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Önsöz

İ
nsanlı
k tarihi boyunca tüm reformları
n ve yeniliklerinin arkası
nda büyük bir emek mücadele ve azim
yattı
ğ
ı
nı
görmekteyiz. Tüm yenilikler büyük sancı
lar ,
tartı
ş
malar sonucunda gerçekleş
ir. Bu noktadan hareketle ülkemizde gı
da ürün etiketlerinde sağlı
k beyanları
nda bildirime izin veren yasal düzenlemeleri bu yönü ile sektörümüz açı
sı
ndan ciddi bir reform niteliğ
indedir. Bu reform kamu otoritesi , siyasi otorite , gı
da
sektörü ve Türk bilim dünyası
nı
n birlikteliğinde ve elele sonuçlanmı
şolup yarı
nlarda örnek alı
nacak yenilik
olarak hep hatı
rlanacaktı
r.
Dünyanı
n geldiği noktayı
görmezden gelmek ve geliş
meleri en az 20 yı
l geriden takip etmek baş
ta tüketicimize ardı
ndan da her sektördeki üreticilerimize kuş
kusuz büyük haksı
zlı
ktı
r. Bu vesile ile 5 Ocak 2006 ‘da
Federasyon olarak , Tarı
m ve Köyiş
leri Bakanı
mı
z Sayı
n
Methi EKER’i ziyaretimizde bu konuda sektörün taleplerini iletmemizin ardı
ndan ilgili bürokratlara dönüp ;
“Yolumuz AB, yönümüz bilimsel kriter ve ölçütlerdir.
Sektörden bu iki temel prensiple gelen talepleri karş
ı
lamak baş
ta ş
ahsı
mı
n ardı
ndan bu bakanlı
ğı
n her bir
çalı
ş
anı
n en temel görevidir. Bu konuyu her boyutuyla
derhal irdeleyelim ve bu iki temel kriteri baz alan düzenlemeyi en kı
sa zamanda yapalı
m” diyerek baş
lattı
ğı
mı
z süreç ; 25 Mayı
s 2006’da Ulusal Gı
da Kodeks Komisyonu’nda kabulünün ardı
ndan “ Gı
da Maddelerinin
Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kural-
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larıTebliği”nin 7 Temmuz 2006’da yayı
nlanması
yla
gı
da sektöründe yepyeni bir dönem baş
latı
lmı
ş
tı
r.
Tüm bu süreçteki çalı
ş
malarda sektörümüzün duayenlerinden ve Etiketleme Alt Komisyonu Baş
kanı
mı
z Prof. Dr. Aziz EKŞ
İve komisyon üyemiz Prof. Dr.
Sevinç YÜCECAN’ı
n bilimsel önderliğ
inde ilerlenmiş
tir. Öncelikle bu çalı
ş
manı
n hayat bulması
ndaki katkı
ları
ndan dolayıtüm gı
da sanayimiz adı
na iki değerli
akademisyenimize teş
ekkürü borç biliriz.
Bununla birlikte gelinen noktada çok büyük katkı
larıolan baş
ta Müsteş
arı
mı
z Sayı
n Nihat Pakdil olmak üzere bütün UGKK üyeleri Prof. Dr. Nevzat
ARTIK, Prof. Dr. Fatih Yı
ldı
z, Prof. Dr. İ
rfan Erol, Ş
enel Kuyucu, Ersin Taranoğlu, Dr. Cihanser Erel ile komisyon sekreteryası
na teş
ekkürü borç biliyoruz.
Federasyon olarak konunun her boyutu ile tartı
ş
ı
lması
amacı
yla 2 Haziran 2006’da düzenlediğ
imiz “Gı
da Ürün Etiketlerinde Beslenme ve Sağ
lı
k Beyanları
na
İ
liş
kin AB ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler” konulu konferansa sponsorluk desteğ
i veren UNILEVER –
PINAR – NESTLE – DANONE – ULKER’e katkı
ları
ndan dolayı
federasyonumuz adı
na teş
ekkür ederiz.
Şemsi KOPUZ
Yönetim Kurulu Baş
kanı
5

Ş
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Türkiye Gı
da ve İ
çecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Baş
kanı

Sayı
n konuklar bu
bir devrimdir.
Kafalarda
zihinlerde
Müsaade ederseniz öncelikle ş
u konunun altı
nı oluş
muşbütün
çizmek istiyorum; yı
llardan bu yana gerek gı
da
lara
sektöründe bir üretici olarak, gerekse de Federas- önyargı
yon Baş
kanıolarak yı
llardı
r sayı
sı
z toplantı
ya ve meydan okuyan,
konferansa katı
ldı
m. Ama biz bu toplantı
lara bir sanayicimizin
sorunu dile getirmek için katı
lı
r, çözüm arayı
ş
ları
- önünü açmak
mı
zıve önerilerimizi politikacı
ları
mı
zla ve bürok- adı
na yapı
lmı
ş
ratları
mı
zla paylaş
ı
rdı
k.
örnek bir
çalı
ş
madı
r.
Sayı
n Bakanı
m, Değ
erli Konuklar, Sektörümüzün Kı
ymetli Temsilcileri, Saygı
değer Bası
n Mensupları
…

Oysa bugün bunun çok dı
ş
ı
nda bir sebeple buradayı
z. Bundan beşay önce Sayı
n Bakan’ı
n huzuruna fonksiyonel gı
dalar konusunu görüş
mek üzere çı
ktı
k. Sektörün sorunları
nıve Fonksiyonel Gı
dalar konusunda ülkemizin çok geri bı
rakı
ldı
ğı
nı
anlattı
k. Yolumuzun ve yönümüzün Bilimsel Kurallar çerçevesinde Avrupa Birliği’ne eş
değer bir
yol olduğunu ifade ettik. Kendisi de bize bu iki temel ş
artta olan her ş
eye bizimle birlikte varolduğunu, siyasi iradesini bu iki kriter yerine geldiği
sürece kullanacağı
nı
söyledi ve bu konuda hı
zlı
bir
atı
m atı
lmasıiçin talimat vererek düğmeye bastı
.
Sayı
n konuklar bu bir devrimdir. Kafalarda zihinlerde oluş
muşbütün önyargı
lara meydan okuyan, sanayicimizin önünü açmak adı
na yapı
lmı
ş
örnek bir çalı
ş
madı
r. Sayı
n Bakanı
mı
zıhuzurunuzda bir kez daha tebrik ediyor ve hepimiz adı
na
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teş
ekkür ediyorum. Tüm gı
da sektörünü Sayı
n
Bakanıve bürokratları
nıayakta alkı
ş
lamaya davet
ediyorum.

Kayı
t dı
ş
ı
ile yol
alan gemi
hedefine asla
ulaş
amaz. Böyle
bir gemi gitmez.
Hepimiz bu
geminin
yolcusuyuz ve
kayı
t dı
ş
ı
na bir
çare
bulamadı
ğ
ı
mı
z
takdirde hepimiz
bu geminin içinde
beraberce
batacağ
ı
z.

Ancak bu bir baş
langı
çtı
r. Hem Bakanlı
ğı
mı
z
açı
sı
ndan, hem de sektörümüz açı
sı
ndan önemli
ve büyük bir baş
langı
çtı
r. 5179 sayı
lıkanun gereği çı
kmasıgereken yönetmeliklerin süratle tamamlanarak, Ulusal Gı
da Kodeks Komisyonu‘
nun çalı
ş
ma hı
zı
nı
n daha da artı
rı
lmasıhepimizin
önceliği olmalı
dı
r. Gı
da sektörü olarak hepimizin
beklentisi bu yöndedir. Zira yasal alt yapıne denli hı
zlıoluş
turulur ise AB ile entegrasyon da o
denli hı
zlandı
rı
lacaktı
r.
Aslı
nda bugün sorunlardan konuş
mak istemiyorum, ama birkaç hayati konu var ki bunları
n altı
nıçizmeden geçmek mümkün değil. Bunları
n baş
ı
nda “Kayı
t dı
ş
ıekonominin yarattı
ğıhaksı
z rekabet” geliyor. Ne yazı
k ki bu sadece gı
da sektörünün değ
il, tüm ekonomimizin önündeki en ağı
r
sorun olarak durmakta. Aslı
nda ne kadar utanç
verici bir durum aramı
zda AB’den gelen konuklar
var ve biz 21. yüzyı
lı
n eş
iğinde hala “kayı
t dı
ş
ı
ekonomi”den konuş
uyor ve çözüm yollarıarı
yoruz. Kayı
t dı
ş
ıile yol alan gemi hedefine asla ulaş
amaz. Böyle bir gemi gitmez. Hepimiz bu geminin yolcusuyuz ve kayı
t dı
ş
ı
na bir çare bulamadı
ğı
mı
z takdirde hepimiz bu geminin içinde beraberce batacağı
z.
Bu konuyla mücadele sadece devletin değil, bizler gibi kurumları
n, ş
irketlerin hatta her bir vatandaş
ı
n en temel sorumluluğudur. Bizim vatandaş
ı
mı
z belgeli alı
ş
verişyapmadı
ğısürece ekono-
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miyi kayı
t altı
na almak son derece güç. Çünkü en
büyük denetici, en büyük itici güç, aslı
nda bizahiti vatandaşolarak bizleriz, sokaktaki tüketiciler…

Federasyon olarak
bundan sonraki
Burada bir müjdeli haberi daha sizlerle paylaş
- süreçte
mak istiyorum: Federasyonumuzun, kı
sa adıCI- sektörümüzün
AA olan Avrupa Birliği Gı
da ve İ
çecek Federasyo- Avrupa Birliğ
i
nu’na üyeliği kabul edilmiş
tir. Bu üyeliği doğru
nda daha
algı
lamak gerekli. Bu, Türk Gı
da sektörünün as- pazarları
lı
nda Avrupa Standartları
nda olduğunun en da güçlenmesi için
ı
mı
z
önemli göstergesidir. Federasyon olarak bundan yapacağ
sonraki süreçte sektörümüzün Avrupa Birliği pa- çalı
ş
malarda
zarları
nda daha da güçlenmesi için yapacağı
mı
z CIAA en büyük
çalı
ş
malarda CIAA en büyük destekçimizdir. Bu destekçimizdir. Bu
yönüyle Gı
da sektörü Türkiye’den önce Avrupa yönüyle Gı
da
Birliği’ne girdi dememiz mümkündür.
sektörü
Ve tabii bir güzel haber daha: Sektörümüzün sü- Türkiye’den önce
i’ne
reli kurumsal yayı
nıGIDAHATTI haziran ayı
n- Avrupa Birliğ
dan itibaren yayı
n hayatı
na baş
lı
yor. Sektörün en girdi dememiz
önemli kurumsal iletiş
im platformu olacağı
na mümkündür.
Değerli Konuklar,

inandı
ğı
mı
z GIDAHATTI’na hepinizin görüşve
önerilerini bekliyoruz.
Değerli Konuklar;

Bugün bir bayramıkutluyoruz. Bu konuda
emeği geçen baş
ta Sayı
n Müsteş
arı
mı
z Nihat
Pakdil olmak üzere bütün UGKK üyeleri Prof.
Dr. Nevzat ARTIK, Prof. Dr. Fatih Yı
ldı
z, Prof.
Dr. İ
rfan Erol, Şenel Kuyucu, Dr. Cihanser Erel ile
tabii bilimsel destek ve katkı
ları
yla sektörün sorunları
na çözüm üreten Prof. Dr. Aziz Ekş
i ve
9
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Prof. Dr. Sevinç Yücecan Hanı
mefendi’ye ve komisyon sekreteryası
na ayrı
ca teş
ekkürü bir borç
biliyoruz.
Bu toplantıbilimsel bir konferans olmakla birlikte katı
lan herkesin, Bakanlı
ğı
mı
zı
n ve sektörümüzün bundan sonra elele vererek yapacağıçalı
ş
malara yön verecek yol haritamı
zıçı
karacak bu
konferansa katı
larak bizi onurlandı
ran Sayı
n Bakanı
mı
za ve yerli yabancıkonukları
mı
za teş
ekkür
ediyorum.
***
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Tarı
m ve Köyiş
leri Bakanı

Özellikle
ş
ehirlerde insanlar
artı
k daha çok
gı
da ile, yani
İ
nsanoğlu yaş
amak için gı
da tüketmek zorunda. beslenme ile
Bu hayatta kalmanı
n, varlı
ğı
nıdevam ettirmenin
lı
k aası
nda
olmazsa olmaz ş
artı
. Hepimiz az veya çok, her sağ
ki
gün, bir ş
ekilde belli aralı
klarla bazıgı
da madde- daha çok iliş
lerini tüketmek zorundayı
z. Tabi eskiden, yani kurmaya
çok eskiden insanlar bu ihtiyaçları
nıavcı
lı
kla, top- baş
lı
yorlar.
Türkiye Gı
da ve İ
çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu çok değerli baş
kanıve üyeleri, değerli konuklar, öncelikle hepinizi saygı
yla selamlı
yorum.

layı
cı
lı
kla giderirlerdi. Ama yerleş
ik hayata geçip
üretim faaliyetine geçince gı
da ile ilgili çalı
ş
malarıfarklı
bir boyut kazandı
. Daha çok üretmek, yani sadece kendi tüketecekleri kadar değil, kendi
ihtiyaçları
nı
n dı
ş
ı
nda da bunu üretmek, bunu iş
lemek bir uğraşhaline geldi ve ş
ehirleş
me oranıartı
kça bu bir sanayiye dönüş
tü. Bu faaliyet bundan
sonra da devam edip gidecek. Tabi bu karş
ı
mı
za
bir takı
m sorunlar çı
karı
yor. Beraberinde birtakı
m
baş
ka meseleler de getiriyor.
Bunun bir boyutu gı
danı
n, gı
da maddelerinin
hammaddesini temin etmektir, bunu yetiş
tirmektir, bunu sağlamaktı
r veya buna ulaş
maktı
r bir ş
ekilde. Öteki boyutu da bunu muhafaza ve iş
lemedir. Özellikle ş
ehirlerde insanlar artı
k daha çok gı
da ile, yani beslenme ile sağlı
k arası
nda daha çok
iliş
ki kurmaya baş
lı
yorlar. Çünkü her tüketici, yani her gı
da maddesi tüketicisi bir gı
da maddesini
tüketirken bir yandan bunu tüketecek, bununla
beslenecek; ama aynızamanda bunun güvenli ol11
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duğundan, sağlı
klıolduğundan da emin olmak istiyor ve bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu
da bireyin en doğal hakkı
dı
r. Ş
imdi esasen bizim
konumuz da tam burada. Çünkü bu bilgileri temin etmek, bu bilgileri sağlamak, tüketiciye bunu
sunmak gı
da maddeleri ile birlikte bizim toplumsal kurumları
n veya sanayicilerin, bu iş
le ilgili
olanları
n temel görevidir, olmazsa olmaz görevidir. Ve bunun için de toplumun farklıkesimlerinin
bu alanla ilgili standartlar konusunda bir mutabakat varmasıgerekiyor. İ
ş
in temel noktasıbu.

Hem tüketicinin
hakları
nı
ve
dolayı
sı
yla
toplumun bu
alanda endiş
esini
giderecek, bunu
tatmin edecek,
gerekli bilgileri
Hem tüketicinin hakları
nıve dolayı
sı
yla toplusağ
layacak bir mun bu alanda endiş
esini giderecek, bunu tatmin
düzenleme olmalı
, edecek, gerekli bilgileri sağlayacak bir düzenleme
, onun sağlı
ğı
nıkoruyacak bir standart oronun sağ
lı
ğ
ı
nı olmalı
. Hem de sektörün geliş
imini temin
koruyacak bir taya konmalı
edecek, geliş
mesini sağlayacak, sektörü büyütecek
standart ortaya ve böylece daha çok insana hizmet edecek hale gekonmalı
. tirecek bir takı
m düzenlemeler yapı
lmasıgerekiyor. Bizim de üzerinde durduğumuz mesele bu.
Tabi iş
in Türkiye ile ilgili boyutu, yani bizim
sektörle ilgili, Tarı
m Bakanlı
ğıile ilgili boyutu biraz daha farklı
. Çünkü bizim sosyoekonomik yapı
mı
z, sosyokültürel yapı
mı
z, hem bize hammadde,
yani gı
da sektörüne hammadde sağlayan tarı
m
sektörünün yapı
lanması
, üretim biçimi, üretim
deseni, buradaki verimlilik, buradaki oluş
muş
kültür ve gelenek, hem de gı
da sektörünün bununla iliş
kili olarak yapı
sıkendimize mahsus özellikler arz ediyor, öyle söylüyor. Ama Türkiye bir
yandan ş
ehirleş
me oranıhı
zla artarken, öte yandan ekonomik olarak büyürken, sektörlerini de,
hem gı
da sektörünü, hem tarı
m sektörünü paralel
12
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ş
ekilde düzeltmek, geliş
tirmek, hem üretim anlamı
nda daha rasyonel, daha verimli hale getirmek,
hem daha yüksek standartta bir hizmet sunma
görevi ile karş
ıkarş
ı
ya. Ve Türkiye son yı
llarda
böyle bir hamlenin içerisinde. Hem tarı
m sektörü
ile ilgili yapı
sal sorunları
nıTürkiye çözüyor, bu
alanda çok ciddi adı
mlar atı
yor, çok temel mevzuatlar oluş
turuyor, çı
karı
yor, yani tarı
m sektörünü
daha verimli kı
lma ve buna ait düzenlemeler konusunda önemli geliş
meler kaydediliyor. Hem de
tabi buna paralel olarak da gı
da sektörü geliş
iyor.
Tarı
mla ilgili ben size birkaç tane temel nokta
söylemek istiyorum. Son birkaç yı
lda veya içinde
bulunduğumuz yı
l atı
lan adı
mları
, bir örnek bakı
mı
ndan, söylemek istiyorum. Mesela Türkiye’de
biz bir Tarı
m Kanunu çı
kardı
k bu sene. Birçoğumuz için belki bu çok fazla bir ş
ey ifade etmiyor,
çok fazla bir anlamıyok. Ama Türkiye’de tarı
m
kanunu bugüne kadar yoktu. Bu ş
una tekabül
ediyor. Tarı
mla ilgili çok temel kavramlar tanı
mlanmamı
ş
tı
. Buna dair yasal bir metin elimizde
yoktu. Bu hem üretime ait, hem pazarlamaya ait,
hem örgütlenmeye ait, hem desteklenmeye ait,
daha birçok alanda, yayı
n hizmetlerine ait, danı
ş
manlı
k hizmetlerine ait bütün bu alanlarda bir
düzenleme getiriyor ve yeni tanı
mlar getiriyor.

Türkiye son
yı
llarda böyle bir
hamlenin
içerisinde. Hem
tarı
m sektörü ile
ilgili yapı
sal
sorunları
nı
Türkiye çözüyor,
bu alanda çok
ciddi adı
mlar
atı
yor, çok temel
mevzuatlar
oluş
turuyor,
çı
karı
yor, yani
tarı
m sektörünü
daha verimli
kı
lma ve buna ait
düzenlemeler
konusunda önemli
geliş
meler
kaydediliyor.

