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BİZ KİMİZ?

VİZYONUMUZ

Adını Türkiye’nin gıda sektöründe öncü
girişimcilerinden Sabri Ülker’den alan
Vakfımız’da, kâr amacı gütmeden gıda,
beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin
topluma en doğru şekilde ulaşması için
çalışıyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu yana
faaliyetlerimize devam ediyor, ülkemizde ve
dünyada önde gelen projelere ve iş
birliklerine imza atıyoruz. Kurulduğumuz
günden beri topluma sağlıklı yaşam ve
beslenme konularında güvenilir bilimsel
bilgiyi ulaştırıyor ve dünya genelinde rehber
kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde
Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle
yolumuza devam ediyoruz.

Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam
bilincinin gelişimine katkı sağlayan bağımsız,
bilimsel ve kâr amacı olmayan, güvenilir,
saygın bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ
Sağlıklı gelecek nesiller için yeterli ve
dengeli beslenmeye dair bilimsel bilgileri, en
doğru ve güvenilir kaynaklardan toplumun
tüm kesimlerine ulaştırmak.
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SABRİ ÜLKER
Sabri Ülker, 1920 yılında Kırım’da doğdu. Hayatının
çocukluk dönemi, Kırım’daki Sovyet ihtilalinin
etkisiyle oldukça zor geçti. Zorlu çocukluk anıları
ona “Biz her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın,
güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğuna
inanıyoruz” dedirtti ve 1944 yılında Ülker markasını
bu deyişin üzerine inşa etti.
Sabri Ülker Vakfı, merhum Sabri Ülker’in hayat
felsefesini yaşatabilmek, daha sağlıklı bir toplum
için özellikle çocuklarda dengeli yeme davranışları
geliştirmek üzere bağımsız bir Bilim Kurulu’nun
önderliğinde kuruldu ve 10 yıldır faaliyetlerine
devam ediyor.
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ÖNSÖZ

Talat İçöz
Sabri Ülker Vakfı Başkanı

2009 yılından bugüne kadar beslenme ve sağlık alanındaki
bilgilerin topluma en doğru şekilde ulaşması için
sürdüğümüz tüm çalışmaları, ülkemizin ve dünyanın önde
gelen projeleriyle ve iş birlikleriyle güçlendirmeye devam
ettik. Türkiye’nin referans kurumu olma hedefimizi tüm
dünyada rehber kabul edilen kurumlarla birlikte yürüterek,
sağlıklı yaşam ve beslenme konularında en güvenilir ve
bilimsel bilgileri toplumla buluşturduk. Sabri Ülker Vakfı
olarak Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
iş birliğiyle 2011 yılında başlattığımız Yemekte Denge Eğitim
Projesi’yle çocukların yeterli ve dengeli beslenmeyi bir
yaşam biçimi haline getirmelerini öğreten faaliyetler
gerçekleştirdik. Üç ilden seçilen kırk okulda başlattığımız
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Yemekte Denge Eğitim Projemizi sürdürebilir hale getirerek
bugün yirmi ile ulaştığımız kapsamlı bir eğitim projesine
dönüştürdük. Bu yıl Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü’yle (FAO) iş birliği yaparak, okul öncesi ve
ilkokul öğrencilerinin gıda okuryazarlığı konusunda eğitim
almasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz Gıda Okuryazarlığı
Projesi’nin tohumlarını attık. Gıda Okuryazarlığı Projesi’yle,
Yemekte Denge projemizi daha da güçlendirerek geleceğe
sağlıklı, bilinçli bir nesil hazırlama hedefimize bir adım daha
yaklaştık. İlkini 2013 yılında uluslararası bilim çevrelerinin
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Beslenme ve Sağlıklı Yaşam
Zirvesi’nde, beslenme, sağlıklı yaşam ve gıda güvenliği
konuları yeni trendler ve yeni politikalar ışığında bilim
insanlarıyla yeniden yorumlandı. Son olarak dördüncüsü
2017 yılında gerçekleştirilen zirvede, her yıl farklı bir tema
bilim çevrelerince masaya yatırıldı. 2013 yılında duyurumunu
gerçekleştirdiğimiz ve genç bilim insanlarını teşvik etmek
misyonuyla ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Sabri
Ülker Bilim Ödülü’nün altıncısını Sabri Ülker Vakfı’nın 10.
Yılını kutlama törenimizde gerçekleştirdik.
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ÖNSÖZ
Dünyaca ünlü bilim insanları düzenlediğimiz
konferanslarda bir araya geliyor
Uluslararası bilim insanları ve iletişimcileri bir araya
getirdiğimiz Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’yla
toplumda beslenme ve sağlıklı yaşam konularında yaşanan
bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini hedefledik. 2017 yılında
ilkini gerçekleştirdiğimiz programa katılan tüm
iletişimcilerimizin Almanya’nın önde gelen beslenme
topluluğu Society Of Nutrition and Food Science (Avrupa
Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu) tarafından verilen
sertifikayla ödüllendirilmesini sağladık.
Çıktığımız yolda güçlenerek devam ediyoruz
Beslenme ve sağlık konularında toplumu doğru
bilgilendirme amacımızı destekleyen yeni çalışmalar inşa
ederek Vakıf çatımızı her yıl daha da güçlendirdik. 2016
yılında Avrupa Birliği “Horizon 2020” programı kapsamında
yürüttüğümüz iki projeyle TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü’nün
sahibi olduk. 2017 ve 2020 yıllarında da farklı projelerle
katıldığımız Horizon 2020 programında yeni başarılara imza
atmaya devam ettik.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve kısa sürede
2020 yılının en önemli gündemi haline dönüşen COVID-19
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salgın döneminde Sabri Ülker Vakfı olarak yeni projeler
hayata geçirmeye hız kesmeden devam ettik. Dijital ortamda
konusunda uzman isimlerle gerçekleştirilen canlı yayın serisi
“Sabri Ülker Vakfı İle İyi Yaşam Sohbetleri” projesiyle
özellikle pandemi sürecinde topluma yol göstermeyi
amaçladık. Pandemi sürecini kapsayan ve insanoğlunun
varoluşundan bugüne etkisini gösteren bulaşıcı hastalıklara
karşı önemli bilgilerin de yer aldığı “Salgın Hastalıklara Karşı
Sağlıklı Yaşam Rehberi”ni okurlarla buluşturduk. Tüketicilerin
salgın döneminde gıdaya olan yaklaşımını ve değişen yeme
davranışlarını tespit etme amacıyla hayata geçirdiğimiz
“COVID-19 Dönemi Beslenme Davranışları Araştırması”
projemizle yaşanan değişikliklerin toplumsal, ekonomik ve
çevresel etkilerinin tespitini gerçekleştirdik.
2019 yılında çocuk kitapları, popüler bilim ve akademik
yayınlar kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans
eserleri okurla buluşturmak için kurduğumuz “Sabri Ülker
Vakfı Yayınları”na çocuklara ve yetişkinlere özel değerli
birçok yayına yer verdik. Son olarak yemek yazarı Sahrap
Soysal’ın kaleminden “Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve
Sağlıklı Reçeteleri” adlı kitabımızın hazırlıklarını tamamladık.
Kuruluşumuzdan itibaren hedeflediğimiz tüm projeleri
hayata geçirmemizde bize sonsuz destek olan değerli bilim
insanlarımıza ve bu çalışmanın hazırlanmasında emeği
geçen tüm vakıf üyelerimize teşekkürlerimizle, keyifli
okumalar dileriz.
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2010
Gıda, beslenme ve sağlık
alanındaki bilgilerin topluma
ulaşmasına destek amacıyla 2009
yılında temelleri atılan
Vakfımız faaliyete başladı.
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2011
YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
Vakfımızın göz bebeği, ilk büyük projemiz olan Yemekte
Denge Eğitim Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 4 ilde başladı. Çocuklarımıza
yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam biçimi haline
getirmelerini öğretmek için hayata geçirdiğimiz projemizin
lansmanını Bilim Kurulu Üyemiz Dr. Zeki Ziya Sözen’in ev
sahipliğinde, Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Dinçer’in
katılımıyla gerçekleştirdik.
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2012

