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GAV Hakkında

Profesyonellerin ve toplumun gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilgilerine 
etkin ve bilimsel katkılarda bulunmayı hedefleyen Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 
Enstitüsü Vakfı (GAV), toplum sağlığına yararlı olmak amacıyla çıktığı yolculuğuna 
gelişerek devam etmektedir...
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GAV Hakkında

Beslenme sağlıklı bir yaşam için her zaman vazgeçilmez olmuştur. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığa ve yaşam süresini uzatmaya olumlu etkisi, yetersiz ve aşırı

beslenmenin ise zararı tartışılmaz bir gerçektir. Vakfımız bu nedenle gıda, beslenme ve sağlık alanlarındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yakından takip ediyor, bu gelişmeleri 

hem sektör profesyonelleri, hem de tüketicilerimiz, eğiticilerimiz ve her yaştan öğrencilerimiz ile paylaşmayı hedefliyor. Tüm çabamız herkesin faydalanabileceği açık ve anlaşılabilir 

bir sadelikte beslenme bilimine ait en güncel bilgilerin iletişimini sağlamak. Vakfımız toplum sağlığına yararlı olmak amacıyla hiçbir kâr amacı gütmeden çalışan tamamıyla 

bağımsız, tarafsız ve bilimsel bir kurum. Bu yolda ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurarak güvenilir bir referans kurum olmayı hedefliyoruz. Vakfımızın tüm çalışmaları; her biri 

ülkemizin ve dünyanın gıda, beslenme ve sağlık konularında uzman, akademik kariyer ve tecrübesi olan, bilimsel tarafsızlığı ile öne çıkan bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulumuz 

tarafından yürütülüyor. Belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda, Bilim Kurulumuz ulusal ve uluslararası arenada pek çok güvenilir bilgi kaynağı ve referans olarak gösterilen kurum 

ile de iş birliği içinde çalışıyor. Vakfımızın ana gayesine ulaşmak için çizdiği yol haritasında belirlediği temel başlıklar:

• Dünyadaki ve ülkemizdeki güvenilir bilgi kaynaklarından temin edilen yararlı bilgileri toplum faydasına sunmak.

• Daha kaliteli bir yaşam için doğru ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek.

• Gıda ve beslenme alanında yapılacak yeni araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek.

Sabri ÜLKER kimdir?

Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden, Türkiye’nin öncü girişimcilerinden Sabri 

Ülker, 1920 yılında Kırım’da doğdu. Ailesi 1929 yılında Türkiye’ye göç ederek 

İstanbul’a yerleşti. Kadırga İlkokulu’na kaydolan Sabri Ülker, eğitim hayatı boyunca 

çalıştı. Daha ilkokul yıllarında yaz tatillerinde ağabeyi Asım Ülker ile birlikte Besler 

Bisküvi Fabrikası’nda çalıştı. İlkokuldan sonra İstanbul Erkek Lisesi’ne kaydoldu. 

Orta ikinci sınıftayken parasız yatılı sınavını kazanarak Bilecik Lisesi’ne gitti. 

Ortaokulu Bilecik’te, liseyi Kütahya’da okudu. İdeali mühendis olmaktı. Ancak 

koşullar buna elvermedi. Yüksek öğrenim için Sultanahmet İktisadi ve Ticari 

İlimler Mekteb-i Âli’sine kaydolduğunda 2. Dünya Savaşı da başladı. Sabri Ülker  

yüksek öğrenimini bitirdiğinde, savaş da sona erdi. Sabri Ülker, işte bu günlerde 

bisküvinin tadını unutan çocuklar için bisküvi üretmeye karar verdi. 1944 yılında 

Eminönü´ndeki Nohutçu Han´da küçük bisküvi atölyesini satın aldı. Ağabeyi 

Asım Ülker ve üç çalışanla birlikte 100 metrekarelik bu atölyede üretime başladı. 

Bu atölyedeki başarısının ardından 1948 yılında eski Sağmalcılar Köyü’ndeki 

Takkeci Camii’nin hemen yanında, bisküvi üretimi için bir fabrika kurdu; bisküvi 

kapasitesini üç katına çıkarttı. Ürünlerin nakliye farkı alınmadan, fabrika fiyatına 

esnafa ulaştırılmasını sağladı. Daha sonra bu bisküvi fabrikası Davutpaşa’daki yerine taşındı. 