Çağdaşdünyanı
n, dünyadaki tarı
mı
, geliş
miş
ülkelerin sahip olduğu mekanizmalarıdüzelten,
onlarıdüzenleyen kavramlar, bizde de bu konuda
ihtiyaç olan düzenlemeler bu kanunda yer aldı
,
uygulamaya girdi. Çağdaşrisk yönetim araçları
,
mesela biz bunlarıdevreye koyduk. Dün itibariyle Türkiye’de ilk defa tarı
m ürünleri sigorta uygu13
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lamasıbaş
ladı
. Tarı
m sigortasıbaş
ladı
. Türkiye
Cumhuriyet tarihinde ilktir bu, ilk defa oldu ve 6
Haziran’da biz bunu, bir törenle poliçeleri kamuoyuna tanı
tacağı
z, anlatacağ
ı
z. Ama dün, 1 HaziTarı
m dünyanı
n ran tarihi itibariyle baş
ladı
. Çünkü tarı
m dünyaher yerinde büyük nı
n her yerinde büyük ölçüde tabiat ş
artları
na
nı
,
ölçüde tabiat bağlıve eğer bunun bir sigorta mekanizması
bir
risk
yönetimi
mekanizması
nı
oluş
turmamı
ş
saş
artları
na bağ
lı
ve
z burada bir sı
kı
ntıile karş
ı
laş
ı
rsı
nı
z.
eğ
er bunun bir nı

sigorta
Kı
rsal kalkı
nma, yani tarı
mıbir sektör bütünlümekanizması
nı
, ğü içerisinde ele alacaksa muhakkak bir kı
rsal kalbir risk yönetimi kı
nma konsepti içerisinde tarı
msal desteklemelemekanizması
nı rin uygulanmasıgerekiyor ve biz bu sene bir kı
rnma destek fonu baş
lattı
k. Bir strateji haoluş
turmamı
ş
sanı
z sal kalkı
zı
rladı
k,
hükümet
olarak
kı
rsal
kalkı
nma stratejiburada bir sı
kı
ntı
m Bakanlı
ile karş
ı
laş
ı
rsı
nı
z. si ve buna paralel olarak da biz Tarı

ğı
’nda bir proje baş
lattı
k. Kı
rsal alanda, tarı
msal
ürünlerin ve hayvansal ürünlerin muhafazası
na, iş
lenmesine, ambalajlanması
na, paketlenmesine dair yapı
lacak ve hatta çok modern altyapıyatı
rı
mları
na, mesela damla sulama gibi bu tür tesisler
yapı
ldı
ğı
nda, bunları
çiftçilerin örgütleri yaptı
ğı
nda, yani kooperatifleri, birlikleri, üretici birlikleri
vesaire yaptı
ğı
nda biz kı
rsal kalkı
nma desteği adı
altı
nda toplam tarı
msal destek bütçemizden buraya çok önemli bir para ayı
rdı
k ve bunlarıyüzde elli oranı
nda hibe ile destekliyoruz. Çünkü amacı
mı
z burada sadece fiyat ve girdi yoluyla destek yapı
p piyasayıolumsuz etkileyecek mekanizma yaratmak değil.
Sektörü daha yüksek düzeyde bir verimlilik ile
üretim sağlayacak ve pazarlama boyutunu da hesaba katacak bir anlayı
ş
ıhakim kı
lmaya çalı
ş
ı
yo-
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ruz. Bu da yine Türkiye’de ilktir ve bu sene uygulanı
yor. Buna benzer tarı
m sektörü ile ilgili çok sayı
da adı
mlar atı
ldı
, hamleler gerçekleş
tirildi. Bunu ş
ununla ifade etmek istiyorum. Mesela Türkiye bir yandan ş
ehirleş
iyor ve tarı
m nüfusu azalı
yor. 2005 yı
lıiçerisinde 1 milyon insan tarı
m sektörünün dı
ş
ı
na çı
ktı
. Ama tarı
mda çalı
ş
an insan
sayı
sı1 milyon insanı
n azaldı
ğıhalde, tarı
m sektörü geçtiğ
imiz yı
l tarı
m sektörü rekor denilebilecek %5,6 bir büyüme gerçekleş
tirdi. Bu ş
u demektir, verimlilik arttı
, verimlilik oranıyükseldi
demektir.
Değerli arkadaş
lar, ş
imdi iş
in hammadde ile ilgili kı
smı
, tarı
msal üretimle ilgili kı
smı
bu boyutta geliş
iyor. Ama kuş
kusuz ikinci boyutu olan, yani ş
ehirlerde yaş
ayan on milyonlarca insanıdoğrudan ilgilendiren gı
da sektörü boyutunda da çok
önemli geliş
meler var. Biraz önce değ
erli baş
kan
sektörün büyüklüklerini, sayı
sal verilerini bize anlattı
, ne kadar kiş
i istihdam edildiğini, ne kadar
ciro yaptı
ğı
nı
, ne kadar alanıilgilendirdiği hususunda. Ama iştabi bundan sonra küresel rekabette gı
da sektörünün çok daha iyi bir noktaya gelmesi bizim amacı
mı
z, hedefimiz, vizyonumuz bu
ve bunun için de biz dünyada tartı
ş
masıbitmemiş
konularda bile, mesela sağlı
kla ilgili beyanlar etiketlemede, üzerine henüz tartı
ş
malar bitmişdeğildir.

Kuş
kusuz ikinci
boyutu olan, yani
ş
ehirlerde yaş
ayan
on milyonlarca
insanı
doğ
rudan
ilgilendiren gı
da
sektörü
boyutunda da çok
önemli geliş
meler
var.

Biz burada da sektörün beklentilerine ve taleplerine pozitif cevap vermek suretiyle onlarla, bu
manada, sektörün geliş
tirilmesi yönünde paralel
düş
ündüğümüzü ortaya koymak bakı
mı
ndan
mevzuat oluş
turma konusunda cesur ve ciddi
15
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Tabi her ihtiyaç
bir sorun da
getiriyor
beraberinde. Bu
sorunları
da
zamanı
içerisinde,
eşzamanlı
olarak
eğ
er biz çözersek
olayları
n önünde
gitmişoluruz.
Yoksa olaylar
gider, biz
arkası
ndan
gideriz.

adı
mlar attı
k. İ
şbununla bitiyor mu, hayı
r bitmiyor. Daha atı
lacak çok adı
mlar, gidilecek çok yol
var, kat edilecek çok mesafe var. Çünkü bu sektör
dinamik bir sektördür. Toplumsal ihtiyaçlar değiş
tikçe, geliş
tikçe gı
da sektörü de geliş
ecek ve yeni
ihtiyaçlar ortaya çı
kacaktı
r.
Tabi her ihtiyaç bir sorun da getiriyor beraberinde. Bu sorunlarıda zamanıiçerisinde, eşzamanlı
olarak eğer biz çözersek olayları
n önünde gitmiş
oluruz. Yoksa olaylar gider, biz arkası
ndan gideriz.
Sürekli olaylarıizlediğiniz zaman da iş
iniz rekaktif olarak da yanlı
ş
larıdüzeltmek olur veya yanlı
ş
larıdüzeltme çabasıolur. Olayları
n önüne geçemezsiniz. Bizim buradaki tutumuz, mümkün ölçüde preaktif bir tutum içerisinde olmaktı
r. Olayı
n önünde gitmektir, arkası
nda değil.
Avrupa Birliği ile iliş
kilerimizde bizim toplumumuzda ş
öyle bir kanı
var: tarı
m çok zor bir sektördür, tabi tarı
m deyince içinde gı
da da var ve hayı
flanı
r insanlar, endiş
elenir, kaygı
lanı
r. Ben doğrusu
ş
uş
ekilde düş
ünüyorum: AB’nin ilk 6 üyesi dı
ş
ı
nda, sonradan üye olan 19 ülkenin tamamı
nda
AB’ne katı
lı
m sürecinde tarı
m sektörü sorunlu olmuş
tur. Sorunlu olmasıda son derece doğaldı
r.
Çünkü tarı
m hem tanı
mıgereği, hem tabiatıgereği ülkelere göre farklı
lı
k arz eden bir sektördür.
Tarı
m dediğimiz sektör bir kültür meselesidir.
Zaten tarı
mı
n latincedeki karş
ı
lı
ğıda cultura köküdür, yani ekip biçmektir. Ekip biçtiğiniz ş
ey sizin kültürünüzdür. Ne ekip biçiyorsanı
z onu yiyip
içiyorsunuz, o da sizin gı
danı
zdı
r. Dolayı
sı
yla her
coğrafyanı
n, her ülkenin kendine mahsus bir kül-
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türü var, kendine özgü bir tarı
msal deseni var ve o
tarı
msal desenin ürettiği gı
da sektörü var. Bu nedenle de bütün ülkeler Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde bu sektör bakı
mı
ndan bu sorunu
hissetmiş
lerdir. Ama hiçbir ülke tarı
m sektöründe
sorunla karş
ı
laş
acağı
z diye Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde müzakereden uzak kalmamı
ş
tı
r. Hiçbirisi bu süreçte bu bizim iş
imize gelmiyor deyip tarı
m sektörü bakı
mı
ndan Avrupa
Birliği yolunda geri dönmemiş
tir. Biz de dönmeyeceğ
iz. Sorunlar varsa sorunlarıçözeceğiz. Bu
nedenle de biz bu konuda son derece de kararlı
olarak tarı
m sektörünün gerek mevzuat yönünden
uzlaş
tı
rı
lması
, gerekse yapı
sal reformları
n gerçekleş
tirilmesi konusunda çok ciddi adı
mlar attı
k ve
bundan sonra da bu adı
mları
mı
zısürdüreceğiz.

Bizim gı
da ile
ilgili olarak
beslenme
beyanları
konusunda
herhangi bir
sorunumuz yok.
Buradaki
kuralları
mı
z genel
olarak AB ile
uyumlu.

Burada AB ile entegrasyon sürecinde bizi doğrudan ilgilendiren baş
lı
kları
n gerek tanı
tı
cıtaramaları
, gerek ayrı
ntı
lıtaramaları
nıda biz geçtiğimiz aylarda tamamladı
k ve bu doğrultuda bazı
kanunlarla ilgili, uyumla ilgili çalı
ş
maları
mı
zıda
baş
lattı
ğı
mı
zı
ifade etmek istiyorum. Özellikle Veteriner Hizmetleri Çerçeve Kanunu, Temel Gı
da
ve Hijyen Paketi ve Yem Tasa Teklifleri hazı
rlandı
.
Bu arada görüş
e bunlar açı
ldı
. Bunlar üzerinde bir
kurumlararası
görüşbirliği oluş
tuğunda da bunlarıbiz meş
ruiyete koyup buralarla ilgili gerekli çalı
ş
malarısürdüreceğiz. Onu da ben sizlerle paylaş
mak istiyorum.
Bizim gı
da ile ilgili olarak beslenme beyanları
konusunda herhangi bir sorunumuz yok. Buradaki kuralları
mı
z genel olarak AB ile uyumlu. Sağlı
kla ilgili attı
ğı
mı
z adı
mlarıbiliyorsunuz. Dolayı
17
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Kayı
t dı
ş
ı
üretim
hepimizin sorunu.
Bu da
sosyokültürel
yapı
mı
zı
n bir
gerçeğ
i. Bu
kı
smen ekonomik
sebeplere
dayanı
yor,
sosyoekonomik
yapı
yla ilgilidir.

sı
yla burada da, bizim sizden daha önce olduğu gibi bundan sonra da sektörün beklentilerini karş
ı
layacak, sektörü geliş
tirecek ş
ekildeki çalı
ş
maları
sağlayacağı
z. Ama tabi bir yandan da elbirliğiyle
ş
unun da çalı
ş
ması
nıyapmamı
z gerekiyor: kayı
t
dı
ş
ı
üretim hepimizin sorunu. Bu da sosyokültürel
yapı
mı
zı
n bir gerçeği. Bu kı
smen ekonomik sebeplere dayanı
yor, sosyoekonomik yapı
yla ilgilidir. Kı
smen bazı
kültürel alı
ş
kanlı
kları
n gereğidir.
Bunlarla da biz sadece yasa çı
karmakla, sadece
mevzuat düzenlemekle bütünüyle önüne geçemeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bir toplumsal bilinç uyandı
rma, bu alanda bir kamuoyu oluş
turma
çabasıiçerisinde olmalı
yı
z.
Gerek biz Bakanlı
k olarak, gerek sizler hem kitle iletiş
im araçları
, hem diğer eğitim araçları
ndan
istifade ile bizim bu konu ile mücadele etmemiz
gerekiyor. Keza tüketici sağlı
ğı
nıtemin etme konusunda da bizim azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Tabi iş
ini doğru ve düzgün yapan saygı
değer iş
letme sahiplerini, onlarıelbette ki tenzih ediyorum. Ama zaman zaman üretim yapı
lı
rken birtakı
m küçük hesaplarla olayıbir ş
ekilde, tüketici
sağlı
ğı
nıtehdit edecek boyutta, ki üretimi yapan
ş
ahı
sları
bizim yine de kendi içerimizde denetleyip
engel olmamı
z lazı
m.
Biz gı
da güvenliği ile ilgili denetim hizmetlerini
mümkün mertebe hı
zla bir ş
ekilde yapı
yoruz.
Dört beşbin civarı
nda bizim bu iş
le ilgili elemanı
mı
z var. Biz mesela denetim sayı
ları
nıgittikçe arttı
rı
yoruz. 2002 yı
lı
nda 2.000’e yakı
n noktada denetim yapı
lı
rken, 2003 yı
lı
nda 40.000 yakı
n,
2004 yı
lı
nda 190 bin, 2005 yı
lı
nda yaklaş
ı
k 325
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bin tane denetim yapı
lmı
ş
. Bu tabi nisbi olarak
baktı
ğı
mı
zda çok büyük bir artı
şvar. 40 binden
325 bine çı
kı
lı
yor iki üç yı
l içinde. Ama bizim denetimle ilgili olarak da daha etkin, daha kolay, daha iyi etki alan birtakı
m yöntemleri uygulayı
p
bunlarıbenimseyip uygulamamı
z ve en önemlisi
de bir otokontrol mekanizmasıile kendi içimizde
bu tür denetimleri sağlamamı
z gerekiyor.

Bizim, hepimizin
gayesi, Türkiye’yi
bütün sektörler
itibariyle daha
iyiye götürmek,
Değerli katı
lı
mcı
lar, ben bu duygularla toplantı
nı
n ve toplantı
larda yapı
lacak tartı
ş
maları
n, ko- daha yüksek
nuş
maları
n sektör için hayı
rlıolması
nıdiliyorum. standartta, daha
Bakanlı
k olarak, hatta hükümet olarak, sadece yüksek kalitede ve
Tarı
m Bakanlı
ğıdeğil, çünkü bizim ulusal konse- daha profesyonel,
yimizde sadece Tarı
m Bakanlı
ğıdeğ
il, Sağlı
k Ba- daha yüksek
kanlı
ğıda diğer ilgili kuruluş
ları
mı
z da var. Bi- düzeyde bir
zim, hepimizin gayesi, Türkiye’yi bütün sektörler verimlilikle çalı
ş
an
itibariyle daha iyiye götürmek, daha yüksek standartta, daha yüksek kalitede ve daha profesyonel, bir sektör
turmaktı
r.
daha yüksek düzeyde bir verimlilikle çalı
ş
an bir oluş
sektör oluş
turmaktı
r. Biz de size yardı
mcıolacağı
z, sizin ufkunuzu açacağı
z, sizlere yardı
mcıolacağı
z.
Bu arada dört ay önce Gı
da Dernekleri Federasyonu yetkilileri ile yaptı
ğı
mı
z bir görüş
medeki bir
hususu hatı
rlı
yorum. Arkadaş
ları
mı
z bana “bu
tebliği çı
karı
n, sektörün önünü açı
n, göreceksiniz
ki daha çok yatı
rı
m olacak, bu bağlamda daha çok
insan istihdam edilecek, yeter ki siz bu adı
mı
atı
n,
sektörün önünü açı
n” demiş
lerdi. Biliyorum ki biz
üzerimize düş
eni yaptı
k, sektörün önünü açtı
k,
yolunuz açı
k olsun ve Türkiye’ye daha çok yatı
rı
m yapmanı
zıbekliyorum. Saygı
lar sunuyorum.
19
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Oturum Baş
kanı
, Ankara Üniversitesi Gı
da Mühendisliğ
i Öğ
retim Üyesi

Teş
ekkürler, herkese günaydı
n. Sayı
n baş
kan,
değerli konuklar. Sayı
n Baş
kanı
m ve Sayı
n Bakanı
mı
n belirttikleri gibi gı
da sanayinin kendi açı
sı
ndan önem verdiği, sevinç duyduğu bir günü yaş
ı
yoruz. Bildiğiniz gibi gı
dalardan iki tür beklenti
var: 1. beklenti, gı
daları
n besin öğesi beklentisini
karş
ı
laması
, yani besinsel beklentiler; 2. beklenti,
duyusal beklentiler, yani tadları
yla, dokuları
yla,
renkleriyle bize keyif veren özellikleri; 3. beklenti,
yeni bir beklenti, özellikle 1990 yı
lı
nda sonra
önemli olan fonksiyonel beklenti adı
nıveriyoruz.
Buna gı
danı
n üçüncü boyutu da diyebiliriz; yani
besinsel, duyusal boyuttan sonra üçüncü bir boyut
olarak fonksiyonel boyutu ekleyebiliriz. Bu konuyu tartı
ş
acağı
z; ama kı
saca bu boyut gı
danı
n kendisinden kı
saca beklenenler dı
ş
ı
nda ek yararlar
sağlaması
dı
r.
Hem hastalı
klardan koruma açı
sı
ndan, hem
hastalı
k risklerini koruma açı
sı
ndan, hem vücut
fonksiyonları
nıgeliş
tirme açı
sı
ndan önem taş
ı
maktadı
r. Ama bu aynızamanda gı
dada bazımodifikasyonları
n yapı
lması
nıgerekli kı
lmaktadı
r.
Dediğim gibi 1930’lu yı
llarda daha çok gı
daları
n
besin modifikasyonlarıile ilgili düzenlemeler yapı
ldı
, besin öğeleri eklendi vitamin ve mineral eksikliği karş
ı
lansı
n diye. Yetmiş
li yı
llarda sağlı
ğa
aykı
rıbazıbileş
iklerin gı
dadan uzaklaş
tı
rı
lması
eğilimi ağ
ı
r bastı
. Diyet ve diyabetik gı
dalar gündeme geldi. Doksanlıyı
llarda da bu fonksiyonel
gı
dalarıtartı
ş
ı
yoruz. İ
lk adı
mı
, en önemli adı
mı
21
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Japonya attı
. Türkiye de bu tartı
ş
maları
n içerisinde yer aldı
. Türkiye de dünyadan geri kalmadı
ğı
nıgı
daları
n etiketlenmesi ile ilgili tebliği değiş
tirerek en azı
ndan bugün endüstrinin minumum
taleplerini karş
ı
layarak dünyadan geri kalmadı
ğı
nıkanı
tlamı
şbulunuyor.
Ş
imdi ben daha fazla sözü uzatmadan birinci
oturumdaki iki konuş
macı
yıburaya davet etmek
istiyorum. Birinci konuş
macı
, Prof. Dr. Sevinç
Yücecan. Sevinç Hanı
mıanlatmaya gerek yok,
hepiniz tanı
yorsunuz artı
k; ama gerçekten bilimselliğ
i ile gı
da sanayinin geliş
mesine, insanları
n
dengeli beslenmesine katkı
da bulunan önemli bilim insanı
mı
zdan birisidir. Ben de arkadaş
ı
olmaktan büyük gurur duyarı
m. İ
kinci konuş
macı
mı
z,
Dr. Hans Verhagen. Hans da konuyla öteden beri
ilgileniyor. Ş
u anda Hollanda’da Ulusal Tüketici
Sağlı
ğıve Çevre Enstitüsü’nde çalı
ş
ı
yor. Bana göre de en önemli çalı
ş
masıda Avrupa Birliği’ndeki
sağlı
k beyanlarıile ilgili düzenlemenin yapı
lması
na neden olan ve kı
saca PASSCLAIM olarak bilinen dokümanı
n hazı
rlanması
nda önemli katkı
da
bulunan bilim adamları
ndan birisidir, kendisine
Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum ve sözü birinci
konuş
macı
ya, yani Prof. Sevinç Yücecan’a veriyorum. Takdim edeceği konu, fonksiyonel besinler.
Buyurun Sayı
n Yücecan.
***
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Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümü
Beslenme Bilimleri ABD Baş
kanı

Fonksiyonel Besinler:
Yaş
am Kalitesini
Yükseltmesindeki Rolleri
Teş
ekkür ederim Sayı
n Baş
kan. Değerli konuklar sizlere bugün fonksiyonel besinler kapsamı
nda
hangi besinler değerlendiriliyor, o konuda bilgi
vermeye çalı
ş
acağı
m.

