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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 
http://bilimbunukonusuyor.sabriulkerfoundation.org/  
sayfamızı takip edin.
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hastalığı riski arasında bir ilişki 
olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte 
Tip 2 diyabet yani yaşa bağlı şeker 
hastalığı olan yetişkinlerde yüksek 
yumurta tüketiminin kalp-damar 
hastalıkları riskini arttırabileceğine 
dikkat çeken araştırmalar söz konusu 
ancak örneklemleri oldukça küçük 
sınırlı sayıdaki bu araştırmaların, 
sonuçları da tartışmalı. Yumurta 
tüketiminin, kalp damar hastalıkları 
göstergelerini, kısa vadede nasıl 
etkilediğine yönelik yapılan klinik 
araştırmalar da mevcuttur. Bu 
araştırmalardan çıkan ortak sonuç ise 
yeterli ve dengeli beslenme 
düzeninde yumurta tüketiminin kalp 
damar hastalığı göstergelerinde 
olumsuz bir değişikliğe yol açmadığı 
ve hatta bu göstergelerde iyileşmeler 
sağlayabildiği yönündedir.

Yumurtanın kalp damar 
sağlığı üzerine olası 
faydaları 
Kalp vakfı ve kalp dernekleri gibi sağlık 
otoriteleri, kandaki düşük HDL 
kolesterol düzeylerini kalp damar 
hastalıkları açısından risk olarak kabul 
etmektedir. Kanıta dayalı bilimsel 
veriler, yumurtanın günlük kolesterol 
alımına katkı yaptığını ancak HDL 
kolesterol seviyelerinde de arzu edilen 
bir artış sağladığını da gösteriyor. 
Yumurta kaliteli protein ve amino asit 
içeriği, omega-3 yağ asitleri ve folat 
gibi kalp ve damar sağlığını 
destekleyen besin öğelerini de 
içeriyor. Yumurta, damar sağlığında 
önemli rol oynayan nitrik oksit 

bileşiğinin öncü maddesi olan arjinin 
amino asidinin de iyi bir kaynağı. 
Yumurta sarısına rengini veren, lipit 
oksidasyonu ve inflamasyonu önleyici 
etkileri ile de kalp damar sağlığını 
geliştirebilen lutein ve zeaksantin gibi 
bileşenleri de içeriyor.

Kalp sağlığı için ulusal ve uluslararası 
otoriteler ne söylüyor?

Amerika Kalp Birliği (AHA) kalp damar 
hastalıklarından korunmak üzere 
yayınladığı rehberde, doymuş ve trans 
yağ asidi ile tuz alımının 
sınırlandırılmasını, kırmızı et ve şekerli 
yiyeceklerin de tüketim sıklığına dikkat 
edilmesini öneriyor. Günlük kolesterol 
alımının sınırları konusunda ise kanıta 
dayalı bilimsel bir veri bulunmuyor. 
T.C Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kalp Ve 
Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol 
Programı 2015-2020’de şişmanlığın, 
yetersiz fiziksel aktivitenin, şeker 
hastalığının, yetersiz sebze ve meyve 
tüketiminin kalp ve damar hastalıkları 
riski ile ilişkili olduğuna dikkat 
çekmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Yumurta yeterli ve dengeli 
beslenmenin bir parçası olarak her 
gün tüketilebilir. Doymuş yağ asidi 
düşük, kaliteli ve ekonomik bir protein 
kaynağı olan yumurta, balık, yağlı 
tohumlar, tam tahıllar ve taze 
sebze-meyve gibi kalp sağlığını 
destekleyen diğer besinlerle birlikte 
çeşitli, yeterli ve dengeli bir 
beslenmenin parçası olmalıdır. 

şeklinin kolesterolü ve kan yağlarını 
nasıl etkilediği araştırılıyor. Ulusal ve 
uluslararası kalp birlikleri ve dernekleri 
ise yeterli ve dengeli beslenmenin ve 
bu yaklaşım içerisinde diyetin toplam 
enerjisinin, doymuş yağ ve trans yağ 
asidi alımlarının azaltılmasının kalp 
sağlığını koruyabileceğini belirtiyor. 
Diyetle alınan günlük toplam 
kolesterolün, LDL kolesterol ile ilişkili 
olduğunu gösteren kanıta dayalı bir 
veri olmadığından günlük toplam 
kolesterol alımı için, kesin bir üst sınır 
ve bu konuda ortak bir bilimsel görüş 
bulunmuyor. 

Yumurta, kolesterol ve 
kalp sağlığı
1 orta boy yumurta 1,5 gram doymuş 
yağ ve 216 mg kolesterol içeriyor. 
Yumurtanın, yeterli ve dengeli 
beslenmenin önemli bir parçası 
olduğunu ve kan kolesterol seviyeleri 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını 
gösteren çalışmaların sayısı da 
oldukça fazla. Kanıta dayalı son 
bilimsel veriler, toplumun genelinde 
yumurta tüketimi ile kalp-damar 

alınan kolesterol emilimini ve/veya 
karaciğerde kolesterol sentezini 
azaltması gibi değişik kontrol 
mekanizmalarıyla açıklanıyor. Kanıta 
dayalı bilimsel veriler, diyetle alınan 
kolesterolün kan yağları ve özellikle 
LDL üzerinde orta düzeyde bir 
etkisinin olabileceğini gösteriyor. LDL 
kolesterol arttığında beraberinde HDL 
kolesterolün de olası artışından dolayı 
kandaki LDL’nin HDL’ye oranı da 
değişmediği için önemli bir risk olarak 
kabul edilmiyor. 

Kolesterol ve beslenme
Geçmişte kan kolesterolünü etkileyen 
etmenler araştırılırken genellikle 
karbonhidratlar ve yağlar üzerinde 
durulmuş veya belirli besinlerin 
örneğin et, balık gibi kolesterol 
seviyelerini nasıl etkilediği 
incelenmişti. Yumurta da kolesterol 
içeriği nedeniyle, toplam kan 
kolesterolü ve kan yağlarını nasıl 
etkilediği konusunda sıklıkla gündeme 
geliyor ve tüketimi de sıkça tartışılıyor.  

Son yıllarda gün içinde tüketilen 
besinlerin tümünün yani beslenme 

kan kolesterolü (>200mg/dL) 
görülüyor. Hiperlipidemi ise erkeklerde 
%11.2 kadınlarda %13.7 oranında 
görülüyor.

Kan kolesterolü ve diyet 
kolesterolü 
Kolesterol, günlük diyet 
uygulamalarımızda besinlerle alındığı 
gibi insan organizmasında karaciğerde 
sentezlenen, hücre zarı ve çeşitli 
hormonların yapısına katılan ve 
önemli diğer biyolojik işlevleri 
bulunan bir yağ türevi bileşendir. 
Vücuttaki toplam kolesterolün 
genellikle %75’i karaciğerde üretilirken, 
kalan %25’lik kısım ise hayvansal 
kaynaklı besinlerden alınır.  Kolesterol, 
karaciğerde lipoprotein olarak 
adlandırılan yapıların bünyesine 
alınarak lipopropteinler halinde hedef 
hücrelere taşınır. Çoğumuzun ismini 
sıkça duyduğu LDL (düşük yoğunluklu 
lipoprotein veya kötü huylu kolesterol) 
ve HDL’de (yüksek yoğunluklu 
lipoprotein veya iyi huylu kolesterol), 
bu lipoproteinlere örnektir. HDL, 
dokulardaki kolesterolü karaciğere 

taşır, ayrıca kandaki dolaşımı sırasında 
damar çeperlerinde biriken ve damar 
sertliğine neden olabilecek LDL 
yapısındaki kolesterolü temizlediği için 
halk arasında iyi kolesterol olarak da 
bilinmektedir. LDL ise, kolesterolün 
dokulara taşınarak, arter ve diğer kan 
damarlarında birikmesine neden 
olabildiği için kötü huylu kolesterol 
olarak adlandırılır.  

Kolesterol ve kalp damar 
hastalıkları
Önemli bölümü karaciğerde üretilen 
kolesterol, uzun süre besinlerle çok 
fazla alınırsa, kan kolesterolünün 
düzeyini arttırabilir. Kandaki artmış 
kolesterol, farklı etmenlerin de etkisiyle 
damar duvarlarında birikerek 
“aterosklerotik plak” denilen yapıları 
oluşturabilir. Bu artarak biriken 
plakların zamanla damar içinde damar 
bütünlüğünü ve işlevlerini bozmasıyla 
damar sertliği ve damar tıkanıklığı ile 
sonuçlanabilir. Damar tıkanıklıkları 
uzun dönemde, felç, kalp krizi, organ 
yetmezliği ve ölüm gibi sonuçlar 
ortaya çıkarabilir Besinlerle alınan 
kolesterolün kan kolesterol 
düzeylerine etkisi bireyler arasında 
farklılık gösteriyor. Toplumda bireylerin 
yaklaşık %25’inde diyetle yüksek 
kolesterol alımına bağlı olarak yüksek 
LDL ve HDL görülebilirken, %75’inde 
diyetle yüksek kolesterol alımı kan 
kolesterol düzeylerinde önemli bir 
değişikliğe yol açmıyor.

Diyetle kolesterol alımı artsa da bunun 
bireylerin kan kolesterol düzeylerine 
yansımaması, organizmanın besinlerle 

Türkiye’de kalp damar hastalıkları 
görülme oranı yaklaşık %50 
civarındadır. Toplam ve LDL 
kolesterolün normal değerlerin 
üzerinde olması kalp ve damar 
hastalıklarının önemli bir göstergesi 
olarak kabul ediliyor.  T.C Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire 
Başkanlığı tarafından başlatılan ve 
daha sonra Bakanlıktaki yeniden 
yapılanma ile Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı 
ve Özürlüler Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülen, Türkiye Kronik 
Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı 
Çalışması (TKrHRF)-2011 sonuçları da 
kalp ve damar hastalıkları göstergeleri 
hakkında önemli bulgular sunuyor. 
Ülkemizde 15 yaş üzeri erkeklerin 
%27’si kadınlarınsa %32’sinde yüksek 

Kalp ve damar hastalıkları dünyada 
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 
alıyor. Dünya genelinde her 100 
ölümden 31’inin nedeni kalp ve damar 
hastalıkları. Durum ülkemizde de 
büyük benzerlik gösteriyor. Dünya 
Sağlık Örgütü verilerine göre 

Yumurta, 
kalp damar 
hastalığı 
riskini 
arttırıyor 
mu?
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hastalığı riski arasında bir ilişki 
olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte 
Tip 2 diyabet yani yaşa bağlı şeker 
hastalığı olan yetişkinlerde yüksek 
yumurta tüketiminin kalp-damar 
hastalıkları riskini arttırabileceğine 
dikkat çeken araştırmalar söz konusu 
ancak örneklemleri oldukça küçük 
sınırlı sayıdaki bu araştırmaların, 
sonuçları da tartışmalı. Yumurta 
tüketiminin, kalp damar hastalıkları 
göstergelerini, kısa vadede nasıl 
etkilediğine yönelik yapılan klinik 
araştırmalar da mevcuttur. Bu 
araştırmalardan çıkan ortak sonuç ise 
yeterli ve dengeli beslenme 
düzeninde yumurta tüketiminin kalp 
damar hastalığı göstergelerinde 
olumsuz bir değişikliğe yol açmadığı 
ve hatta bu göstergelerde iyileşmeler 
sağlayabildiği yönündedir.

Yumurtanın kalp damar 
sağlığı üzerine olası 
faydaları 
Kalp vakfı ve kalp dernekleri gibi sağlık 
otoriteleri, kandaki düşük HDL 
kolesterol düzeylerini kalp damar 
hastalıkları açısından risk olarak kabul 
etmektedir. Kanıta dayalı bilimsel 
veriler, yumurtanın günlük kolesterol 
alımına katkı yaptığını ancak HDL 
kolesterol seviyelerinde de arzu edilen 
bir artış sağladığını da gösteriyor. 
Yumurta kaliteli protein ve amino asit 
içeriği, omega-3 yağ asitleri ve folat 
gibi kalp ve damar sağlığını 
destekleyen besin öğelerini de 
içeriyor. Yumurta, damar sağlığında 
önemli rol oynayan nitrik oksit 

bileşiğinin öncü maddesi olan arjinin 
amino asidinin de iyi bir kaynağı. 
Yumurta sarısına rengini veren, lipit 
oksidasyonu ve inflamasyonu önleyici 
etkileri ile de kalp damar sağlığını 
geliştirebilen lutein ve zeaksantin gibi 
bileşenleri de içeriyor.

Kalp sağlığı için ulusal ve uluslararası 
otoriteler ne söylüyor?

Amerika Kalp Birliği (AHA) kalp damar 
hastalıklarından korunmak üzere 
yayınladığı rehberde, doymuş ve trans 
yağ asidi ile tuz alımının 
sınırlandırılmasını, kırmızı et ve şekerli 
yiyeceklerin de tüketim sıklığına dikkat 
edilmesini öneriyor. Günlük kolesterol 
alımının sınırları konusunda ise kanıta 
dayalı bilimsel bir veri bulunmuyor. 
T.C Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kalp Ve 
Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol 
Programı 2015-2020’de şişmanlığın, 
yetersiz fiziksel aktivitenin, şeker 
hastalığının, yetersiz sebze ve meyve 
tüketiminin kalp ve damar hastalıkları 
riski ile ilişkili olduğuna dikkat 
çekmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Yumurta yeterli ve dengeli 
beslenmenin bir parçası olarak her 
gün tüketilebilir. Doymuş yağ asidi 
düşük, kaliteli ve ekonomik bir protein 
kaynağı olan yumurta, balık, yağlı 
tohumlar, tam tahıllar ve taze 
sebze-meyve gibi kalp sağlığını 
destekleyen diğer besinlerle birlikte 
çeşitli, yeterli ve dengeli bir 
beslenmenin parçası olmalıdır. 

şeklinin kolesterolü ve kan yağlarını 
nasıl etkilediği araştırılıyor. Ulusal ve 
uluslararası kalp birlikleri ve dernekleri 
ise yeterli ve dengeli beslenmenin ve 
bu yaklaşım içerisinde diyetin toplam 
enerjisinin, doymuş yağ ve trans yağ 
asidi alımlarının azaltılmasının kalp 
sağlığını koruyabileceğini belirtiyor. 
Diyetle alınan günlük toplam 
kolesterolün, LDL kolesterol ile ilişkili 
olduğunu gösteren kanıta dayalı bir 
veri olmadığından günlük toplam 
kolesterol alımı için, kesin bir üst sınır 
ve bu konuda ortak bir bilimsel görüş 
bulunmuyor. 

Yumurta, kolesterol ve 
kalp sağlığı
1 orta boy yumurta 1,5 gram doymuş 
yağ ve 216 mg kolesterol içeriyor. 
Yumurtanın, yeterli ve dengeli 
beslenmenin önemli bir parçası 
olduğunu ve kan kolesterol seviyeleri 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını 
gösteren çalışmaların sayısı da 
oldukça fazla. Kanıta dayalı son 
bilimsel veriler, toplumun genelinde 
yumurta tüketimi ile kalp-damar 

alınan kolesterol emilimini ve/veya 
karaciğerde kolesterol sentezini 
azaltması gibi değişik kontrol 
mekanizmalarıyla açıklanıyor. Kanıta 
dayalı bilimsel veriler, diyetle alınan 
kolesterolün kan yağları ve özellikle 
LDL üzerinde orta düzeyde bir 
etkisinin olabileceğini gösteriyor. LDL 
kolesterol arttığında beraberinde HDL 
kolesterolün de olası artışından dolayı 
kandaki LDL’nin HDL’ye oranı da 
değişmediği için önemli bir risk olarak 
kabul edilmiyor. 

Kolesterol ve beslenme
Geçmişte kan kolesterolünü etkileyen 
etmenler araştırılırken genellikle 
karbonhidratlar ve yağlar üzerinde 
durulmuş veya belirli besinlerin 
örneğin et, balık gibi kolesterol 
seviyelerini nasıl etkilediği 
incelenmişti. Yumurta da kolesterol 
içeriği nedeniyle, toplam kan 
kolesterolü ve kan yağlarını nasıl 
etkilediği konusunda sıklıkla gündeme 
geliyor ve tüketimi de sıkça tartışılıyor.  

Son yıllarda gün içinde tüketilen 
besinlerin tümünün yani beslenme 
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kan kolesterolü (>200mg/dL) 
görülüyor. Hiperlipidemi ise erkeklerde 
%11.2 kadınlarda %13.7 oranında 
görülüyor.

Kan kolesterolü ve diyet 
kolesterolü 
Kolesterol, günlük diyet 
uygulamalarımızda besinlerle alındığı 
gibi insan organizmasında karaciğerde 
sentezlenen, hücre zarı ve çeşitli 
hormonların yapısına katılan ve 
önemli diğer biyolojik işlevleri 
bulunan bir yağ türevi bileşendir. 
Vücuttaki toplam kolesterolün 
genellikle %75’i karaciğerde üretilirken, 
kalan %25’lik kısım ise hayvansal 
kaynaklı besinlerden alınır.  Kolesterol, 
karaciğerde lipoprotein olarak 
adlandırılan yapıların bünyesine 
alınarak lipopropteinler halinde hedef 
hücrelere taşınır. Çoğumuzun ismini 
sıkça duyduğu LDL (düşük yoğunluklu 
lipoprotein veya kötü huylu kolesterol) 
ve HDL’de (yüksek yoğunluklu 
lipoprotein veya iyi huylu kolesterol), 
bu lipoproteinlere örnektir. HDL, 
dokulardaki kolesterolü karaciğere 

taşır, ayrıca kandaki dolaşımı sırasında 
damar çeperlerinde biriken ve damar 
sertliğine neden olabilecek LDL 
yapısındaki kolesterolü temizlediği için 
halk arasında iyi kolesterol olarak da 
bilinmektedir. LDL ise, kolesterolün 
dokulara taşınarak, arter ve diğer kan 
damarlarında birikmesine neden 
olabildiği için kötü huylu kolesterol 
olarak adlandırılır.  

Kolesterol ve kalp damar 
hastalıkları
Önemli bölümü karaciğerde üretilen 
kolesterol, uzun süre besinlerle çok 
fazla alınırsa, kan kolesterolünün 
düzeyini arttırabilir. Kandaki artmış 
kolesterol, farklı etmenlerin de etkisiyle 
damar duvarlarında birikerek 
“aterosklerotik plak” denilen yapıları 
oluşturabilir. Bu artarak biriken 
plakların zamanla damar içinde damar 
bütünlüğünü ve işlevlerini bozmasıyla 
damar sertliği ve damar tıkanıklığı ile 
sonuçlanabilir. Damar tıkanıklıkları 
uzun dönemde, felç, kalp krizi, organ 
yetmezliği ve ölüm gibi sonuçlar 
ortaya çıkarabilir Besinlerle alınan 
kolesterolün kan kolesterol 
düzeylerine etkisi bireyler arasında 
farklılık gösteriyor. Toplumda bireylerin 
yaklaşık %25’inde diyetle yüksek 
kolesterol alımına bağlı olarak yüksek 
LDL ve HDL görülebilirken, %75’inde 
diyetle yüksek kolesterol alımı kan 
kolesterol düzeylerinde önemli bir 
değişikliğe yol açmıyor.

Diyetle kolesterol alımı artsa da bunun 
bireylerin kan kolesterol düzeylerine 
yansımaması, organizmanın besinlerle 

Türkiye’de kalp damar hastalıkları 
görülme oranı yaklaşık %50 
civarındadır. Toplam ve LDL 
kolesterolün normal değerlerin 
üzerinde olması kalp ve damar 
hastalıklarının önemli bir göstergesi 
olarak kabul ediliyor.  T.C Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire 
Başkanlığı tarafından başlatılan ve 
daha sonra Bakanlıktaki yeniden 
yapılanma ile Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı 
ve Özürlüler Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülen, Türkiye Kronik 
Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı 
Çalışması (TKrHRF)-2011 sonuçları da 
kalp ve damar hastalıkları göstergeleri 
hakkında önemli bulgular sunuyor. 
Ülkemizde 15 yaş üzeri erkeklerin 
%27’si kadınlarınsa %32’sinde yüksek 

Kalp ve damar hastalıkları dünyada 
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 
alıyor. Dünya genelinde her 100 
ölümden 31’inin nedeni kalp ve damar 
hastalıkları. Durum ülkemizde de 
büyük benzerlik gösteriyor. Dünya 
Sağlık Örgütü verilerine göre 



yönelik haberlerin sayısı da oldukça 
fazla. Peki fermente yiyecek veya 
içecekler tam olarak nedir? Fermente 
yiyecek ve içeceklerin hepsi probiyotik 
özellik gösterir mi? Fermente 
ürünlerin olası sağlık etkileri 
konusunda bilimsel otoritelerin 
önerileri nelerdir?

Fermente ürünlerin tarihin erken 
dönemlerinden (MÖ 6000'li yıllar) 
itibaren özellikle Mezopotamya ve 
Doğu Akdeniz bölgelerinde üretildiği 
tahmin ediliyor. Etler, sütler, tahıllar, 
sebze ve meyveler geçmişte çeşitli 
yöntemlerle fermente edilerek uzun 
süre muhafaza edilmiş ve tüketilmiş. 
Dünyada 3.500'den fazla fermente 
yiyecek ve içecek üretilmiş, bunlar 
aynı zamanda üretildikleri 
coğrafyaların yemek kültürlerinin 
şekillenmesine de büyük katkı 

Fermente yiyecekler, medyada ve 
sağlık haberlerinde, son dönemde 
sıklıklıkla gündeme geliyor. Fermente 
yiyecek ve içeceklerin probiyotik etki 
gösterdiği ve sağlığa faydalı olduğuna 

Fermente 
yiyecek ve 
içecekler 
aynı 
zamanda 
probiyotik 
mi?
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1.0x106 kob/g probiyotik düzeyine 
ulaşamazlar. Laktik asit bakterileri turşu 
yapımında da görev alır ancak bu 
canlı bakterilerin miktarı yukarıda 
belirtilen  1.0X106 kob/g’a ulaşamaz. 
Probiyotiklerin sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için insan sindirim 
sistemine canlı ulaşabilmeleri gerekir. 
Saklama koşullarının uygun olmaması 
ve soğuk zincirin kırılması 
probiyotiklerin sağkalımını 
engelleyebilir. Probiyotikler ince 
bağırsak epitelinde geçici olarak 
çoğalırlar ve böylelikle zararlı diğer 
bağırsak mikroorganizmalarının 
çoğalmasını önlerler. Probiyotik 
bakteriler bağırsakta geçici olarak 
çoğaldıkları için ancak düzenli olarak 
tüketildiklerinde sağlık etkilerini 
gösterebilirler.

 

Fermente ve probiyotik 
yiyeceklerin sağlık etkileri 
konusunda bilimsel veriler 
ne söylüyor?
Fermantasyonun, besinlerde protein 
sindirilebilirliğini, B vitamini içeriğini, 
demir ve çinko gibi minerallerin ise 
biyoyararlanımını artırabileceği 
bilinmektedir.  Bunun yanı sıra belirli 
sindirim sorunları yaşayan kişiler 
fermente besinleri tercih edebilirler. 
Örneğin, irritabl bağırsak sendromu 
olan bireyler için mayalı ekmekler 
daha kolay sindirilebilir bir alternatif 
olabilir. Ayrıca yine  süt ürünlerinin 
fermente edilmesiyle laktik asit 
bakterileri sütün içindeki laktozu 
kullanır ve  böylece laktoz içeriği 

düşük ve sindirimini kolay bir ürün 
elde edilebilir. Fermente süt ürünleri, 
probiyotik bakteriler olan laktik asit 
bakterileri içerir. Probiyotiklerin, 
sindirim sistemi sağlığını ve bağışıklığı 
destekleyebileceği, kalp ve damar 
hastalıkları, kolon ve meme kanserleri  
gibi hastalıklardan koruyucu 
olabileceğini ileri süren çok sayıda 
araştırma söz konusudur ancak kanıta 
dayalı, kesin bilimsel veriler henüz 
yeterli değildir. 

Fermente yiyecek ve 
içeceklerin yeterli ve 
dengeli beslenmedeki yeri 
nedir?
Fermente yiyecek ve içecekler, yeterli 
ve dengeli beslenmede önemli yer 
tutar. Özellikle peynir, yoğurt, tarhana, 
kefir ve turşu gibi fermente yiyecekler 
besleyici değerlerinin yanı sıra, besin 
çeşitliliğine  katkı sağlayabilirler ve 
sağlığı destekleyebilirler. Ancak 
fermente yiyecek ve içeceklerin, 
doymuş yağ ve sodyum içeriğine 
dikkat edilmelidir. Örneğin turşu, çeşitli 
peynirler ile bazı yoğurtların sodyum 
içeriği oldukça yüksektir. Sodyum 
içeriği yüksek fermente ürünlerin 
tüketiminde porsiyon kontrolüne 
dikkat edilmelidir. Fermente yiyecek 
ve içecekler, başlıca bir besin grubu 
olarak değerlendirilmemekle birlikte 
gelecekte beslenme rehberlerinde ayrı 
bir besin grubu olarak yer almaları 
konusunda öneriler de bulunmaktadır. 

