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HAKKIMIZDA
Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşmasına destek 
olmak amacıyla kurulmuş bir vakıfız. Adımızı Türkiye’nin gıda sektörünün 
öncü girişimcilerinden Sabri Ülker’den aldık. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları 
Enstitüsü Vakfı olarak 2009 yılından bu yana faaliye�eyiz. 

VİZYONUMUZ
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 ve bir ülke için doğru ve dengeli beslenme 
sistemini toplumun tüm kesimlerine, en doğru kaynaktan, bilgi kirliliği 
yaşatmadan ulaştırmak. 

AMAÇLARIMIZ
Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını 
destekleyen çalışmalar yapmak.

Beslenme ve güvenilir gıdaya 
ilişkin faydalı bilgileri topluma 
sunmak.

Sağlıklı gıda, beslenme ve yaşam 
tarzını teşvik etmek.

Son bilimsel gelişmelerle ilgili 
toplumu bilgilendirmek.

Bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve 
uygulamaları ulusal ve uluslararası 
düzeyde izlemek.

Toplumun sağlıklı beslenme ve 
gıda hakkında doğru ve güvenilir 
bilgiye ulaşması için üniversiteler, 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği içinde çalışmalar yapmak.
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2018/2019/2020/2021BİLİME VE SAĞLIKLI NESİLLER 
YETİŞTİRMEYE ADANMIŞ 11 YIL

2010 Gıda ve beslenme alanında toplumu 
bilinçlendirmek ve gelecek nesillere sağlıklı 
olma bilinci aşılamak için 2009 yılında 
temelleri atılan Vakfımız faaliyete başladı. Sabri Ülker Vakfı

kuruldu. 

2011 Sağlıklı nesiller için… Sağlık alanında en 
sürdürülebilir projelerden biri olan Yemekte 
Denge Eğitim Projesi, 10 yıldır Türkiye’nin 
dört bir köşesindeki okullarda öğrenci, 
öğretmen ve ebeveynlere dengeli ve sağlıklı 
beslenmenin yollarını anlatıyor. 

Yemekte Denge 
Eğitim Projesi 

2013 Her konunun bir uzmanı var. Beslenme ve 
sağlıklı yaşam denilince akla gelebilecek her 
konunun, uluslararası uzmanlarla birlikte 
masaya yatırıldığı ve toplum sağlığı için 
birbirinden önemli sonuçlara varılan 
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nin ilkini 
gerçekleştirdik. 

Beslenme ve Sağlıklı 
Yaşam Zirvesi

2014 En prestijli ödül… Toplum sağlığının 
geleceğine katkı sağlamak üzere genç bilim 
insanlarını destekleyen Sabri Ülker Bilim 
Ödülü, 7 yıldır değerli bilim insanlarının çığır 
açan çalışmalarını ödüllendiriyor. 

Sabri Ülker
Bilim Ödülü

2015 En önemli sağlık sorunlarından birine 
dikkat çektik. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde beslenme alanında yaşanan 
önemli sorunlardan biri olan ‘Gizli 
Açlık’kavramı ve bu konudaki uluslararası 
güncel bilgiler kamuoyuna sunuldu.

Uluslararası Gizli 
Açlık Kongresi

2019 Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayın hayatına 
başladı… Çocuk kitapları, Popüler Bilim ve 
Akademik Yayınlar kategorilerinde 
Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri 
okurla buluşturacak olan Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları kaliteli içerikleri okuyuculara 
sunmaya başladı.

Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları

2020 Artık 20 ilde… Yemekte Denge Eğitim 
Projesi, Diyarbakır, Mardin, Malatya, 
Adıyaman ve Elazığ’ın da olduğu 5 yeni ilin 
katılmasıyla artık 20 ilde öğrenci, öğretmen 
ve ebeveynlerle buluşarak eğitimlerine 
devam ediyor. Yemekte Denge Eğitim 
Projesi’nin projelerini hayata geçirdiği il 
sayısı 2021 yılında ise 21’e yükseldi.

Yemekte Denge 
Eğitim Projesi

2016 Verimli bir çalışma ortamı… 2014 yılında 
Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı 
Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen 
Harvard Sabri Ülker Merkezi, bilim 
dünyasında heyecan yaratan ve bir hayli 
konuşulan buluşlara imza atıyor. Merkez, 
Türk öğrenci ve akademisyenler için de 
farklı ve donanımlı bir çalışma ortamı…

Harvard Sabri Ülker 
Merkezi

Son gelişmeler, bilimsel bilgiler…             
İlki düzenlen ‘Metabolizma ve Yaşam 
Sempozyumu’nda, dünyanın önde gelen 
bilim insanları beslenme ve metabolizma ile 
ilgili son gelişmeleri, yayınlanmamış 
araştırmaları ve bilimsel çalışmaları 
katılımcılara sunuyor.

Metabolizma ve 
Yaşam Sempozyumu 

2017 Yanlış bilgiye son! Hohenheim Üniversitesi 
Biyolojik Kimya Bölümü ile Beslenme ve 
Gıda Güvenliği Merkez Başkanı ve Sabri 
Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans 
Konrad Biesalski tarafından müfredatı 
oluşturulan eğitim programı, toplumda 
beslenme ve sağlıklı yaşam konularında 
yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 
düzenleniyor.

Beslenme ve Sağlık 
İletişimi Programı
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SABRİ ÜLKER VAKFI
302.751
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372.257
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25.560
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47.029
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135.897
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152.765
GÖRÜNTÜLEME

2021’İN İLETİŞİM
RAKAMLARI
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Debrecen Üniversitesi
Beslenme ve Gıda Bilimleri Doktora Okulu

Beslenme Enstitüsü Profesörü

Prof. Diána Bánáti

Sabri Ülker Vakfı Başkanı
Dr. Talat İçöz

İstanbul Kent Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı

Prof. Halit Tanju Besler

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC)
Genel Direktörü

Dr. Laura Fernández Celemín

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji

Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü

Prof. Serhat Ünal

Harvard Üniversitesi, J.S. Simmons Genetik
ve Metabolizma ve Beslenme Profesörü,

Sabri Ülker Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı
 Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı, Onursal Üye

Prof. Dr. Beraat Özçelik

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları
Enstitüsü Vakfı Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Zeki Ziya Sözen

Sabri Ülker Vakfı
Bilim Kurulu Danışmanı

Dr. Julian D. Stowell

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,
Diyabet Araştırma ve Uygulama Birimi Başkanı,

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı, Onursal Üye

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz
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26 AĞUSTOS 2021

BİLİM SOHBETLERİ
SERİSİ

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam 
bilincini geliştirmek amacıyla hayata 
geçirdiğimiz projelerden biri olan 
Bilim Sohbetleri Serisi, Youtube 
üzerinden izleyiciyle buluşmaya 
devam ediyor. Moderatörlüğünü 
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Güldağ’ın yaptığı 
Bilim Sohbetleri Serisi’nde beslenme, 
sağlıklı yaşam ve toplum sağlığı 
konularında çalışan, ulusal ve 
uluslararası alanlarda yayınlara imza 
atmış uzman isimler yer alıyor. 