Bugün dünyada 1
milyarı
aş
kı
n
bireyin hafif
ş
iş
man, 300
İ
lk defa konuyla ilgili olarak global gerçekler- milyonun ise
den bahsetmek istiyorum. Şu anda dünyada sağlı
k ş
iş
man olduğ
unu
sorunları çerçevesinde neleri yaş
ı
yoruz. Bugün görüyoruz.
için gerçekten de diyete bağ
lıkronik hastalı
klar
günümüzde % 60 gibi bir potansiyel gösterirken,
15 yı
l sonra %73 gibi bir orana çı
kacağ
ıbelirtiliyor. Bugün dünyada 1 milyarıaş
kı
n bireyin hafif
ş
iş
man, 300 milyonun ise ş
iş
man olduğunu görüyoruz.

Bugün Avrupa’da 18 yaşaltı8 erkekten ve 17
kadı
ndan biri kardiovasküler hastalı
klar sonucu
ölüyor. Ama dünyadaki toplam ölümlerin 1/3’i yine kardiovasküler hastalı
klarısonucu olduğunu
biliyoruz. Bugün için yine prematür koroner kalp
hastalı
kları
n nedenini %80 sağlı
ksı
z beslenme
oluş
turuyor. Tabi bunu tetikleyen en önemli iki
faktör, hareketsiz yaş
am ve sigara kullanı
mı
. Kansere gelince, yine önümüzdeki 15 yı
l içerisinde bizim gibi geliş
mekte olan ülkelerde %23 oranı
nda
artacağıöngörülüyor. Bunu %30’unun diyete
23
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Bugün dünyada 1
milyarı
aş
kı
n
bireyin hafif
ş
iş
man, 300
milyonun ise
ş
iş
man olduğ
unu
görüyoruz.
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bağlısağlı
ksı
z beslenmeden kaynaklandı
ğıDünya
Sağlı
k Örgütü’nün raporları
nda belirtiliyor. Osteoporoza gelince biz kadı
nları
n en önemli sorunları
nda biri ve 2050 yı
lı
nda yaş
lıinsan nüfusunun
artmasınedeniyle dört misli artacağıbelirtiliyor.
Ş
imdi biz genel olarak çok fazla hareket eden bir
toplum değiliz. Dünyada da hareketsiz yaş
amı
n
her geçen gün arttı
ğıbelirtiliyor. Bu hareketsiz
yaş
am nedeniyle ölümlerin %10-16’si bazı
kanser
türleri, diyabet ve %22’inin kalp hastalı
klarınedeniyle olduğu belirtiliyor. Ş
imdi biz 21. yüzyı
lda
artı
k optimal beslenme kavramı
ndan bahsediyoruz. Optimal beslenme maksimum iyi hal ve minimum hastalı
k riski demek. Yani Bugün dünyada 1 milyarıaş
kı
n bireyin hafif ş
iş
man, 300 milyonun ise ş
iş
man olduğunu görüyoruz. Ş
imdi
fonksiyonel besin bilimine baktı
ğı
mı
z zaman hipotezin birebir örtüş
tüğünü görüyoruz. Burada da
iyi hal ve sağlı
ğı
geliş
tirmek, hastalı
k riskini azaltmak en önemli hedefler arası
nda yer alı
yor. O halde nedir fonksiyonel besinler? Genel olarak bir tanı
m vermeye çalı
ş
ı
rsam, “hem sağlı
klıbeslenmeye
bir katkı
da bulunacak, ama bu arada iyi hal ve
sağlı
ğıgeliş
tirip hastalı
k riskini azaltı
cıpotansiyel
bir etkiye sahip olacak”. Şimdi bu çerçevede baktı
ğı
nı
z zaman besin bileş
enlerinin, göstergelerin
son derece önemli olduğunu görüyoruz ve bu besin bileş
enlerinin göstergelerinde, özellikle kan,
idrar, doku gibi göstergelerine bakı
lı
yor, besin
öğelerinin veyahut da besin bileş
enlerinin ne ölçüde olduğunu belirten, hedef iş
levlerin göstergelerinde enzim gibi birtakı
m parametrelere bakı
lı
yor.
Ara basamak, son nokta göstergelerinde biyolojik
doku materyali önem arz ediyor ve buradan da iki
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tane hedefimiz var. Şimdi bu göstergelerin tekrarlanabilir, son derece objektif ve aynızamanda bilimsel kriterlere uygun olmasılazı
m. Elde ettiğimiz verilerin sonuçları
n birbirleri ile paralel sonuçlarıolmasılazı
m. Mutlaka insan çalı
ş
maları
nı
kapsamasılazı
m ve bunun sonucundaki iddiaları
n
da iyi hal ve sağlı
ğıgeliş
tirmesi, hastalı
k oluş
umunda azalmayısağlamasılazı
m. Besinlerin bileş
iminde bulunan proaktif besin bileş
enleri bizim
vücudumuzda ne gibi etkinliklere haiz? Buna
baktı
ğı
mı
z zaman hormon regülasyonundan tutun, hücre farklı
laş
ması
, DNA tamiri, programlı
hücre ölümü, hücre büyüme signusu ve implamitual yanı
tta besin bileş
enlerinin etkili olduğunu
görüyoruz. Ş
imdi son yayı
nlardan bir tanesi ve son
derece kapsamlı
, besinin içerisinde bulunan bileş
enlerin etkinlik mekanizmaları
nıgörüyoruz. Biz
bunları
n çoğunu, ne çeş
itte etkenlik gösterdiğini,
o besine özgü veyahut o iddia ile ilgili neler yapabildiğini bilemiyoruz; çünkü ş
u an 8.000’den fazla bileş
en var. Ve biz bunlarıtanı
maya çalı
ş
ı
yoruz
ve etkinlik mekanizması
nıincelemeye çalı
ş
ı
yoruz.
Bu nedenden de ben bunlara çok dikkat ederek
anlatmaya çalı
ş
acağı
m. Burada likopenle betokarotenin molekül ağı
rlı
ğı
nı
n aynıolduğunu görüyoruz, tabi kimyasal yapı
larıfarklı
; ama likopenin
betokarotene kı
yasla antioksidan özelliğinin çok
daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Domates ve ürünlerinde bulunuyor, antioksidan özelliğine bağlıolarak özellikle prostat, meme ve akciğer gibi bazıkanser türlerinde gerçekten riski
azaltı
cıpotansiyel bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Son yı
llarda 47.000 kiş
i üzerinde yapı
lan bir
çalı
ş
mada, domates ve ürünlerini haftada on porsiyon ve daha fazlası
nı
tüketenlerde prostat kanser

Göstergelerin
tekrarlanabilir,
son derece
objektif ve aynı
zamanda bilimsel
kriterlere uygun
olması
lazı
m. Elde
ettiğ
imiz verilerin
sonuçları
n
birbirleri ile
paralel sonuçları
olması
lazı
m.
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riskinin %35 oranı
nda azaldı
ğ
ı
, metaanaliz çalı
ş
maları
nda da bunlarla karş
ı
laş
abiliyoruz. Yine koroner kalp sağlı
ğıaçı
sı
ndan kolesterol potansiyelini azaltı
cı
, kan bası
ncı
nıdüş
ürücü bir etkiye sahip
Literatür çalı
ş
ması olduğu belirlenmiş
. Burada da kanı
t gücünün orsı
rası
nda hergün ta olduğunu görüyoruz. Ne demek orta, daha bileyler var. Mesela bir tane örnek vereyeni ş
eyler mediğimiz ş
yim:
mademki
bu kadar yüksek antioksidan aktiöğ
reniyorum.
Burada da daha viteye sahip, o halde sigara içen bireylerde plazma
likopen konsantrasyonunun aş
ağı
çekilmesi lazı
m.
ileri çalı
ş
maları
n Ama yapı
lan çalı
ş
malarda karotenoik düzeyi düyapı
lmasıgerekli ş
üyor, yani alfabeta karoten düzeyi düş
üyor. Ama
olduğ
u likopen konsantrasyonunun da bir azalma yok. O
vurgulanı
yor, zaman deniliyor ki bu antioksidan mekanizması
nı
özellikle farklıyollardan gösteriyor. Daha henüz hangi yolpotansiyel etkinlik lardan gösterdiğini bilemiyoruz. Onun için burat gücünü o ş
ekilde değerlendirmek lamekanizmaları daki kanı
zı
m, yani bu konuda daha ileri çalı
ş
maları
n yapı
laçı
sı
ndan. masıgerekir. Beni çok heyecanlandı
ran bir konu,
fonksiyonel besinler. Literatür çalı
ş
masısı
rası
nda
hergün yeni ş
eyler öğreniyorum. Burada da daha
ileri çalı
ş
maları
n yapı
lmasıgerekli olduğu vurgulanı
yor, özellikle potansiyel etkinlik mekanizmalarıaçı
sı
ndan.
Çaya gelince, biz hem yeş
il, hem siyah çay kullanı
yoruz. Yeş
il çayda kateş
inler, siyah çayda teaflavinler bulunuyor. Ş
imdi farklıgörüş
ler var, antioksidan aktivitesi yeş
il çayda daha fazladı
r, ben
ona inanı
yorum. Siyah çayda daha azdı
r. Bazıgörüş
lerde deniyor ki epigallocatechin gallate’ı
n siyah çayda bulunan kateş
in türü ile antioksidan
aktivitesi aynı
dı
r. Bazı
kanser türlerinde riski azaltı
cıpotansiyel etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Japonya’da bu konuda hepsi birbirinden değerli çok
26
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önemli çalı
ş
malar var. Daha henüz mekanizması
açı
sı
ndan bilemediğimiz, bu nedenden dolayıda
orta olarak değerlendirilen veriler var elimizde.
Madem ki antioksidan aktivitesi yüksek, biz bunu
bir ş
ekilde kullanalı
m, burada deniyor ki bir fincan kaynar suda iki dakika tutarak siz bunu sağlayabilirsiniz. Vitamin eş
değeri yeş
il çayda siyah
çaya göre daha fazla, onun için de antioksidan aktivitesi yeş
il çayı
n daha fazla olduğunu söylemek
mümkün. Antisiyonidinlere gelince, bunlar bazı
kanser türlerinde, toksin etki yapabilecek olan bileş
enleri temizleme özelliği olan, programlıhücre
ölümünü artı
rı
cıpotansiyel bir etkisi var. Klinik
bilgilere dayanmasıönemli, benim size getirdiklerim hep insanlar üzerinde yapı
lan çalı
ş
malara dayanı
yor. Sadece bir çalı
ş
mada deney hayvanları
üzerinde yapı
ldı
ğıbelirtiliyor. Burada da üzümsü
meyvelerin filavanovidlerden antisiyonidinlerin
böyle bir etkinlik gösterdiğini görüyoruz. Üzüme
gelince, üzüm kı
rmı
zış
arapta bulunan resveratrol
biyoaktif bileş
enlerden bir tanesi ve buradaki kanı
tlar çok güçlü. Kan bası
ncı
nıazaltı
cıbir etkiye
sahip olduğu belirtiliyor. Epidemolojik ve invitro
çalı
ş
malara göre, kalp sağlı
ğıve bazıkanser türleri açı
sı
ndan önemli olduğunu görüyoruz. Mekanizmalar gittikçe bilinir hale geliyor. Örneğin
2006’daki çalı
ş
malarla, 2002’deki çalı
ş
malar kı
yaslandı
ğı
nda bilinmeyen birçok ş
eyin ortaya çı
ktı
ğıgörüyoruz. Onun için her geçen gün besinler
konusunda, yeni keş
ifler yapı
lı
yor. 21. yüzyı
lda,
delillerin çok daha güçlendiğini söylemek mümkün. Yapı
lan çalı
ş
maları
n birinde resveratrolün,
programlıhücre ölümünü artı
rdı
ğı
, hücresel yayı
lmayıazalttı
ğı
nıçok net olarak görebiliyoruz.

Her geçen gün
besinler
konusunda, yeni
keş
ifler yapı
lı
yor.
21. yüzyı
lda,
delillerin çok daha
güçlendiğ
ini
söylemek
mümkün.
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Soya ile ilgili, kemik sağlı
ğı
ndan tutun, kanser,
hatta bilinçsel geliş
me ve kadı
nlarda özellikle vajinal kuruluk üzerine yapı
lan çalı
ş
malar var. Bu
çalı
ş
malar fonsiyonel bileş
ikler açı
sı
ndan değerlendirildiğinde soyada daha çok koroner kalp sağlı
ğıaçı
sı
ndan elde edilen verilerin önemli olduğunu görüyoruz. Östrojen ve antiöstrojen özellik
gösterdiği için böyle bir etkisinin olabileceği gösteriliyor literatürlerde. Osteoporozdan korunma
deniliyor, asla tedavi değil; çünkü kemik döngüsü,
kemik mineral içeriğini, kemik yoğunluğunu etkilemiyor. Ama kemik yı
kı
mı
nıazaltı
p kemik yapı
mı
nıartı
rı
cıbir potansiyel etkiye sahip olduğu
belirtiliyor. Yapı
lan çalı
ş
malar toplam kolesterolü
%30, LDL kolesterolü %13, trigliseridleri %11
düzeyinde düş
ürdüğü belirtiliyor. Soya FDA tarafı
ndan sağlı
k beyanıkabul edildi biliyorsunuz.
Eğer diyet doymuşyağdan ve kolesterolden fakir
ise günde alı
nan 25 gram soya proteini koroner
hastalı
k riskini azaltabilir. Klinik çalı
ş
malara dayalıbir kanı
t türü çok kuvvetli. Artı
k ş
üphemiz
yok. FDA tarafı
ndan kabul edildiği için bu da bizi rahatlatı
yor. Ne ş
ekilde bir mekanizmasıvar, ne
ş
ekilde bir etkinlik gösteriyor biliyoruz.

Soya ile ilgili,
kemik sağ
lı
ğ
ı
ndan
tutun, kanser,
hatta bilinçsel
geliş
me ve
kadı
nlarda
özellikle vajinal
kuruluk üzerine
yapı
lan çalı
ş
malar
var. Bu çalı
ş
malar
fonsiyonel
bileş
ikler
açı
sı
ndan
değ
erlendirildiğ
in
de soyada daha
çok koroner kalp
sağ
lı
ğ
ı
açı
sı
ndan
elde edilen
verilerin önemli
Kükürtlü bileş
enlere baktı
ğı
mı
z zaman ki bunolduğ
unu lar soğan, sarı
msak, pı
rasa çerçevesinde değ
erlengörüyoruz.” diriliyor. Burada da gerçekten de kanserojen de-

toksifikasyon mekanizması
nda etkili olduğunu
belirten çok fazla sayı
da çalı
ş
malar var. Yine bazı
kanser türlerine karş
ıkoruyucu, riski azaltı
cıpotansiyel etkiye sahip. Programlıhücre ölümünü
artı
rı
yor. Koroner kalp sağlı
ğıaçı
sı
ndan bizi sevindirici bulgular var. Kan bası
ncı
nıdüş
ürücü potansiyel etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Kanı
t türü
28
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klinik çalı
ş
malara dayalıve kanı
t gücü orta; çünkü mekanizma açı
sı
ndan bilemediğimiz, bazıçalı
ş
malarda çeliş
kili veriler elde ettiğ
imiz durumlar
söz konusu.

Brokoli, lahana,
İ
zotiyosinatlara baktı
ğı
mı
z zaman burada su karnabahar ve
teresi, brokoliyi görüyoruz. Brokoli, lahana, kar- Brüksel
nabahar ve Brüksel lahanası
nda görmüşolduğu- lahanası
nda
muz gibi gerçekten bu konuda çok iyi veriler var, görmüş
her geçen günde artarak devam ediyor. Kanseroumuz gibi
jen detoksifikasyon mekanizması
nda etkili, prog- olduğ
ramlıhücre ölümünü artı
rı
cı
, hep kanserle ilgili ve gerçekten bu
fiziki enzimlerin aktivikasyonunu da biliyoruz. Bi- konuda çok iyi
raz sonra göstereceğim, epidemolojik ve invitro veriler var, her
çalı
ş
malara dayalı
, kanı
t gücü orta olarak gösteri- geçen günde
liyor, ama en azı
ndan ş
öyle bir tablomuz var. İ
n- artarak devam
dol 3 karbinolün, yani biyolojik aktif bileş
enin an- ediyor.
ti kanser özelliği gösterebilmek mekanizmasıile
ilgili elimizde veriler var. Buna yönelik çalı
ş
malar
her geçen gün devam ediyor.

Omega3 yağasitlerine baktı
ğı
mı
z zaman, en
önemli kaynaklardan biri balı
k, sonra ceviz, fı
ndı
k. Omega3 koroner kalp sağ
lı
ğıaçı
sı
ndan fevkalade önemli. Kan bası
ncı
nıdüş
ürücü, bilinçsel
geliş
im ve görme keskinliğini artı
rı
cıpotansiyel
etkisi olduğ
u belirtiliyor. Buradaki delillerin artı
k
kuvvetliden çok kuvvetliye doğru gittiğini söylemek mümkün. Bilimsel çalı
ş
malar bunu gösteriyor, hem epiyodemolojik, hem klinik çalı
ş
malar
bu etkileri yaptı
ğı
nıve kanı
t gücünün çok kuvvetli olduğunu altı
nıçizerek belirtiyorlar.
Posa konusunda artı
k hiçbir ş
üphemiz yok. Biz
beslenmeciler sağlı
k önerilerinde mutlaka günde29
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lik posa tüketimini artı
rı
n diyoruz. Diyet ve glikon açı
sı
ndan önemli. Betaglukon açı
sı
ndan çok
güzel çalı
ş
malar var, kanı
tlar da çok kuvvetli.
Günlük diyetinizi mutlaka en az beş
, hatta bu 9
porsiyona kadar da çı
kabilir. sebze meyve tüketimini artı
rı
n, kuru baklagiller ve tam tahı
l ürünlerini tüketin diyoruz. En önemli nedenlerinden bir
tanesi bu. Kan ş
ekerini ayarlı
yor., kolesterolü düş
ürücü, kolon kanserine karş
ıpotansiyel bir etkisi
var. Klinik çalı
ş
malara dayalıveriler ve kanı
t gücü çok kuvvetli. Özellikle betaglukon konusunda
birbirinden değerli çalı
ş
malar var.

