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Beslenme ve Salhk Beyanlan konusunda AB'de

yaganan geligmelerin ve konsensiis arayrglannrn

konuguldulu konferans, konuyla ilgil i ttim

otoriteleri bk araya getirdi.

Konferansrn ilk giinii aEilrgta ko-

nugan AB Etiketleme Komisyonu

Direktórii Paola Testori, gerek trike-

tici ihtiyaElannrn kargrlanmasrnda

gerekse de obezite ile miicadelede gr-

da etiketlerinin ónemine delindi.

Avrupa Komisyonu'nun belirledili

kriteder dolrultusunda tiim paydag-

lann góriiqlerinin ahndrlrnrn ve ortak

bir konsensus sallanmasr yaklagrmr-

nrn benimsendilinin altrnr Eizdi. Tês-

tori konugmasrnda, Avrupa Komis-

yonu'nun grda etiketleri ve sallk be-

yanlan konusundaki yaklaErmr hak-

krnda krsa ipuqlan da verdi. Ózell ik-

le AB'nin obezite ile micadelesinde

ilk srrada yer alan yeterli ve dengeli

beslenme konusunda ti.iketicinin, se-

genekleri konusunda kolay ve anlaEr-

lrr bilgilendirilmesinin ónemine de-

lindi. Têstori ; daha íyr diizenlemeler-

le grda etiketlendirmesi ve etiketleri

daha etkili yapmak iEin hangi bilgile-

re ihtiyaE oldulunun ve bu bilgilerin

nasrl kullanrlmasr gerektilinin ko-

misyonun óncelikli inceleme konula-

n arasrnda oldulunu da belirtti.

EFSA'dan (Avrupa Grda Giivenlili

Otoritesi) Prof. Albert Flynn, Fransa

Grda Giivenlili Otoritesi'nden Prof.

Irene Margaritis, CIAA'daki Ealgma-
lanndan tanrdrlrmrz Dr. Beate Kett-

litz ve Avrupa Komisyonu Tiiketici

ve Salhk Komisyonu Baqkanr Basil

Mathioudakis'de, farkl AB i.iyesi iil-

kelerin obezite sorununun góziimiine

ve beslenme ve sallk beyanlarina

T-r u yil 17. si diizenlenen AB Grda

I-l Mevzuatr Konferansr, 2) -26 Ha-

ziran tarihlerinde Briiksel'de geniq

bir katrhmla gerEeklegtirildi. Konfe-

ransta, Beslenme ve SaShk Beyanlan

konusu EerEevesinde AB grda politi-

kasrnrn geleceli ile ilgili etraflr ana-

Iizler yaprldr. AB grda ve igecek sek-

tóriiniin, deliEen ve gelecekte delig-

mesi beklenen AB direktiflerinden

nasrl etkilenece$i de konferansta ko-

nuEulan konular arasrndaydr. Avru-

pa'nrn EFSA, FSA, ILSI Avrupa,

lLSl Avrupo Direktorij
Dr. Nico Yon Belzen

CIAA ve Avrupa Komisyonu gibi gr-

da ile ilgili biitiin otoritelerini bir ara-

ya getiren konferans 2 giin siirdii.

Konferansr takip eden dergímiz Yazt

igleri Mtdiirii ilknur Menlik, son

dónemlerde grda ve beslenme i.izerine

birEok AB projesinin koordinasyonu-

nu yiiriiten Uluslararasr YaEam Bi-

limleri Enstitiisii'niin (ILSI) Avrupa

Direktórii Dr. Nico van Belzen'le, ga-

lrqmalan iizerine ilgiyle okuyacalnn

bir sohbet gerEeklegtirdi.

Qocukloro yonelik grdo rek-
lomlorr
2 g:d:n siiren konferansrn ardrndan

katrhmcrlar igin, gocuklara yónelik

reklamlarda benimsenecek prensiple-

re iligkin bir giin siiren ayn bir semi-

ner diizenlendi. Seminer, grda rek-

lamlannrn, gocuklann grda segimleri

iizerine etkisini inceleyen faydaL bir

galrgma oldu. Bilim adamlan ve grda

sanayi temsilcileri, AB ve ulusal poli-

tikalarda bu konuda gelinen noktayr

tartrgtl. Grda reklamlarlna getirilecek

krsrtlamalann, grda endiistrisi ve

medya iizerine olasr etkileri ve gocuk-

lara yónelik reklam gahEmalannda

AB igerisinde genig bir uzlaqr sallan-

masr olasrhlr ijrzerinde konuquldu.

Grdahattr



yaklaqrmlannrn aktanldrlr konferan-

sln konugmacrlan arasrnda yer aldr.

Ttjrkiye'den Ulker uot

Konferansa birgok bilim adamrnrn

yanl slra Dr. Nico van Belzen de ka-

trldr. Dr. van Belzen, Uluslararasr Ya-

gam Bilimleri Enstitiisii ILSI'nrn Av-

rupa $ubesi direktórii. Son gi.in dii-

zenlenen Beslenme Profilleri Hak-

krnda Avrupa Modeli Uzerine Krla-

ruz Diigiinceler adL kapanrg panelin-

de konugmacr olarak yer alan Dr. van

Belzen, katilrmcrlara AB Komisyo-

nu'nun Beslenme Profili Ealgmalal
hakkrnda tLSl  yaklagrmr i izer ine

ónemli bilgiler verdi.