‘Bilim Sohbetleri Serisi’nin ilk 
konuğu, Gıda Bilimcisi ve Beslenme 
Uzmanı Christiani Jeyakumar 
Henry’yi ağırladık. Beslenme 
alanında yaptığı araştırmaların 
gündelik beslenme alışkanlıklarına 
entegrasyonu için çalışmalar yürüten 
Henry ile ‘Gıdalar Yeni İlaçlarımız 
Olacak mı?’ konusunu detaylı bir 
şekilde konuşma imkânı bulduk. 
Christiani Jeyakumar Henry, 
sohbette, dışarıdan vitamin, mineral 
gibi takviyeler almak doğru mu, 
sağlıklı beslenmenin içeriği nasıl 
olmalı, Akdeniz mutfağı beslenme 
sistemini mi uygulamalıyız, bir günde 
yenilmesi ve yenilmemesi gerekenler, 
kan şekeri nasıl dengelenir sorularına 
cevaplar verdi.

İkinci konuğumuz Prof. Dr.   
Serhat Ünal oldu

Bilim Sohbetleri Serisi’nin ikinci 
yayınının konuğu Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü 
Prof. Serhat Ünal oldu. Ünal, 
COVID-19 salgınıyla başlayan ve 
hâlâ devam eden pandemi sürecini 
tüm detaylarıyla değerlendirirken, 
aşılanma ve pandemide yüz yüze 
eğitimin süreçlerinin nasıl olması 
gerektiğini de izleyicilerle paylaştı. 
Yayında ayrıca, salgınla birlikte 
ortaya çıkan gündelik yaşam 
alışkanlıklarındaki değişimler ve bu 
süreci sağlıklı bir biçimde 
yönetmek için alınması gereken 
önlemler de konuşuldu.  

BİLİM KURULUMUZ
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YEMEKTE DENGE
EĞİTİM PROJESİ

2011 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz Yemekte Denge 
Eğitim Projesi ile gittiğimiz her ilde, 
her sınıfta öğretmen, ebeveynler ve 
öğrencilere sağlıklı beslenmenin 
temel noktalarını anlatmaya 
çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda 
başarılı olduğumuzun en güzel 
kanıtı ise sağlıklı ve düzenli 
beslenmeyi artık alışkanlık haline 
getiren, projemizde bizimle birlikte 
yürüyen ebeveynler, öğretmenler ve 
öğrenciler… 

Yemekte Denge Eğitim Projesi 
pandemi döneminde de hız 
kesmeden yoluna devam ediyor. 
Türkiye genelinde 6 milyonun 
üzerinde öğrenci, öğretmen ve 
ebeveyne ulaşan proje, bu sene 
Niğde ilinin de katılmasıyla artık 21 
ilde dengeli ve sağlıklı beslenme 
yollarını farklı ama bir o kadar 
eğlenceli materyallerle anlatıyor.

Proje artık 21 ilde
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GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO)
İLE İŞ BİRLİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Toplumda gıda 
okuryazarlığının 
yaygınlaşması, 
sağlığın, iyilik 
halinin, sağlıklı 
beslenme ve besin 
seçiminin 
geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi için 
hayati önemde.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü
Begüm Mutuş

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü 
Begüm Mutuş, FAO ile yaptıkları 
iş birliğinin çok önemli bir adım 
olduğunu belirtiyor ve “Toplumda 
gıda okuryazarlığının 
yaygınlaşması, sağlığın, iyilik 
halinin, sağlıklı beslenme ve besin 
seçiminin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi için hayati önemdir. 
Biz de bu konuyla ilgili 
ulaşabileceğimiz kadar çok 
çocuğumuza ulaşmayı 
hedefliyoruz. Çocuklar neyi nasıl 
tüketmeleri gerektiğini bu proje 
ile öğrenecek” diyor.

Çocuklar neyi
nasıl tüketeceklerini
öğrenecek

İlköğretim çağındaki çocukların 
sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi 
amacıyla Yemekte Denge Eğitim 
Projesi’ne yepyeni bir modül 
ekledik. Türkiye’de ilk kez 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’yle (FAO) iş birliği 
yaparak, okul öncesi ve ilkokul 
öğrencilerinin gıda israfı özelinde 
gıda okuryazarlığı eğitimi 
almasına katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Projeyle, Türkiye 
genelindeki 21 ilde 6 milyonun 
üzerinde öğrenci, öğretmen ve 
ebeveynde gıda konusunda 
farkındalık sağlanacak.

FAO’nun gıda israfı konusunda dört 
farklı yaş grubuna uygun olarak 
hazırladığı eğitim içerikleri, 
Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin 
yürütüldüğü okullardaki çocuklarla 
buluşacak. 

Çocukların oyunlarla, sorular 
sorarak eğlenceli bir biçimde 
alacağı bu eğitimlerle, gıda israfı ve 
sağlıklı beslenme konusunda 
farkındalık kazanmaları 
hedefleniyor. Çocuklar bu 
eğitimlerde, gıdanın değerinden 
sofralarımıza gelene kadar geçtiği 
aşamalar, gıda israfının ekonomik, 
sosyal ve çevresel etkilerinden israfı 
önlemek adına neler 
yapabileceklerine kadar geniş 
yelpazede her türlü bilimsel bilgiyle 
tanışacak.

Yepyeni bir modül: 
Çocukların gıda okuryazarlığı 
eğitiminde FAO ile iş birliği
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Geride bıraktığımız 2 yıllık pandemi 
süreci, hepimize sağlığımızın, 
özellikle de gözümüzden bile 
sakındığımız çocuklarımızın 
sağlığının ne kadar önemli olduğunu 
bizlere bir kez daha hatırlattı. 
Pandemi henüz bitmedi ama bizler 
normal hayatlarımıza yavaş da olsa 
dönmeye başladık. Çocuklarımız ise 
1,5 yıldır uzak kaldıkları okullarına, 
sınıflarına, arkadaşlarına nihayet 
kavuştu. Bu dönemde bizi ve 
çocuklarımızı virüs ve bakterilere 
karşı koruyacak en iyi çözüm sağlıklı 

bir bağışıklık sistemi. 
Sağlıklı bir bağışıklık 
sistemi için yapmamız 
gerekenler ise 
Çocuğumla Adım 
Adım’da. Çocuğumla 
Adım Adım, çocuk beslenmesi, 
büyümesi ve gelişmesiyle ilgili güvenilir 
ve bilimsel bilgiyi içerisinde 
barındırıyor. Ayrıca ebeveynlerin merak 
ettiği, uyku düzeninden doğru 
beslenme sistemine kadar kafalarına 
takılan soruları konusunda uzman 
isimler yanıtlıyor.

Geçtiğimiz yıl başladığımız 
Mutfakta Denge Projesi mutfaklara 
hem sağlıklı hem de yenilikçi 
yorumlar getiriyor. Projenin ana 
mesajı ise Türk damak tadına 
uygun geleneksel tarifleri yenilikçi 
yaklaşımlar ile sağlıklı beslenme 
trendlerine göre yeniden 
yorumlamak… 

Mutfakta Denge Projesi’nde Sahrap 
Soysal ile iş birliği yaparak 
Anadolu’nun dört bir köşesinden 
birbirinden güzel, lezzetli ve sağlıklı 
yemek tariflerini bir araya getirdik. 
Anadolu Mutfağı’nın dengeli, lezzetli 
ve sağlıklı tarifleri arasından 
seçtiğimiz 10 tarifin yapılış 
videolarına, Sahrap Soysal’ın keyifli 
anlatımıyla Vakfımızın Youtube 

adresinden ulaşılabiliyor. Tariflerimiz 
arasında ise vitamin deposu ıspanak 
başı yemeği de var, özel günlerin 
vazgeçilmez yemeği sütlü kuru 
yufka böreği de var, doğal şekerli 
lezzet festivali pekmezli helva da… 

Ramazan’a özel lezzetler

Mutfakların piri Sahrap Soysal, 
Ramazan’da sofraları hem 
lezzetlendirecek hem de 
renklendirecek 3 farklı tarifi paylaştı. 
Anadolu’nun 3 farklı coğrafyasından, 
Mardin’den zingil lokması, 
Antalya’dan mercimekli tarhana 
çorbası, Aydın’dan dolama börek 
tarifi Sahrap Soysal’ın keyifli ve 
detaylı anlatımıyla Youtube 
sayfamızdan yayınlandı.  

