecek þirketidir.

saðlamaktadýr. Türkiye' de üretilen toplam cipslik patatesin

PepsiCo, Türkiye' de Frito Lay Gýda San. ve Tic. A.Þ. ile gýda, Pepsi
Cola Servis ve Daðýtým A.Þ. ve Fruko Meþrubat San. A.Þ. ile içecek
sektöründe faaliyet göstermektedir. PepsiCo Türkiye, Ýzmit ve Mersin'de
iki yiyecek fabrikasý ve Ýzmir, Çorlu ve Adana'da üç içecek fabrikasý ile

Ürünlerinin doðallýðýna, hijyenine ve kalitesine önem

tarým, üretim ve satýþ faaliyetleri ile 45.000'den fazla çalýþana istihdam

arttýrarak %21 olmasýný hedeflemektedir.

%80'i ve sanayilik patatesin %25'i PepsiCo tarafýndan
satýn alýnmaktadýr.

veren PepsiCo, araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýnda
2010 yýlý itibari ile geldiði noktada, ürün portföyü içinde
dengeli beslenmeyi teþvik edici ürünlerin çeþitlerini %90

PepsiCo Türkiye, Dünya Saðlýk Örgütü'ne verilen 5 taahhütten bir diðeri
olan ürün portföyünün geliþtirilmesi çalýþmalarýna devam etmektedir.
Tüketicilerde kalori hesaplama bilincini yaratmak amacýyla ürün paketlerine
Proje ayrýca ebeveynlere yönelik bilgilendirme seminerleri ve düzenli
geribildirim daveti ile ebeveynlere de ulaþarak ailelerin eðitimine de
katkýda bulunuyor. 2012 Þubat ayýnda hayata geçecek olan
Beslenebilirim projesinin tüm Türkiyeye yaygýnlaþtýrýlmadan önce,
önümüzdeki üç yýl içinde Türkiye genelinde 30 il ve seçilen illerdeki
90 okula ulaþmasý planlanýyor.

besin deðerleri tablosu eklenmiþ olup, ürün paketlerinin çeþitli boylarý
ile tüketicilere porsiyon kontrolü imkaný sunulmaktadýr. Ürünlerindeki
yað oranýný azaltmak hedefi ile üretimde, yüksek oleik
içerikli ayçiçek yaðý ve zeytinyaðý gibi omega-3 bakýmýndan
zengin, tekli doymamýþ yað oraný yüksek daha saðlýklý sývý
yaðlar kullanýlmaktadýr. Bunlara ilaveten PepsiCo ürünlerdeki
sodyum miktarýný 2010 yýlýnda Resmi Gazetede yayýnlanan
Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý
doðrultusunda azaltmýþtýr. Ýçecek ürünlerindeki þeker
oranýný, tadýndan ve keyfinden ödün vermeden azaltmaya
devam ederken, ürün portföyüne besleyici ürünleri dahil
etmeyi hedeflemektedir.
PepsiCo Türkiye 2007 yýlýndan bu yana yapmýþ olduðu
ürün geliþtirme çalýþmalarý ile yiyecek kategorisinde
doymuþ yaðda %80'lere, tuzda ise %25'lere varan oranlarda azaltým
yapmýþtýr.
Sosyal sorumluluk projelerine önem veren PepsiCo, GAP
Ýdaresi ve Türkiye Kalkýnma Vakfý ile 2003 yýlýnda baþlattýðý
ve 17.000den fazla çocuðumuzun faydalandýðý Cheetos
Geliþim Merkezleri ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki
çocuklarýn sosyal, sportif ve kültürel geliþimlerine katkýda
bulunmaya devam etmektedir. Ayný bölgede sosyo-ekonomik
açýdan zorluk içinde olan kýz çocuklarýndan geleceðimizin
liderlerini yaratmak üzere, 2009 yýlýnda baþlayan 'Kýzlarýmýz
Okuyor' projesi ile birçok kýzýmýzýn eðitimlerine devam
etmelerini saðlamaktadýr. PepsiCo, her yýl Cheetos Geliþim
Merkezleri'nde eðitim gören çocuklardan, ulusal boyutta
düzenlenen masa tenisi turnuvalarýndan Türkiye þampiyonlarý
çýkartarak, Türkiye'nin geliþerek büyüyen gençliðine hareketli yaþamayý
hayatlarýnýn bir parçasý haline getirmiþ yetenekler kazandýrmaktadýr.
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Daha iyi bir yaþam için

Unilever saðlýk ve esenliði geliþtiriyor

"Daha Ýyi Bir Yaþam Ýçin" þeklinde özetlenen Yaþar Topluluðu vizyonu ile
süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, kültür balýkçýlýðýndan su ve meyve
suyuna kadar geniþ bir ürün yelpazesi içinde Pýnar, 39 yýldýr saðlýk, lezzet
ve yeniliði bir arada sunmaktadýr.

Pýnar, yeni ürünleriyle tüketicilerine sunduðu seçenekleri arttýrmýþtýr. Yaðý
ve enerji deðeri %25, tuzu %30 azaltarak üretilen "Pýnar Delight Sucuk",
%85 daha az yað, %50 daha az enerji ve %45 daha az tuz içeren "Pýnar
Delight Hindi Etli Salam" bu desteðin bir ifadesidir.

Yeterli, dengeli ve saðlýklý beslenme bilincinin geliþtirilmesi amacýyla Pýnar,
her yýl birçok projeye destek olmaktadýr. Beslenme bilincini arttýrmak için
TÜBÝTAK, üniversiteler ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte pek çok kongre
ve seminerin gerçekleþtirilmesine katkýda bulunmaktadýr.

Sürdürülebilirliði stratejisinin odaðýna yerleþtiren Pýnar, ekolojik sistemi
koruyan organik hayvancýlýðý da desteklemektedir. Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý ile birlikte, uluslararasý sertifikalandýrma þirketi "IMO"
tarafýndan da sertifikalandýrýlan çiftliklerden temin ettiði sütü, yine bu
sertifikalara sahip fabrikalarýnda iþleyen Pýnar, ülkemizi ilk organik sütle
tanýþtýrmýþtýr. "Organik Light", "Denge Kalsiyum", "Denge Omega" sütleri
ile vücudun doðal dengesini güçlendirmeyi ve direncini arttýrmayý
amaçlamaktadýr. Laktozsuz süt ile ise laktoz intoleransý olan bireylere de
alternatif sunmaktadýr. Organik yemlerle beslenen ineklerin sütünden
üretilen Pýnar Organik Yoðurt tüketicilere sunulan diðer bir seçenektir.