Probiyotik özellik nedir? 
Fermente yiyecek ve 
içeceklerin hepsi aynı 
zamanda probiyotik 
özellik gösterir mi?
Probiyotiğin kelime anlamı ‘yaşam için 
uygun’ dur. Probiyotikler, yeterli 
miktarda alındığında, insan sağlığına 
faydaları olan canlı mikroorganizmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik 
besinler ise, insan sağlığı için faydalı 
olan bu  canlı probiyotik 
mikroorganizmaları yeterli miktarda 
içerebilen besinler olarak 
tanımlanabilmektedir. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne 
göre, Sayı: (28157) bir yiyecek veya 
içeceğin probiyotik olarak 
tanımlanabilmesi için son kullanma 
tarihine kadar en az 1x106 kob/gram 
(koloni oluşturan birim/bakteri kütlesi)  
canlı mikroorganizma içermesi 

gerekmektedir. Bu değer, 
probiyotiklerin olası sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için gerekli olan  en 
düşük miktarı ifade etmektedir.

Örneğin , yoğurt ve kefir eldesinde 
kullanılan maya/kültürde bulunan 
laktik asit bakterileri probiyotik 
bakterilere örnek gösterilebilir. Ancak 
bu probiyotik bakterilerden, 
endüstriyel veya ev koşullarında 
fermente edilerek oluşan yoğurt veya 
kefir gibi besinlere probiyotik besinler 
olarak tanımlanabilmesi için bu 
besinlerin son kullanım tarihine kadar 
yapılarında bulunan canlı probiyotik 
mikroorganizma sayılarının “1.0X106 
kob/g” düzeyinde bulunması gerekir. 
Sonuç olarak evde mayalanan veya 
endüstriyel olarak fermentasyon 
sonucu üretilen yoğurt veya kefir 
probiyotik mikroorganizma içermekle 
birlikte bu probiyotik 
mikroorganizmaların sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için gerekli olan en az 

sağlamışlardır. Fermantasyonun 
gerçekleşmesinde başrolü üstlenen 
mikroorganizlamalar ancak 19. 
yüzyılın ortalarında detaylı olarak 
keşfedilmiş ve böylelikle fermantasyon 
sürecinin nasıl olduğu 
açıklanabilmiştir.

Fermente besinler ve 
yiyecekler nelerdir?
Sütten elde edilen yoğurt, peynir, kefir 
ve kımız gibi fermente süt ürünleri, 
tahıllardan elde edilen boza ve 
tarhana, etlerden elde edilen 
geleneksel sucuk, pastırma ve 
sebzelerden elde edilen turşular 
geleneksel fermente yiyecekler 
arasında sıralanabilir. Güney Kore'de 
baharatlı fermente lahana (kimchi), 
Almanya'da fermente lahana 
(sauerkraut), İsveç'te surströmming 
fermente ringa balığı (surströmming), 
Japonya’da fermente soya fasulyesi 
(miso), kendi coğrafyalarına özgü olan 
ve yemek kültürlerini şekillendiren 
geleneksel fermente besinler arasında 
gösterilebilir.

Fermantasyon nedir? 
Fermente ürünler nasıl 
elde edilir?
Fermantasyon; bakterilerin veya 
mantar gibi mikroorganizmaların, 
büyümek için besinleri bir kaynak 
olarak kullandığı doğal bir süreçtir. 
Mikroorganizmalar, karbonhidrat gibi 
besin öğelerini kullanarak, 
fermantasyonu gerçekleştirirler. Bu 
süreçte fermantasyonun düzeyi ve 

süresine bağlı olarak organik asitler ve 
alkol gibi bazı yan ürünler de 
oluşabilir.  Endüstriyel olarak üretilen 
veya evde hazırlanan fermente 
ürünlerde,  fermantasyonu sağlamak 
için mikroorganizma kültürleri 
kullanılır, yoğurt, kefir veya ekmek 
yapımı buna örnek gösterilebilir. 
Herhangi bir kültür yani 
mikroorganizma kullanılmadan, bazı 
özel mikroorganizmaların 
çoğalmasına olanak sağlayan koşullar 
söz konusu ise kendiliğinden 
fermente olabilen besinler de 
mevcuttur. Almanya’da fermente 
lahana turşusu (sauerkraut) ve bizim 
geleneksel turşularımız da buna örnek 
gösterilebilir.  Fermente ürünlerin, 
kendine özgü tat ve kıvamı vardır. 
Sütten laktik asit bakterileri  
fermantasyonuyla elde edilen yoğurt 
ve kefir, kendilerine has ekşi bir tada 
ve kıvama sahiptir. 

İşte fermantasyon sonucu oluşan bu 
besinlerin yoğurt, kefir ve turşu gibi 
probiyotik etki gösterip göstermediği 
ve sağlığı nasıl etkilediği oldukça 
merak ediliyor. Ayrıca bu konuya 
yönelik medya ve sağlık haberlerinde 
çok değişik görüş ve ifadeler de yer 
aldığı için konuyla ilgili olarak bilimin 
ne söylediğine bakmakta fayda var.

 



yönelik haberlerin sayısı da oldukça 
fazla. Peki fermente yiyecek veya 
içecekler tam olarak nedir? Fermente 
yiyecek ve içeceklerin hepsi probiyotik 
özellik gösterir mi? Fermente 
ürünlerin olası sağlık etkileri 
konusunda bilimsel otoritelerin 
önerileri nelerdir?

Fermente ürünlerin tarihin erken 
dönemlerinden (MÖ 6000'li yıllar) 
itibaren özellikle Mezopotamya ve 
Doğu Akdeniz bölgelerinde üretildiği 
tahmin ediliyor. Etler, sütler, tahıllar, 
sebze ve meyveler geçmişte çeşitli 
yöntemlerle fermente edilerek uzun 
süre muhafaza edilmiş ve tüketilmiş. 
Dünyada 3.500'den fazla fermente 
yiyecek ve içecek üretilmiş, bunlar 
aynı zamanda üretildikleri 
coğrafyaların yemek kültürlerinin 
şekillenmesine de büyük katkı 

Fermente yiyecekler, medyada ve 
sağlık haberlerinde, son dönemde 
sıklıklıkla gündeme geliyor. Fermente 
yiyecek ve içeceklerin probiyotik etki 
gösterdiği ve sağlığa faydalı olduğuna 
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1.0x106 kob/g probiyotik düzeyine 
ulaşamazlar. Laktik asit bakterileri turşu 
yapımında da görev alır ancak bu 
canlı bakterilerin miktarı yukarıda 
belirtilen  1.0X106 kob/g’a ulaşamaz. 
Probiyotiklerin sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için insan sindirim 
sistemine canlı ulaşabilmeleri gerekir. 
Saklama koşullarının uygun olmaması 
ve soğuk zincirin kırılması 
probiyotiklerin sağkalımını 
engelleyebilir. Probiyotikler ince 
bağırsak epitelinde geçici olarak 
çoğalırlar ve böylelikle zararlı diğer 
bağırsak mikroorganizmalarının 
çoğalmasını önlerler. Probiyotik 
bakteriler bağırsakta geçici olarak 
çoğaldıkları için ancak düzenli olarak 
tüketildiklerinde sağlık etkilerini 
gösterebilirler.

 

Fermente ve probiyotik 
yiyeceklerin sağlık etkileri 
konusunda bilimsel veriler 
ne söylüyor?
Fermantasyonun, besinlerde protein 
sindirilebilirliğini, B vitamini içeriğini, 
demir ve çinko gibi minerallerin ise 
biyoyararlanımını artırabileceği 
bilinmektedir.  Bunun yanı sıra belirli 
sindirim sorunları yaşayan kişiler 
fermente besinleri tercih edebilirler. 
Örneğin, irritabl bağırsak sendromu 
olan bireyler için mayalı ekmekler 
daha kolay sindirilebilir bir alternatif 
olabilir. Ayrıca yine  süt ürünlerinin 
fermente edilmesiyle laktik asit 
bakterileri sütün içindeki laktozu 
kullanır ve  böylece laktoz içeriği 

düşük ve sindirimini kolay bir ürün 
elde edilebilir. Fermente süt ürünleri, 
probiyotik bakteriler olan laktik asit 
bakterileri içerir. Probiyotiklerin, 
sindirim sistemi sağlığını ve bağışıklığı 
destekleyebileceği, kalp ve damar 
hastalıkları, kolon ve meme kanserleri  
gibi hastalıklardan koruyucu 
olabileceğini ileri süren çok sayıda 
araştırma söz konusudur ancak kanıta 
dayalı, kesin bilimsel veriler henüz 
yeterli değildir. 

Fermente yiyecek ve 
içeceklerin yeterli ve 
dengeli beslenmedeki yeri 
nedir?
Fermente yiyecek ve içecekler, yeterli 
ve dengeli beslenmede önemli yer 
tutar. Özellikle peynir, yoğurt, tarhana, 
kefir ve turşu gibi fermente yiyecekler 
besleyici değerlerinin yanı sıra, besin 
çeşitliliğine  katkı sağlayabilirler ve 
sağlığı destekleyebilirler. Ancak 
fermente yiyecek ve içeceklerin, 
doymuş yağ ve sodyum içeriğine 
dikkat edilmelidir. Örneğin turşu, çeşitli 
peynirler ile bazı yoğurtların sodyum 
içeriği oldukça yüksektir. Sodyum 
içeriği yüksek fermente ürünlerin 
tüketiminde porsiyon kontrolüne 
dikkat edilmelidir. Fermente yiyecek 
ve içecekler, başlıca bir besin grubu 
olarak değerlendirilmemekle birlikte 
gelecekte beslenme rehberlerinde ayrı 
bir besin grubu olarak yer almaları 
konusunda öneriler de bulunmaktadır. 

Probiyotik özellik nedir? 
Fermente yiyecek ve 
içeceklerin hepsi aynı 
zamanda probiyotik 
özellik gösterir mi?
Probiyotiğin kelime anlamı ‘yaşam için 
uygun’ dur. Probiyotikler, yeterli 
miktarda alındığında, insan sağlığına 
faydaları olan canlı mikroorganizmalar 
olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik 
besinler ise, insan sağlığı için faydalı 
olan bu  canlı probiyotik 
mikroorganizmaları yeterli miktarda 
içerebilen besinler olarak 
tanımlanabilmektedir. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne 
göre, Sayı: (28157) bir yiyecek veya 
içeceğin probiyotik olarak 
tanımlanabilmesi için son kullanma 
tarihine kadar en az 1x106 kob/gram 
(koloni oluşturan birim/bakteri kütlesi)  
canlı mikroorganizma içermesi 

gerekmektedir. Bu değer, 
probiyotiklerin olası sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için gerekli olan  en 
düşük miktarı ifade etmektedir.

Örneğin , yoğurt ve kefir eldesinde 
kullanılan maya/kültürde bulunan 
laktik asit bakterileri probiyotik 
bakterilere örnek gösterilebilir. Ancak 
bu probiyotik bakterilerden, 
endüstriyel veya ev koşullarında 
fermente edilerek oluşan yoğurt veya 
kefir gibi besinlere probiyotik besinler 
olarak tanımlanabilmesi için bu 
besinlerin son kullanım tarihine kadar 
yapılarında bulunan canlı probiyotik 
mikroorganizma sayılarının “1.0X106 
kob/g” düzeyinde bulunması gerekir. 
Sonuç olarak evde mayalanan veya 
endüstriyel olarak fermentasyon 
sonucu üretilen yoğurt veya kefir 
probiyotik mikroorganizma içermekle 
birlikte bu probiyotik 
mikroorganizmaların sağlık etkilerini 
gösterebilmeleri için gerekli olan en az 

sağlamışlardır. Fermantasyonun 
gerçekleşmesinde başrolü üstlenen 
mikroorganizlamalar ancak 19. 
yüzyılın ortalarında detaylı olarak 
keşfedilmiş ve böylelikle fermantasyon 
sürecinin nasıl olduğu 
açıklanabilmiştir.

Fermente besinler ve 
yiyecekler nelerdir?
Sütten elde edilen yoğurt, peynir, kefir 
ve kımız gibi fermente süt ürünleri, 
tahıllardan elde edilen boza ve 
tarhana, etlerden elde edilen 
geleneksel sucuk, pastırma ve 
sebzelerden elde edilen turşular 
geleneksel fermente yiyecekler 
arasında sıralanabilir. Güney Kore'de 
baharatlı fermente lahana (kimchi), 
Almanya'da fermente lahana 
(sauerkraut), İsveç'te surströmming 
fermente ringa balığı (surströmming), 
Japonya’da fermente soya fasulyesi 
(miso), kendi coğrafyalarına özgü olan 
ve yemek kültürlerini şekillendiren 
geleneksel fermente besinler arasında 
gösterilebilir.

Fermantasyon nedir? 
Fermente ürünler nasıl 
elde edilir?
Fermantasyon; bakterilerin veya 
mantar gibi mikroorganizmaların, 
büyümek için besinleri bir kaynak 
olarak kullandığı doğal bir süreçtir. 
Mikroorganizmalar, karbonhidrat gibi 
besin öğelerini kullanarak, 
fermantasyonu gerçekleştirirler. Bu 
süreçte fermantasyonun düzeyi ve 

süresine bağlı olarak organik asitler ve 
alkol gibi bazı yan ürünler de 
oluşabilir.  Endüstriyel olarak üretilen 
veya evde hazırlanan fermente 
ürünlerde,  fermantasyonu sağlamak 
için mikroorganizma kültürleri 
kullanılır, yoğurt, kefir veya ekmek 
yapımı buna örnek gösterilebilir. 
Herhangi bir kültür yani 
mikroorganizma kullanılmadan, bazı 
özel mikroorganizmaların 
çoğalmasına olanak sağlayan koşullar 
söz konusu ise kendiliğinden 
fermente olabilen besinler de 
mevcuttur. Almanya’da fermente 
lahana turşusu (sauerkraut) ve bizim 
geleneksel turşularımız da buna örnek 
gösterilebilir.  Fermente ürünlerin, 
kendine özgü tat ve kıvamı vardır. 
Sütten laktik asit bakterileri  
fermantasyonuyla elde edilen yoğurt 
ve kefir, kendilerine has ekşi bir tada 
ve kıvama sahiptir. 

İşte fermantasyon sonucu oluşan bu 
besinlerin yoğurt, kefir ve turşu gibi 
probiyotik etki gösterip göstermediği 
ve sağlığı nasıl etkilediği oldukça 
merak ediliyor. Ayrıca bu konuya 
yönelik medya ve sağlık haberlerinde 
çok değişik görüş ve ifadeler de yer 
aldığı için konuyla ilgili olarak bilimin 
ne söylediğine bakmakta fayda var.
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Dondurulmuş sebzelerin 
besin değeri nasıl 
korunur?
Hasat döneminde tüketime uygun 
meyve ve sebzeler toplanır, 
dondurulmuş ürün haline 
getirilinceye dek  +4°C’de (buzdolabı 
ısısı) saklanır. Besin değeri kaybını en 
aza indirmek amacıyla üretim alanları 
genellikle ekim alanlarına yakın, uygun 
yerler arasından belirlenir. +4°C’de 
saklanan besinler en geç 8 saat 
sonrasında da üretime alınır. Her besin 
kendi özelliklerine göre, soyma, 
ayıklama gibi işlemlerden geçtikten 
sonra, içerdikleri ve bozulmalarında rol 
oynayan enzimlerin aktivitesini 
durdurmak üzere besinlere haşlama 
ve hızlı soğutma uygulanır. Ardından 
besinler -40° C‘de hızlı dondurma 
işleminden geçirilerek tek tek 
dondurulur. Bu işlem, dondurulmuş 
sebzelerin ambalajından kullanılacak 
kadar ürün alınıp,  kalanı tekrar derin 
dondurucuda son kullanma tarihine 
kadar saklamayı da mümkün kılar. 
Evimizde de, sebzeleri kısa süreli 
haşlayıp, soğutup derin 
dondurucularda muhafaza edebiliriz. 
Hızlı dondurma işleminde, evdeki 
uygulamadan farklı olarak besin değeri 
kaybının başladığı -5°C eşiğinin hızlıca 
aşılmasını sağlayarak, besin değerinin 
korunmasına destek olur. 

Konserve sebze ve 
meyvelerin besin değeri 
nasıl korunur?
Hasat sonrası, yıkama, ayıklama, 
doğrama, kabuk soyma veya çekirdek 
çıkarma işlemlerinden geçen sebze ve 

meyveler, tanelerin büyüklüğüne göre 
85-98ºC aralığında, uygulanan 
sıcaklığa bağlı olarak, 2-8 dakika 
arasında ısıl işleme tabii tutulur yani 
haşlanır. Böylelikle sterilizasyon 
sağlanmış, bozulmaya neden olan 
enzimlerin aktiviteleri durduruluyor, 
besin değeri korunarak besin güvenliği 
sağlanıyor.  

Dondurulmuş veya 
konserve besinler, dengeli 
beslenmeyi nasıl 
destekleyebilir? Bilimsel 
veriler ne söylüyor?
Amerika Beslenme Birliği (American 
Nutrition Society – ASN), 
dondurulmuş, konserve veya 
kurutulmuş sebze ve meyvelerin, 
besin değerini koruyarak, raf ömrünü 
uzatmaya ve böylelikle besin 
güvenliğini desteklemeye yardımcı 
olabileceğini belirtiyor. 2003-2008 
Amerika Beslenme ve Sağlık 
Araştırması sonuçlarına göre 
konserve, dondurulmuş ve 
kurutulmuş sebze ve meyvelerin, 
posa/lif alımının yaklaşık %30’una, C 
Vitamini alımının %50’sine ve 
potasyum alımının %45’ine katkı 
verebilmektedir.  Konserve ve 
dondurulmuş sebze ve meyvelerin, 
vejetaryen ve vegan bireylerin 
beslenmelerinde, besin çeşitliliğinin 
sağlanmasında önemli olduğu da 
bildirilmektedir. Dolayısıyla, 
dondurulmuş veya konserve besinler 
besin değerinin korunmasına, besin 
güvenliğinin ve çeşitliliğinin 
sağlamasına katkı yaparak yeterli ve 
dengeli beslenmeyi destekleyebilir. 

düşüncesi ise oldukça yaygın. Peki, 
bilimsel veriler ve otoriteler bu konuda 
ne söylüyor?

Çiftlikten çatala sebze ve 
meyvelerin yolculuğu 
Sebze ve meyveler olgunlaştığında ve 
hasat edildiğinde besin ögeleri içeriği 
zengindir.  Ancak hasat edilen sebze 
ve meyvelerin bozulma sürecini 
hızlandıran su içerikleri (su aktivitesi) 
de yüksektir. Hasat gerçekleştikten 
sonra sebze ve meyvelerin pazar veya 
marketlere ulaşması, ardından son 
tüketici ile buluşması ortalama 1-2 
hafta, sonrasında tüketilmesi ise birkaç 
gün sürebilir. Bu zaman zarfında sebze 
ve meyvelerin muhafaza edildiği 
koşullar (sıcaklık, nem) hem 
bozulmayı hem de besin değeri 
kayıplarını arttırabilir. Özellikle su 
kaybına bağlı olarak B grubu 
vitaminlerin kaybı, oda ısısında 
beklemeye bağlı olarak da C vitamini 
kaybı gerçekleşebilir. 

Besin işleme yöntemlerinin, besin 
değerlerini nasıl etkilediği konusu 
kafalarda soru işareti yaratmaya 
devam ediyor. Uluslararası Gıda Bilgi 
Konseyi (IFIC) Tüketici 
Araştırması-2016 sonuçlarına göre 
100 bireyden 6’sı dondurulmuş veya 
konserve gibi işlenmiş besinlerin 
tüketimi konusunda endişeli. 
Dondurulmuş veya konserve 
besinlerin, özellikle vitamin-mineral 
içeriğinin tamamen kayba uğradığı 

Dondurulmuş 
veya konserve 
sebze ve 
meyvelerin 
besin değeri 
değişiyor mu?
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besinlerin de yer aldığı besin tüketim 
sıklığı anketlerini yanıtlamaları 
istenmiştir. .  Bu yanıtlara göre de 
bireylerin, ortalama sebze-meyve ve 
kurubaklagil tüketim porsiyonları 
hesaplanmıştır. Sonrasında bireyler 
ortalama 7.4 yıl süresince izlenmiş ve 
bu zaman zarfında bireylerin bazı 
klinik ölçümleri değerlendirilmiştir. 

İzlem sürecinde, kalp-damar 
hastalığına bağlı 1.649, tüm nedenlere 
bağlı olarak da toplam 5.796 ölüm 
gerçekleşmiştir. Tek başına 
sebze-meyve ve kurubaklagil 
tüketiminin kalp-damar hastalıklarına 
bağlı erken ölüm riski üzerine etkisini 
inceleyebilmek için, bu riski 
etkileyebilecek yaş, cinsiyet, enerji 
alımı, tütün kullanımı, aktivite ve 
eğitim düzeyi, beyaz et, kırmızı et, 
ekmek ve tahıl tüketimi gibi diğer 
etmenler, sabitlenerek istatistiksel 
analizler yapılmıştır. Araştırmacılar, 1 
porsiyon sebze-meyve için porsiyon 
ölçüsünü 125g, baklagil ölçüsünü ise 
150g olarak belirlemiştir.  Araştırmada 
sebze-meyve ve baklagillerin 
ortalama tüketimi 3.91 porsiyon olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmacılar, 
sebze-meyve ile baklagil tüketiminin 
kalp-damar hastalıkları ve buna bağlı 
ölüm riski üzerine aşağıdaki sonuçları 
sunmuştur.  

Günde 1 porsiyondan az 
sebze-meyve ve baklagil 
tüketenlerle kıyaslandığında: 

• Sebze-meyve ve baklagillerin, 3 
porsiyon tüketiminin kalp-damar 
hastalıklarına bağlı erken ölüm 
riskinde %23,4 porsiyon tüketimin ise 
%20 düşüş sağladığı gösterilmiştir.  

Daha yüksek miktarlardaki tüketim ile 
kalp damar hastalıklarına bağlı erken 
ölüm riski arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. 

• Sebze-meyve ve baklagillerin, 3 
porsiyon tüketiminin, herhangi bir 
nedene bağlı erken ölüm riskini %22 
azalttığı gösterilmiştir. 

• Sebze-meyve baklagillerin günlük 3 
porsiyon tüketimin, hem kalp-damar 
hem de herhangi bir nedene bağlı 
erken ölüm riskinde en fazla azalmayı 
sağladığı gösterilmiştir.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Bu araştırma izlem boyutu da olan 
bir kohort çalışması: Bireylerin 
günlük, sebze-meyve ve baklagil 
tüketimi araştırmanın yalnızca 
başlangıcında, 1 kez değerlendirilmiştir 
ancak tüketim eğilimleri zaman 
içerisinde hem bireysel düzeyde hem 
de ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterebilir.

Erken ölüm riskini etkileyebilecek 
etmenlerin tümü göz önüne 
alınmamış:  Yaş, cinsiyet, aktivite, 
enerji alımı gibi bazı değişkenler 
dikkate alınsa da, alkol tüketimi, diğer 
beslenme alışkanlıkları, 
sosyoekonomik ve kültürel etmenler 
gibi diğer etmenler de kalp damar 
hastalıkları ve erken ölüm riski 
üzerinde etkili olabilir.

Sebze ve meyvelerin belirgin 
türlerine özel değerlendirme 
yapılmamıştır:  Belirli bazı sebze ve 
meyvelerin kalp-damar hastalıkları 

sebze-meyve ile kurubaklagil tüketim 
porsiyonları ile kalp-damar hastalıkları 
ve buna bağlı erken ölüm riski 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. 
Beslenme rehberlerinde yer alan 
önerilere aksi bulgular sunan bu 
araştırmanın sonuçları gerçekte ne 
söylüyor?  Bilim ve sağlık otoriteleri 
sebze ve meyve tüketimi konusunda 
hangi önerilerde bulunuyor?

İleriye dönük, bir kohort çalışma 
olarak dizayn edilen bu araştırmaya, 
Kuzey Amerika, Avrupa, Güney 
Amerika, Orta Doğu, Güney Asya, Çin, 
Güneydoğu Asya ve Afrika 
bölgelerinden toplam 18 ülkeden, 
herhangi bir kalp damar hastalığı 
olmayan, yaşları 35-70 arasında 
değişen, düşük-orta - ve yüksek 
gelirli,135.335 birey dâhil edilmiştir. 
Araştırmanın başlangıcında, 
bireylerden kendi ülkelerine özgü 

Her gün sebze ve meyve tüketmenin 
sağlığı desteklediği bilinmektedir. Son 
dönemde “Günde 3 porsiyondan fazla 
sebze ve meyve tüketmek bilinenin 
aksine uzun yaşam ile ilişkili değil” 
sonucunu ileri süren bir araştırma ise 
konuyu yeniden gündeme taşıyor. 
Söz konusu araştırma, toplam 18 
ülkede, bireylerin günlük 

Her gün 3 
porsiyon sebze 
ve meyve 
tüketmek 
yaşam süresini 
arttırıyor mu?

veya erken ölüm riski üzerine etkileri 
de farklı olabilir ancak araştırmada 
bireylerin hangi sebze ve meyveleri 
tükettiği ayrıca incelenmemiştir. 