Bu yıl İl Koordinatörleri 
Toplantısı’nı, Yemekte Denge 
Eğitim Projesi’nde görev alan 21 ilin 
Koordinatörü ve Şube Müdürü, Millî 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü, Araştırma- 
Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı 
Dr. Ayşe Kula’nın katılımı ile 
gerçekleştirdik. Toplantıda Yemekte 
Denge Eğitim Projesi’nin işleyişini 
ve nasıl uygulanması gerektiğini 
değerlendirme imkânı bulduk. 

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü 
Çalıştayı

Yemekte Denge Eğitim Projesi, 
Erzurum’da, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nün teşviki ile 10 okulda 
uygulanırken, artık 50 okulda 
uygulanmaya başlandı. Biz de Millî 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü desteği ile 
Erzurum’da bir konferans 
gerçekleştirdik. Yönetici ve 
öğretmenlere Yemekte Denge 
Projesi’ni anlatmak üzere çevrimiçi 
olarak yapılan toplantının açılış 
konuşmasını Erzurum İl Milli Eğitim 
Müdürü Salih Kaygusuz yaptı. 
Toplantının konuşmacıları arasında 

bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Hilal Özcebe 
“Sağlık Okuryazarlığı”, Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu 
“Dijital Eğitimde Materyal 
Geliştirme”, Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Prof. 
Dr. Hünkar Korkmaz “Toplum 
Temelli Projeler” ve Vakfımızın 
Proje Müdürü Özlem Üliç Çatar 
“Yemekte Denge Eğitim Projesi 
Portal Tanıtımı” konularında 
katılımcıları bilgilendirdi. 

7 EKİM 2021

MUTFAKTA DENGE
PROJESİ

İL KOORDİNATÖRLERİ
ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI

Çocuğumla Adım Adım
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Her sene dünyanın dört bir 
yanındaki genç bilim insanlarını 
teşvik etmek ve çalışmalarını 
desteklemek için verdiğimiz 
Sabri Ülker Bilim Ödülü bu sene 
7. defa sahibini buldu. Bu yılın 
bilim ödülü, Koç Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. 
Dr. Elif Nur Fırat Karalar’a verildi.

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, 
yaptığı çalışmalarla hücre 
bölünmesi ve iletişiminde kritik 
rol oynayan sentrozom ve silyum 
olarak bilinen hücre yapılarının 

nasıl oluştuğuna ve görev 
yaptığına dair cevap arıyor. 
Karalar ve ekibi, ulaşacakları tüm 
cevapların bu yapılarda oluşan 
bozuklukların tanı ve tedavileri 
için yeni metotlar geliştirilmesine 
imkân sağlayacağına inanıyorlar. 
Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık 
görülen çalışmalarında, böbrek 
bozuklukları, körlük, obezite ve 
diyabet gibi gelişimsel ve 
metabolik bozuklukların 
nedenlerini belirleyerek bu 
hastalıkların tanı ve tedavilerine 
yön vermeyi hedefliyorlar. 

SABRİ ÜLKER
BİLİM ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ELİF NUR FIRAT KARALAR

SABRİ ÜLKER BİLİM
ÖDÜLÜ’NÜN BU YILKİ SAHİBİ

OLDU.
25 MAYIS 2021



Koronavirüs salgını özellikle 
doğru bilginin öneminin ve 
yanlış bilgilerin zararlarının en 
yüksek seviyede görüldüğü bir 
dönemdi. Özellikle de sağlık 
alanında… İnternetten kolayca 
ulaştığımız ve doğruluğu 
kanıtlanmamış sağlık bilgileri 
nedeniyle her yıl birçok insan 
kendisine yanlış bir hastalık 
teşhisi koyabiliyor veya eksik ve 
hatalı bilgilerle yanlış tedavi 
uygulayabiliyor. Bilim Bunu 
Konuşuyor Platformu bu duruma 
dur demek için var. 

Sağlık alanında en doğru ve 
güncel bilgileri kamuoyu ile 
paylaşan Bilim Bunu Konuşuyor 
Platformu, Türkiye’nin sağlık ve 
beslenme alanlarındaki ilk bilimsel 
dijital platformu. Sağlıklı yaşam ve 
doğru beslenme konusunda 
merak edilen her soruya uzman 
isimler aracılığıyla cevap veren 
Platform, sağlık alanında 
yayınlanan en güncel bilimsel 
makaleleri anlaşılır bir dilde 
okuyucuları ile buluşturuyor. 

BİLİM BUNU KONUŞUYOR 
PLATFORMU

https://bilimbunukonusuyor.sabriulkerfoundation.org/

Herkes bir şey söylüyor
doğru bilgi uçup gidiyor
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’’Herkes Okusun Diye’’ yola 
çıktığımız Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları, farklı kategorilerde 
yayımladığı seçkin eserleriyle 
kısa sürede 10 milyon kişiye 
ulaştı. Çocuk kitapları, popüler 
bilim kitapları ve akademik 
yayınlarımız ile çok daha geniş 
kitlelere beslenme ve sağlıklı 
yaşam alanında doğru bilgi 
aktarmak için çalışmaya tüm 
hızımızla devam ediyoruz. 

Eğlenceli oldukları kadar sağlıklı 
ve dengeli beslenme, çevre bilinci 
ve doğa sevgisi aşılamak üzerine 
içerikleriyle çocukların hem fizik 
hem de ruhsal gelişimine katkı 
sağlayan Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları çocuklar için yayına 
hazırladığı serilerine yenilerini 
ekledi. Çocukların doğaya dair 
doğru şekilde ve güzel vakit 
geçirerek bilgilenmesi hedefiyle 
hazırlanan Doğanın Düzeni ve 
çocuklara hem çevre bilincini hem 
de doğa sevgisini kazandıracak 
Gezegen Koruyucusu Serisi Sabri 
Ülker Vakfı Yayınları’nın yenileri… 

Bu yıl 100’üncü kitabımız olan 
Birlikte Müzik Yapalım’ı 
okuyucularımızla buluşturmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

SABRİ ÜLKER VAKFI 
YAYINLARI

Daha çok bilgi @herkesokusundiyeorg instagram hesabımızda

Bu yıl 100’üncü kitabımız olan Birlikte Müzik 
Yapalım’ı okuyucularımızla buluşturmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
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Sayın Murat Ülker’in blog 
yazılarından oluşan ve Yayınevimizin 
okurlarla buluşturduğu “Hayatın 
İpuçları-Zor Konuların Yalın Anlatımı” 
kitabı, Platin İş Kitapları Ödülleri 
2021’de halk oylamasıyla Yılın En İyi 
İş Kitabı ödülünün sahibi oldu.

