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Neden
“ Bilim Bunu
Konuşuyor?”
Sağlık, beslenme ve bilim dünyası sürekli gelişiyor.
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki her gün yenileniyor.
Yeni bilgilere kolayca ulaşılabiliyor, bu bilgileri herkes farklı
yorumlayabiliyor. Beslenme ve sağlık alanında yapılan
araştırmaların sonuçları Türkiye ve dünyanın yoğun
gündeminde. Ancak bu araştırma sonuçlarının farklı
yorumları ile kafalar karışık. Sonuç olarak beslenme
konusunda herkes konuşuyor, herkes farklı şey söylüyor.
Peki işin doğrusu ne? Sabri Ülker Vakfı uluslararası alanda
referans kabul edilen kaynaklardan alınan bilgilerle
yayınlanan sağlıklı yaşam ve beslenme odaklı makaleleri,
bilimsel yayınlar ve araştırmalar çerçevesinde kaleme alıyor.
Ve diyor ki aslında ‘Bilim Bunu Konuşuyor…
Bilim Bunu Konuşuyor platformunu takip etmek ve sağlıklı
yaşam alanındaki en güncel bilgilerden haberdar olmak için
sabriulkerfoundation.org/tr/bbk sayfamızı takip edin.
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Gluten İntoleransı

Sağlıklı
bireylerde
glutensiz
diyetler
sağlığı nasıl
etkiliyor?

Gluten; buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi
tahıllar ve bu tahıllardan elde edilen
ürünlerde bulunan bir proteindir.
Genetik ve çevresel etmenlere bağlı
olarak bazı bireyler gluten proteinlerini
sindirmekte zorlanır ya da hiç sindiremez. Bu durum çölyak hastalığı olarak
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Çölyak hastalığındaki gibi bağırsak
hasarının ve alerjik bir tepkinin
oluşmadığı gluten intoleransı da dikkat
edilmediğinde hayat kalitesini düşürebilen sindirim sistemi rahatsızlıkları ile
kendini gösterir. Gluten intoleransı
olan bireyler gluten tükettiklerinde
oluşan sindirim sistemi yanıtlarını
gözlemleyerek ve bu belirtileri
hekimleri ile paylaşarak, uygun
görülürse glutensiz diyet uygulayabilirler. Gluten intoleransı olan bireyler
çölyak hastalarında olduğu gibi, az da
olsa gluten içerenyiyecek ve ürünlerden kaçınmada katı bir yaklaşıma
gerek duymayabilirler.

da bilinen gluten enteropatisine veya
gluten intoleransına yol açabilir.

Çölyak Hastalığı (Gluten
Enteropatisi)
Alerjik bir sindirim sistemi hastalığı
olan çölyak hastalığında gluten, ince
bağırsak duvarlarında ve üzerinde
bulunan sindirimden sorumlu
villuslarda hasarlar meydana getirir. Bu
hasarlar, mide bağırsak sisteminde
sorunlara ve inflamasyona, diğer
adıyla yangıya sebep olur.
Çölyak tanısı alan bireylerin beslenmesinden gluten çıkarılarak yani
elimine edilirek, hastalığın semptomları tedavi edilir. Glutensiz diyette,
buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren
besinlerin yanı sıra gluten içerebilecek
diğer işlenmiş ürünler de diyetten
çıkarılır .

Peki sağlıklı bireyler için
glutensiz beslenme ne
anlama geliyor?
Gluten enteropatisi veya intolerasnı
olmayan sağlıklı bireylerde, zayıflama
amaçlı veya farklı nedenlerle glutensiz
diyet uygulamak farklı sonuçlara yol
açabilir.
Yakın zamanda çölyak hastası olmayan bireylerde glütensiz beslenmenin

kronik hastalık riski üzerindeki etkilerini
inceleyen büyük ölçekli bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Harvard
Üniversitesi’nde yürütülen ve
110.000’dan fazla sağlıklı bireyin 25 yıl
süre ile izlendiği, araştırmada, en fazla
gluten tüketen ve en az gluten
tüketen bireylerin, kalp krizi geçirme
sıklığı arasında anlamlı bir fark bulunmamış ancak gluten dolayısıyla tam
tahılları tüketmeyen bireylerin kalp
hastalığı geliştirme risklerini arttırdığı
gösterildi. Amerikan Kalp Birliği’nin
2017’de düzenlediği toplantısına ait
raporda ise şeker hastalığı riskini %13
arttırabileceği bildirildi.
Glutensiz diyet uygulamlarında, tahıl
ve tam tahıl tüketiminden uzak
durulması, posa ve B grubu vitaminler
ile bazı minerallerin alımında kısıtlamaya gidilmesi besin öğesi yetersizliklerinin görülmesine sebep olabilir.
Yeterli ve dengeli beslenmenin
önemli bir bileşeni olan tahılların ve
özellikle tam tahılların yeterli ve
dengeli tüketilmesi önemlidir.
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Tablo: Farklı ekmek türlerinin besin öğesi içeriği (100g)*
Buğday
ekmeği

Buğday
ekmeği,
kepekli

Çavdar
ekmeği

Çavdar
ekmeği,
kepekli

Karbonhidratlar, g (enerjiye katkı %)

49 (82)

41 (81)

41 (83)

39 (80)

Protein, g (enerjiye katkı %)

8 (14)

8 (15)

5 (11)

7 (15)

Yağ, g (enerjiye katkı %)

1 (4)

1 (4)

1 (6)

1 (5)

Diyet lifi, g

3

7

7

8

B1 (Tiyamin), µg

86

150

180

180

B2 (Riboflavin), µg

60

150

51

150

B3 (Niyasin), mg

2,2

5

1,8

1,6

B6 (piridoksin), µg

17

79

80

150

B9 (Folat), µg

22

29

16

14

Demir, mg

0,7

2

1,6

2

Çinko, mg

0,7

1,5

1,5

1,5

Magnezyum, mg

24

60

46

55

Sodyum (tuz), g

0,5 (1,4)

0,5 (1,2)

0,5 (1,1)

0,5 (1,3)

Makro besin öğeleri

Vitaminler

Ekmeğin
besleyici
değeri ve
tüketicinin
ekmeğe
bakışı

Mineraller

alımına katkı sağlar. Besin öğesi içeriği
ve besin değerine rağmen beslenme
düzeninde ekmeğe yer vermeden
oluşturulan son dönemde sıkça
karşılaştığımız programlarla gündeme
taşınıyor. Peki bilim otoriteleri bu
konuda ne söylüy0r? Ekmek ve sağlıklı
beslenme ilişkisi nasıl olmalı?

Ekmeğin besin bileşimi

Ekmek, asırlardır insan beslenmesinin
önemli bir parçası olmuştur. Karbonhidratlar başta olmak üzere vücudun
ihtiyaç duyduğu besin öğeleri ile lif
yani posa içerir ve günlük enerji

08 Sabri Ülker Vakfı

Bilim Bunu Konuşuyor

Ekmek, buğday, çavdar ve yulaf gibi
tahıl tanelerinden yapılır; dolayısıyla
ekmeğin üretildiği tahıl, besin bileşimini de belirlemektedir. Buna ek olarak,
ekmek üretiminde kullanılan unun
kalitesi ekmeğe kepek, süt veya ayrıca
çekirdek, çörek otu, susam, fındık,
nohut ya da zeytinyağı gibi ürünlerin
eklenmesi de besin değerini etkileyip
değiştirmektedir.

*Ülkelere ve ekmek fırınlarına göre değişir. Hazır ambalajlı ürün etiketlerindeki besinsel bilgileri
kontrol edin.