Günlük diyetinizi
mutlaka en az
beş
, hatta bu 9
porsiyona kadar
da çı
kabilir. sebze
meyve tüketimini
artı
rı
n, kuru
baklagiller ve tam
tahı
l ürünlerini
Bitki sterollerine gelince, kolesterol açı
sı
ndan,
sı
ndan son derece fevkalade yatüketin diyoruz. kimyasal yapıaçı

kı
n olduğunu görüyoruz. Burada artı
k hiç ş
üphemiz yok, kanı
tları
mı
z çok kuvvetli. Kolesterol
emilimini düş
ürücü potansiyel bir etkiye sahip olduğu, hem kolesterol atı
mı
nıartı
rarak, hem emilimini düş
ürerek gerçekten kolesterolü düş
ürdüğü
konusunda yapı
lan çalı
ş
malar var. Bu çalı
ş
maları
n
çoğu, klinik çalı
ş
maları
ve kanı
t gücü çok kuvvetli. Bu konuda bir ş
üphemiz yok. Bitkisel sterollerin toplam kolesterolü %7, LDL kolesterolü ise
%10 oranı
nda düş
ürdüğü konusunda çok fazla çalı
ş
ma var. Özellikle hiper kolesterolün tedavisi ile
ilgili bir çalı
ş
mada toplam kolesterolün kontrol
grubuna kı
yasla %11, LDL kolesterolü ise %12
oranı
nda düş
tüğ
ünü bize gösteriyor. Yapı
lan çalı
ş
malarda serum kolesterol düzeyini %15 oranı
nda
düş
ürdüğ
ü görülüyor. Kolesterol miseller vası
tası
yla taş
ı
nı
yor. Yapıolarak çok benzediği için bitki sterolleri de burada kendine yer açmaya çalı
ş
ı
yor ve bunun sonucunda da kolesterol bu misel
yapı
dan ayrı
lı
p gidiyor, dolayı
sı
yla yine de koles-
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terol emilimini azaltı
cıpotansiyel bir etkiye sahip.
Hiçbir ş
üphemiz yok, bu konu, FDA’nı
n 2000 yı
lı
nda yayı
nlanan raporları
n kolestrolü düş
ürücü
ve koroner kalp riskini azaltı
cı
etki olarak ne ş
ekilPrebiyotikler ile
de tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.
Probiyotikler bağı
rsak mikrofloramı
zıolumlu
yönde etkileyen canlımikroorganizmalar. Genel
olarak üç konuda etkinlik mekanizmasıgösterdiğini söylemek mümkün. Normale çevirme açı
sı
ndan fevkalade önemli. Ayrı
ca metabolik etkinlikleri de var. Bu konuda yapı
lan çalı
ş
malarda, invitro ve klinik çalı
ş
malar kanı
t türü olarak, daha bilemediğ
imiz, mesela benim katı
ldı
ğı
m toplantı
larda daha normal mikrofloramı
zıdaha nedir diye
tartı
ş
ı
lı
yor. Çünkü bağı
rsak bilinmeyen bir organ
olarak değerlendiriliyor. Çocuklarda, bebeklerde
fevkalade önemli. Diyaliz süresini azaltı
cıpotansiyel bir etkiye sahip. Ama diğer etkileri açı
sı
ndan
daha ileri, kontrollü, kapsamlı
, bilimsel çalı
ş
maları
n yapı
lması
nı
n önemli olduğu belirtiliyor. Prebiyotikler ile probiyotikler ikisi bir arada kullanı
ldı
ğı
nda sinerjik etki de yapı
yor. Prebiyotikler sindirilemeyen besin bileş
ikleri.. Bakterilerin geliş
mesini veya aktivitesini artı
rarak sağlı
k aktivitesini
olumlu yönde etkiliyor. Bunlar fermente oluyorlar. Bu fermantasyon sonucunda da kı
sa zincirli
yağasitleri açı
ğa çı
ktı
ğıiçin bir gramı
ndaki enerji değerleri 2.5 kalori kadar, bu nedenden dolayı
farklıamaçlar için kullanı
labiliyor. Bu fermantasyon hı
zı
nı
n farklıbir hı
z gösterdiğini belirtiyor,
inülin ve oligofrüktozda farklı
. Bir gram yağyerine 0.25 gram inülin kullanı
labiliyor ki enerji değerinin düş
ürülmesinde fevkalade önemli. Ş
eker
yerine kullanı
lması mümkün. Bifidojenik

probiyotikler ikisi
bir arada
kullanı
ldı
ğ
ı
nda
sinerjik etki de
yapı
yor.
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aktivitesi ve posa içeriğinin artı
rı
lmasıaçı
sı
ndan
da yine kullanı
lmasımümkün. Kalsiyum emilimini, hatta magnezyum emilimini de artı
rdı
ğıbelirtiliyor. Bu konuda daha fazla çalı
ş
ma yapı
lması
gerekli. Deney hayvanlarıüzerinde yapı
lan çalı
ş
malar ve klinik çalı
ş
malar var, ama kanı
t gücünün
zayı
f olduğ
u belirtiliyor.

Fonksiyonel besin
biliminde
gördüğ
ünüz gibi
daha etkinlik
mekanizmaları
nı Fonksiyonel besin biliminde gördüğünüz gibi
daha etkinlik mekanizmaları
nı
çok fazla bilemiyoçok fazla ruz. Sadece fenolik bileş
ikler açı
sı
ndan baktı
ğı
mı
z
bilemiyoruz. zaman besinlerin yapı
sı
nda 8.000’den fazla bile-

ş
en olduğ
unu daha önce söylemiş
tim. Bunları
n bir
kı
smı
nıda bilmiyoruz henüz. Bunları
n etkinlik
mekanizmalarıkonusunda bilimsel çalı
ş
malara
devam edilmeli. Bunları
n invitro ve epidomolojik
çalı
ş
malara, mutlaka insan çalı
ş
maları
nıkapsamasıve o çerçevede elde edilen verilerin mutlaka birbirine paralel olması
ve bu sonuçlar çerçevesinde o
besine fonksiyonel besin denilmesi gerekli. Mutlaka kontrollü çalı
ş
malar yapı
lmasılazı
m ve güvenliğin artı
rı
lmasılazı
m. Bu çalı
ş
malar 1980’li yı
llarda Japonya’da baş
ladıve 90’lıyı
llarda Sağlı
k
Bakanlı
ğıkabul etti, FOSHU lisansıalabildi besinler. Amerika’da 90’lıyı
llarda baş
ladı
, 1998 yı
lı
nda FDA 11 tane beyanıkabul etti. Avrupa’da
yine 90’lıyı
llarda baş
ladı
, 1996 yı
lı
nda FUFOS
Projesi baş
ladı
. Onun için geçmiş
i çok yeni. Bu
nedenden dolayıda araş
tı
rmalarıdevam ettirmek
için destek sağlanmalıve mutlaka uluslar arasıbir
görüşbirliğine varı
lmasılazı
m. Gelecekteki hedeflerin çoğu fitokimyasallar, gerçekten kapsamlı
olduğunu görüyoruz bu FUFOS Projesi, ki benden sonraki değerli konuş
macıbunlar üzerinde
duracaktı
r, hangi kriterler çerçevesinde bakı
labile32
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ceği bile belli. Bunları
n mutlaka moleküler düzeyde çalı
ş
malarıkapsamasılazı
m. Mutlaka, olmazsa
olmaz dediğimiz bir ş
art var ki, bunun topluma
çok iyi anlatı
lmasılazı
m. İ
yi hal ve sağlı
ğıgeliş
tirme, hastalı
k riskini azaltmakla ilgili iddialar, topluma bu konudaki araş
tı
rmacı
ları
n anlaş
ı
labilir bir
dille, doğ
ru olarak mesajıverilmesi lazı
m. Bası
n
mensupları
na bence çok fazla işdüş
üyor. Her geçen gün gazetede farklı
ş
eyler görebiliyoruz. Kafamı
zıkarı
ş
tı
rı
yor doğrusu, çoğu da bilimsel kanı
tlardan uzak. O yüzden bası
n mensupları
nı
n bu
konuda çok iyi eğitilmesi lazı
m. Topluma verilen
mesajlarda, bir kez daha altı
nıçizerek söylüyorum, çok dikkatli ve aynızamanda anlaş
ı
labilir
mesajları
n verilmesi, bilimsel temele dayalıaraş
tı
rma sonuçları
nı
n aktarı
lması
nı
n fevkalade
önemli olduğu görüş
ündeyim. Çok teş
ekkür ediyorum.
***

Topluma verilen
mesajlarda, bir
kez daha altı
nı
çizerek
söylüyorum, çok
dikkatli ve aynı
zamanda
anlaş
ı
labilir
mesajları
n
verilmesi, bilimsel
temele dayalı
araş
tı
rma
sonuçları
nı
n
aktarı
lması
nı
n
fevkalade önemli
olduğ
u
görüş
ündeyim.
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kanı
,
Ankara Üniversitesi Gı
da Mühendisliğ
i Öğ
retim Üyesi

Ş
imdi ikinci tebliğe geçeceğiz. Biliyorsunuz bu
fonksiyonel gı
dalar esas tüketicinin ilgisi ile baş
lı
yor. Daha sağlı
klı
, daha uzun yaş
am herkesin hedefi. Tüketicinin bu ilgisini elbette gı
da üreten firmalar karş
ı
lamak istiyor. Hükümet de ilgi duyuyor, çünkü tedavi masrafları
nı
n azaltı
lacağı
nıdüş
ünüyor. Ama kuş
kusuz çok önemli sorunlar da
var. Birincisi, biraz önce Sayı
n Yücecan’ı
n da belirttiğ
i, etki doğ
ru mu, yani söylenen sağ
lı
k etkisi
gerçekten doğru mu? İ
kincisi, biz bu etkiyi tüketiciye nası
l yansı
tacağı
z? Yani yaptı
ğı
mı
z beyan
doğru mu? Üçüncüsü de, tabi analitik açı
dan bakmamı
z lazı
m, gı
da gerçekten bu bileş
enleri içeriyor mu? Çok boyutlu bir konu, akş
ama kadar tartı
ş
acağı
z. Ben ş
imdi Dr. Verhagen’e sözü veriyorum. Buyurun efendim.
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Hollanda Ulusal Halk Sağ
lı
ğ
ıve Çevre Enstitüsü (RIVM)

Gı
dalara İ
liş
kin Sağ
lı
k
Beyanları
nı
n Bilimsel
Kapsamı

Fonksiyonel
gı
dalar, ilgili
sağ
lı
k beyanları
ve
farkı
na vardı
ğ
ı
mı
z
bazı
eksik
Fonksiyonel gı
dalar, ilgili sağlı
k beyanları
ve farkı
na vardı
ğı
mı
z bazıeksik noktalar konusunda bi- noktalar
ze kı
sa bir konuş
ma sunduğum için çok mutlu- konusunda bize
sa bir konuş
ma
yum. Bu konuş
mayı
benim için kolaylaş
tı
ran giriş kı
konuş
maları
ndan çok memnun oldum. Ben Hol- sunduğ
um için
landa’da Milli Toplum Sağlı
ğıve Çevre Enstitü- çok mutluyum.
sü’nde çalı
ş
ı
yorum ve size nereden geldiğim konusunda kı
sa bir girişkonuş
masıyapacağı
m.Hollanda’da Sağlı
k Bakanlı
ğıve Tarı
m Bakanlı
ğıdeniz
kı
yı
sı
ndaki Hake ş
ehrinde bulunmakta ve ben
Sağlı
k Bakanlı
ğıbünyesindeki Araş
tı
rma Enstitüsü’nde çalı
ş
ı
yorum. Enstitü 1500 insanı
bünyesinde barı
ndı
ran bir kuruluşve toplum sağlı
ğı
, çevre
güvenliği ve ilaçlar konusunda çalı
ş
malar yapı
yoruz.
Her neyse, beni konuş
mak için çağ
ı
rdı
ğı
nı
z konulara gelelim. Sabahki sunum genel olarak gı
da
sağlı
ğıhakkı
ndaydı
, öyleyse ben de sağlı
k beyanları
ndan önce gı
daları
n fonksiyonları
ndan bahsedeyim. Önceki sunumunu özeti geliş
mişveya geliş
mekte olan ülkeleri kapsamı
na alı
yor. Resim
birçok kelimeden daha çok ş
ey anlatı
yor. ABD’deki adı
nıunuttuğum ama böyle bir konferansta
karş
ı
laş
tı
ğı
m bir kiş
iden duyduğum bir sözü hep
takdir ederim. Bu kiş
i hiçbir ş
ey ani bir kalp krizi
35
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Çocukları
mı
z çok
ş
iş
man olmaya
baş
ladı
lar.

kadar hazı
rlı
k dönemine sahip değildir demiş
ti.
Daha da kötüsü bu sadece yetiş
kinlere seslenmiyor, gençlere de sesleniyor, çocukları
mı
z çok ş
iş
man olmaya baş
ladı
lar.
Fonksiyonel gı
dalar alanı
nda light gı
dalar, kalsiyumlu süt gibi iş
lenmişgı
dalar da vardı
r. Marketlerde katkı
lıbir çok gı
daya rastlayabilirsiniz. İ
lginç olan o ki, fonksiyonel gı
dalar alanı
nda bu gı
dalar beyanlarla yan yana bulunurlar, çünkü sektör tüketiciye bir mesaj vererek satı
şgerçekleş
tirmek için gı
da ürünleri üzerine beyanlarıyerleş
tiren bir rekabetçi perspektif oluş
turmuş
tur ve bu
alanda beni sunumumun ikinci kı
smı
nıilgilendiren bir konu oluş
muş
tur. Fonksiyonel gı
dalar ve
beyanlar. Beyan nedir?
1979’da gerçekleş
tirilen bir sunumda ortaya
konmuşçok mild bir tanı
m vardı
r, buna göre bir
beyan bir gı
danı
n belli özelliklerini ima eder veya
bunu vaat eden bir tanı
tı
m ortaya koyar. Gı
daları
n üzerinde yer alan beyanlarıgöz önünde tutarak üzerinde çalı
ş
ı
labilecek iyi bir tanı
mdı
r. İ
ki
kategori vardı
r. İ
lki gı
danı
n ne muhteva ettiği ile
ilgilidir, bunlar besin beyanı
dı
r. Bunlar ya ürün C
vitamini kapsar gibi kapsamla ilgili beyanlardı
r ya
da bu ürün diğer üründen daha fazla kalsiyum ihtiva eder gibi karş
ı
laş
tı
rmalıbeyandı
r. Beslenme
yönlenmelerine göre örneğin Akdeniz beslenmesi
veya sağlı
klı
kalp beslenmesi gibi beyanlar da vardı
r.
Sağlı
k beyanları
nıönümüze getiren genişbir
gı
da kategorisi vardı
r. Sağlı
k beyanları
nda fonksiyonel beyanlar ile üniversitelerde ve beslenme
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okulları
nda anlatı
lan ders kitapları
ndaki bilimsel
datalara dayanan fonksiyonel beyanlar gibi bazı
altkategoriler vardı
r.
Ve son olarak, bazıyanlı
şveya tı
bbi beyanlar da
vardı
r ve bunlar dünyada hiçbir yerde kabul edilmemektedir. Genel olarak tüm gı
da beyanları
göz önüne alı
ndı
ğı
nda ben ne zaman bir toplantı
da bulunursam bilim adamları
, tüketiciler, sektör arası
nda iyi bir görüşbirliği oluş
ur. Bir gı
da
ürünü üzerine herhangi bir ş
ey yazdı
ğı
nı
zda bu
doğru olmalı
, müş
teri belirtilen ş
eyin doğruluğuna güvenmeli. Bu konuda yüzyı
lı
n ilk yarı
sı
nda
PASSCLAIM adı
nda büyük bir AB projesi gerçekleş
tirildi ve gı
daları
n üzerinde yer alan beyanlar için bilimsel bir katkıamaçlayan bir yöntem
oluş
turmaya çalı
ş
ı
lı
yordu. Bu proje 2001-2005
yı
llarıarası
nda Uluslar arasıHayat Sağlı
ğıEnstitüsü (ILSI) tarafı
ndan yürütüldü.

Bir gı
da ürünü
üzerine herhangi
bir ş
ey
yazdı
ğ
ı
nı
zda bu
doğ
ru olmalı
,
müş
teri belirtilen
ş
eyin doğ
ruluğ
una
güvenmeli.

Proje kamu, özel sektör, akademi ve tüketici
örgütleri temsilcilerinden oluş
an 200 uzman tarafı
ndan gerçekleş
tirildi. Temel amaçları
ndan biri, bir sağlı
k beyanıoluş
turmak veya gı
da üzerinde yer alan bir sağlı
k beyanıiçin gerekli kanı
tları
sağlamak için oluş
turulmasıgereken kriterleri
belirlemekti. Bu projenin ana mesajı
nısize sunmaktan çok mutlu olacağı
m. Bu projede dört yı
l
yer almaktan çok gurur duyuyorum. Buraya davet edilme nedenim de bu. Her neyse, size bu
projenin dört ana maddeye indirilebilecek ana sonuçları
nıgetirdim.
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Birincisi, gı
dada bir sağlı
k beyanıbulunması
için gı
danı
n ne olduğu ve neler ihtiva ettiği açı
k
bir ş
ekilde belli olmalı
. Bu gı
dayıve gı
da bileş
enlerini tanı
mlamalı
. Örneğin bu beyan diyelim ki
Çok önemli bir margarini tanı
mlı
yorsa tüm margarinlerde bubeyanlar insan lunmamalı
dı
r. Beyan sadece bu gı
da ürünü ile ildı
r. Bu basit olanı
. Kanı
tlar tüm datalaaraş
tı
rmaları
na gili olmalı
ra
dayanarak
hazı
rlanmı
şolmalı
dı
r ve kanı
tı
n
dayanmalı
dı
r.
rlı
ğ
ı
nıkarş
ı
lamalı
dı
r. Sadece beklenen etkileri
İ
nsan faktörü ağı
ortaya koyan çalı
ş
malar seçilmemeli, olumlu,
hayatidir. olumsuz veya tarafsı
z tüm datalar bu data tabanı
n
bir parçasıolmalı
dı
r. Kanı
tları
n önemini karş
ı
layabilecek uzmanlar veya bir komite ile hazı
rlanmı
şolmalıve bu beyanı
n kullanı
lı
p kullanı
lmayacağı
na dair bir sonuca ulaş
ı
lmalı
dı
r.
Çok önemli beyanlar insan araş
tı
rmaları
na dayanmalı
dı
r. İ
nsan faktörü hayatidir. Eğer siz fareler üzerinde denenmişbir bilgiye sahipseniz, bu
bilimsel açı
dan ilginç bir noktadı
r ve bası
lmalı
dı
r.
Böyle bir çalı
ş
ma sağlı
k beyanları
nıoluş
turmak
için yeterli değildir. İ
nsanlardan elde edilen bilgiler hayatidir. Eğer insanlar üzerinde araş
tı
rmalar
yapı
lmı
ş
sa araş
tı
rmada kullanı
lan gruplar hedef
kitleden olmalı
dı
r. Eğer kolestrol düş
ürücü bir gı
da için araş
tı
rma yapı
yorsanı
z yüksek kolestrollü
insanlar üzerinde çalı
ş
malı
sı
nı
z. Gerçekte bu iyi
bir bilimsel çalı
ş
ma gerçekleş
tirmek için gereklidir.
Her neyse, hedef kitleye geri dönelim. Kontrolleri gerçekleş
tirmelisiniz. Kontroller olmadan etkileri belirleyemezsiniz. Kontrol süresi gı
danı
n
üzerindeki beyanla uyumlu olmalı
dı
r. Beslenmede
sı
nı
rlayı
cıbir etmen oluş
ursa geçmiş
teki beslen38
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meyi kontrol etmelisiniz. Dozajı
n minumum etkilerini belirtmelisiniz.
Açı
ktı
r ki bir parça aspirin başağrı
nı
zıgeçirmez, bir tablete ihtiyacı
nı
z vardı
r ve bu anlaş
ı
lı
r
bir ş
ekilde belirtilmelidir. Çalı
ş
mayıgerçekleş
tirirken beslenme etkilerini gözlemlemelisiniz. Araş
tı
rmada yer alan ürünlerin satı
n alı
ndı
ğı
ndan
emin olmalı
sı
nı
z. Ş
üphesiz gerekli istatistiksel güce sahip olmalı
sı
nı
z, çalı
ş
tı
ğı
nı
z grup etkileri ortaya koymak için çok küçük olabilir.
Yukarı
da gözlemsel veya epidemik olarak adlandı
lan bazı
alt kategorilere sahip çalı
ş
maları
görebilirsiniz. Ve kanı
tlarıdestekleyen, hayvanlar üzerindeki çalı
ş
malarıoluş
turan mekanizmayıbelirlemek için bir kı
rmı
zıçizgi vardı
r ve üniversitelerdeki bizim ilgimizi çeken çalı
ş
malara rağmen gereksiz sağlı
k beyanları
mı
zıaraş
tı
rı
rken bilgi toplamanı
n bir parçasıolabilirler. Özellikle insan üzerinde elde edilen bilgileri kullanan araş
tı
rma çalı
ş
malarıaltı
n standartlarıoluş
turmaktadı
r.

