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BU SAYININ KONULARI 

SÜGAV son yılların en önemli konularından Beslenme ve 
Sağlıklı Yaşam arasındaki ilişkiyi, İstanbul Swissotel’de 
düzenlediği zirve ile masaya yatırdı.

1.Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi

2.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kriterler temel 
alınarak yapılan araştırma çerçevesinde 216 okulda 7 ve 8 
yaş grubundaki 5 bin 101 öğrenci ve aileleriyle görüşülmüştür. 
Projenin 3 yılda bir tekrarlanarak okul çağı çocuklarının 
büyüme sürecinde değişimlerinin izlenmesi hedeflenmiştir.

2. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması 
Sonuçları Açıklandı

Genel nüfusta kilo alımını önlemek için, enerji alımını azaltan 
ve fiziksel aktiviteyi artıran “küçük değişiklikler” yaklaşımı 
önerilmiştir.

3. Kilo Alımını Önleyecek Küçük Değişiklikler

Sıvı alımı tatilde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. 
Yolculuk esnasında her an su içme imkanı bulunamayabilir ve 
bu durum kişide aşırı susuzluk yaratabilir.

4. Sağlıklı Bir Tatil İçin Öneriler

Devamı 2. sayfada

Devamı 2. sayfada

Devamı 3. sayfada

Devamı 3. sayfada
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1.Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi

2. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması Sonuçları Açıklandı

SÜGAV son yılların en önemli konularından Beslenme ve Sağlıklı Yaşam arasındaki ilişkiyi, 
İstanbul Swissotel’de düzenlediği zirve ile masaya yatırdı.

Obeziteyle diyabeti bağlayan ilk geni bularak dünya tıp literatürüne adını yazdıran Harvard 
Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 
yanı sıra, FİFA ve İngiltere Futbol Federasyonu’na danışmanlık yapan Loughborough 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ronald Maughan ve iştah kontrolü, enerji dengeleme 
alanlarında dünyanın en çok alıntılanan araştırmacılardan biri olan Leeds Üniversitesi 
Öğretim üyesi Prof. Edward Blundell ve Fenerbahçe’nın Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt’ın da 
katıldığı zirvede uluslararası camiada yapılan son dönem çalışmalar paylaşıldı.

T.C Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker’in katılımlarıyla gerçekleşen zirvede, bu yıl ilk kez düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün 
kazananı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu oldu. Gıda güvenliği 
alanında uygulanabilir projesiyle birinci olan Bayramoğlu, 100 Bin liralık ödülün sahibi oldu.

Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,  
Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmüştür.  
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kriterler temel alınarak yapılan 
araştırma çerçevesinde 216 okulda 7 ve 8 yaş grubundaki 5 bin 101 öğrenci ve 
aileleriyle görüşülmüştür. Projenin 3 yılda bir tekrarlanarak okul çağı   
çocuklarının büyüme sürecinde değişimlerinin izlenmesi hedeflenmiştir.
Araştırma sonuçlarının Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında 
açıklanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünden Prof. Dr. Hilal 
Özcebe ve Dr. Ayşe Tülay Bağçı Bosi tarafından sonuç sunumu paylaşılmıştır.

Araştırmadaki bazı çarpıcı sonuçlar:

- Beden kitle indeksine göre çocukların, yüzde 22.5’ i şişman (kilolu dahil) yüzde 2,1’ i zayıftır.

-Şişmanlığın en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla Doğu Karadeniz Bölgesi (%18,3 kilolu dahil %41,3), İstanbul  
(%12,4 kilolu dahil % 28,3), Ege Bölgesi (%10,8 kilolu dahil % 26,3) ve Akdeniz Bölgesi’dir (% 8,9 kilolu dahil % 25).

- Okulların yüzde 78,5’inda beslenme eğitimi verilmektedir. 

- Okullarda haftada ortalama 87,8 dakika beden eğitimi dersine süre ayrılmaktadır..

-Her dört çocuktan üçü (yüzde 74,2) hiç spor kulübüne gitmemektedir/hiç spor yapmamaktadır.

-Televizyon seyretmek çocukların önemli etkinliklerinden birisidir. Hafta içinde çocukların yüzde 74,5’i ve hafta sonunda yüzde 87’si 
günlük 2 saatten fazla televizyon seyretmektedir.