Ayrýca, üyesi bulunduðu sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan, saðlýklý bir topluma ulaþmak için yürütülen "Türkiye Saðlýklý
Beslenme ve Hareketli Hayat Programý", "Türkiye Diyabet Önleme ve
Kontrol", Aþýrý Tuz Tüketiminin Önlenmesi" gibi programlarý destekleyen

Pýnar hareketli yaþamý 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. Pýnar, 2011 yýlýnda Türkiye Atletizm
Federasyonu'nun gerçekleþtirdiði Avrupa Atletizm Þampiyonasýna ana
sponsor olarak destek vermiþtir.
Pýnar, ayrýca Ýzmir'de Ege Su Sporlarý ve Tenis Ýhtisas Kulübü'ne ana sponsor
olarak destek vermektedir. Pýnar Su sponsorluðunda 2008 yýlýndan beri
Türkiye Su Topu 1. Ligi'nde Ýzmir'i baþarý ile temsil eden ESTÝ, ayný zamanda
yurt dýþýnda gerçekleþtirilen turnuvalarda Türkiye'nin tanýtýmýna katký
saðlamaktadýr.
Pýnar, çocuklara kültür ve sanat ile ulaþarak saðlýklý beslenmeyi
teþvik ediyor
Bu yýl 31. yaþýný kutlayan Pýnar Resim Yarýþmasý, her yýl yüz binlerce
ilköðretim çocuðunun hayallerini, umutlarýný, özlemlerini resmetmesine
olanak vermektedir.
1987'den beri perdelerini açan Pýnar Çocuk Tiyatrosu ile Türkiye'nin dört
bir yanýndaki yaklaþýk üç milyon çocuða ulaþmakta, yeterli ve dengeli
beslenme konusunda bilgilendirici oyunlar oynamaktadýr.
Pýnar; Tiyatro, Opera ve Bale Vakfý'nýn (TOBAV) "Sesime Kulak Verin"
projesi ana sponsorluðunu da gerçekleþtirmiþtir. Pýnar'ýn sponsorluðunda
Ýzmir'de gerçekleþtirilen "Sesime Kulak Verin" projesi, geleceðin baþarýlý
sanatçýlarýný ortaya çýkarmak için maddi durumu iyi olmayan yetenekli
70 gencin müzik ve sahne sanatlarý alanýnda dokuz ay boyunca eðitim
görmesini ve yetenekli çocuklarýn müzik eðitimi veren kurumlara yerleþmesini
saðlamýþtýr.

Beslenme tarzlarý her geçen gün deðiþmekte ve bu deðiþimle birlikte
beslenmenin genel saðlýk üzerindeki etkilerine iliþkin kaygýlar da
artmaktadýr. Bilimsel geliþmelere ve yeni pazarlarýn çoðunda zenginliðin
artmasýna karþýn, hala milyonlarca insan temel temizlik, beslenme ve
saðlýk hizmetlerini alamamaktadýr. Ürünleri ile hayatýna girdiði herkesin
günlük yaþam kalitesinde küçük ama önemli farklar yaratmak için çalýþan
Unilever, bu kaygýlarý giderecek çözümler üretme hedefi ile hareket
etmektedir. Bu çalýþmalarýn baþýnda da saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýna
olumlu katkýda bulunmak gelmektedir.
Ürünlerini beslenme tavsiyeleri doðrultusunda iyileþtiriyor
Dünyanýn her yerinde insanlarýn saðlýklý gýdalar seçmesini
saðlamayý amaçlayan Unilever, gýdalarýnýn kalitesini arttýrmak
için 2003 yýlýnda Beslenmeyi Geliþtirme Programý'ný
uygulamaya koymuþtur. Bu program çerçevesinde 30 binden
fazla ürün; tuz, þeker, doymuþ yað ve trans yað açýsýndan
incelenmiþ ve her bir ürün, uluslararasý ve ulusal yetkili
kurumlarýn beslenme tavsiyeleri kullanýlarak oluþturulan
beslenme kriterlerine göre deðerlendirilmiþtir. 2005-2008 döneminde
global çapta Unilever'in gýda portföyünden toplam 37.000 ton þeker,
30.000 ton trans yað, 18.000 ton doymuþ yað ve 3500 ton sodyum
çýkartýlmýþtýr.
Unilever Türkiye ise Knorr markalý ürünlerdeki sodyum miktarýný 2003
yýlýndan bu yana azaltarak toplamda 1860 ton tuzu ürünlerinden
çýkartmýþtýr. Bunun yaný sýra Türkiye'de kullanýlan yeni teknoloji ile birlikte
2011 yýlýnýn baþýndan bu yana Carte d'Or ürünlerinde 97,5 ton ilave
þeker ve 60,3 ton yað azaltýlmýþtýr.
Davranýþ deðiþikliði yaratmaya yönelik diðer programlar ile birlikte,
obezite ve kalp damar saðlýðý gibi iki önemli saðlýk sorununun çözümüne
yardýmcý olmayý amaçlayan Beslenmeyi Geliþtirme Programý ile Unilever,
hem mevcut ürünlerinde hem de gelecekteki inovasyonlarýnda iyileþtirmeler
saðlamaya devam etmeyi hedeflemektedir. Beslenmeyi Geliþtirme
Programý kapsamýnda; 2014 yýlýna gelindiðinde, çocuklara yönelik
iletiþimi yapýlan dondurma çeþitlerinin %100'ünde, her porsiyonda en
fazla 110 kilo kalori olmasýný saðlamak amaçlanmaktadýr.
Unilever, saðlýklý beslenme ve fiziksel aktiviteyi teþvik ediyor
Unilever, saðlýk ve esenliði geliþtirmek için çalýþýrken, geliþtirdiði projelerle
toplumu saðlýklý beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirmeyi
hedeflemektedir.
Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek
Çocuklarýn yeterli ve dengeli beslenmesi için harekete
geçen Türkiye'nin lider margarin markasý Sana, TOÇEV
ve Milli Eðitim Bakanlýðý Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn
desteðiyle "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" projesini hayata