Özellikle insan
üzerinde elde
edilen bilgileri
kullanan
araş
tı
rma
çalı
ş
maları
altı
n
standartları
oluş
turmaktadı
r.

Belirleyicilik iki yolla değiş
ti: ilk olarak açı
kş
ekilde dikkat çekici olmalıçünkü eğ
er dikkat çekici değilse etkili değil demektir. Ayrı
ca biyolojik
olarak alakalıolmalı
. Sağlı
k beyanları
nı
n bilimsel
kanı
tlanmasıiçin dört ana kategori vardı
r. Ve AB
düzenleme taslağı
nı
n oluş
turulması
nda bu kriterlerin kendi yolları
nıbulacağı
nıumuyorum. Bu
Temmuz’daki sağ
lı
k beyanları
nı
n kanı
tlanması
için iş
leyiş
in bir kı
smı
nıoluş
turacak, en azı
ndan
Avrupa ülkelerinde ve ben daha ötelere de uzanacağı
nıumuyorum.
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Projenin sonuçları
bası
ldı
ve bunun iyi bir resmine sahibiz ve bir yı
l önce Avrupa Besin Dergisi’nde, Haziran 2005’te bası
ldı
. Websitesinden ücretsiz indirilebilir, böylece herkes bu projenin soTüketici besin nuçları
na ulaş
abilir. Böyle bir projeye sahip olmak
içeriğ
i beyanları bilim için büyük bir baş
arı
dı
r ve buna katkı
da bukbeyanlarıhakile sağ
lı
k lunmaktan çok mutluyum. Sağlı
kı
nda
bir
çok
ilgi
olduğ
unu
biliyoruz
ve sağlı
k bebeyanları
nı
nı
n nası
l kanı
tlandı
ğ
ı
nıve ne olması
, ne olayı
ramaz. yanları
mamasıve bazıiş
aretlere sahip olmasıgerektiğini
biliyoruz. Ben bunları
tuzaklar olarak adlandı
rı
yorum.
Üç tuzak var. Bunlarızamanıdeğerlendirmek
için en sonda sunacağı
m. İ
lki, beyanları
n anlaş
ı
lmasıkonusunda tüketicilerdir. Ş
üphesiz biz bilim
adamı
yı
z ve kriterlerin nası
l kanı
tlanacağı
nı
, gı
dalara nası
l uygulanacağıkonusunda iyi bir sistem
geliş
tirebiliriz. Fakat sonraki süreç vardı
r. Tüketiciler bilim adamıdeğ
ildir. Tüketiciler gı
daları
n
üzerindeki beyanlarınası
l anlayacaklar? Ben sadece bir kı
smı
nıanlatacağı
m çok fazla data var. Sola
baktı
ğı
nı
zda birçok besin beyanıkategorisini, beyanı
n neler ihtiva ettiğini göreceksiniz. Aş
ağı
ya
indikçe beyanlar bilimsel olarak daha güçlü hale
geliyor. Güçlü olarak kanı
tlanmı
şveya ABD’den
önemli bilimsel uzlaş
ma sağlayan kanı
tlar, daha az
kanı
tlanmı
şve belki çok düş
ük kanı
tlar vardı
r.
Tüketici besin içeriği beyanlarıile sağlı
k beyanları
nıayı
ramaz. İ
nsanlar ayı
rt edemez. Baş
ka bir
deyiş
le ABD’de FDA bazıçalı
ş
malar yaptıve tüketicilerin çok güçlü beyanlarla zayı
f kanı
tlıbeyanlarıayı
rt edemediğ
i ortaya çı
ktı
. Üç ayrıülkeden üç çalı
ş
mayıözetlediğ
imizde tüketicilerin zo40
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runlulukla ayı
rt ettiklerini görürüz. Tüketiciler
besin bilimci değildirler. Bu ilk tuzaktı
r. İ
kincisi
ise izlemedir. Fonksiyonel gı
dalara geldiğimizde
markette yer alan gı
dalara besin beyanlarıkonulduğunda insanlar satı
n alı
r.

Ne kadar
tüketildiğ
inde
İ
zlemeden bahsedildiğinde dikkate alı
nmasıge- dikkatli olmalı
yı
z
reken birçok konular vardı
r. İ
lk olarak ne kadar veya yararlı
tüketimde bulunulmasıgerektiği belirlenmeli. olması
için ne
Bu, bizim Hollanda’da gerçekleş
tirdiğimiz gı
da
tüketimi araş
tı
rmalarıile sağlanabilir ve eminim kadar
ki benzer çalı
ş
malar da Türkiye’de gerçekleş
tirile- tüketmeliyiz?
cektir. İ
nsanları
n tükettikleri ürüne ne ş
ekilde reaksiyon göstereceklerini bilmemiz gerekiyor.
Ne kadar tüketildiğinde dikkatli olmalı
yı
z veya
yararlıolmasıiçin ne kadar tüketmeliyiz? Ürün
insan sağlı
ğı
na faydalıolmadı
ğı
nda oluş
acak tepkileri önceden bilmemiz gerekiyor.
Bu hafta margarinlerde bulunan sterol ve stenol
konusunda bası
lan bir örneği anlatmak istiyorum.
Bu ürün beşyı
ldı
r Hollanda’da satı
lı
yor ve biz
normal margarinle sterol ve stenol ihtiva eden
margarin arası
nda bir fark olup olmadı
ğı
nıaraş
tı
ran bir çalı
ş
mayıbeşyı
ldı
r sürdürüyoruz. Pazar
öncesi araş
tı
rmada kolestrol oranı
nda yüzde on
miktarı
nda fark oluş
tuğunu tesbit ettik. Pazara
sürüldükten sonra bu düş
ük kolestrolün etkisinin
devam ettiğini gördük. Bu zor bir çalı
ş
maydıfakat bunu baş
ardı
k ve geçen pazartesi bunu açı
kladı
k.
Size sunacağı
m son tuzak, gı
daları
n yararı
dı
r.
Fonksiyonel gı
da alanı
nda eğ
er sağlı
klıolmamı
zı
41

Dr. Hans VERHAGEN

sağlı
yorsa gı
daları
n yararları
ndan bahsediyoruz.
Tabi ki sağlı
ğa zararlıgı
da bileş
enlerinin farkı
nda
olmalı
yı
z. Bu nedenle ürünler pazara sürülmeden
gerekli testleri yapmalı
yı
z. Bu amaçla birbuçuk
Medya bir gı
dayı hafta önce enstitü olarak “Gı
daları
mı
z sağlı
ğı
mı
z”
sağ
lı
klı
olarak adlıkitabi ingilizceye çevirerek bastı
k. 2004’de
lan bu kitap beslenmenin yarartanı
ttı
ğ
ı
nda fazla Hollanda’da bası
ları
hakkı
ndaydı
.
tüketimi sağ
lı
k

için zararlı
Bu kitabıpdf formatı
nda internetten indirebilirolabiliyor. siniz ve faydalıolacağı
nıdüş
ündüğünüz herkese
gönderebilirsiniz. Yaklaş
ı
k üçyüzelli sayfa. Beslenmenin yararlarıve zararlarınedir? Ben bu kitaptan örnekler vermeyeceğim, sadece beşana sonucu ortaya koyacağı
m. Kitap 2004’de Hollanda’da
çok iyi tepkiler aldıve Avrupa Gı
da Güvenliği
Otoritesi tarafı
ndan ingilizceye çevrilmesi istendi.
Bu çeviriyi birbuçuk hafta önce tamamladı
k. Ben
size bu kitaptan beşana mesaj vereceğim.
İ
lki, Hollandalı
ları
n gittikçe daha az sağlı
klıolduğu ve zararlıgı
dalarıçok fazla tükettiği. Bu
belki sizi ş
aş
ı
rtmadıfakat Dünya Sağlı
k Örgütü
de ülkemiz hakkı
nda benzer bir karara vardı
.
İ
kincisi, mevcut durum devam ederse Hollanda’da yaş
am süresi azalacak. Bizim yaptı
ğı
mı
z
araş
tı
rmalara göre balı
k tüketimi artarsa sağlı
klı
olma olası
lı
klarıda artacak.
Üçüncüsü, Hollanda gı
dalarıkimyasal ve mikrobiyolojik olarak daha güvenli hale gelmeye baş
ladı
. Gı
da güvenliği konusunda ülkemde çok iyi
durumdayı
z. Bu medyanı
n kullanı
m alanı
nda negatif etkilere sahip olabiliyor. Medya bir gı
dayı
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sağlı
klıolarak tanı
ttı
ğı
nda fazla tüketimi sağlı
k
için zararlıolabiliyor. Tüketiciler bu yaklaş
ı
mdan
yanlı
şolarak etkileniyorlar. Bir diğer mesajı
mı
z,
sağlı
klıbeslenmenin teş
vik edilmesi ve gı
da güvenliğinin sağlanmasıiçin daha güçlü sağlı
k be- Sağ
lı
k açı
sı
ndan
yanları
na ihtiyaç var.

düş
ünüldüğ
ünde
Sağlı
k açı
sı
ndan düş
ünüldüğünde beslenme alı
ş
- beslenme
ş
kanlı
kları
nı
n
kanlı
kları
nı
n değiş
tirilmesi belli ürünlerin tüketil- alı
değ
iş
tirilmesi belli
mesinden daha önemli.
ürünlerin
Son mesaj ise, fonksiyonel gı
dalar konusunda. tüketilmesinden
Fonksiyonel gı
dalar yanlı
şbeslenme sonucu olu- daha önemli.
ş
an sağlı
k problemlerini çözemezler. Fonksiyonel
gı
dalar tabi ki faydalı
dı
r, ama sağlı
ksı
z beslenmenin getirdiğ
i zararlarıortadan kaldı
ramazlar. Öncelikle sağlı
ksı
z beslenme alı
ş
kanlı
klarıdeğiş
tirilmeli, sonra fonksiyonel gı
dalara yönelinmelidir.

Gı
da ve sağ
lı
k alanı
nda birçok geliş
meler oldu.
Fonksiyonel gı
dalar konusunda olumlu çalı
ş
malar
var. Sağ
lı
k beyanları
na gerekli önemi göstererek
herkse bu durumun devam etmesini istiyor, fakat
yine de bazıtuzaklar var.
Tüketicilerin besin beyanlarıile sağlı
k beyanları
nıayı
ramadı
ğ
ı
nıgördük. Ayrı
ca güçlü kanı
tlarla
desteklenen ve desteklenmeyen beyanlarıda ayı
ramı
yorlar. Ürünün pazara sürülmeden önceki yararlarıile tüketildikten sonraki etkileri tam olarak
araş
tı
rı
lmadı
. Beslenme ve sağlı
k, gı
da ve sağlı
k
konuları
nda bütünsel bir bakı
ş
a ihtiyacı
mı
z var.
Bu bilgilerin ı
ş
ı
ğı
nda ilginiz için size Türkçe “teş
ekkür” etmek istiyorum.
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AB Komisyonu, Gı
da Kanunu,
Beslenme ve Etiketleme Bölümü Baş
kanı

Beslenme ve Sağlı
k Beyanları
Konusunda AB’deki Yasal
Çerçeve
Bayanlar ve baylar, iyi öğleden sonralar. Öğle
yemeğinden sonra konuş
an tüm konuş
macı
lar gibi benim de sizleri uyanı
k tutmak gibi farklıgörevlerim olduğunu düş
ünüyorum. Sunum sonunda hala uyanı
k olup olmadı
ğı
nı
zı
anlamak için bazı
sorular soracağı
m. Bu toplantı
da yer almam için
beni davet eden kuruluş
a teş
ekkür ederim.

Bence bir portakal
da fonksiyonel bir
gı
dadı
r.

Emin olabilirsiniz ki Almanları
n dediği gibi bir
faaliyet alanı
na sahipsiniz, çünkü yapı
lan ilk sunum, birazdan bahsedeceğim, Avrupa Parlamentosu’nda üzerinde anlaş
maya varı
lan beyanlar konusundaydı
. Bu nedenle bazıbilgilere sahipsiniz.
Bu sabahki sunum fonksiyonel gı
dalarla ilgili benim kı
smı
ma kı
sa bir girişoluş
turdu. Hatı
rladı
ğı
m kadarı
yla yı
llardı
r fonksiyonel gı
dalar konusunda konuş
uyoruz. Kiş
i ve kuruluş
lara gı
daları
n
kapsamıkonusunda tanı
m metinleri hazı
rlı
yorum. Komisyon da fonksiyonel gı
dalarıbelli bir
kategoride sı
nı
flandı
rmaya karş
ıbir miktar direnç
gösteriyor.
Bay Verhagen’in konuş
tukları
nıduydunuz, fakat bence fonksiyonel gı
dalar özel üretilmişgı
dalardan daha fazla bir kapsama sahiptir. Bence bir
portakal da fonksiyonel bir gı
dadı
r. Lif ve C vita45
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Tüm gı
da
çeş
itlerinin ne tür
olurlarsa olsun
üretilmesine izin
verilmeli.

mini ihtiva eder. Birçok normal gı
da da fonksiyonel gı
dadı
r. Komisyonda diyetetik gı
dalar olarak
adlandı
rdı
ğı
mı
z bir kategori var. Bazıkiş
iler için
çok fonksiyonel olan gı
dalar da vardı
r. Sonunda
komisyonda vitamin ve mineral katkı
lıgı
dalar
üzerinde bir uzlaş
maya vardı
k. Bu nedenle fonksiyonel olan gı
dalar ile bazıbileş
enlerin ve katkı
maddelerinin katı
ldı
ğıgı
dalarıbirbirinden ayı
rdı
k. Sonunda beslenme destek ürünleri konusunda bir kategori elde ettik. Gı
da katkı
ları
, biliyorsunuz, 2002’den beri gı
da olarak düzenleniyorlar
ve gı
da olarak adlandı
rı
yoruz. Gı
da hukuki yapı
sı
nda ve ş
imdi Komisyonda birçok alt kategori var
ve biz fonksiyonel gı
daları
tanı
mlamakta zorlandı
ğı
mı
z özel bir kategori olarak görüyoruz. Bu nedenle ne yapacağı
z? En azı
ndan beyanları
n nası
l
olmasıkonusunu ortaya koyduk.
Gı
dalar ve bu beyanlar böyle bir kategoriye ayrı
lmamalı
, fakat tüm gı
da çeş
itlerinin ne tür olurlarsa olsun üretilmesine izin verilmeli. Bu nedenle
özel olarak besin ve sağlı
k beyanlarıkonusunda
Avrupa Parlamentosu’nun düzenleme teklifi konusunda konuş
mak istiyorum ve bazış
eylerin nası
l uyarlandı
ğı
, düzenleme Topluluk içinde nası
l
uyarlanı
yor ve teklifin geçmiş
i ile ilgili yaş
adı
ğı
mı
z zorluklar konusunda size bir fikir vermek için
kı
sa bir özetle baş
lamak istiyorum.
Eğer baş
langı
çtan baş
larsak Komisyon teklifi
2003 Temmuz’undaydıve komisyonun Topluluk
içinde teklif öneren tek kuruluşolduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu nedenle Komisyon bir
düzenleme yapmak için gerekli süreci baş
latabilir
ve hiçbir baş
ka kuruluşhukuki prosedürü baş
lata-
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maz. Komisyondan bir teklif oluş
turulması
nı
isteyebilirler, fakat Komisyon bunun gerçekleş
ip gerçekleş
meyeceğine karar veren tek kuruluş
tur. Fakat Avrupa Parlamentosu ve Konsey birbiri ile sı
kıiliş
kileri olan bağı
msı
z kuruluş
lar. Bu olayda
Komisyon teklifi 2003 Temmuz’unda yapı
ldı
, Avrupa Parlamentosu Mayı
s 2005’de görüş
ünü sundu ve bir gecikme oluş
tu, çünkü Parlamento’da
seçim vardı
. Parlamento teklifi aldı
ğıhalde konuyla ilgilenecek yeni parlamentonun seçilmesini
bekledi. Bu ilk görüş
ün ardı
ndan Komisyon Avrupa Parlamentosu’nun görüş
leri doğrultusunda yeni bir teklif oluş
turdu ve geçen Aralı
k normal prosedür uyarı
nca Konsey’e yolladı
. Teklif Parlamento’ya gitti ve iki hafta önce, 16 Mayı
s’da oylandı
.
Parlamento’nun görüş
leri üzerinde bir uyum sağlamak için Parlamento, Komisyon ve Konsey arası
nda kurumlar arasıtoplantıyapı
ldı
. Eylül veya
Ekim’de sonuca ulaş
ı
lmasıbekleniyor, çünkü son
onay için metnin diğer dillere tercümesi gibi idari
bir bürokratik iş
leme ihtiyaç duyuluyor.

Gı
da alanı
ndaki
tüm
düzenlemelerde
amaçlar aynı
, ilk
olarak tüketicinin
etiket üzerinde
doğ
ru bilgileri
alması
nı
sağ
layarak yüksek
seviyede tüketici
koruması
nı
sağ
lamak.

Gı
da alanı
ndaki tüm düzenlemelerde amaçlar
aynı
, ilk olarak tüketicinin etiket üzerinde doğru
bilgileri alması
nısağlayarak yüksek seviyede tüketici koruması
nısağlamak, ikinci olarak ş
üphesiz
ürünlerin iç pazarda serbestçe dolaş
ı
mı
nısağlamak, biliyorsunuz ürünlerin üye devletler arası
nda
serbestçe dolaş
ı
mıTopluluğun temel ilkesi ve çok
önemli. Amaçlardan biri de sektörün idari otoritelerle karş
ıkarş
ı
ya kaldı
ğı
ndan hukuki güvenliğini
sağlamak. Eğer ekonomik aktörler yeni bir ürüne
yatı
rı
m yaptı
kları
nda faaliyet gösterecekleri alanı
n
hukuki alanı
nıve ne zaman ürünlerini üretebileceklerini bilmeliler. Bizim kabul etmeyeceğimiz
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faaliyetler konusunda bilgi alacak baş
ka otoriteler
aramamalı
lar. Harmonizasyon bugün 420 milyon
insana doğru geniş
leyen ve siz üye olursanı
z yarı
m milyara ulaş
acak büyük bir pazardan faydaEğ
er bir ticari lanma imkanı
na sahip olmak isteyen aktörler için
iş
aret bir beyan çok önemli. Bu gı
da alanı
ndaki aktörler arası
nda
olarak bir rekabete yol açacak. Biliyorsunuz ciddi üreticindan kuralları
n booluş
turulmuş
sa lerin art niyetli üreticiler tarafı
nıengelleyecek ş
ekilde korunmasıgerekiüretici tarafı
ndan zulması
yor. Bu nedenle ortak kurallara ihtiyacı
mı
z var.
kanı
tlanmalı
. Düzenleme etiketleme, tanı
tı
m ve reklamıkapsı
yor. Etikette, tanı
tı
mda ve reklamdaki beyanlar
tüm gı
dalarıkapsı
yor, paketlenmemişgı
dalar bile
beyanda bulundukları
nda kurallara uymak zorundalar. Son olarak düzenlemeler hazı
r yemek tedariklerini de kapsı
yor, eğer restoran veya sattı
kları
ürün hakkı
nda beyanda bulunan kiş
iler tedarikçilerinden gerekli bilgileri alabilmeliler.
Gönüllü beyanlarıda konuş
malı
mı
yı
z? Zorunlu
hiçbir ş
eyden bahsetmedik, tümü gönüllü beyanlar. Bu nedenle bu kurallar gönüllü olarak beyan
kullananlarıilgilendiriyor. Bilimsel terimlerle yapı
lan besin tanı
mlarıve besin olarak adlandı
rı
lamayacak katkı
lar arası
nda ayrı
m yapmalı
sı
nı
z. Bu
düzenlemeler tüm marka ve ticari iş
aretleri kapsı
yor. Eğer bir ticari iş
aret bir beyan olarak oluş
turulmuş
sa üretici tarafı
ndan kanı
tlanmalı
.İ
ş
aretin
ne olduğunu açı
klayabilmelisiniz, bunu için ürün
beyanıdüzenleme tarafı
ndan izin verilmek için
kanı
tlamalı
. Aksi takdirde bunu yapamayanlar 15
yı
l sonra yok olmak zorunda kalacaklar. Ş
üphesiz
düzenleme besin beyanları
nı
, sağlı
k beyanları
nı
,
fonksiyon beyanları
nı
, hastalı
k azaltma iddiası
ndaki beyanları
, Dr. Verhagen’in sunumununda sı
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raladı
ğıfarklıbeyanlarıda kapsı
yor, bu nedenle
tekrar bunlardan bahsetmeyeceğim. Düzenlemede özel tanı
mlar da getirildi ve ş
üphesiz ben bireysel beyanlardan bahsettiğimde bunları
n ayrı
ntı
ları
na gireceğim. Beyanlar konusundaki temel
prensipler bir beyanı
n yanlı
ş
, anlaş
ı
lmaz olmamasıve bir hastalı
ğı
n engellenmesine veya tedavisine
gönderme yapmaması
. Hastalı
k engellemesi veya
tedavisi konusundaki beyanlar ilaçlarda kullanı
lı
yor, buna rağmen daha sonra anlatacağı
m hastalı
k riskini azaltı
cıbeyanlar konusunda üretilen terimlerle araları
nda ufak farklı
lı
klar var.