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-90533/h/cocukluk-cagi-obezite-arastirmasi-basin-aciklamasi.pdf

http://www.sugav.org/etkinlikler/sugav-2-beslenme-ve-saglikli-yasam-
zirvesi-7-mayis-2014-istanbul-swissotel
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3. Kilo Alımını Önleyecek Küçük Değişiklikler

4. Sağlıklı Bir Tatil İçin Öneriler

Genel nüfusta kilo alımını önlemek için, enerji alımını azaltan ve fiziksel aktiviteyi artıran “küçük değişiklikler” yaklaşımı önerilmiştir.

Sonuç 
Sonuç olarak, enerji alımında ve tüketilen enerjide küçük değişikliklerin savunulması, kilo alımının engellenmesi için etkili bir toplum 
sağlığı yaklaşımı sağlayabilir. Enerji dengesi teorisinin kanıtlarına göre, enerji alımını 100 kcal/gün düşürmek ve adım sayısını günde 
2.000 artırmak, nüfus düzeyinde fazla kilo alımının önlenmesi için yapılabilecek belirli, başarılabilir küçük değişikliklerdir

Enerji alımının azaltılması 

Kaloriyi düşürürken, hayati önem taşıyan besinleri diyet dışında 
bırakmamak önemlidir. Örneğin, meyve ile sebzeler, vitamin, mineral 
ve lif içerir. Yüksek enerji içerikli bazı yiyecekler, temel besinleri 
içerdiğinden, diyet dışında bırakılmamalıdır. Sert kabuklu yemişler ve 
somon gibi yağlı balıklar, temel yağ asitleri ve ayrıca protein içeren, 
yüksek enerjili yiyeceklere iki örnektir

Harcanan enerjiyi artırmak 

Fiziksel aktivite, kilo alımının önlenmesinde temel faktördür.  
Kalori yakmaya ek olarak, fiziksel aktivite yağ dokudan daha yüksek 
metabolizma hızına sahip olan yağsız kas kütlesinin korunmasına 
yardımcı olur. Fiziksel aktivite seviyeleri düşük olduğunda, enerji 
dengesini korumak için enerji alımı da düşük olmalıdır. 

Küçük değişiklikler yaklaşımı 

“Enerji açığı”, “küçük değişiklikler” yaklaşımı için temel oluşturur;  
bu yaklaşım, bireysel kilo kaybının sürdürülmesi için büyük 
değişiklikler olması gerektiğini kabul ederken, enerji alımı ve 
harcamasındaki küçük değişikliklerin başarılabilir olarak algılandığını 
ve nüfus genelinde fazla kilo alımının engellenmesi için küçük 
değişikliklerin yeterli olması gerektiğini öne sürer. 

Kaynak: http://www.sugav.org/haberler/kilo-alimini-onleyecek-kucuk-degisiklikler

Sıvı alımı tatilde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yolculuk esnasında   
her an su içme imkanı bulunamayabilir ve bu durum kişide aşırı susuzluk yaratabilir.   
Bu sebeple su içme imkanı bulunduğunda, kişi susamamış bile olsa su içmelidir.   
Eğer içme suyuna ulaşma imkanı yoksa şekersiz veya gazsız içecekler tüketilmelidir.
Açık büfe seçeneği olan bir yerde yemek yiyorsanız sebze, meyve ve tam tahıllı  
gıdalara öncelik verilmelidir. Bu şekilde yeterli miktarda lif alımı sağlanabilir.
Ayrıca güneşten gelen ultraviyole ışınlar ciltte kırışıklıklara ve lekelere yol açmakta,  
hatta cilt kanserine neden olmaktadır. Bunları önlemek için;

• Şapka gibi koruyucu giysiler giyilmeli, gölgede kalınmalıdır.

• En az 15 faktör korumalı Güneş kremi kullanılmalı, kremi etiketinde belirtilen  
sürede bir tekrarlanmalıdır.

• Bronzlaştırıcı spreylerin güneşin zararlı ışınlarını korumadığını unutmamalısınız.

Kaynak: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm389469.htm



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.

HER ŞEY, DAHA İYİ 
BİR YAŞAM İÇİN
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