geçirmiþtir. "Ýyi Beslenmek, Ýyi Gelecek" projesi, gýda paketleri daðýtýmý
ile dengeli beslenmede kahvaltýnýn öneminin vurgulanmasý þeklinde iki
temel hedefe odaklanmaktadýr. Yeterli ve dengeli beslenmeden yoksun,
okuma istekli çocuklara ulaþmayý hedefleyen proje kapsamýnda 2010
yýlýnda, Sinop, Çankýrý ve Kastamonu illerinde ziyaret edilen 4050 çocuk
arasýndan seçilen 500 çocuk ve 1350 aile arasýndan seçilen 202 aileye
toplam 7919 gýda paketi ulaþtýrýlmýþtýr. 2011 yýlýnda ise Gümüþhane,
Bayburt, Sivas illerinde ziyaret edilen 1610 çocuk arasýndan seçilen
500 çocuk ve 805 aile arasýndan seçilen 184 aileye toplam 7689 gýda
paketi ulaþtýrýlmýþtýr.
Okulda Hareket Var
Milli Eðitim Bakanlýðý ve Algida Max tarafýndan 2009
yýlýnda baþlatýlan "Okulda Hareket Var!" projesi ise geliþme
çaðýndaki çocuklarýn bedensel, ruhsal ve düþünsel olarak
ömür boyu daha saðlýklý, mutlu ve baþarýlý olmalarýna
katký saðlamak için onlarý yeterli ve dengeli beslenmeye
ve daha fazla hareket etmeye teþvik etmeyi amaçlamaktadýr. Proje ile
çocuklarýn, çaðýmýzýn en büyük tehditlerinden olan 'obezite' ve 'hareketsizlik
hastalýðý' gibi kronik yaþam biçimi hastalýklarýna yakalanma riskinin
azaltýlmasý hedeflenmektedir. "Okulda Hareket Var!" ile 2009 yýlýndan
bu yana 280.000 çocuða doðrudan ulaþýlmýþtýr.
Doðru bilgilendirme, sorumlu pazarlama
Tüketicilerin ihtiyaçlarýný en doðru þekilde karþýlamalarý için, doðru
seçimler yapmalarýnýn büyük önem taþýdýðýna inanan Unilever, bu
konuda tüketicilere yardýmcý olmaktadýr. Etiketlerde ürüne iliþkin bilgilerin
en açýk ve kolay þekilde ifade edilmesi, tüm ürünlerin sorumluluk sahibi
bir anlayýþla üretilmesi ve pazarlanmasý, yeterli ve dengeli beslenme ve
aktif yaþam tarzýný yaygýnlaþtýrmak için tüketicilerin günlük davranýþlarýnda
deðiþiklik yapmaya teþvik edilmesi,
Unilever'in pazarlama ve iletiþim
süreçlerindeki temel
argümanlarýný oluþturmaktadýr.
Unilever Uluslararasý Gýda ve
Ýçecek Ýttifaký (IFBA) -Türkiye
Taahhüdünü Mayýs 2010'da
imzalayarak 12 yaþýn altýnda çocuklara
yönelik olarak televizyonda, yazýlý
basýnda ve internette yiyecek ve içecek
reklamlarýna iliþkin taahhütte
bulunmuþtur. Bu taahhütte yer alan
gönüllü tedbirler, saðlýklý yaþam
biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda
ebeveynlerin çabalarýna destek
olmayý amaçlamaktadýr.
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Saðlýklý nesillere doðru
Yýldýz Holding olarak misyonumuz, sürdürülebilir ve istikrarlý bir büyüme
sürecinde, çalýþanlarýn, toplumun ve tüketicilerin saðlýðýna itibar etmeyi
ve çevreye saygýlý bir þirket olarak faaliyet göstermeyi öngörüyor. Vizyonumuz
ise tüketicilerimizin yüzünü güldüren lider bir gýda ve içecek þirketi olmak.
Misyon ve vizyonumuzun iþaret ettiði gibi her bir tüketicimizin ve elbette
toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi ve saðlýðý bizim için önemli.
Otoritelerin vurguladýðý çözümlere katký saðlarken, bu doðrultuda ürün
formülasyonlarýnýn geliþtirilmesi, fiziksel aktivitenin teþvik edilmesi ve
tüketicinin bilgilendirilmesi ile ilgili çalýþmalarýmýza devam ediyoruz.
Baþarýmýzýn temeli, tüketici ihtiyaçlarýnýn öngörülmesi, inovasyon
ve ürünlerimizin kalitesi
Tüketicilerimizin besin ihtiyaçlarý, besinlerin tüketilen miktarlarý ve
tüketim sýklýðý konusunda farklý gereksinimlere sahip olduðunun
bilincindeyiz. Bu nedenle, yeterli ve dengeli beslenmenin parçasý olarak
tüketicilerimize kendi ihtiyaçlarýna cevap verecek 300 marka altýnda 5400
çeþit ürün seçeneði sunuyoruz. Beslenme, gýda ve saðlýk alanýndaki bilimsel
geliþmeleri takip ediyoruz
Yeterli ve dengeli bir beslenme için gýdalarý zenginleþtirirken yasal
düzenlemeleri, beslenme yetersizliklerini ve toplum ihtiyaçlarýný göz önünde
bulunduruyoruz. Dünya genelinde, beslenme, gýda ve saðlýk alanýndaki
bilimsel geliþmeleri ve otorite olan uluslararasý kuruluþlarý yakýndan takip

ediyoruz. Bunlara paralel yeni ürünler geliþtiriyor ve çalýþmalarýmýzý
yürütüyoruz.
Saðlýklý nesiller için: Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol,
iyi yaþa
Yeterli ve dengeli beslenmenin fiziksel aktivite ile desteklenmesini saðlamak,
Yýldýz Holding'in önem verdiði toplumsal sorumluluk alanlarýndan biri. Bu
nedenle yaþam boyu sürecek alýþkanlýklarýn temelinin atýldýðý çocukluk
çaðýnda, fiziksel aktiviteyi arttýrmayý hedefleyen sosyal sorumluluk
projelerine imza atýyoruz.
Bu çerçevede Yýldýz Holding olarak, UEFA'nýn üye ülke federasyonlarýna
önerdiði Grassroots projelerini, imzalanan bir protokol çerçevesinde
TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile hayata geçiriyoruz. TBF (Türkiye
Basketbol Federasyonu) iþ birliði ile düzenlediðimiz Basketbol Þenliði'nde
çocuklara dostça spor yapmanýn zevkini tattýrýyoruz. Futbolda ve basketbolda
federasyonlarla birlikte gerçekleþtirdiðimiz projelerle 5 yýlda 220.000
çocuða spor yaptýrdýk.
Spor alanýndaki projelerimizin yaný sýra, www.ulker.com.tr adresindeki web
sitemizde yer alan "Saðlýklý Nesiller" sayfalarýmýzla, yetiþkinleri de dengeli
beslenme ve aktif yaþam konusunda bilgilendirmeyi amaçlýyoruz.
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Derneklerimizin Aksiyonlarý
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Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði

Anne adaylarýnýn, 1 yaþýndan sonra bebeklerin, çocuklarýn, ergenlik
çaðýndakilerin, gençlerin ve yaþlýlarýn; yani kýsaca her yaþ grubunun
hayatýnýn her döneminde yeterli ve dengeli beslenmek için tüketmesi
gereken süt ve süt ürünleri, saðlýklý bir yaþam için vazgeçilmez besin
gruplarýnýn baþýnda gelmektedir. Sütte en az 9 tane olmazsa olmaz besin
ögesi bulunmaktadýr. Yalnýzca bir bardak süt içerek, günlük besin ögesi
ihtiyaçlarýnýn önemli bir kýsmý karþýlanmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan Türkiye'ye Özgü Beslenme
Rehberi'nde, yetiþkin bireylerin günde 2-3 porsiyon (400-600 ml);
çocuklarýn, gebelerin, süt veren annelerin ve menopoz sonrasýndaki
kadýnlarýn 3-4 porsiyon (600-800 ml) süt tüketmeleri önerilmektedir.
Ancak ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi, geliþmiþ ülkelerin oldukça
altýndadýr. Dünya Saðlýk Örgütü'nün 2 yaþýndan sonra her gün 2 bardak
süt içilmesi önerisi de göz önünde bulundurulduðunda, kiþi baþýna yýllýk
26 litre olan içme sütü tüketimimizin oldukça düþük olduðu görülmektedir.
Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði (ASÜD), kurulduðu
2009 yýlý Mart ayýndan bu yana gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalarý ile
sektörünün Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluþu hüviyetini kazanmýþtýr.