Günlük enerjimizin yaklaşık yarısı
karbonhidratlardan gelmelidir. Bu
nedenle, pirinç, bulgur, makarna,
erişte ve patates ile birlikte ekmek,
yeterli ve dengeli beslenmenin
önemli bir bileşenidir. Ekmek ayrıca
protein, vitamin ve minerallerle birlikte
az miktarda yağ da içerir.
Tahıl taneleri, diyet lifi bakımından da
zengindir. Tahılın dış tabakasında
bulunan kepek, tiamin, niasin ve folat
gibi B vitaminleri ile demir, çinko ve
magnezyum gibi mineralleri yani
mikro besin öğelerini sağlar. Bu

bileşenlerin miktarı da ekmek için
kullanılan unun türüne ve tahılın
kalitesine bağlıdır (bkz. Tablo). Kepekli
veya az öğütülmüş un besin bileşimi
açısından beyaz una yani öğütülmüş
una göre daha zengindir. Bu nedenle,
kepekli ekmek sadece daha fazla lif
değil aynı zamanda daha fazla
vitamin ve mineral içerir. Bazı özel
durumlarda da ekmek kalitesini ve
besin değerini arttırmak için öğütülen
una buğday veya diğer tam tahıl
rüşeymleri, vitamin ve mineraller de
eklenmektedir.
Sabri Ülker Vakfı
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Ekmekle ilgili bilgi kirliliği

Tahıl tanelerindeki lifin yaklaşık üçte
ikisi çözünmeyen; üçte biri ise
çözünür liftir. Kepek tahıldan ayrıldığında da çözünmeyen lif kaybı görülmektedir. Günlük beslenmemizde ve
özellikle de kaliteli, tam tahıllı ekmek
tüketimiyle yeterli lif alımı, sadece
sindirim sistemi işlevlerine değil
vücutta detoksifikasyon faaliyetlerine
de destek olabilmektedir. Bunun yanı
sıra, kan yağlarının ve şekerinin
düzenlemesiyle kalp damar hastalığı
ve şeker hastalığının riskinin azalması
ve vücut ağırlığı kontrolüne de destek
olmaktadır.

Ekmeğin Avrupalıların
beslenmesine katkısı
Bir AB vatandaşı, yılda ortalama 50 kg
ekmek başka bir değişle günde
yaklaşık 137 g (3-5 dilim beyaz ekmek)
tüketmektedir. Bununla birlikte, tüketim
miktarı ülkelere göre de değişmektedir.
Almanya veya Avusturya vatandaşları
yılda ortalama 80 kg ekmek tüketirken,
İrlanda ve Birleşik Krallık vatandaşları
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ise ortalama 50 kg'dan az ekmek
tüketebilmektedir. İngiltere ve Almanya'da ekmek tüketiminde yıllara bağlı
olarak yavaş ama istikrarlı bir düşüş
(yıllık %1-2) olduğu da gözlenmektedir

Ekmeğin ülkemizde
beslenmeye katkısı
Türk halkının ekmek tüketim verilerine
bakıldığında, 1974 Beslenme, Sağlık ve
Besin Tüketimi Araştırması’na göre, tek
başına ekmek tüketiminin günlük
enerji alımına katkısı ortalama %44
olduğu görülmektedir. TEKHARF
çalışmasının sonuçlarına göre ise tahıl
ve tahıl ürünlerinin günlük enerjiye
katkısı sırasıyla %37 ve %43’tür. Yıllar
içerisinde besin tüketim eğilimindeki
değişikliklere bağlı olarak, ekmek
tüketiminin azaldığı görülse de, ekmek
ve diğer tahıl ürünleri temel besinler
olarak nitelendirilebilir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 sonuçlarına göre ise yetişkin erkek bireylerde
günlük ortalama ekmek tüketimi 249
g, kadınlarda ise 151 g kadardır.

Giderek yaygınlaşan bir kanıya göre
ekmek dahil olmak üzere, nişasta
içeren besinler vücut ağırlığında
artışına neden olabilmektedir. Kısa
dönemde vücut ağırlığı kaybı sağlayabilen, yüksek proteinli / düşük karbonhidratlı diyetlerin gittikçe artan bir
popülaritesi bu kanının yaygınlaşmasına epey katkıda bulunmuştur. Oysa,
bu şekilde beslenildiğinde karbonhidratlardan kaçınmaktan ziyade genel
olarak daha düşük enerji alımı,
zayıflama ile ilişkilidir. Yakın zamanda
yürütülmüş kapsamlı bir araştırma,
tam tahıllı ekmek tüketimi ile kilo artışı
arasında bir ilişki olmadığını ancak
rafine edilmiş unlardan elde edilen
ekmek tüketiminin abdominal yağ
doku artışı ile ilişkili olabileceğini
göstermiştir.
Başka bir yaygın yanlış kanı ise
ekmeğin abdominal distansiyon yani
karın şişliğine neden olduğudur.
Sağlıklı bireylerde bunu destekleyen
bilimsel bir veri mevcut değildir.
Ancak çölyak hastalığı veya gluten
intoleransı gibi durumlarda buğday
ekmeği ve glüten içeren diğer
besinlerin tüketilmesi sindirim sistemi
ile ilgili sorunlara neden olabilir.
Buğdaya veya diğer besinlere alerjisi
veya intoleransı olduğunu düşünen
insanların sıklığı allerjinin gerçek
yaygınlığından daha yüksektir9. Alerji
veya duyarlılık yani intolerans
olduğundan şüpheleniliyorsa, hekime
başvurmak önemlidir, hekime başvurmak yerine bu besinlerin tüketimini
sınırlamak besin öğesi yetersizliklerine
yol açabilir.

Ekmeğin besin değeri
kalitesini artırmak
Ekmek hamurunun yapısı, yani glüten
kompleks oluşumu ve lezzetin
sağlanması için bir miktar tuz eklenmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde
temel besin olan ekmek, bunun
sonucu olarak, toplam tuz alımına
başlıca katkıda bulunan besinlerden
de biridir. Birkaç Avrupa ülkesi ekmeğin tuz içeriğini azaltmaya yönelik
girişimler geliştirmiştir. Avusturya ve
İtalya'da ekmeğin tuz içeriği %10 ile 15
arasında iken; Hırvatistan'da ise %30'a
kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla ekmek
günlük tuz alımına da önemli katkı
sağlamaktadır. Türkiye’de, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, ‘Türk Gıda
Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri
Tebliği’ne göre ise ekmek ve ekmek
çeşitlerinin tuz oranı %1.5 olarak
belirlemiştir. Dolayısıyla ülkemizde
ekmeğin tuz miktarı ve böylelikle
ekmek tüketimi ile alınan tuzun
miktarı da önemli ölçüde azaltılmıştır.
Ancak salça, peynir, zeytin ve turşu
gibi besinlerin de diyetteki tuz alımına
önemli katkı yaptığı unutulmamalıdır.
Ekmeğe lif, tam tahıl, tohum ve
çekirdekler ile omega 3 yağ asitleri
eklenmesi gibi girişimler, ekmeğin
besin değerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmuştur ve bu yeniliklerin devam
etmesi beklenmektedir.
Sabri Ülker Vakfı
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Yüksek
miktarda
kahve tüketimi
yaşam
süresini
uzatıyor mu?