2013

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a ek olarak Antalya, Aydın,
Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sinop olmak üzere, her
ilden 50 pilot okulumuz ile toplam 500 okula ulaştık.
Projemizin ölçme ve değerlendirmesini, Türkiye’de geliştirilen
en iyi beslenme profili programı “Beslenme Testi” anketi ile
gerçekleştirdik. Anket sonuçlarına göre süt, yoğurt, tam tahıllı
ekmek gibi besin kaynaklarında tüketim sıklığı artarken,
beslenme sıklığı azalması beklenen beyaz ekmek, şekerli
içecekler, tatlılar gibi ürünlerin tüketim sıklığında azalma
görüldü. Ayrıca spor yapma oranının da arttığı gözlemlendi.

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ

BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ

Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni 2011-2012 Eğitim-Öğretim
yılının II. döneminde İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’dan
seçilen 40 okulda uygulamaya başladık.

Son yılların en dikkat çeken konularından “Beslenme ve Sağlıklı
Yaşam”ı uluslararası bilim çevreleri ile masaya yatırdık. Zirvede
Türkiye’den ve dünyadan bilim insanları; beslenme, sağlıklı
yaşam ve gıda güvenliği konusunda dünyadaki yeni trendler ile
bu alanda yeni politikalar üretilmesi konusundaki temel
yaklaşımları tartıştı.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının I. döneminde ise 200 okulda
toplamda 400 bin öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaştık.
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2014

Projenin yeni eğitim-öğretim yılının ilk toplantısı yeni il
koordinatörlerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Toplantıya T.C.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, İl Şube Müdürleri ve
Koordinatörleri ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
H. Tanju Besler katıldı.
Proje’nin işleyişini yerinde izlemek, proje kapsamında
gerçekleştirilen etkinlikleri ve sınıf içi aktiviteleri görmek, okul
yönetimi ve öğretmenler ile yüz yüze görüşerek olası
sorunların dinlemek ve çözümlemek ve Yemekte Denge
Projesi’ni daha da geliştirmek üzere İstanbul-Fatih Hobyarlı
İlkokulu, Yenibosna Erguvan İlkokulu, İzmir-Balçova Ertuğrul
Gazi İlkokulu, Aydın Güzelhisar ve İmamköy İlkokulu ve
Gaziantep Lions İlkokulu’na ziyaretler gerçekleştirdik.

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
2014-2015 Eğitim - Öğretim yılında 10 ilde 500 okulda toplam
1 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık.
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Proje kapsamında öğrencilere yönelik dengeli besleniyorum
resim yarışması ve öğretmenlere yönelik iyi uygulamalar
yarışması gerçekleştirdik.
Beş yıl içinde projemizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak için
çalışmalarımıza devam ettik.

15

2

16

BESLENME VE
SAĞLIKLI YAŞAM
ZİRVESİ

DENGELİ BESLENME TESTİ

BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ

Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin etkinliğini ölçmek için proje
kapsamında eğitim alan öğrencilere, Hohenheim Üniversitesi
ile Bilim Kurulumuz tarafından geliştirilen ve besinlerin
tüketilme sıklığına dayanarak beslenme alışkanlığını ortaya
koyan Dengeli Beslenme Testi yapıldı.

“Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi”nin ikincisini İstanbul’da
gerçekleştirdik.

Sonuçlara göre; süt, yoğurt, diğer süt ürünleri, sebzeler, tam
yağlı peynir, az yağlı peynir, baklagiller, tam tahıllı ekmek, ham
sert kabuklu yemişler, et, salamura edilmiş sebzeler ve balık
gibi gıdalarının tüketim sıklığının arttığı görüldü.

Zirve’de obezite, beslenme, diyabet ve fiziksel aktivite arasındaki
ilişkiler önemli bilim insanları tarafından masaya yatırıldı.

