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SÜGAV Hakkında
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV) Türk toplumunun gıda, beslenme ve sağlık konularındaki
bilgilerine bilimsel katkılarda bulunarak toplum sağlığının gelişimine destek olmak amacıyla 2009 yılında kuruldu.

Vizyonumuz
Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine katkı sağlayan bağımsız, bilimsel ve kar gayesi gütmeyen
güvenilir, saygın bir kurum olmak.

Misyonumuz
Ulusal ve uluslar arası düzeyde, bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları takip etmek, toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar
hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim imkanı sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları
gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde her türlü çalışmayı yapmak ve desteklemek.
Vakfımızın ana gayesine ulaşmak için çizdiği yol haritasında belirlediği temel başlıklar;
• Dünyadaki ve ülkemizdeki güvenilir bilgi kaynaklarından temin edilen yararlı bilgileri toplum faydasına sunmak
• Sağlıklı gıda, beslenme ve yaşam biçimlerini teşvik etmek
• Gıda ve beslenme alanında yapılacak yeni araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek

Etik Değerlerimiz
• Vakfımız tamamen özgür, şeffaf ve bağımsız hareket eder.
• Vakfımız çerçevesinde yer alan her üye; gıda, beslenme ve sağlık konularında kendi kişisel görüşlerini ortaya koyma,
soru sorma ve yorum yapma konularında özgürdür.
• Vakfımız kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyondur.
• Vakfımız hiçbir ticari konuya odaklanmadan toplumun ihtiyaçlarına yönelik programlar belirler.