Dr. van Belzen, ) yildrr ILSI Avru-

pa'da EaLqryor. 2003 yrhnda ILSI'ye

katilmadan ónce Hollanda'da kanser

araqtrrmalan ve molekiiler hiicre bi-

yolojisi hakkrnda biyomedikal araq-

trrmacr olarak birEok iiniversire ve

hastanede 10 yrldan fazla gahgmrg.

Bt yi 22. yagrnr kutlayan ve bes-

lenme, grda giivenlili ve Eevre gibi

kritik bilimsel konularda katalizór

rolii iistlenen ILSI Avrupa'nrn bu de-
i r tgerli yóneticisi. l lknur Menlik i le

gerEekleqtirdili sohbette, iilkemiz gr-

da sektóriine gok da yabanc:,. olmadr-

$rnr gósteriyor. Dr. van Belzen, gegen

yrl ILSI'ye iiye olan Ulker'in ILSI Av-

rupa galgmalanna katdrmrndan do-

layr duydu$u memnuniyeti ifade edi-

yor. Hemen ardrndan "Bagka Tiirk

grda ve igecek firmalannr da aramrz-

da górmek istiyoruz" diye ekliyor. Bi-
- . - r ll indigi iizere, Ulker'in amiral gemisi

lLSl Avrupo, solhk beyonlorr,
beslenme profili, beslenme

óneri ler i ,  r isk de$erlendirme gibi
konulqrq odoklonmrg durumdq.

GUndem
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Dr. Nico vqn Belzen,
Hol lqndo'dq kqnser
qrogtrrmolorr ve moleki j ler
hUcre biyoloi is i  hokkrnoo
biyomedikol orogtrrmocr olqrok
birgok Universite ve hosïqnede
' lO 

y r ldon foz lo  9o l r9 t r .

Ulker Biskiivi; beslenme, grda tekno-

lojileri, grda ve gevre giivenlifi konu-

larrnda Avrupa'da yiiriitiilen bilimsel

galrqmalara katrlmak amacryla Hazi-

ran 200f itibanyla Ulusiararasr Ya-

gam Bilimleri Enstitiisii Avrupa (ILSI

Avrupa) tiyesi olmugtu.

Genq bilim adamr Dr. Nico van

Be lzen, ILSI Avrupa'nrn \trHO,

FAO, Avrupa Komisyonu ve EFSA

gibi uluslararasr kuruluqlann kabul

edilmiq bir partneri oldu!unu belirti-

yor. Daha fazla saytda Tiirk grda ve

iqecek firmasryla beslenme, grda gii-

venli$i ve yeni AB regiilasyonlannrn

bilimsel temelleriyle ilgili giincel bil-

gileri paylaqmak istediklerini de sóz-

lerine ekliyor.

ILSI Avrupa'nrn Halk Sall$r ve

Refahr temelinde galgmalannr, Diyet

ve SaSlrk; GrdaZtncftt; Toplum Sa!-

LSr; Fayda ve Risk Delerlendirmesi

adL 4 grupta topladrSrnr sóyleyen

Dr. van Belzen, ILSI Avrupa koordi-

nasyonunda yiiriitiilen AB projeleri-

ne katrlmrn grda firmalan igin

ónemli oldulunu da vurguluyor.

Bu yrl 30. kurulug yrldóniimiinii

kutlayan ILSI'yi ve 1986 yrhnda

kurulan gubesi ILSI Avrupa'yr bi-

ze biraz tanrtlr mrsrnrz? ILSI nasrl

bir kurulugtur, amaglan ve faali-

yetleri nelerdir?

Uluslararasr Yaqam Bilimleri Enstitii-

sii ([SI), Amerika'da 1978 yrlnda

kuruldu. Bu yrl 30. kuruluq yrldónii-

miinri kutladr. ILSI Avrupa ise 1986

yrlrnda kuruldu ve bu yrl 22. yagnt

kutluyor. Bilimin geligtirilmesi vasr-

tasryla kamuyu geliqtirme yolu ara-

yan, kar amacr giitmeyen diinya ga-

prnda bir kurulug olan ILSI, sanayi,



devlet ve akademisyenlerden olugan

bilim adamlannr bir araya getirecek

ortamr yaratmaktadrr. Amacr; risk

de!erlendirmesi, toksikoioji, grda
giivenligi ve beslenme ile ilgili bilim-
sel konulann anlagrlmasrdrr.

ILSI Avrupa'nrn kaE iiyesi var?

Trirkiye'den tiyeleriniz var mr?
Uyelerinizle iligkilerinizi nasrl yii-

rtitiiyorsunuz ve nasrl bir Eahqma
sisteminiz var?