Zirve’nin ana konusu, ‘’Gıda alımının Fizyolojisi ve Fiziksel
Aktivitenin Sağlık Üzerindeki Etkisi’’ olarak belirlendi.
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2015
SABRİ ÜLKER
BİLİM ÖDÜLÜ
SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ
Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması “Gıda, Beslenme ve Sağlıklı
Yaşam” alanında uygulanabilir bir proje aramak için yola çıktı.
İlk kez düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü Gazi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu kazandı. Gıda
güvenliği alanında uygulanabilir, “Nanoteknolojik yöntemlerle
antibadi ve aptamer temelli sensör sistemlerinin geliştirilmesi:
Gıdalarda hızlı patojen tanısında kullanılmaları” konulu
projesiyle Bayramoğlu, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.
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YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
Yemekte Denge Eğitim Projesi materyallerimizi eğitim
programlarına uygun olarak yeniledik. Yenilenen
materyallerinden 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin öğrenim
düzeyine uygun olarak her öğretmene bir set, her öğrenciye
de bir adet aktivite kitabı ulaştırdık. Çocukların severek
öğrenmesi için sevilen karakterlerin yer aldığı yarı anime 10
çizgi film ile yeterli ve dengeli beslenme yanında; fiziksel
aktivite, gıda güvenliği, diş fırçalama ve hijyen konularında
öğretici bilgiler verdik.
Çocukların beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili
davranış değişikliklerinin ölçümlenebilmesi amacıyla sonuçları
bir yıl sonra açıklanacak olan “Yemekte Denge Tüketim Sıklığı
ve Miktarı Araştırması”nı gerçekleştirdik.
Proje kapsamında hazırladığımız “Lüp Lüp” isimli çizgi
filmimizi kamu spotu olarak yayınladık. T.C. Millî Eğitim
Bakanlığı onayı ve iş birliğiyle çizgi filmin kamu spotu haline
getirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Eğlenceli ve kalıcı
mesajlar vermeyi amaçlayan “Lüp Lüp”, çocukları dengeli
beslenmeye ve sağlıklı yaşamaya özendirmesi, akılda kalan
müziği ve sevimli karakteriyle ön plana çıktı.
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BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ
Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kurumu, TNO
tarafından geliştirilen iGrow projesi, büyüme çağındaki
çocukların gelişimlerini uygulama üzerinden takip etmeye
olanak sağlıyor.
Bu uygulamanın bizlere ve özellikle de ebeveynlere kazanımı
büyüme çağındaki çocukların boy, kilo ve yaş ortalamaları
doğrultusunda büyüme eğrilerinin takip edilerek, sağlıklı
gelişip gelişmediklerini ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında ne
ölçüde gelişim gösterdiklerini ölçümlemek oluyor.
TNO ile yapılan iş birliği sonucunda bu yıl iGrow özelinde
görüşmeler başlattık ve uygulamanın Türkçe’ye ve Türk
beslenme kültürüne uyarlanması için ilk adımları attık.
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Dünyaca ünlü bilim insanlarını İstanbul’da bir araya getiren
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nin 3’üncüsünün teması
“Beslenmenin dünü, bugünü, yarını: Daha sağlıklı bir toplum
için beslenme alışkanlıklarında değişim” olarak belirlendi.
Beslenme konusunda uluslararası alanda en çok atıfta
bulunulan ilk beş bilim insanından biri olan Harvard
Üniversitesi, Fredrick John Stare Epidemiyoloji ve Beslenme
Profesörü, Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Walter Willett
Zirve’deki konuşmasında; yeterli ve dengeli beslenmemenin
sağlık sorunları ile olan ilişkisine dikkat çekti.
Zirve’de aynı zamanda Harvard Üniversitesi, James S.
Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü, Genetik ve
Kompleks Hastalıklar Bölümü ve Sabri Ülker Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Walter Willett ile
“Beslenme, Bilim ve Yaşam” konulu söyleşide bir araya geldi.

21

2016
SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ

İkincisi düzenlenen ve uluslararası katılıma açık hale getirilen
Sabri Ülker Bilim Ödülü sahibini buldu.

2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında projemiz artık temel
eğitimde okul öncesi ve 1. sınıflar dahil tüm sınıflarda
uygulanmaya başlandı. Böylece bu yıl 150 bin yeni çocuğa daha
ulaşmayı başardık.

Doç. Dr. Alaşalvar, ilk defa inovatif yöntemler kullanılarak
bitkisel sterollerin suda çözünür formunda duyusal özellikleri
bozulmayan kalp dostu bir ürün elde edilmesine olanak
sağlayan projesi ile 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin mesajları sadece pilot
illerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler ve onların ailelerine
değil, kamu spotları, web sitesi, sosyal medya mesajları, ulusal
ve uluslararası toplantılarla her kesime ulaştırdık.
Projemizin hikayesini anlatan bir kitap hazırladık. Kitapta,
başlangıcından bugüne kadar yapılanlar, projenin geldiği aşama,
eğitimcilerin, projeye katkı sağlayan Bilim Kurulu üyelerinin,
projeye katılan velilerin ve çocukların değerlendirmeleri, yapılan
bilimsel araştırmalar yer aldı. Kitabımız İngilizce’ye çevrilerek,
İspanya’nın Granada kentinde düzenlenen Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongresi katılımcılarıyla paylaşıldı.
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YEMEKTE DENGE ÇALIŞTAYI
“Yemekte Denge Eğitim Projesi ve Beslenme Eğitiminin
Gerekliliği” konulu çalıştayda geleceğin sağlık sorunlarına
yönelik ulusal ve global çözüm yaklaşımları paylaşılırken,
dünya genelinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden
olduğu sağlık sorunları nedeniyle toplumu bilinçlendirmenin
önemini değerlendirdik.

3 proje ilimiz olan İstanbul, Trabzon ve Antalya’da, “Ben Senim”
isimli tiyatro oyununu usta bir ekiple tüm çocuklarımızla
buluşturduk. Senaryosu, Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin
dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin
mesajlarıyla oluşturulan oyunu, İdil Yazgan tiyatro ekibi
tarafından sahneye koyuldu. İnteraktif yöntemlerle ve oyunlarla
çocuklara Yemekte Denge’nin temel mesajlarını sunan gösteri
sayesinde, çocuklar proje mesajlarını eğlenerek öğrendi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,
Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Gülderen
Özdemir’in açılış konuşmasını yaptığı Çalıştay, T.C. Sağlık
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Hacı Ömer Tontuş, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm
Mutuş, Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tanju
Besler, İngiltere Beslenme Vakfı (BNF) Eğitim ve IT Direktörü
Roy Ballam ve Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma
Kurumu (TNO) Araştırmacısı Paula van Dommelen’in
katılımıyla gerçekleşti.
Çalıştay’da, İngiltere Beslenme Vakfı (BNF) Eğitim ve IT
Direktörü Roy Ballam ile Hollanda Uygulamalı Bilimsel
Araştırma Kurumu (TNO) Araştırmacısı Dr. Paula van
Dommelen, Avrupa’da çocukların beslenme alışkanlıklarına
yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, akademi
ve yemekte denge il koordinatörlerinin katıldığı bir çalıştay
gerçekleştirdik.

24

25

HARVARD SABRİ ÜLKER MERKEZİ
iGrow uygulaması ailelerin kullanımına sunuldu.
Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kurumu’nun (TNO)
geliştirdiği iGrow, dünyada Hollanda’dan sonra sadece ilk kez
Türkiye’de kullanılmaya başlandı.
Programda bebek veya çocuğun vücut ağırlığı ile boy
uzunluğu arasındaki ilişki ve bu doğrultuda çocuğun gelişim
düzeyi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre
yorumlanıyor.
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2014 yılında Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı
Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Sabri Ülker Merkezi,
bilim dünyasında heyecan yaratan buluşlara imza atıyor.
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki Merkez, Türk
öğrenci ve akademisyenler için de eşsiz bir çalışma ortamı ve
bilimsel köprü durumuna geldi.
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Akademi Buluşması’nda 2016 yılında Sabri Ülker Merkezi’nde
gerçekleşen buluşlar ve merkezin faaliyetleri Türk bilim dünyası
ile de paylaşıldı.
Ev sahipliğimizde düzenlenen toplantılarda Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil ve üç öğrencisi Doç. Dr. Furkan Burak, Yrd. Doç. Dr.
Ebru Erbay ve Doç. Dr. Erkan Yılmaz önce Türk bilim
dünyasından bir gruba, ardından da geniş bir basın grubuna
geçtiğimiz yılın faaliyetlerini anlattı.