The Independent gazetesi geçtiğimiz
günlerde “Bilim adamları kahvenin
ölüm riskini azaltacağını söylüyor”
başlıklı bir haber yayınladı. Haberin
kaynağı Avrupa ülkelerinde yürütülmüş, kahve tüketim miktarı ile
kalp-damar, kanser, sindirim ve
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Ülke

Düşük

Düşük-Orta

Orta-Yüksek

Danimarka

≤500mL/gün

≤900mL/gün

≤1300mL/gün >1300mL/gün

Fransa

≤150mL/gün

≤280mL/gün

≤450mL/gün

>450mL/gün

Almanya

≤261mL/gün

≤395mL/gün

≤580mL/gün

>580mL/gün

Yunanistan

≤70mL/gün

≤140mL/gün

≤240mL/gün

>240mL/gün

İtalya

≤60mL/gün

≤92mL/gün

≤138mL/gün

>138mL/gün

Hollanda

≤375mL/gün

≤500mL/gün

≤750mL/gün

>750mL/gün

Norveç

≤300mL/gün

≤420mL/gün

≤540mL/gün

>540mL/gün

İspanya

≤50mL/gün

≤105mL/gün

≤196mL/gün

>196mL/gün

İsveç

≤300mL/gün

≤400mL/gün

≤601mL/gün

>601mL/gün

Birleşik Krallık

≤83mL/gün

≤380mL/gün

≤488mL/gün

>488mL/gün

Araştırmanın takip süresi yani 16.4 yıl
süresince, toplam 41.693 kişi hayatını
kaybetmiş ve 18.003 ölüme neden
olan kanser ölüm nedenlerinin
başında gelmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre,
• Kahve tüketimi yüksek olan erkek ve
kadınların, hiç kahve tüketmeyenlere
göre erken ölüm riski sırasıyla %12 ve
%7 düşük bulunduğu bildirilmiştir
ancak kansere bağlı ölüm riskini
arttırdığı gözlemlenmiştir.
solunum hastalıkları arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir araştırmaya dayandırılmaktaydı.
Söz konusu çalışma, 1992-2000 yılları
arasında, 450.000 birey üzerinde
yürütülmüş ve kahve tüketim miktarınısınıflandırarak, kronik hastalıklarla
ilişkisini incelemiş bir kohort araştırma
olarak önem taşıyor. . Araştırmacılar,
ülkelerin kahve tüketim alışkanlıklarına
göre, düşük, düşük-orta, orta-yüksek
ve yüksek kahve tüketim miktarlarını
ise yandaki şekilde ortaya koymuşlar;

Kahve tüketimi ile farklı hastalıklara
bağlı ölüm nedenleri incelendiğinde
ise aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı
bildirilmiştir.
• Kahve tüketimi yüksek olan erkek ve
kadınlarda, hiç kahve tüketmeyenlere
göre sindirim sistemi hastalıklarına
bağlı ölüm riskinin sırasıyla %59 ve
%40 düşük
• Kahve tüketimi yüksek kadınlarda,
hiç tüketmeyenlere göre, dolaşım
sistemi ve serebro vasküler hastalıklara
bağlı ölüm riskinin, sırasıyla %22 ve

Yüksek

%30 düşük. Kadınlarda, kahve tüketimi
ve kansere bağlı ölüm riski arasındaki
ise negatif bir sonuç bildirilmiş.
• Kahve tüketimi yüksek kadınlarda,
hiç tüketmeyenlere göre, kansere
bağlı ölüm riskinin %12 yüksek olduğu
bildirilmiştir.
Bu hastalıklara bağlı ölüm riski, kafein
alım miktarına göre incelendiğinde ise
aşağıdaki sonuçların elde edildiği
bildirilmiştir.
• Kafeinli kahve tüketen ve tüketimi
yüksek olan kadınlarda, tüm nedenlere bağlı ölüm oranının az bir düşüş
göstermektedir.,
• Sindirim sistemi hastalıklarına bağlı
ölüm riskinin, yüksek miktarda kafeinli
kahve tüketenlerde büyük ölçüde
düşüş gösterdiği bildirilmiştir.
• Kafeinli kahve tüketen ve tüketimi
yüksek olan kadınlarda ve erkeklerde
sırasıyla, dolaşım sistemi hastalıkları ve
serebrovasküler hastalıklara bağlı ölüm
riskinde düşüş olduğu bildirilmiştir.
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yaşam tarzı alışkanlıkları yalnızca 1
defa sorgulandı: Tüketim alışkanlıkları
zamanla değişebilmektedir. Bireylerden 1 defaya mahsus sorgulanan
kahve tüketim alışkanlıkları bilgisi,
yaşam boyu kahve tüketimini yansıtmayabilir. Ek olarak beslenme düzeni,
fiziksel aktivite, sigara ve alkol tüketimi
de yalnızca 1 defa sorgulanarak
değerlendirildi.
5. Veriler çok sayıda analiz ile
değerlendirildi: Verlerin birçok analiz
ile değerlendirilmesi tesadüfi sonuçların çıkmasına da yol açabilir

Bilimsel veriler ne diyor?
Kafeinsiz kahveler incelendiğinde ise;
• Kafeinsiz kahve tüketimi yüksek
erkek ve kadınlarda, tüm nedenlere
bağlı ölüm oranının az bir düşüş
olduğu gösterdiği, erkeklerde ise
sindirim sistemine bağlı ölüm riskinde
ise büyük düşüş bulunduğu bildirilmiştir.

Araştırmanın sonuçları
nasıl değerlendirilmeli?
Kahve tüketimi ve hastalıklara bağlı
ölüm riskinin incelendiği bu kohort
araştırmanın sonuçları değerlendirilirken aşağıdaki konular da göz önüne
alınmalı.
1. Araştırmanın izlemi süresince
ölüm riskinin oluşmasında başka
etmenler de rol oynamış olabilir:
Verilerin analizinde birçok değişken
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hesaba katılsa da, sosyoekonomik
durum, stres, hastalıkların ailesel
öyküsü ve sağlık durumu; sonuçları
etkilemiş olabilir.
2. Araştırmanın örneklemi tamamen
sağlıklı bireylerden oluşturuldu:
Kanser, kalp-damar ve şeker hastalığı
gibi kronik hastalığı olanlar araştırmaya dahil edilmedi. Bu bireylerin kahve
tüketim alışkanlıklarındaki olası farklılık
göz önünde bulundurulmadığı için
sonuçlar da bu yönde etkilenmiş
olabilir.

• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
(EFSA), 2015 raporunda en yüksek

kafein alımının, 18-65 yaş arası yetişkin
bireylerde görüldüğü ve alınan
kafeinin büyük bir kısmının kahve
tüketimine bağlı olduğunu belirtmiştir.
EFSA, günlük 400 mg kafein alımının
(yaklaşık 4 fincan kahve) sağlık
sorunlarına yol açmayacağı, ancak
özellikle gebelerin günlük kafein
alımını 200 mg (yaklaşık 2 fincan
kahve) ile sınırlaması gerektiğini
vurgulamıştır.
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO),2016
rapounda günde 300 mg’dan fazla
kafein alan gebelerde kafein tüketiminde sınırlamaya gidilmesi yönünde
öneri sunmuştur.
Sonuç olarak, kronik hastalıklara ve
erken ölüme yol açabilecek, genetik
özellikler, beslenme ve yaşam tarzı,
fiziksel aktivite ve çevresel etmenler
gibi pek çok etkenin olduğu unutulmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin
önerdiği günlük kahve tüketimi ile
kafein alımının herhangi bir sağlık riski
oluşturmayacağı bilimsel olarak
gösterilmiştir.

3. Her ülke için kahve tüketim
miktarı farklı sınıflandırıldı: Ülkelere
göre belirlenen ve değişiklik gösteren
kahve tüketim sınıflandırılması
(düşük-orta-yüksek), bireylerin
sonuçlarını da doğru yansıtmıyor
olabilir.
4. Kahve tüketimi, beslenme ve
Sabri Ülker Vakfı
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gastrofizik alanındaki gelişmelerin
gelecekte şişmanlık ve malnutrisyon
gibi beslenme sorunların çözümünde
de rol oynayabileceğini ifade ediyor.

Gastrofizik kavramı nasıl
tanımlanıyor?