1970’te halka açık bir şirket olan Anadolu Gıda’yı Ankara’da kurdu. 1974’te Ülker’in ilk bisküvi 

ihracatını başlattı. 1979’da İstanbul’da kurulan ikinci fabrikayı çikolata üretimine tahsis etti. 

Aynı yıl, uluslararası firmalarla rekabet edebilmek için büyük bir öngörüyle Ülker’de Araştırma 

ve Geliştirme Departmanı’nı kurdurdu. 1980’lerden itibaren Ülker’in üretim çeşitliliğinin 

zenginleşmesini sağladı. Aynı senelerde Ülker’in dünyaya entegre olmasına önayak oldu. 

1983’te BOPP ve oluklu mukavvayı üretim listesine ekletti. 1992’de bitkisel-endüstriyel yağ 

ve margarin sektörüne girme kararı aldı. 1996’da da süt endüstrisine girdi.  2000 yılında 

Ülker’in onursal başkanlığını üstlenen ve yönetimi Murat Ülker’e devreden Sabri Ülker, 

fikirleriyle topluma yol göstermeye devam ediyor. 1944 yılında Ülker markasıyla bisküvi 

üreterek başlayan süreç, Yıldız Holding bünyesinde devam ediyor. Yıldız Holding bugün 65 

üretim ve pazarlama şirketiyle bisküviden çikolataya, gazlı içeceklerden süt ve sütlü ürünlere, 

bebek mamasından kişisel bakım ürünlerine ve ambalaja kadar geniş bir yelpazede faaliyet 

gösteriyor.  Yurtiçi ve yurtdışında toplam 53 fabrikada üretim yapan Yıldız Holding şirketleri, 

sadece ülkesinde değil, bölgesinde de öncü kimliğini koruyor. Sabri Ülker, Türkiye’nin 

ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 

projeleriyle ülkemizin toplumsal gelişimine yönelik çalışmalarda da bulunuyor.  Sabri Ülker, 

Türkiye’nin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla, ülkemizin sosyal gelişimine eğitim 

yoluyla da destek olan pek çok çalışmaya önayak oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile kurduğu iş 

birliğiyle ilköğretim okulu, endüstri meslek lisesi, yurt yaptırmanın yanı sıra, kütüphane ve 

bilgisayar laboratuvarları kurarak, ihtiyaç duyan öğrencilere burs desteği sağlıyor.  Gelecek 

nesillere daha yaşanır bir Türkiye ve dünya bırakabilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla 

koordinasyon içinde çalışmanın önemine inanan Sabri Ülker, TEMA Vakfı’nın kurucuları 

arasında yer alıyor. Ülker, TEMA’nın köylerin kalkınmasına yönelik projelerini destekleyen ilk 

kurum olma özelliğini taşıyor.
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Vizyonumuz Misyonumuz

Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine katkı sağlayan 

bağımsız, bilimsel ve kâr gayesi gütmeyen güvenilir, saygın bir kurum olmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları takip etmek, 

toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim 

imkanı sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile iş birliği içerisinde her türlü çalışmayı yapmak ve desteklemek.
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Dr. Julian D. Stowell 
Danisco Sağlık ve Beslenme Platformu 
Bilimsel Çalışmalar Başkan Yardımcısı

Biokimya akademik altyapısına sahip 

olan Prof. Stowell, akademik dereceler-

ini İngiltere’deki Birmingham, Kent ve 

Hertfordshire Üniversiteleri’nden aldı. 

Gıda ve tıbbi ürünler sektörlerinde 30 

yılı aşkın süredir ar-ge, üretim, ticaret 

ve bilimsel alanlarda çeşitli roller 

üstlendi. Prof. Stowell, ILSI Avrupa 

yönetim kurulu üyesi, Leatherhead 

Gıda Araştırmaları Sağlık & Beslenme 

Forumu Başkanı, Birleşik Krallık 

Beslenme ve Sağlık üzerine Hükümet-

Endüstri İşbirliği yönlendirme 

grubu üyesi. Aynı zamanda sağlık ve 

beslenme alanlarında var olan birçok 

gruba da başkanlık etti. Mayıs 2010 

tarihinde Oxford Brookes Üniversitesi 

Fonksiyonel Gıda Merkezi’nde misafir 

araştırmacı profesör olarak atandı. 

Royal Society of Medicine (RSM)’de 

akademik üye; RSM Gıda ve Sağlık 

Forumu’nun da başkanı. 