ILSI Avrupa'run qu anda 60 iiryesi var,
Tiirkiye'den Ulker Biskiivi bu raka-

ma dahildir. ILSI Avrupa gahEanlan;

akademisyenlerden olugan bil im
adamlary iiyelerden oluqan bilim
adamlan, devlete ait ve diSer kamu
araltlrma ensririileri; tiiketici iiriinle-
ri, grda ve igecek ile ilgili bilimsel ko-

nularda bidikte galEryodar.

ILSI Avrupa son yrllarda daha Eok
hangi konula r a odalJanry o r ?

Son dónemde, grda sektórtinde salhk

beyanlan, beslenme profili, beslenme

ónerileri, risk delerlendirme, kar de-

$erlendirme, genotoxic carcinogens,

tiiketici bilimleri vd. konulara odak-
lanmrg durumdayrz.

ILSI'nin grda guvenli$i konusun-

daki gahqmalan nelerdir? Bu ko-
nuda EFSA, AB Komisyonu vb.
uluslararasr or ganizasy onlara óne-
rileriniz oldu mu?

BirEok grda giivenlili uygulamala-
rrnda, risk degerlendirmesinin teme-

lini geligtirdik. Órnelin, Avrupa Ko-
misyonu'nun fonladrlr FOSIE proje-

s i .  Ayrrca,  genotoxic  carc inogens

hakkrnda EFSA ve \fHO ile bir
workshop organize ettik.

Fonksiyonel grdalar ve saShk be-
yanlan konusunda ne gibi galq-

rnalartntz var?

Avrupa Komisyonu'nun fonladr$r

FUFOSE ve PASSCLAIM projelerini

koordine ettik. Fonksiyonel grdalar

hakkrnda sempozyumlar organize et-

tik ve bu konularda birkag rapor ya-

yrnladrk.

Nano teknoloji, grda sektóderinde

kullanrmr ve novel grdalar konu-
sunda Eahqmalannrz var rnr?

Nanoteknoloji gtivenlik deSerlendir-

mesi konusunda bir aktiviteye baqh-
yoruz. Novel grdalar hakkrnda ise ya-

yrnlamrq oldu$umuz birkag yayrnr-

mlz l/aL

Obezite, diinyanrn beslenme ala-

nrnda yagadrSr btiyiik problemler-

den birisi. Ulkeler bu konuda ted-

birler almaya baqladrlar. Sizin ILSI

Avrupa olarak bu konuda ne gibi

Ealrqmalannn var?

Evet, giiniimiizde obezite sadece Av-

rupa'nrn delil, tiim diinyanrn soru-

nu. Biz de kurulug olarak obezite ile

miicadelede kilo idaresi, lezzet regii-

Iasyonu, metabolik sendrom, diabet
ve metabolik baskrlama gibi konular-

da baqanl r galrqmalar yiir i i t i iyoruz.

AB, EFSA, CIAA gibi kuruluqlarla

iligkileriniz nasrl ve ortak projeler

geliqtiriyor musunuz?

Avrupa Komisyonu, EFSA ve \fHO

ile ortak Eairgmalanmrz var. Ancak

CIAA ve UNESDA ile heniiz bir ga-

Lgma yapmadrk. Avrupa Komisyonu

fonlu projeler olan FOSSIE, FUFOSE

ve PASSCLAIM projelerini koordine

Giindem

Dr. van Belzen, AB Komis-

yonu'nun Beslenme Profi l i

Eahgmalan hakkrnda ILSI

yaklagrmr i izerine ónemli

bi lgi ler verdi.

ettik, $u anda da EURRECA ve

BRAFO projelerini koordine ediyo-

ruz. Diger Avrupa Komisyonu proje-

lerinden birkagrna da katrldrk.

Turkiye'de ónÈmiizdeki dónemde

yapm yr planladrlrnrz bir galgma

var mr? Tiirk grda sekrórii hak-

krnda neler dÈgËntiyorsunuz ?

Tiirkiye'den Ulker Bisktvi'yi ilk iiye

olarak kabul etmekten dolayr Eok
mutluyuz ve di$er Tiirk grda ve iEe-

cek firmalannrn ILSI Avrupa'ya katr-

lrmrnr dórt gózle bekliyoruz. Biz

Tiirkiye'yi ILSI Avrupa'nrn igine aldr-

Sr bir bólge olarak góriiyoruz. ILSI

Avrupa; \íHO, FAO, Avrupa Ko-

misyonu ve EFSA gibi uluslararasr

kuruluqlann kabul edilmig bir part-

neridir.

Tiim bu uluslararasr organizasyon-

lann ilgi alanna giren gok ónemli

konularda yayrnladr$rmn yaynlar,

yiiksek kredibiliteli, giivenilir ve bi-

limsel bilgileri iEeriyor. Regiilasyon

alanlannda kolektif, maliyeti az fon-

lar sa$hyoruz. Ónde gelen bil im

adamlannrn ve birgok disiplinin bir

arada bulundulu bir aSa giriq sagL-

yoruz. Uyelerimizin beslenme, grda

giivenlili ve yeni regiilasyonlarrn bi-

limsel temelleriyle ilgili gíncel bilgi-

lere ulagmalalna yardrmcr oluyoruz.
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