Gastrofizik:
Gelecekte
beslenme ve
sağlıkla nasıl
ilişkili
olabilir?
Beslenme ve sağlıklı yaşam alanında
bilim her gün gelişiyor. Besinlerle
olan ilişkimizde yalnızca besinlerin
enerjisi veya besin öğesi içeriği ile
değil, psikososyal durum ve duyularımızın büyük rol oynadığı, haz biyolojisi ile de ilişkili olduğu yakın geçmişte
gösterilmiştir. Besin tüketimi sırasında,
besinler ve çevresel etmenlerin
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Gastrofizik kelimesi kökenini, yemek
bilimi olarak adlandırılan gastronomi
ve uyarıcı etkisiyle oluşan algı ve
hisleri inceleyen bilim psikofizik
kelimelerinden alıyor. Gastrofizik,
keyifle yenen bir yemeğin yalnızca
lezzet ile değil, çevresel ve duyusal
birçok değişken ile açıklanabileceğini
ifade ediyor.

yarattığı duyuların beyin ve merkezi
sinir sistemine çeşitli alanlara işlendiği
bu nedenle bazı besinleri tüketme
duygusunun bize daha fazla keyif
verdiği de bildirilmektedir. Son
dönemlerde beslenme bilimi çevrelerince konuşulmaya başlanan yeni
kavramlardan biri ise gastrofizik.
Gastrofizik alanındaki araştırmaların
öncülerinden olan, Oxford Üniversitesi
Deneysel Psikoloji Profesörü Charles
Spence, konu hakkındaki güncel
bilgileri Sabri Ülker Vakfı’nın ev
sahipliğinde gerçekleşen 4. Beslenme
ve Sağlıklı Yaşam Zirve’sinde Türkiye’de
ilk kez paylaştı. Mutlaka herkesin
unutamadığı bir yemek deneyiminin
olduğunu belirten Prof Spence, bu
deneyimi, sadece yemeklerin değil,
yemek süresince yaşanılan duygu ve
alınan tatların özel kılabildiğinin de
altını çiziyor. Bunlara ek olarak Spence,

Gastrofizik kavramı besin
tüketimi ile nasıl ilişkili
olabilir?
Keyifli bir yemek, yiyeceklerin yanı sıra
modumuz yani psikolojik durumumuz, sofrayı birlikte paylaştığımız
kişiler, ortam, tabak, çatal, servis ve
sunuma kadar birçok değişkenden
etkilenebiliyor. Hastanede yatarak
tedavi gören yaşlılar üzerinde yapılan
bir araştırmanın sonuçları da bunu
destekler nitelikte. Hastalara yemek
servisinde kullanılan malzemelerin
renginin, yemekten alınan haz ile
ilişkisini inceleyen bu araştırmada,
beyaz tabaklar yerine mavi tabaklar
kullanıldığında, hastaların tükettikleri
miktarın da arttığı bulunmuş (4). Bu
sonuçlar göz önünde alındığında,
besin tüketimi ve malnutrisyon yani
yetersiz ve dengesiz beslenme ile ilgili
konularda, gastrofizik araştırmalardan

faydalanılabileceği fikri, beslenme
bilimi dünyasında yeni bir yaklaşım
olarak kabul edilebilecektir.

Gastrofizik şişmanlığın
önlenmesi ile nasıl ilişkili
olabilir?
Şişmanlık görülme sıklığı, tüm dünyada gün geçtikçe artıyor. Aşırı besin
alımı ve hareketsiz yaşam ise şişmanlığın en önemli nedenleri arasında
gösteriliyor. Besin tüketiminin, neden
arttığı konusunda özellikle basında
çok fazla bilgi de yer bulabiliyor.
Televizyon karşısında daha mı fazla
besin tüketiyoruz? Büyük tabaklar
kullanmak bizi şişmanlatıyor mu? gibi
iddialar bunlara örnek gösterilebilir.
Prof. Spence, gastrofizik araştırmaların,
aşırı besin tüketimine neden olabilecek etkenlerin saptanmasında ve
düzeltilmesinde yardımcı olabileceğini, yeterli ve dengeli beslenmeyi
destekleyebileceğini bildiriyor.

Gastrofizik alanında
araştırmaların sonuçlarına
göre yemek yerken nelere
dikkat edilebilir?
Küçük ve dar kenarlı tabaklar tercih
edilebilir, böylece tabağınız size daha
dolu görünebilir ve bu da aşırı besin
alımını önleyebilir. Ekran karşısında
yemeyi tercih etmeyebilirsiniz, TV,
telefon veya tablet karşısında yemek
besin tüketimini hızlandırarak, porsiyon kontrolünü engelleyebilir. Yemek
yerken çevrenizde dikkat dağıtıcı
Sabri Ülker Vakfı
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ögeler bulunmamasına dikkat ederek,
tüketim hızınızı ve porsiyon miktarınızı
kontrol edebilirsiniz. Duyularınızdan
faydalanabilirsiniz, beslenme
yalnızca çiğneme ve sindirim ile sınırlı
değildir farkında olmasak da yeme
sırasında duyu organlarımızı kullanırız.
Örneğin kahvenin kendine has
kokusu, kahve içerken alınan keyfin
önemli bir parçasıdır.

Sonuç ve öneriler
Yeni bir bilimsel yaklaşım olan
gastrofizik ilkelerinin, besin tüketimi,
dolayısıyla şişmanlık, malnutrisyon ve
bunların sonucu gelişebilen kronik
hastalıklara ile nasıl ilişkilendirilebileceği merak konusu iken yeterli ve
dengeli beslenme ve aktif bir yaşam
sağlığın sürdürülmesi için elzemdir.
Günlük ihtiyaç duyulan enerjinin, her
besin grubundan yeterli miktarda
tüketilerek sağlanması, besin çeşitliliğine dikkat edilmesi önemlidir. Haftada
en az 3 kez ve toplam 150 dakika
aktivite yapmak da hareketli bir
yaşamın temelini oluşturmaktadır.
Gastrofizik alanındaki araştırmalar
gelecekte beslenmenin psikososyal
boyutuna yönelik yeni veriler sunarak,
beslenme durumunun iyileştirilmesi
ile yeterli ve dengeli beslenmeye katkı
sağlayabilir.
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diyetlerin sağladığı toplam enerji 500
kkal olarak belirlenmiştir. Vücut ağırlığı
ile vücut yağ miktarı (kg), diyete
başlamadan önce, diyetin üçüncü
ayında ve altıncı ayında ölçülmüş ve
karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın sonunda geleneksel
zayıflama diyeti uygulayan bireyler,
ortalama 3.2 kg zayıflarken, vejetaryen
diyet uygulayan bireyler neredeyse 2
kat daha fazla zayıflayarak ortalama
6.2 kg kaybetmiştir.

Zayıflamada
vejetaryen
beslenme,
geleneksel
zayıflama
diyetlerine göre
daha mı
başarılı?

Son günlerde basına yansıyan
vejetaryen diyetlerin zayıflama
etkilerine dair haber epey ses getirdi.
Haberde, vejetaryen diyetlerin, et
tüketimini kesmek suretiyle, yağ
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depolama mekanizmalarını değiştirerek yaklaşık iki kat daha fazla ağırlık
kaybı sağladığı iddia ediliyor.
Haber, enerji kısıtlamasına dayanan
geleneksel zayıflama diyeti ile vejetaryen diyetin tip 2 diyabetli hastalarda
ağırlık kaybı etkilerini karşılaştıran
araştırmaya dayandırılıyor.
Araştırmanın detayları incelenecek
olursa,
Araştırma tip 2 diyabet yani şeker
hastası olan, fazla kilolu, 74 birey
üzerinde yürütülmüştür. Bireyler, iki
diyetin vücut ağırlığı kaybına etkilerini
karşılaştırmak üzere, geleneksel
zayıflama diyeti ve vejetaryen diyet
uygulayacak şekilde 2 gruba ayrılmıştır. Geleneksel zayıflama diyeti,
Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği
Diyabet ve Beslenme Çalışma Grubu
ilkelerine göre uygulanmıştır. Geleneksel zayıflama diyeti ve vejetaryen

Araştırmanın sonunda, deri altı yağ
dokusu miktarında meydana gelen
değişiklikler her iki grupta benzer
bulunmuştur. Bağ dokudaki yağ ve
kas dokudaki yağ miktarının ise
vejetaryen diyet uygulayan bireylerde,
daha fazla azaldığı görülmüştür.
Vejetaryen diyet uygulayan bireylerde,
kas dokudaki yağ kaybı daha yüksek
bulunmuş ve bu da kas kaybı ile
ilişkilendirilmiştir.