Dr. Joachim Tretzel
Döhler GmbH, Ar-Ge Başkanı

Wüzburg Üniversitesi’nde kimya ve ilaç 

bilimi alanlarında çalıştı. 1980-1990 

yılları arasında Enka Azko Fibers’de 

F+E Yönetimi, Teknik Pazarlama ve 

Üretim departmanlarında yöneticilik, 

RÖHM Darmstad enzim bölümünde 

genel müdürlük yaptı. 1990’dan bu 

yana Döhler GmbH’de Ar-Ge Başkanı 

olarak çalışıyor.

Prof. Dr. İrfan Erol
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı

İrfan Erol, 1985 yılında Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 

mezun oldu. Almanya’da Berlin Freie 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Gıda Hijyeni Enstitüsü’de 1987-1991 

yıllarında doktora yaptı. Ekim 1993’de 

doçent, Mart 1999’da profesör oldu. 

Uzmanlık alanları gıda mikrobiyolojisi 

ve moleküler mikrobiyoloji, gıda 

güvenliği ve halk sağlığı, ulusal 

ve AB gıda mevzuatıdır. İrfan Erol, 

Dünya Veteriner Hekimler Birliği 

(WVA) Türkiye Temsilciliği ve Avrupa 

Veteriner Hekimliği Federasyonu 

(FVE), Hijyen Grubu Danışma Kurulu 

Üyeliği yapmaktadır. Üstlendiği diğer 

görevler arasında, Tarım Bakanlığı 

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Üyeliği, 

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik 

Komisyonu Üyeliği, YÖK Veterinerlik 

Yayın Etiği Komisyonu Üyeliği, 

TÜBİTAK, TOVAG Danışma Kurulu 

Üyeliği bulunuyor.

Doç. Dr. Cemil Arıkan
Sabancı Üniversitesi  Araştırma ve 
Lisansüstü  Politikaları Direktörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik 

Mühendisliği Bölümü’nde lisans, 

yüksek lisans ve doktora derecelerini 

tamamladıktan sonra aynı üniversitede 

öğretim üyesi olarak görev yaptı. 

Önemli şirketlerde yöneticilik yaptıktan 

sonra 1995-2000 yılları arasında 

TÜBİTAK Başkan Yardımcı ve Teknoloji 

İzleme ve Değerlendirme Başkanı 

olarak görev yaptı. 2000 yılından bu 

yana Sabancı Üniversitesi Araştırma ve 

Lisansüstü Politikaları Direktörü olarak 

çalışıyor.

Bilim Kurulumuz

Bilim kurulumuz, her biri ülkemizin ve dünyanın gıda, beslenme ve sağlık konularında uzman, akademik kariyer ve tecrübesi olan, bilimsel tarafsızlığı ile öne çıkan bilim 

insanlarından oluşuyor.
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Etik Değerlerimiz

• Vakfımız tamamen özgür, şeffaf ve bağımsız hareket eder.

• Vakfımız çerçevesinde yer alan her üye; gıda, beslenme ve sağlık konularında kendi kişisel görüşlerini ortaya koyma, soru sorma ve yorum yapma konularında özgürdür.

• Vakfımız kâr amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyondur.

• Vakfımız hiçbir ticari konuya odaklanmadan toplumun ihtiyaçlarına yönelik programlar belirler.
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Prof. Dr. Mustafa Üçüncü
Ege Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

A.Ü. Gıda Teknolojisi bölümünde 

lisans, Süt Teknolojisi dalında doktora 

yaptı. Almanya’nın Kiel kentinde 

Sütçülük Araştırma Enstitüsü’nde 

araştırmacı olarak çalıştı. Ege 

Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği 

Bölüm Başkanlığı yaptı. Avrupa’da 

önemli üniversite, araştırma kuruluşu 

ve fabrikalarda gıda ve ambalaj 

teknolojisi üzerine çalıştı. Alanında 

160’ın üzerinde araştırma ve 

derlemesi, 8 ders kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
İ.Ü. Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  
Endok. ve Metab.  Hastalıkları Bilim Dalı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İç 
Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 
Diyabet, Metabolizma ve İmmünoloji 
alanında çalışmalar yürüttü. İstanbul Tıp 
Fakültesi Diyabet Bilim Dalı Başkanlığı, 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde 
İmmunoloji Anabilim Dalı Başkanlık 
görevlerini yürüttü. Halen İ.Ü. Diyabet 
Uygulama ve Araştırmaları Merkezi 
(DİYAM), Türkiye Diyabet Vakfı Başkanlığı 
görevlerini yürütüyor. 14 kitap editörlüğü 
ve 320’nin üzerinde makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Pala
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü

Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi’nde lisansını tamamlayan 

Pala, Berlin Teknik Üniversitesi’nde 

Gıda Mühendisliği öğrenimi gördü 

ve aynı üniversitede doktora yaptı. 