MURAT ÜLKER İMZALI
“HAYATIN İPUÇLARI - ZOR 
KONULARIN YALIN ANLATIMI”
YILIN EN İYİ İŞ KİTABI OLDU

2020 Yılın Kurumsal Yayınevi 
Ödülü ise “Çocuk Kitapları, 
Akademik ve Popüler Bilim 
kategorilerinde Türkiye’den ve 
dünyadan referans eserleri 
okurlarla buluşturması, özellikle 
çocuklara yönelik kitaplara ağırlık 
vermesi, bir yıldan daha az bir 
sürede bir milyonun üzerinde 
kitabı çocuklarla buluşturması 
nedeniyle” Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları’nın oldu... 14 Ekim 
tarihinde gerçekleştirilen törende 
ödül Vakfımızın Genel Müdürü 
Begüm Mutuş’a takdim edildi. 

DÜNYA KİTAP 2020 YILI
KURUMSAL YAYINEVİ ÖDÜLÜ
SABRİ ÜLKER VAKFI
YAYINLARI’NIN 

TÜRK MUTFAĞININ DÜNYAYA TANITIMINA 
ÖNEMLİ KATKI

Sahrap Soysal yaptığı ödül 
konuşmasında; “Sabri Ülker 
Vakfı’yla birlikte emek verdiğimiz 
‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve 
Sağlıklı Reçeteleri’ kitabımızın 
uluslararası ölçekte bir ödüle layık 
görülmesi hepimizi çok mutlu 
etti. Bu ödül aynı zamanda Türk 
Mutfağımızın dünyaya tanıtımına 
da katkı sağladığı için ayrıca 
gurur duyuyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Vakfımızın Genel Müdürü Begüm 
Mutuş ise ödülle ilgili olarak 

şunları söyledi: “Sabri Ülker Vakfı 
Yayınları ve Sahrap Soysal ortak 
çalışması olan değerli kitabımız 
‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve 
Sağlıklı Reçeteleri’nin dünyaca 
ünlü ve önemli bir yarışma olan 
Gourmand Cookbook Awards 
başarısı bizleri derecesiz mutlu 
etti. Türk Mutfağımızın inceliklerini 
ve toplum sağlığını destekleyici 
özelliklerini kitabımız aracılığıyla 
kendi okurlarımız dışında tüm 
dünyaya göstermiş olmaktan 
dolayı da çok mutluyuz.” 

GOURMAND COOKBOOK AWARDS 
ÖZEL ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ
‘ANADOLU MUTFAĞIMIZIN 
LEZZETLİ VE SAĞLIKLI 
REÇETELERİ’

Yemek kitaplarının ‘Nobel’i 
olarak nitelendirilen, dünyaca 
ünlü yemek kitapları yarışması 
Gourmand Cookbook Awards 
2021 ödülleri sahiplerini buldu. 
Paris’te düzenlenen ödül 
töreninde jüri özel ödülünün 
sahibi Vakfımızın Yayınları’ndan 
çıkan ve Sahrap Sosyal imzalı 
‘Anadolu Mutfağımızın Lezzetli 
ve Sağlıklı Reçeteleri’ kitabı oldu.
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Doğru bilimsel bilgiye ulaşmanın 
yolu, doğruluğu kanıtlanmış 
kaynaklara erişebilmekten 
geçiyor. Sabri Ülker Vakfı olarak 
12 yıldır, Türkiye’nin beslenme ve 
sağlık alanında en doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşabilmesi 
için çalışıyoruz. Sabri Ülker Vakfı 
Akademi, hedefimize ulaşmada 
bize çok önemli bir destek 
vermenin yanında, aynı zamanda 
toplum sağlığına büyük katkı 
sağlayacak... 

Pandemi sürecinde bir kez daha 
gördük ki, sağlığımızı korumanın 
en önemli ve başlangıç noktası, 
sağlık ile ilgili en yararlı ve doğru 
bilgiye ulaşmak. Bu doğrultuda 
alınması gereken önlemleri alıp ve 
vücudun sinyallerini doğru 
okuyacak bir farkındalığa sahip 
olmak gerekiyor. Sağlık 
konusunda “okur yazar”, eskilerin 
deyişiyle kendinin doktoru olmak 
geliyor. Sabri Ülker Vakfı Akademi 
ile beslenme, sağlık ve daha 
birçok alanda 12 yıldır dünyanın 
önde gelen bilim insanlarından 
elde ettiğimiz bilgi kaynaklarını, 
akıcı ve anlaşılabilir formatlarda 
sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. 

SABRİ ÜLKER VAKFI 
AKADEMİ

Pandemi sürecinde 
bir kez daha gördük 
ki, sağlığımızı 
korumanın en 
önemli ve başlangıç 
noktası, sağlık ile 
ilgili en yararlı ve 
doğru bilgiye 
ulaşmak.

Sabri Ülker Vakfı olarak, 
beslenme ve sağlık alanındaki 
bilgilerin topluma ulaşmasına 
destek olmak ve bu yolculukta en 
doğru bilgiyi Türkiye’nin dört bir 
köşesine yayabilmek amacıyla 12 
yıldır hiç durmadan çalışıyoruz. 

Sabri Ülker Vakfı Akademi ile de 
beslenme ve sağlık alanındaki 
doğru bilgileri tek bir çatı altında 
topluyoruz. Alanının önde gelen 
uzman isimleri ile iş birliği halinde 
yürüttüğümüz Akademi 
çalışmalarımızda, içinde 
bulunduğumuz dönemin 
gereksinimlerine göre konular 
belirliyor ve bu konular ile ilgili 
toplumun merak ettiği her şeyi 
A’dan Z’ye konuşuyor, tartışıyor 
ve yayınlıyoruz. 

BİZ KİMİZ?
• Akademi olarak, 
http://akademi.sabriulkervakfi.org 
adresinde her zaman çevrimiçiyiz.

• Vakfımızın Bilim Kurulu’nda yer 
alan birbirinden önemli bilim 
insanlarına sizin için merak 
ettiklerinizi soruyor, en güncel 
bilgiler ile donatılmış cevapları 
paylaşıyoruz. 

• Sabri Ülker Vakfı bünyesinde 
hayata geçirilen 
organizasyonlarımızı, 
toplantılarımızı, çalışmalarımızı 
hem görsel hem de yazılı içerikler 
halinde internet sitemizde 
yayınlıyoruz. 

• Alanında uzman isimlerin 
eğitimleri ile herkesin beslenme ve 
sağlık alanlarında bilinçlenmesine 
ön ayak oluyoruz. Eğitimlerimizi 
canlı olarak katılmak da sonradan 
izlemek de mümkün. 

NELER YAPIYORUZ?

Sabri Ülker Vakfı Akademi, 
kendisi, ailesi ve yaşadığı 
toplumun sağlığını düşünen, daha 
iyi ve kaliteli bir yaşam sürmek 
isteyen, sağlıklı olmanın ve doğru 
beslenmenin ne kadar önemli 
olduğunu bilen ve bu konuda 
kendini daha da geliştirmek 
isteyen herkese açık.