kısıtladığı için, vejeteryan diyet
uygulayan bireylerin ağırlık kaybı daha
fazla olabilir.
Uygulanan “vejetaryen diyet”
aslında içerik olarak vegan diyete
çok daha yakındı: Vejetaryen grup,
hayvansal besin olarak sadece çok az
miktarda yoğurt tüketmiş böylece
toplam yağ alımı da azaltmıştır.
Vejetaryen diyetin bu ekstra kısıtlamaları, ağırlık kaybında beklenin üzerindeki artışı da açıklayabilir.
Takip yalnızca 6 ay sürdü: Tip 2
diyabetli bireylerde yürütülen bu
araştırmanın takibi 6 ay sürdü. Bu takip
süresi, bu diyetlerin, kan şekeri veya
sağlık üzerine uzun dönem etkilerini
değerlendirmek açısından yetersizdir.
Ayrıca, devam edebilecek yağ ve kas
kayıpları, uzun dönemde

Araştırma sonuçları nasıl
değerlendirilmeli?
Rastgele kontrollü yöntemle yürütülen bu araştırmanın sonuçları, insanları
yanıltarak, zayıflamak için et tüketimini
kesmelerine yol açabilir. Peki çalışmanın kısıtlı kaldığı noktalar nelerdir?
Geleneksel zayıflama diyeti uygulayan grubun, diyete uyumu zayıftı:
Vejetaryen diyet uygulayan grubun
yarısı, geleneksel zayıflama diyet
uygulayan grubun ise üçte biri diyete
tam uyum göstermiştir. Geleneksel
zayıflama diyeti uygulayan grupta
bireylerin bir kısmı enerji alımını
Sabri Ülker Vakfı
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Sağlığı olumsuz etkileyebilir.
Sonuçları bireylerin tümüne genelleyemeyiz: Bu araştırmanın sonuçları,
tip 2 diyabet yani şeker hastası
olmayan bireyler için geçerli kılınamaz. Ek olarak şeker hastası olan
ancak sadece 74 bireyden oluşan bir
örneklemde yürütüldüğü için, sonuçlar, tip 2 diyabetlilerin tümünü de
genellenmemelidir.

Bilimsel veriler ne diyor?
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa
için yayınladığı raporda, vejetaryen
diyeti özel olarak önermemektedir.
Bununla birlikte, Avrupa ülkelerinin
yarısından fazlası, DSÖ’nün günde
400 gram sebze ve meyve tüketim
önerisini de karşılamamaktadır.
• Etler, yağ ve doymuş yağ içermektedir. DSÖ şişmanlık ile mücadelede,
yağlardan sağlanan enerjinin sınırlandırılmasını önermektedir.
• Bir Cochrane derlemesinde, hayvansal yağ tüketiminin dolayısıyla da
toplam doymuş yağ alımının azaltılması ve yerine nişastalı veya protein
içeren besinlerin tüketilmesinin geçerli
bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir.
Beslenmede, doymuş yağların çoklu
doymamış yağ asitleri ile yer değiştirmesinin ise kalp-damar hastalıkları
riskinin azalmasında etkili olabileceği
de bildirilmektedir.
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milimol sodyum atımı, diyetle 1g tuz
alımına eşdeğer kabul edilmiş. Bu
yöntem, diyetle tuz alımı tahmininde
altın standart olarak kabul edilir. Bu
hesaplamaya göre araştırmaya katılan
bireylerin tuz alımı beş gruba ayrılmış.
<6.76g/gün
6.77–8.80g/gün
8.81–10.95g/gün
10.96–13.73g/gün
>13.73g/gün

Yüksek tuz
tüketimi kalp
yetmezliği
riskini ikiye
mi katlıyor?

İngiliz Daily Express gazetesinde
yayınlanan yeni bir araştırmanın
endişe uyandıran sonuçlarına göre,
aşırı tuz tüketimi ile kalp yetmezliği
riskini ikiye katlıyor şeklindeki haber
tartışılmaya devam ediyor. Haber kısa
süre önce tamamlanan ve 2017 yılı
Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde, Finlandiyalı araştırmacılar
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tarafından sunulan bir araştırmaya
dayanıyor.
Araştırmanın sonuçları incelendiğinde
İleriye dönük bir kohort olarak
yürütülen bu araştırma, bireylerin tuz
tüketimi ile gelecekte kalp yetmezliği
geliştirme riski arasındaki ilişkiyi
inceliyor Araştırmanın başlangıcında,
Kuzey Karelya Tuz Çalışması ile
1979-2002 yılları arasında yürütülen
Finlandiya Ulusal FINRISK Çalışması’na
katılan 25-64 yaş bireyler arasında
rasgele seçilen, 4.630 erkek ve kadının
verileri analiz edilmiş.
Çalışmaya dahil edilen bireylerden,
araştırmanın başında, sağlık durumlarını değerlendirmek üzere bir anket
yanıtlamaları istenmiş ve bireylerden
24 saatlik idrar örneği dahil çeşitli
biyokimyasal örnekler alınmış, idrar
örnekleri incelenmiş ve idrarla her 17,1

Araştırmaya dahil edilen bireyler, olası
bir kalp yetmezliği geliştirme riski
açısından 12 yıl süreyle izlenmişler ve
bu nedenle, bireylerin, ölüm nedeni,
hastane ve ilaç kayıtları sürekli takip
edilmiş. Araştırmaya dahil edilen
bireylerden, 12 yıl onunda, toplam
121’inde kalp yetmezliği geliştiği
belirlenmiş durumda.
Günlük tuz tüketimi ile kalp yetmezliği
görülme riski arasında ilişki incelenirken bireylerin yaş, cinsiyet, çalışma yılı,
sistolik kan basıncı, kan kolesterol
düzeyleri ile vücut kütle indeksi
değerlerinin, bu riske olası katkıları da
göz önüne alınmış.
Tuz tüketim miktarlarına göre sırasıyla
gruplarda kalp yetmezliği görülme
sıklığı (%) ve günlük tuz tüketimi en
düşük olan (<6.76g) bireyler ile
kıyaslandığında daha yüksek tuz
tüketen gruplarda kalp yetmezliği
gelişme riski (HR) oranları aşağıda
veriliyor
• Günde 6.77 - 8.80g tuz tüketenlerde
% 13 (tehlike oranı (HR) 1.13)
• Günde 8,81 ile 10,95g alımı olanlar
için % 45 (tehlike oranı (HR) 1.45)

• Günde 10,96 ile 13,73g alımı olanlar
için % 56 (tehlike oranı (HR) 1.56)
• Günde 13,73 gramın üzerinde alımlar
için %75 (HR 1.75)
Kongrede sunulan araştırma özetinde
tehlike oranları (HR) için güven
aralıkları bildirilmemiş ancak artan tuz
tüketimi ile riskin artma eğilimi
anlamlıdır (p = 0.009).
Araştırmanın kaynağı: Jousilahti ve
ark. (2017) Salt intake and the risk of
heart failure. 27 Ağustos 2017'de
Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde paylaşılan sunum.