SABRİ ÜLKER MERKEZİ AKADEMİ BULUŞMASI
Sabri Ülker Merkezi, tüm dünyada takdirle karşılanan işlere imza
atıyor.

Buluşmada, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Yrd. Doç. Furkan
Burak’ın karaciğere şeker üretme komutu veren yeni bir
hormonun keşfini ve Yrd. Doç. Ebru Erbay’ın daha önce keşfi
sağlanan ve yağ asidi tabiatındaki “lipokin”in kalp hastalıkları
üzerindeki önemli olumlu etkilerini gösteren bir projeyi kendi
grubunda yaptığı çalışmalar ile sonuçlandırmasını katılımcılara
detaylı bir şekilde anlattı.
Hotamışlıgil ayrıca, Sabri Ülker Merkezi içinde kurulan metabolik
hastalıklara sebep olan ve hücre alt yapısındaki değişiklikleri ileri
mikroskop ve çok yüksek çözünürlük ile gözlemleme imkanları
yaratabilen, Kasım 2016’da açılan Görüntüleme Laboratuvarı’nın
bilgilerini de dinleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki Merkez, Türk
öğrenci ve akademisyenler için de eşsiz bir çalışma ortamı ve
bilimsel köprü durumuna geldi.
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Sempozyumda, tüm dünyadan metabolizma ve beslenme ile
ilgili en son gelişmeler, henüz yayınlanmamış çalışmalar ve
obezite-diyabet-kalp hastalıklarına karşı uygulamaya geçiş
aşamasındaki yeni projeler de bilim dünyasına sunuldu.
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Merkez’in çalışmalarının yer
aldığı 2015 yılı ilk raporunun sonuçlarını kamuoyu ve bilim
dünyasıyla paylaştı.

METABOLİZMA VE YAŞAM SEMPOZYUMU
Vakfımızın ev sahipliğinde Harvard Sabri Ülker Merkezi
tarafından düzenlenen “Metabolizma ve Yaşam”
Sempozyumu’nda, dünyanın önde gelen bilim insanları,
metabolizma ve beslenme ile ilgili en son gelişmeleri, henüz
yayınlanmamış çalışmaları ve yeni projeleri sundular.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, metabolizma ile beslenme
arasındaki ilişkinin moleküler düzeyde incelenmesinin, toplum
sağlığı açısından heyecan verici olduğunu vurguladı. Sabri
Ülker Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla insan sağlığı
için önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Hotamışlıgil;
“Hedefimiz besinlerle alınan bazı öğelerin fonksiyonlarını
ortaya çıkararak metabolik hastalıklar ve yaşlanma ile gelen
dejenerasyondan korunmayı sağlamak. Merkezde yapılan
çalışmalar sadece metabolik hastalıkların tanı ve tedavisinde
değil, aynı zamanda insanların uzun ve sağlıklı yaşamalarını
destekleyecek keşiflere ilham olacak” dedi.
Sempozyum’un birinci gününde Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve
Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katılımıyla
basın buluşması da düzenlendi.

Sempozyum’un açılışında, onur konuğumuz ise 2012 Nobel
Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Brian Kobilka oldu.
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HORIZON 2020
Avrupa Birliği “Horizon 2020” programı kapsamında
yürüttüğümüz iki proje ile TÜBİTAK, Eşik Üstü Ödül’ünün
sahibi olduk.

SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ
3. Sabri Ülker Vakfı Uluslararası Bilim Ödülü’nün sahibi Türk
bilim dünyasının parlayan yıldızlarından Rockefellar
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.

Yaşlılarda beslenme konulu TIMELY projesi’nde “dissemination
partner” olarak yer alarak ilk ödülümüzü kazandık. Proje
Bologna Üniversitesi tarafından koordine edilen; TNO, EUFIC,
Barilla, Cambridge Üniversitesi ve Montreal Üniversitesi başta
olmak üzere, dünyanın önde gelen 32 kurum ve kuruluşla
ortaklaşa hazırlandı.
İkinci ödülümüzü almaya ise “Smart Farming and Food Safety
with loT” konulu, 73 uluslararası ortağın katılımıyla oluşturulan
konsorsiyumun yürüttüğü SAFARI projesiyle hak kazandık.
Proje kapsamında akıllı tarım çözümleriyle gıda güvenliğinin
sağlanması üzerine çalışmalar yapılıyordu.

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, ödülünü 2012 Nobel Kimya Ödülü
sahibi Prof. Brian Kobilka takdim etti.
Kıvanç Birsoy geliştirdiği “DNA-Barkodlama Teknolojisi”
yöntemi ile farklı kanser türlerinin hangi besinlere bağımlı
olduğunun haritasını çıkarıyor. Bu çalışma, kanser ile savaşta
yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine
de ışık tutuyor.
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2017
YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı
ve sürdürülebilir beslenme eğitim projesi “Yemekte Denge
Eğitim Projesi” kapsamında çok önemli bir adım daha atarak,
Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hizmet içi eğitim kapsamında
1.000 öğretmene dengeli beslenme eğitimi verdik.

iGrow uygulaması kullanıcılarına periyodik olarak beslenme,
fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıkları konusunda önerilerde
bulunuyor.
Uygulama başladığı günden bu yana toplamda 10.000’den
fazla kullanıcıya ulaştık.

Projemizin temel mesajları yenilenen öğretim programında
ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında Hayat Bilgisi dersinde “Sağlıklı
Hayat” ünitesinde yer almaya başladı.
Ayşe Şule Bilgiç tarafından kaleme
alınan “Küçük Şefler Restoranı” isimli
hikâye kitabımız Yemekte Denge Eğitim
Projesi eğitim materyalleri arasında
yerini aldı. Gökhan, Didem ve Aslı’nı yaz
tatilinde dayılarının yanına Datça’da bir
maceraya atılmalarını konu alan “Küçük
Şefler Restoranı”, ilkokul 2, 3 ve 4.
sınıflara dengeli beslenmenin yollarını
öğretiyor.
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BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ

SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ

"Yeme Davranışının Sağlık Etkileri" temasıyla 4. Beslenme ve
Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ne ev sahipliği yaptık.

Akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını
desteklemek, teşvik etmek ve araştırmaların toplum yararına
sunulmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Sabri
Ülker Bilim Ödülü Yarışması’nın kazananı Yrd. Doç. Dr. Ebru
Erbay oldu.

İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede; yeme davranışının
kazanılmasında bilişsel etmenler, çevrenin rolü, çocukların yeme
davranışlarını etkileyen faktörler gibi konular, dünyaca ünlü
bilim insanlarının sunumlarıyla çok yönlü olarak değerlendirildi.
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O dönem Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nde çalışmalarına devam eden, şu an ABD’de UCLA’de
bir laboratuvar yöneten Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, “Sağlık İçin
Bioaktif Lipitler” adlı çalışmasıyla Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne
layık görüldü.
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BESLENME VE SAĞLIK İLETİŞİMİ PROGRAMI
Müfredatı, Almanya’nın önde gelen eğitim kurumlarından
Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya Bölümü ile Beslenme
ve Gıda Güvenliği Merkez Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski tarafından oluşturulan
eğitim programı, uluslararası bilim insanları ve iletişimcileri bir
araya getirdi.

Programda beslenme biliminin temel ilkelerinin yanı sıra bilim
insanlarından iletişim kanallarına ulaşana kadar bilimsel bilginin
kat ettiği aşamalar incelendi, bilginin yolculuğu interaktif atölye
çalışmalarıyla deneyimlendi. Programın temel amacı toplumda
beslenme ve sağlıklı yaşam konularında yaşanan bilgi kirliliğinin
önüne geçilmesi oldu.
Programa, yazılı basın temsilcilerinin yanı sıra dijital
platformlardan da temsilciler katıldı.
Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’na katılan iletişimciler,
eğitimlerini Almanya’nın önde gelen beslenme topluluğu
Society Of Nutrition and Food Science (Avrupa Beslenme ve
Gıda Bilimi Topluluğu) tarafından verilen sertifikayla tamamladı.
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2018
İŞ YERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM SOHBETLERİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ

İş Yerinde Sağlıklı Yaşam Sohbetleri’nde Ülker Fabrikaları’ndaki
beyaz ve mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile buluştuk.
Buluşmada, günlük yaşamda olduğu kadar iş hayatında da
dengeli beslenmenin yollarını, vardiyalı çalışma ve beslenme
düzeni ile sağlıklı yaşam konuları konuşuldu. Ziyaretlerimizi
Ülker Bisküvi Esenyurt Kek Fabrikası, Ülker Çikolata Topkapı
Fabrikası ve g2M şirketlerine gerçekleştirdik.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Projemizin uygulanmaya
başladığı pilot il sayısı 15’e yükseldi. İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmir, Aydın, Eskişehir, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş,
Gaziantep, Antalya, Sinop, Erzurum, Kayseri ve Adana illerinde
toplam 750 okulda uygulanmaya başlandı.

HORIZON 2020
“Horizon 2020” AB Çerçeve Programı’na bu yıl 3 projeyle
katıldık. Gutfeeling isimli projemiz TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü’nün
sahibi oldu. Projemiz; psikolojik etmenlerin, buna bağlı oluşan
davranış bozukluklarının beslenme ve yaşam biçimlerine etkisini
inceliyordu.
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“Elif” serisi ile okul öncesi çocuklarına dengeli beslenmenin ve
düzenli egzersiz yapmanın önemini anlattık.
“Küçük Şefler Restoranı” adlı hikâye kitabının lansmanını
İstanbul’da anneler ve çocuklarıyla gerçekleştirdik. Davette
çocuklar beslenme temalı oyun atölyelerinde eğitmenler
eşliğinde zaman geçirip anneleri için küçük hediyeler
hazırlarken, anneler de İstinye Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ile okul
çağındaki çocukları için dengeli ve sağlıklı beslenmenin
yollarını konuştular.
Aktif Yaşıyoruz modülü İzmir’de tanıtıldı. Oyunlaştırma
tekniğiyle çocukları fiziksel aktiviteye teşvik eden Aktif
Yaşıyoruz modülünde, okul öncesi ve 1. sınıfların yanı sıra 2, 3
ve 4. sınıflar için de farklı etkinlikler yer aldı. Uluslararası Yaşam
Bilimleri Enstitüsü (ILSI) tarafından geliştirilen Take10 adıyla
ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan projeyi Vakıf
olarak ülkemize uyarladık.
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Harvard Üniversitesi Memorial Hall’de düzenlenen Sempozyum,
insan vücudunda kolesterol mekanizmasının çözümlenmesini
sağlayan buluşlarıyla 1986 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü alan Michael
Brown ve Joseph Goldstein’ın konuşmalarıyla açıldı.
Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ndeki son keşiflerle ilgili
bilgilerin aktarıldığı sempozyumda, keşfin detayları da anlatıldı.
Sempozyum’da Vakfımız tarafından düzenlenen basın toplantısına
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Sabri
Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve
Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Mark Elliott katıldı.

II. METABOLİZMA VE YAŞAM SEMPOZYUMU
Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard
Üniversitesi’nde, Vakfımızın ev sahipliğinde düzenlenen II.
Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, Nobel Tıp Ödülü sahibi
konuşmacılarıyla bilim dünyasında ses getirdi.
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Sempozyum’da konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ali Ülker: “Türkiye ve diğer ülkelerdeki en iyi
kurumlardan seçilen genç akademisyenlere burs imkânı
sağlayarak, onların Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nde
araştırma projelerinde görev almasına, kariyer gelişim
programlarına katılmalarına destek oluyoruz. Bunun yanı sıra
ülkemizde de bilimsel verimliliğin artırılması için yeni projeler
üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa hizmet için bilimin gelişmesine
desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.
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SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ

BESLENME VE SAĞLIK İLETİŞİMİ PROGRAMI

Harvard Üniversitesi’nde gerçekleşen “II. Metabolizma ve
Yaşam Sempozyumu”nda düzenlenen bir törenle takdim
edilen ödülün sahibi “Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle
Kontrolü” başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu.

İkinci kez düzenlenen Beslenme ve Sağlık İletişim Programı’nın bu yılki
konusu “Popüler Diyetler: Sağlık Etkileri ve Etkili İletişim” oldu.
Programa konuşmacı olarak katılan medya temsilcileri, diyetisyenler,
Türkiye ve dünyadan beslenme ve iletişim alanlarının uzman isimler
katılımcılara, toplumda obezite gelişimi ve beslenme bozuklukları,
günümüz popüler diyetlerinin sağlığa etkileri, diyetlerin topluma bilimsel
biçimde aktarılması, gıda hijyeni gibi konularda önemli bilgiler aktardı.
Programda verilen iki günlük eğitimin müfredatı, Almanya’nın önde
gelen eğitim kurumlarından Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü
Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad
Biesalski tarafından oluşturuldu.
Programa katılan yazılı basın ve dijital medyadan iletişim profesyonelleri,
Almanya’nın önde gelen beslenme topluluğu Avrupa Beslenme ve Gıda
Bilimi Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science) tarafından
verilen sertifikayı almaya hak kazandı.