SABRİ ÜLKER VAKFI
AKADEMİ’DEN KİMLER 
YARARLANABİLİR? 
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Pandemi sürecinde
doğru bilgilerle donatılmış
sağlık haberciliği 

Beslenme ve Sağlık İletişimi 
Konferansı’nın 5’incisini, 
uluslararası ölçekte uzman 
konukların katılımıyla, pandemi 
sürecinde sağlık iletişimi 
temasıyla gerçekleştirdik. 
Konferansın hedefi toplum 
sağlığının geleceğine katkı 
sağlamak, toplumun her 
kesimine beslenme, gıda, sağlıklı 
yaşam konularında güvenilir 
kaynaklardan elde edilmiş doğru 
ve güncel bilgiyi ulaştırmak 
oldu. 

Sabri Ülker Vakfı olarak her 
zaman hayata geçirdiğimiz proje 
ve organizasyonların 
sürdürülebilir olmasına önem 
veriyoruz. 5’incisini 
düzenlediğimiz Beslenme ve 
Sağlık İletişimi Konferansı da bu 

projelerimizden biri… Bu yıl 
konferansta, küresel bir sağlık krizi 
olarak hayatımızda yer edinen 
pandemi sürecinde sağlık 
haberciliğini masaya yatırdık. 

Türkiye’den ve dünyadan alanında 
uzman isimlerin katılımıyla 
“Pandemi Çağında Sağlık İletişimi” 
temasıyla gerçekleştirdiğimiz 
konferansın moderatörlüğünü 
İletişim Bilimleri Enstitüsü Başkanı 
Prof. Ali Atıf Bir yaptı. Online 
olarak gerçekleşen konferans, 
Vakfımızın Başkanı Dr. Talat 
İçöz’ün açılış konuşmasıyla 
başladı. İçöz’ün ardından yayına 
bağlanan Vakfımızın Genel 
Müdürü Begüm Mutuş ise 
konferansa katılan yerli ve yabancı 
konukların isimlerini paylaşarak 
katkıları için teşekkür etti.  

Pandemi sürecini tamamen ortadan kaldıracak    
tek şey yapılan aşı uygulamalarının tüm dünyada 
tamamlanarak toplumsal bağışıklığın yaratılmasıdır.
Prof. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü 

önlemlerin başında yine aşı, 
maske, mesafe ve hijyenin gelmesi 
gerektiğine vurgu yapan Ünal: 
“Pandemi sürecini tamamen 
ortadan kaldıracak tek şey yapılan 
aşı uygulamalarının tüm dünyada 
tamamlanarak toplumsal 
bağışıklığın yaratılmasıdır” dedi. 

Galatasaray Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ali 
Ergur Covid-19’un ilk küresel 
sağlık krizi oluşuna değindi. Prof. 
Ergur: “Tarih boyunca yaşanan 
birçok salgın ciddi kayıplara 
rağmen sınırlı bir alanda 
yaşanmışken Covid-19 patojeni 
yayılım hızı en yüksek salgın 
olarak tüm dünyayı etkisi altına 
aldı. O yüzden de Covid-19, ilk 
küresel sağlık krizi ve salgınıdır” 
diyerek salgının sağlık boyutu 
dışında yaşanan sosyolojik 
etkilerini de anlattı. 

Aşı, maske, mesafe ve hijyene 
dikkat!

Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü 
Müdürü Prof. Serhat Ünal 
konuşmasında geçmişten bugüne 
dünya genelinde yaşanan ve farklı 
şekillerde ortaya çıkan pandemi 
vakalarını ve vakalara yönelik 
alınan önlemlere değindi. Değişen 
yaşam şartlarının Covid-19 
pandemisini daha sarsıcı 
boyutlarda yaşamamıza neden 
olduğunu söyleyen Ünal, küresel 
ısınma, nüfus artışı, doğanın ve 
kaynakların tahribatı ve vahşi 
yaşamla iç içe yaşam gibi birçok 
etkinin pandemiyi küresel 
boyutlarda riskli hale getirdiğini 
bizlerle paylaştı. Yeni varyantların 
salgının doğası gereği mutlaka 
devam edeceğini ve alınacak 

BESLENME VE
SAĞLIK İLETİŞİMİ 
KONFERANSI
7-8 ARALIK 2021
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Tüm dünyada ses 
getiren Covid-19 
Pandemisinde Risk 
İletişimini Etkili 
Kullanmak 
kitabının yazarı 
Erik Rifkin…

Doğru sağlık iletişimi çok önemli

Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 
Bölümü Başkanı Prof. Erkan 
Yüksel, iletişimin çok önemli 
olduğunu ve yaşanan sorunların 
kökeninde yanlış iletişim 
biçimlerinin yattığına vurgu yaptı. 
Sağlık iletişiminin de bu noktada 
ne kadar önemli olduğunu 
örneklerle açıklayan Yüksel, 
sosyal medya iletişimi, doğru 
haber çalışmaları, 
dezenformasyon gibi önemli 
başlıkları pandemi çağı ekseninde 
detaylandırdı. 

Konferansın bir diğer önemli 
konuşmacısı İletişim 
Akademisyeni Prof. Yasemin 
Giritli İnceoğlu, pandemi 
sürecinde sağlık haberciliği 
hakkında bir konuşma yaptı. 
Pandemi döneminde sağlık 
haberlerinde aşırılık ve yanlış 
bilgilendirmenin yoğun 
gerçekleştiğine dikkat çeken 

İnceoğlu, akıllı telefonlarla dahi 
kolayca hayata geçirilen anonim 
habercilik kavramının ne tür 
zararlar doğurduğunun altını çizdi. 

Bilimsel bilgiye ulaşmak için ne 
yapılmalı?

Konferans kapsamında 
gerçekleşen panelde Prof. Ali Atıf 
Bir’in konuğu olan Bahçeşehir 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Hasan Kemal Süher, 
Sağlık Yazarı Ziyneti Kocabıyık ve 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Genel Sekreteri Sibel Güneş, 
medyanın tarafsızlığı, aşı karşıtlığı, 
bilimsel bilgiye ulaşmak 
başlıklarını tartıştı. Ayrıca, İstanbul 
Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Koordinatörlüğü Koordinatör 
Yardımcısı Dr. Elif Kahraman ve 
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Bölümü profesörlerinden Prof. 
Fatoş Adiloğlu Türkiye’den katılım 
gösteren uzman isimler olarak yer 
aldı.  

Uluslararası katılımcılar arasında 
ünlü yazar Erik Rifkin de vardı 

Beslenme ve Sağlık İletişimi 
Konferansı’nın yurt dışından da 
iki misafiri vardı: San Diego State 
Üniversitesi İletişim Okulu 
Profesörü Brian H. Spitzberg ve 
tüm dünyada ses getiren 
Covid-19 Pandemisinde Risk 
İletişimini Etkili Kullanmak 
kitabının yazarı Erik Rifkin…

Profesör Brian H. Spitzberg, 
pandemi sürecinde 
gerçekleştirilen iletişimi 
hükümetler, siyasi söylemler ve 
hedef mecralar özelinde 
değerlendirdi. 

Yazar Erik Rifkin ise kitabında da 
yer alan Yarar-Risk Nitelendirme 
Tiyatrosu (BRCT) adlı modeli 
anlattı, sağlık konularında artan 
yanlış bilgilerin önüne nasıl 
geçilebileceğiyle ilgili grafikler 
paylaştı. 