Araştırmanın sonuçları
nasıl değerlendirilmeli?
Haber, araştırmanın sadece konferans için hazırlanmış bir özetine ve
basın açıklamasından üretiliyor:
Araştırmanın sonuçları, bütünüyle
hakemli bir dergide henüz yayınlanmamış. Dolayısıyla, araştırmaya dahil
edilen bireylerin özellikleri ve araştırmanın yöntemi net olarak bilinmediğinden, güvenirliğini tam olarak
değerlendirmek mümkün değil. ,aynı
şekilde araştırmanın bulgularının
topluma genellenmesi de mümkün
değil.
Bireylerin sağlık durumlarını
değerlendirmek yanıtladıkları anket,
yalnızca araştırmanın başında
uygulanmıştır: Bireylerin yaşam tarzı
ve beslenme alışkanlıkları zamanla
ciddi şekilde değişebilir. 12 yıllık takip
süresince bireylerin tuz tüketimi
artmış veya azalmış olabilir.
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Tuz tüketimi dışında kalp yetmezliği
gelişme riskini etkileyen ancak
istatistiksel analizlere dahil edilmeyen etmenler olabilir: Yaş, cinsiyet,
vücut kütle indeksi gibi bazı değişkenler analizlere dahil olsa da, fiziksel
aktivite, yaşam tarzı, tuz dışında diğer
beslenme alışkanlıkları veya sosyoekonomik düzey gibi diğer etmenler de
sonuçları etkileyebilir. Tüm gözlemsel
çalışmalarda olduğu gibi, sonuçta
ortaya çıkan tüm riskin tuz alımından
kaynaklandığını kesin olarak söylemek
mümkün değil.
Kohortun özellikleri bilinmemektedir: Araştırma özetinde sınırlı bilgi
verildiğinden, araştırmaya hem erkek
hem de kadınların dahil edildiği
biliniyor ancak sayıları bilinmiyor.
Dolayısıyla artan risk, yalnızca erkeklerde veya yalnızca yaşlılarda ortaya
çıkmış da olabilir ancak bilinmiyor.
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Bilimsel veriler ne diyor?
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
yetişkinler için günlük tuz alımını 5g
ile sınırlamayı önermektedir. WHO,
dünya genelinde aşırı tuz tüketiminin
yaygın olduğunu (Günde ortalama
9-12 gr - önerilen üst seviyenin iki katı
civarında) belirtiyor ve aşırı tuz
tüketimini hipertansiyon ve felç gibi
bir dizi hastalıkla ilişkili olduğunu
bildiriyor. Tuz alımını azaltmanın,
dünya genelinde birçok sağlık sorununu önlemek için uygulanabilecek en
ucuz ancak en etkili önlemlerden biri
olduğunu da bildirilmektedir.
• Tuz alımı için farklı ulusal öneriler de
mevcuttur. İngiltere Beslenme Bilim
Danışma Komitesi’nin (SACN),
erişilebilir hedeflerine göre, yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 6g aşmaması önerilmektedir.

Yağların sınırlanması

Kalp sağlığı
ve beslenme
konusunda
dünden
bugüne ne
değişti?

Kalp-damar hastalıkları dünyada ve
ülkemizde, ölüm nedenleri arasında ilk
sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2016 yılında açıkladığı
istatistikler, Türkiye’de her 10 kişiden
4’ünün, kalp-damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini gösteriyor.
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Diyetin yağ içeriğinin sınırlanması,
hala tartışılan bir konudur. Yağ alımının
önemli ölçüde sınırlanmasının, enerji
dengesini değiştirebileceği beraberinde doygunluk hissinin azalmasına,
kabızlığa ve karbonhidrat alımında
artışa yol açarak yeterli ve dengeli
beslenmeyi olumsuz etkileyebileceği
bildirilmektedir. Enerji dengesindeki
değişimin yanı sıra, yağlar ile alınan
bazı elzem yağ asidi yetersizlikleri de
görülebilir. Buna ek olarak, et, yumurta, süt ve ürünleri gibi hayvansal
kaynaklı besinlerin sınırlandığı beslenme düzeninin, kan kolesterol düzeylerini etkileyen temel belirleyici olmadığı
da gösterilmiştir.

İleri yaş, erkeklerde hastalığa yatkınlık
ve ailede hastalık öyküsünün olması
gibi etmenler kalp-damar hastalıkları
için değiştirilemez risk etkenleridir.
Yüksek kan basıncı, kan yağları ve kan
kolesterol düzeyleri ile artmış vücut
ağırlığı gibi diğer önemli risk etmenleri
ise beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde kontrol altına
alınabilir.
Kalp damar hastalıkları ve beslenme
alanında yapılan çalışmalar geçmişten
bugüne bazı beslenme akımları da
oluşturmuştur. Bireyler bu akımlar
doğrultusunda beslenmelerinde çeşitli
değişiklikler yapabilmektedir. Peki bu
beslenme akımlarından en çok hangi
besin öğeleri etkilenmiştir? Bireylerin
yaptıkları bu değişiklikler yeterli ve
dengeli beslenmeyi nasıl etkileyebilmektedir?

Hangi yağ türlerinden ne
kadar tüketmeli?
Yağlar yeterli ve dengeli beslenmenin
temel öğelerinden biridir. Günlük
toplam enerji alımının %25-35’i
yağlardan sağlanmalıdır. Sağlıklı
yetişkin bir birey için bu miktar
ortalama 50g kadardır. Beslenmede
dengeli bir yağ asidi örüntüsü sağlayabilmek için, tüketilen yağların da
çeşitliliği sağlanmalıdır. Zeytinyağı,
fındık yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı
gibi bitkisel sıvı yağlar ile ceviz,
badem, fındık gibi yağlı tohumların
yeterli miktarda ve omega 3 yağ asidi
kaynağı yağlı balıkların haftada 2 kez
tüketilmesi de kalp sağlığına destek
olabilir. Hayvansal yağlar ile tereyağı
ve margarin gibi doymuş yağ kaynakları, kişiye uygun sıklıkta ve miktarlarda
tüketilmeli, kızartmaların tüketim
sıklığını da dikkat edilmelidir.

Karbonhidratların
sınırlanması
Yağ alımını sınırlamanın, enerji
dengesinin bozulmasına ve karbonhidrat alımının artmasına yol açabildiği
gibi karbonhidrat alımının sınırlanması
da yağ alımında artışa neden olabilir.
Dolayısıyla günlük enerji ihtiyacının
%55-65’i karbonhidratlardan sağlanması, yağ alımının da uygun sınırlar
içinde olması açısından önemlidir.
Sağlıklı bir yetişkin için önerilen günlük
karbonhidrat miktarı ortalama
300-400 g kadardır. Tüketilen karbonhidrat miktarının yanı sıra, türü de
önemlidir.

Hangi karbonhidratlardan
ne kadar tüketilmeli?
Karbonhidratlar, basit ve kompleks
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi
tahılların rafine edilmemiş yani tam
tahıl taneleri, tam tahıllı ekmekler,
makarna, bulgur ve sebzeler kompleks
karbonhidrat kaynaklarına örnek
gösterilebilir. Meyvelerde bulunan
fruktoz ve çay şekeri sukroz ise basit
karbonhidratlara örnek gösterilebilir.
Kompleks karbonhidratlardan ağırlıklı
beslenme, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir ve böylelikle
uzun dönemde yüksek kan şekeri
seviyelerinin arttırabileceği kalp-damar hastalığı riskinin azalmasına da
yardımcı olabilir. Tam tahıllar da posa
yani lif alımı sağlayarak, kan kolesterol
düzeylerinin düzenlemesine ve
böylelikle kalp sağlığına destek olabilir.
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Glutensiz beslenme

Buğday ve bazı tahıllarda bulunan
glutenin kısıtlandığı beslenme son
zamanlarda sık uygulanmaktadır.
Gluten intoleransı veya çölyak
hastalığı bulunmayan sağlıklı bireylerin
gluten içeren karbonhidratların
tüketimlerini sınırlamalarına gerek
yoktur. Glutensiz beslenme enerji
dengesini değiştirerek yağ ve tuz
alımında artışa, posa ve B grubu
vitaminlerin ise yetersiz alımına yol
açabilir. Yağ ve tuzun artması, posa ve
B grubu vitamin alımının sınırlanması
uzun dönemde kalp sağlığını olumsuz
etkileyebilir.

Tuzun sınırlanması

Aşırı tuz tüketiminin, yüksek tansiyon,
kalp krizi ve inme/felç gibi kalp damar
hastalıkları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin tuz tüketimini 5g’ın altında tutması
gerektiğini öneriyor. Tuz tüketiminin 5
gramın altında tutulmasının, inme
riskini %23 ve kalp damar hastalıkları
riskini ise %17 azaltabileceği bildiriliyor.