Araştırmanın sonuçlarını Avrupa’ya 
genellemek doğru olmayabilir: 
Verilerin büyük çoğunluğu düşük veya 
orta gelirli ülkelerde yaşayan 
bireylerden elde edilmiştir. Bireylerin 
yalnızca %11'i Avrupa'dan ve Kuzey 
Amerika'dandır. 

Sebze-meyve ve kurubaklagiller için 
1 porsiyon olarak belirlenen miktar 
WHO’nun kullandığı porsiyon 
ölçülerinin üzerinde: 1 porsiyon 
sebze-meyve için 125g ve 1 porsiyon 
kurubaklagil için 150g olarak 
belirlenen porsiyon ölçüleri Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği 
porsiyon ölçüsü olan 80g’ın 
üzerindedir.  Dolayısıyla bu 
araştırmadaki 3 porsiyon, WHO’nun 5 
porsiyonuna karşılık gelmektedir. 
Aslında bu araştırmada da gösterilen, 
hem kalp-damar hastalıkları hem de 
tüm nedenlere bağlı bağlı ölüm riskini 
azaltan tüketim miktarı WHO’nun 
belirlediği ölçülere göre 5 porsiyona 
karşılık geliyor.  

Bilimsel veriler ne diyor?
• Günlük lif/posa gereksinimini 
karşılamak ve kronik hastalık riskini 
azaltmak için WHO, günde en az 
400g (veya 5 porsiyon) sebze-meyve 
tüketimini önermektedir.

• 2013 yılına ait bir Cochrane 
derlemesi, sebze-meyve tüketiminin, 
kan basıncı ve kan yağları üzerinde 
olumlu etkileri olduğuna dair güçlü bir 
kanıt bulunmadığını belirtmiş, ancak 
sağlığı geliştirici diğer etkileri 
nedeniyle de genel tüketimin 
artırılmasını tavsiye etmiştir.

• WHO, Avrupa ülkelerinde, sebze 
-meyve tüketiminin halen yetersiz 
olduğunu ve bunun da enerji 
dengesizliğine neden olabileceğini 
öngördüğünü bildirmektedir.
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besinlerin de yer aldığı besin tüketim 
sıklığı anketlerini yanıtlamaları 
istenmiştir. .  Bu yanıtlara göre de 
bireylerin, ortalama sebze-meyve ve 
kurubaklagil tüketim porsiyonları 
hesaplanmıştır. Sonrasında bireyler 
ortalama 7.4 yıl süresince izlenmiş ve 
bu zaman zarfında bireylerin bazı 
klinik ölçümleri değerlendirilmiştir. 

İzlem sürecinde, kalp-damar 
hastalığına bağlı 1.649, tüm nedenlere 
bağlı olarak da toplam 5.796 ölüm 
gerçekleşmiştir. Tek başına 
sebze-meyve ve kurubaklagil 
tüketiminin kalp-damar hastalıklarına 
bağlı erken ölüm riski üzerine etkisini 
inceleyebilmek için, bu riski 
etkileyebilecek yaş, cinsiyet, enerji 
alımı, tütün kullanımı, aktivite ve 
eğitim düzeyi, beyaz et, kırmızı et, 
ekmek ve tahıl tüketimi gibi diğer 
etmenler, sabitlenerek istatistiksel 
analizler yapılmıştır. Araştırmacılar, 1 
porsiyon sebze-meyve için porsiyon 
ölçüsünü 125g, baklagil ölçüsünü ise 
150g olarak belirlemiştir.  Araştırmada 
sebze-meyve ve baklagillerin 
ortalama tüketimi 3.91 porsiyon olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmacılar, 
sebze-meyve ile baklagil tüketiminin 
kalp-damar hastalıkları ve buna bağlı 
ölüm riski üzerine aşağıdaki sonuçları 
sunmuştur.  

Günde 1 porsiyondan az 
sebze-meyve ve baklagil 
tüketenlerle kıyaslandığında: 

• Sebze-meyve ve baklagillerin, 3 
porsiyon tüketiminin kalp-damar 
hastalıklarına bağlı erken ölüm 
riskinde %23,4 porsiyon tüketimin ise 
%20 düşüş sağladığı gösterilmiştir.  

Daha yüksek miktarlardaki tüketim ile 
kalp damar hastalıklarına bağlı erken 
ölüm riski arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. 

• Sebze-meyve ve baklagillerin, 3 
porsiyon tüketiminin, herhangi bir 
nedene bağlı erken ölüm riskini %22 
azalttığı gösterilmiştir. 

• Sebze-meyve baklagillerin günlük 3 
porsiyon tüketimin, hem kalp-damar 
hem de herhangi bir nedene bağlı 
erken ölüm riskinde en fazla azalmayı 
sağladığı gösterilmiştir.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Bu araştırma izlem boyutu da olan 
bir kohort çalışması: Bireylerin 
günlük, sebze-meyve ve baklagil 
tüketimi araştırmanın yalnızca 
başlangıcında, 1 kez değerlendirilmiştir 
ancak tüketim eğilimleri zaman 
içerisinde hem bireysel düzeyde hem 
de ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterebilir.

Erken ölüm riskini etkileyebilecek 
etmenlerin tümü göz önüne 
alınmamış:  Yaş, cinsiyet, aktivite, 
enerji alımı gibi bazı değişkenler 
dikkate alınsa da, alkol tüketimi, diğer 
beslenme alışkanlıkları, 
sosyoekonomik ve kültürel etmenler 
gibi diğer etmenler de kalp damar 
hastalıkları ve erken ölüm riski 
üzerinde etkili olabilir.

Sebze ve meyvelerin belirgin 
türlerine özel değerlendirme 
yapılmamıştır:  Belirli bazı sebze ve 
meyvelerin kalp-damar hastalıkları 

sebze-meyve ile kurubaklagil tüketim 
porsiyonları ile kalp-damar hastalıkları 
ve buna bağlı erken ölüm riski 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. 
Beslenme rehberlerinde yer alan 
önerilere aksi bulgular sunan bu 
araştırmanın sonuçları gerçekte ne 
söylüyor?  Bilim ve sağlık otoriteleri 
sebze ve meyve tüketimi konusunda 
hangi önerilerde bulunuyor?

İleriye dönük, bir kohort çalışma 
olarak dizayn edilen bu araştırmaya, 
Kuzey Amerika, Avrupa, Güney 
Amerika, Orta Doğu, Güney Asya, Çin, 
Güneydoğu Asya ve Afrika 
bölgelerinden toplam 18 ülkeden, 
herhangi bir kalp damar hastalığı 
olmayan, yaşları 35-70 arasında 
değişen, düşük-orta - ve yüksek 
gelirli,135.335 birey dâhil edilmiştir. 
Araştırmanın başlangıcında, 
bireylerden kendi ülkelerine özgü 

Her gün sebze ve meyve tüketmenin 
sağlığı desteklediği bilinmektedir. Son 
dönemde “Günde 3 porsiyondan fazla 
sebze ve meyve tüketmek bilinenin 
aksine uzun yaşam ile ilişkili değil” 
sonucunu ileri süren bir araştırma ise 
konuyu yeniden gündeme taşıyor. 
Söz konusu araştırma, toplam 18 
ülkede, bireylerin günlük 

veya erken ölüm riski üzerine etkileri 
de farklı olabilir ancak araştırmada 
bireylerin hangi sebze ve meyveleri 
tükettiği ayrıca incelenmemiştir. 

Araştırmanın sonuçlarını Avrupa’ya 
genellemek doğru olmayabilir: 
Verilerin büyük çoğunluğu düşük veya 
orta gelirli ülkelerde yaşayan 
bireylerden elde edilmiştir. Bireylerin 
yalnızca %11'i Avrupa'dan ve Kuzey 
Amerika'dandır. 

Sebze-meyve ve kurubaklagiller için 
1 porsiyon olarak belirlenen miktar 
WHO’nun kullandığı porsiyon 
ölçülerinin üzerinde: 1 porsiyon 
sebze-meyve için 125g ve 1 porsiyon 
kurubaklagil için 150g olarak 
belirlenen porsiyon ölçüleri Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği 
porsiyon ölçüsü olan 80g’ın 
üzerindedir.  Dolayısıyla bu 
araştırmadaki 3 porsiyon, WHO’nun 5 
porsiyonuna karşılık gelmektedir. 
Aslında bu araştırmada da gösterilen, 
hem kalp-damar hastalıkları hem de 
tüm nedenlere bağlı bağlı ölüm riskini 
azaltan tüketim miktarı WHO’nun 
belirlediği ölçülere göre 5 porsiyona 
karşılık geliyor.  

Bilimsel veriler ne diyor?
• Günlük lif/posa gereksinimini 
karşılamak ve kronik hastalık riskini 
azaltmak için WHO, günde en az 
400g (veya 5 porsiyon) sebze-meyve 
tüketimini önermektedir.

• 2013 yılına ait bir Cochrane 
derlemesi, sebze-meyve tüketiminin, 
kan basıncı ve kan yağları üzerinde 
olumlu etkileri olduğuna dair güçlü bir 
kanıt bulunmadığını belirtmiş, ancak 
sağlığı geliştirici diğer etkileri 
nedeniyle de genel tüketimin 
artırılmasını tavsiye etmiştir.

• WHO, Avrupa ülkelerinde, sebze 
-meyve tüketiminin halen yetersiz 
olduğunu ve bunun da enerji 
dengesizliğine neden olabileceğini 
öngördüğünü bildirmektedir.
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Alüminyum nedir?
Alüminyum, demir, kalay ve bakır gibi 
bir “ağır metal” dir. Yerkabuğunda en 
fazla bulunan metal olan Alüminyum 
aynı zamanda yeryüzü ağırlığının 
yaklaşık % 8'ini oluşturur. Alüminyum 
neredeyse tüm kayalar ve topraklarda 
doğal olarak bulunur buna ek olarak 
suda, havada ve insan vücudunda da 
bulunabilir. Toprakta ve suda doğal 
olarak bulunan alüminyum, 
vejetasyon yani bitki örtüsü ile 
emilebilir. 

Alüminyum ile Alzheimer 
arasında bir ilişki 
olabileceği neden ileri 
sürülmüştür?
Alüminyum, yeryüzünde birçok 
kaynakta bulunan, nörotoksik bir ağır 
metaldir dolayısıyla insanlar günlük 
yaşamlarında alüminyuma sık maruz 
kalmaktadır. Alzheimer’lı bireylerin 
beyinlerinde artmış alüminyum 
konsantrasyonu olduğunu gösteren 
ve bunun aksini de gösteren 
araştırmalar olmuştur. Alüminyuma 
maruziyetin yüksek olduğu 
mesleklerde Alzheimer’ın daha fazla 
görüldüğüne yönelik hipotezler ise 
kanıtlanmamıştır ancak nörotoksik 
alüminyumun Alzheimer riski ile ilişkisi 
tartışılmaya devam etmiştir. 

Beslenmedeki alüminyum 
kaynakları nelerdir?
Beslenmedeki alüminyum çeşitli 
doğal ve sentetik kaynaklardan 

gelebilir. Çay yaprakları, kakao, 
baharatlar ve diğer bazı bitkiler 
büyürken alüminyumu da yapılarında 
tutarlar. Ekmek, pirinç, kek, bisküvi gibi 
tahıl ve tahıl ürünleri ile mantar, 
ıspanak, turp, marul gibi bazı sebzeler, 
süt ve süt ürünleri, soya ve ürünleri, 
bebek formulaları alüminyum 
bulunan besin ve yiyeceklere örnek 
gösterilebilir. İçme suyu alüminyum 
için küçük bir maruziyet kaynağıdır.

Gıda katkı maddeleri ve gıda 
renklendiricileri, besinlerle alınan 
alüminyuma katkı yaparlar. 
Alüminyum içeren gıda katkı 
maddeleri, tat ve dokuyu geliştirmek 
için kullanılmaktadır. Fırıncılık 
ürünlerine uygulanan ince kaplamalar 
veya yiyecek ve içeceklerde 
topaklanmayı önleyen koruyucular 
bunlara örnek gösterilebilir. Suda 
çözünen gıda renklendiricileri, suda 
çözünmeyen pigmentler elde etmek 
için alüminyum tuzuyla çökeltilir. Suda 
çözünmeyen bu renklendiricilerin, yağ 
ve yağ içeren gıdalarda kullanımı 
avantajlarıdır ve diğer renklendiricilere 
göre daha iyi dağılım, daha geniş 
spektrum, daha parlak renk, daha 
yüksek ışık ve ısı stabilitesi sağlarlar. 
Tüm gıda katkı maddeleri gibi 
alüminyum içeren gıda katkı 
maddeleri de ayrıntılı bilimsel güvenlik 
değerlendirmesine tabiidir. Kullanımı 
onaylı gıda katkı maddeleri, gıdalarda 
izin verilen miktarlarda kullanılabilir.  
Alüminyum içeren tencerelerin veya 
alüminyum folyo gibi ambalaj 
malzemelerinin kullanımı gıdalara az 
miktarda alüminyumun geçişine 
sebep olabilir. 
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konuşulmuştur.  Bugüne kadar medya 
ve diğer iletişim kanallarında, 
alüminyum folyo kullanımının sağlığı 
tehdit ettiğine yönelik sayısız haber de 
yer almıştır. Haberlerde genellikle, 
“Pişirirken alüminyum folyo 
kullanırsanız sağlığınızı tehlikeye 
atarsınız” veya ”Alüminyum beyin 
sağlığını tehdit ediyor” şeklinde 
iddialar ortaya atılmıştır.  Bu iddialar 
için genellikle 3 neden öne 
sürülmektedir. Bu iddialardan ilki, 
alüminyum folyo pişirmede 
kullanılırsa alüminyumun serbest 
kalabileceği, ikincisi, serbest kalan ve 
besine geçiş yapan alüminyumun 
yüksek konsantrasyonlarda beyne 
ulaşabileceği ve sonuncusu da 
beyindeki yüksek alüminyum 
konsantrasyonunun Alzheimer riskini 
arttırabileceği yönündedir.

Alüminyum çok sayıda bilimsel 
tartışmanın konusu olmuştur. Öyle ki 
sessiz film yıldızı Rudolph Valentino 
1926'da ülser nedeniyle yaşamını 
yitirmiş ancak alüminyum tencerede 
hazırlanan bir yemek nedeniyle 
yaşamını yitirdiği söylentileri epeyce 

Alüminyum 
folyo ile 
pişirme 
Alzheimer 
riskini 
arttırıyor mu?

Alüminyum içeren 
yiyecek ve içecekleri 
tüketmek güvenilir mi?
Alüminyumun insan sağlığına etkisini 
inceleyen çok sayıda araştırma 
yapılmıştır. Son yıllarda, kronik 
alüminyum maruziyetinin Alzheimer 
hastalığına yol açabileceği endişeleri 
ise artmıştır. EFSA, 2008'de 
alüminyum için bir güvenlik 
değerlendirmesi yapmış ve kanıta 
dayalı mevcut bilimsel verilere göre 
Alzheimer hastalığının gelişimi için bir 
risk oluşturduğuna yönelik yeterli kanıt 
olmadığını bildirmiştir 3.  Alüminyum, 
sebzeler, tahıllar ve süt ürünleri gibi 
yeterli ve dengeli beslenmenin parçası 
olan pek çok besin ve içecekte 
bulunur. Alüminyumun bağırsaklardan 
düşük düzeyde emilimi ve böbrekler 
aracılığıyla idrarla etkili şekilde 
vücuttan uzaklaştırılması sonucu 
insan organizmasındaki alüminyum 
düzeyleri kontrol edilmekte düşük 
düzeylerde tutulabilmektedir. 
Dolayısıyla beslenme ile alının 
alüminyum, böbrek işlevleri normal 
olan kişilerde bir endişe kaynağı 
olmamalıdır. 

Alüminyum folyonun 
pişirmede kullanımı, 
besinlere alüminyum 
geçişine neden olur mu? 
Pişirme işlemi süresince besinlere 
düşük miktarlarda alüminyum geçişi 
gerçekleşebilir ancak bu miktar 

besinin asiditesi ve pişirme sıcaklığına 
bağlı olarak değişiklik gösterir, asitlik ve 
sıcaklık artışı ile besine geçen miktar 
da artabilir.  

Besine geçen ve vücuda 
alınan bu alüminyumun 
ne kadarı vücut tarafından 
kullanılıyor?
Araştırmaların çoğu % 1'den daha az 
olduğunu bildiriyor. Laboratuvar 
sıçanlarında ve sağlıklı bireylerde 
yürütülen araştırmalar, besinlerle 
alınan alüminyumun yalnızca % 0.06 
-% 0.4'ünün emilebildiği ve düzeyin 
oldukça düşük olduğu bildiriliyor. 

Alüminyum folyoların 
kullanımı Alzheimer için 
bir risk oluşturur mu?
Sindirim ve emilim sonrası 
(beslenmeyle alınan alüminyumun % 
0.06 -% 0.4'ünün emilebildiğini 
hatırlarsak)  dolaşıma katılan 
alüminyumun beyin dokusuna 
ulaşana dek diğer doku ve organlara 
dağılımını sırasıyla yaklaşık olarak 60, 
25, 10, 3 ve 1% (kemik, akciğer, kas, 
karaciğer ve beyin) olarak 
sıralanabileceği bildirilmektedir. 
Alüminyum birikimine yol açabilecek 
bir alımın gerçekçi olamayacağını 
gösterebilir. Bunun yanı sıra, Kanada 
Alzheimer Topluluğu ve Uluslararası 
Alzheimer Cemiyeti, alüminyumun, 
alzhiemer için bir risk etmeni 
olmadığını bildirmektedir.  Bu 

tartışmayı canlandıracak yeni 
çalışmalar ortaya çıkıyor ancak 
alüminyumun Alzheimer'e neden 
olabileceğini ileri süren mekanizmalar, 
kanıta dayalı bilimsel verilerden uzak. 

Sonuç olarak alüminyum folyonun 
pişirmede kullanımı ile beyninizin 
yüksek konsantrasyonda alüminyuma 
maruz kalma riski oldukça düşük.
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Alüminyum nedir?
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Beslenmedeki alüminyum 
kaynakları nelerdir?
Beslenmedeki alüminyum çeşitli 
doğal ve sentetik kaynaklardan 

gelebilir. Çay yaprakları, kakao, 
baharatlar ve diğer bazı bitkiler 
büyürken alüminyumu da yapılarında 
tutarlar. Ekmek, pirinç, kek, bisküvi gibi 
tahıl ve tahıl ürünleri ile mantar, 
ıspanak, turp, marul gibi bazı sebzeler, 
süt ve süt ürünleri, soya ve ürünleri, 
bebek formulaları alüminyum 
bulunan besin ve yiyeceklere örnek 
gösterilebilir. İçme suyu alüminyum 
için küçük bir maruziyet kaynağıdır.

Gıda katkı maddeleri ve gıda 
renklendiricileri, besinlerle alınan 
alüminyuma katkı yaparlar. 
Alüminyum içeren gıda katkı 
maddeleri, tat ve dokuyu geliştirmek 
için kullanılmaktadır. Fırıncılık 
ürünlerine uygulanan ince kaplamalar 
veya yiyecek ve içeceklerde 
topaklanmayı önleyen koruyucular 
bunlara örnek gösterilebilir. Suda 
çözünen gıda renklendiricileri, suda 
çözünmeyen pigmentler elde etmek 
için alüminyum tuzuyla çökeltilir. Suda 
çözünmeyen bu renklendiricilerin, yağ 
ve yağ içeren gıdalarda kullanımı 
avantajlarıdır ve diğer renklendiricilere 
göre daha iyi dağılım, daha geniş 
spektrum, daha parlak renk, daha 
yüksek ışık ve ısı stabilitesi sağlarlar. 
Tüm gıda katkı maddeleri gibi 
alüminyum içeren gıda katkı 
maddeleri de ayrıntılı bilimsel güvenlik 
değerlendirmesine tabiidir. Kullanımı 
onaylı gıda katkı maddeleri, gıdalarda 
izin verilen miktarlarda kullanılabilir.  
Alüminyum içeren tencerelerin veya 
alüminyum folyo gibi ambalaj 
malzemelerinin kullanımı gıdalara az 
miktarda alüminyumun geçişine 
sebep olabilir. 

konuşulmuştur.  Bugüne kadar medya 
ve diğer iletişim kanallarında, 
alüminyum folyo kullanımının sağlığı 
tehdit ettiğine yönelik sayısız haber de 
yer almıştır. Haberlerde genellikle, 
“Pişirirken alüminyum folyo 
kullanırsanız sağlığınızı tehlikeye 
atarsınız” veya ”Alüminyum beyin 
sağlığını tehdit ediyor” şeklinde 
iddialar ortaya atılmıştır.  Bu iddialar 
için genellikle 3 neden öne 
sürülmektedir. Bu iddialardan ilki, 
alüminyum folyo pişirmede 
kullanılırsa alüminyumun serbest 
kalabileceği, ikincisi, serbest kalan ve 
besine geçiş yapan alüminyumun 
yüksek konsantrasyonlarda beyne 
ulaşabileceği ve sonuncusu da 
beyindeki yüksek alüminyum 
konsantrasyonunun Alzheimer riskini 
arttırabileceği yönündedir.

Alüminyum çok sayıda bilimsel 
tartışmanın konusu olmuştur. Öyle ki 
sessiz film yıldızı Rudolph Valentino 
1926'da ülser nedeniyle yaşamını 
yitirmiş ancak alüminyum tencerede 
hazırlanan bir yemek nedeniyle 
yaşamını yitirdiği söylentileri epeyce 

Alüminyum içeren 
yiyecek ve içecekleri 
tüketmek güvenilir mi?
Alüminyumun insan sağlığına etkisini 
inceleyen çok sayıda araştırma 
yapılmıştır. Son yıllarda, kronik 
alüminyum maruziyetinin Alzheimer 
hastalığına yol açabileceği endişeleri 
ise artmıştır. EFSA, 2008'de 
alüminyum için bir güvenlik 
değerlendirmesi yapmış ve kanıta 
dayalı mevcut bilimsel verilere göre 
Alzheimer hastalığının gelişimi için bir 
risk oluşturduğuna yönelik yeterli kanıt 
olmadığını bildirmiştir 3.  Alüminyum, 
sebzeler, tahıllar ve süt ürünleri gibi 
yeterli ve dengeli beslenmenin parçası 
olan pek çok besin ve içecekte 
bulunur. Alüminyumun bağırsaklardan 
düşük düzeyde emilimi ve böbrekler 
aracılığıyla idrarla etkili şekilde 
vücuttan uzaklaştırılması sonucu 
insan organizmasındaki alüminyum 
düzeyleri kontrol edilmekte düşük 
düzeylerde tutulabilmektedir. 
Dolayısıyla beslenme ile alının 
alüminyum, böbrek işlevleri normal 
olan kişilerde bir endişe kaynağı 
olmamalıdır. 

Alüminyum folyonun 
pişirmede kullanımı, 
besinlere alüminyum 
geçişine neden olur mu? 
Pişirme işlemi süresince besinlere 
düşük miktarlarda alüminyum geçişi 
gerçekleşebilir ancak bu miktar 

besinin asiditesi ve pişirme sıcaklığına 
bağlı olarak değişiklik gösterir, asitlik ve 
sıcaklık artışı ile besine geçen miktar 
da artabilir.  

Besine geçen ve vücuda 
alınan bu alüminyumun 
ne kadarı vücut tarafından 
kullanılıyor?
Araştırmaların çoğu % 1'den daha az 
olduğunu bildiriyor. Laboratuvar 
sıçanlarında ve sağlıklı bireylerde 
yürütülen araştırmalar, besinlerle 
alınan alüminyumun yalnızca % 0.06 
-% 0.4'ünün emilebildiği ve düzeyin 
oldukça düşük olduğu bildiriliyor. 

Alüminyum folyoların 
kullanımı Alzheimer için 
bir risk oluşturur mu?
Sindirim ve emilim sonrası 
(beslenmeyle alınan alüminyumun % 
0.06 -% 0.4'ünün emilebildiğini 
hatırlarsak)  dolaşıma katılan 
alüminyumun beyin dokusuna 
ulaşana dek diğer doku ve organlara 
dağılımını sırasıyla yaklaşık olarak 60, 
25, 10, 3 ve 1% (kemik, akciğer, kas, 
karaciğer ve beyin) olarak 
sıralanabileceği bildirilmektedir. 
Alüminyum birikimine yol açabilecek 
bir alımın gerçekçi olamayacağını 
gösterebilir. Bunun yanı sıra, Kanada 
Alzheimer Topluluğu ve Uluslararası 
Alzheimer Cemiyeti, alüminyumun, 
alzhiemer için bir risk etmeni 
olmadığını bildirmektedir.  Bu 

tartışmayı canlandıracak yeni 
çalışmalar ortaya çıkıyor ancak 
alüminyumun Alzheimer'e neden 
olabileceğini ileri süren mekanizmalar, 
kanıta dayalı bilimsel verilerden uzak. 

