
Görsel ve Yazılı Medyada

GIDALAR HAKKINDA BİLGİ KİRLİLİĞİ

ve 

Beslenme Alışkanlıklarımıza Etkisi

3 Nisan 2019

Prof Dr. Zehra AYHAN

Sakarya Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü



Gıda Nedir? 

 İnsanlar tarafından yenilen, içilen veya
yenilmesi, içilmesi beklenen her türlü
maddedir.

 Sakız, alkollü içecekler, gıda katkı
maddeleri … DAHİL!

İnsan yaşamının vazgeçilemez ve
ertelenemez ihtiyacıdır



Gıda Ne Değildir?

Tedavi amaçlı kullanılan tıbbî ürünler

Kozmetikler

Tütün ve tütün mamulleri 

Narkotik veya psikotropik maddeler… 
HARİÇ!



Gıda Güvenliği 

 Gıdanın birincil üretiminden tüketimine, yani
tarladan, çiftlikten sofraya- kadar geçirdiği ve gıda
zinciri olarak adlandırdığımız tüm aşamalarda,
gıdalardan kaynaklanabilecek hastalıkları önlemek,
yani güvenli gıda üretmek amacıyla kurulmuş, çok
yönlü, çok taraflı bir alan olarak görmek gerekir.



Güvenli Gıda Nedir? 

İnsan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve
tüketime uygun olan gıda, GÜVENLİ GIDA
dır.

Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve
biyolojik riskleri taşımayan gıdalar güvenli
gıdalardır.



Gıda Kaynaklı Riskler 

 Fiziksel Riskler

 Kimyasal Riskler

 Biyolojik Riskler



Fiziksel Riskler

 Saç 

 Kıl 

 Toz 

 Kağıt 

 Teneke 

 Cam 

 Sap 

 Çekirdek vb. kirlilikler 



Kimyasal Riskler

Tarım ilacı kalıntıları, 

Ağır metaller, 

Veteriner ilaç kalıntıları; 

Alerjen maddeler, 

Ambalajdan gıdaya geçen maddeler 
(migrasyon) 



Biyolojik Riskler

Mikroorganizmlar

Böcekler 

Kemirgenler  v.b. olabilir



Gıda Kaynaklı Hastalıklar

 Gıdaların tüketilmesinden belirli bir süre
sonra ortaya çıkan ve etmeni
mikroorganizmalar ve/veya toksinleridir.

 Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş
dönmesi, bazen ateş veya görme-işitme
bozukluklarından bir kısmı gözlenir



Gıdalar Hakkında Bilgi Kirliliği 
Nedir?

 Gıdalar hakkında beyan edilen bilimsel hiçbir dayanağı 
olmayan, kulaktan dolma bilgilerdir

 Yazılı ve görsel medya üzerinden hızla yayılır

 Genellikle konu uzmanlığı olmayan kişiler tarafından 
beyan edilir

 Kanıta dayalı bilgiler değildir

 Tüketicinin beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkiler

 Etik değildir



Bilgi Kirliliğine Örnekler

Ambalajlı gıda tüketmeyin!

AÇIKTA SATILAN

ÜRÜNLER



Bilgi Kirliliğine Örnekler

Ambalaj malzemeleri (plastikler) kanser yapar!



Bilgi Kirliliğine Örnekler

İşlenmiş ambalajlı gıda satın almayın!



Bilgi Kirliliğine Örnekler



İşlenmiş Gıdalara Örnekler

 Pastörize süt (ısıl işlem)

 Yoğurt (fermentasyon)

 Salça (ısıl işlem) 

 Dondurulmuş ürünler (dondurma)

 Kurutulmuş ürünler (kurutma)

 İşlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma) 
(kürleme-ısıl işlem-kurutma)

 Fırın ürünleri (fermentasyon-ısıl işlem)

 Atıştırmalıklar (kek, bisküvi vb)



Bilgi Kirliliğine Örnekler

E-kodlu katkı maddeleri kanser yapar!

EN ZARARLISI 

E330 (!)



Bilgi Kirliliğine Örnekler

 Sokak sütü (açıkta satılan süt) alın!

 Kutu sütler ölü sütler!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Ahmet Rasim 
Küçükusta  Uyarıyor!

 UHT işlemi basınçla uygulanıyor o nedenle 
proteinler kullanılamaz forma geliyor, yani kağıt 
gibi buruşturuluyor. 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar



Bilgi Kirliliğine Örnekler



Bilgi Kirliliğine Örnekler



Bilgi Kirliliğine Örnekler

 Tavuk Üretiminde Hormon Kullanılıyor mu? 

 Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, tüm dünyada olduğu gibi,
ülkemizde de kanatlı yetiştiriciliğinde hormon
kullanılmamaktadır.

 Türkiye'de hormon kullanımı, imal edilmesi, satılması,
bulundurulması da yasaktır.

 Hormon ucuz bir madde olmadığından uygulama ekonomik
açıdan da rasyonel değildir.

 Kullanımı durumunda ise üretim maliyetlerini birkaç misli
artıracaktır.