Sonuç olarak,

Yeterli ve dengeli beslenme ve aktif
yaşam sağlığın korunması ve sürdürülmesi için elzemdir. Kalp sağlığını
korumak için de yeterli ve dengeli
beslenmek, aktif olmak önceliklidir.
Tam tahılları tercih etmek, haftada 2
kez balık yemek, her gün sebze ve
meyve tüketmek, tuz ve kızartma
tüketimini sınırlamak, yağ türlerini
uygun miktarlarda tüketmek ve
haftada en az 3 kez toplam 150 dakika
aktif yaşamak temel hedefler olmalıdır.
Bu beslenme modeli de bize, sağlığı
desteklediği kanıtlanmış tek beslenme
tipi olan Akdeniz beslenmesini işaret
etmektedir.

30 Sabri Ülker Vakfı

Bilim Bunu Konuşuyor

yaşam, yoğun iş temposu, işlenmiş
besinlere olan ihtiyacın artmasına ve
kullanımının yaygınlaşmasına yol
açıyor.

İşlenmiş besinler ve yasal
düzenlemeler

İşlenmiş
besinler ve
gıda katkı
maddeleri
konusunda
efsaneler ve
gerçekler
Avrupa Komisyonu’nun (EC), toplumda besinler konusundaki kaygıları
araştırmak üzere yürüttüğü Eurobarometer çalışmasının sonuçları açıklandı.
Araştırmanın işlenmiş besinler ve gıda
katkı maddeleri konusundaki sonuçları
ise dikkat çekici. Sonuçlar, besin
işleme ve gıda katkı maddeleri
konusunda toplumsal kaygının
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2005’den günümüze arttığını gösterirken, bu artışta iletişim kanallarında yer
alan konuyla ilgili bilgi kirliliği büyük
rol oynuyor. Peki bilimsel otoriteler
gıda katkı maddeleriyle ilgili ne
söylüyor?

Besin işleme nedir ve
neden ihtiyaç duyulur?
Besinlerin işlenmesi ve bu doğrultuda
kullanılan gıda katkı maddeleri, besin
güvenliğinin sağlanmasına, besin
değeri ve kalitesinin korunmasına
olanak sağlıyor. Besin işleme, besinlerin saklama, depolama ve taşınma
süreçlerinde güvenliğinin ve kalitesinin (besin değeri, renk, kıvam, koku,
gevreklik gibi özellikler) korunmasına
yardımcı olup, bozulmasını önleyerek
gıda israfını da önemli ölçüde azaltabiliyor. Bunların yanı sıra, kentsel

Avrupa Komisyonu (EC), işlenmiş
besinler ve gıda katkı maddeleri
konusunda mevcut yönetmelikleri
bulunmakta ve bu düzenlemeler
uygun besin işleme yöntemleri ve
gıda katkı maddesi kullanımının
herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını ortaya koyuyor.. İletişim kanallarında yer alan haberler ile bu konuda
ortaya atılan ancak maalesef bilimsel
gerçeklerden uzak kişisel görüşler bu
alanda bilgi kirliliği yaratarak, toplumun besin işleme ve gıda katkı
maddeleri konusunda görüşlerini
olumsuz etkileyen unsurların başında
gösteriliyor. Avrupa Komisyonu’nun
gerçekleştirdiği Eurobarometer
araştırmasının sonuçları da durumu
destekler nitelikte…

Araştırmanın sonuçları
gıda katkı maddeleri
konusunda endişenin
arttığını gösteriyor
Araştırmaya katılan bireylere, besinlerde sağlık açısından riskli buldukları
konular sorulduğunda, %19’u pestisit
ve kimyasal ilaçlar konusunda endişeli
olduğunu belirtiyor. Gıda katkı
maddeleri konusunda endişeli
olanların sıklığının 2005 yılında %7

iken 2010 yılında bu oranın %9’a
yükseldiği görülüyor.
Peki besinlerin işlenmesi ve gıda katkı
maddeleri hakkında en yaygın
efsaneler neler? Besin işleme yöntemleri ve gıda katkı maddeleri konusunda
gerçekten endişe etmeli miyiz?
Bilimsel veriler bu konuda ne söylüyor?

Gıda Katkı maddeleri
güvenli mi?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)
ve Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık
Örgütü’ nün gıda katkı maddeleri
konusunda ortak kuruluşu (JECFA)
tarafından onaylanmış gıda katkı
maddelerinin, önerilen güvenli
miktarlarda kullanımı güvenli olup
sağlık açısından risk taşımadığı kabul
edilmektedir. Avrupa’da EFSA, tüm
dünyada ise JECFA, gıda katkı maddelerinin olası sağlık risklerini araştırırken;
söz konusu gıda katkı maddesine
yönelik toksisite ve maruziyet araştırmalarının tümünü inceliyor. Sonrasında gerek güvenli olup olmayanlar ve
güvenli olanların da kullanım koşulları
hakkında görüş bildiriyor. Devamında,
Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu mevzuata uyumu
kontrol ederek, Avrupa Komisyonu da
onayını veriyor. Gıda katkı maddelerinin güvenlik ve sağlık etkileri düzenli
olarak tekrar değerlendiriliyor.
Ülkemizde gıda katkı maddelerinin
kullanımı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetleniyor.
Bakanlık, Avrupa Parlamentosu
Konseyi Tüzüğü ile paralel olarak
Sabri Ülker Vakfı
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işleme yöntemlerinde bile etkilenmeyerek, üretimden, saklamaya ve
tüketildikten sonra vücuttan uzaklaştırılıncaya kadar süreçlerin tümünde
herhangi bir sağlık riski oluşturmayan
bileşiklerdir. Avrupa Komisyonu’nun
güvenlik standartlarına uygun miktarda ve uygun besinlerde kullanılan
doğal veya yapay gıda katkı maddelerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadığının altını çizmektedir.

Besin işleme yöntemleri,
besin değerlerini düşürür
mü?
Aksine besinlerin teknolojik olarak
işlenmesi saklama, taşıma ve depolama süreçlerinde meydana gelen besin
değeri kayıplarını azaltabiliyor.
hazırlanan, “Türk Gıda Kodeksi, Gıda
Katkı Maddeleri Yönetmeliği”ne uygun
olarak hazırlanan besinlere onay
veriyor.

• M.Ö. 3000-900 yıllarında et ürünleri
tuzlanarak saklanırken, peynirler de
odun tütsüsünde işlenerek veya
kurutularak daha dayanıklı hale
getirilirdi.

Gıda katkı maddeleri
beslenmemize aslında ne
zaman girdi?

• Dede Korkut Destanı’nda, sütün
kurutularak daha uzun ömürlü hale
getirildiğine değinilmektedir.

Gıda katkı maddeleri aslında yüzyıllardır besinlerin işlenmesinde kullanılıyor.

Gıda katkı maddeleri
sağlığı olumsuz etkiler mi?

• Mısırlılar ve Romalılar, potasyum
nitrat, baharat ve renklendiriciler ile
besinlerin raf ömrünü ve görünümünü geliştirirlerdi.
• Baharatları kullanarak besinlerin raf
ömrünün arttırdığını keşfeden
toplumlar, İpekyolu ticaretini de
canlandırmışlardı.
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Gıda katkı maddeleri besinlerin
normal yapılarında bulunan bileşenler
oldukları gibi, örneğin turunçgillerde
bulunan askorbik asit yani C vitamini,
aynı zamanda E300 kodu ile bilinen
sentetik veya yapay bir gıda katkı
maddesi olarak da üretilebilmektedir.
Gıda katkı maddeleri, çok değişik besin

• Isıl işlem proteinlerin sindirilebilirliğini arttırırken bazı yararlı bileşenlerin
miktarında artış da sağlayabilmektedir
örneğin domateste bulunan ve
antioksidan etkinlik gösteren likopen
bileşiğinin miktarı, domatesten salça
elde edildiğinde artmaktadır.
• Dondurulmuş sebzeler ise hasattan
hemen sonra birkaç saat içinde
dondurulur ve besin öğesi kayıpları en
aza indirilmiş olur. Böylelikle, taşıma
ve depolama süreçleri boyunca besin
öğesi içeriği en iyi şekilde muhafaza
edilir.

laştırmak için dış kabuğunun soyulması veya traşlanması bazı B grubu
vitamin ve mineraller ile posa kayıplarına neden olabileceği bilinmektedir.