Sonuç olarak alüminyum folyonun 
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sağlık etkileri ile hangisinden ne kadar 
tüketilmesi gerektiği halen tartışılmaya 
devam ediyor. Hayvansal ve bitkisel 
protein alımının yaşam süresine 
etkisini değerlendiren güncel bir 
araştırma; hayvansal ve bitkisel protein 
kaynakları ne kadar tüketilmeli 
sorusunu yeniden gündeme taşırken 
bir yandan da tartışmaları beraberinde 
getirdi…. Peki, beslenme ve sağlık 
otoriteleri bitkisel ve hayvansal 
kaynaklı proteinlerin tüketimi 
konusunda ne öneriyor?

Araştırmanın sonuçları ne 
söylüyor?
Yukarıdaki konuyu gündeme taşıyan 
haberlerde ele alınan araştırma yaşları 
ortalama 49 olan, 46 binden fazla 

Karbonhidrat, protein ve yağların 
yeterli ve dengeli beslenmedeki yeri 
ve günlük gereksinimleri bilinen bir 
konu. Bununla birlikte farklı 
karbonhidrat, yağ ve protein türlerinin 

Bitkisel 
Proteinler 
Yaşam 
Süresini 
Uzatıyor 
mu?
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erkek ve 85 binden fazla kadının 32 yıl 
süreyle izlendiği bir çalışma. 
Araştırmada bireylerin besin tüketim 
sıklıkları, her 4 yılda bir, 1 kez 
sorgulanmış, hayvansal ve bitkisel 
protein tüketimleri belirlenmiş ve 
yaşam tarzına ek olarak tıbbi bilgileri 
de ayrıca sorgulanmış. Sonuçta 
bireylerin, hayvansal protein alımının 
günlük toplam enerjiye katkısının  %14 
( %9-%22) olduğu bulunmuş. 
Araştırmada hayvansal protein alımı 
yüksek olan bireylerde kalp damar 
hastalıklarına bağlı ölüm riskinin de 
arttığı görülmüş ancak bu bireylerde 
sigara kullanımı, şişmanlık, hareketsiz 
olma gibi kalp damar hastalıklarına yol 
açabilecek yaşam tarzı etmenlerinden 
en az birinin mevcut olduğu da 
belirtiliyor. Kalp damar hastalıkları 
açısından risk oluşturan yaşam tarzı 
etmenlerinden herhangi biri 
bulunmayan bireylerde ise yüksek 
hayvansal protein alımıyla yaşam 
süresi arasında bir ilişki ise 
bulunmamış.   

Araştırmada, bireylerin bitkisel protein 
alımının günlük toplam enerjiye 
katkısının %4 (%2-%6) olduğu ve 
bitkisel protein tüketimi yüksek olan 
bireylerin aynı zamanda sağlıklı bir 
yaşam tarzını benimsediği ve 
dolayısıyla ölüm riskinin daha düşük 
olduğu tespit edilmiş. 

Hayvansal proteinden gelen enerjinin 
%3'ünün, bitkisel proteinlerden 
karşılanacak şekilde azaltılmasının tüm 
nedenlere bağlı ölüm riskini 
azaltabileceği de araştırmanın diğer 
sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Sigara, yetersiz fiziksel aktivite ve 
şişmanlık gibi etmenlerin yaşam 
süresinin kısalmasında rol oynadığının 
tespit edildiği araştırmada, yüksek 
bitkisel protein alımı ile yaşam süresi 
arasındaki pozitif ilişkinin, yetersiz 
aktivite gibi olumsuz yaşam tarzı 
etmenlerinden en az birine sahip olan 
bireylerde daha belirgin bulunması 
beklenebilir bir durum. Dolayısıyla, 
şişman ve sigara kullanan bireylerde, 
yüksek hayvansal protein tüketimi ile 
ölüm riski arasındaki pozitif ilişkinin 
daha belirgin bulunması da normal 
karşılanabilir.  Araştırmacılar, sağlıklı bir 
yaşam tarzı söz konusu değilse 
hayvansal protein tüketiminin ve 
özellikle de hedef gösterilen kırmızı et 
ve işlenmiş et tüketiminin bitkisel 
kaynaklarla değiştirilmesinin ölüm 
riskinde zannedildiği kadar önemli bir 
fark yaratmayabileceğini de 
belirtiyorlar. 

Otoriteler Ne Diyor?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 
yetişkinler için güvenilir, günlük 
protein gereksinimini vücut ağırlığı 
başına 0.8 g, bebek, çocuk ve 
adolesanlar için ise 0.8-1.3 g olarak 
belirlemiştir.  

Sağlık otoriteleri yeterli ve dengeli 
beslenme ve sağlığın sürdürülmesi 
için ihtiyaç duyulan protein alımının 
ne olduğunu belirtmekte ancak 
bunun ne kadarının hayvansal ne 
kadarının bitkisel kaynaklardan 
sağlanması gerektiğine dair kesin bir 
öneride bulunmamaktadır. Ancak 
bitkisel veya hayvansal kaynaklı 
besinlerin içerdiği protein miktarları 
(gram/100g besin) aynı olsa da 
özellikle içerdikleri elzem amino asit 
türleri ve miktarları farklılık gösterir.  
Besinlerdeki proteinlerin, hangi elzem 
amino asitleri içerdiği ve içerdiği 
toplam elzem amino asit miktarı, 
proteinin vücutta kullanımını ve 
dolayısıyla protein kalitesini 
etkilemektedir. Et, balık, yumurta ve 
süt ürünleri gibi hayvsansal protein 
kaynaklarının içerdiği elzem 

aminoasitler ve vücutta kullanımı; 
tahıl, kurubaklagil ve yağlı tohumlar 
gibi bitkisel protein kaynaklarından 
daha yüksektir. 

Baklagiller de etler gibi yüksek protein 
içeren bitkisel besinlerdir. Ancak 
yumurta, et ve süt gibi hayvansal 
kaynaklı besinlerdeki proteinlerin 
sindirilebilirliği %91-100 iken 
baklagillerdeki proteinlerin 
sindirilebilirliği %69-90 arasında 
değişmektedir. Hayvansal kaynaklı 
proteinlerin hem sindirilebilirliği hem 
de elzem amino asit içerikleri 
nedeniyle vücut proteinlerine 
dönüşebilirliği daha yüksektir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO),  besinlerin protein 
kalitesinin değerlendirilmesi için 
Protein Sindirimi-Düzeltilmiş Amino 
Asit Puanı (PD-CAAS) yöntemini 
geliştirmiştir. Bazı hayvansal ve bitkisel 
besinlerin, protein içeriği ve 
(PD-CAAS) değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü 
gibi hayvansal besinlerin protein 
içeriği ve kalitesi bitkisel besinlerden 
yüksektir. 
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tüketilmesi gerektiği halen tartışılmaya 
devam ediyor. Hayvansal ve bitkisel 
protein alımının yaşam süresine 
etkisini değerlendiren güncel bir 
araştırma; hayvansal ve bitkisel protein 
kaynakları ne kadar tüketilmeli 
sorusunu yeniden gündeme taşırken 
bir yandan da tartışmaları beraberinde 
getirdi…. Peki, beslenme ve sağlık 
otoriteleri bitkisel ve hayvansal 
kaynaklı proteinlerin tüketimi 
konusunda ne öneriyor?

Araştırmanın sonuçları ne 
söylüyor?
Yukarıdaki konuyu gündeme taşıyan 
haberlerde ele alınan araştırma yaşları 
ortalama 49 olan, 46 binden fazla 

Karbonhidrat, protein ve yağların 
yeterli ve dengeli beslenmedeki yeri 
ve günlük gereksinimleri bilinen bir 
konu. Bununla birlikte farklı 
karbonhidrat, yağ ve protein türlerinin 

erkek ve 85 binden fazla kadının 32 yıl 
süreyle izlendiği bir çalışma. 
Araştırmada bireylerin besin tüketim 
sıklıkları, her 4 yılda bir, 1 kez 
sorgulanmış, hayvansal ve bitkisel 
protein tüketimleri belirlenmiş ve 
yaşam tarzına ek olarak tıbbi bilgileri 
de ayrıca sorgulanmış. Sonuçta 
bireylerin, hayvansal protein alımının 
günlük toplam enerjiye katkısının  %14 
( %9-%22) olduğu bulunmuş. 
Araştırmada hayvansal protein alımı 
yüksek olan bireylerde kalp damar 
hastalıklarına bağlı ölüm riskinin de 
arttığı görülmüş ancak bu bireylerde 
sigara kullanımı, şişmanlık, hareketsiz 
olma gibi kalp damar hastalıklarına yol 
açabilecek yaşam tarzı etmenlerinden 
en az birinin mevcut olduğu da 
belirtiliyor. Kalp damar hastalıkları 
açısından risk oluşturan yaşam tarzı 
etmenlerinden herhangi biri 
bulunmayan bireylerde ise yüksek 
hayvansal protein alımıyla yaşam 
süresi arasında bir ilişki ise 
bulunmamış.   

Araştırmada, bireylerin bitkisel protein 
alımının günlük toplam enerjiye 
katkısının %4 (%2-%6) olduğu ve 
bitkisel protein tüketimi yüksek olan 
bireylerin aynı zamanda sağlıklı bir 
yaşam tarzını benimsediği ve 
dolayısıyla ölüm riskinin daha düşük 
olduğu tespit edilmiş. 

Hayvansal proteinden gelen enerjinin 
%3'ünün, bitkisel proteinlerden 
karşılanacak şekilde azaltılmasının tüm 
nedenlere bağlı ölüm riskini 
azaltabileceği de araştırmanın diğer 
sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Sigara, yetersiz fiziksel aktivite ve 
şişmanlık gibi etmenlerin yaşam 
süresinin kısalmasında rol oynadığının 
tespit edildiği araştırmada, yüksek 
bitkisel protein alımı ile yaşam süresi 
arasındaki pozitif ilişkinin, yetersiz 
aktivite gibi olumsuz yaşam tarzı 
etmenlerinden en az birine sahip olan 
bireylerde daha belirgin bulunması 
beklenebilir bir durum. Dolayısıyla, 
şişman ve sigara kullanan bireylerde, 
yüksek hayvansal protein tüketimi ile 
ölüm riski arasındaki pozitif ilişkinin 
daha belirgin bulunması da normal 
karşılanabilir.  Araştırmacılar, sağlıklı bir 
yaşam tarzı söz konusu değilse 
hayvansal protein tüketiminin ve 
özellikle de hedef gösterilen kırmızı et 
ve işlenmiş et tüketiminin bitkisel 
kaynaklarla değiştirilmesinin ölüm 
riskinde zannedildiği kadar önemli bir 
fark yaratmayabileceğini de 
belirtiyorlar. 
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Otoriteler Ne Diyor?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 
yetişkinler için güvenilir, günlük 
protein gereksinimini vücut ağırlığı 
başına 0.8 g, bebek, çocuk ve 
adolesanlar için ise 0.8-1.3 g olarak 
belirlemiştir.  

Sağlık otoriteleri yeterli ve dengeli 
beslenme ve sağlığın sürdürülmesi 
için ihtiyaç duyulan protein alımının 
ne olduğunu belirtmekte ancak 
bunun ne kadarının hayvansal ne 
kadarının bitkisel kaynaklardan 
sağlanması gerektiğine dair kesin bir 
öneride bulunmamaktadır. Ancak 
bitkisel veya hayvansal kaynaklı 
besinlerin içerdiği protein miktarları 
(gram/100g besin) aynı olsa da 
özellikle içerdikleri elzem amino asit 
türleri ve miktarları farklılık gösterir.  
Besinlerdeki proteinlerin, hangi elzem 
amino asitleri içerdiği ve içerdiği 
toplam elzem amino asit miktarı, 
proteinin vücutta kullanımını ve 
dolayısıyla protein kalitesini 
etkilemektedir. Et, balık, yumurta ve 
süt ürünleri gibi hayvsansal protein 
kaynaklarının içerdiği elzem 

aminoasitler ve vücutta kullanımı; 
tahıl, kurubaklagil ve yağlı tohumlar 
gibi bitkisel protein kaynaklarından 
daha yüksektir. 

Baklagiller de etler gibi yüksek protein 
içeren bitkisel besinlerdir. Ancak 
yumurta, et ve süt gibi hayvansal 
kaynaklı besinlerdeki proteinlerin 
sindirilebilirliği %91-100 iken 
baklagillerdeki proteinlerin 
sindirilebilirliği %69-90 arasında 
değişmektedir. Hayvansal kaynaklı 
proteinlerin hem sindirilebilirliği hem 
de elzem amino asit içerikleri 
nedeniyle vücut proteinlerine 
dönüşebilirliği daha yüksektir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO),  besinlerin protein 
kalitesinin değerlendirilmesi için 
Protein Sindirimi-Düzeltilmiş Amino 
Asit Puanı (PD-CAAS) yöntemini 
geliştirmiştir. Bazı hayvansal ve bitkisel 
besinlerin, protein içeriği ve 
(PD-CAAS) değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü 
gibi hayvansal besinlerin protein 
içeriği ve kalitesi bitkisel besinlerden 
yüksektir. 

Sonuç olarak; 
• Yaş gruplarına göre güvenilir günlük 
protein gereksinimleri belirlenmiştir 
ancak bu ihtiyacın ne kadarının 
hayvansal ve bitkisel proteinlerden 
karşılanması gerektiğine yönelik kesin 
bir öneri mevcut değildir.  

• Hayvansal kaynaklı proteinlerin 
vücutta kullanımı ve elzem amino asit 
içeriği bitkisel kaynaklı besinlerden 
yüksektir ancak bitkisel kaynaklı 
besinler yeterli ve dengeli 
beslenmenin temel bileşenleri olan 
karbonhidrat, posa, vitamin ve 
minerallerin önemli bir kaynağıdır.   
Hayvansal kaynaklı besinlerin 
bileşimindeki yağ baskın olarak 
doymuş yağ asitlerinden oluşmaktadır. 

• Dolayısıyla bitkisel protein 
kaynaklarına ağırlık vermek, diyetin 

protein kalitesinin azalmasına, 
hayvansal protein kaynaklarına ağırlık 
vermekse, doymuş yağdan zengin 
ancak posadan sınırlı bir beslenmeye 
yol açabilir.  

• Yeterli ve dengeli beslenmede, süt 
ve süt ürünleri, et, tahıl,  kurubaklagil, 
sebze-meyve grubunda yer alan tüm 
besinlerden tüketmek ve besin 
çeşitliliğini sağlamak önemlidir. 

• Besin çeşitliliği sağlanacak şekilde 
tüm besin gruplarından ihtiyaç 
duyulan kadar tüketildiğinde hem 
günlük protein gereksinimi 
karşılanabilir hem de hayvansal ve 
bitkisel protein alımı arasındaki denge 
korunabilir. 

• Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı 
bir yaşam tarzı ile desteklenirse yaşam 
süresi de uzayabilir.

Tablo 1: Bazı hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinlerin protein içeriği ve 
yetişkinler için Protein Sindirimi-Düzeltilmiş Amino Asit Puanı (PD-CAAS)

(ANSES/CIQUAL French food composition table version 2008 (ANSES/CIQUAL, 2008) and 
(AFSSA, 2007; Michaelsen et al., 2009; WHO/FAO/UNU, 2007’den adapte edilmiştir)

Yumurta 11-13 >1.0

Süt, peynir 2-6 >1.0

Et 20-33 >1.0

Bitkisel Kaynaklı Besinler   

Kurubaklagiller 4-15 ~0.7-0.75

Pirinç 2-6 ~0.65

Buğday 6-13 ~0.5

Hayvansal Kaynaklı Besinler 
Protein içeriği 
(g/100g)

(PD-CAAS)
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korumak için besin seçiminde, besin 
hazırlama ve pişirmede ve yaşam 
tarzında nelere dikkat edilmeli?

Hayvansal ve bitkisel 
besinleri yeterli ve dengeli 
tüketin 
Hayvansal kaynaklı besinler yeterli ve 
dengeli beslenmenin olmazsa 
olmazıdır. Hayvansal kaynaklı besinler 
kaliteli protein, demir, B12, çinko gibi 
elzem minerallerin de önemli 
kaynağıdır. Ancak hayvansal kaynaklı 
besinlerin doymuş yağ ve kolesterol 
içeriği nedeniyle tüketim sıklığına ve 
porsiyon ölçülerine dikkat edilmelidir.  
Eğer genetik bir yatkınlık söz konusu 
olup buna tütün kullanımı ve sedanter 
bir yaşam tarzı da eşlik ediyorsa 
hayvansal kaynaklı besinlerden ağırlıklı 
bir beslenme düzeni kalp damar 
sağlığını olumsuz etkileyebilir.

• Et ve kıymaları orta yağlı veya sağlık 
durumunuza bağlı olarak yağsız tercih 
etmeye çalışın.

• Çok tuzlu ve yağlı peynirlerin 
tüketim sıklığına dikkat edip, tuzsuz lor 
ve çökelek gibi peynirlere de 
beslenmenizde yer verebilirsiniz.

• Kırmızı etler ile hindi, tavuk ve balık 
gibi beyaz etleri haftanın belirli 
günlerine yayarak çeşitlilik sağlayın. 
Kırmızı et tüketimini haftanın iki-üç 
günü, hindi, tavuk ve balık tüketimini 
de haftanın diğer günlerine yayabilir, 
-balık tüketimini yaygınlaştırabilirsiniz.. 
Etleri kızartmayın ve direk ateş altında 
pişirmeyin.

Fazla tuz tüketiminden 
kaçının
Yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğumuz 
sodyumun kaynağı tuzun fazla ve aşırı 
tüketimi yüksek kan basıncına yol 
açarak; başta kalp damar hastalıkları 
olmak üzere birçok sağlık sorununa 
yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve 
diğer referans kurumlar günlük toplam 
tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 
1 çay kaşığı tuzu aşmamasını 
önermektedir. Ancak ülkemizde 
ortalama tuz tüketimi 15 gram olup, 
aşılmaması önerilen üst sınırın 3 
katıdır. Tuz tüketiminizi kontrol 
edebilmek için;

• Tuzluğu masadan kaldırın

• Tadına bakmadan yemeklere tuz 
eklemeyin. Mümkünse hiç tuz 
eklemeyin.

• Tencereye eklediğiniz tuzu azaltın.dengeli beslenme ile aktif bir   
yaşamın önemli rol oynadığı da 
biliniyor.   

Amerikan Kalp Derneği 2018 
toplantısında, yüksek sıcaklıkta pişen 
kırmızı et, tavuk veya balığı sık tüketen 
kişilerde hipertansiyon riskinin de 
yüksek olduğunu gösteren 
araştımanın sonuçları konuyu yeniden 
gündeme taşıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 
yılında açıkladığı rakamlara göre, 
ülkemizde her 10 kişiden 4’ü, kalp 
damar hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybediyor. Türk Hipertansiyon 
Prevalans Çalışması (PatenT2) 2012 
verilerine göre ise kalp damar 
hastalıklarının başında gelen 
hipertansiyon ülkemizde her 3 kişiden 
1’inde görülüyor. Peki kalp sağlığını 

Kalp hastalıkları dünyada ölüm 
nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. 
Dolayısıyla kalp sağlığı üzerine sayısız 
araştırma yürütülüyor. Genetik 
yatkınlık, yaş ve cinsiyet gibi etmenler 
kalp damar hastalıkları için 
değiştirilemez risk etmenleri ancak 
kalp damar sağlığını korumak, hastalık 
riskini azaltmak veya mevcut hastalığı 
kontrol altına almak için yeterli ve 

Etleri Yüksek 
Sıcaklıkta 
Pişirmek Kalp 
Hastalığı 
Riskini 
Arttırıyor mu?

Yeterli posa aldığınızdan 
emin olun
Tam tahıllar, kurubaklagiller, meyve ve 
sebzelerde bulunan posa kan 
kolesterol düzeyinin 
düzenlenmesinde rol oynayarak kalp 
sağlığını destekleyebilir. Posa sindirim 
sisteminde kolesterolü bağlayarak 
emiliminin dolayısıyla kan kolesterol 
düzeyinin de azalmasına destek 
olabilir.

• Haftada en az 2 kez kurubaklagiller 
ile hazırlanan yiyecekleri tercih edin. 

• Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, 
gibi posa kaynağı tam tahılları yeterli 
ve dengeli miktarda tüketmeye özen 
gösterin.

Taze sebze ve meyveleri 
her gün tüketin 
Sebze ve meyveler, posa, vitamin, 
mineral içeriklerine ek olarak, besin 
değeri olmayan ancak sağlığı 
geliştirebilecek birçok besin bileşenini 
içermektedir. Antoksidan etkinlik 
gösteren ve en iyi kaynağı taze sebze 
ve meyveler olan bu bileşikler, kalp 
sağlığını da desteklemektedir.

• Her gün taze sebze ve meyve 
tüketmeye özen gösterin, 5 porsiyon 
sebze ve meyveyi farklı renk ve 
çeşitlerde tercih edebilirsiniz.

Kalp dostu balık ve yağlı 
tohumları tüketmeyi 
ihmal etmeyin
Yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğumuz 
yağlar birçok metabolik süreçte de rol 
oynuyor. Özellikle balıkta bulunan 
omega- 3 yağ asitleri ile 
zeytinyağında bulunan oleik asit gibi 
doymamış yağ asitleri kalp sağlığını 
desteklemeye yardımcı olur.

• Haftada 2 kez balık tüketin. 

• Doymamış ve elzem yağların 
kaynağı olan ceviz, badem, fındık, 
fıstık, keten tohumu, çörek otu gibi 
kuruyemiş ve yağlı tohumları çiğ ve 
kavrulmamış olarak yeterli ve dengeli 
tüketin.

Yiyecekleri kızartmaktan 
ve çok yüksek sıcaklıkta 
pişirmekten kaçının
Yiyeceklere yüksek ısıl işlem 
uygulamak proteinlerin, 
karbonhidratların ve yağların yapısında 
kimyasal değişikliklere yol 
açabilmektedir.  Bunun yanı sıra 
heterosiklik aminler, mutajenler veya 
akrilamid gibi istenmeyen çeşitli 
bileşiklerin oluşmasına da neden 
olabilir. 

• Kırımızı et, tavuk ve balığı kızartmak 
ya da yüksek sıcaklıkta pişirmek yerine 
pişmesine olanak sağlayacak en 
düşük sıcaklıkta tercihen buharda 
pişirme, buğulama veya ızgara veya 
fırında pişirme yöntemlerini tercih 
edin.

• Etleri aşırı kavurup 
kömürleştirmemeye, ızgara edilirken 
etle ateş arasındaki uzaklığı eti 
yakmayacak şekilde ayarlanmaya 
özen gösterin. Ancak besin güvenliği 
açısından gereğinden az pişirmemeye 
de dikkat edin, et, tavuk ve balığın 
piştiğinden emin olmak için orta 
kısımdaki sıcaklığın en az iki dakika 
süresince 70°C sıcaklıkta olduğu bir 
besin termometresi ile kontrol 
edilebilir. 

Fiziksel aktiviteyi yaşam 
tarzı haline getirin
Kalp sağlığını korumanın olmazsa 
olmazlarından biri de aktif bir 
yaşamdır.  Düzenli ve orta şiddette 
yapılan fiziksel aktivite kan basıncını 
düşürür, stres ve vücut ağırlığı 
kontrolüne destek olur. Dünya Sağlık 
Örgütü, haftada 150 dakika yürüyüş, 
bisiklet, yüzme gibi orta şiddetli, 
dayanıklılık egzersizlerinin yapılmasını 
buna ek olarak büyük kas gruplarını 
(bacaklar, kollar, karın, kalça, sırt, omuz 
ve göğüs) çalıştıracak kuvvet 
egzersizlerinin haftada 2-3 gün sıklıkla 
uygulanmasını öneriyor.
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tarzında nelere dikkat edilmeli?

Hayvansal ve bitkisel 
besinleri yeterli ve dengeli 
tüketin 
Hayvansal kaynaklı besinler yeterli ve 
dengeli beslenmenin olmazsa 
olmazıdır. Hayvansal kaynaklı besinler 
kaliteli protein, demir, B12, çinko gibi 
elzem minerallerin de önemli 
kaynağıdır. Ancak hayvansal kaynaklı 
besinlerin doymuş yağ ve kolesterol 
içeriği nedeniyle tüketim sıklığına ve 
porsiyon ölçülerine dikkat edilmelidir.  
Eğer genetik bir yatkınlık söz konusu 
olup buna tütün kullanımı ve sedanter 
bir yaşam tarzı da eşlik ediyorsa 
hayvansal kaynaklı besinlerden ağırlıklı 
bir beslenme düzeni kalp damar 
sağlığını olumsuz etkileyebilir.