44

Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı, Prof. Ali Atıf Bir
moderatörlüğünde düzenlenen, haber değerlendirmeleri ve iletişim
ilkeleri çalışmalarıyla zenginleştirilen medya atölyesi ile tamamlandı.
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SABRİ ÜLKER VAKFI SAĞLIKLI SOHBETLER

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM SOHBETLERİ

Sağlıklı Sohbetler Serisi ile topluma, gıda, beslenme ve sağlık
alanındaki bilgilerin topluma en doğru isimlerden ulaşmasını
sağlıyoruz. Sağlıklı Sohbetler’de alanının önde gelen uzman ve
akademisyenlerinin desteğini alıyoruz…

İş Yerinde Sağlıklı Yaşam Sohbetleri’nde ilk durağımız G2M
Dağıtım ve Pazarlama Şirketi oldu.

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Sohbetler etkinliğinde
konumuz, “Fazla Tuzu Azalt Ömrünü Uzat” farkındalık
kampanyası kapsamında hipertansiyon ve aşırı tuz tüketiminin
sağlığa etkileri oldu.
Konuğumuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beste Özben Sadıç, hipertansiyon
ve sağlık etkileri, aşırı tuz tüketiminden bahsederek, aşırı tuz
tüketimini azaltmak için çeşitli öneriler sundu.
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Çalışma arkadaşlarımızla Fazla Tuzu Azalt Ömrünü Uzat
diyerek aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek üzere başlattığımız
farkındalık kampanyasını konuştuk, tuz ile ilgili önemli bilgileri
paylaştık.
Ayrıca Topkapı Ülker Çikolata Fabrikası’na da giderek
Ramazan’da Dengeli Beslenme hakkında bilgileri çalışma
arkadaşlarımız ile paylaştık.
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2019
YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ

SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ

Okul öncesi ve 1. sınıflar için hazırlanan hikâye kitapları serisi
“Elif”, Yemekte Denge internet sitesinde sesli kitap olarak yer
aldı.

Sabri Ülker Vakfı’nın bu yılki Bilim Ödülü’nü Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder kazandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin ardından Projemiz velilerle buluştu.
Çocukların yetişmesinde en önemli role sahip olan
ebeveynlere gerçekleştirdiğimiz “Veli Sohbetleri” ile Projemizi
daha iyi anlatma fırsatı bulduk.
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Doç. Dr. Tamer Önder, laboratuvar çalışmalarını kişiye özgü
uyarlanmış kök hücrelerin üretim teknolojileri üzerine
gerçekleştiriyor.
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Bu yıl ilk defa sağlık profesyonelleri için, Şişli Florence
Nightingale Hastanesi’nde “Medikal Klinik Beslenme ve Sağlık
İletişimi” adlı bir eğitim gerçekleştirildi. Bu tip bir eğitim
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilirken, eğitim, 500’ü aşkın katılımcı
sayısıyla da adeta rekor kırdı.

BESLENME VE SAĞLIK İLETİŞİMİ PROGRAMI
Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’nın üçüncüsünün ana
teması “Yeme Bozuklukları: Sağlık Etkileri ve Sağlığın
Geliştirilmesi İçin Etkili İletişim” oldu.
Program katılımcılarına yeme bozuklukları, beslenmenin temel
ilkeleri, yeme bozukluklarının diğer sağlık sorunlarıyla ilişkisi ve
gıda güvenliği gibi önemli bilgiler aktarıldı.
Katılımcılara ayrıca anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve
tıkınırcasına yemek yeme sendromu ile ortoreksiya nervoza
yeme bozukluklarına ilişkin bilimsel bilgiler de anlatıldı.
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Programda eğitimci olarak; Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler, Türkiye Diyetisyenler Derneği
Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Kalyoncu, Türkiye Diyabet Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi
(EUFIC) Genel Direktörü Dr. Laura Fernández, İletişim Bilimleri
Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol, İstanbul Teknik
Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beraat
Özçelik, Oxford Brookes Üniversitesi Ziyaretçi Araştırmacı Prof.
Dr. Julian Stowell, Debrecen Üniversitesi Beslenme ve Gıda
Bilimleri Doktora Okulu Beslenme Enstitüsü Profesörü Prof. Dr.
Diana Banati vardı.
Medya profesyonellerinin katıldığı programda iletişimciler bilim
insanları ile bir araya geldi ve İletişim Bilimleri Enstitüsü
Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde düzenlenen,
haber değerlendirmeleri ve iletişim ilkeleri çalışmalarıyla
zenginleştirilen bir atölye çalışması ile tamamlandı.
Tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık profesyonelleri ve hemşirelerin
katıldığı, yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı programda alanında
uzman bilim insanları hastalıklar ve beslenme ilişkisinin temel
prensiplerini aktardı.
Programa katılan medya ve sağlık profesyonelleri Almanya’nın
önde gelen beslenme topluluğu Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi
Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science) tarafından
verilen sertifikayı almaya hak kazandı.
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SABRİ ÜLKER VAKFI SAĞLIKLI SOHBETLER

SABRİ ÜLKER VAKFI YAYINLARI

Prof. Dr. Murat Baş, Ramazan dönemine özel beslenme
tavsiyeleri paylaştı. Sağlık-bağırsak ilişkisine dair de çok
önemli bilgiler aktardı.