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü’nün kuruluşunda bulundu. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi’nde 10 yıl süreyle Beslenme 

ve Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanlığı 

görevini yürüttü. Gıda teknolojisi 

alanında 100’ün üzerinde bilimsel 

yayını bulunuyor. Üniversitedeki görevi 

yanında çeşitli gıda şirketlerinde 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 

sürdürüyor. Pala’nın, gıda teknolojileri 

alanında 100’ün üzerinde bilimsel 

yayını ve 5 kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. A. Murat Tuncer
Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları Ana Bilim Dalı

1980’de İstanbul Üniversitesi’nden 

mezun oldu.  Pediatri Ana Bilim Dalı 

ve Pediatrik Hematoloji uzmanlıklarını 

Hacettepe Üniversitesi’nden aldı, 

1994’te profesör oldu. Finlandiya’daki 

Helsinki Tıp Fakültesi Transplantasyon 

Merkezi’nde çalışmalar yürüttü. 

1997’de TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü’nü 

aldı. Halen Sağlık Bakanlığı Kanserle 

Savaş Daire Başkanı ve Türkiye 

Pediatri Birliği Başkanıdır. 

Dr. Zeki Ziya Sözen
Yıldız Holding A.Ş. Gıda, Dondurulmuş 
Ürünler ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans ve 

yüksek lisans programını Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi’nde yapan Sözen, 

Kanada British Columbia Üniversitesi 

Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda 

doktora programını tamamladı. Çeşitli 

yerli ve yabancı firmalarda üst düzey 

görevler üstlendikten sonra 1996’da 

Ak Gıda Genel Müdürü olarak Yıldız 

Holding’e katılmış olup, 2003-2009 

yılları arasında Ar-ge ve İş Geliştirme 

Grubu Başkanlığı görevini sürdüren 

Sözen, Yıldız Holding A.Ş.’de Gıda, 

Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım 

Grubu Başkanı olarak görevine devam 

ediyor.

Prof. Dr. med. Hans 
Konrad Biesalski
Hohenheim Üniversitesi 
Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölümü Başkanı

1985 yılında yardımcı doçent, 1993’te 

profesör olan Biesalski, özellikle D 

vitamini ve antioksidanlar üzerine 

yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Çok 

sayıda bilimsel kitabın editörü ve 

önemli bilimsel dergilerin yazarı.

Bilim Kurulumuz

Bilim kurulumuz, her biri ülkemizin ve dünyanın gıda, beslenme ve sağlık konularında uzman, akademik kariyer ve tecrübesi olan, bilimsel tarafsızlığı ile öne çıkan bilim 

insanlarından oluşuyor.
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Kimleri takip ediyoruz?

Belirlemiş olduğumuz yol haritamız doğrultusunda, bilgi kaynaklarımız olarak aşağıdaki kurumları takip etmekteyiz;

Ulusal Kurumlar Uluslararası Kurumlar
• Üniversiteler • EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) • EUFIC (Avrupa Gıda Bilgi Konseyi)
• T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı • FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) • Gıda, Sağlık ve Beslenme konularında AB Mevzuatı
• T.C. Sağlık Bakanlığı • FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) • FSA (İngiltere Gıda Standartları Dairesi)
• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı • WHO (Dünya Sağlık Örgütü) • ICDA (Uluslararası Diyetisyenler Birliği Konfederasyonu)

• TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) • JECFA [Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık 
   Örgütü’ nün (WHO) birlikte oluşturduğu uzmanlar komitesi]

• USDA (ABD Tarım Bakanlığı)
• TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) • IFIC (Uluslararası Gıda Bilgi Kurulu Vakfı)

• CODEX Alimentarius Komitesi • BLL (Alman Gıda Kanunu ve Gıda Bilimi Federasyonu)
• ILSI (Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü) • Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları
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Başlıca Bilgi Kaynaklarımızı Tanıyalım