Ambalajlý Su Üreticileri Derneði
Su, insan yaþamýnýn temel kaynaklarýndan biridir. Beslenme içinde temel
bir besindir. Yeryüzünde ilk yaþamýn baþladýðý yerdir ve bizi çevreleyen
tabiat ve canlýlarýn yaþamý için de ikamesi olmayan, yaþam döngüsü
için çok deðerli bir ögedir. Herhangi bir besin almadan 45-65 gün
yaþayabilirken susuz ancak 9-10 gün hayatta kalabilmemiz, suyun
yaþamsal faaliyetlerimiz için önemini bize göstermektedir.

Kalsiyum %30
D Vitamini %25
Riboflavin %20
Fosfor %20
Protein %16
B12 Vitamini %13
Potasyum %11
A Vitamini %10
Niasin %10

Bu çalýþmalardan biri, süt ve süt ürünlerinin çocukluk döneminden
itibaren tüketilmeye baþlanmasýnýn hem saðlýklý nesillerin yetiþmesine
hem de ileriki yaþlar için tüketim alýþkanlýðýnýn kazanýlmasýna yardýmcý
olacaðý gerçeðinden hareketle desteklenen "Okul Sütü" projesidir. ASÜD,
gerek Dünya Okul Sütü Günü vesilesiyle kamuoyuyla paylaþtýðý
mesajlarda gerekse ilgili Bakanlýklar ile yaptýðý görüþmelerde ülkemizde
uygulanacak bir "Okul Sütü Programý"nýn gerekliliðini sürekli olarak
vurgulamýþ ve Ulusal Süt Konseyi ile ortak çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir.
Yine üyelerinden Tetra Pak'ýn, çocuklarý ve gençleri odaðýna alarak sütü
sevdirmek ve süt içme alýþkanlýðýný geliþtirmek için baþlattýðý "Günde
2 Bardak Süt!" kampanyasýnda yer alan ASÜD; kampanya logosunu
internet sitesi, e-bülten ve gazetesinde kullanarak, ayrýca üye firmalarýnýn
ürün ambalajlarýnda kullanmasýný teþvik ederek ve ulusal televizyon
kanallarýnda yayýmlanan tanýtým filmlerinde ASÜD logosu ile yer alarak
kampanyaya destek vermiþtir.
Süt ve süt ürünleri tüketiminin arttýrýlmasýný ve tüketicilerin
bilinçlendirilmesini en önemli toplumsal sosyal sorumluluk alaný olarak
belirleyen ASÜD; saðlýklý beslenmenin yaný sýra fiziksel aktivitenin önemini
vurgulamak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Hayat Programýna (2010-2014) aktif destek vermektedir.
Süt, beslenme ve saðlýk iliþkisi ile ilgili tüm geliþmeleri küresel boyutta
takip eden ASÜD; bu bilgilere www.asuder.org.tr kurumsal web sitesinde,
Derneðin katkýlarý ile hazýrlanarak iki ayda bir yayýmlanan Süthattý
gazetesinde, haftalýk elektronik bültenlerinde ve www.suthatti.com.tr
sitesinde yer vermektedir.

Ýnsan vücudunun %60'ý sudur. Yani 70 kilo olan bir bireyin 42 kilogramý
sudan oluþmaktadýr. Vücuttaki su oranýnýn yeterli düzeyde tutulmasý
yaþamsal önem taþýdýðýndan, vücuttan kaybolan miktarlarda su alýnmasý
zorunludur. Ýnsan vücudundan normal koþullarda deri yoluyla günlük
ortalama 500 ml, akciðerlerden solunum yoluyla 300 ml, idrar ile
böbreklerden 1500 ml ve baðýrsaklardan 200 ml olmak üzere toplam
2500 ml su kaybý olur.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn da önerdiði gibi günde 2 litre su içmek;
 Optimum fiziksel performans için gereklidir.
 Gebelikte anne karnýndaki bebeðin saðlýðý için önem taþýr.
 Yaþlý bireylerde vücut su miktarý, böbreklerin vücut su dengesini
kontrolü ve susama duygusu azalýr. Bu nedenle yaþlýlýkta su
gereksiniminin karþýlanmasý önemlidir.
 Su, kabýzlýðý, böbrek taþlarýnýn oluþumunu ve idrar yollarý
enfeksiyonlarýný önler.
 Derinin saðlýðý için gereklidir.
Ýçilen su, her zaman saðlýklý ve güvenilir olmalýdýr.
Ambalajlý suyun önemi de burada ortaya çýkmaktadýr.
Ambalajlý su üretimi, kaynaktan þiþelenme sürecine
kadar olan tüm aþamalarda ileri hijyen þartlarý
saðlanarak gerçekleþtirilir. Ambalajlý su, kaynaktan
çýkan suyun tüm özelliklerini taþýmaktadýr.
SUDER, ülkemizdeki kaliteli su kaynaklarýmýzý, yetiþmiþ
insan gücümüzü ve modern teknolojiyi kullanarak, kanunlara
ve diðer yasal düzenlemelere titizlikle uyularak, tüketici saðlýðý
açýsýndan %100 ürün güvenilirliðini saðlayacak nitelikte ve
toplam kalite ilkelerine uygun olarak toplumumuzun saðlýklý
ve kaliteli ambalajlý su ihtiyacýný karþýlamaya yönelik üretim
yapýlmasýný saðlamaktadýr.
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Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði

Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði

bebek besinleri sanayicileri derneði
Yaþamýn ilk yýllarýndaki beslenme, saðlýklý bir yetiþkin olmanýn
belirleyicisidir. Bu dönemde en büyük öneme sahip ürün ise anne
sütüdür. Anne sütü, bebek beslenmesinde altýn standart kabul edilmekte
olup, bebeðe eksiksiz bir beslenme saðlamakta ve bebeðin hastalýklardan
korunmasýna yardým etmektedir. Diðer taraftan tüm dünyada olduðu
gibi ülkemizde de bazý anneler emzirememekte, bazýlarý da çeþitli kiþisel,
kültürel, sosyoekonomik nedenlerden veya saðlýk gerekçelerinden dolayý
emzirmemeyi tercih etmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü gibi saðlýk
otoriteleri, bebeklerin en iyi þekilde beslenmesini saðlamak için bu
durumdaki annelere destek verilmesi gerektiðini belirtmektedir. Bebek
besinleri endüstrisi, emzirmenin mümkün olmadýðý ya da anne sütünün
tek besin olarak yetersiz kaldýðý durumlarda bebeklerin ve küçük