Çocuk kitapları, Popüler Bilim ve Akademik Yayınlar
kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri
okurla buluşturacak olan Sabri Ülker Vakfı Yayınları olarak,
ilk serimizi çocuklar için yayınladık.
Kitap okumayan çocuk kalmasın diye kaliteli ve uygun
fiyatlarla sunduğumuz “Sağlıklı Yaşam Kuralları” adını taşıyan
çocuk kitapları serimiz Türkiye genelinde tüm ŞOK
Marketlerde anne, baba ve çocuklarla buluştu.
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2020
YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ
Bu yıl projemize Diyarbakır, Mardin, Malatya, Adıyaman, Elâzığ’ın
bulunduğu beş yeni il katıldı. Böylece Yemekte Denge Eğitim
Projesi artık 20 ilde öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerle buluştu.
Aramıza yeni katılan beş ilin temsilcileri ile Diyarbakır’da bir
araya geldik. İl koordinatörleri, okul müdürleri, Millî Eğitim
Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Didem
Demirkaya ve proje danışmanı Prof. Dr. Hünkâr Korkmaz’ın
katılımları ile gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda,
Proje’nin detaylarını katılımcılara anlatma, materyalleri tanıtma
imkânı bulduk.
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Projenin 20 pilot ilinden il koordinatörlerinin katılımıyla İl
Koordinatörleri Toplantısı yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle
online olarak gerçekleştirilen toplantıya Millî Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Didem Demirkaya da
katılım gösterdi.
www.yemektedenge.org web sitemizi yeniledik. Yenilenen web
sitemizde öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerin faydalanabileceği
birçok yararlı bilgiye ulaşılabiliyor.
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Web sitemizde projemizin başlangıcından bugüne kat ettiği
yolun hikayesinden yayınlanmış yazılı ve görsel materyallere
kadar birçok içerik bulunuyor.
Öğretmen ve öğrenciler için farklı kategorilerin bulunduğu web
sitemiz, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgi sahibi
olmak isteyen herkesin kullanımını bekliyor.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) İLE
GIDA OKURYAZARLIĞI PROJESİ
Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında sağlıklı nesiller
yetiştirmek hedefiyle birçok proje yürütüyoruz. Bu projelere
son olarak bir yenisini daha ekledik.
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Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’yle
(FAO) iş birliği yaparak, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin
gıda okuryazarlığı konusunda eğitim almasına katkı sağlamış
olduk.
Projeyle, Türkiye genelindeki 20 ilde 6 milyonun üzerinde
öğrenci, öğretmen ve ebeveynde gıda okuryazarlığı
konusunda farkındalık sağladık.
Vakfımız ve FAO iş birliğinde, FAO’nun gıda okuryazarlığı
konusunda çocukların yaşına uygun olarak hazırladığı eğitim
içerikleri, Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin yürütüldüğü
okullardaki çocuklarla buluştu.
Çocukların oyunlarla, sorular sorarak eğlenceli bir biçimde
alacağı bu eğitimlerle, gıda ve beslenme konusunda farkındalık
kazanmaları hedeflendi.
Çocuklar bu eğitimlerde, sağlıklı besin seçiminden besin
etiketlerindeki enerji değeri ve besin ögelerine, beslenmenin
geleneksel, kültürel ve ekolojik boyutlarından yiyecek ve
içeceklerin hazırlanmasından pişirilmesine kadar beslenmeyle
ilgili her türlü bilimsel bilgiyle tanıştı.
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SABRİ ÜLKER BİLİM ÖDÜLÜ
2014 yılından bu yana gerçekleştirilen, akademi, endüstri ve
araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve
araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak
hedefiyle hayata geçirilen Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı
dijital bir törenle açıklandı.
Vakfımızın 10. Yılının da
kutlandığı törende, jüri
Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil ile bilim
dünyasındaki son
gelişmeler ve koronavirüs
mücadelesinde en son
açılımlar konuşuldu.
Bilim Ödülü’nün bu yılki
teması Beslenme,
Metabolizma ve Toplum
Sağlığı oldu.
Bilim Ödülü’nün bu yılki
sahibi hücrelerde
yaşlanma sonucunda
biriken hasarların doğal
yollarla nasıl tedavi
edilebileceği üzerine
araştırmasıyla Doç. Dr.
Elçin Ünal oldu.
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PRIMA2020
İki aşamalı başvuru sürecine sahip PRIMA2020 kapsamında
yer alan, tüketicileri Akdeniz diyetine teşvik eden ürünlerin
geliştirilmesinin sağlanacağı BriCoMed projemiz ilk aşamada
kabul aldı. 36 ay sürecek olan bu projede ikinci aşamada kabul
almayı bekliyoruz.

HORIZON 2020
SABRİ ÜLKER VAKFI BİLİM DÜNYASININ
EN PRESTİJLİ YAYINI KARGER’DE YER ALDI
The Nutrition and Health Communication Education Program
and For Accurate Science Project of Sabri Ülker Foundation:
Initiatives from Turkey isimli makalemiz, Karger Dergisi’nin World
Review of Nutrition and Dietetics isimli sayısında yayınlandı.
Makalede, tüketicilerin TV, radyo, gazeteler, internet ve sosyal
medya da dahil olmak üzere çok çeşitli medya kanallar
aracılığıyla besin, beslenme ve sağlık ile ilgili konularda yanlış
bilgi edinmesinin önüne nasıl geçilmesi gerektiğini anlattık.

60

“Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı’’ kapsamında
başvurduğumuz tarım-gıda üreticileri ve tüketicileri arasında
köprü kurmayı hedefleyen ‘Yenilikçi Gıda Tedariki’ projemiz
kabul edildi. Projenin uygulamasına Ocak 2021’de başlayacağız.

SABRİ ÜLKER VAKFI SAĞLIKLI SOHBETLER
Sağlıklı Sohbetler yayınını “Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme
Nasıl Olmalı?’’ başlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, Sabri Ülker Vakfı Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler ile dijital ortamda
gerçekleştirdik.
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Çocuklar için yayınladığımız bir diğer seri ise “Sağlık Depola”…
Bu seride yer alan ‘Su’, ‘Uyku’, ‘Yiyecekler’ ve ‘Vücut Sıcaklığı’
kitapları, çocuklara vücudun işleyişi ve sağlıklı beslenme
konularını farklı bilgiler ve oyunlarla öğretiyor. Harriet Brundle
tarafından kaleme alınan ve Ezgi Faturacı tarafından dilimize
çevrilen “Sağlık Depola” serisi, temel sağlık ve beslenme
kurallarını STEM Eğitimine yönelik olarak okuyucuya sunuyor.
Çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme ya da merak ettikleri
her konuda destek olmanın yanı sıra, onlara bilimi sevdirmek
için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda son olarak
“Acayip Bilim ve Eğlenceli Deneyler” serisini Sabri Ülker Vakfı
Yayınları’ndan çıkarttık.

SABRİ ÜLKER VAKFI YAYINLARI
Sabri Ülker Vakfı olarak, bu yıl son olarak, “Tıpta ve Sağlıkta
Balon Bilgiler” adlı kitabı yayınladık. Kitabın yazarlarından Tıp
Doktoru Prof. Nina Shapiro ile de İstanbul’da bir lansman
düzenledik. Gazeteci ve diyetisyenleri buluşturduğumuz
lansmanda Prof. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde bir de
soru-cevap gerçekleştirildi.
Bu yıl ayrıca çocukları da unutmadık ve 4 yaş üstü çocuklar için
“Neden” serisine ait 6 yeni kitap çıkardık. Neden Ağlarım,
Neden Ağzımda Tükürük Var, Neden Büyürüm, Neden Çiş
Yaparım, Neden Derim Soyulur, Neden Hapşırırım kitapları,
çocukların vücutlarına dair merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
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Serinin kitapları arasında Muhteşem Kuvvetler ve Özellikleri,
Parıltılı Işıklar ve Özellikleri, Kokuşmuş Gazlar ve Özellikleri ile
Mucizevi Vücudumuz ve Özellikleri var.
Yemek uzmanı, şef, yazar Sahrap Soysal’ın kaleminden
“Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri” adlı
kitabımız yayına hazır. Bu kitapta Yemekte Denge Eğitim
Projesi’nin ana mesajı olan dengeli ve sağlıklı beslenmeyi
Anadolu Mutfağı’nın geleneksel ve klasik tariflerini, dünyadaki
sağlıklı beslenme trendlerine ve yenilikçi akımlara uyarlayarak,
yeniden yorumladık. Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin
yürütüldüğü 20 şehirden tariflerin yer aldığı kitap için Sahrap
Soysal önderliğinde 60’tan fazla yemek hazırlandı. “Anadolu
Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri”nde yemek
tariflerinin yanı sıra kitapta yer alan şehirlerin mutlaka
görülmesi gereken yerlerinden mani ve şarkılarına kadar farklı
ve öne çıkan özellikleri de yer aldı.
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Bu kapsamda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde biraz
da yol göstermek amacıyla Sabri Ülker Vakfı ile İyi Yaşam
Sohbetleri adını verdiğimiz bir canlı yayın serisine başladık.