Vakfımızın Başkanından,
M. Oltan SUNGURLU
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı
2012 yılı bizim için çok kıymetli bir yıl oldu …
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV) Türk toplumunun gıda, beslenme ve sağlık konularındaki
bilgilerine bilimsel katkılarda bulunarak toplum sağlığının gelişimine destek olmak amacıyla kuruldu.
Vakfımız toplum sağlığına yararlı olmak amacıyla hiçbir kar amacı gütmeden çalışan tamamıyla bağımsız, tarafsız ve bilimsel
bir kurum. Bu yolda ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurarak güvenilir bir referans kurum olmayı hedefliyoruz.
Beslenme, sağlıklı bir yaşam için her zaman vazgeçilmez oldu. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığa ve yaşam süresini
uzatmaya olumlu etkisi, yetersiz ve aşırı beslenmenin ise zararı tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle vakfımız; gıda, beslenme
ve sağlık alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyor, bu gelişmeleri hem sektör profesyonelleri,
hem de tüketicilerimiz, eğiticilerimiz ve her yaştan öğrencilerimiz ile paylaşmayı hedefliyor. Tüm çabamız, beslenme
bilimine ait en güncel bilgilerin iletişimini herkesin faydalanabileceği açık ve anlaşılabilir bir sadelikte sağlamak.
SÜGAV web sitesi www.sugav.org en önemli iletişim aracımız. Beslenme bilimine ait güncel bilgileri kitapçıklarımız, bültenlerimiz
aracılığı ile web sitemiz üzerinden ve 3 ayda 1 yayınladığımız Gıda Bültenimiz üzerinden toplumla paylaşıyoruz. 2011 yılında
aralarında Avrupa’nın en köklü Beslenme ve Sağlık Vakıflarıın yer aldığı Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Ağı (ENF – European
Nutrition Foundations Network)’na imzalanan protokol ile 11. üye olarak katılan ilk Türk Vakfı olduk. Bu yıl itibariyle platform
üzerinden tecrübelerimizi ve toplum yararına sunulabilecek en güncel bilgileri paylaşmaya başladık. Avrupa’nın en önemli Gıda
İletişim Konseyi (European Food Inforrmation Council) ile imzaladığımız protokol ile uluslar arası işbirliğimizi geliştirmemizde en
önemli adımlardan biri oldu. Artık hem ülkemizde hem de Avrupa’da yaşayan topluma Türkçe içerikli gıda ve beslenme bilimine
ait en güncel bilgilerin EUFIC işbirliği ile ulaştırılmasına destek olacağız.
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak, çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine
katkı sağlamayı görev edindik. Bu kapsamda; vakfımız ile 09 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün ardından,
Milli Eğitim Bakanımızın himayesinde, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün değerli katkıları ile “Yemekte Denge” adını
verdiğimiz kıymetli bir eğitim projesini, 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde 4 pilot ilimiz olan İstanbul, İzmir, Gaziantep
ve Trabzon’da başlattık. Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleşen projemiz önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm ülke genelinde öğrenim
gören çocuklarımız ile buluşuyor olacak.
Projemizin içeriği, Türkiye’deki en kapsamlı ve sürdürülebilir sağlıklı beslenme projesi olması temennisiyle hazırlandı. Temel mesajımız,
“Dengeli” bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kullanacağını öğrenmek”. “Yemekte Denge” Sağlıklı
Beslenme Eğitim Programımızı 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim Yılında 200 okulda 400,000 öğrenci, öğretmen ve ebeveyni ile buluşuyor.
Yurt genelinde sağlıklı bir nesil yetiştirebilme adına çıktığımız yolumuzda toplumun bu konudaki duyarlılığı hayati önem taşımakta.
Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimleri açısından yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanma, takdir edersiniz ki bir
eğitim süreci gerektiriyor. Pilot okullarımızdaki kıymetli öğretmenlerimiz yeni eğitim öğretim yılında yeterli ve dengeli beslenme
dersini işleyecekler.
“Yemekte Denge” eğitim projemizin en önemli iletişim aracı www.yemektedenge.org web sitemiz üzerinden öğretmenlerimiz,
öğrencilerimiz ve ebeveynlerimize ulaşıyoruz. 2011 – 2012 eğitim öğrenim yılı içerisinde web sitemizi 50,000’den fazla kayıtlı
kullanıcı aktif olarak ziyaret etti. Yemekte Denge eğitim projemiz ile ilgili tüm gelişmeleri 3 ayda 1 yayınladığımız E bültenimiz ile
de paylaşmaya başladık.
2012 yılı bizim için çok kıymetli bir yıl oldu, vakfımız Bilim Kurulumuzun değerli katkıları ile geliştirdiği işbirlikleri ve bilimsel alt
yapıyı koruyarak toplum sağlığına destek olmaya devam edecek.
Saygılarımla,
M. Oltan SUNGURLU
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1. Yemekte Denge Eğitim Projesi
Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile temel eğitim
çağındaki çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmelerine destek olmak amacıyla
geliştirilen Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni 2012 yılında da başarılı uygulamalarla
gerçekleştirdik. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının II. Döneminde projeyi İstanbul, İzmir,
Gaziantep ve Trabzon’dan seçilen 40 okulda uygulamaya başladık. 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim
yılının I. Döneminde ise 200 okulda 400,000 öğrenci, ebeveyni ve öğretmenine ulaştık.
Vakfımızın ilk büyük projesi olan Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni Bilim Kurulu’muzun değerli katkıları ile Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün önderliğinde hayata geçirdik. Yemekte Denge Eğitim Programı’nın ilk basamağı olan