Beyanlar hiçbir
ş
ekilde güvenlik
konusunda ş
üphe
uyandı
rmamalı
,
gı
daları
n besinsel
yeterliliğ
i dengeli
beslenmenin
sağ
lı
klı
beslenme
Bu nedenle burada daha önce üzerinde fazla ko- için yetersiz
nuş
madı
ğı
mı
z bazıbeyanlara izin verilmesi için olduğ
unu ima
gı
da kanununda yapı
lan yeniliklere parmak bas- etmemeli.
mak istiyorum. Beyanlar hiçbir ş
ekilde güvenlik
konusunda ş
üphe uyandı
rmamalı
, gı
daları
n besinsel yeterliliği dengeli beslenmenin sağlı
klıbeslenme için yetersiz olduğunu ima etmemeli. Fakat
burada bazıayrı
ntı
lar var. Örneğin folik asit dengeli beslenme içinde yer almadı
ğı
ndan bu konularda karar almak lazı
m. Bir besinin dengeli beslenme tarafı
ndan sağlanamadı
ğ
ıdurumlarda bazı
çekinceler olmalı
. Hakkı
nda karara vardı
ğı
mı
z kı
sı
tlamaları
n ilki veya en önemlisi %2’den fazla alkol ihtiva eden alkollü içeceklerin sağlı
k beyanı
yapmaması
.
Besin beyanları
na ise eğer alkolün azaltı
lmı
ş
,
enerji düzeyinin azaltı
lmı
şveya bazı
ürünlerde düş
ük alkol bulunduğ
unu, örneğin düş
ük alkollü bira gibi, iddia ettiği zaman izin veriliyor. Bu konuda Avrupa Parlamentosu ile büyük bir kavgaya
girdik, çünkü Avrupa Parlamentosu kı
rmı
zış
arap
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ve birada besin beyanları
na izin vermek istiyordu,
fakat üye devletler, Konsey ve Komisyon hayı
r dedi ve bu madde yerinde kaldı
. Bu noktada gı
da
katkı
ları
ş
üphesiz sı
vıolarak kabul edilebilir ve bu
İ
yi bir ürününüz sı
vı
lar izin verilmeyen miktarda alkol ihtiva edebivar ve bir beyan lir. Bu noktada büyük kı
rı
lma, bizim bir ürünün
yapabilirsiniz, beyanda bulunmasıiçin gerekli kriter olarak besin
turmamı
z. Burada sektörden birfakat besin profillerini oluş
inin bulunduğunu umuyorum ve beyanlaprofillerini çok kiş
rı
n çok güçlü promosyon araçlarıolduğu konukarş
ı
lamazsa sunda hemfikir olacağı
mı
zıumuyorum. Yapı
lan
beyan araş
tı
rmalar açı
kça tüketicilerin bunlardan etkiyapmamalı
sı
nı
z. lendiğini gösteriyor. Tüketicinin gı
dalar arası
nda
seçim yapması
na neden olan öğelerden biri. Bu
nedenle besin profillerinin bu pazarlama etkisini
dengeleyecek bir konsept olduğunu düş
ünüyoruz.
İ
yi bir ürününüz var ve bir beyan yapabilirsiniz,
fakat besin profillerini karş
ı
lamazsa beyan yapmamalı
sı
nı
z.
Bu gı
danı
n pazarlanması
nıengellemek anlamı
na gelmiyor. Bu gibi gı
dalar zevk için alı
nı
r ve
verdikleri zevk nedeniyle daima tüketiciler tarafı
ndan tercih edileceğini ve tüketileceğini düş
ünüyorum, ama bu gı
daları
n sağlı
k beyanlarıile satı
lması
na izin verilmesinin doğru olmadı
ğı
nıdüş
ünüyorum. Bunun diğer bir etkisi de üreticileri
ürünlerini yeniden formüle etmeye zorlaması
,
böylece daha iyi besinsel tüketime katkı
da bulunacaklar.
Bu nedenle Komisyon tarafı
ndan ortaya konulan besin profillerine uymayan gı
dalar beyanda
bulunamayacak. Parlamento’nun istediği bir deregasyon var. İ
tiraz da bulundular ve eğer sadece bir
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bileş
en besin profili limitini geçerse beyanda bulunulabilir yeter ki bu beyanı
n yanı
nda o bileş
enin
yüksek oranda bulunduğunu bildiren bir uyarıkonulsun. Tüketici beyanıgördüğünde o bileş
enin
yüksek oranda olduğunu bilecek. Kaç tane üreticinin bu kuralıuygulamaya koyacağı
nıbilmiyorum, bu konuda anlaş
tı
ktan sonra çok fazla yorum dinledim ve bu yorumlardan biri bileş
enin
yüksek olmasıiçin beyanı
n yapı
lmasıile kazanı
lacak paranı
n da yüksek olacağı
na inanan üreticiler
bulunmasıgerektiğiydi, fakat bunu gelecekte göreceğiz.

Tüketici beyanı
gördüğ
ünde o
bileş
enin yüksek
oranda olduğ
unu
bilecek.

Besin profillerinin hukuki komite ile beraber
Komisyon tarafı
ndan belirlenmesi artı
k Parlamento’nun devre dı
ş
ıolduğunu anlamı
na geliyor. Fakat komite üye devletlerden ve bir komisyondan
oluş
uyor. Bu nedenle çalı
ş
ma gerçekleş
tirmek için
mutlak çoğ
unluğa ihtiyaç var. İ
tiraz edilen konularda görüşbildirecek olan Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi’yle de görüş
meler yapı
lacak. Avrupa
Gı
da Güvenliği Otoritesi’nin vereceği tavsiye düzenlemede az veya çok yer alacak. Avrupa Gı
da
Güvenliği Otoritesi’nin görüş
ünün sorulduğu konular, gı
da profillerinin genel olarak mı
, yoksa
belli kategorilerde mi oluş
turulacağı
. Farklıkesimlerden farklıyaklaş
ı
mlar var, biliyorsunuz, zeytinyağıörneğin herkesin bildiği yararlıetkilerine
rağmen yağoranınedeniyle herhangi bir beyanda
bulunabilecek mi, içinde yüksek ş
eker olduğu bilinen meyveler beyan kullanabilecek mi gibi. Bu
konuda yatay kategori profillerinin karı
ş
ı
mları
olabileceğini söyledik ve inanı
yoruz ki meyve, zeytinyağıveya sebze gibi bazıgı
dalarda bu profillerin dı
ş
ı
na çı
kı
labilecek. Hangi besinleri bu kapsama alacağı
z? Bu sistem oluş
ana kadar çok karı
ş
ı
k
bir konu olarak kalacak.
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Düzenleme örnek olarak doymuşyağoranıyüksek karbonhidrat ş
ekerleri ve tuzu gösteriyor, fakat eğer yüksek bir ş
eyden bahsediyorsanı
z inanı
yoruz ki pozitif ve negatif besinlerden bahsediyoBeyana temel ruz. Lif, protein, kalsiyum ihtiva eden ve gı
daya
oluş
turan öz genel bir denge sağlayan negatif besinlere sahip olabilikabileceğini görmek ilginç olaolarak kabul riz. Neler ortaya çı
cak.
Referans
alı
nacak
miktarlar birim baş
ı
na kaedilmişdatalarla
na göre belirlenecek. Bu bizim çok
belirlenmişyararlı lori oranları
dikkat ettiğimiz bir konu. Örneğin bir bileş
en çok
besinsel etkilere yüksek iken diğer iki bileş
enin düş
ük olmasıbelli
sahip olmalı
dı
r. bir değerlendirme sistemi için düzenleyici olup olmayacağı
n karar vermemiz gereken noktalardan
biri. Bu bilinmeyen bir alan ve zamanıgeldiğinde
Dr. Verhagen’in ilgilenmekten hoş
nut olacağıkonulardan. Bazıistisnalar var, fakat bunlar çok kesin kriterlere bağlıdeğil. Hı
zlıbir ş
ekilde üzerine
gitmem gereken bazıgenel koş
ullar var, çünkü
profiller üzerinde çok zaman harcadı
m. Beyana temel oluş
turan öz genel olarak kabul edilmişdatalarla belirlenmişyararlıbesinsel etkilere sahip olmalı
dı
r. Dr. Verhagen’in söylediği gibi bir bileş
enin bir damlasıveya bir veya iki molekül olup olmamasıönemli yeterli değildir; öz ürünlerin içinde bahsedilen etkiyi artı
racak miktarda olmalı
dı
r.
Öz ş
üphesiz nötralize edilebilmelidir ve tüketilen ürünün miktarıtüketiciye beyanda belirtilen
miktarda öz sağlamalı
dı
r. Demek istiyorum ki,
eğer yı
lda bir kez yediğimiz havyar yarar sağlamadı
ğı
nda havyarı
n içindeki bir besin için beyanda
bulunmak gereksizdir. Genel koş
ullar vardı
r ve
beyana devam etmemiz için gı
danı
n tüketime hazı
r olmasıve sı
radan müş
teri beyanda belirtilen
faydalıetkileri anlayabilmelidir.
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Eğer indekste bir beyan bulunuyorsa ne anlama
geldiğ
ini kaç kiş
i anlayacak ve sonuç olarak beyanlar genel olarak kabul görmüşbilimsel kanı
tlara dayanmalı
. Bu sabah söylediğim gibi Parlamento ile büyük bir uyuş
mazlı
k vardı
. Biz mevcut
bilimsel dataları
n toplu olarak değerlendirilmesi
gerektiğini ve kanı
tı
n beyanıdestekleyene kadar
bekletilmesi gerektiğini söylüyorduk.

Bir ürün diğ
er
genel koş
ulları
yerine
getirdiğ
inde hiçbir
otoriteden izin
Ş
imdi vitamin mineralleri ihtiva eden besin beyanlarıkategorilerine geldik. Bunlar bir liste ile almadan beyanda
düzenleniyor ve bu beyanlarıyapmak için gerekli bulunabilmeli.
koş
ulları
n listesi ile beraber düzenlemenin ekinde
yer alı
yorlar. Tabi ki liste düzenli olarak güncellenebilir ve zaten ş
u an listeyi girmeyi bekleyen biri
poli ve mono yağasitleri ve omega 3 yağasitleri
gibi iki beyan mevcut olduğunu söyleyebilirim.
Yeni talepler geldikçe eki güncellemek zorundayı
z. Bir ürün diğer genel koş
ullarıyerine getirdiğinde hiçbir otoriteden izin almadan beyanda bulunabilmeli. Eğer koş
ullar yerine getirilmiş
se ve
beyan ekte yer alı
yorsa ürün kimseye bildirilmeden pazarda yer almalı
. Sağlı
k beyanları
na gelirsek onlarla ilgili bazıgenel sı
nı
rlamalar var. Dediğim gibi ilki alkollü içecekler ve belirtilen gı
da tüketilmediğinde sağlı
ğı
n bozulacağı
nıiddia eden
beyanlara izin verilmeyecek, çünkü bu beyanlar
tüketiciyi yanı
ltabilir.
Kilo kaybıoranı
ndan bahseden beyanlara da
izin verilmeyecek, gı
dayıtükettiğinizde bir haftada beşkilo zayı
flayacağı
nı
zıiddia eden beyanlara
izin verilmeyecek. Sonuç olarak bu sabah açı
klandı
ğıgibi doktorlar tarafı
ndan bireysel olarak yapı
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Örneğ
in emniyet
kemeri
taktı
ğ
ı
nı
zda kaza
yaparsanı
z
emniyet kemeri
ölmenizi
engelleyemez,
ama bu riski
azaltı
r.

lan tavsiyelere dayanan beyanlara izin verilmezken akademisyenler, doktorlar ve besin bilimciler
dernekleri tarafı
ndan desteklenen sağlı
k beyanları
ayrıbir kategoride değerlendirilecek.
İ
nsanlar bana sağlı
k riskini engellemek ve azaltmak arası
ndaki farkısorduğunda genelde araçlardan örnek veriyorum, örneğin emniyet kemeri
taktı
ğı
nı
zda kaza yaparsanı
z emniyet kemeri ölmenizi engelleyemez, ama bu riski azaltı
r. Bunun
iyi bir örnek olup olmadı
ğı
nıbilmiyorum. Kalsiyum tüketiminin güçlü kemikler sağlayacağıgibi
beyanlarıilgilendiren pozitif bir liste üç yı
l içinde
düzenlenecek. Bu düzenleme içindeki beyanlar
psikolojik, davranı
ş
sal beyanlarıda içerecek.
Eğer vitamin ve minareler onaylandı
ğı
nda listede yer alacaklar ve bir kere liste toparlanı
nca, üye
devletlerden ve Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi’nden görüş
ler alı
ndı
ktan sonra komisyon tarafı
ndan toparlanı
nca listeye girecekler. Bunlar listeye girdikten ve diğ
er koş
ullar gerçekleş
tirildikten
sonra bu beyanlar hiçbir onay sürecine ihtiyaç
duymadan tüm ürünlerde kullanı
labilecek.
Hı
zlıgeliş
meler sonucu sektör tarafı
ndan oluş
turulacak yeni bilimsel datalara dayanan beyanları
n olduğu bir kategori de var. İ
nanı
yoruz ki eğer
bir üretici yatı
rı
m yaptı
ğıaraş
tı
rmalar sonucu diğer rakiplerinin önüne geçeceğ
i durumları
n yasal
olmasıhakkı
na sahiptir. Aksi durumda ürünlerini
hı
zlıbir ş
ekilde pazara süremezler.
Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi ve Komisyon
tarafı
ndan üzerinde anlaş
ı
lmı
şbir yöntem oluş
tur-
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duk. Eğer Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi’nden
olumlu bir görüşgelirse ve bu görüşbeşay içinde
Komisyona iletilirse Komisyon sadece iki ay içinde onaylamak zorunda kalacak. Bunun iki ay sürmesi Avrupa Bürokrasisi içindeki yirmi beşdilin
varolmasınedeniyledir. Fakat sektörün isteklerini
yerine getireceğimizi beyan ediyoruz.

Onay üzerindeki
son yorum beyanı
talep eden ve
beyanı
n dayandı
ğ
ı
Üye devletlerin bir baş
vuru süreci olduğuna, fa- araş
tı
rmaları
kat oy hakkıolmadı
ğı
na dikkat çekerim, çünkü
irkete ait
üye devletlerden görüşalacak kadar zamanı
mı
z yapan ş
yok. Üye devletlere Avrupa Gı
da Güvenliği Oto- olacak.
ritesi’nin görüş
ünü aktararak ve eğer uygun bulmuyorlarsa görüş
lerini alı
p düzenleme yaparak
hı
zlıbir süreç gerçekleş
tirilecek. Hastalı
k azaltı
cı
beyanlar konusundaki onay sürecini de hı
zlandı
racağı
z, çünkü yine Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi görüşbildirmek için sadece beşaya sahip.
Fakat yine de üye devletlerin onaylamasıve görüşbildirmesi için bir baş
vuru süreci mevcut. Bu
biraz daha uzun olabilir. Onay üzerindeki son yorum beyanıtalep eden ve beyanı
n dayandı
ğıaraş
tı
rmalarıyapan ş
irkete ait olacak. Ş
irket izin vermedikçe bu bilimsel datalar ş
irket dı
ş
ı
nda baş
ka
biri tarafı
ndan beşyı
l boyunca kullanı
lamayacak.
Bu beyanları
n taş
ı
nması
için son özel koş
ul dengeli beslenmenin ve sağlı
klıyaş
am tarzı
nı
n öneminin belirtilmesi. Beyanlarda gı
danı
n miktarıve
faydalıolması
için ne ş
ekilde tüketilmesi gerektiği
belirtilecek.
***
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Avrupa’da tanı
mlanan bu konu ş
u anda yürürlükte olan bir konu değil, biliyorsunuz. Eylül veya
sonbaharda Konseyce onaylanacak, ki büyük bir
değiş
iklik olmadan onaylanmasıbekleniyor. Yayı
nlanacak, yürürlüğe girecek, dolayı
sı
yla yakı
n
geleceği tanı
mlayan, AB’nde geçerli olan bir durum değil. Bunu özellikle vurguluyorum, hani bizimki böyle mi değil mi diye tartı
ş
mayalı
m. Ama
ş
u anda AB’ye üye ülkelerde de fonksiyonel gı
da
uygulamalarıvar. Şimdi bizde de fonksiyonel gı
da
uygulamasıvar. Önemli olan bizim bugünkü uygulamamı
zı
n bu Avrupa perspektifi açı
sı
ndan nası
l yönlendirilmesi gerektiğidir. Ben ş
imdi daha
fazla sözü uzatmadan sözü Prof. Dr. Nevzat Artı
k’a vermek istiyorum. Buyurun Sayı
n Artı
k.
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Beslenme ve Sağlı
k Beyanları
Konusunda Türkiye’deki
Düzenlemeler
Teş
ekkürler sayı
n hocam. Öncelikle tüm katı
lı
mcı
larısaygı
yla selamlı
yorum. En son konuş
ma
sanı
rı
m en zor konuş
madı
r, çünkü herkes o kadar
çok ş
ey söyledi ki benim söyleyeceklerimin hepsi
söylendi. Ben ş
imdi bunları
n içinden eksik kaldı
ğı
nıdüş
ündüğüm veya daha net aydı
nlatı
lması
gerekenleri kı
saltarak söylemek istiyorum.

Bütün dünyada
fonksiyonel
gı
dalar üzerinde
çalı
ş
malar var. İ
lk
defa tartı
ş
ı
ldı
ğ
ı
ülke, Japonya.