• Et ve kıymaları orta yağlı veya sağlık 
durumunuza bağlı olarak yağsız tercih 
etmeye çalışın.

• Çok tuzlu ve yağlı peynirlerin 
tüketim sıklığına dikkat edip, tuzsuz lor 
ve çökelek gibi peynirlere de 
beslenmenizde yer verebilirsiniz.

• Kırmızı etler ile hindi, tavuk ve balık 
gibi beyaz etleri haftanın belirli 
günlerine yayarak çeşitlilik sağlayın. 
Kırmızı et tüketimini haftanın iki-üç 
günü, hindi, tavuk ve balık tüketimini 
de haftanın diğer günlerine yayabilir, 
-balık tüketimini yaygınlaştırabilirsiniz.. 
Etleri kızartmayın ve direk ateş altında 
pişirmeyin.

Fazla tuz tüketiminden 
kaçının
Yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğumuz 
sodyumun kaynağı tuzun fazla ve aşırı 
tüketimi yüksek kan basıncına yol 
açarak; başta kalp damar hastalıkları 
olmak üzere birçok sağlık sorununa 
yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve 
diğer referans kurumlar günlük toplam 
tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 
1 çay kaşığı tuzu aşmamasını 
önermektedir. Ancak ülkemizde 
ortalama tuz tüketimi 15 gram olup, 
aşılmaması önerilen üst sınırın 3 
katıdır. Tuz tüketiminizi kontrol 
edebilmek için;

• Tuzluğu masadan kaldırın

• Tadına bakmadan yemeklere tuz 
eklemeyin. Mümkünse hiç tuz 
eklemeyin.

• Tencereye eklediğiniz tuzu azaltın.dengeli beslenme ile aktif bir   
yaşamın önemli rol oynadığı da 
biliniyor.   

Amerikan Kalp Derneği 2018 
toplantısında, yüksek sıcaklıkta pişen 
kırmızı et, tavuk veya balığı sık tüketen 
kişilerde hipertansiyon riskinin de 
yüksek olduğunu gösteren 
araştımanın sonuçları konuyu yeniden 
gündeme taşıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 
yılında açıkladığı rakamlara göre, 
ülkemizde her 10 kişiden 4’ü, kalp 
damar hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybediyor. Türk Hipertansiyon 
Prevalans Çalışması (PatenT2) 2012 
verilerine göre ise kalp damar 
hastalıklarının başında gelen 
hipertansiyon ülkemizde her 3 kişiden 
1’inde görülüyor. Peki kalp sağlığını 

Kalp hastalıkları dünyada ölüm 
nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. 
Dolayısıyla kalp sağlığı üzerine sayısız 
araştırma yürütülüyor. Genetik 
yatkınlık, yaş ve cinsiyet gibi etmenler 
kalp damar hastalıkları için 
değiştirilemez risk etmenleri ancak 
kalp damar sağlığını korumak, hastalık 
riskini azaltmak veya mevcut hastalığı 
kontrol altına almak için yeterli ve 
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Yeterli posa aldığınızdan 
emin olun
Tam tahıllar, kurubaklagiller, meyve ve 
sebzelerde bulunan posa kan 
kolesterol düzeyinin 
düzenlenmesinde rol oynayarak kalp 
sağlığını destekleyebilir. Posa sindirim 
sisteminde kolesterolü bağlayarak 
emiliminin dolayısıyla kan kolesterol 
düzeyinin de azalmasına destek 
olabilir.

• Haftada en az 2 kez kurubaklagiller 
ile hazırlanan yiyecekleri tercih edin. 

• Tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, 
gibi posa kaynağı tam tahılları yeterli 
ve dengeli miktarda tüketmeye özen 
gösterin.

Taze sebze ve meyveleri 
her gün tüketin 
Sebze ve meyveler, posa, vitamin, 
mineral içeriklerine ek olarak, besin 
değeri olmayan ancak sağlığı 
geliştirebilecek birçok besin bileşenini 
içermektedir. Antoksidan etkinlik 
gösteren ve en iyi kaynağı taze sebze 
ve meyveler olan bu bileşikler, kalp 
sağlığını da desteklemektedir.

• Her gün taze sebze ve meyve 
tüketmeye özen gösterin, 5 porsiyon 
sebze ve meyveyi farklı renk ve 
çeşitlerde tercih edebilirsiniz.

Kalp dostu balık ve yağlı 
tohumları tüketmeyi 
ihmal etmeyin
Yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğumuz 
yağlar birçok metabolik süreçte de rol 
oynuyor. Özellikle balıkta bulunan 
omega- 3 yağ asitleri ile 
zeytinyağında bulunan oleik asit gibi 
doymamış yağ asitleri kalp sağlığını 
desteklemeye yardımcı olur.

• Haftada 2 kez balık tüketin. 

• Doymamış ve elzem yağların 
kaynağı olan ceviz, badem, fındık, 
fıstık, keten tohumu, çörek otu gibi 
kuruyemiş ve yağlı tohumları çiğ ve 
kavrulmamış olarak yeterli ve dengeli 
tüketin.

Yiyecekleri kızartmaktan 
ve çok yüksek sıcaklıkta 
pişirmekten kaçının
Yiyeceklere yüksek ısıl işlem 
uygulamak proteinlerin, 
karbonhidratların ve yağların yapısında 
kimyasal değişikliklere yol 
açabilmektedir.  Bunun yanı sıra 
heterosiklik aminler, mutajenler veya 
akrilamid gibi istenmeyen çeşitli 
bileşiklerin oluşmasına da neden 
olabilir. 

• Kırımızı et, tavuk ve balığı kızartmak 
ya da yüksek sıcaklıkta pişirmek yerine 
pişmesine olanak sağlayacak en 
düşük sıcaklıkta tercihen buharda 
pişirme, buğulama veya ızgara veya 
fırında pişirme yöntemlerini tercih 
edin.

• Etleri aşırı kavurup 
kömürleştirmemeye, ızgara edilirken 
etle ateş arasındaki uzaklığı eti 
yakmayacak şekilde ayarlanmaya 
özen gösterin. Ancak besin güvenliği 
açısından gereğinden az pişirmemeye 
de dikkat edin, et, tavuk ve balığın 
piştiğinden emin olmak için orta 
kısımdaki sıcaklığın en az iki dakika 
süresince 70°C sıcaklıkta olduğu bir 
besin termometresi ile kontrol 
edilebilir. 

Fiziksel aktiviteyi yaşam 
tarzı haline getirin
Kalp sağlığını korumanın olmazsa 
olmazlarından biri de aktif bir 
yaşamdır.  Düzenli ve orta şiddette 
yapılan fiziksel aktivite kan basıncını 
düşürür, stres ve vücut ağırlığı 
kontrolüne destek olur. Dünya Sağlık 
Örgütü, haftada 150 dakika yürüyüş, 
bisiklet, yüzme gibi orta şiddetli, 
dayanıklılık egzersizlerinin yapılmasını 
buna ek olarak büyük kas gruplarını 
(bacaklar, kollar, karın, kalça, sırt, omuz 
ve göğüs) çalıştıracak kuvvet 
egzersizlerinin haftada 2-3 gün sıklıkla 
uygulanmasını öneriyor.
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yapıyor. Mikroorganizmalar deri, 
burun, ağız ve bağırsaklar başta olmak 
üzere insan vücudunun çeşitli 
yerlerinde yaşıyor. Bağırsaklar ise tek 
başına yaklaşık 100 trilyon bakteri 
hücresine ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, 
insan vücudundaki toplam hücre 
sayısının tahmini olarak 10 katına 
karşılık geliyor.

Bağırsaklarda yaşayan 
mikroorganizmalarının tümü “bağırsak 
mikrobiyotası” olarak adlandırılırken, 
mikrobiyota genlerinin toplamı 
'mikrobiyom' olarak adlandırılıyor. 
Bağırsaklarda yaşayan 
mikroorganizmaların büyük 
çoğunluğunu ise 1000’den fazla, farklı 
türdeki  bakteriler oluşturuyor. Her bir 
bireyin bağırsaklarında bulunan 
mikroorganizmaların türü ve birbirine 
oranları da farklılık gösteriyor. 

Bağırsak mikrobiyotasını 
etkileyen etmenler neler?
Bağırsak mikrobiyotası doğumla 
birlikte oluşmaya başlıyor. Anne 
karnındaki bebek sterildir ve doğum 
sırasında rahim kanalından geçen ilk 
olarak buradaki bakteri florası ile tanışır, 
sezaryen ile doğan bebekler ise ilk 
olarak çevrede bulunan 
mikroorganizmalarla tanışır.  
Dolayısıyla dünyaya geldikten sonra 
oluşmaya başlayan mikrobiyota ileriki 
yaşamda, beslenme, yaşam tarzı, yaş, 
ilaç kullanımı, çeşitli hastalıklar veya 
diğer birçok çevresel etmene bağlı 
olarak yaşam boyunca değişebilir. 

Bağırsak mikrobiyotası    
ve sağlık
İnsan mikrobiyotası üzerine yapılan 
araştırmalar, bağırsaklardaki 
mikroorganizmaların sağlığı 
etkilediğini gösteriyor.  Örneğin, irritabl 
bağırsak sendromu veya alerjik 
hastalığı olan bireylerin 
mikrobiyotalarının sağlıklı bireylerden 
farklı olduğu gösterilmiş. Ancak sağlıklı 
bireylerinkinden farklı bir mikrofloranın 
hastalığın bir nedeni mi yoksa bir 
sonucu mu olduğunu söylemek de 
oldukça zordur.

Bununla birlikte, ideal veya sağlıklı bir 
bağırsak mikrobiyotası profili veya 
modelinden bahsetmek mümkün 
değildir. Sağlıklı bireylerin bağırsak 
mikrobiyotasının bileşimi de 
birbirinden oldukça farklı ve 
değişkendir. 

Bağırsak mikroorganizmaları, sindirim 
sistemi sağlığında olduğu gibi 
bağışıklık sistemi sağlığında da önemli 
rol oynar çünkü sindirim kanalındaki 
immün dokular, insan bağışıklık 
sisteminin en büyük ve en karmaşık 
bölümünü oluşturur. Bağırsak 
mukozası, bağırsağı kaplayan geniş bir 
yüzeydir ve patojenik (hastalığa neden 
olan) ve patojenik olmayan çevresel 
antijenlere (antikor üretmek için 
bağışıklık sistemini tetikleyen 
maddeler) maruz kalır. Bağırsak 
lümenindeki mikroorganizmalar 
bağışıklık sisteminin gelişmesinde ve 
işlevlerini düzgün şekilde yerine 
getirmesinde kritik bir rol oynar.

gösteren araştırmaların sayısı gün 
geçtikçe artıyor. 

Öyleki, Nature Dergisi’nin 
Gastroenterololji ve hepatoloji 
sayısında,  2016 yılında hataya 
geçirilen “Amerika Ulusal Mikrobiyom 
Girişimi” sonrası, gerek Amerika 
gerekse de tüm dünyada mikrobiyom 
yani bağırsak mikroorganizmalarının 
sağlık ilişkisine yönelik araştırmaların 
sayısı da hızla artmıştır. Peki bağırsak 
mikroorganizmaları yani mikrobiyota 
sağlığımızı nasıl etkilemektedir?

Bağırsak mikrobiyotası
İnsan organizması birçok ve çok çeşitli 
mikroorganizmaya ev sahipliği 

Bağırsaklardaki mikroorganizmaların 
sindirim sistemi sağlığında önemli rol 
oynadığı uzun zamandır biliniyor. 
Bağırsak mikroorganizmalarının 
sindirim sistemi sağlığının yanı sıra 
bağışıklık sistemi, bilişsel işlevler ile 
vücut ağırlığının kontrolü gibi pek çok 
metabolik süreçte etkili olabileceğini 

Bağırsaklarımız 
Sağlığımızda 
Nasıl Bir Rol 
Oynuyor? ülseratif kolit gibi, kron gibi inflamatuar 

bağırsak hastalıkları semptomlarında 
azalma sağlayabildiği, kabızlığı 
önlemeye ve kan kolesterol 
düzeylerini önlemeye yardımcı 
olabildiğini gösteren bulgular sunuyor. 
Ancak bu sağlık etkilerinin her biri 
farklı bir bakteri tür veya türleri ile 
ilişkili gösteriliyor. Aynı zamanda 
bağışıklık sisteminin desteklenmesi 
için veya kabızlığı önlemek için 
gereken probiyotik miktarı da 
birbirinden farklılık gösteriyor.

Sonuç Olarak
Bağırsağımızda bulunan 
mikroorganizmalar, sağlığımız için 
şüphesiz çok önemli rol oynuyor. Bu 
alandaki araştırmaların sayısı da 
artmaya ve derinleşmeye devam 
ediyor. Probiyotikleri ve onların besini 
olan prebiyotikleri içeren bir beslenme 
düzeni, sağlığı desteklemeye yardımcı 
olabilir. Yoğurt, kefir gibi probiyotik 
besinler, sebze ve meyveler ile tam 
tahıl ve baklagillerin yeterli ve dengeli 
tüketildiği bir diyet ile aktif bir yaşam 
tarzı bağırsak mikroflorasındaki yararlı 
bakterilerin sayısını arttırmaya ve 
sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir.

Bağırsaklardaki hangi 
mikroorganizmalar sağlığı 
geliştirmeye yardımcı 
oluyor?
Sağlıklı bir yetişkinin barsağında 
yaklaşık 1012 bakteri bulunmaktadır. 
Bacteroides, Bifidobacterium, 
Eubacterium, Clostridium, 
Peptecoccus Escherichia, 
Enterecoccus, Klebsiella, Lactobacillus 
gibi bu farklı bakteri türleri arasında 
gösteriliyor. 19.yy başlarında Rus bilim 
adamı Eli Metchniko�, Bulgar 
köylülerinin uzun yaşamlarının fazlaca 
fermente süt ürünü tüketmelerine 
bağlı olduğunu bildirmiş ve yararlı 
bakterilerin varlığı bilimsel olarak ilk 
kez tartışılmaya başlamıştı.

İnsan sağlığına yararlı 
bakteriler: Probiyotikler
Probiyotiğin kelime anlamı ‘yaşam için 
uygun’ dur. Probiyotikler, yiyecek ve 
içeceklerle yeterli miktarda 
alındığında, insan sağlığına faydaları 
olan canlı mikroorganizmalar olarak 
tanımlanmaktadır. Probiyotik besinler 
ise, insan sağlığı için faydalı olan bu 
canlı probiyotik mikroorganizmaları 
yeterli miktarda içerebilen besinler 
olarak tanımlanabilmektedir.

Probiyotik bakteriler sindirim 
kanalında yaşarlar ve burada geçici 
olarak çoğalırlar dolayısıyla bu yararlı 
bakterilerin bağırsaklarda çoğalmasını 
sağlayacak bir beslenme ve yaşam 

tarzı, sağlığın desteklenmesine  
yardımcı olabilir. Bağırsaklardaki bu 
yararlı bakterilerin besini “prebiyotik” 
olarak adlandırılan ve sindirilmeyen 
besin bileşenleridir. Probiyotikler, 
prebiyotikleri kullanarak yaşamlarını 
sürdürürler ve çoğalırlar. Dolayısıyla 
bağırsaklarda canlı bakterilerin sağlık 
etkilerinden faydalanabilmek için 
beslenmede prebiyotik besin 
kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. 
Sebze ve meyveler, tahıllar ve 
kurubaklagiller prebiyotik kaynaklarıdır. 
Hindiba, enginar, yulaf, soğan, muz ve 
kuşkonmaz da prebiyotik besinler 
arasında yer alır. Yararlı bakteriler olan 
laktik asit bakterilerini içeren yoğurt, 
kefir gibi fermente besinler de 
tüketilerek bu bakterilerin sindirim 
kanalında çoğalması da 
desteklenebilir. Ancak probiyotik 
bakterilerin besinlerde canlı kalması ve 
sindirim kanalına da canlı ulaşması 
gerekir bu nedenle probiyotik içeren 
besinlerin  uygun koşullarda 
saklanması  önemlidir. 

Bağırsak florası sağlığı 
nasıl etkiliyor?
Probiyotiklerin yani yararlı bakteri 
sayısının çoğunlukta olduğu bir 
bağırsak mikroflorası bireyin öncelikle 
sindirim sistemi sağlığını destekliyor. 
Oldukça fazla sayıda araştırma, 
probiyotiklerin çocuklarda ve 
yetişkinlerde antibiyotik kullanımına 
bağlı ishalleri önleyebildiği, bağışıklık 
sistemi işlevlerini geliştirebildiği, alerji, 



yapıyor. Mikroorganizmalar deri, 
burun, ağız ve bağırsaklar başta olmak 
üzere insan vücudunun çeşitli 
yerlerinde yaşıyor. Bağırsaklar ise tek 
başına yaklaşık 100 trilyon bakteri 
hücresine ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, 
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Bağırsaklarda yaşayan 
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oranları da farklılık gösteriyor. 

Bağırsak mikrobiyotasını 
etkileyen etmenler neler?
Bağırsak mikrobiyotası doğumla 
birlikte oluşmaya başlıyor. Anne 
karnındaki bebek sterildir ve doğum 
sırasında rahim kanalından geçen ilk 
olarak buradaki bakteri florası ile tanışır, 
sezaryen ile doğan bebekler ise ilk 
olarak çevrede bulunan 
mikroorganizmalarla tanışır.  
Dolayısıyla dünyaya geldikten sonra 
oluşmaya başlayan mikrobiyota ileriki 
yaşamda, beslenme, yaşam tarzı, yaş, 
ilaç kullanımı, çeşitli hastalıklar veya 
diğer birçok çevresel etmene bağlı 
olarak yaşam boyunca değişebilir. 
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İnsan mikrobiyotası üzerine yapılan 
araştırmalar, bağırsaklardaki 
mikroorganizmaların sağlığı 
etkilediğini gösteriyor.  Örneğin, irritabl 
bağırsak sendromu veya alerjik 
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mikrobiyotalarının sağlıklı bireylerden 
farklı olduğu gösterilmiş. Ancak sağlıklı 
bireylerinkinden farklı bir mikrofloranın 
hastalığın bir nedeni mi yoksa bir 
sonucu mu olduğunu söylemek de 
oldukça zordur.

Bununla birlikte, ideal veya sağlıklı bir 
bağırsak mikrobiyotası profili veya 
modelinden bahsetmek mümkün 
değildir. Sağlıklı bireylerin bağırsak 
mikrobiyotasının bileşimi de 
birbirinden oldukça farklı ve 
değişkendir. 

Bağırsak mikroorganizmaları, sindirim 
sistemi sağlığında olduğu gibi 
bağışıklık sistemi sağlığında da önemli 
rol oynar çünkü sindirim kanalındaki 
immün dokular, insan bağışıklık 
sisteminin en büyük ve en karmaşık 
bölümünü oluşturur. Bağırsak 
mukozası, bağırsağı kaplayan geniş bir 
yüzeydir ve patojenik (hastalığa neden 
olan) ve patojenik olmayan çevresel 
antijenlere (antikor üretmek için 
bağışıklık sistemini tetikleyen 
maddeler) maruz kalır. Bağırsak 
lümenindeki mikroorganizmalar 
bağışıklık sisteminin gelişmesinde ve 
işlevlerini düzgün şekilde yerine 
getirmesinde kritik bir rol oynar.

gösteren araştırmaların sayısı gün 
geçtikçe artıyor. 

Öyleki, Nature Dergisi’nin 
Gastroenterololji ve hepatoloji 
sayısında,  2016 yılında hataya 
geçirilen “Amerika Ulusal Mikrobiyom 
Girişimi” sonrası, gerek Amerika 
gerekse de tüm dünyada mikrobiyom 
yani bağırsak mikroorganizmalarının 
sağlık ilişkisine yönelik araştırmaların 
sayısı da hızla artmıştır. Peki bağırsak 
mikroorganizmaları yani mikrobiyota 
sağlığımızı nasıl etkilemektedir?

Bağırsak mikrobiyotası
İnsan organizması birçok ve çok çeşitli 
mikroorganizmaya ev sahipliği 

Bağırsaklardaki mikroorganizmaların 
sindirim sistemi sağlığında önemli rol 
oynadığı uzun zamandır biliniyor. 
Bağırsak mikroorganizmalarının 
sindirim sistemi sağlığının yanı sıra 
bağışıklık sistemi, bilişsel işlevler ile 
vücut ağırlığının kontrolü gibi pek çok 
metabolik süreçte etkili olabileceğini 
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ülseratif kolit gibi, kron gibi inflamatuar 
bağırsak hastalıkları semptomlarında 
azalma sağlayabildiği, kabızlığı 
önlemeye ve kan kolesterol 
düzeylerini önlemeye yardımcı 
olabildiğini gösteren bulgular sunuyor. 
Ancak bu sağlık etkilerinin her biri 
farklı bir bakteri tür veya türleri ile 
ilişkili gösteriliyor. Aynı zamanda 
bağışıklık sisteminin desteklenmesi 
için veya kabızlığı önlemek için 
gereken probiyotik miktarı da 
birbirinden farklılık gösteriyor.

Sonuç Olarak
Bağırsağımızda bulunan 
mikroorganizmalar, sağlığımız için 
şüphesiz çok önemli rol oynuyor. Bu 
alandaki araştırmaların sayısı da 
artmaya ve derinleşmeye devam 
ediyor. Probiyotikleri ve onların besini 
olan prebiyotikleri içeren bir beslenme 
düzeni, sağlığı desteklemeye yardımcı 
olabilir. Yoğurt, kefir gibi probiyotik 
besinler, sebze ve meyveler ile tam 
tahıl ve baklagillerin yeterli ve dengeli 
tüketildiği bir diyet ile aktif bir yaşam 
tarzı bağırsak mikroflorasındaki yararlı 
bakterilerin sayısını arttırmaya ve 
sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir.

Bağırsaklardaki hangi 
mikroorganizmalar sağlığı 
geliştirmeye yardımcı 
oluyor?
Sağlıklı bir yetişkinin barsağında 
yaklaşık 1012 bakteri bulunmaktadır. 
Bacteroides, Bifidobacterium, 
Eubacterium, Clostridium, 
Peptecoccus Escherichia, 
Enterecoccus, Klebsiella, Lactobacillus 
gibi bu farklı bakteri türleri arasında 
gösteriliyor. 19.yy başlarında Rus bilim 
adamı Eli Metchniko�, Bulgar 
köylülerinin uzun yaşamlarının fazlaca 
fermente süt ürünü tüketmelerine 
bağlı olduğunu bildirmiş ve yararlı 
bakterilerin varlığı bilimsel olarak ilk 
kez tartışılmaya başlamıştı.

İnsan sağlığına yararlı 
bakteriler: Probiyotikler
Probiyotiğin kelime anlamı ‘yaşam için 
uygun’ dur. Probiyotikler, yiyecek ve 
içeceklerle yeterli miktarda 
alındığında, insan sağlığına faydaları 
olan canlı mikroorganizmalar olarak 
tanımlanmaktadır. Probiyotik besinler 
ise, insan sağlığı için faydalı olan bu 
canlı probiyotik mikroorganizmaları 
yeterli miktarda içerebilen besinler 
olarak tanımlanabilmektedir.

Probiyotik bakteriler sindirim 
kanalında yaşarlar ve burada geçici 
olarak çoğalırlar dolayısıyla bu yararlı 
bakterilerin bağırsaklarda çoğalmasını 
sağlayacak bir beslenme ve yaşam 

tarzı, sağlığın desteklenmesine  
yardımcı olabilir. Bağırsaklardaki bu 
yararlı bakterilerin besini “prebiyotik” 
olarak adlandırılan ve sindirilmeyen 
besin bileşenleridir. Probiyotikler, 
prebiyotikleri kullanarak yaşamlarını 
sürdürürler ve çoğalırlar. Dolayısıyla 
bağırsaklarda canlı bakterilerin sağlık 
etkilerinden faydalanabilmek için 
beslenmede prebiyotik besin 
kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. 
Sebze ve meyveler, tahıllar ve 
kurubaklagiller prebiyotik kaynaklarıdır. 
Hindiba, enginar, yulaf, soğan, muz ve 
kuşkonmaz da prebiyotik besinler 
arasında yer alır. Yararlı bakteriler olan 
laktik asit bakterilerini içeren yoğurt, 
kefir gibi fermente besinler de 
tüketilerek bu bakterilerin sindirim 
kanalında çoğalması da 
desteklenebilir. Ancak probiyotik 
bakterilerin besinlerde canlı kalması ve 
sindirim kanalına da canlı ulaşması 
gerekir bu nedenle probiyotik içeren 
besinlerin  uygun koşullarda 
saklanması  önemlidir. 