Konferansın ikinci gününde, 
Vakfımızın ev sahipliğinde, 
İletişim Bilimleri Enstitüsü iş 
birliği ve Prof. Ali Atıf Bir 
liderliğinde atölye etkinliği 
gerçekleştirdik. İletişim Bilimleri 
Enstitüsü’nde gerçekleşen 
etkinlikte Covid-19 dönemi ve 
aşılara ilişkin medya yansımaları 

üzerinden detaylı okuma ve 
değerlendirmeler yapıldı. 
Etkinlikte, gazeteciler ve 
influencerler gruplara ayrılıp 
bilimsel içeriklerin iletişiminde 
nelere dikkat edilmesi ve verilerin 
nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin 
atölyeye katıldılar.

“Pandemi Çağında
Sağlık İletişimi”
atölye çalışması

Konferansın tümüne Sabri Ülker Vakfı Youtube kanalından ulaşılabilir. 
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Uluslararası Beslenme, Sağlık 
Okuryazarlığı ve Eğitim 
Konferansı Türkiye’den ve yurt 
dışından alanında uzman 
isimlerin katılımıyla gerçekleşti. 
Konferans, Türkiye Sağlık 
Okuryazarlığı (SOY) 
Araştırmasının sonuçlarına göre 
toplumun yarısından fazlasının 
iletişim kanallarında yer alan 
sağlıkla ilgili bilgileri edinme 
konusunda yetersiz olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak, medya 
okuryazarlığının ve eğitim 
sisteminin boyutları konusunda 
farkındalık sağlaması açısından 
ayrı bir öneme sahip… 

Uluslararası Beslenme, Sağlık 
Okur Yazarlığı ve Eğitim 
Konferansı sağlığın geliştirilmesi, 
korunması ve iyi sağlık halinin 
sürdürülmesinde sağlık iletişiminin 
önemini masaya yatırırken, 
alanında uzman isimlerden durum 
değerlendirmesi alarak, çözüm 
için önerilerini bir araya getirdi. 
Konferansa katılan ulusal ve 
uluslararası, alanında önde gelen 
bilim insanları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Bölümünden Prof. Hünkar 
Korkmaz, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı 
Enstitüsü Müdürü Prof. Serhat 
Ünal, Akdeniz Üniversitesi Eğitim 
Programları ve Öğretim Ana Bilim 
Dalı Prof. Günseli Orhon ve 
Edebiyat Fakültesi Uygulamalı 
Psikoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Ece Varlık Özsoy, İstinye 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. H. Tanju Besler, Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti Bölümünden 
Prof. Meryem Uzamış Tekçiçek, 
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı 
Dr. Ayşegül Selışık, Danimarka 
Aarhus Üniversitesi’den Prof. 
Karen Wistoft, ABD Arizona 

Üniversitesi profesörlerinden Prof.  
Betül Czerkawski, ABD Nebraska 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Prof. Julie 
Thomas vardı. 

Özellikle pandemi döneminde 
kritik bir öneme sahip olan bilgi 
edinme, edinilen bilgiyi 
özümseme ve bu bilginin 
bilimselliğini ayırt edebilme gibi 
önemli noktalarda nasıl ilerleme 
kaydedilebileceğininkonuşulduğu 
konferansta ayrıca başta 
çocuklarımızla olmak üzere 
bilimsel bilginin iletişiminin nasıl 
yapılması gerektiği de tartışıldı.  

ULUSLARARASI BESLENME,
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI
VE EĞİTİM 
KONFERANSI
11 ŞUBAT 2021
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ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

Sağlıklı beslenmenin hayati 
öneminin tartışıldığı İngiltere’nin 
en köklü sağlık kuruluşu Royal 
Society of Medicine’nın 
düzenlediği konferansa, 
Vakfımızın Bilim Kurulu Üyesi Dr. 
Julian Stowell konuşmacı olarak 
katıldı. Konferansta tıp 

müfredatında henüz yer almayan 
beslenme eğitiminden ve Türkiye 
ve Avrupa’daki mevcut sağlık 
okuryazarlığı seviyesinden 
konuşularak, Türkiye’de beslenme 
ve sağlık okuryazarlığı alanında en 
kapsamlı eğitimi veren Vakfımızın 
programı sunuldu. 

23 ŞUBAT 2021

ECO ONLINE 2021

Uluslararası beslenme camiasının 
bir araya geldiği Avrupa Obezite 
Kongresi (ECO) bu yıl çevrimiçi 
düzenlendi. Vakfımız, Kurumsal 
Beslenme Stratejisinde En İyi 

Uygulama Örneği: Sabri Ülker 
Vakfı Sağlıklı Yaşam Merkezi 
başlığıyla Türkiye’den kongrede 
sunum yapan tek kurum oldu.

10-13 MAYIS 2021

EIT FOOD E-BREAKFAST

Avrupa Birliği bünyesinden EIT 
tarafından desteklenen, 
sürdürülebilir, güvenilir ve sağlıklı 
gıda sistemi yaratmak amacıyla 
çalışan EIT Food ile Sabri Ülker 
Vakfı’nın 2020 yılından bu yana 
network partneri olarak iş birliği 
bulunuyor. Bu kapsamda EIT 
Food önderliğinde; Institut Paul 
Bocuse, Sabri Ülker Vakfı ve 
BeYou ortaklığında bir e-Kahvaltı 
etkinliği düzenlendi. Online 

etkinlikte Vakfımızın vizyon ve 
misyonu, EIT Food network 
partneri olarak rolleri, önemli 
projeleri ve faaliyet alanları Genel 
Müdürümüz Begüm Mutuş 
tarafından katılımcılara aktarıldı. 
Etkinliğe EIT Food ağında yer alan 
gıda endüstri, araştırma, 
üniversite partnerleri ile gıda 
alanına ilgi duyan 1000’in 
üzerinde kişi katıldı. 

2 HAZİRAN 2021

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 

Bursa Uludağ Üniversitesi ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘12. Gıda 
Mühendisliği Öğrenci 
Kongresi’nde Vakfımızın Genel 
Müdürü Begüm Mutuş, Beslenme 
ve Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ile 
Mücadele: Sabri Ülker Vakfı’ndan 

Güncel Platform ve Programlar 
başlıklı sunumunu, Bilim Kurulu 
Üyemiz Prof. Halit Tanju Besler ise 
Vücut Ağırlığı Denetiminde 
Yemek Yeme Sıklığı ve Süresi 
başlıklı sunumunu katılımcılarla 
paylaşma imkânı buldu. 

21-22 MART 2021



SABRİ ÜLKER
METABOLİK
ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ

VAKFI SABRİ ÜLKER



Kurulduğu 2015 yılından bu yana 
tıp camiasında heyecan verici 
buluşlara imza atan Sabri Ülker 
Metabolik Araştırmalar Merkezi, 
çalışma ve buluşlarına çığır açan 
yenilikler katarak yoluna devam 
ediyor. Kronik ve metabolik 
hastalıkların altında yatan 
mekanizmaları anlamak ve 
mücadele edebilmek amacıyla 
bilimsel araştırmalar yapan 
Merkez, bu yıl ‘obezitede 
endoplazmik retikulum stresi 

etkileri ve fonksiyon kaybı’ üzerine 
yaptığı çalışmayla doğabilecek 
yeni tedavilerin önünü açtı. Diğer 
bir önemli çalışma ise hücre içi 
yapıların yüksek çözünürlükte 
haritalanması, bu yapının 
metabolizmayı nasıl etkilediği 
konusunda öncü araştırmalar ve 
metabolik dengeyi düzenleyen 
yeni hormon faaliyet 
mekanizmalarının ortaya 
çıkarılması oldu.  