“Eğiticilerin Eğitimi”ni Bakanlık tarafından görevlendirilen 4 ilden toplam 8 eğitimcinin eğitimi ile 26-27 Mart 2012 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirdik. Eğiticilerimiz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu üyemiz
Sayın Prof. Dr. Tanju Besler’den beslenme bilimine ait güncel bilgileri ve yaklaşımları dinleme fırsatını yakaladı.
Yemekte Denge projemizdeki son gelişmeleri 17 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bir basın toplantısı ile
kamuoyuna duyurduk. SÜGAV Bilim Kurulu üyemiz Dr. Zeki Ziya Sözen’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Milli Eğitim
Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜGAV Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler ve British Nutrition Foundation (BNF) Eğitim Programı
Müdürü Roy Ballam katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık Yemekte Denge projesiyle çocukların fizyolojik ve psikolojik
açıdan kaliteli, uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamayı
hedeflediklerini belirtti. Kocabıyık; öğretmen, okul yöneticisi ve çalışanların yeterli ve dengeli beslenme konusundaki bilgi, tutum
ve becerilerini artırarak daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunmayı öngördüklerini de sözlerini ekledi.
Pilot il olarak seçilen İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir illerinde pilot okullardaki öğretmenlerin eğitimlerini sırasıyla 31 Mart,
14 Nisan, 15 Nisan ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdik. Bu sayede pilot okullardaki öğretmenlerimizi “Yemekte Denge”
materyalleri ile buluşturmayı başardık. Eğitimlere 4 ilde toplamda 40 okuldan gelen öğretmenler illerdeki proje yürütücülerinden
ve bizlerden eğitim materyallerini dinleme fırsatını yakaladı.
Öğretmen eğitimlerinin ardından 4 ildeki 40 okulda uygulanmaya başlayan Yemekte Denge Eğitim Projemiz ile 20 bin
çocuğumuza ulaştık. Pilot okullarda görev yapan öğretmenlerden aldığımız geri bildirimler ile geliştirdiğimiz projeyi, 2012 – 2013
Eğitim / Öğrenim döneminde İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’da 200 okulda 400 bin çocuğa, ebeveyn ve öğretmenine
ulaşma hedefiyle yeni eğitim-öğretim yılına başladık.
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Öğretmen eğitimlerinin ardından 4 ildeki 40 okulda uygulanmaya başlayan Yemekte Denge Eğitim Projemiz ile 20 bin
çocuğumuza ulaştık. Pilot okullarda görev yapan öğretmenlerden aldığımız geri bildirimler ile geliştirdiğimiz projeyi,
2012 – 2013 Eğitim / Öğrenim döneminde İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’da 200 okulda 400 bin çocuğa, ebeveyn ve
öğretmenine ulaşma hedefiyle yeni eğitim-öğretim yılına başladık. Okul içi uygulamalardan önce eğitimlere katılan öğretmenlere
öğretmen el kitabı, proje mesajları, sunumlar, alıştırmalar, sınıf aktivitelerini tanıttık. Pilot okullardaki öğretmenlerin eğitiminin
ardından Yemekte Denge 8-10 yaş grubundaki (2., 3. ve 4. sınıflar) çocukların eğitimi başladı. Yemekte Denge eğitim projesi
geliştirilen proje takvimi çerçevesinde eğitim-öğretim yılı boyunca haftada bir saat olmak üzere yılda 32 saat pilot okullarda
uygulanıyor.
Projenin ölçme ve değerlendirmesini, Türkiye’de geliştirilen en iyi beslenme profili programı “Sağlıklı besleniyor muyum?” anketi
ile gerçekleştiriyoruz. “Sağlıklı besleniyor muyum?” programı, çeşitli gıda ve içeceklerin tüketim sıklığı ve yaşam tarzına göre
kişinin beslenme alışkanlıklarını ortaya koyan ülkemizde uygulanan en kapsamlı anket formu. Program, beslenme alışkanlıklarına
göre bir puan hesaplıyor ve hesaplanan puana göre kişiye özgü sağlıklı beslenme önerileri sunuyor. Programın amacı; kişinin
gıda seçimlerine göre beslenme alışkanlıklarını ortaya koymasına destek olmak. Bu programı kullanan bir kişi beslenme
davranışındaki değişiklikleri kolaylıkla fark edebiliyor ya da sağlığına iyi gelen bazı gıdaları daha sık tüketmeye başlıyor.
“Sağlıklı besleniyor muyum?” programı ile tüketicilerin beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı oluyor.
“Sağlıklı besleniyor muyum?” programı bilimsel bir alt yapıya sahip olup, Hohenheim Üniversitesi Beslenme ve Biyokimya Bölümü
ve SÜGAV Bilim Kurulu’nun desteğiyle Türkiye’ye adapte edildi. Gıda maddeleri ve içeceklerin tüketim sıklıklarına göre beslenme
profili çıkaran “Sağlıklı besleniyor muyum?” programını Yemekte Denge eğitim projesiyle ulaştığımız çocuklara ve öğretmenlerine
eğitime başlamadan önce ön test olarak uyguladık. Projenin uygulandığı bu yılın sonunda aynı öğrenci ve öğretmen grubuna bir kez
daha aynı anketi uygulayacak ve sonrasında beslenme alışkanlıklarını bölgelere, yaş gruplarına ve cinsiyete göre belirleyeceğimiz
Türkiye’nin en kapsamlı beslenme profili verisine erişebiliyor olacağız. Türkiye’nin yaş grubu ve cinsiyete göre beslenme profili ve
fiziksel aktivite düzeylerini ortaya koymak üzere tasarlanan araştırmalara destek olacak geniş bir bilimsel veriye ulaşmış olacağız.
Yemekte Denge projesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için;
www.yemektedenge.org ve www.yemektedenge.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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2- 2012 Yılındaki Görünürlük Faaliyetlerimiz
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak, vakfımızın gayesi ile örtüşen organizasyonlara katılıyor, vakfımızı ve
projelerimizi anlatıyoruz.