EFSA, besinlerle ilgili olarak yaşanan olumsuz tartışmalardan sonra tüketiciyi daha iyi korumak ve 

Avrupa Birliği içinde gıda maddelerine duyulan güveni artırmak amacıyla, 2002 yılında, Avrupa 

Komisyonu’nca bağımsız bir mercî olarak kuruldu. Organizasyonun çalışmaları kapsamında 

gıda ve yem güvenliği, beslenme, hayvan sağlığı ve korunması, bitki koruma ve bitki sağlığı 

konularında bağımsız bilimsel görüş ve öneriler getirmek yer alır. EFSA, gıda maddelerinin 

güvenilirliği ve beslenme konularıyla ilgili bağımsız risk değerlendirmelerine katkıda bulunarak 

ve bu konularda iletişim sağlayarak Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin denetim faaliyetlerinde 

tamamlayıcı bir rol oynar. EFSA’ nın 10 ayrı bilimsel heyeti ile çoğu Avrupa Birliği ülkelerinden 

bağımsız uzmanların oluşturduğu büyük bir üst bilimsel komitesi vardır. Heyetlerin ilgilendiği 

konular arasında hayvan sağlığı, gıda katkı maddeleri, toksikoloji, genetiği değiştirilmiş 

organizmalar, bitki sağlığı, beslenme ve alerjenler yer alır. Heyet üyeleri, görüşmelerde 

bilgilendirme amacıyla yeni veri ve yöntem temini ile bunların duyurulmasında sorumlu EFSA 

personeli tarafından desteklenir.  Heyetlerin görüş belirttiği konular arasında balık çiftliklerinde 

üretilen balıkların sağlığı, avlanan veya çiftlik balıklarının -sağlık açısından- güvenilirliğinin 

değerlendirilmesi, besinlere katılan likopen, torin ve aspartamın güvenilirliği, sağlıklı olduğu iddia 

edilen besinlerin besin değerlerinin tayini, alınabilir en yüksek besin miktarları ve narenciyede 

zararlı böceklerle ilgili tavsiyeler de vardır.   

Enerji ve Besin Öğesi GKO Değerleri

Genellikle, gıdaların etiketlerinde enerji (kalori) ve yağ, doymuş yağ, şeker ve sodyum 

(veya tuz) GKO değerleri belirtilir. Üretici, uygun görürse karbohidrat, protein ve lif GKO 

değerlerini de belirtebilir. Yetişkinler için verilen değerler 18 yaşın üstünde, normal kiloda 

ve/veya kilosu değişmeyen sağlıklı kadın ve erkeklerin ihtiyacı olan değerlerdir. GKO enerji 

değerleri ise ortalama Nüfusun Enerji İhtiyacı’na (EAR), kişilerin genelde ne derece faal 

olduğuna ve orta halli bir kimsenin çok hareketli olmayan yaşam tarzına göre 

hesaplanır. Enerji değeri aslında “kilokalori” (kcal) olmakla beraber çoğunlukla “kalori” 

olarak belirtilir. Her iki terim aynı olup gıdaların etiketinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yetişkin bir kadın için ortalama GKO enerji değeri 2000 kcal, erkek için 2500 kcal’dir. 

Bu değerler, gıdaların günlük alım miktarını hesaplamakta kullanılır. Kadın ve erkek için 

farklı değer kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda “yetişkinler için” belirtilen GKO 

değerleri, miktar olarak gerektiğinden fazla alınmaması için kadın esas alınarak hesaplanır. 

Gıda etiketlerindeki Günlük Karşılama Oranı (GKO) dikkatinizi çekmiştir. Peki, bunun 

anlamı nedir? Günlük Karşılama Oranı normal ve sağlıklı bir yetişkinin bir günde alması 

gereken toplam enerji ve besin öğesi miktarlarını belirtir. Bu miktarlar; gıda, içecek ve 

perakende sektörünce herhangi bir gıda maddesi veya meşrubatın içerdiği enerji ve 

besin düzeyini belirtmek için istek üzerine verilir. Bu bilgileri vermenin amacı, her ürünün 

dengeli beslenmeye ne derece katkısı olacağı konusunda tüketiciyi bilinçlendirmektir. 