Bağırsak florası sağlığı 
nasıl etkiliyor?
Probiyotiklerin yani yararlı bakteri 
sayısının çoğunlukta olduğu bir 
bağırsak mikroflorası bireyin öncelikle 
sindirim sistemi sağlığını destekliyor. 
Oldukça fazla sayıda araştırma, 
probiyotiklerin çocuklarda ve 
yetişkinlerde antibiyotik kullanımına 
bağlı ishalleri önleyebildiği, bağışıklık 
sistemi işlevlerini geliştirebildiği, alerji, 
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gözlemsel araştırmanın sistematik 
derlemesi ve meta analizinden oluşan 
bu çalışmada, kalp damar hastalığı 
riskini etkileyebilecek bazı etmenler 
dikkate alınmamış olabilir. Örneğin kalp 
damar hastalığı riskini etkileyebilecek, 
tütün kullanımı, egzersiz ve genel besin 
tüketiminin dikkate alındığı belirtilse de 
bazı risk etmenleri atlanmış olabilir. 

Bireylerin gerçekten günlük ne kadar 
peynir tükettiği doğru saptanmamış 
olabilir: Bireylerin peynir tüketimlerine 
müdahele edilmeden, günlük serbet 
beslenmelerinde ne kadar peynir 
tükettikleri, besin tüketim kaydı ile 
belirlenmiştir ve bireyler günde tam 
olarak ne kadar peynir tükettiklerini 
doğru beyan edememiş olabilirler. 
Bireylerin süt ve süt ürünleri 
tüketimlerinin az veya tam yağlı olup 
olmadığı bilgisi de mevcut değildir. 
Kişilerin beyan ettiği peynir tüketim 
miktarlarının uzun veya kısa dönem 
tüketim alışkanlıklarından hangisini 
yansıttığı ise bilinmemektedir.  

Bireylerin sağlık durumları: 
Araştırmaya kalp damar hastalığı ve 
herhangi başka önemli bir hastalığı 
olmayan,  sağlıklı bireylerin dahil 
edildiği belirtiliyor ancak bu bilginin 
kişilerin beyanına mı yoksa tıbbi 
kayıtlara mı dayandığı ise açıklanmıyor. 

Günlük alınan toplam yağ miktarı 
değerlendirilmemiş: Peynir belirli 
miktarda doymuş yağ içerir. Yüksek 
doymuş yağ alımının, uzun vadede 
kalp damar hastalıkları riskini 
arttırabileceği bilinmektedir. Bu 
çalışmada, özellikle yüksek miktarda 
peynir tüketen bireylerin günlük 
toplam ne kadar yağ tükettikleri ve 
peynir dışında aldıkları, omega-3 yağ 

asitleri gibi diğer yağ kaynaklarının 
miktarı belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu 
çalışmadan yüksek miktarda peynir 
tüketimi ve dolayısıyla doymuş yağ 
alımı kalp damar hastalıklarını önlüyor 
sonucu çıkarılmamalıdır.

Otoriteler ne söylüyor?
• Peynir doymuş yağ içeren bir 
besindir. Yüksek doymuş yağ alımı 
uzun vadede kalp damar hastalıkları 
riskini arttırabilir. Peynir tüketiminin de 
günlük doymuş yağ alımına katkı 
yaptığı unutulmamalıdır.

• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 
(EFSA) yetişkinlerin günlük yağ alımının 
toplam enerjiye katkısının %20-%35 
arasında olmasını önermektedir.  
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da 
EFSA’ya benzer şekilde, günlük yağ 
alımının toplam enerjiye katkısının 
%30'u, doymuş yağların toplam 
enerjiye katkısının ise %10’u 
aşmamasını önermektedir. Buna ek 
olarak doymuş yağ tüketiminin; 
zeytinyağı gibi bitkisel sıvı yağlara, yağlı 
balıklara, yağlı tohumlara doğru 
kaydırılmasını da önermektedir.

• Besin çeşitliliğinin sağlanması ve her 
besin grubundan yeterli miktarda 
tüketilmesi, yeterli ve dengeli 
beslenmenin temelidir bu nedenle  
yetişkinler için her gün 2-3 porsiyon 
süt ve süt ürünü tüketimi 
önerilmektedir. Bunun da süt, yoğurt, 
peynir, ayran ve kefir gibi ürünlerle 
çeşitlendirilmesi önemlidir. 1 porsiyon  
peynirin yağ içeriğine göre 40-60 gr 
arasında değişir. Her gün, kahvaltıda 
veya ara öğünde 1 porsiyon kadar 
peynir, süt ürünü olarak tercih edilebilir. 

gözlemsel araştırmanın sonuçlarının 
sistematik bir derlemesi ve 
meta-analizinden  oluşuyor.  

Çalışmanın sonuçları ne 
söylüyor?
Peynir tüketimi yüksek olan bireylerin, 
inme ve kalp yetmezliği başta olmak 
üzere kalp damar hastalığı  geliştirme 
riskinin %10 daha düşük olduğu 
belirtiliyor. Peynir tüketimi ve kalp 
damar hastalıkları arasındaki ilişkinin 
grafiksel analiziyle U şeklinde bir 
eğrinin elde edildiği, bu grafiğe göre de 
günlük 40g peynir tüketiminin, en 
düşük kalp damar hastalık riski ile ilişkili 
bulunduğu belirtiliyor.

Çalışmanın sonuçları nasıl 
değerlendirilmeli?
Çalışmanın yöntemi ve kalp damar 
hastalığı riskini etkileyebilecek diğer 
bileşenlerin etkisi:  Toplam 15 

Son dönemde peynirle ilgili “Günde 40 
gram peynir, inme veya kalp krizi riskini 
azaltır”  haberleri peynirin olası sağlık 
etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Bu haberlerin kaynağı, European 
Journal of Nutrition dergisinde, 2016’da 
yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına 
dayanıyor. Çalışma, sağlıklı bireylerde 
peynir tüketimi ve kalp damar 
hastalıkları görülme riski arasındaki 
ilişkiyi, 10 yıl süreyle izleyen, toplam 15 

Her gün 
peynir 
tüketmek kalp 
hastalıkları 
riskini 
azaltıyor mu?
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Takip ve gözleme dayalı bu 
araştırma, neden-sonuç ilişkisini 
yorumlamada yeterli değildir: 
Araştırmada, ultra-işlenmiş sınıfında 
kabul edilen yiyecek ve içeceklerin 
sayısı ve çeşitliliğinin artmış olması, 
yiyecek ve içeceklerde hangi bileşen 
veya bileşenlerinin artan olası kanser 
riskinden sorumlu olabileceğini 
belirlemeyi de zorlaştırır. Herhangi bir 
kaynaktan besine göç edebilen / 
bulaşan bir bileşen kanser riskinde 
artışa yol açmış olabilir. Aşırı miktarda, 
ultra işlenmiş yiyecek ve içecek 
tüketen bireylerin sağlıklı bir yaşam 
tarzı benimsemediği de düşünülebilir.

Araştırmaya katılan bireyler, 
toplumun genelini yansıtmıyor 
olabilir: Araştırmanın başlangıcında 
katılımcıların yaş ortalamaları 43 ve 
bireylerin %78'i ise kadındı. Bireyler 
arasında kadın sayısının fazla olması 
yüksek meme kanseri riskinin de bir 
sebebi olabilir. Bireyler arasında az 
sayıda erkek olması, prostat kanseri 
riskinin ve bireylerin orta yaş grubu 
olması da kolon kanseri riskinin neden 
artmadığının sebebi olabilir. Bu 
araştırmanın sonuçlarına göre yılda 
100 bin bireyde 786 kanser vakası 
görüldü ki bu oran ulusal Fransa 
ortalaması olan 972’nin altındaydı.  
Verilerin online olarak toplandığı bu 
araştırmada, bu katılımı sağlayabilecek 
eğitim düzeyinde ve dolayısıyla sağlık 
bilinci de yüksek olabilecek genç 
bireylerden oluşan bir örneklem 
seçmek sonuçları etkileyebilecek 
birçok değişkeni de beraberinde 
getirmiş olabilir. 

süren ve basında yer bulan birçok 
haber, Fransa’da 104.980 yetişkin birey 
üzerinde beslenme ve kanser ilişkisini 
incelemek üzere yürütülmüş, geniş 
ölçekli bir kohort araştırmanın 
sonuçlarına dayanıyor.

Araştırmaya katılan bireyler, 
2009-2017 yılları arasında takip 
ediliyor ve her 6 ayda 1 kez, 24 saatlik 
besin tüketim kayıtları online olarak 
alınıyor. Besin tüketimlerine ek olarak 
katılımcıların cinsiyet, yaş, sağlık 
durumu, sigara içme durumu, beden 
kütle indeksi, ailede kanser öyküsü, 
sosyo-ekonomik durum ve fiziksel 
aktivite düzeyleri gibi demografik ve 
yaşam tarzı özellikleri de 
değerlendiriliyor. Sağlık durumlarının 
nasıl değiştiği ve klinik bulguları ise her 
yıl takip ediliyor.

İşlenmiş besinler ve gıda katkı 
maddelerinin sağlık etkileri son 
dönemde yeniden gündeme 
gelmiştir. Ultra işlenmiş besinlerin 
kanser riskini arttırabileceğini öne 

Ultra 
işlenmiş 
yiyecek ve 
içecekler 
kanser riskini 
arttırıyor mu?
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Araştırmanın sonuçları ne 
söylüyor?
NOVA sınıflaması, yiyecek ve 
içecekleri onlara uygulanan işleme 
yönteminin niteliğine, amacına ve 
derecesine göre 4 gruba ayıran 
sınıflamadır.  Araştırmacılar, yiyecek ve 
içecekleri NOVA sınıflandırmasını 
kullanarak yiyecek ve içecekleri, 
işlenme düzeyine göre dört gruba 
ayırıyor. En üst düzey "ultra-işlenmiş" 
(seri üretim ekmek ve kekler, 
atıştırmalıklar, şeker içeren besinler, 
gazlı içecekler, hazır yemekler ve et 
ürünleri bu grupta kabul edilmişti) 
yiyecek ve içecekleri temsil ediyordu.  
Beslenme düzeninde, ultra-işlenmiş 
besin tüketimindeki her % 10’luk 
artışın, kanser riskinde de %12 
oranında artışa sebep olduğu sonucu 
bildiriliyor. Kanser türleri riski ayrı ayrı 
incelendiğinde, meme kanseri riskinde 
%11 artış görülürken, kolon ve prostat 
kanseri riskinde herhangi bir artış 

saptanmıyor. Meme kanserinin ise 
menapoz sonrası dönemde artmış 
olabileceği belirtiliyor. Tuz veya şeker 
içeren konserve sebzeler, tuzlanmış 
etler, peynir gibi, işlenmiş besinlerin 
tüketimi ile kanser riski arasında bir 
ilişki bulunmuyor. “Az işlenmiş ya da 
işlenmemiş besin” tüketimiyse daha 
düşük kanser riski ile ilişkili bulunuyor. 
Beslenme düzeninde bu besinlerin 
tüketiminde her %10’luk artış ile 
kanser riskinin %9 oranında azaldığı 
saptanıyor.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Araştırmanın yöntemi: 
Yöntemi/kurgusu nedeniyle bu tip bir 
araştırma yalnızca olası ilişkiyi 
gösterebilir dolayısıyla "ultra işlenmiş 
yiyecek ve içecek" olarak adlandırılan 
gıdaların, kansere neden olup 
olmadığını kesin olarak söyleyemez.

Belirli aralıklarla sorgulanan besin 
tüketimi ve yaşam tarzı değişkendir: 
Besin tüketimi ve yaşam tarzı 
değişkenlik gösterir.  Araştırmacılar, 
bireylerin gerek hafta içi gerek hafta 
sonu besin tüketimlerini 
değerlendirmeyi amaçlasa da, 
değerlendirme yine de 24 saatlik-1 
günlük tüketimi yansıtmaktadır 
dolayısıyla genel beslenme 
alışkanlıklarını ve tüketimini 
yansıtmayabilir. 

Kanser riskinde rol oynayabilecek 
sınırlı etmenler dikkate alındı: Çeşitli 
çevresel kanserojenler, radyasyon, 
viral ve diğer enfeksiyonlar ile zararlı 
güneş ışınlarına maruziyet gibi kanser 
riskinde önemli rol oynayabilecek 
etmenlerin sonuçları nasıl etkilediği 
bilinmiyor.

Meme, prostat ve bağırsak 
kanserlerinin, beslenme ile ilişkili 
olduğuna yönelik güçlü kanıtlar 
mevcuttur ancak bu araştırmada, 
yüksek ultra işlenmiş gıda tüketimi 
yalnızca meme ve genel kanser riski 
ile ilişkili bulunmuştur.

Bazı gıdaların ve besin bileşenlerinin, 
farklı kanser riskleriyle ilişkili 
olabileceğine dair kanıtlar mevcut 
ancak bu araştırmada gıdalar 
içerdikleri besin bileşenleri dikkate 
alınmaksızın yalnızca ne kadar 
işlenmiş olduklarına göre 
sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla, 
şekerlemelerden, işlenmiş etlere, tam 
tahıllı ekmeklerden tam tahıllı 
kahvaltılık gevreklere kadar oldukça 
geniş bir yelpazede bulunan 
yiyecekler “ultra işlenmiş” olarak 
değerlendirilmiştir.  

Otoriteler ne söylüyor?
• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 
(EFSA) beslenme kılavuzu; 
karbonhidrat, protein, yağ ve 
vitaminlerin günlük alınması gereken 
miktarları belirtmekte ve her gün 5 
porsiyon taze sebze veya meyve 
tüketilmesini önermektedir. EFSA, ultra 
işlenmiş yiyecek ve içecekler için bir 
tüketim önerisi veya bir üst sınır 
beyan etmemektedir.

• Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem 
Planı 2015-2020’nin önemli 
hedeflerinden biri de sağlığı teşvik 
edecek yiyecek ve içecek çevreleri ile 
etiketlemenin gerçekleştirilmesidir. 
Böylelikle tüketicilerin işlenmiş 
yiyecek ve içecekler hakkında 
farkındalığı arttırılabilir. 

• Dünya Kanser Araştırma Fonu 
(WCRF), beslenme, yaşam tarzı ve 
kanser riski arasındaki ilişkiyi inceleyen 
bir derleme üzerinde çalışmalarına 
devam etmektedir. 

• WCRF eldeki bulgulara dayanarak, 
enerji içeriği yüksek gıdalar ile şekerli 
içeceklerden kaçınılması, tuz alımının 
ve işlenmiş et kırmızı et tüketiminin 
sınırlandırılması ve daha fazla bitkisel 
kaynaklı besinlerin tüketilmesi gibi 
tavsiyelerde de bulunmaktadır.

• Belirli gıda ve besin bileşenleri, 
kanser riski ile ilişkili görülse de 
gıdaların işlenmesinin başlı başına 
kanser riskini artıracak bir etmen 
olduğu bilimsel olarak 
gösterilmemiştir



Takip ve gözleme dayalı bu 
araştırma, neden-sonuç ilişkisini 
yorumlamada yeterli değildir: 
Araştırmada, ultra-işlenmiş sınıfında 
kabul edilen yiyecek ve içeceklerin 
sayısı ve çeşitliliğinin artmış olması, 
yiyecek ve içeceklerde hangi bileşen 
veya bileşenlerinin artan olası kanser 
riskinden sorumlu olabileceğini 
belirlemeyi de zorlaştırır. Herhangi bir 
kaynaktan besine göç edebilen / 
bulaşan bir bileşen kanser riskinde 
artışa yol açmış olabilir. Aşırı miktarda, 
ultra işlenmiş yiyecek ve içecek 
tüketen bireylerin sağlıklı bir yaşam 
tarzı benimsemediği de düşünülebilir.

Araştırmaya katılan bireyler, 
toplumun genelini yansıtmıyor 
olabilir: Araştırmanın başlangıcında 
katılımcıların yaş ortalamaları 43 ve 
bireylerin %78'i ise kadındı. Bireyler 
arasında kadın sayısının fazla olması 
yüksek meme kanseri riskinin de bir 
sebebi olabilir. Bireyler arasında az 
sayıda erkek olması, prostat kanseri 
riskinin ve bireylerin orta yaş grubu 
olması da kolon kanseri riskinin neden 
artmadığının sebebi olabilir. Bu 
araştırmanın sonuçlarına göre yılda 
100 bin bireyde 786 kanser vakası 
görüldü ki bu oran ulusal Fransa 
ortalaması olan 972’nin altındaydı.  
Verilerin online olarak toplandığı bu 
araştırmada, bu katılımı sağlayabilecek 
eğitim düzeyinde ve dolayısıyla sağlık 
bilinci de yüksek olabilecek genç 
bireylerden oluşan bir örneklem 
seçmek sonuçları etkileyebilecek 
birçok değişkeni de beraberinde 
getirmiş olabilir. 
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süren ve basında yer bulan birçok 
haber, Fransa’da 104.980 yetişkin birey 
üzerinde beslenme ve kanser ilişkisini 
incelemek üzere yürütülmüş, geniş 
ölçekli bir kohort araştırmanın 
sonuçlarına dayanıyor.

Araştırmaya katılan bireyler, 
2009-2017 yılları arasında takip 
ediliyor ve her 6 ayda 1 kez, 24 saatlik 
besin tüketim kayıtları online olarak 
alınıyor. Besin tüketimlerine ek olarak 
katılımcıların cinsiyet, yaş, sağlık 
durumu, sigara içme durumu, beden 
kütle indeksi, ailede kanser öyküsü, 
sosyo-ekonomik durum ve fiziksel 
aktivite düzeyleri gibi demografik ve 
yaşam tarzı özellikleri de 
değerlendiriliyor. Sağlık durumlarının 
nasıl değiştiği ve klinik bulguları ise her 
yıl takip ediliyor.

İşlenmiş besinler ve gıda katkı 
maddelerinin sağlık etkileri son 
dönemde yeniden gündeme 
gelmiştir. Ultra işlenmiş besinlerin 
kanser riskini arttırabileceğini öne 

Araştırmanın sonuçları ne 
söylüyor?
NOVA sınıflaması, yiyecek ve 
içecekleri onlara uygulanan işleme 
yönteminin niteliğine, amacına ve 
derecesine göre 4 gruba ayıran 
sınıflamadır.  Araştırmacılar, yiyecek ve 
içecekleri NOVA sınıflandırmasını 
kullanarak yiyecek ve içecekleri, 
işlenme düzeyine göre dört gruba 
ayırıyor. En üst düzey "ultra-işlenmiş" 
(seri üretim ekmek ve kekler, 
atıştırmalıklar, şeker içeren besinler, 
gazlı içecekler, hazır yemekler ve et 
ürünleri bu grupta kabul edilmişti) 
yiyecek ve içecekleri temsil ediyordu.  
Beslenme düzeninde, ultra-işlenmiş 
besin tüketimindeki her % 10’luk 
artışın, kanser riskinde de %12 
oranında artışa sebep olduğu sonucu 
bildiriliyor. Kanser türleri riski ayrı ayrı 
incelendiğinde, meme kanseri riskinde 
%11 artış görülürken, kolon ve prostat 
kanseri riskinde herhangi bir artış 

saptanmıyor. Meme kanserinin ise 
menapoz sonrası dönemde artmış 
olabileceği belirtiliyor. Tuz veya şeker 
içeren konserve sebzeler, tuzlanmış 
etler, peynir gibi, işlenmiş besinlerin 
tüketimi ile kanser riski arasında bir 
ilişki bulunmuyor. “Az işlenmiş ya da 
işlenmemiş besin” tüketimiyse daha 
düşük kanser riski ile ilişkili bulunuyor. 
Beslenme düzeninde bu besinlerin 
tüketiminde her %10’luk artış ile 
kanser riskinin %9 oranında azaldığı 
saptanıyor.

Araştırmanın sonuçları 
nasıl değerlendirilmeli?
Araştırmanın yöntemi: 
Yöntemi/kurgusu nedeniyle bu tip bir 
araştırma yalnızca olası ilişkiyi 
gösterebilir dolayısıyla "ultra işlenmiş 
yiyecek ve içecek" olarak adlandırılan 
gıdaların, kansere neden olup 
olmadığını kesin olarak söyleyemez.

Belirli aralıklarla sorgulanan besin 
tüketimi ve yaşam tarzı değişkendir: 
Besin tüketimi ve yaşam tarzı 
değişkenlik gösterir.  Araştırmacılar, 
bireylerin gerek hafta içi gerek hafta 
sonu besin tüketimlerini 
değerlendirmeyi amaçlasa da, 
değerlendirme yine de 24 saatlik-1 
günlük tüketimi yansıtmaktadır 
dolayısıyla genel beslenme 
alışkanlıklarını ve tüketimini 
yansıtmayabilir. 

Kanser riskinde rol oynayabilecek 
sınırlı etmenler dikkate alındı: Çeşitli 
çevresel kanserojenler, radyasyon, 
viral ve diğer enfeksiyonlar ile zararlı 
güneş ışınlarına maruziyet gibi kanser 
riskinde önemli rol oynayabilecek 
etmenlerin sonuçları nasıl etkilediği 
bilinmiyor.

Meme, prostat ve bağırsak 
kanserlerinin, beslenme ile ilişkili 
olduğuna yönelik güçlü kanıtlar 
mevcuttur ancak bu araştırmada, 
yüksek ultra işlenmiş gıda tüketimi 
yalnızca meme ve genel kanser riski 
ile ilişkili bulunmuştur.

Bazı gıdaların ve besin bileşenlerinin, 
farklı kanser riskleriyle ilişkili 
olabileceğine dair kanıtlar mevcut 
ancak bu araştırmada gıdalar 
içerdikleri besin bileşenleri dikkate 
alınmaksızın yalnızca ne kadar 
işlenmiş olduklarına göre 
sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla, 
şekerlemelerden, işlenmiş etlere, tam 
tahıllı ekmeklerden tam tahıllı 
kahvaltılık gevreklere kadar oldukça 
geniş bir yelpazede bulunan 
yiyecekler “ultra işlenmiş” olarak 
değerlendirilmiştir.  

Otoriteler ne söylüyor?
• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 
(EFSA) beslenme kılavuzu; 
karbonhidrat, protein, yağ ve 
vitaminlerin günlük alınması gereken 
miktarları belirtmekte ve her gün 5 
porsiyon taze sebze veya meyve 
tüketilmesini önermektedir. EFSA, ultra 
işlenmiş yiyecek ve içecekler için bir 
tüketim önerisi veya bir üst sınır 
beyan etmemektedir.

• Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem 
Planı 2015-2020’nin önemli 
hedeflerinden biri de sağlığı teşvik 
edecek yiyecek ve içecek çevreleri ile 
etiketlemenin gerçekleştirilmesidir. 
Böylelikle tüketicilerin işlenmiş 
yiyecek ve içecekler hakkında 
farkındalığı arttırılabilir. 

• Dünya Kanser Araştırma Fonu 
(WCRF), beslenme, yaşam tarzı ve 
kanser riski arasındaki ilişkiyi inceleyen 
bir derleme üzerinde çalışmalarına 
devam etmektedir. 

• WCRF eldeki bulgulara dayanarak, 
enerji içeriği yüksek gıdalar ile şekerli 
içeceklerden kaçınılması, tuz alımının 
ve işlenmiş et kırmızı et tüketiminin 
sınırlandırılması ve daha fazla bitkisel 
kaynaklı besinlerin tüketilmesi gibi 
tavsiyelerde de bulunmaktadır.

• Belirli gıda ve besin bileşenleri, 
kanser riski ile ilişkili görülse de 
gıdaların işlenmesinin başlı başına 
kanser riskini artıracak bir etmen 
olduğu bilimsel olarak 
gösterilmemiştir
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vücudumuz açısından birçok önemli 
biyolojik işleve sahiptir. 

Tuz ve sodyumun olmadığı bir hayat 
düşünülemez. Hücre ve vücut 
sıvılarındaki sodyumun yoğunluğu 
böbrekler tarafından bazı hormonlar 
aracılığı ile kontrol edilir. Günlük 
ihtiyaç duyulan sodyumun yeterli 
miktarda alınmaması durumunda, 
vasopressin ve aldosteron 
hormonlarının görev aldığı 
mekanizmalarla tuzlu besinlere karşı 
iştah yani “tuz açlığı” uyarılabilir. 
Yetersiz sodyum alımının yanı sıra,  
dehidratasyon yani yetersiz su ve sıvı 
tüketimi söz konusu olduğunda 
vücutta suyun tutulmasını sağlamak 
amacıyla tuzlu besinleri tüketme isteği 
de artabilir. Başka bir deyişle, vücutta 
dehidratasyon (su kaybı) durumunda 
bireylerin ihtiyacı olmasa da 
hormonların koruyucu fizyolojik 
etkileri ile tuz tüketim eğilimi artabilir. 
Fizyolojik görevlerine ek olarak tuz, 
önemli bir lezzet bileşenidir ve 
besinlerin kabul edilebilirliğinde ve 
duyusal özelliklerinde önemli rol 
oynar. Tuz ülkemizde ayrıca,  salça, 
peynir, yağlar, turşu gibi besinlerin 
işlenmesi ve saklanmasında da yoğun 
olarak kullanılmaktadır. 