çocuklarýn beslenme ihtiyaçlarýný karþýlayacak ürünler geliþtirmek için
týp uzmanlarý, beslenme uzmanlarý ve uluslararasý kuruluþlar ile
koordinasyon içinde çalýþmaktadýr.
Teknolojik geliþmeler, üreticilerin, çocuklarýn yaþama en iyi baþlangýcý
yapmasýný saðlayacak daha güvenli ve saðlýklý ürünler üretmelerini
saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda bebek formülleri, devam formülleri
ve devam sütü, týbbi amaçlý özel gýdalar ve ek (tamamlayýcý) gýdalar
yer almaktadýr. Bu geliþmelere paralel olarak dünyada ve Türkiye'de
her geçen gün büyüyen bebek beslenmesi pazarý, sektörün tüm
paydaþlarýný temsil edecek bir platform oluþturulmasý ihtiyacýný
doðurmuþtur. Bu amaçla bebek besinleri üreticilerini bir çatý altýnda
buluþturan Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði (BEBESAD), 29
Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da kurulmuþtur. Bebeklerin ve küçük
çocuklarýn saðlýðýný her zaman birinci öncelik olarak gören BEBESAD,
bebek beslenmesi konusunda anne-babalarý bilinçlendirme faaliyetlerini
desteklemektedir.
Bebek beslenmesinde emzirmeyi en iyi yol olarak kabul eden BEBESAD
üyeleri, emzirmenin mümkün olmadýðý durumlarda bebeklerin
beslenme ihtiyaçlarýný karþýlayacak yüksek kalitede bebek besinleri
saðlamayý taahhüt etmektedir. BEBESAD ayrýca bebek beslenmesi
alanýnda yasalar ve standartlar oluþturulurken ilgili tüm kurum ve
kuruluþlarla tam iþ birliðini esas almakta ve konuya iliþkin bilimsel
çalýþmalarý teþvik etmektedir. BEBESAD, kurduðu www.bebesad.org.tr
kurumsal web sitesiyle de bebek beslenmesi alanýnda anne-babalara
ve üyelerine rehber olmayý hedeflemektedir.

Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 1975 yýlýnda kurulmuþ ve ikisi bölgesel dernek
olmak üzere, 55 üyesi ile sektörün tamamýna yakýn kýsmýný temsil etmekte; sektör
sorunlarýnýn çözümünde, sektörü ilgilendiren düzenlemelerde aktif görev üstelenerek,
etkinliðini ve saygýn konumunu sürdürmektedir.
Yaðlar insan vücudundaki hücre, doku ve organlarýn yapýlarýnda yer aldýklarýndan
yaþamýn sürdürülebilmesi ve vücudun deðiþik iþlevlerini saðlýklý bir þekilde yerine
getirilebilmesi için mutlaka alýnmasý gereken besin ögeleridir. Yaðlar vücut yapýsýnýn
geliþmesi için gerekli omega 3 ve omega 6'nýn kaynaðý ve yaðda eriyen vitaminlerin
(A, D, E ve K) taþýyýcýsýdýr. Yaðlar hücre membranlarýnýn esansiyel bileþenleridir.
Bu baðlamda ülkemizde tarladan sofraya gýda güvenliði ve ürün kalitesinin
sürdürülebilirliði kapsamýnda BYSD olarak taklit ve taðþiþ ile titizlikle mücadele
edilmektedir. 2008 yýlýnda Bakanlýk ile birlikte oluþturulan eylem planý doðrultusunda,
tespit edilen taðþiþler mahalli denetim birimlerine bildirilmekte, bu suretle hem
kaliteyi olumsuz etkileyen hem de tüketiciyi aldatýcý yöndeki uygulamalara engel
olunmaktadýr.
Derneðimiz, insan beslenmesinin vazgeçilmez bir ögesi olan bitkisel yaðlarýn saðlýklý
ve kaliteli olarak tüketiciye sunulmasýný hedeflemektedir.
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Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði

Deðiþen yaþam biçimleri, devam eden bilimsel geliþmeler ve
artan beslenme bilgisi, iyileþtirilmiþ gýda ürünlerine ihtiyacý da
arttýrmaktadýr. Tüketiciler, saðlýklarýnýn korunmasý noktasýnda
artýk çok daha bilinçli davranmakta ve daha güvenilir, daha
faydalý ürünler talep etmektedir. Fazla kilolu birey sayýsýnýn 1,6
milyarý, obez sayýsýnýn 400 milyonu aþtýðý, diyabetli sayýsýnýn ise
366 milyona ulaþtýðý dünyamýzda küresel gýda bilimi, bu sorunlara
çözüm getirme noktasýnda aktif rol oynamaktadýr. Diyabetli hasta
sayýsýnýn 10 milyona ulaþtýðý ülkemizde de diyabetik gýdalar,
hastalýðýn kontrol edilmesine yardýmcý olmaktadýr. Teknolojik
ilerlemeler sonucunda tüketicilerin beklentilerine cevap verecek
þekilde geliþtirilen fonksiyonel gýdalar ise saðlýk faydalarýyla
birlikte yepyeni bir alan oluþturmaktadýr. Besinsel lifler, prebiyotik
ve probiyotikler, vitamin ve mineraller gibi çeþitli bileþenler
aracýlýðýyla üretilen fonksiyonel gýdalar; büyüme ve geliþimi
destekleme, enerji dengesini düzenleme, kalp-damar hastalýklarýný
önleme, baðýrsak iþlevlerini iyileþtirme, zihinsel performansý
geliþtirme potansiyeli sunmaktadýr.
Diyabetik ve fonksiyonel gýda üreticilerini bir çatý altýnda toplayan
DFGD, sektörün tüm temsilcilerinin iþ birliðini saðlamak amacýyla
6 Aðustos 2008 tarihinde kurulmuþtur. Derneðimiz, diyabetik ve
fonksiyonel gýda sektörünün daha ileri düzeye taþýnmasýna yardým
ederek toplum saðlýðýnýn iyileþtirilmesine ve saðlýklý nesiller
yetiþtirilmesine öncülük etmektedir.
Yasal düzenlemeleri, ulusal ve uluslararasý teknolojik geliþmeleri
ve sektörün büyümesini saðlayacak yenilikleri yakýndan takip
ederek üyeleri, karar makamlarý ve toplum için bilgi eriþim
merkezi olan DFGD, çalýþmalarýný tüm paydaþlarýyla iþ birliði
içinde yürütmektedir. Bu alanda referans olarak kabul edilen
uluslararasý kaynaklarý tarayarak çýkardýðý aylýk elektronik bülten
de özel kullanýma yönelik gýdalarýn, tüketicilerin yaþamýnda sahip
olduðu rolün anlaþýlmasýna katký saðlamaktadýr.
Tüketici taleplerini karþýlamaya yönelik ürün geliþtirme
faaliyetlerinde üyelerini teþvik eden DFGD, araþtýrma çalýþmalarý
ile de bu faaliyetleri desteklemektedir. Dernek tarafýndan
fonksiyonel gýda ürünlerine iliþkin bilgi düzeyini ortaya koymak
ve bu ürünlere iliþkin algýyý tespit etmek amacý ile yapýlan
"Fonksiyonel Gýda Ürünlerine Yönelik Tüketici Algýsýnýn
Ölçümlenmesi Araþtýrmasý", çýktýlarý ile sektör için önemli bir
kaynak teþkil etmiþtir. Benzeri araþtýrmalarla sektörü yönlendiren
DFGD, tüketici taleplerinin daha kýsa zamanda ve daha etkin
bir þekilde karþýlanmasýnda rol almaktadýr.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneði
1993 yýlýnda kurulan
MEYED'in baþlýca
amaçlarý arasýnda meyve
suyunun saðlýklý
beslenmenin
vazgeçilemez bir
tamamlayýcýsý olduðunun
kamuoyuna ve ilgili
kuruluþlara anlatýlmasý,
tüketicilerin meyve suyu
ve benzeri ürün
kategorileri arasýndaki
farklar konusunda
bilinçlendirilmesi, sektör
içi iþ birliðinin
geliþtirilmesi, firmalar
arasýndaki bilgi
deðiþiminin
hýzlandýrýlmasý, meyve suyu
bileþimi, teknolojisi, kalitesi ve besin deðerine iliþkin araþtýrmalarýn
desteklenmesi, ürün kalitesinin korunmasý ve dürüst
rekabetin saðlanmasý yer almaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü'nün "Beslenme, Fiziksel Aktivite
ve Saðlýk üzerine Küresel Stratejisi"nin bir bütünleyicisi
olan "5 a Day" (Günde 5 Defa) programý, dünya
çapýnda kabul görmüþ ve uygulanmaktadýr. "5 a Day"
programýnýn temel amacý saðlýklý bir beslenme için
günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesidir.
Uzmanlar günlük meyve tüketimi gereksiniminin 1
porsiyonunu ise 1 bardak (200 ml) meyve suyu ile
karþýlanabileceðini belirtmektedir.
MEYED saðlýklý bir toplum için, yeterli ve dengeli
beslenmenin önemine dikkat çekmekte ve bunun kavranmasý için aþaðýda
örneklendiði gibi çeþitli sosyal sorumluluk projeleri ve tüketici bilinçlendirme
çalýþmalarý yapmaktadýr.
Ya 5 Meyve Ye, Ya Suyunu Ýç Kampanyasý: MEYED, dünya çapýnda
uygulanan ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da benimsenerek desteklenen
"5 a Day" kampanyasýnýn bir kolu olarak, "Ya 5 Meyve Ye, Ya Suyunu
Ýç" adý altýna bir genel þemsiye kampanyasýný 2009 yýlýnda hayata
geçirmiþ ve bu kampanya T.C. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn
onayýyla, ayný yýl baþlatýlan 'Güvenilir Gýda, Saðlýklý Yaþam' kampanyasýnýn
bir parçasý ve destekçisi olarak konumlandýrmýþtýr.
Tüketici Bilinçlendirme Kampanyasý: 2011 Kasým - Aralýk döneminde
yapýlan kampanya kapsamýnda, özellikle tüketicilere meyve ve meyve
suyunun saðlýklý beslenmedeki önemi, meyve suyu ve benzeri kategoriler
arasýndaki farklarýn anlatýlmasý ve tüketicilere etiket okuma alýþkanlýðý
kazandýrýlmasý hedeflenmiþtir.
Bilgilendirici Broþürler: Ýletiþimin saðlýklý yapýlabilmesi amacýyla,
gerek ikili görüþmelerde gerekse ilgili organizasyon ve etkinliklerde
daðýtýlmak üzere tüketicilere yönelik el broþürleri ve bilimsel bir dil ile
derlenen Týp Camiasý Broþürleri hazýrlanmýþtýr.
Sosyal Medya Kullanýmý: Ýletiþimde sosyal
medya kullanýmýnýn öneminin farkýnda olarak, "Facebook, Twitter,