Gıda, içecek ve perakende endüstrileri GKO değerlerini, gıda ihtiyacı ve önerileri 

hakkında en son yayınlanmış bilimsel verilere dayanan uluslararası, AB ve hükümet 

rehber ilkelerinden elde eder. Ancak, bu konuda kullanılan çeşitli sistemler arasında 

bilimsel veri kaynakları ve hesaplama yöntemleriyle ilgili ufak farklar olması nedeniyle 

bazı ayrılıklar gözlemlenmiştir. Birçok imalatçı ve perakendecinin 1998 yılından itibaren 

gıda maddelerini etiketlemekte olması nedeniyle İngiltere’deki tüketiciler GKO kavramına 

aşinadır. Avrupa kıtasında da GKO giderek yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda AB Gıda 

ve İçecek Endüstrileri Konfederasyonu (CIAA), gıda maddelerinin etiketlenmesinde tüm 

Avrupa Birliği ülkelerindeki endüstri kuruluşlarının uyacağı belli bir GKO sisteminin 

kullanılmasını önermektedir. Bu şekilde halen GKO değerleri arasında görülen farklılıkların 

ortadan kalkacağı umulmaktadır.

Günlük Karşılama Oranının Anlaşılması
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EFSA  (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)

EUFIC  (Avrupa Gıda Bilgi Konseyi)

EUFIC’nin (Avrupa Gıda Bilgi Konseyi) rolü; tüketicinin beslenme ve besin güvenilirliği bilincinin artmasına, 

gıda maddelerinin güvenli bir şekilde işlem görmesinde oynadığı rolü anlamasına, dengeli ve sağlıklı bir diyet 

ve yaşam tarzı seçmesine yardımcı olmaktır. EUFIC besinler ve besinlerle ilgili konularda basına, sağlık ve 

beslenme uzmanlarına, eğitimcilere ve bu konuda fikir sahibi diğer kimselere tüketicinin anlayacağı şekilde 

bilimsel bilgi sağlar.

Enerji Şeker Tuz
Toplam

yağ

*Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyte, yaşa, fiziksel aktiviteye ve diğer 
faktörlere göre değişebilir.

Bir porsiyon (125 g) ürünün günlük karşılama oranları*

Doymuş
yağ

%3 %9 %2%2 %5

1.3 g 0.9 g64 kcal 8.5 g 0.1 g



Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ©

Tip 2 tahıl gevreği Tip 1’den yaklaşık 6 kat fazla lif içermektedir (5 g’a karşı 0,8 g).
Tip 2 tahıl gevreği günlük lif ihtiyacının önemli miktarını karşılamaktadır, yani yetişkinler
için gerekli olan günlük miktarın beşte biri (%20’ye karşı %3).

Şekil 2: İki farklı tahıl gevreği paketinin arkasında verilen besin öğesi bilgilerinin 
karşılaştırılması

Günlük Karşılama Oranının AnlaşılmasıEUFIC

Şekil 2: Tüketicinin ürün paketinin arkasında görebileceği besin öğesi tablosuna 

örnektir. Şekilde iki çeşit tahıl gevreği karşılaştırılmıştır. Bu gevreklerden ikincisi 

günlük lif alımı az olanlara daha yararlıdır.

Kalori Şeker Yağ Tuz

Bir porsiyon ürünün günlük kalori ihtiyacının yüzde kaçını karşıladığını 
gösterir. Bu örnekte ürünün bir porsiyonu günlük kalori ihtiyacının (2000 
kcal) %11’ini karşılamaktadır. (226/20000 x 100 = %11).

Şekil 1: Besin işaretleme örneği açıklaması

Bu simge, bir porsiyon ürünün içerdiği enerji miktarını belirtir.

Örnekte ürünün bir porsiyonu 226 kalori (veya kcal) enerji içermektedir.

Bir porsiyondaki değerler
Doymuş

yağ

%11 %19 %5%4 %7

1.4 gr226 17,4 gr 2,8 gr 0.3 gr

Erkek ve kız çocuklar için de GKO değerleri hesaplanmıştır. Çocuklar için 

hesaplanan GKO değerleri çoğu zaman özellikle çocuklar için hazırlanan 

gıdaların maddelerinin etiketlerinde veya bu gıdalar için hazırlanmış 

broşürlerde yer alır.

* Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve 

Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkındaki Tebliğ taslağına göre toplam yağ 65 g olarak görülmektedir.