• Tuzun Besinlerdeki İşlevleri 

Tuz, yaşamsal önemi ve fizyolojik 
görevlerinin yanı sıra besinlerin 
yapısal, duyusal özellikleri ile lezzet ve 
kabul edilebilirliğinde önemli rol 
oynamaktadır. Besinleri pişirme, 
koyulaştırma, lezzetini arttırma, 
koruma ve saklamada görev alabilir. 
Besinlerin tuzlanarak saklanması,  
mikroorganizmaların üremesine ve 

bozulmaya yol açan, besindeki 
“bağlanmamış su” yani su aktivitesini 
azaltarak, besinin uzun süre muhafaza 
edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla 
sodyum, besin güvenliğine, 
stabilitesine ve duyusal özelliklerine 
önemli katkı yapar. Teknolojik 
gelişmelerle günümüzde geleneksel 
tuzlama yönteminin kullanımı 
nispeten azalmakla birlikte halen 
devam etmektedir.

Sodyum Hangi Yiyecek ve 
İçeceklerde Bulunur, 
Beslenmedeki Tuz 
Kaynakları Nelerdir?
Türk toplumunda tuz tüketiminin 
araştırıldığı SALTURK-2 çalışmasına 
göre, günlük tuz tüketiminin 
%56’sından yiyeceklerdeki ve 
içeceklerdeki yemek tuzu sorumludur.  
Bu miktarın da dörtte üçünü, 
yemeklere eklenen tuz 
oluşturmaktadır. 

Neden Tuz Tüketiyoruz?
• Sodyumun Vücudumuzdaki 
İşlevleri 

Tuz ile aldığımız sodyum, fizyolojik 
birçok süreçte görev almaktadır. 
Hücre dışı sıvıların temel iyonu 
olmakla birlikte, sıvı-elektrolit 
dengesinin sağlanması, kas ve sinir 
sistemi işlevlerinin düzenlenmesi 
çeşitli görevleri arasında sayılabilir.  
Kan sodyum düzeyinin düşmesi 
(hiponatremi), vücutta sıvı-mineral 
dengesinin bozulmasına bağlı olarak 
ve öncelikle kas-sinir sistemini de 
etkileyerek, baş ağrısı, yorgunluk, 
reflekslerin yavaşlaması gibi sorunlara 
yol açabilir. Sodyum, vücutta kas ve 
sinirlerin kullanıldığı tüm işlevlerde, 
yaşamsal önem taşır. Kısacası; 
beslenmemizde yer alan sodyum 

Tuz ve Sodyum Nedir?
Sodyum, tuzun içeriğinde bulunan ve 
yaşam için elzem olan bir mineraldir. 
Sofra tuzu,  sodyum (Na) ve klorürden 
(Cl) oluşur ve her 1 gram sofra tuzu 
tükettiğimizde 393 mg sodyum almış 
oluruz. Sodyum klorür yani sofra tuzu, 
deniz, göl veya kaya gibi farklı 
kaynaklardan elde edilebilmektedir 
tüketilen tuz türü farklı olsa da alınan 
sodyum ve klorür benzerlik gösterir.

Tuz ve Sağlık 
İlişkisi: 
Sorular ve 
Gerçekler



Tablo 1. Bazı Besin ve Yiyeceklerin 
Sodyum Değerleri

Kalan kısmını da zeytin, peynir gibi 
kahvaltılıklar, turşu gibi salamura 
yiyecekler, tuzlu kuruyemişler, 
bisküvi-kraker, monosodyumglutamat 
(MSG) içeren yiyecekler, tuzlu 
baharatlar, çeşni vericiler, tarhana, 
salça, soslar ile besinlerin yapısında 
doğal olarak bulunan sodyum 
oluşturmaktadır. Bu kaynakları sırasıyla 
%32 ile ekmek tuzu, ardından %13 ile 
sofra tuzu takip etmektedir. Ayrıca 
günlük tükettiğimiz et-tavuk, süt ve 
süt ürünleri gibi proteinden zengin, 
hayvansal kaynaklı yiyeceklerle, 
maden suyu gibi yiyecek ve 
içeceklerin yapısında da sodyum 
doğal olarak bulunur (Tablo 1) .

Türk Gıda Kodeksi sodyum alımını 
azaltmak için bazı yiyeceklerin 100 
gramında en fazla bulunabilecek tuz 
miktarını ayrıca belirtmiştir. Bu 
kapsamda ekmeğin tuz içeriği 1,5 
gram, salçanın 5 gram, pul biberin 7 
gram, pastırmanın 7 gram, zeytinin ise 
8 gram olarak sınırlanmış ve 
düzenlenmiştir.

Ne Kadar Sodyum ve Tuza 
İhtiyaç Duyuyoruz?
Sağlıklı bir yetişkin metabolik işlevlerini 
sürdürebilmek için günde 1.5 gram 
sodyum, yani 3-4 gram kadar tuza 
ihtiyaç duyar. T.C. Sağlık Bakanlığı, 
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans 
kurum ve kuruluşlar günlük toplam 
tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 
1 çay kaşığı tuzu aşmamasını 
önermektedir. 

Türkiye’de Tuz Tüketimi 
Önerilerin 3 Katı
Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9 
gram, ABD’de 10 gram, Japonya’da 12 
gram, Çin’de 13 gram olarak 
bildirilmiştir. Türk Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları Derneği’nin 2008 
yılında gerçekleştirdiği SALTURK-1 
çalışması Türkiye’de yetişkinlerin 
günlük tuz tüketiminin 18 gram 
olduğunu, 2012 yılında tekrarlanan 
SALTURK-2 çalışması ise günlük 
tüketimin bir miktar azalarak 15 grama 
düştüğünü göstermiştir. Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 
sonuçlarına göre Türkiye’de 
yetişkinlerin, sofra tuzu (eklenen tuz 
olarak) haricinde yalnızca besinlerden 
aldığı sodyum miktarı ortalama 2178 
mg yani yaklaşık 2 gram kadardır.  
Dolayısıyla günlük ortalama 15 gram 
tuz tüketimine, yemeklere hazırlama 
ve pişirmede eklenen tuzun, pişmiş 
yemeklere sonradan sofrada eklenen 
tuzun ve ekmek, salça, peynir, zeytin 
gibi besinlere üretim süreçleri gereği 
eklenen tuzun büyük katkı sağladığı 
görülmektedir. 

Aşırı Tuz Tüketimi Toplum 
Sağlığını Tehdit Edebilir ve 
Kronik Hastalık Riskini 
Arttırabilir
Aşırı tuz tüketimi beraberinde yüksek 
sodyum alımını getirmektedir. Yüksek 
sodyum alımı ise yüksek kan 
basıncına yol açarak; başta kalp, beyin, 
böbrek hastalıkları olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilir. Bunlara ek 

olarak, aşırı sodyum alımının kan 
basıncından bağımsız toksik etkileri de 
ortaya çıkabilir. Yüksek tuz alımı, 
midedeki gastrik mukusun yapısını 
etkileyerek parietal hücre kaybına 
neden olmaktadır. Mide dokusunun 
zarar görmesi, uzun vadede mide 
kanseri gibi sonuçlara da yol 
açabilmektedir. Sodyum, yaşamsal 
olarak ihtiyaç duyduğumuz bir 
mineral olmakla birlikte aşırı tuz 
tüketimine bağlı yüksek sodyum alımı 
tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
de birçok hastalığın temelinde yer 
alan önemli bir toplum sağlığı 
sorunudur. 

Türkiye’de Her 3 Ölümden 
1’inin Nedeni 
Hipertansiyon
Türk Hipertansiyon Prevalans 
Çalışması (PatenT2) 2012 verilerine 
göre Türkiye’de hipertansiyon 
görülme sıklığı %30.3’tür. 
Hipertansiyon sıklığı cinsiyete göre 
incelendiğinde ise kadınlarda %32.3, 
erkeklerden ise %28.4 olduğu 
görülmektedir. Hipertansiyon görülme 
sıklığı bölgelere göre 
değerlendirildiğinde, ilk sırada 
Karadeniz bölgesi yer almakta, Batı ve 
Kuzeydoğu Anadolu, Batı ve Doğu 
Marmara, Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, 
İstanbul, Ortadoğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
sırasıyla takip etmektedir. Ülkemizde 
her yıl 100 bin kişi hayatını 
kaybetmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre her 3 ölümden 1’inin 
nedeni (%31.7) ise hipertansiyondur. 

EKMEK (BUĞDAY) 474

BULGUR 17

PİRİNÇ 7

İNEK SÜTÜ 43

YOĞURT 46

BEYAZ PEYNİR 917

YUMURTA 142

DANA ETİ 95

TAVUK ETİ 49

BALIK (LEVREK) 70

KURU FASULYE 3

MERCİMEK 6

CEVİZ 2

BADEM 1

SALÇA 280

PUL BİBER 68

MAYONEZ  653

KETÇAP 907

TURŞU (SALATALIK) 1208

SALAMURA ZEYTİN 1556

SOYA SOSU 5586

SİRKE 2

PATLICAN 2

DOMATES 5

BİBER 3

MARUL 8

MAYDONOZ 56

ELMA 1

PORTAKAL 1

MUZ 1

BESİN/YİYECEK 
(100 gram yenilebilen kısmında)

Kaynak: United States Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service, National Nutrient 
Database for Standard Reference Release 28.

SODYUM
(mg)

sıklığı da artmakta ve 50 yaş üstü 
bireylerde bu oran %50’ye 
yükselmektedir.  Hipertansiyon 
görülme sıklığı kadınlarda erkeklere 
göre yüksektir ancak farkındalık 
kadınlarda erkeklerden yüksektir. 
Toplumun genelinde, hipertansiyonu 
olan bireylerin %45.3’ü ise bu 
durumun farkında değildir.

 

Sofra Tuzunun İyot ile 
Zenginleştirilmesi
İyot; hormon ve sinir sistemi işlevleri, 
normal büyüme ve gelişme için 
gerekli bir mineraldir. İyot yetersizliği, 
bilişsel gelişim ve işlev bozukluğu, 
hipotroidizm, doğumsal anomalileler, 
kretinizm ve endemik guatr gibi 
hastalıklara yol açabilen, dünyadaki en 
önemli ancak önlenebilir besin 
yetersizliği sorunlarından biridir. 

Yüksek kan basıncı ise ülkemizde 
ölüm ve hastalık yükünün en önemli 
nedeni olan kalp, beyin ve böbrek 
hastalıklarının önde gelen risk 
etmenidir. Kan basıncının 
düzenlenmesinde, sodyum alımı ile 
doğrudan ilişkili olan tuz tüketimi 
konusundaki farkındalığın önemi 
büyüktür. Dolayısıyla aşırı tuz tüketimi 
ile doğrudan ilişkili olan hipertansiyon 
aynı zamanda en önemli önlenebilir 
ölüm nedenlerinden biridir. 

Türkiye’de Hipertansiyonu 
Olan 2 Kişiden 1’i 
Hastalığının Farkında 
Değil
PatenT2 verilerine göre Türkiye’de her 
10 yetişkinden 3’ünde hipertansiyon 
görülmektedir.  Yaş ile birlikte görülme 

Türkiye’de toprak ve suda yeterli 
miktarda iyot bulunmadığından, iyot 
yetersizliği bir toplum sağlığı riski 
oluşturmaktadır. Ülkemizde iyot 
yetersizliği ve bunun bir sonucu 
olarak guatr hastalığı oldukça 
yaygındır12. Dünya Sağlık Örgütü ve 
UNICEF iyot yetersizliğinin yaygın 
olduğu ülkelerde tuzun iyotla 
zenginleştirilmesini desteklemiştir. 
Türkiye’de 1995 yılından günümüze 
“İyot Yetersizliği Hastalıklarının 
Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması 
Programı” yürütülmektedir. Program 
kapsamında 1998 yılında sofra 
tuzunun iyotlanması konusunda yasal 
düzenleme yapılmış ve 
zenginleştirme zorunlu hale 
getirilmiştir1, 11. İyot tüketmemesi 
gereken bireyler için ise 250 gramı 
geçmeyen ambalajlarda iyotsuz tuz 
üretimi yapılabilmektedir.

Sofra Tuzunun İyotla 
Zenginleştirilmesinin 
Önemli Sonuçları
Tuzun iyotla zenginleştirilmesi, iyot 
yetersizliği ile mücadelede önemli 
katkı sağlamış, dolayısıyla ülkemizde 
iyot yetersizliğine bağlı hastalıkların 
görülme sıklığı da önemli ölçüde 
azalmıştır.

1988 yılında Türkiye’de iyot 
yetersizliğine bağlı guatr görülme 
sıklığının ülkemizin her bölgesinde 
endemik bir sorun olduğu ortaya 
konulmuştur. 1997’de ileri ve orta 
düzey iyot yetersizliğin görülme sıklığı 
%58 saptanmıştır. Sofra tuzunun iyot 
ile zenginleştirme çalışmalarıyla 

birlikte 2002’de sıklık, %38.9’a 
düşmüştür. Türkiye İyot İzleme ve 
Değerlendirme Çalışması-2007’nin 
sonuçlarına göre ileri ve orta düzey 
iyot yetersizliği görülme sıklığı  %27.8 
olarak saptanmıştır. 

Günde Toplam 5 gram 
Tuz Ama İyotlu Tuz
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer 
referans kurumlar, günlük toplam tuz 
alımı 5-6 gram iyotlu tuz ile 
sınırlandığında, günlük iyot ihtiyacının 
karşılanması ile ilgili herhangi bir 
sorun olmadığını bildirmektedir. 
Dolayısıyla vurgulanmak istenen 
mesaj, az fakat iyotlu tuz 
tüketilmesidir.

Ancak, iyot güneş ışınları, nem ve 
sıcaklığa maruz kaldığında kayba 
uğrayabilmektedir. İyotlu tuzu koyu 
renkli, kapaklı ve cam bir kavanozda 
saklayarak,  sıcaklık, nem ve güneş 
ışığından korumak ve yemek piştikten 
sonra tuz eklemek, tuzda oluşabilecek 
olası iyot kayıplarını önleyebilir.  

Günümüzde kaya tuzu, himalaya tuzu 
vb. diğer tuzların tercih edilmesine 
yönelik bilgiler kafa karışıklığı 
yaratabilmektedir.  İyotlu sofra tuzu 
tüketimi,  toplumda iyot yetersizliği ile 
mücadelede son derece etkili 
olmuştur. Dolayısıyla iyotlu sofra 
tuzuna yerine, iyotla 
zenginleştirilmemiş kaya tuzu, 
himalaya tuzu gibi tuzların kullanımı 
konusunda  dikkatli olunmalıdır. Daha 
öncede belirtildiği üzere tuz kaynağı 
ne olursa olsun tuz tüketimine ve 
dolayısıyla aşırı sodyum alımına dikkat 

Eylem planları çerçevesinde Türk Gıda 
Kodeksi uyarınca tuz alımında önemli 
katkısı olan ekmekteki tuz oranı %25 
azaltılmıştır. Bunun yanında peynirdeki 
tuzun %35-61, domates salçasındaki 
tuzun % 64, zeytindeki tuzun %50 
oranında azaltılması gibi yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Türk Gıda 
Kodeksi Tuz Tebliği uyarınca (2013) 
tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu 
Azaltın Sağlığınızı Koruyun" ibaresi 
zorunlu hale getirilmiştir.

Aşırı tuz tüketiminin ve yol açtığı 
sağlık sorunlarının önüne geçilmesine 
yönelik yasal düzenlemeler, besin 
endüstrisinin çabası ve devlet 
politikalarının da yanında en önemli 
adım bireysel anlamda farkındalığın 
oluşması ve beslenme alışkanlıklarının 
değiştirilmesidir. 

edilmelidir. Öyle ki bu olgu tuz 
tüketiminin çok fazla olduğu Türkiye 
gibi ülkeler için büyük öneme sahiptir.

Aşırı Tuz Tüketimini 
Azaltmak İçin Neler 
Yapılabilir?
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğü ile 
yürütülen “Türkiye Aşırı Tuz 
Tüketiminin Azaltılması Programı”, T.C 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışmaları ve her yıl Mart ayında 
gerçekleştirilen Tuza Dikkat Haftası 
etkinlikleri ile tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik önemli yasal 
düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Aşırı tuz tüketimi 
değiştirilebilir bir 
beslenme alışkanlığıdır.
• Tuzluğu masadan kaldırın.

• Tadına bakmadan yemeklere tuz 
eklemeyin. Mümkünse hiç tuz 
eklemeyin.

• Tencereye eklediğiniz tuzu azaltın.

• Az tuzlu ve lezzetli yemekler için tuz 
içermeyen doğal baharatlardan 
faydalanın. Ancak kullandığınız 
özellikle baharat karışımlarının da tuz 
içerebileceğini unutmayın ve tuz 
içeren baharat karışımlarından kaçının. 

• Potasyum içeriği yüksek sebze ve 
meyveleri her gün tüketin. Potasyum 
alımının arttırılması, böbreklerden 
sodyumun geri emilimini azaltarak, 
kan basıncı kontrolünü sağlamasına 
yardımcı olur.

• Yüksek tuz içerebilen salça, turşu, 
salamura yiyecekler, zeytin, peynir, 
tuzlu baharat karışımları ve çeşitli 
sosların tüketimine dikkat edin.

• Ekmeğin de günlük tuz alımınıza 
önemli oranda katkı verebileceğini 
unutmayın. Hiçbir besini aşırı 
tüketmeyiniz.

• Besin etiketlerini okuyarak tuz 
içeriklerinin farkında olun.

• Fazla tuz tüketmekten kaçının, aktif 
yaşayın ve sizin için uygun olan vücut 
ağırlığınızı koruyun.

Sonuç ve Öneriler
Sofra tuzunun bileşiminde bulunan 
sodyum, yaşamsal olarak ihtiyaç 
duyduğumuz bir mineraldir. Ancak 
aşırı tuz tüketimi ve dolayısıyla yüksek 
sodyum alımı, kalp, beyin ve böbrek 
hastalıkları başta olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilmektedir. 

Türk Hipertansiyon Derneği ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği’nin yürüttüğü 
SALTURK-1 ve SALTURK -2 çalışması, 
Türkiye’de tuz tüketiminin diğer 
ülkelerin çok üzerinde olduğunu ve 
önerilen miktarın yaklaşık 3 katı 
olduğunu göstermiştir5. Kalp damar 
hastalıkları dünyada ve ülkemizde 
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 
almakta ve Türkiye’de her 10 kişiden 
3’ünde hipertansiyon görülmektedir. 
Dolayısıyla üst sınırın oldukça üstünde 
olan tuz tüketiminin azaltılması 
hipertansiyon başta olmak üzere 
birçok sağlık sorununun önlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Toplum sağlığını tehdit eden aşırı tuz 
tüketimi değiştirilebilir bir beslenme 
alışkanlığıdır. Tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı 
düzenlemeler ile T.C Sağlık 
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği eylem 
planlarının yanı sıra bireysel farkındalık 
geliştirilmesi ve daha az tuz tüketme 
alışkanlığının benimsenmesi gerekir. 
Sonuç olarak tüketilen fazla tuzun 
azaltılması sağlıklı bir yaşam 
sürdürülmesi için büyük önem 
taşımaktadır.
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Tablo 1. Bazı Besin ve Yiyeceklerin 
Sodyum Değerleri

Kalan kısmını da zeytin, peynir gibi 
kahvaltılıklar, turşu gibi salamura 
yiyecekler, tuzlu kuruyemişler, 
bisküvi-kraker, monosodyumglutamat 
(MSG) içeren yiyecekler, tuzlu 
baharatlar, çeşni vericiler, tarhana, 
salça, soslar ile besinlerin yapısında 
doğal olarak bulunan sodyum 
oluşturmaktadır. Bu kaynakları sırasıyla 
%32 ile ekmek tuzu, ardından %13 ile 
sofra tuzu takip etmektedir. Ayrıca 
günlük tükettiğimiz et-tavuk, süt ve 
süt ürünleri gibi proteinden zengin, 
hayvansal kaynaklı yiyeceklerle, 
maden suyu gibi yiyecek ve 
içeceklerin yapısında da sodyum 
doğal olarak bulunur (Tablo 1) .

Türk Gıda Kodeksi sodyum alımını 
azaltmak için bazı yiyeceklerin 100 
gramında en fazla bulunabilecek tuz 
miktarını ayrıca belirtmiştir. Bu 
kapsamda ekmeğin tuz içeriği 1,5 
gram, salçanın 5 gram, pul biberin 7 
gram, pastırmanın 7 gram, zeytinin ise 
8 gram olarak sınırlanmış ve 
düzenlenmiştir.

Ne Kadar Sodyum ve Tuza 
İhtiyaç Duyuyoruz?
Sağlıklı bir yetişkin metabolik işlevlerini 
sürdürebilmek için günde 1.5 gram 
sodyum, yani 3-4 gram kadar tuza 
ihtiyaç duyar. T.C. Sağlık Bakanlığı, 
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans 
kurum ve kuruluşlar günlük toplam 
tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 
1 çay kaşığı tuzu aşmamasını 
önermektedir. 

Türkiye’de Tuz Tüketimi 
Önerilerin 3 Katı
Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9 
gram, ABD’de 10 gram, Japonya’da 12 
gram, Çin’de 13 gram olarak 
bildirilmiştir. Türk Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları Derneği’nin 2008 
yılında gerçekleştirdiği SALTURK-1 
çalışması Türkiye’de yetişkinlerin 
günlük tuz tüketiminin 18 gram 
olduğunu, 2012 yılında tekrarlanan 
SALTURK-2 çalışması ise günlük 
tüketimin bir miktar azalarak 15 grama 
düştüğünü göstermiştir. Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 
sonuçlarına göre Türkiye’de 
yetişkinlerin, sofra tuzu (eklenen tuz 
olarak) haricinde yalnızca besinlerden 
aldığı sodyum miktarı ortalama 2178 
mg yani yaklaşık 2 gram kadardır.  
Dolayısıyla günlük ortalama 15 gram 
tuz tüketimine, yemeklere hazırlama 
ve pişirmede eklenen tuzun, pişmiş 
yemeklere sonradan sofrada eklenen 
tuzun ve ekmek, salça, peynir, zeytin 
gibi besinlere üretim süreçleri gereği 
eklenen tuzun büyük katkı sağladığı 
görülmektedir. 

Aşırı Tuz Tüketimi Toplum 
Sağlığını Tehdit Edebilir ve 
Kronik Hastalık Riskini 
Arttırabilir
Aşırı tuz tüketimi beraberinde yüksek 
sodyum alımını getirmektedir. Yüksek 
sodyum alımı ise yüksek kan 
basıncına yol açarak; başta kalp, beyin, 
böbrek hastalıkları olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilir. Bunlara ek 

olarak, aşırı sodyum alımının kan 
basıncından bağımsız toksik etkileri de 
ortaya çıkabilir. Yüksek tuz alımı, 
midedeki gastrik mukusun yapısını 
etkileyerek parietal hücre kaybına 
neden olmaktadır. Mide dokusunun 
zarar görmesi, uzun vadede mide 
kanseri gibi sonuçlara da yol 
açabilmektedir. Sodyum, yaşamsal 
olarak ihtiyaç duyduğumuz bir 
mineral olmakla birlikte aşırı tuz 
tüketimine bağlı yüksek sodyum alımı 
tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
de birçok hastalığın temelinde yer 
alan önemli bir toplum sağlığı 
sorunudur. 

Türkiye’de Her 3 Ölümden 
1’inin Nedeni 
Hipertansiyon
Türk Hipertansiyon Prevalans 
Çalışması (PatenT2) 2012 verilerine 
göre Türkiye’de hipertansiyon 
görülme sıklığı %30.3’tür. 
Hipertansiyon sıklığı cinsiyete göre 
incelendiğinde ise kadınlarda %32.3, 
erkeklerden ise %28.4 olduğu 
görülmektedir. Hipertansiyon görülme 
sıklığı bölgelere göre 
değerlendirildiğinde, ilk sırada 
Karadeniz bölgesi yer almakta, Batı ve 
Kuzeydoğu Anadolu, Batı ve Doğu 
Marmara, Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, 
İstanbul, Ortadoğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
sırasıyla takip etmektedir. Ülkemizde 
her yıl 100 bin kişi hayatını 
kaybetmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre her 3 ölümden 1’inin 
nedeni (%31.7) ise hipertansiyondur. 
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sıklığı da artmakta ve 50 yaş üstü 
bireylerde bu oran %50’ye 
yükselmektedir.  Hipertansiyon 
görülme sıklığı kadınlarda erkeklere 
göre yüksektir ancak farkındalık 
kadınlarda erkeklerden yüksektir. 
Toplumun genelinde, hipertansiyonu 
olan bireylerin %45.3’ü ise bu 
durumun farkında değildir.