Merkezin son keşfi diyabet 
gelişimini etkileyen hormon 
FABKIN

Sabri Ülker Metabolik 
Araştırmalar Merkezi son olarak 
ise Tip 1 ve Tip 2 diyabetin 
gelişimini etkileyen yeni bir 
hormonun keşfine imza attı. Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi 
bu çalışma ile diyabetin 
tedavisinde devrim yaratabilecek 
bir bilimsel keşfe imza attı. 
Hotamışlıgil ve ekibi, ‘FABKIN’ 
adını verdikleri bu yeni hormonu 
bloke ederek, hem Tip 1 hem de 

Tip 2 diyabetli farelerde hastalığını 
ortadan kalktığını belirtiyor. 
FABKIN hormonu, yağların yıkılımı 
sırasında yağ hücrelerinin 
kendisinin ürettiği bir hormon. Bu 
hormonun pankreasın 
fonksiyonunu etkilediği ve beta 
hücrelerinden insülin üretimini 
kontrol ettiği bu yeni çalışma ile 
ortaya çıkarıldı. FABKIN hormonu 
şimdiye dek bilinmeyen, çok sıra 
dışı bir moleküler mekanizma 
aracılığı ile bu kritik işlevi kontrol 
ediyor. 

SABRİ ÜLKER
METABOLİK
ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ
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Küresel halk sağlığı için dengeli 
ve sağlıklı bir metabolizma şart

25-26 MAYIS 2021

Dünyanın dört bir yanından 
metabolizma alanında uzman 
bilim insanlarının katılımıyla, 
Vakfımızın ev sahipliğinde, 
Harvard Sabri Ülker Metabolik 
Araştırmalar Merkezi tarafından 
düzenlenen, dijital olarak 
gerçekleştirdiğimiz Metabolizma 
ve Yaşam Sempozyumu, yine 
bilim dünyasında çığır açan 
konuların tartışıldığı, buluşların 
paylaşıldığı bir organizasyon 
oldu. Sempozyum’da Sabri Ülker 
Bilim Ödülü’nün 7’ncisi de 
sahibini buldu. 

Başkanlığını Prof. Gökhan 
Hotamışlıgil’in yürüttüğü, Harvard 
Sabri Ülker Metabolik 
Araştırmalar Merkezi tarafından 
düzenlenen Metabolizma ve 
Yaşam Sempozyumu’nda 
metabolik hastalıkların moleküler 
ayrıntılarının çözümü ile bu 
bulguların metabolik hastalıkların 
tedavisi ve önlenmesinde 

kullanılması konuları bilim 
insanlarınca tartışıldı. Metabolizma 
ve Yaşam Sempozyumu’nun 
konuşmacıları arasında 
kromozomlardaki DNA sarmalının 
temel birimi olan nükleozomu 
keşfeden ve çalışmalarıyla Nobel 
Kimya Ödülü’nün sahibi olan 
Roger Kornberg’ın yanı sıra 
alanında uzman ve prestijli bilim 
insanları vardı. 

Özel davetlilerin katılımıyla 
gerçekleşen dijital sempozyumun 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ülker: “Ülkemizde 
yapılacak mevzuat değişiklikleriyle 
bağımsız bilimsel araştırmaların 
gelişmesine imkân sağlamak ve 
ekosistemi desteklemek mümkün. 
Bu değişikliklerle, üniversitelerin 
yanı sıra bağımsız araştırmaların 
önü açılabilir böylelikle ülkemiz 
adına bilimsel verimlilik daha da 
arttırılabilir” dedi. 

METABOLİZMA VE YAŞAM
SEMPOZYUMU



Bilimsel yetkinlik ile geleceğimiz 
güvence altında

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ise 
konuşmasında hem Sabri Ülker 
Vakfı hem de Sabri Ülker 
Metabolik Araştırmalar Merkezi 
olarak ortak hayallerinin tüm 
dünyada geleceğin yıldızları 
olacak genç Türk bilim insanlarını 
teşvik etmek ve hem birbirleri 
hem de ülkemiz ile bağlantıları 
güçlü olan etkin bir bilim ağı 
oluşturmak olduğunu belirtti. 
Hotamışlıgil: “Metabolik akış ve 
denge, hareket etmek, çoğalmak, 
vücut hasarını onarmak ve 
yaşamı sürdürmek için gereklidir. 
Bu hassas dengedeki bozulmalar, 
hastalıklara ve yaşlanmaya neden 
olur. Sağlıklı bir metabolizma, 
sağlam bir beden işlevini garanti 
eder ama metabolik bozukluklar, 
kronik hastalıklara ve küresel halk 
sağlığına yönelik tehditlere zemin 
hazırlar.  

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar 
Merkezi, metabolizmanın 
moleküler temellerini, besinlerle 
etkileşimlerini ve obezite, diyabet 

ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 
kronik metabolik hastalıklarda ve 
yaşlanma sırasındaki düzensizliğini 
araştırıyor. Bulguları ise 
toplumların sağlıklı yaşam süresini 
uzatmak için yeni önleyici 
tedavilere ve stratejilere 
dönüştürüyor. 3’üncü Sabri Ülker 
Metabolizma ve Yaşam 
Sempozyumu, bu çerçeve üzerine 
inşa edilerek metabolizmanın 
çeşitli yönlerini, sağlık ve hastalık 
durumları ve yaşlanma sürecindeki 
etkilerini araştıran çok sayıda 
küresel uzmanı bir araya getiriyor. 
Geleceğimizin güvencesi ve 
insanlığın refahı için en önemli yapı 
taşlarından biri bilimsel yetkinlik. 
Bilimsel kapasitemizin evrensel 
çerçevedeki etkinliğinin gelişip 
güçlenmesi için verdikleri katkılar 
için Ülker camiasına ve Sabri Ülker 
Vakfı’na minnet duygularımı ifade 
etmek isterim” dedi. Bunun uzun 
soluklu bir hayal olduğunu belirten 
Hotamışlıgil, Bilim Ödülü kazanan 
genç bilim insanlarının şimdiden 
müthiş başarılara imza attıklarının 
altını çizdi. 

SEMPOZYUMA KİMLER KATILDI?

Tsinghua Üniversitesi
PENG LI

Tsinghua Üniversitesi
CHRISTOPHER GLASS

Tokyo Üniversitesi
TAKASHI KADOWAKI

Stanford Üniversitesi
ROGER D. KORNBERG

Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi
JUDITH KLUMPERMAN

Rockefeller Üniversitesi
JEFFREY FRIEDMAN

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü
GISOU VAN DER GOOT

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
DAVID SABATINI

Salk Biyoloji Enstitüsü
SATCHINDANANDA PANDA

Helsinki Üniversitesi
ANU SUOMALAINEN

Harvard Üniversitesi
TOBIAS WALTHER

Teksas Üniversitesi
DAVID MANGELSDORF

Cornell Üniversitesi
NİLAY YAPICI

Cold Spring Harbor Laboratuvarı
SEMİR BEYAZ

Kaliforniya San Diego Üniversitesi
GÜLÇİN PEKKURNAZ

Arizona Üniversitesi
BETÜL KAÇAR
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İLETİŞİM
FAALİYETLERİ



Vakıf olarak, beslenme ve sağlıklı 
yaşam konularında çalışma 
arkadaşlarımıza fayda sağlamak 
amacıyla ‘Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’miz çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor. Her sene 
farklı alanlarda farklı proje ve 
organizasyonları hayata geçiren 
Merkez’in hedefi, çalışanların 
sağlıklı, yeterli ve dengeli 
beslenmeyi öğrenirken bir 
yandan da doğru beslenme 
davranışlarını tüm yaşamlarına 
uygulamalarını sağlamak. Bu 
kapsamda çalışma 
arkadaşlarımıza Kurumsal 
Beslenme Danışmanlığı veriyor, 
beslenme bilgi düzeyini 
arttırmaya yönelik içeriklerden 
oluşan iç iletişim çalışmaları 

yapıyor, şirket içi sağlıklı yaşam 
etkinlikleri düzenliyoruz. 

‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ son olarak 
Aralık 2021 itibariyle online 
kurumsal beslenme danışmanlığı 
vermeye başladı. Böylece, Çamlıca 
Kampüs’te bulunan Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’ne gelmeden de 
beslenme danışmanlığı vererek, 
şehir dışındaki çalışanların da bu 
hizmetten yararlanması 
sağlanıyor.

Alanında örnek gösterilen ve 
benimsenen merkezimiz, 4’üncü 
yılını doldururken, 2000’den fazla 
çalışana ulaşmayı ve 1000’den 
fazla danışmanlık görüşmesi 
gerçekleştirmeyi başardı. 

SABRİ ÜLKER VAKFI
SAĞLIKLI YAŞAM
MERKEZİ

Her yıl Eylül ayının üçüncü 
haftasına denk gelen perşembe 
gününü ‘Sağlıklı Yaşam Günü’ 
olarak belirledik. Bu özel günü 
29 Eylül’de birbirinden değerli 
konuklar ve keyifli etkinliklerle 
kutladık.

Bu yılki ‘Sağlıklı Yaşam Günü’nde 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Berrin Yiğit ile Yemek Yazarı 
Sahrap Soysal bir araya gelerek 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Sahrap Soysal’ın leziz Leblebi 
Unlu Helva tarifini dinlerken 
pandemi döneminde yeterli ve 
dengeli beslenmenin önemi, Türk 
mutfağının sağlıklı ve leziz 
lezzetleri üzerine konuştuk. 

SAĞLIKLI YAŞAM
GÜNÜ
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MEDYADA
SABRİ ÜLKER VAKFI
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YAZILI BASINDA
450
HABER

İNTERNET
4.003
HABER

TOPLAM ERİŞİM
28.658.784



PERİYODİK BÜLTENLERİÇ İLETİŞİM
FAALİYETLERİ
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ULUSAL VE
ULUSLARARASI
İŞ BİRLİKLERİ



AB PROJELERİ

AGROBRIDGES

Vakıf olarak, farklı ülkelerden 
gıda, sürdürülebilirlik ve 
teknoloji alanında faaliyet 
gösteren 15 farklı kurumun yer 
aldığı, Avrupa Birliği Horizon 
2020 Hibe Programı kapsamında 
fon almaya hak kazanan 
agroBRIDGES Projesi’nin 
Türkiye’den tek ortağı olduk.

 Ocak ayında başlayan ve 36 ay 
sürecek olan projenin temel 
hedefleri arasında şunlar var: 
Üretici ve tüketici arasındaki 
aracıları azaltmak, kısa gıda 
tedarik zincirlerine dayalı yeni iş 
ve pazarlama modelleri 
oluşturmak için çiftçilere pratik 
bilgiler ve araçlar sunmak, bu 
amaçla iletişim materyalleri, 
eğitim programları, etkinlikler ve 
dijital araçlar oluşturmak… 

Vakfımızın projedeki ana rolü, 
proje kapsamında tarımda 
sürdürülebilirliğe yönelik çiftçilere 
sunulacak eğitim programları, 
etkinlikler ve dijital araçların 
yaygınlaştırılması ve iletişimine 
destek olmak.   

Bu yıl projede uygulanan temel 
faaliyetler arasında, proje web 
sitesinin aktif hale getirilmesi, 
Multi actor platformun (MAP) 
kurulması, tüketicilere yönelik 
anket çalışmasının planlanması ve 
uygulanması, MAP üyelerinin 
katılımı ve Vakfın önderliğinde 
gerçekleştirilen 1. Proje 
Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi ve 
ilgili çalıştay raporunun sunulması, 
Avrupa Çalıştayı’nın düzenlenmesi 
bulunuyor. 

EUFIC TÜKETİCİ
ARAŞTIRMASI 

Vakıf olarak, Avrupa Gıda Bilgi 
Konseyi EUFIC’in dünya 
genelinde başlattığı meyve 
sebze haritası projesine 
Türkiye’nin katılımı için harekete 
geçtik. Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü 
TAGEM ile iş birliği yaparak, 
sağlıklı ve sürdürebilir beslenme 
konusunda farkındalık yaratmayı, 
mevsimsel sebze ve meyve 
tüketimini desteklemeyi 
amaçlıyoruz.

Sürdürebilir beslenme konusunda 
birçok projeye imza atan Avrupa 
Gıda Bilgi Konseyi EUFIC, tüm 
Avrupa ülkeleri genelinde 
hazırlanan sebze ve meyve 
üretim haritası için çalışmalarına 
başladı. Biz de Vakıf olarak, 
Avrupa ülkelerini kapsayacak bu 
önemli projede Türkiye’nin de yer 
alması için harekete geçtik. Vakıf 
olarak kurulduğumuz günden bu 
yana toplum sağlığının 
geleceğine katkı sağlamak, 
toplumun her kesimine beslenme, 
gıda, sağlıklı yaşam konularında 
güvenilir kaynaklardan elde 
edilmiş doğru ve güncel bilgiyi 
ulaştırmak için önemli projeler 

yürütüyoruz. Bu global ölçekli 
projede yer alacak Türkiye’ye ait 
verileri de Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
TAGEM’le gerçekleştirdiğimiz iş 
birliğiyle hazırlıyoruz. Türkiye’deki 
yerel üretimin mevsimsel sebze ve 
meyve haritasını EUFIC’le 
paylaşarak projeye dahil olacağız.

Tüm Avrupa ülkelerini kapsayan 
nitelikteki sebze-meyve haritası 
sağlıklı ve sürdürebilir beslenme 
konusunda farkındalık yaratarak 
mevsimsel sebze ve meyve 
tüketimini desteklemeyi 
amaçlıyor. Projenin bir diğer 
amacı ise dengeli beslenmeyi 
teşvik ederek, gıda sistemindeki 
çevresel etkiyi azaltmak… 
Özellikle pandemi sürecinde 
tüketicilerin yerel üreticilere olan 
talebinin artması ve insanların 
karantina sürecinde sebze ve 
meyve tüketimine olan 
eğilimindeki artışın gözlenmesiyle 
hayata geçirilen proje, güvenilir ve 
etkileşimli bir mobil uygulama 
üzerinden insanların sürdürülebilir 
ve sağlıklı seçimler yapmasında 
destekleyici olacak.  

İnteraktif sebze-meyve üretim haritasına 
Türkiye’den destek veren tek kurum olduk
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