İstanbul Beslenme ve Sağlık Bienali
Türk Diabet Cemiyeti, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı ve Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından
organize edilen ve ülkemizde ilk olmasıyla önemli bir misyonu da üstlenen İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali, “Toplum Sağlığı
ve Beslenme” temasıyla 9-11 Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Düzenleyici kuruluşların yanı sıra
11 üniversitenin de destek verdiği Bienal’deki çeşitli etkinlikleri, yaklaşık 700 katılımcı ilgiyle takip etti.
Bienal süresince bilim adamları, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda sektöründen her biri kendi alanında uzman
61 konuşmacı; Dünyada ve ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden diyabet ve obezite ile savaş stratejileri, toplum sağlığı ve
beslenme, beslenme ve sağlık politikaları, beslenme ve sağlık trendleri, beslenme-sağlık-fiziksel aktivite endüstri girişimleri
gibi başlıklar altında düzenlenen sempozyum, konferans ve yuvarlak masa toplantılarında yaklaşımlarını bilimsel temelde
ortaya koydu.
Bienal’in son günü ‘Yaşam Kalitesi ve Sağlığımız İçin El Ele’ başlığıyla gerçekleştirilen kapanış oturumunda Bilim Kurulu üyemiz
Sn. Prof. Dr. Temel Yılmaz, beslenme ve sağlık konularında medyaya doğru bilgi verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Bienalin ilk gününde Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı adına Koordinasyon Komitesini temsilen Sn. Begüm Mutuş
vakfımızın detaylı tanıtımı ile “Yemekte Denge” eğitim projemizin sunumunu gerçekleştirdi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Beslenme ve diyetetik alanındaki en son yeniliklerin ve gelişmelerin ele alındığı ‘VIII. Uluslararası Beslenme Diyetetik Kongresi’
4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında akademisyenler, sanayi temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışı, SÜGAV Bilim Kurulu Üyesi Dr. Zeki Ziya Sözen’in vakfımızın detaylı tanıtımı ve ‘Yemekte Denge’ Eğitim Projemizin
sunumu ile yapıldı. Kongre boyunca “Yemekte Denge” standımız aracılığı ile vakfımızı, ana faaliyetlerimizi, projemizi ve proje
kapsamında ön-test ve son-test ölçümleme aracı olarak kullandığımız “Sağlıklı besleniyor muyum?” anket programını, ziyaretçilere
tanıtma fırsatını yakaladık.“Yemekte Denge” standını 3 gün boyunca 450 kişi ziyaret etti. SÜGAV broşürleri, kitapçıklar ve
“Yemekte Denge” eğitim materyalleri katılımcılarla paylaşıldı.
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ICEC (International Counseling and Education Conference)
ICEC (International Counseling and Education Conference) 2012, 3-4 Mayıs 2012’de İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla
Kampüsü’nde 67 ülkeden gelen eğitimcilerin katılımı ile gerçekleşti. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV)
Bilim Kurulu üyeleri adına konferansa katılan Bilim Kurulu Üyesi Dr. Zeki Ziya Sözen SÜGAV’ın Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği “Yemekte Denge” eğitim projesini katılımcılar ile paylaştı. Akademisyenler
tarafından büyük bir ilgi gören Yemekte Denge eğitim programı sunumunda Dr. Zeki Ziya Sözen SÜGAV ve özel projesi Yemekte
Denge hakkında detaylı bilgi aktardı; Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’daki 40 pilot okulda başlayan Yemekte Denge Projesi
hakkında gelen sorulara yanıt verdi.