KFI İLE
BRİ ÜLKER VA

SA

SOHBETLERİ

Şu ana kadar 6 bölümü yayınlanan serinin ilk konuğu, Türkiye
Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz oldu. Yayında
Diyabet ile Yaşam ve Bağışıklığı Desteklemek konusunu
konuşma imkânı bulduk.
Bu canlı yayının ardından ise Doğu Akdeniz Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Tanju
Besler ile Stresle Baş Etmek ve Duygusal Açlık, Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Erol ile Gıda Güvenliği ve Gıda
Okuryazarlığı, Prof. Dr. Ali Atıf Bir ile Medya ve Sağlık Algısına
Etkisi, Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm Kalyoncu ile Popüler Diyetler
ve Aralıklı Oruç, Diyetisyen Berrin Yiğit ile Yaz Aylarında Sağlıklı
Zayıflama Yöntemlerini konuştuk.

SABRİ ÜLKER VAKFI İLE
İYİ YAŞAM SOHBETLERİ
Vakıf olarak her türlü iletişim kanallarıyla toplumun sağlıklı bir
yaşam tarzına sahip olması için yapılması gerekenleri anlatmaya
devam ediyoruz.
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Beslenme
& Sağlık
İLETİŞİMİ KONFERANSI

BESLENME VE SAĞLIK İLETİŞİMİ KONFERANSI
Vakıf olarak, Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’nın 4’üncü
yılında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptık.
17-18 Kasım tarihlerinde dijital olarak gerçekleşen Beslenme ve
Sağlık İletişimi Konferansı’nın ilk gününde, COVID-19 sırasında
beslenmenin nasıl olması gerektiği atölye çalışmalarıyla ele
alındı, ikinci gün ise dünyaca ünlü isimlerin katıldığı oturumlarla
salgın dönemlerinde medya okuryazarlığı konusunda güncel
durum ve çözüm önerileri paylaşıldı.
Konferansa, Harvard T. H. Chan School of Public Health Sağlık
İletişimi Departmanı Profesörü K. Vish Viswanath, Aarhus
Üniversitesi MAPP Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Klaus
Grunert, British Nutrition Foundation (İngiliz Beslenme Vakfı)
Eğitim Bölümü Yönetici Direktörü Roy Ballam, Beslenme
Uzmanı Dilara Koçak ve FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı
Ayşegül Selışık konuşmacı olarak katıldı.
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Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal,
Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya Bölümü ile Beslenme
ve Gıda Güvenliği Merkez Başkanı Prof. Dr. Hans Konrad
Biesalski, Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Prof.
Julian D. Stowell, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Tanju
Besler, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz,
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Doğu
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. İrfan
Erol, Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez ile Beslenme
Uzmanı ve Diyetisyen Berrin Yiğit, pandemide beslenmenin
nasıl olması gerektiğini örneklerle anlattı.
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COVID-19 DÖNEMİ BESLENME
DAVRANIŞLARI ARAŞTIRMASI

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI
SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ

COVID-19 döneminde Akadametre iş birliği ile Türkiye genelinde
12 ilde 600 kişi yürüttüğümüz araştırmada tüketicilerin gıdaya
olan yaklaşımını ve salgın döneminde değişen yeme
davranışlarını araştırdık.

Pandemiyle verilen sınav, özellikle bizler gibi bilimsel bilginin
topluma aktarılmasında önemli rol oynayan kurumlar için ayrıca
kritik bir süreç oldu. Özellikle dijital medyada COVID-19
hakkında bilimsel bir kaynağa dayanmayan onlarca bilgi yer aldı
ve bu bilgiler toplumun yanlış yönlendirilmesine sebep oldu.

Bu araştırmayla, hem COVID-19 döneminde tüketicilerin gıdaya
olan yaklaşımını ve değişen yeme davranışlarını tespit etmeyi,
hem de bu değişimlerin toplumsal, ekonomik ve çevresel
etkilerini ortaya koymayı hedefledik.
Yaptığımız araştırmaya göre, tüketiciler gıda tedarikinden
duydukları endişe nedeniyle makarna, bakliyat ve un ürünlerini
stokladı. Ara öğüne verilen önem artarken, planlı alışveriş
yapanların sayısı ise yükseldi.
Taze meyve ve sebzeyi semt pazarından satın alanların oranında
ciddi oranda azalma meydana geldi.
Salgın boyunca evde geçirilen süre artışıyla doğru orantılı olacak
şekilde tüm öğünlerin evde hazırlanma ve tüketim oranlarında
anlamlı bir yükseliş göze çarptı. COVID-19 öncesi evde ara öğün
hazırladığını ve tükettiğini belirtenlerin oranı yüzde 17,2 iken,
COVID-19 sürecinde bu oran yüzde 42,5’e yükseldi.
COVID-19 öncesi her gün ekmek yediğini söyleyenlerin oranı
yüzde 48,7 iken, bu oran COVID-19 döneminde yüzde 43’e
düştü.

Referans kurumlardan bilgilerle
derlediğimiz “Salgın Hastalıklara Karşı
Sağlıklı Yaşam Rehberi” pandemi
sürecinde kişisel bakımdan
yakınlarımızın bakımına kadar, sağlıklı
kalabilmek için tüm yapılması
gerekenleri bir araya getiren bir kılavuz
niteliğinde oldu.
Kitapta “Market alışverişinde nelere
dikkat etmek gerekiyor?”, “COVID-19’da
bağışıklığın önemi nedir?” gibi birçok
sorunun yanıtını ulusal ve uluslararası
otoritelerin açıklamalarını ve yayınları
referans alarak derlediğimiz içerikler bulunuyor.
Kitabın tamamına https://sabriulkerfoundation.org/tr/Beslenme
VeSaglikliYasam web sitesinden ulaşmak mümkün.

COVID-19 süresince, katılımcıların yüzde 15’i gıda stoklarının
arttığını belirtti. En fazla stoklanan ürünler makarna, bakliyat
ve un oldu.
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