Friendfeed" gibi sosyal aðlarda, "Meyve Adam"
karakterimiz için birer hesap açýlmýþtýr. Böylelikle
takipçi kitlesi oluþturarak bülten ve hakkýmýzda çýkan
haberleri bu kanallarda da yayýnlayarak
farkýndalýkyaratmak amaçlanmýþtýr.
Basýn Mensuplarýyla Fabrika Ziyareti: Basýn mensuplarýný meyve
suyu sektörü hakkýnda bilgilendirmek, üretim prosesi hakkýnda ayrýntýlý
bilgi vererek, bu zamana kadar oluþmuþ yanlýþ ön yargýlarý silmek amacý
ile son ürün dolumu olan bir fabrikaya günübirlik tur düzenlenmiþtir. Bu
ziyaret esnasýnda basýn mensuplarýna MEYED, meyve suyu sektörü,
meyve suyu üretim aþamalarý hakkýnda bilgiler içeren dokümanlar
daðýtýlmýþtýr.
Üniversite Panelleri: Gerek üniversite - özel sektör iþ birliðini geliþtirmek,
gerekse öðrencilerin bilinçlendirilmesi amacýyla ÝTÜ, EGE ve HARRAN
Üniversitelerinde düzenlenen panellerde sektör profesyonelleri,
akademisyenler ve öðrencilerle buluþturulmuþtur.
Fikir Liderleriyle Görüþmeler: Tüketici bilinçlendirme çalýþmalarýna
destek saðlamak için, medyada söz sahibi kilit isimlerle birebir görüþmeler
gerçekleþtirilmektedir.
 UNICEF Projesi: MEYED olarak UNICEF Türkiye yararýna, bütçesi
çocuklarýn eðitimine aktarýlacak olan "Stars Of
Ýstanbul" Projesine toplum genelinde sosyal
sorumluluk bilincini arttýrmak ve bu vesileyle meyve
suyunun çocuklarýn geliþimindeki önemli rolüne
iliþkin farkýndalýk yaratmak arzusuyla iki yýldýz ile
yer alýnmýþtýr.
 Pazar Kontrolü Projesi:
MEYED'in amaçlarý arasýnda tüketicilerin
bilinçlendirilmesi, meyve suyu ve benzeri ürünlerin
kalitelerinin korunmasý ve haksýz rekabetin
önlenmesi yer almaktadýr. Bu kapsamda 2000
yýlýndan bu yana yürütülen Pazar Kontrolü Projesi
ile piyasadaki ürünlerin Türk Gýda Kodeksi'ne
uygunluðu kontrol edilmektedir.Tüketiciyi korumayý
ve kaliteli, Kodekse uygun üretimin saðlanmasýný hedef edinen MEYED
de Pazar Kontrolü Projesi ile bir denetim sistemi kurmuþtur. Tarým
Bakanlýðý'nýn denetimlerine ek olarak MEYED'in de devreye girmesi
kalitenin korunmasý üzerinde oldukça etkili olmuþtur.
 Dünya Meyve Suyu Günü; Kamuoyunda bir
farkýndalýk yaratmak ve meyve suyunun saðlýklý
beslenmedeki rolüne dikkat çekmek amacýyla,
MEYED'in önerisiyle 30 Mayýs"Dünya Meyve Suyu
Günü" olarak ilan edilmiþ ve ilk kutlamalar 2010
yýlýnda Türkiye'de MEYED öncülüðünde baþlatýlmýþtýr.
Bu bilincin yaratýlmasý için projenin Dünya çapýnda
uygulanmasý amacýyla, MEYED Genel Sekreterine,
IFU (Uluslararasý Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu)
tarafýndan IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi titri
verilmiþtir.
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Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði

Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði
Niþasta ve glikoz üreticilerini temsil eden tek sivil toplum kuruluþu
olan Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði (NÜD), kurulduðu 1995
yýlýndan bu yana tüm paydaþlarý arasýnda iþ birliðini ve sektörel
paylaþýmý saðlamak amacý ile çalýþmalarýna devam etmektedir.
Teknoloji ve ARGE yatýrýmlarýný sürekli arttýrarak, bugün 300 milyon
dolarlýk yatýrýmla üretim yapan 5 niþasta üreticisi kuruluþun temsilcisi
olarak faaliyetlerini sürdüren NÜD, yerli mýsýr üreticilerine pazar
yaratmanýn yaný sýra gýda güvenilirliðini en temel öncelikleri arasýna
alarak, yüksek kalitede üretim yapýlmasý hedefi ile hareket etmektedir.
Tüketiciye sunulan çok sayýdaki gýda ürününde tat ve lezzetin
zenginleþtirilmesi, ürün kalitesinin iyileþtirilmesi ve mikrobiyel
büyümeyi kontrol altýnda tutarak raf ömrünü arttýrmasý gibi çok
önemli iþlevleri olan mýsýr þekeri çeþitlerini üreten NÜD üyeleri,
güvenilir ürün üretimine saðladýðý katký ile gýda sanayisinin
vazgeçilmez tedarikçisi konumundadýr.
Mýsýrdan yapýlan doðal bir hububat ürünü olan mýsýr þekeri bugün
market raflarýnda yer alan pek çok gýda ve içecek ürününün
içeriðinde bulunmaktadýr. Teknolojik üstünlükleri, kullaným kolaylýðý,
hijyenik olmasý ve ürünlere katma deðer saðlamasý gibi özellikleriyle
gýda ve içecek sanayi tarafýndan kýsa sürede kabul görmüþtür. Ayný
zamanda el deðmeden son teknoloji ile üretilmesi nedeniyle yüksek
seviyede gýda güvenliði saðlamakta, bu sayede toplum saðlýðýna
çok önemli katkýlarda bulunmaktadýr.

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði (MÜMSAD) 2004
yýlýnda mutfak ürünleri (çorba, harçlar, bulyon, toz tatlý), bitki - meyve
çaylarý, donmuþ gýdalar ve margarin sektörünün temsilcileri olan
sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatý altýnda toplayarak,
sektörün geliþmesi için tüm gayretlerin organize olmasýný saðlamak
amacýyla kurulmuþtur. 15 firmayý temsil eden 32 üyesiyle ulusal ve
uluslararasý kongrelerde çatýsý altýndaki sektörleri temsil etmekte,
uluslararasý kongrelerin Türkiye'de yapýlmasý için öncülük etmekte,
mutfak ürünleri ve margarinler için gerekli standart ve kodekslerin
hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna yardýmcý olmakta, tüketici
bilinçlendirme kampanyalarý düzenleyerek sosyal sorumluluðunu
yerine getirmektedir.
Türkiye margarin pazarýnýn toplam %90'ýný oluþturan margarin üreticisi
MÜMSAD üyeleri tarafýndan, margarinle ilgili güncel geliþmeleri
kamuoyuna aktarmak, doðru ve yanlýþlarý anlatmak üzere 2008
yýlýndan itibaren çeþitli bilinçlendirme kampanyalarý yapýlmýþtýr.

Margarinin 1869'dan bu yana gösterdiði deðiþim ve geliþim kamuoyu
ile paylaþýlmýþtýr.
Margarin endüstrisi dünyada ve Türkiye'de bilim dünyasýný yakýndan takip
eden, bilimin gösterdiði doðrularý dikkate alarak üretim teknolojilerini
bu doðrultuda hýzla yenileyen bir sektördür. Sektörün bu konudaki
duyarlýlýðý margarinin 2000li yýllarýn baþýndan itibaren saðlýkla barýþýk
modern margarine dönüþmesini saðlamýþtýr. Bugün tüm MÜMSAD üyeleri
tamamen bitkisel yaðlardan, trans yað içermeyen, kolesterol içermeyen
modern margarini üretmektedir. Modern margarin, Amerikan Kalp
Cemiyeti gibi saygýn bilimsel topluluklarýn önerdiði üzere saðlýklý, yeterli
ve dengeli beslenme kurallarý içerisinde tüm yaþ gruplarý için rahatlýkla
tüketilebilecek bir yað alternatifidir. Hem www.mumsad.org.tr adresindeki
MÜMSAD web sitesinden, hem de www.modernmargarin.com sitesinden
bu konuda detaylý bilgiye ulaþmak mümkündür.
MÜMSAD sektör temsilcisi olmanýn verdiði sorumlulukla çatýsý altýndaki
tüm kategorilerde hem bilmsel hem endüstriyel geliþmeleri yakýndan
takip etmekte, gerektiðinde bilim dünyasý ile görüþ alýþveriþinde bulunmakta,
üniversitelerin ilgili bölümleriyle iþ birliði yapmaktadýr.

Gýda ve Ýçecek Sanayine kaliteli, saðlýklý, güvenilir mýsýr þekeri
saðlayan þirketlerin oluþturduðu Niþasta ve Glikoz Üreticileri
Derneði (NÜD), "tarladan sofraya" gýda güvenliði
prensibinden hareketle beslenme ve saðlýk konusunda
iþe ham maddenin elde edildiði tarladan
baþlamaktadýr. Geçtiðimiz yýllarda gerçekleþtirdiði
sosyal sorumluluk projesi "Mýsýrda Aflatoksin ve Taraflarýn

Sorumluluklarý" paneli ile yine iki ilimizde destek verdiði Biçerdöver
Operatörü Yetiþtirme Kurslarý sayesinde çiftçimize ürün kalitesini
yükseltmenin ve saðlýklý ürün üretmenin yollarýný anlatmýþtýr.
NÜD, sorumlu bir Sivil Toplum Kuruluþu ve paydaþ olarak sosyal
sorumluluk projelerinin haricinde; mýsýr þekerinin faydalarý, saðlýk
ve beslenme üzerine etkileri konusunda dünyada ve ülkemizde
yapýlan bilimsel çalýþmalarý derlemekte, bu araþtýrmalardan çýkan
bilimsel sonuçlarý paylaþmak suretiyle saðlýklý toplumun oluþturulmasý
çalýþmalarýna azami katkýyý saðlamaya çalýþmaktadýr.
Mýsýr ve ürünleri ile iliþkili konularda sektörde yer alan tüm paydaþlarý
için nitelikli bilgi kaynaðý olmayý hedefleyen NÜD, Derneðin kurumsal
web sitesi olan www.nud.org.tr'yi bu amaca yönelik olarak hazýrlamýþtýr.
NÜD ayrýca son dönemde mýsýr þekerine iliþkin ortaya atýlan çok
sayýda iddianýn ardýndan, tüketicilere bilimsel temelli bilgilerin
ulaþtýrýlmasý amacýyla kurulan NÜD Akademik Araþtýrma Birimi ile
baþlattýðý bilimsel literatür taramasýnýn ardýndan ilk olarak
www.misirsekeri.com sitesini hazýrlamýþtýr. Bu site ile mýsýr þekerine
iliþkin tüm sorularý yanýtlamayý amaçlayan NÜD, mýsýr þekeri
konusunda dünya genelinde gerçekleþtirilen bilimsel araþtýrmalarý
incelemeye devam etmekte ve tüketicilerin saðlýklý seçimler
yapabilmelerine yardýmcý olmayý hedeflemektedir.
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Pirinç Deðirmencileri DerneðiDerneði
PDD-Pirinç Deðirmencileri Derneði; çeltik sektöründe ki tüm firmalarý
bir çatý altýnda toplamak adýna 1998 yýlýnda kurulmuþtur.
Derneðimizin amaçlarýndan biri tüketicinin ve saðlýðýnýn korunmasý
ilkeleri çerçevesinde gerekli çalýþmalarda yer almaktýr. Doðru ve amaca
yönelik tüketim bilincinin yerleþmesi ve yaygýnlaþmasý saðlamak dolayýsý
ile tüketicinin korunmasýna yardýmcý olmaktýr.
Derneðimiz üyelerinin hijyen ve ürün/gýda güvenliðini kontrollerini
gerçekleþtirmek için her türlü çalýþmaya destek vermektedir.
Derneðimiz, üyelerimizin yasal gereklilikler ile Avrupa Birliði gerekliliklerinin
(Türk Gýda Kodeksi EC direktifleri) karþýlanmasý için gerekli bilgilendirme
çalýþmalarýný yapmaktadýr.
Üyelerimiz. üretim koþullarýnýn gýda üretimindeki hassasiyetle üretimlerini
gerçekleþtirmektedir. Burada özellikle vurgulamak istediðimiz tüketicilerin
ürünün menþeine dikkat etmesi gerekir.
PDD, sektörün stratejik ortaklýk anlayýþýnýn ileriye götürülmesini ve sektörün
tüm kesimleri arasýnda riskleri ve getirileri bölüþebilecek kültürün
oluþturulmasýný saðlamayý ve tüketicinin korunmasýna yardýmcý olmayý
amaçlamaktadýr.

Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði Derneði
1976 yýlýndan beri ülkemiz süt ve et sektörünün ve ona baðlý olan
sanayinin geliþmesini hedef alarak çalýþmalarýna devam eden Türkiye
Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði Derneði (SETBÝR),
sektörü en üst düzeyde temsil eden çatý kuruluþ olup, sektör için bir
marka niteliði taþýmaktadýr.
SETBÝR kurulduðu günden bu yana ülkemizde kaliteli et, süt ve
ürünlerinin üretim ve tüketiminin arttýrýlmasýný ilke edinmiþ, sektörün
geliþimine katký saðlamak amacýyla var olan bilgi ve belgeleri
ilgililerle paylaþmayý bir görev edinmiþtir.
SETBÝR, tüm çalýþmalarýnda ham madde sorununu, gýda güvenliðini
ve kayýt dýþý ile mücadeleyi öncelikli konular olarak belirlemiþtir.
Genel tüketici haklarýnýn organize bir biçimde korunmasý
amacýyla nihai tüketiciye ulaþan gýda maddelerinin üretim
standardýný ve kalitesini tespit ve temine yönelik çalýþma
prensiplerini ilgili makamlara aktarmak ve bu giriþimlerin
takipçisi olmak SETBÝR' in ana stratejileri arasýnda yer
almaktadýr. Çünkü bu sektör, yalnýzca üreticiyi ya da
sanayiciyi deðil tüm Türk halkýnýn saðlýðýný yakýndan
ilgilendiren bir sektördür.
Diðer yandan þiþmanlýk ve obezitenin, tüm dünyada çocuk
ve eriþkinleri etkileyen, son yýllarda sýklýðý giderek artan
ve endiþe duyulan önemli bir halk saðlýðý sorunu haline
geldiðini göz önünde bulundurduðumuzda; özellikle de
et ve süt ürünlerinin beslenmedeki yeri ve önemi artmaktadýr.
Obezite ile mücadele edebilmek için de protein,
karbonhidrat, yað, vitamin ve mineral içerikli et ve süt
ürünlerinin tüketiminin günlük beslenme oranlarý içerisinde
dengeli bir þekilde yer almasýný saðlamak hepimizin olduðu
gibi SETBÝR'in de öncelikli sorumluluk ve ödevidir.

SETBÝR: Sektörün çatý kuruluþu

Þekerli Mamül Sanayicileri Derneði

Türkiye þekerli mamuller sanayi, geleneksel ürünlerimiz olan lokum,
tahin, helva ve akide þekeri üreten atölye tarzý üretimden bugün son
teknolojilerin kullanýldýðý modern tesislerde çok çeþitli markalarda
saðlýklý, kaliteli ve güvenli ürünler üreten bir sektör haline gelmiþ,
gýda sektörü içinde önemli bir büyüklüðe ulaþmýþtýr.
Gýda ve Ýçecel Sanayimizin unlu mamullerden ve geleneksel
ürünlerden, þekerli ve çikolatalý ürünlerine varýncaya kadar en geniþ
ürün yelpazesine sahip olan Þekerli Mamul Sanayicileri Derneði
(ÞEMAD)ne üye üreticilerimiz, Türk tüketicisinin yeterli ve dengeli
beslenmesini takviye eden ürünleri ile insan beslenmesine farklý
lezzetler katmaktadýr.
ÞEMAD, ne büyüklükte olursa olsun,
ülkemizdeki þekerli mamul üreticilerinin
sürdürülebilir büyümelerini
gerçekleþtirdikleri ve tüketicilerin yeterli
ve dengeli beslenme ihtiyaçlarýný
karþýladýklarý uygun yasal, politik ve
ticari bir ortamýn geliþtirilmesine yardýmcý
olmaktadýr.
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ÞEMAD, üye þirketlerinin ARGE 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 etmektedir. Üye þirketlerimiz yürüttükleri
sponsorluk ve eðitim faaliyetleri ile halkýmýzý yeterli ve dengeli
beslenmenin yanýnda hareketli bir yaþam sürmeleri konusunda da
özendirmeye çalýþmaktadýr.
Ana hedefi "Sürdürülebilir Tüketici Mutluluðu" olan ÞEMAD; Þekerleme,
Çikolata, Geleneksel Ürünler ve Unlu Mamuller kategorilerinde
tüketicilere keyif alacaklarý ürünler sunan üyeleriyle Türk Gýda ve
Ýçecek Sanayisinin lokomotifi konumundadýr.
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Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Üyeleri
 Ambalajlý Su Üreticileri Derneði  Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði 
Bal Paketleyicileri, Ýhracatçýlarý ve Sanayicileri Derneði  Bebek Besinleri Sanayicileri Derneði  Bira ve Malt Üreticileri Derneði
 Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði  Diyabetik ve Fonksiyonel Gýda Üreticileri Derneði  Gýda Katký ve Yardýmcý Madde Sanayicileri
Derneði  Meþrubatçýlar Derneði  Meyve Suyu Endüstrisi Derneði  Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneði  Niþasta
ve Glikoz Üreticileri Derneði  Organik Ürün Üreticileri ve Sanayii Derneði  Pirinç Deðirmencileri Derneði  Salça, Dondurulmuþ
ve Konserve Gýda Sanayicileri Derneði  Þekerli Mamul Sanayicileri Derneði  Susam Tahin Helva Reçel Ýmalatçýlarý Derneði 
Türkiye Süt, Et Gýda Sanayicileri ve Üretileri Birliði  Þarap Üreticileri Derneði  Tarým Ürünleri, Hububat, Bakliyat Ýþletme ve
Paketleme Sanayiicileri Derneði  Tüm Gýda Dýþ Ticaret Derneði  Türkiye Makarna Sanayicileri Derneði  Türkiye Maden Suyu
Üreticileri Derneði  Trakya Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði 