Futbol Köyleri’nde dengeli beslenme eğitimi
Türkiye Futbol Federasyonu - Ülker Futbol Köyleri’nde bu yıl dengeli beslenme eğitimi Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Vakfı eğitmenleri tarafından verildi. 7 ilde yapılan TFF-Ülker Futbol köylerinde SÜGAV’ın eğitmenleri, 1.5 saatlik eğitimde
çocuklara sporcu beslenmesi ve besinler konusunda bilgiler verdi. İnteraktif uygulamalarla çocuklar hem eğlendi, hem de
dengeli beslenmeyi öğrendi. Etkinlikle kapsamında Nevşehir ilinde düzenlenen basın gezisinde Yemekte Denge Eğitim Projesi
hakkında bilgiler verdi.

SÜGAV, 500 Kelebek Kanatlanıyor Projesi’ni destekliyor
MEB ile birlikte 8-10 yaş ilkokul öğrencilerine yönelik geliştirilen “Yemekte Denge” eğitim programıyla bu yıl 400 bin çocuğa
ulaşan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, 27 Kasım 2012 tarihinde imzalanan protokol ile Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “500 Kelebek Kanatlanıyor” projesine destek oluyor. Maddi zorluk yaşayan ailelelere yardım ve
rehberlik ederek, çocuklarını okul öncesi eğitime dahil etmelerini hedefleyen proje kapsamında SÜGAV, ebeveynlere yeterli ve
dengeli beslenme eğitimi verecek.
Sügav, “500 Kelebek Kanatlanıyor” projesi çerçevesinde, Gaziantep genelinde çocukları okul öncesi eğitime katılan ailelere
beslenme eğitimleri düzenleyecek; okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin beslenme konusundaki bilinç düzeylerinin
yükseltilmesi için seminerler organize edecek.
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3- SÜGAV Gıda Bültenleri
Vakfımız toplumu bilgilendirme amacıyla her 3 ayda 1 Gıda Bülteni yayınlayarak gıda, beslenme ve sağlık
alanlarında referans kurumlardan elde ettiği bilimsel bilgileri toplum faydasına sunmaktadır.
2012 yılında yayınlanan SÜGAV Gıda Bültenlerinin içerikleri şöyledir;
Gıda Bülteni Sayı – 4
• Yemekte Denge Eğitim Projesi
• “Sağlıklı Besleniyor muyum?” Programı
• GAV Avrupa Beslenme Vakıfları (ENF)’nın bir üyesi
• Başlıca Bilgi Kaynaklarımızı Tanıyalım: BNF
Gıda Bülteni Sayı – 5
• Yemekte Denge Eğitim Projesi Basın Toplantısı
• Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015)
• Ekmekte Tuz Azaltımı
• Başlıca Bilgi Kaynaklarımızı Tanıyalım: TÜBİTAK
Gıda Bülteni Sayı – 6
• Avrupa Komisyonu’nun Onayladığı Sağlık Beyanları
• EFSA’nın Gıdalardaki Mineral Yağı Hidrokarbonları İle İlgili Bilimsel Görüşü
• 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
• Başlıca Bilgi Kaynaklarımızı Tanıyalım: WHO
Gıda Bülteni Sayı – 7
• Yemekte Denge Eğitim Projesi ile 400 bin çocuk yeterli ve dengeli beslenmeyi öğreniyor!
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yayınladığı “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolünde
Avrupa Stratejisi’nin Uygulanması Eylem Planı (2012-2016)”
• Kahvaltının faydalarını keşfedin
Gıda Bülteni Sayı – 8
• Diyabet
• Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı
• Beslenme Konusunda 10 Gerçek

4- SÜGAV Web Sitesi
SÜGAV yürütmekte olduğu faaliyetleri ve güvenilir kurumlardan elde ettiği bilimsel gelişmeleri hem sektör profesyonelleri, hem de
tüketicilerimiz, eğiticilerimiz ve her yaştan öğrencilerimiz ile paylaşmayı web sitesi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. SÜGAV web
sitesi www.sugav.org adresinde 2011 Mart ayından beri yayındadır. Sitede yer alan Haberdar ol bölümüne mail adresi girilerek
bültenlerimiz ve web sitemiz içeriğinde paylaşılan en güncel gelişmeler düzenli olarak takip edilebilir.

HER ŞEY DAHA İYİ BİR
YAŞAM İÇİN
Vizyonumuz
Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişimine
katkı sağlayan bağımsız, bilimsel ve kâr gayesi gütmeyen
güvenilir, saygın bir kurum olmak.
Misyonumuz
Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve
uygulamaları takip etmek, toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar
hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim imkanı
sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları
gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde her türlü
çalışmayı yapmak ve desteklemek.

SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ VAKFI
Editör: Dr. Mehmet Köse
KISIKLI MAH. FERAH CAD. ÇEŞME SOK.
NO: 2/4 B.ÇAMLICA 34692
ÜSKÜDAR-İSTANBUL-TÜRKİYE
TELEFON: (0216) 524 18 66
FAKS: (0216) 524 25 24