Bütün dünyada fonksiyonel gı
dalar üzerinde çalı
ş
malar var. İ
lk defa tartı
ş
ı
ldı
ğıülke, Japonya.
Ben hayatı
mda üç seneyi orada geçirdim. İ
nsanları
n yaşortalaması
, erkeklerde 85, bayanlarda ise
87 ile 92 arası
nda değ
iş
mekte. Bizim toplumumuzdaki yaşortalamasıdaha düş
ük. O toplumda
bu derecede bir kavramı
n ortaya çı
kmasıçok aş
ı
rı
derecede ilaç tüketimi oluyor.
Şimdi insanlar belli yaş
tan sonra aş
ı
rıderecede
rahatsı
zlanma nedeniyle Japonya’da FOSHU kavramıortaya çı
kı
yor. FOSHU, Food Specialized
Health Use anlamı
nda kı
saltı
lmı
şbir ş
ey. Japonya’da ilaçla ilgili o kadar çok önlemler alı
nmaya
çalı
ş
ı
lmı
şki bir aspirin yazarsa doktor, size üç gün
yazdı
ysa ambalajıaçarlar, size üç tane ambalaj
içinden, hergün için naylon torbaya birer tane koyarlar, öyle verirler. İ
laçtan tasarruf o kadar önem57
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li. 120 milyon nüfus, o nedenle bu kavram ortaya
çı
kmı
ş
tı
r.
Bunun tartı
ş
ı
lması
nda beslenmenin de

çok

Değ
iş
ik önemli olduğu ve gı
daları
n bu açı
dan çok dikkatalı
ş
kanlı
kları li bir ş
ekilde irdelenmesi gerektiği tartı
ş
ı
lmı
ş
, besda bilimcileri bu konu üzeyerleş
tirmemiz lenme bilimcileri ile gı
rinde
çalı
ş
mı
ş
lardı
r.
Bu
araş
tı
rmalarda daha çok
veyahut yeni
tüketim bilinci bilinçsel ve fiziksel iyi hissetmeyi sağlayan ve ayrı
ca hastalı
k riskini düş
üren gı
dalardaki biyoaktif
oluş
turmamı
z maddelerin tanı
mlanmasıüzerinde durulmuş
tur.
gerekiyor.
Hepimiz biliyoruz, birçok gı
da maddesi değiş
ik
biyoaktif maddeler içermektedir. Örnek olarak
meyveleri, sebzeleri, soya, sütü verebiliriz. Bunlara ek olarak sağlı
ğa yararlıözelliklerinin ve istenilen fizyolojik özelliklerinden dolayıyeni gı
da bileş
enlerinin oluş
turulması
, araş
tı
rı
lmasıve birleş
tirilmesi önem taş
ı
maktadı
r. Ülkemizde nüfus 73
milyon. Bizim ilköğretime giden 14 milyon çocuğumuz var. Bakı
n ne kadar büyük bir ş
ey. 14 milyon, 7-14 yaşarası
nda 14 milyon nüfusumuz.
Adeta beş
te biri gibi bir durum söz konusu. Değiş
ik alı
ş
kanlı
klarıyerleş
tirmemiz veyahut yeni tüketim bilinci oluş
turmamı
z gerekiyor. Beslenme
ile ilgili son zamanlarda yapı
lmı
şçalı
ş
malar maalesef yok. Sağlı
ğıteş
vik etmek ve hastalı
k riskini
düş
ürmek için değiş
ik gı
daları
n üretilmesi veyahut değiş
ik gı
da bileş
enlerinin tartı
ş
ı
lmasıönem
taş
ı
maktadı
r.
Fonksiyonel gı
daları
n AB’nde de, biraz evvel
benden önceki konuş
macıuzun uzun anlattı
. Gı
dalardaki değiş
ik mineraller, vitaminler, yağasitleri, diyet lifleri ve belli kimyasallar ve biyolojik
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aktif maddeler ve bunları
n eklendiği gı
dalar antioksidan etkiyi taş
ı
makta ve bunlardan elde edilen
gı
dalar beslenme açı
sı
ndan önem taş
ı
maktadı
r.
Yeni ürünler üretildikçe yeni mevzuatlar da gerekmektedir. Bakı
n bir mevzuat çı
kı
yor. O mevzuat
tartı
ş
ı
lmaya baş
ladı
ğıanda yeni bir ş
ey çı
ktı
ğızaman dinamik bir yapıolduğu için tekrar değiş
iklik gerekiyor. Bu çok önemli.

ABD’de üreticiler
istediğ
i beyanı
etikete
yazabilmektedirler.

Birkaç fonksiyonel gı
da ile ilgili örnek verip
bunları
n aktif gı
da bileş
enlerini ve yaptı
ğıgörevleri örnek için vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi yoğurt ve süt, probiyotikler, fermantasyon
sonucu içinde yararlıbakteri bulunan gı
dalar, bağı
rsağı
n mikrobiyolojik dengesini geliş
tirmek için
gı
dalara eklenen yararlıbakteriler, prebiyotikler
ise kolondaki yararlıbakterilerin geliş
mesini teş
vik ederek yararlıetkisi olan bileş
ikler. Bir de
margarinden örnek verelim, bitkisel steroller ve
sterol esterlerinin eklenmesi ve bunları
n kolesterolü düş
ürücü etkisi söz konusu. Omega3 yağ
asitleri ile zenginleş
tirilmişgı
dalar, bunlara örnek
yumurtayıverebiliriz ve lipit metabolizması
nı
n
kontrolü gibi, hipertansiyon gibi etkileri söz konusudur.
Avrupa’da ve dünyada fonksiyonel gı
daya ve
sağlı
kla gı
da arası
ndaki veya diyet ile gı
da arası
ndaki iliş
kiye tüketicilerin ilgisi çok artmaktadı
r.
ABD’de üreticiler istediği beyanıetikete yazabilmektedirler. Ancak ülkeler arası
ndaki farklı
lı
k, en
önemlisi yaş
am tarzı
, geçim için bütçeye giren para çok önemlidir. Bakı
n geliri çok yüksek bir toplumda taleplerin ş
ekli değiş
ecektir. Ancak belli
düzeyden düş
ük olduğ
unda değiş
ik gı
dalara talep
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daha azdı
r. Yani zengin tüketiciyi tatmin etmek
daha güçtür, o nedenle değiş
ik gı
dalar üretmek,
özellikle fonksiyonları
nıortaya koymak daha iyidir. İ
nsanları
n yaşsürelerinin uzamasıveya yaş
lı
Fonksiyonel insan sayı
sı
nı
n artması
, hayat kalitesinin artma isgı
daları
n sağ
lı
ğ
a teği ve sağlı
k masrafları
, ki çok önemli, değiş
ik
yararları
nı
n konulara yönelmeyi, hastalanmadan insanlarısağklıolarak yaş
atmanı
n çarelerini bulma fikrini ortüketiciler lı
tur.
tarafı
ndan net taya koymuş

ş
ekilde anlaş
ı
lması Şimdi insanları
n hastalanmamasıiçin dengeli
için ve bunlara beslenmesi gerekiyor, dengeli beslenmesi için para
güvenebilmesi için gerekiyor, hepsi birbirine bağlıolgular olarak dübir eğ
itimin de ş
ünmeliyiz. Değiş
ik mesleklerin çalı
ş
tı
ğıbu konudalar konusunda çalı
ş
an insanlayapı
lması da, fonksiyonel gı
rı
n
ortak
çalı
ş
ması
yla
farklı
sonuçlar,
farklı
claimgerekmektedir.

ler ortaya konabilmelidir. Sağlı
k beyanlarıkonusunda bilimsel çalı
ş
malar çok önem taş
ı
maktadı
r.
Bu bilimsel çalı
ş
malar ile değ
iş
ik disiplinlerdeki
insanları
n bulunmasıgereken yapı
da gı
da ile ilgili olayları
n çalı
ş
ı
lmasıve ortaya konmasıgerekmektedir. Burada en önemli ş
ey, herkesin istediği
beyanıyapamaması
nı
n oluş
acağıbir sistemin
oluş
ması
dı
r. Yani tüketicinin aldatı
lmamasıçok
önemli bir husus olmaktadı
r. Fonksiyonel gı
daları
n sağlı
ğa yararları
nı
n tüketiciler tarafı
ndan net
ş
ekilde anlaş
ı
lmasıiçin ve bunlara güvenebilmesi
için bir eğitimin de yapı
lmasıgerekmektedir.
AB’nde bu konuda çalı
ş
malar hı
zlıbir ş
ekilde devam etmektedir. Uluslar arasıbir organizasyon
gerekmektedir.
Gı
danı
n vücuttaki fizyolojik fonksiyonları
na ve
yararları
na olan koş
ullarıincelenmeli, buna uygun
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gı
da ürünlerinin geliş
mesi ve bu ürünlerin geliş
tirilmesinde bilimsel ürünlerin ortaya konmasıçok
önem taş
ı
maktadı
r. Bu amaçla geliş
me, büyüme
ve farklı
lı
k, substrakt mekanizması
, oksidatif bileş
enlere karş
ısavunma, fonksiyonel gı
dalar ve kardiyovasküler sistem, gastrointestinal fizyoloji ve
fonksiyon, fizyoloji ve davranı
şperformansıönem
taş
ı
maktadı
r.

Ülkemizde AB
mevzuatları
izlenmekte ve
uyum
sağ
lanabilmek için
AB müş
terek planı
nda tüm diyet içeriğinde her
ş
malar
zaman geçerli olan ve normal tüketilen gı
daları
n sürekli çalı
lmaktadı
r.
miktarıile ilgili olan fonksiyonel gı
dalar ile iliş
ki- yapı
li olarak iki çeş
it sağlı
k beyanısöz konusudur. Avrupa’da bu konudaki mevzuat ülkemizdeki gibi
oluş
turulmaya çalı
ş
ı
lmaktadı
r. Ülkemizde AB
mevzuatlarıizlenmekte ve uyum sağ
lanabilmek
için sürekli çalı
ş
malar yapı
lmaktadı
r. Ben mevzuat numaraları
nıverip uzun uzun zamanı
nı
zıalmak istemiyorum.
AB direktiflerinde gı
da takviyeleri ş
uş
ekilde tanı
mlanmaktadı
r: bileş
im öğelerini konsantre halde içeren, besleyici ve fizyolojik etkileri olan maddeler ş
eklinde tanı
mlanabilmektedir. Sabahki sunumda Sevinç hocam domatesteki likopenle karoteni karş
ı
laş
tı
rdı
. Her gı
da maddesindeki etken bu
tip maddelerin etkilerinin tartı
ş
ı
lması
, incelenmesi veya ortaya konması
nıve o elde edilen etken
maddelerin diğer gı
dalara katkıolarak kullanı
lmasıda tartı
ş
ı
lmasıgereken bir konudur. Yani likopenin ekstrakta edilip baş
ka gı
dalarda kullanı
lmasıgibi. Ben daha önce söylenen ş
eyleri özetle
geçiyorum, iş
te AB’deki çalı
ş
malar Temmuz
2003’te müzakereye sunulmuşdurumda. Etiketleme, tanı
tma ve reklamları
nda beslenme ve sağ61
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lı
k beyanlarıkonusunda öneriler uygulanmaktadı
r. Ülkemizde özellikle üreticilerin dikkat etmesi
gereken, etiket beyanları
na uymasıgereken hususlar çok önemli. AB’nde de buna çok önem veTüketici riliyor, ama ülkemizde bazen etiket üzerinde ürealdatı
lmaktadı
r. tim izni aldı
ğızamanda deklare etmişolduğu
ş
ı
nda hususlar yazı
labilmektedir. Bu
Devlet de bir özellikler dı
hem
üretici
için,
hem
tüketici
için
problem yaraş
ekilde
lmaktadı
r. Devlet de
kandı
rı
lmaya tabilmektedir. Tüketici aldatı
bir ş
ekilde kandı
rı
lmaya çalı
ş
ı
lmaktadı
r. Bunu
çalı
ş
ı
lmaktadı
r. kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Aynızamanda Sanayi Bakanlı
ğı
’nda Reklam Kurulu’nda
görev yapı
yorum. Size orada rastladı
ğ
ı
m bir olayı
anlatayı
m: Bildiğimiz gibi taze ceviz reçeli olur,
özellikle Kafkasya ve bizim Doğu illerimizde. Ceviz reçelinin üretim iznini ve kontrol belgesini bizden aldı
ktan sonra etikete hiçbir ş
ey yazmaması
söylendiği halde yazdı
ğış
eyi size söylüyorum:
“yüz yaş
ı
nda çocuk yaptı
rı
r”. Gülmeniz için söylemiyorum. Bunun Reklam Kurulu’nda tartı
ş
ı
ldı
ğı
nı
düş
ünün. Reklam Kurulu Baş
kanı
mı
z çok ş
akacıbir insandı
r, “hocam, eğer bu doğruysa üç ton
sipariş
im var” dedi. Yani böyle bir etiketleme
mantı
ğı
nı
n olmamasıgerekiyor. Etikette deklare
edilip dosyaya giren bilgilerin daha sonra nası
lsa
Bakanlı
k ’tan izin aldı
k, kimse izlemez diye düş
ünenler, daha sonra “aman hocam, yandı
k” diye konuş
anlar var. Sadece bizde değil, Reklam Kurulu’nda da bu ş
ekilde. Bunları
, affı
nı
za sı
ğı
nı
yorum, ortaya koyabilmek için burada direkt mevzuatı
, salt anlatmak yerine olaylardan giderek anlatmak daha iyi olur diye düş
ünüyorum.
Beslenme beyanlarıile ilgili, hocaları
mı
z söyledi
ama, ben de bazış
eylerden bahsetmek istiyorum.
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Bir gı
danı
n belirli bir beslenme özelliğine sahip olduğunu belirten, öneren veya anlamı
na gelen beyan ş
eklinde olur. Bir beyanı
n aş
ağı
daki özelliklere sahip olmasıgerekmektedir: örneğin enerji ile
ilgili, kalori değerini düş
ünerek “enerji sağlı
yor”,
“düş
ük ya da yüksek derecede sağlı
yor” veya “sağlamı
yor” diye bir yaklaş
ı
m; besin öğeleri ile ilgili
de ş
u besin öğelerini içeriyor, yüksek ya da düş
ük
seviyede içeriyor veya içermiyor gibi bir yaklaş
ı
m
söz konusudur. Kabul edilebilir beslenme beyanlarıve bunları
n bir listesini içeren, spesifik kullanı
m önerileri ile ilgili olarak bir pozitif liste oluş
turulmaktadı
r. Listedeki değiş
iklikler Komisyon
önerisini takiben üç ay sürmekte ve daimi komite
kararıile gerçekleş
tirilmektedir AB’de. Sağlı
k beyanıtanı
mı
önerisi, gı
da veya gı
danı
n bir öğesi anlamı
na gelen gı
da kategorisi veya sağlı
k arası
ndaki iliş
kiyi belirten bir beyan olmaktadı
r. Sağlı
k beyanı
nı
n tanı
mlanması
nda iki öneri geçerlidir: birincisi, genellikle kabul edilen, ki biz buna jenerik
diyoruz, gı
dada veya baş
ka bir malzemede genel
olarak kabul edilebilir bir rolü olan tanı
mlanabilir
sağlı
k beyanları
, iş
te tuzsuzsa herkes tarafı
ndan
neyi engelleyebildiğ
i biliniyor veya hastalı
k riskini
düş
ürücü beyanlar tanı
mlama çok titiz çalı
ş
malar
sonucunda kullanı
lacak tanı
mlamanı
n iyi seçilmesi gerekiyor. Kabul edilebilir beyanlar vücudun
büyümesinde, geliş
iminde veya normal fonksiyonda rolü olan bileş
im öğesinde veya bir diğer madde olarak tanı
mlanan beyanlar, genellikle kabul
edilebilir verilere dayanan, yani bir bilimsel kanı
tla tanı
mlanmı
şbeyanlar ve tüketici tarafı
ndan iyi
anlaş
ı
lmı
şbeyanlar olarak gruplama yapı
labilir.

Kabul edilebilir
beslenme
beyanlarıve
bunları
n bir
listesini içeren,
spesifik kullanı
m
önerileri ile ilgili
olarak bir pozitif
liste
oluş
turulmaktadı
r.

Komisyona baş
vurabilmek için herhangi bir
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Mevzuatı
n her
safhası
nda AB’ye
uyumda, hem AB
mevzuatı
nı
takip
etmede çok fazla
literatür okumak,
taramak,
incelemek
gerekiyor.
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sağlı
k beyanıile ilgili bir öneriyi etikete yazabilmek için yapı
lmasıgereken iş
leri burada özetledim. Tabi mevzuatı
n her safhası
nda AB’ye uyumda, hem AB mevzuatı
nı
takip etmede çok fazla literatür okumak, taramak, incelemek gerekiyor.
Burada gerekli dokümanlar ş
öyle: baş
vuru sahibinin adı
, adresi, sağlı
k beyanı
n gı
da kategorisi ve
bunları
n belirli özellikleri, sağlı
k beyanıhakkı
nda
ulaş
ı
labilir, bağı
msı
z dikkatle gözden geçirilmiş
,
yönetmelik için gereken kriterlere uyan, kanı
tlanmı
şçalı
ş
maları
n örnekleri, sağ
lı
k beyanıile ilgili
diğer dokümanlar, özel durumlarda kullanı
lması
gerekli haller için tüm AB ülkelerinin dillerinde
sağlı
k beyanıönerisi ve dosyanı
n bir özeti ş
eklinde. Hastalı
k riskini düş
ürmek için bir beyan kullanmak isteyen kiş
inin baş
vurusu AB Gı
da Güvenliği Otoritesi’ne baş
vurduktan itibaren 14 gün
içerisinde dikkate alı
nmalı
. Bunu AB Gı
da Güvenliği Otoritesi üç ay içinde inceleyip görüş
ünü
hazı
rlamak, zaman alı
cıbir ş
eydir, bu konuş
malar
içinde anlatacağı
m prosedür yaklaş
ı
k bir yı
l gibi
bir süre almaktadı
r. Daha sonra üye ülkelerin ilgili kuruluş
ları
ndan bahsedilmektedir. Bir komisyonumuz var, bu komisyon AB Gı
da Güvenliği Komisyonu’na 30 içinde görüş
lerini bildiriyor. Eğer
AB Gı
da Güvenliği Otoritesi’nden farklı
bir karara varmı
şise Komisyon, bunun gerekçeleri de ayrı
ca Komisyona bildiriliyor. Bir daimi komisyonumuz var. Üye ülkeler üç ay içinde buraya kararı
onaylamak için görüşbildiriyorlar. Alı
nan kararlar
hakkı
nda baş
vuru sahibi gecikmeden bilgilendiriliyor. Eğer bütün iş
lemler olumlu geçer ise listede
sağlı
k beyanı
nı
n kabulü veya reddi yer almaktadı
r. Umarı
m Mr. Mathiodakis’e ters bir ş
ey söylememiş
imdir.
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Biraz evvel sayı
n konuş
macı
mı
z da söyledi, bir
sağlı
k beyanı
nı
n elde edildikten sonra muhafazası
var. Bunun kullanı
mıile ilgili, adete bir patent gibi düş
ünülebilmektedir ve bununla ilgili bir veri
Alkollü içecekler
koruma sistemi de mevcuttur.
Beyanları
n kullanı
lması
ndaki kı
sı
tlamalardan
biraz bahsetmek istiyorum. Temel ş
artlara ek olarak bu tür beyanlar yanı
ltı
cıolmamalı
. Bunlarla
ilgisi olan gı
dalar güvenilir olmalı
dı
r. Gı
da çeş
itleri üzerine yapı
lan kı
sı
tlamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Avrupa Gı
da Güvenliği Otoritesi
tarafı
ndan yayı
nlanan besin profilini göz önünde
bulundurmayan gı
dalara herhangi bir çeş
it sağlı
k
beyanıyapı
lması
na izin verilmez. Besin profili aş
ağı
da verilen, gı
dada bulunan bileş
im öğeleri referansıile oluş
turulmalı
dı
r. Bu referanslar besin
öğelerinden yağ, doymuşyağasitleri, transyağ
asitleri, ş
eker, tuz, tabi ki iliş
kili olarak sodyum.
Bu gı
dalar için izin verilen beslenme beyanlarısadece yukarı
da bahsedilen besin miktarı
ndaki azalı
ş
lardı
r veya düş
üş
lerdir. Komisyondan gelen
öneri dikkate alı
narak daimi komite tarafı
ndan
besin profilleri ile ilgili çalı
ş
malar yapı
lmakta, besin profillerinin oluş
turulmasıiçin Avrupa Gı
da
Güvenliği Otoritesi’ne 18 ay gibi bir süre yeterli
olmaktadı
r.

için herhangi bir
sağ
lı
k beyanı
na
izin verilmemekte.