TABLO 1: GÜNDE 2000 KCAL (KALORİ) ESAS ALINARAK
YETİŞKİNLER İÇİN HESAPLANAN GKO DEĞERLERİ

 Yetişkinler için
Enerji 2000 kcal (Kalori)

Toplam yağ 70* g

Doymuş yağ 20 g

Karbonhidrat 270 g 

Toplam şeker 90 g 

Protein 50 g

Lif En az 25 g

Sodyum (Tuz) 2,4 (6 g)

TABLO 2: VİTAMİN VE MİNERALLER İÇİN AB TARAFINDAN ÖNERİLEN
REFERANS DEĞERLER

 Birimi RDA 
A Vitamini µg 800 
D Vitamini µg 5
E Vitamini mg 12
C Vitamini mg 80
Tiyamin (B1) mg 1,1
Riboflavin (B2) mg 1,4
Niyasin (B3) mg 16
B6 Vitamini mg 1,4
Folik Asit hg 200
B 12 Vitamin mg 2,5
Biyotin µg 50
Pantotenik Asit mg 6
Kalsiyum mg 800
Fosfor mg 700
Demir mg 14
Magnezyum mg 375
Çinko mg 10
İyot mg 150

Kişisel hedefler değil, rehberler

Herhangi bir kişinin enerji ve besin öğesi ihtiyacı; cinsiyeti, yaşı, vücut ağırlığı, 

fiziksel faaliyetleri ve diğer faktörler nedeniyle etiket üzerinde belirtilen 

değerlerden az veya çok olabilir. Ayrıca, herkesin bütün besin öğeleri bakımından 

gün içinde gerekli GKO miktarlarına ulaşması da beklenmez. Bu nedenlerle, 

GKO değerlerine kesinlikle ulaşmak şart olarak algılanmamalıdır. Tüketicilerin 

bu değerleri, belirli bir ürünün günlük ihtiyacı karşılamada ne derece potansiyel 

katkısı olabileceğini değerlendirmede kullanması gerekir.

Vitamin ve mineraller ile RDA’lar

Vitamin ve mineral değerleri etiketlerde, GKO yerine, Önerilen Günlük Alım (RDA) yüzdesi 

olarak belirtilir ve AB gıda kanununa göre düzenlenir. Gerekli metabolik reaksiyonların 

işlevini görmesi ve sağlık için belirli miktarlarda vitamin ve mineral tüketilmesi 

gerekmektedir.  Bu nedenle, yetersiz olmamaları için önerilen günlük miktarları ortalama 

nüfusun ihtiyacının üstünde verilir (GKO değerleri gibi). Herhangi bir RDA değeri, sağlıklı 

bir yetişkinin günlük ortalama besin ihtiyacını karşılayacak miktarı belirtir. GKO değerleri 

gibi bu miktarlara da her gün ulaşılması şart değildir. Bunlar, belirli bir süre içinde 

alınması gereken ortalama miktarlardır (Tablo 2). Şekil 1’deki bir ürün paketinin üzerinde 

görülebilecek besin işaretlemesi verilmiştir. Bu tür bilgilerin tüketiciye nasıl yardımcı 

olacağına dair bir örnek vermek için enerji GKO’sı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ürünün 

içerdiği şeker, yağ, doymuş yağ ve tuz miktarları da aynı şekilde yorumlanarak bulunabilir.

Tip 1 Bir porsiyonda  % GKO Yetişkinler için
       (30 gr)     GKO değeri

Kalori 112 %6 2000 kcal
Şeker 7 g %8 90 g 
Yağ 1,5 g %2 70 g
Doymuş yağ 0,3 g %1  20 g
Lif 5 g %20 25 g
Tuz 0,6 g %10 6 g
Sodyum 0,24 g %10 2,4 g

Tip 1 Bir porsiyonda  % GKO Yetişkinler için
       (30 gr)     GKO değeri

Kalori 115 %6 2000 kcal
Şeker 0,5 g %6 90 g 
Yağ 0,2 g %1 70 g
Doymuş yağ 5 g %1  20 g
Lif 0,8 g %3 25 g
Sodyum 0,24 g %11 2,5 g

5
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Günlük Karşılama Oranının AnlaşılmasıEUFIC