Sonuç olarak;
EFSA “Gıda Katkı Maddeleri ve Gıdaya
Eklenen Besin Kaynakları Uzman
Paneli” (ANS), katkı maddelerinin
güvenlik değerlendirmelerini Avrupa
Komisyonu mevzuatına uygun şekilde
gerçekleştirmektedir. Gıda katkı
maddelerinin uluslararası düzeyde
güvenliğinin sağlanması için Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün Gıda Katkı Maddeleri
Uzman Komitesi (JECFA) kapsamlı
inceleme ve düzenlemeler ile mevzuata uygunluğu sürekli takip etmektedir. Değerlendirme yapılırken, besinin
ve besine eklenecek gıda katkı
maddelerinin, kimyasal yapıları ile
biyolojik ve toksikolojik özellikleri ve
insan maruziyeti konusunda mevcut
bilimsel verilerin tamamın incelenerek
güvenli kullanımı için karara varılmaktadır. Alınan bu kararlar da ülkelerin
kendi besin tüketim alışkanlıkları ve
diğer dinamikler açısından ilgili
bakanlık, kurum ve kuruluşları tarafından izlenmekte ve gerekli yasal
mevzuatlar oluşturulmaktadır.

• Besin öğesi kayıplarına yol açabilen
besin işleme yöntemleri de vardır.
Ancak bu teknolojik uygulamaların da
temel amacı besin ögelerinin veya
diğer yararlı bileşiklerin vücutta
biyoyararlanımlarını arttırmaktır.
Örneğin buğdayın sindirimini kolaySabri Ülker Vakfı
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riskini arttırabilecek, ailede şeker
hastalığı öyküsü, yaş, cinsiyet, beden
kütle indeksi, fiziksel aktivite, tütün
kullanımı, bel çevresi gibi diğer
etmenlerin etkisi dikkate alınarak, tek
başına hızlı yemek yemenin şeker
hastalığı riskini nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırmacılar, hızlı yemek
yiyenlerde şeker hastalığı gelişme
riskinin 2 kat yüksek olduğunu
bulmuşlardır (tahmini rölatif risk oranı)
= 2.52, % 95 güven aralığı 1.56-4.06).

Yeme hızını etkileyen
etmenler nelerdir?

Hızlı yemek
şeker
hastalığı
riskini
arttırıyor
mu?

Araştırmanın sonuçları ne
söylüyor?

Hızlı yemek yemenin, sindirim sistemi
sorunları, şişmanlık, insülin direnci,
yüksek kan basıncı ve şeker hastalığı
riskini arttırabileceği biliniyor. Yakın
zamanda, Litvanya’da yapılan bir

Litvanya’da yapılan bu araştırma, yakın
zamanda tip 2 diyabet yani şeker
hastalığı tanısı konmuş 234 birey ve
şeker hastası olmayan 468 sağlıklı
bireyin katılımı ile gerçekleştirilmiş.
Katılımcılar, kendi yemek yeme
hızlarını, diğer bireylerle kıyaslayarak;
“yavaş - herkes gibi - hızlı” olarak
sınıflandırmıştır. Sonrasında hızlı
yemek yeme dışında, şeker hastalığı
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araştırmada, hızlı yemek yemenin,
şeker hastalığı riskini 2 kat arttırdığına
yönelik ileri sürdüğü sonuçlar bu
konuyu yeniden gündeme taşıyor.
Peki yeme hızımız sağlığımızı nasıl
etkiliyor? Hızlı yemek bizi şeker hastası
adayı mı yapıyor? Bilimsel veriler bu
konuda ne söylüyor?

Bir önceki öğünden sonra uzun süre
besin veya ara öğün tüketmemek en
önemli etmenlerdendir. Aşırı acıktığımızda ve uzun süre besin tüketimimin
olmaması durumunda besinlerle karşı
karşıya kalmamız durumunda hem
hızlı yemeye hem de aşırı besin
tüketimine neden olabilmektedir.
Yemek yerken TV, tablet, bilgisayar,
telefon gibi dikkat dağıtıcı araçlarla
ilgilenmek, ne kadar hızlı yediğimizi
veya ne kadar yediğimizi fark etmemize engel olabilir.

Yeme hızımız sağlığı nasıl
etkiliyor?
Biz besin ve içecekleri tüketirken,
doygunluk sinyallerinin, sindirim
sisteminde beyne ulaşmasının
ortalama 15-20 dakika sürdürdüğü
bildirilmektedir. Dolayısıyla hızlı yemek
yiyen bir birey aslında doygunluk
sinyalleri beyne ulaşmadığı için
ihtiyacından fazla besin tüketebilir.

Hızlı yeme sonucu artan besin
tüketiminin, uzun vadede vücut
ağırlığında artışa ve şişmanlığa yol
açabileceğini gösteren kapsamlı
araştırmalar mevcuttur. Şişmanlık,
şeker hastalığı için önemli bir risk
etmenidir. Her 10 şeker hastasından
9’unun şişman olduğu göz önüne
alındığında, hızlı yeme davranışı ile
artan şişmanlık riski beraberinde
insülin direnci, artmış kan basıncı ve
şeker hastalığı riskini de arttırabilmektedir. Hızlı yeme davranışı, yalnızca
besin tüketimini değil, sindirim sistemi
işlevlerini de etkileyebilir, yeterince
çiğnemeden yutmak, fazla miktarda
besin tüketmek, hazımsızlık ve reflü
sorunlarına da yol açabilir.

Bilimsel otoriteler ne
söylüyor?
Şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların
görülme riski, genetik özellikler ile
beslenme ve fiziksel aktivite gibi
yaşam tarzı etmenleri ile yakından
ilişkilidir. Hızlı yeme davranışı, besin
tüketiminde artışa yol açarak, şişmanlığa bunun bir sonucu olarak da insülin
direnci ve uzun dönemde şeker
hastalığı riskinde artışa yol açabilir
dolayısıyla aslında hızlı yeme davranışı
birincil olarak ve tek başına şeker
hastalığı ile ilişkili görülmemelidir.
Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda, Tarım
Örgütü’nün, Diyet, Beslenme ve
Kronik hastalıklar raporuna göre5,
yeterli ve dengeli beslenmek, besin
çeşitliliğini sağlamak ve düzenli
egzersiz ile aktif bir yaşam kronik
hastalıkların önlenmesi ve sağlığın
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korunması için oldukça önemlidir.
Birçok kronik hastalık riski ile ilişkili
görülen şişmanlığı önleyebilmek ve
besin alımını kontrol edebilmek için,
hızlı yeme davranışını değiştirmek
önemli bir adım olabilir.
Ara öğün tüketmek, ana öğünler için
çok acıkmayı beklememek, TV, telefon
ve tableti yemek yerken kullanmamak,
başlangıç yemeğinden örneğin
çorbadan sonra biraz ara vermek, her
lokmadan sonra kaşık ve çatalı
elinizden bırakmak, bıçak kullanmak
ve iyi çiğnemek yeme hızınızı düzenlemenize yardımcı olabilir.
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Sabri Ülker Vakfı
Hakkında
Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş
olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden
derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında
bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini
sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim
Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009
yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme
konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya
genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde
Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam
etmektedir.
http://sabriulkervakfi.org
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Bilim Bunu Konuşuyor makaleleri için kullanılan referans kurumların açık listesine
www.sabriulkervakfi.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