Sağlıklı tavuk bilgi platformu



Bilgi Kirliliğine Örnekler

Kanatlı eti yetiştiriciliğinde antibiyotikler büyüme, gelişme ve tedavi amaçlı

olarak kullanılırken, büyüme ve gelişme faktörü olarak kullanımı Avrupa

Birliği (AB)’nde olduğu gibi ülkemizde de Ocak 2006 tarihinden itibaren

tamamen yasaklanmıştır. Bu tarihten beri antibiyotikler sadece tedavi

amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Tavuklar, antibiyotik verildikten sonra antibiyotiğin vücuttan arınma

süresi boyunca kesilmez ve dolayısıyla etleri tüketime sunulmaz.



Bilgi Kirliliğine Örnekler

Şarbonlu hayvanların kesimi yasak olup imha edilmesi gerekir.



Bilgi Kirliliğine Örnekler

 Gıdalara ‘SOLİTİN’ katıldığı iddiası!

 Süt ve süt içeren ürünleri satan şirketlerin, maliyetlerini 
düşürmek için bu ürünlere “Solitin” adlı zararlı bir kimyasal 
madde ekledikleri iddia ediliyor!

 Sütlere; yoğurt, ayran ve sütün girdiği her çeşit besine katılıyor 
çünkü molekül su ile inanılmaz şekilde bağlanarak kıvam 
arttırıyor.

 Peynir vs türü ürünlerde ise üründen bir parça alarak sirkeli 
suyakoyunuz eğer sirkeli suyun üzerinde kalan beyazımsı bir 
tabaka görürseniz o üründe SOLİTİN var demektir.

 Ankara Hıfzıssıhha Gıda Denetim Bölüm Başkan Yrd. Gönül 
Özdeğer ve iki asistanı SOLİTİN adlı kimyasal ile ilgili 
çalışmaları ve yayınları dolayısıyla ölüm tehtidleri aldıklarını  
açıkladılar  ve savcılığa suç duyurusunda bulundular. 

 İDDİA EDİLEN TÜM BİLGİLER ASILSIZ ve UYDURMADIR!



Bilgi Kirliliğine Örnekler



Bilgi Kirliliğine Örnekler

 http://guvenligidaguvenligelecek.org/DogruBilinen

 Bu doküman içeriğinden sadece Anadolu Kalkınma Derneği 

sorumludur.

http://guvenligidaguvenligelecek.org/DogruBilinen


Bilgi Kirliliğine Örnekler



Bilgi Kirliliğinin Gıda Tercihlerine 
Etkisi



Bilgi Kirliliğinin Gıda Tercihlerine 
Etkisi

Kesinlikle katılmayanlar
Kesinlikle katılanlar



Nelere Dikkat Edelim!

 Açıkta satılan ürünleri tüketmeyelim!

 Ambalajı yırtılmış, patlamış, bombaj yapmış ürünleri 
satın almayalım!

 Güneşe maruz kalmış ambalajları satın almayalım!

 Kağıt ve plastik bardaklarda sıcak içecek 
tüketmeyelim!

 Gıdaları sıcaktan, nemden ve güneş ışığından uzakta 
muhafaza edelim! (su, yağ vb)



Nelere Dikkat Edelim!

 Atıştırmalık gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak 
duralım!

 Gazlı içecek tüketmeyelim!

 Şekerli gıda ve içecek tüketimini sınırlayalım!

 Tuzlu gıda tüketimini sınırlayalım!

 Kızartma ve kızartılmış ürünleri sınırlayalım!

 Kürlenmiş et ürünlerini (sucuk, salam vb) 
tüketmeyelim ya da çok sık tüketmeyelim!



Nelere Dikkat Edelim!

 İçeriğinde yapay tatlandırıcı olan gıda ve 
içecekleri tüketmeyelim!

Sakarin, asetosulfam K, aspartam, sukraloz vb.

 İçeriğinde renklendirici olan gıda ve içecekleri 
tüketmeyelim!

 İçeriğinde ‘koruyucu’ olan gıdaları sınırlayalım!

K Sorbat, Na benzoat, nitrit



Nelere Dikkat Edelim!

 Yeterli ve dengeli beslenelim!

Sağlık sorunumuz yoksa diyet ürünlerden uzak 
duralım!

Çok sık öğün tüketmeyelim (en fazla 3 öğün)

Öğünlerde çok büyük porsiyon tüketmeyelim!

Akşam 20.00’den sonra gıda tüketmeyelim!

 Spor yapalım!

 Stres ve zaman yönetimi yapmayı öğrenelim!

 Hobi edinelim!

 Yaptığımız işi iyi yapmaya çalışalım!



Neleri Tüketelim!

 Günlük yeteri kadar protein alalım! (yumurta, süt, 
yoğurt, kefir, et, baklagiller vb)!

 Vitamin ve mineralce zengin gıdalarla beslenelim!

 Tam tahıllı ekmek tüketelim!

 Çiğ (kavrulmamış) kuruyemiş tüketelim!

 Yalnızca ‘soğuk sızma zeytinyağ’ ve ‘tereyağ’ 
tüketelim!

 Zencefil, zerdeçal, kekik, adaçayı vb ürünleri 
tüketelim! (çay, baharat vb)



Son Söz

“Gıdalar ilacınız, ilacınız Gıdanız olsun”

Hipokrat



Faydalı Linkler

http://guvenligidaguvenligelecek.org

http://www.ggd.org.tr

http://www.turktox.org.tr/gida/

http://www.food-info.net/tr/
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http://www.food-info.net/tr/




TEŞEKKÜRLER!!