Teorinin uygulanması

GKO değerleri, alışveriş veya yemek pişirme bağlamında tüketiciyi seçeneklerinde yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. Tuz tüketimine dikkat etmesi gereken kişiler, tuz miktarını GKO 

değerlerine göre kontrol edebilecektir. GKO değerleri dengeli beslenme konusunda ve hangi gıda maddelerinin yararlı olacağını belirlemede tüketiciye yardımcı olur. Ancak, etiketlerin 

günden güne nasıl kullanılması gerektiği konusunda henüz çok az bilgi olduğunu da belirtmek gerekir. Aynı zamanda tüketicinin etiket üzerindeki değerlere gerçekten dikkat edip 

etmediği de daha ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.
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Güvenli Gıdalar İçin Temizleme, Ayırma, Pişirme, SoğutmaUSDA

Güvenli Gıdalar İçin Temizleme Güvenli Gıdalar İçin Ayırma

Ellerinizi, kapları ve kesme tahtalarını çiğ kırmızı et, kanatlı eti, balık eti ve yumurta 
için kullanmadan önce ve kullandıktan sonra yıkayınız. Ellerinizi, gıdaları hazırlamadan 
önce ve sonra en az 20 saniye ılık su ve sabunla yıkayınız. Kesme tahtaları ve kaplarını 
hemen bulaşık makinesine kaldırınız veya her kullanımdan sonra sıcak sabunlu su ile 
yıkayınız. Tezgahların üstlerini hazırlıktan sonra sıcak su ve sabunla iyice yıkayarak 
temiz tutunuz. Bakteriler ellerde, kesme tahtalarında, bıçaklarda ve tezgahlarda 
bulunarak bütün mutfağa yayılabilmektedir. Sık yapılan temizlik bunun önüne 
geçebilmektedir. Temizlik, ayırma, pişirme ve soğutmayla ilgili dört kolay uygulama ile 
ailenizin zararlı bakteriler tarafından hasta edilmesini engelleyebilirsiniz.

Çiğ kırmızı et ve kanatlı etleri çiğ gıdalardan ayrı tutunuz. Çiğ kırmızı et, kanatlı eti 
ve balık eti için ayrı, salatalar ve işlem görmeden tüketilecek gıdalar için ayrı bir 
kesme tahtası kullanınız. Çiğ kırmızı et, kanatlı eti ile balık eti ve bunların sularını 
diğer gıdalarla temas etmeden taşıyınız. Çiğ kırmızı et, kanatlı eti ve balık etlerini 
kapalı kaplar veya derin tabaklar içerisinde suları diğer gıdalara akmayacak 
şekilde muhafaza ediniz. Çapraz bulaşma bakterilerin yayılma yollarından biridir. 
Çiğ kırmızı et, kanatlı eti ile balık etini ve sularını işlem görmeden tüketilecek 
gıdalardan uzak tutunuz.

Güvenli Gıdalar İçin Pişirme

Bir gıdanın görüntüsünden güvenli pişip pişmediğini anlayamazsınız. Bu nedenle, 
sıcaklığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Mikrodalgada bakterilerin kolayca 
canlılığını koruyabileceği soğuk nokta kalmaması için gıdaları karıştırınız. Sosları, 
çorbaları ve salçalı gıdaları tekrar ısıtırken kaynama noktasına kadar ısıtınız. 
Yetersiz sıcaklık ve uygun olmayan hazırlama koşulları bakterilerin çoğalmasına 
fırsat vermektedir.

Bu yayın, USDA’in (United States Department of Agriculture) izniyle tercüme edilmiştir

Güvenli Gıdalar İçin Soğutma

Artan ve paketi açılmış gıdaları soğutunuz ve buzdolabında 4°C’de muhafaza 
ediniz ve sıcaklığı düzenli olarak kontrol ediniz. Artan yiyecekleri ve paketi açılmış 
gıdaları en geç 2 saat içerisinde derin olmayan kaplar ile buzdolabına kaldırınız. 
Dondurulmuş kırmızı et, kanatlı eti ve balık etini buzdolabında çözdürünüz. 
Buzdolabını aşırı doldurmayınız. Bakteriler 4 °C ile 60 °C arasında hızlıca 
çoğalabilmektedir. Soğutma işlemi gıda kaynaklı hastalıkların önlemesinde etkili 
yöntemlerden biridir.
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Vizyonumuz
Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine

katkı sağlayan bağımsız, bilimsel ve kâr gayesi gütmeyen 
güvenilir, saygın bir kurum olmak.

 
Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve
uygulamaları takip etmek, toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar 

hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim imkanı
 sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları 

gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde her türlü 
çalışmayı yapmak ve desteklemek.
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