Gı
da çeş
itlerindeki kı
sı
tlamalardan biraz önce
sayı
n konuş
macı
mı
z söyledi, alkolle ilgili bir kı
sı
tlama söz konusu. Ş
u anda sadece % 1.2’den yüksek alkol içeren alkollü içecekler için bir liste mevcuttur. Alkollü içecekler için herhangi bir sağlı
k
beyanı
na izin verilmemekte ve sadece alkolün
miktarı
nda veya enerji içeceğindeki bir düş
üş
ü be65
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lirten beslenme beyanları
na izin verilmektedir.
Hiçbir beyanda veya bildiride izin verilmeyen hususlar, belirtilen veya ima edilen dengelenmişveya çeş
itli diyetler genel olarak uygun miktarısağBesin veya lamı
yorsa bedensel fonksiyonel durumlara atı
fta
gı
danı
n kesin ve bulunan uygunsuz veya kötü terimler, ş
ekiller,
sı
tlama getirilmektedir.
spesifik olmayan grafikler ve sembollerle kı
Genel
olarak
besin
veya
gı
danı
n kesin ve spesifik
yararları
na atı
fta
na atı
fta bulunan, yani bilimsel
bulunan, yani olmayan yararları
verilerle kanı
tlanmamı
ş
, analizle belirlenmemiş
,
bilimsel verilerle üzerinde çalı
ş
malar yapı
lmamı
şbeyanları
n yapı
lkanı
tlanmamı
ş
, mamasıgerekiyor. Daha önce iki kere etiketleme
analizle tebliğinde değiş
iklik yaptı
k, fonksiyonel gı
dalarla
belirlenmemiş
, ilgili ayrıbir Ulusal Gı
da Kodeksi Komisyonu’na
üzerinde bağlıbir alt komisyonumuz var. Ancak alt komislemler
çalı
ş
malar yonda biraz önce söylemişolduğum uzun iş
turulmamı
şolyapı
lmamı
ş ve bilimsel komitenin henüz oluş
masınedeniyle süre uzayacağı
için sanayinin ve ülbeyanları
n ke gerçeklerinin, dünya ve AB gerçeklerinden giyapı
lmaması dilerek etiketleme tebliğinde bu yı
lı
n baş
ları
nda
gerekiyor. bir değiş
iklik yapı
lmı
ş
tıve bu sağlı
k beyanlarıile
ilgili yazı
lacak ş
eyler tartı
ş
ı
lmı
ş
tı
. Düş
ük kolesterol, düş
ük yağ, düş
ük doymuşyağasidi, düş
ük
sodyum kalp ve damar sağlı
ğı
na yararlıolur gibi
bir tanı
mlama konulmuşve bu gı
da düş
ük kolesterol, düş
ük yağ, düş
ük doymuşyağasidi, düş
ük
sodyum içerir gibi bir beyan söz konusuydu. Bu
beyana esas olan bileş
im öğeleri ise düş
ük kolesterol, düş
ük yağ, düş
ük doymuşyağasidi ve düş
ük
sodyum olarak tanı
mlanmı
ş
tı
r.
En son, Mayı
s ayı
nı
n sonunda hazı
rlanan etiketleme tebliği ile gı
da bileş
eni olarak yağ, doymuşyağve kolesterol. Bunlarla ilgili sağlı
k beyanı“bu gı
da düş
ük yağ, düş
ük doymuşyağ, düş
ük
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kolesterol içerir. Düş
ük yağ, düş
ük doymuşyağ,
düş
ük kolesterol kalp ve damar sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur”. Bu tanı
mlar verilirken
epey tartı
ş
malar oldu. Dünyada da bunlar tartı
ş
ı
lı
yor. Bu sağlı
k beyanı
ile ilgili beyan koş
ulunu da
ş
u ş
ekilde verdik: yağ, doymuşyağ, kolesterol
miktarı
nıbizim bir ek 4 listemiz var, Orada bunları
n yani yağ, doymuşyağ, kolesterol limitleri verilmişve tanı
mlanmı
ş
tı
r. Düş
ük beslenme beyanı
koş
uluna uygun olmalı
dı
r. Eğer o koş
ullara uyuyor ise bu sağlı
k beyanı
yapı
labilecektir. Sodyumla ilgili bir tanı
mlama, gı
da bileş
eni olarak sodyum sağ
lı
k beyanı
nı
z “bu gı
da düş
ük sodyum içerir” “düş
ük sodyum yüksek kan bası
ncıriskinin
azalması
na, kalp ve damar sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur”. Beyan koş
ulu olarak da sodyum miktarı
nı
n ek 4’deki düş
ük beslenme beyanı
koş
uluna uygun olmasıgerekmektedir.

Düş
ük beslenme
beyanı
koş
uluna
uygun olmalı
dı
r.
Eğ
er o koş
ullara
uyuyor ise bu
sağ
lı
k beyanı
yapı
labilecektir.

Daha evvelki etiketleme tebliğinde ş
ekerlerle ilgili konu tartı
ş
ı
ldı
, ama orada ş
eker alkolleri veya
poliollerin ifadesi de tartı
ş
malarda gündeme geldi.
Gı
da bileş
eni olarak ş
eker alkol veya polioller “bu
gı
da ş
eker yerine ş
eker alkol veya poliol içerir”.
Sağlı
k beyanı
mı
z bu. “Ş
eker alkoller, polioller diş
sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur”. “Dişsağlı
ğı
nıkorur” ifadesi yerine biraz daha yumuş
atı
cı
ifadelerin kullanı
lmasısağlı
k beyanıolarak daha
tercih edilmektedir. Beyan koş
ulu ş
eker yerine ş
eker alkol veya poliol içermesi ve ek 4’teki ş
ekersiz
beyanıkoş
uluna uygun olmasızorunlu olmaktadı
r.
Gelelim kalsiyuma, hepimiz süt içildiği zaman
kalsiyum alı
nı
r, tüketici tarafı
ndan çok iyi algı
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nan bir bileş
endir. Bunun sağ
lı
k beyanı
nı
n nası
l
yapmalı
yı
z? Kalsiyum “bu gı
da yüksek oranda
kalsiyum içerir”, “kalsiyum kemik ve diş
lerin geliş
mesine ve kemik sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur”, dikkat ederseniz daha yumuş
ak bir
ifade, kalsiyum miktarı
nı
n ek 4’teki yüksek beslenme beyanı
na uygun olmasıgerekmektedir.
Probiyotik bakteri. “Bu gı
da probiyotik bakteri
içerir”, “probiyotik bakteriler sindirim sistemini
düzenlemeye ve bağı
ş
ı
klı
k sistemini desteklemeye
yardı
mcıolur”. Bu beyanıyapabilmek için 1 çarpı
on üzeri altıcanlıprobiyotik bakteri içermesi gerekmektedir. Prebiyotiklerden ise, “bu gı
da prebiyotik bileş
en içerir”, “prebiyotikler sindirim ve bağı
ş
ı
klı
k sistemini düzenleyen ve destekleyen probiyotik bakterilerin bağı
rsakta geliş
imini ve yaş
amı
nıdestekler”. Beyan koş
ulu, prebiyotik bileş
en
miktarı
nı
n yüz g.da en az 3 g. veya 100 kcal.de en
az 1.5 g. olması
.
Diğer gı
da bileş
enimiz, Omega3 yağasidi, epa
ve deha, “bu gı
da Omega3 EPA/DHA yağasidi
içerir”, “EPA/DHA kalp ve damar sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur” ş
eklinde bir tanı
mlama.
Beyan koş
ulu, Omega3 yağasidi miktarıyeterli
tüketim düzeyinin 100 g. katıgı
da için en az
%15’ini, 100 ml. sı
vı
gı
da için en az % 7.5’unu ve
100 k.cal için en az % 5’ini karş
ı
lamalı
dı
r. Omega3 yağasitleri için yeterli tüketim düzeyi 1.6
g./gündür. Omega3 yağasidi deha yine aynı
ş
ekilde, buradaki sağlı
k beyanı
mı
z “DHA beynin normal geliş
imi ile göz ve sinir sisteminin geliş
imine
yardı
mcıolur”, bunları
n da miktarlarıbeyan koş
ulları
nda gerekli.
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Soya proteini ile ilgili “bu gı
da soya proteini içerir” sağlı
k beyanı“soya proteini kolesterol oranı
nı
düş
ürmeye, düş
ük kolesterol kalp ve damar sağlı
ğı
nı
n korunması
na yardı
mcıolur”. Beyan koş
ulu,
soya proteinin miktarı
nı
n en az 6.25 g./porsiyon
olması
, en az 25 g./gün tüketilmesinin gerektiğinin beyan edilmesi zorunludur. Etki için diyetteki
kolesterol ve doymuşyağmiktarı
nı
n düş
ük olmasıda önemlidir.
Sonuncu olarak bitkisel sterol ve stanoller. Üzerinde çok tartı
ş
manı
n olduğu, dünyada da tartı
ş
ı
lan, AB’inde de üzerinde çok tartı
ş
ı
lan hususlar. 3.
madde özellikle gı
danı
n kolesterol seviyesini düş
ürmek için üretildiğinin belirtilmesi. 4. koş
ulumuz, kolesterol düş
ürücü ilaç kullanan hastaları
mı
z için doktora baş
vurmaları
nı
n önerilmesi. Yani
“ben böyle bir ilaç kullanı
yorum, doktora sormadan bu gı
dayıtüketemeyeceğim”. 5. karatonait
dengesinin korunmasıiçin meyve ve sebze tüketimi ile desteklenmesi gerektiğinin belirtilmesi. Sonuncu, hamile ve emzikli kadı
nlar için 5 yaş
ı
n altı
ndaki çocuklar gibi, özel beslenme ihtiyaçları
olan kiş
iler için uygun olmayabileceğinin beyan
edilmesi gerekmektedir.
Hepinize teş
ekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum.
***
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Prof. Dr. Aziz EKŞİ
Oturum Baş
kanı
,
Ankara Üniversitesi Gı
da Mühendisliğ
i Öğ
retim Üyesi

Prof. Dr. Aziz Ekş
i: Ama en çok Mathiodakis’i
yorduk. Kendisine çok teş
ekkür etmek istiyorum.
Ben kapanı
şiçin Gı
da Dernekleri Federasyonu
Genel Sekreteri Sayı
n Bakanı
m, Sevgili Hemş
ehrim Ersin Taranoğlu’nu kürsüye davet ediyorum.
Buyrun Sayı
n Bakanı
m.
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Türkiye Gı
da ve İ
çecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri

Sayı
n hocam, muhterem hanı
mefendiler, değerli konuklar. Gı
da Dernekleri Federasyonu olarak
düzenlediğimiz Gı
da Etiketleri Ürünlerinde Beslenme ve Sağlı
k Beyanları
na İ
liş
kin Türkiye ve
AB’deki Düzenlemeler konulu toplantımünasebeti ile yaptı
ğı
mı
z çalı
ş
ma sabah onda baş
ladı
,
yaklaş
ı
k 6,5 saat sürdü ve bu an itibarı
yla nihayetleniyor. Ben federasyonum, yöneticilerim ve gı
da
sektörü adı
na baş
ta Aziz Ekş
i hocama oturumu
idare ettiği için, dı
ş
arı
dan Dr. Mathiodakis’e ve
Dr. Verhagen’e katı
ldı
klarıve Türkiye’de bizlere
misafir olduklarıiçin, bilim adamları
na fikri katkı
larıiçin, diğer konuklara varlı
kları
yla burada
katkı
da bulunduklarıiçin, Tarı
m Bakanlı
ğı
’nı
n
güzide bürokratları
na bize güç ve destek verdikleri için, bası
nı
n değerli temsilcilerine çalı
ş
maları
mı
zıaktardı
klarıiçin, tercüman bayanları
mı
za bu
konuda gayret sarf ettikleri için hepsine teker teker teş
ekkür etmek istiyorum.

“Her ş
eyi
düzenleyemezsiniz
” Hepiniz gelin,
bunun altı
nı
çizin.
“Çünkü piyasa
var” dedi. Bu laf,
bu çağ
ı
n lafı
dı
r.

Basil’e çok soru soruldu, bizde adettir, birisini
ele geçirdik mi böyle hı
rpaları
z. Ama herkes bir
ş
ey öğrenmiş
tir, herkes bir ş
eyler faydalanmı
ş
tı
r.
Ben Dr. Basil’in konuş
ması
ndan bir ş
ey öğrendim,
bunun altı
nıçok çizmek istiyorum ve unutulmayacak ş
ekilde çizmek istiyorum, hem devlette,
hem özel sektörde bulunmuşbir kiş
i olarak. Dedi
ki “her ş
eyi düzenleyemezsiniz” Hepiniz gelin, bunun altı
nıçizin. “Çünkü piyasa var” dedi. Bu laf,
bu çağı
n lafı
dı
r. Eğer bu çağıyakalamak istiyorsak, eğer hepimiz ilim adamı
, sanayici, bürokrat,
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Biz Türkiye Gı
da
ve İ
çecek
Federasyonu
temsilcileri olarak
ve bizim
mensupları
mı
z
olarak Türk ilim
adamları
na
sonuna kadar
güveniyoruz.

bası
n mensubu, sivil toplum örgütü olarak bir
ş
eyler vermek, ülkemizi bir yerden bir yerlere götürmek istiyorsak, buradaki bütün konuş
maları
aslı
nda Türk insanıiçin yapı
yorsak “her ş
eyi düzenleyemezsiniz, çünkü piyasa var” denen lafı
n altı
nıçizersek ve buna sı
msı
kısarı
lı
rsak biz Türkiye’yi sı
çratı
rı
z.
Değerli dostlar, size iyi bir ev sahipliği yaptı
ğı
mı
zı
düş
ünüyoruz. Eğer bundan memnunsanı
z teş
ekkürlerinizi beklemiyoruz, eğer bir noksanı
mı
z
varsa bunu bizim bir hatamı
z olarak hanemize yazı
n diyorum. Bir ş
eyi daha ifade etmek istiyorum
müsaade ederseniz. Bazıterimler kullanacağ
ı
m:
siyaset adamları
, bürokrasi, sivil toplum kuruluş
ları
, bası
n mensupları
, AB ve bilim adamları
. Artı
k çağdeğiş
ti, tepeden aş
ağı
ya devir bitti. Devletin yerine yerel yönetimler, kamunun yerine bireyler, devlet sektörü yerine özel sektör geldi, çağ
değiş
ti. Çağdeğiş
irken egemenlik kavramlarıda
değiş
ti. Önce kurtarı
cıadamlar devri bitti. Sonra
onun yerine birlikte yönetim geldi. Birlikte yönetimin içinde sivil toplum örgütleri, siyasetçiler,
bası
n mensuplarıve bilim adamlarıbir araya geldiler. Çağbiraz daha geliş
ti, globalleş
ti. Onun yerine büyük bloklar, bizim için AB geldi. Artı
k ne
yaparsak yapalı
m, kim ne biliyorsa bilsin, sivil
toplum örgütleri, bürokrasi, bası
n ve özel sektör
bir araya gelecek, siyasetçi ile gücü paylaş
acak.
Bizim için iki tane referans vardı
r, iki tane çı
pa
vardı
r: biri, AB diğ
eri bilim adamları
çı
pası
dı
r. Biz
Türkiye Gı
da ve İ
çecek Federasyonu temsilcileri
olarak ve bizim mensupları
mı
z olarak Türk ilim
adamları
na sonuna kadar güveniyoruz. Onun için
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bu toplantı
ya katı
lan yaklaş
ı
k 14 ilim adamı
nı
n
ismini yazdı
m, burada yaklaş
ı
k 140 kiş
ilik bir topluluk var. %10’unun ilim adamıolduğu bir tartı
ş
madan bence doğru sonuçlar çı
kmı
ş
tı
r. Biz bundan sonra da ilim adamları
na güvenmeye devam
edeceğiz. 5 sayı
n konuş
macıoldu. 40’tan fazla soru soruldu. 40’tan fazla kiş
i katı
ldı
. 6 saatlik bir
çalı
ş
ma yapı
ldı
. Dolayı
sı
yla bizim açı
mı
zdan mesele tamamdı
r.

Gerçekleş
en
geçmiş
te
kalmı
ş
tı
r, yarı
n
için Türk gı
da
sanayisinin daha
Bugün tartı
ş
tı
ğı
mı
z tebliğiçin Tarı
m Bakanlı
- büyük özlemleri
r.
ğı
’nı
n bürokratları
na gı
da sanayi olarak teş
ekkür vardı
ediyoruz. Baş
ta Sayı
n Bakan’a Ocak ayı
n içinde
verdiği sözü gerçekleş
tirdiği için ş
ükranları
mı
zı
ifade ediyoruz. Bu meselenin çözülmesinde yaklaş
ı
k 10 bilim adamı
nı
n 5 kez çeş
itli sebeplerle bir
araya gelerek fikirlerini ifade ettiler, tartı
ş
malar
oldu. Karar çı
ktı
ktan sonra hala tartı
ş
ma devam
ediyor. Bunları
n hepsini iyi bir katı
lı
mcı
lı
k, iyi bir
yönetim anlamı
nda çok faydalı
ve anlamlıbuluyoruz. Dolayı
sı
yla bu bir baş
langı
çtı
r, bir açı
lı
mdı
r.
Biz memnun muyuz? Dün itibarı
yla ş
ükranları
mı
zıifade ederken yarı
n için memnuniyetsizliğimizi
ifade etmek istiyoruz. Çünkü gerçekleş
en geçmiş
te kalmı
ş
tı
r, yarı
n için Türk gı
da sanayisinin daha
büyük özlemleri vardı
r. Bu mesele daha derinlemesine, daha geniş
lemesi lazı
m. O açı
dan bu toplantı
yıbuna açı
lı
şolarak görüyoruz.
Sözlerimin sonunda Federasyon adı
na hepinize
ş
ükranları
mı
zısunuyor, yine böyle güzel bir toplantı
da bir arada olmak üzere hepinize sevgi ve
saygı
lar sunuyorum.
***
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Evet arkadaş
lar, giriş
te söylediğim gibi gı
danı
n
3. boyutunu tartı
ş
tı
k. Bu kı
smen yeni ve güzel bir
boyut. Doğ
ru kullanı
rsak yaş
amı
mı
zıuzatacak,
yaş
am kalitesini yükseltecek bir boyut. Ben tekrar
Gı
da Dernekleri Federasyonu’na, İ
lknur Menlik’e
özellikle bu organizasyon için teş
ekkür ediyorum.
Konuş
macı
lara değerli bilgilerini paylaş
tı
klarıiçin
teş
ekkür ediyorum. Bütün katı
lı
mcı
lara teş
ekkür
ediyorum. Mutlu, sağlı
klıgünler diliyorum fonksiyonel gı
dalarla.
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