 

Sofra Tuzunun İyot ile 
Zenginleştirilmesi
İyot; hormon ve sinir sistemi işlevleri, 
normal büyüme ve gelişme için 
gerekli bir mineraldir. İyot yetersizliği, 
bilişsel gelişim ve işlev bozukluğu, 
hipotroidizm, doğumsal anomalileler, 
kretinizm ve endemik guatr gibi 
hastalıklara yol açabilen, dünyadaki en 
önemli ancak önlenebilir besin 
yetersizliği sorunlarından biridir. 

Yüksek kan basıncı ise ülkemizde 
ölüm ve hastalık yükünün en önemli 
nedeni olan kalp, beyin ve böbrek 
hastalıklarının önde gelen risk 
etmenidir. Kan basıncının 
düzenlenmesinde, sodyum alımı ile 
doğrudan ilişkili olan tuz tüketimi 
konusundaki farkındalığın önemi 
büyüktür. Dolayısıyla aşırı tuz tüketimi 
ile doğrudan ilişkili olan hipertansiyon 
aynı zamanda en önemli önlenebilir 
ölüm nedenlerinden biridir. 

Türkiye’de Hipertansiyonu 
Olan 2 Kişiden 1’i 
Hastalığının Farkında 
Değil
PatenT2 verilerine göre Türkiye’de her 
10 yetişkinden 3’ünde hipertansiyon 
görülmektedir.  Yaş ile birlikte görülme 

Türkiye’de toprak ve suda yeterli 
miktarda iyot bulunmadığından, iyot 
yetersizliği bir toplum sağlığı riski 
oluşturmaktadır. Ülkemizde iyot 
yetersizliği ve bunun bir sonucu 
olarak guatr hastalığı oldukça 
yaygındır12. Dünya Sağlık Örgütü ve 
UNICEF iyot yetersizliğinin yaygın 
olduğu ülkelerde tuzun iyotla 
zenginleştirilmesini desteklemiştir. 
Türkiye’de 1995 yılından günümüze 
“İyot Yetersizliği Hastalıklarının 
Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması 
Programı” yürütülmektedir. Program 
kapsamında 1998 yılında sofra 
tuzunun iyotlanması konusunda yasal 
düzenleme yapılmış ve 
zenginleştirme zorunlu hale 
getirilmiştir1, 11. İyot tüketmemesi 
gereken bireyler için ise 250 gramı 
geçmeyen ambalajlarda iyotsuz tuz 
üretimi yapılabilmektedir.

Sofra Tuzunun İyotla 
Zenginleştirilmesinin 
Önemli Sonuçları
Tuzun iyotla zenginleştirilmesi, iyot 
yetersizliği ile mücadelede önemli 
katkı sağlamış, dolayısıyla ülkemizde 
iyot yetersizliğine bağlı hastalıkların 
görülme sıklığı da önemli ölçüde 
azalmıştır.

1988 yılında Türkiye’de iyot 
yetersizliğine bağlı guatr görülme 
sıklığının ülkemizin her bölgesinde 
endemik bir sorun olduğu ortaya 
konulmuştur. 1997’de ileri ve orta 
düzey iyot yetersizliğin görülme sıklığı 
%58 saptanmıştır. Sofra tuzunun iyot 
ile zenginleştirme çalışmalarıyla 

birlikte 2002’de sıklık, %38.9’a 
düşmüştür. Türkiye İyot İzleme ve 
Değerlendirme Çalışması-2007’nin 
sonuçlarına göre ileri ve orta düzey 
iyot yetersizliği görülme sıklığı  %27.8 
olarak saptanmıştır. 

Günde Toplam 5 gram 
Tuz Ama İyotlu Tuz
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer 
referans kurumlar, günlük toplam tuz 
alımı 5-6 gram iyotlu tuz ile 
sınırlandığında, günlük iyot ihtiyacının 
karşılanması ile ilgili herhangi bir 
sorun olmadığını bildirmektedir. 
Dolayısıyla vurgulanmak istenen 
mesaj, az fakat iyotlu tuz 
tüketilmesidir.

Ancak, iyot güneş ışınları, nem ve 
sıcaklığa maruz kaldığında kayba 
uğrayabilmektedir. İyotlu tuzu koyu 
renkli, kapaklı ve cam bir kavanozda 
saklayarak,  sıcaklık, nem ve güneş 
ışığından korumak ve yemek piştikten 
sonra tuz eklemek, tuzda oluşabilecek 
olası iyot kayıplarını önleyebilir.  

Günümüzde kaya tuzu, himalaya tuzu 
vb. diğer tuzların tercih edilmesine 
yönelik bilgiler kafa karışıklığı 
yaratabilmektedir.  İyotlu sofra tuzu 
tüketimi,  toplumda iyot yetersizliği ile 
mücadelede son derece etkili 
olmuştur. Dolayısıyla iyotlu sofra 
tuzuna yerine, iyotla 
zenginleştirilmemiş kaya tuzu, 
himalaya tuzu gibi tuzların kullanımı 
konusunda  dikkatli olunmalıdır. Daha 
öncede belirtildiği üzere tuz kaynağı 
ne olursa olsun tuz tüketimine ve 
dolayısıyla aşırı sodyum alımına dikkat 

Eylem planları çerçevesinde Türk Gıda 
Kodeksi uyarınca tuz alımında önemli 
katkısı olan ekmekteki tuz oranı %25 
azaltılmıştır. Bunun yanında peynirdeki 
tuzun %35-61, domates salçasındaki 
tuzun % 64, zeytindeki tuzun %50 
oranında azaltılması gibi yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Türk Gıda 
Kodeksi Tuz Tebliği uyarınca (2013) 
tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu 
Azaltın Sağlığınızı Koruyun" ibaresi 
zorunlu hale getirilmiştir.

Aşırı tuz tüketiminin ve yol açtığı 
sağlık sorunlarının önüne geçilmesine 
yönelik yasal düzenlemeler, besin 
endüstrisinin çabası ve devlet 
politikalarının da yanında en önemli 
adım bireysel anlamda farkındalığın 
oluşması ve beslenme alışkanlıklarının 
değiştirilmesidir. 

edilmelidir. Öyle ki bu olgu tuz 
tüketiminin çok fazla olduğu Türkiye 
gibi ülkeler için büyük öneme sahiptir.

Aşırı Tuz Tüketimini 
Azaltmak İçin Neler 
Yapılabilir?
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğü ile 
yürütülen “Türkiye Aşırı Tuz 
Tüketiminin Azaltılması Programı”, T.C 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışmaları ve her yıl Mart ayında 
gerçekleştirilen Tuza Dikkat Haftası 
etkinlikleri ile tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik önemli yasal 
düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Aşırı tuz tüketimi 
değiştirilebilir bir 
beslenme alışkanlığıdır.
• Tuzluğu masadan kaldırın.

• Tadına bakmadan yemeklere tuz 
eklemeyin. Mümkünse hiç tuz 
eklemeyin.

• Tencereye eklediğiniz tuzu azaltın.

• Az tuzlu ve lezzetli yemekler için tuz 
içermeyen doğal baharatlardan 
faydalanın. Ancak kullandığınız 
özellikle baharat karışımlarının da tuz 
içerebileceğini unutmayın ve tuz 
içeren baharat karışımlarından kaçının. 

• Potasyum içeriği yüksek sebze ve 
meyveleri her gün tüketin. Potasyum 
alımının arttırılması, böbreklerden 
sodyumun geri emilimini azaltarak, 
kan basıncı kontrolünü sağlamasına 
yardımcı olur.

• Yüksek tuz içerebilen salça, turşu, 
salamura yiyecekler, zeytin, peynir, 
tuzlu baharat karışımları ve çeşitli 
sosların tüketimine dikkat edin.

• Ekmeğin de günlük tuz alımınıza 
önemli oranda katkı verebileceğini 
unutmayın. Hiçbir besini aşırı 
tüketmeyiniz.

• Besin etiketlerini okuyarak tuz 
içeriklerinin farkında olun.

• Fazla tuz tüketmekten kaçının, aktif 
yaşayın ve sizin için uygun olan vücut 
ağırlığınızı koruyun.

Sonuç ve Öneriler
Sofra tuzunun bileşiminde bulunan 
sodyum, yaşamsal olarak ihtiyaç 
duyduğumuz bir mineraldir. Ancak 
aşırı tuz tüketimi ve dolayısıyla yüksek 
sodyum alımı, kalp, beyin ve böbrek 
hastalıkları başta olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilmektedir. 

Türk Hipertansiyon Derneği ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği’nin yürüttüğü 
SALTURK-1 ve SALTURK -2 çalışması, 
Türkiye’de tuz tüketiminin diğer 
ülkelerin çok üzerinde olduğunu ve 
önerilen miktarın yaklaşık 3 katı 
olduğunu göstermiştir5. Kalp damar 
hastalıkları dünyada ve ülkemizde 
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 
almakta ve Türkiye’de her 10 kişiden 
3’ünde hipertansiyon görülmektedir. 
Dolayısıyla üst sınırın oldukça üstünde 
olan tuz tüketiminin azaltılması 
hipertansiyon başta olmak üzere 
birçok sağlık sorununun önlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Toplum sağlığını tehdit eden aşırı tuz 
tüketimi değiştirilebilir bir beslenme 
alışkanlığıdır. Tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı 
düzenlemeler ile T.C Sağlık 
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği eylem 
planlarının yanı sıra bireysel farkındalık 
geliştirilmesi ve daha az tuz tüketme 
alışkanlığının benimsenmesi gerekir. 
Sonuç olarak tüketilen fazla tuzun 
azaltılması sağlıklı bir yaşam 
sürdürülmesi için büyük önem 
taşımaktadır.
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Tablo 1. Bazı Besin ve Yiyeceklerin 
Sodyum Değerleri

Kalan kısmını da zeytin, peynir gibi 
kahvaltılıklar, turşu gibi salamura 
yiyecekler, tuzlu kuruyemişler, 
bisküvi-kraker, monosodyumglutamat 
(MSG) içeren yiyecekler, tuzlu 
baharatlar, çeşni vericiler, tarhana, 
salça, soslar ile besinlerin yapısında 
doğal olarak bulunan sodyum 
oluşturmaktadır. Bu kaynakları sırasıyla 
%32 ile ekmek tuzu, ardından %13 ile 
sofra tuzu takip etmektedir. Ayrıca 
günlük tükettiğimiz et-tavuk, süt ve 
süt ürünleri gibi proteinden zengin, 
hayvansal kaynaklı yiyeceklerle, 
maden suyu gibi yiyecek ve 
içeceklerin yapısında da sodyum 
doğal olarak bulunur (Tablo 1) .

Türk Gıda Kodeksi sodyum alımını 
azaltmak için bazı yiyeceklerin 100 
gramında en fazla bulunabilecek tuz 
miktarını ayrıca belirtmiştir. Bu 
kapsamda ekmeğin tuz içeriği 1,5 
gram, salçanın 5 gram, pul biberin 7 
gram, pastırmanın 7 gram, zeytinin ise 
8 gram olarak sınırlanmış ve 
düzenlenmiştir.

Ne Kadar Sodyum ve Tuza 
İhtiyaç Duyuyoruz?
Sağlıklı bir yetişkin metabolik işlevlerini 
sürdürebilmek için günde 1.5 gram 
sodyum, yani 3-4 gram kadar tuza 
ihtiyaç duyar. T.C. Sağlık Bakanlığı, 
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans 
kurum ve kuruluşlar günlük toplam 
tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 
1 çay kaşığı tuzu aşmamasını 
önermektedir. 

Türkiye’de Tuz Tüketimi 
Önerilerin 3 Katı
Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9 
gram, ABD’de 10 gram, Japonya’da 12 
gram, Çin’de 13 gram olarak 
bildirilmiştir. Türk Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları Derneği’nin 2008 
yılında gerçekleştirdiği SALTURK-1 
çalışması Türkiye’de yetişkinlerin 
günlük tuz tüketiminin 18 gram 
olduğunu, 2012 yılında tekrarlanan 
SALTURK-2 çalışması ise günlük 
tüketimin bir miktar azalarak 15 grama 
düştüğünü göstermiştir. Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010 
sonuçlarına göre Türkiye’de 
yetişkinlerin, sofra tuzu (eklenen tuz 
olarak) haricinde yalnızca besinlerden 
aldığı sodyum miktarı ortalama 2178 
mg yani yaklaşık 2 gram kadardır.  
Dolayısıyla günlük ortalama 15 gram 
tuz tüketimine, yemeklere hazırlama 
ve pişirmede eklenen tuzun, pişmiş 
yemeklere sonradan sofrada eklenen 
tuzun ve ekmek, salça, peynir, zeytin 
gibi besinlere üretim süreçleri gereği 
eklenen tuzun büyük katkı sağladığı 
görülmektedir. 

Aşırı Tuz Tüketimi Toplum 
Sağlığını Tehdit Edebilir ve 
Kronik Hastalık Riskini 
Arttırabilir
Aşırı tuz tüketimi beraberinde yüksek 
sodyum alımını getirmektedir. Yüksek 
sodyum alımı ise yüksek kan 
basıncına yol açarak; başta kalp, beyin, 
böbrek hastalıkları olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilir. Bunlara ek 

olarak, aşırı sodyum alımının kan 
basıncından bağımsız toksik etkileri de 
ortaya çıkabilir. Yüksek tuz alımı, 
midedeki gastrik mukusun yapısını 
etkileyerek parietal hücre kaybına 
neden olmaktadır. Mide dokusunun 
zarar görmesi, uzun vadede mide 
kanseri gibi sonuçlara da yol 
açabilmektedir. Sodyum, yaşamsal 
olarak ihtiyaç duyduğumuz bir 
mineral olmakla birlikte aşırı tuz 
tüketimine bağlı yüksek sodyum alımı 
tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
de birçok hastalığın temelinde yer 
alan önemli bir toplum sağlığı 
sorunudur. 

Türkiye’de Her 3 Ölümden 
1’inin Nedeni 
Hipertansiyon
Türk Hipertansiyon Prevalans 
Çalışması (PatenT2) 2012 verilerine 
göre Türkiye’de hipertansiyon 
görülme sıklığı %30.3’tür. 
Hipertansiyon sıklığı cinsiyete göre 
incelendiğinde ise kadınlarda %32.3, 
erkeklerden ise %28.4 olduğu 
görülmektedir. Hipertansiyon görülme 
sıklığı bölgelere göre 
değerlendirildiğinde, ilk sırada 
Karadeniz bölgesi yer almakta, Batı ve 
Kuzeydoğu Anadolu, Batı ve Doğu 
Marmara, Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, 
İstanbul, Ortadoğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
sırasıyla takip etmektedir. Ülkemizde 
her yıl 100 bin kişi hayatını 
kaybetmektedir. T.C Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre her 3 ölümden 1’inin 
nedeni (%31.7) ise hipertansiyondur. 

sıklığı da artmakta ve 50 yaş üstü 
bireylerde bu oran %50’ye 
yükselmektedir.  Hipertansiyon 
görülme sıklığı kadınlarda erkeklere 
göre yüksektir ancak farkındalık 
kadınlarda erkeklerden yüksektir. 
Toplumun genelinde, hipertansiyonu 
olan bireylerin %45.3’ü ise bu 
durumun farkında değildir.

 

Sofra Tuzunun İyot ile 
Zenginleştirilmesi
İyot; hormon ve sinir sistemi işlevleri, 
normal büyüme ve gelişme için 
gerekli bir mineraldir. İyot yetersizliği, 
bilişsel gelişim ve işlev bozukluğu, 
hipotroidizm, doğumsal anomalileler, 
kretinizm ve endemik guatr gibi 
hastalıklara yol açabilen, dünyadaki en 
önemli ancak önlenebilir besin 
yetersizliği sorunlarından biridir. 

Yüksek kan basıncı ise ülkemizde 
ölüm ve hastalık yükünün en önemli 
nedeni olan kalp, beyin ve böbrek 
hastalıklarının önde gelen risk 
etmenidir. Kan basıncının 
düzenlenmesinde, sodyum alımı ile 
doğrudan ilişkili olan tuz tüketimi 
konusundaki farkındalığın önemi 
büyüktür. Dolayısıyla aşırı tuz tüketimi 
ile doğrudan ilişkili olan hipertansiyon 
aynı zamanda en önemli önlenebilir 
ölüm nedenlerinden biridir. 

Türkiye’de Hipertansiyonu 
Olan 2 Kişiden 1’i 
Hastalığının Farkında 
Değil
PatenT2 verilerine göre Türkiye’de her 
10 yetişkinden 3’ünde hipertansiyon 
görülmektedir.  Yaş ile birlikte görülme 

Türkiye’de toprak ve suda yeterli 
miktarda iyot bulunmadığından, iyot 
yetersizliği bir toplum sağlığı riski 
oluşturmaktadır. Ülkemizde iyot 
yetersizliği ve bunun bir sonucu 
olarak guatr hastalığı oldukça 
yaygındır12. Dünya Sağlık Örgütü ve 
UNICEF iyot yetersizliğinin yaygın 
olduğu ülkelerde tuzun iyotla 
zenginleştirilmesini desteklemiştir. 
Türkiye’de 1995 yılından günümüze 
“İyot Yetersizliği Hastalıklarının 
Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması 
Programı” yürütülmektedir. Program 
kapsamında 1998 yılında sofra 
tuzunun iyotlanması konusunda yasal 
düzenleme yapılmış ve 
zenginleştirme zorunlu hale 
getirilmiştir1, 11. İyot tüketmemesi 
gereken bireyler için ise 250 gramı 
geçmeyen ambalajlarda iyotsuz tuz 
üretimi yapılabilmektedir.

Sofra Tuzunun İyotla 
Zenginleştirilmesinin 
Önemli Sonuçları
Tuzun iyotla zenginleştirilmesi, iyot 
yetersizliği ile mücadelede önemli 
katkı sağlamış, dolayısıyla ülkemizde 
iyot yetersizliğine bağlı hastalıkların 
görülme sıklığı da önemli ölçüde 
azalmıştır.

1988 yılında Türkiye’de iyot 
yetersizliğine bağlı guatr görülme 
sıklığının ülkemizin her bölgesinde 
endemik bir sorun olduğu ortaya 
konulmuştur. 1997’de ileri ve orta 
düzey iyot yetersizliğin görülme sıklığı 
%58 saptanmıştır. Sofra tuzunun iyot 
ile zenginleştirme çalışmalarıyla 

birlikte 2002’de sıklık, %38.9’a 
düşmüştür. Türkiye İyot İzleme ve 
Değerlendirme Çalışması-2007’nin 
sonuçlarına göre ileri ve orta düzey 
iyot yetersizliği görülme sıklığı  %27.8 
olarak saptanmıştır. 

Günde Toplam 5 gram 
Tuz Ama İyotlu Tuz
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer 
referans kurumlar, günlük toplam tuz 
alımı 5-6 gram iyotlu tuz ile 
sınırlandığında, günlük iyot ihtiyacının 
karşılanması ile ilgili herhangi bir 
sorun olmadığını bildirmektedir. 
Dolayısıyla vurgulanmak istenen 
mesaj, az fakat iyotlu tuz 
tüketilmesidir.

Ancak, iyot güneş ışınları, nem ve 
sıcaklığa maruz kaldığında kayba 
uğrayabilmektedir. İyotlu tuzu koyu 
renkli, kapaklı ve cam bir kavanozda 
saklayarak,  sıcaklık, nem ve güneş 
ışığından korumak ve yemek piştikten 
sonra tuz eklemek, tuzda oluşabilecek 
olası iyot kayıplarını önleyebilir.  

Günümüzde kaya tuzu, himalaya tuzu 
vb. diğer tuzların tercih edilmesine 
yönelik bilgiler kafa karışıklığı 
yaratabilmektedir.  İyotlu sofra tuzu 
tüketimi,  toplumda iyot yetersizliği ile 
mücadelede son derece etkili 
olmuştur. Dolayısıyla iyotlu sofra 
tuzuna yerine, iyotla 
zenginleştirilmemiş kaya tuzu, 
himalaya tuzu gibi tuzların kullanımı 
konusunda  dikkatli olunmalıdır. Daha 
öncede belirtildiği üzere tuz kaynağı 
ne olursa olsun tuz tüketimine ve 
dolayısıyla aşırı sodyum alımına dikkat 

Eylem planları çerçevesinde Türk Gıda 
Kodeksi uyarınca tuz alımında önemli 
katkısı olan ekmekteki tuz oranı %25 
azaltılmıştır. Bunun yanında peynirdeki 
tuzun %35-61, domates salçasındaki 
tuzun % 64, zeytindeki tuzun %50 
oranında azaltılması gibi yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Türk Gıda 
Kodeksi Tuz Tebliği uyarınca (2013) 
tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu 
Azaltın Sağlığınızı Koruyun" ibaresi 
zorunlu hale getirilmiştir.

Aşırı tuz tüketiminin ve yol açtığı 
sağlık sorunlarının önüne geçilmesine 
yönelik yasal düzenlemeler, besin 
endüstrisinin çabası ve devlet 
politikalarının da yanında en önemli 
adım bireysel anlamda farkındalığın 
oluşması ve beslenme alışkanlıklarının 
değiştirilmesidir. 

edilmelidir. Öyle ki bu olgu tuz 
tüketiminin çok fazla olduğu Türkiye 
gibi ülkeler için büyük öneme sahiptir.

Aşırı Tuz Tüketimini 
Azaltmak İçin Neler 
Yapılabilir?
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğü ile 
yürütülen “Türkiye Aşırı Tuz 
Tüketiminin Azaltılması Programı”, T.C 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışmaları ve her yıl Mart ayında 
gerçekleştirilen Tuza Dikkat Haftası 
etkinlikleri ile tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik önemli yasal 
düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Aşırı tuz tüketimi 
değiştirilebilir bir 
beslenme alışkanlığıdır.
• Tuzluğu masadan kaldırın.

• Tadına bakmadan yemeklere tuz 
eklemeyin. Mümkünse hiç tuz 
eklemeyin.

• Tencereye eklediğiniz tuzu azaltın.

• Az tuzlu ve lezzetli yemekler için tuz 
içermeyen doğal baharatlardan 
faydalanın. Ancak kullandığınız 
özellikle baharat karışımlarının da tuz 
içerebileceğini unutmayın ve tuz 
içeren baharat karışımlarından kaçının. 

• Potasyum içeriği yüksek sebze ve 
meyveleri her gün tüketin. Potasyum 
alımının arttırılması, böbreklerden 
sodyumun geri emilimini azaltarak, 
kan basıncı kontrolünü sağlamasına 
yardımcı olur.

• Yüksek tuz içerebilen salça, turşu, 
salamura yiyecekler, zeytin, peynir, 
tuzlu baharat karışımları ve çeşitli 
sosların tüketimine dikkat edin.

• Ekmeğin de günlük tuz alımınıza 
önemli oranda katkı verebileceğini 
unutmayın. Hiçbir besini aşırı 
tüketmeyiniz.

• Besin etiketlerini okuyarak tuz 
içeriklerinin farkında olun.

• Fazla tuz tüketmekten kaçının, aktif 
yaşayın ve sizin için uygun olan vücut 
ağırlığınızı koruyun.

Sonuç ve Öneriler
Sofra tuzunun bileşiminde bulunan 
sodyum, yaşamsal olarak ihtiyaç 
duyduğumuz bir mineraldir. Ancak 
aşırı tuz tüketimi ve dolayısıyla yüksek 
sodyum alımı, kalp, beyin ve böbrek 
hastalıkları başta olmak üzere birçok 
sağlık sorununa yol açabilmektedir. 

Türk Hipertansiyon Derneği ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği’nin yürüttüğü 
SALTURK-1 ve SALTURK -2 çalışması, 
Türkiye’de tuz tüketiminin diğer 
ülkelerin çok üzerinde olduğunu ve 
önerilen miktarın yaklaşık 3 katı 
olduğunu göstermiştir5. Kalp damar 
hastalıkları dünyada ve ülkemizde 
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 
almakta ve Türkiye’de her 10 kişiden 
3’ünde hipertansiyon görülmektedir. 
Dolayısıyla üst sınırın oldukça üstünde 
olan tuz tüketiminin azaltılması 
hipertansiyon başta olmak üzere 
birçok sağlık sorununun önlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Toplum sağlığını tehdit eden aşırı tuz 
tüketimi değiştirilebilir bir beslenme 
alışkanlığıdır. Tuz tüketiminin 
azaltılmasına yönelik Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı 
düzenlemeler ile T.C Sağlık 
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği eylem 
planlarının yanı sıra bireysel farkındalık 
geliştirilmesi ve daha az tuz tüketme 
alışkanlığının benimsenmesi gerekir. 
Sonuç olarak tüketilen fazla tuzun 
azaltılması sağlıklı bir yaşam 
sürdürülmesi için büyük önem 
taşımaktadır.
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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.
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