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Son yıllarda iyileştirme yapılmış olsa da 
halen birçok işlenmiş gıdada özellikle 
de merdivenaltı tabir edilen gıdalarda 
yüksek oranda trans yağ kullanılma-
ya devam ediyor. Etiket okuma alış-
kanlığımız halen gelişmiş değil ayrıca 
okunmayacak kadar küçük puntolarla 
yazılılıyor.‘Trans yağ yoktur’ ibaresine 
de ne kadar güvenilir, tartışmaya açıktır. 
Günlük hayatımızda çoğu zaman fark 
etmeden tükettiğimiz trans yağların sağ-
lık üzerine yeni etkileri ise her geçen gün 
biraz daha ortaya çıkıyor.

Bir önceki sayımızda yer verdiğimiz ‘Ni-
şasta Bazlı Şeker’ dosya konumuzun 

devamı niteliğinde, bu kez 2023’de tüm 
ülkelerce sıfırlanması yoluna gidilmesi 
zorunlu hale getirilen Trans Yağları ele 
aldık. Gastroenteroloji Uzmanı  Prof. Dr. 
Metin Başaranoğlu; ‘‘Kesinlikle uzak du-
rulmalı, sınırlandırmalı ve sıfırlanmalıdır’’ 
diyerek sağlık üzerindeki olumsuz etkisi-
ni altını çiziyor.

Prof. Dr. Metin Başaranoglu ve Stj. Diy. 
Merve Güney  ile trans yağların sağlık 
üzerindeki etkisini konuştuk.

‘‘ KULLANILAN YAĞLARI İYİ BİLMEK 
LAZIM ’’

Yağlar uzun yıllardan beri diyette kısıtla-
nan, kilo denildiğinde ilk suçlanan besin 
grubudur. Günlük diyet enerjisinin %20
-35’inin yağlardan gelmesi önerilmekte-
dir. En doğrusu ise, bu ’yağlar’ diye ge-

nellenen grubu alt başlıklara ayırmaktır. 
Toplam yağdan gelen enerjinin %10’un-
dan daha azı doymuş yağlardan (hay-
vansal besinlerde bulunan yağ, tereya-
ğı, içyağı, kuyruk yağı), %12-15’i tekli 
doymamış yağlardan (zeytinyağı, fındık 
yağı, kolza- kanola yağı) ve %7-10’u ise 
çoklu doymamış yağlardan (mısırözü, 
soya, ay çiçeği ve pamuk yağı, balık, 
balık yağı, ceviz, keten tohumu) gelme-
lidir. 

TRANS YAĞ ASİTLERİ BİRÇOK 
HASTALIĞIN OLUŞMASINDA RİSK 
FAKTÖRÜ

Trans yağ asidi alımının enerjinin %1’in-
den az olması önerilmektedir. Çünkü, 
bitkisel yağların kısmi hidrojenasyonu 
yoluyla üretilen endüstriyel trans yağ 
asitlerinin tüketimi başta kalp ve damar 

POPÜLER SAĞLIK DERGİSİ 
GASTROENTEROLOJİ 

TRANS YAĞLAR 
BAŞTA KALP VE DAMAR SAĞLIĞI 
OLMAK ÜZERE SAĞLIĞIMIZI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

48  PS / KASIM - ARALIK 2018      



hastalıkları, diyabet, obezite, kanser gibi 
hastalıkların riskini artırır ve düşük yani 
toplam enerjinin %1-3 oranında  tüketil-
mesi bile bu hastalıkların risk faktörlerine 
neden olabilir. Bu sebeple, tüketiminin 
birçok hastalığa sebep olması ve / veya 
birçok hastalığın riskini arttırması sebe-
biyle uzmanlar trans yağların tüketiminin 
sıfırlanmasını önermektedir. 

Türkiye’de bu konuda yapılmış bir araş-
tırma var mı? 

2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme 
ve Sağlık Araştırması (TBSA) verilerine 
göre vatandaşımız enerjinin %34’ünü 
yağlardan ve bunun %11,4’ünü doymuş 
yağlardan almakta. Bu değerler maale-
sef önerilenlerin üstündedir. 

En çok hangi gıdalarda kullanılıyor? 

Günlük hayatımızda çoğu zaman fark 
etmeden tükettiğimiz trans yağların 
başlıca kaynakları paketli krakerler, mar-
garin, çörekler, kurabiyeler, poğaçalar, 
turtalar, kek karışımları, kızartmalar, sos-
lardır.

Otoritelerin önerileri sizce yeterli olacak 
mı? Ülkelerin bakışı ve ilerleme nasıl?    

Yakın tarihli Birleşmiş Milletler üst dü-
zey toplantısında gıda ürünlerinde trans 
yağların azaltılması veya ortadan kal-
dırılmasına yönelik politikaların önemi 
vurgulanmıştır. Aynı zamanda ABD’de 
FDA gıda ve ilaçların denetlenmesi ve 
düzenlenmesinden sorumlu otorite ola-
rak kısmen hidrojenize edilmiş yağların 
ve trans yağların gıdalarda kullanılma-
sının güvenli olmadığına yönelik bildiri 
yayınlamıştır. 
2005 yılından itibaren uygulanmak üze-
re tasarlanan bir başka çalışmada, Ka-
nada hükümeti besinlerdeki trans yağ 

içeriklerini kontrol etmiş ve önerilen 
değerlere yaklaştırmak için çalışmalar 
yapmıştır. Aynı zamanda, bu çalışma ile 
gıda içeriklerini reformüle ederken trans 
yağları doymuş yağlar yerine doymamış 
yağlar ile değiştirmeyi hedeflemiştir. 

PAKETLİ GIDALARIN ÇOĞUNUN 
TRANS YAĞ SINIRINI AŞTIĞI 
GÖZLEMLENMİŞTİR 

Sınırı aştığı gözlemlenen paketli gıda-
lardan bir kaçı; kahve için süt tozları, 
çörekler, bisküviler, patlamış mısır, po-
ğaçalar, süt ürünü içermeyen peynirler 
(vegan) ve sürülme çikolata vb. ürün-
lerdir. Bu ürünler yeniden formüle edil-
miş ve trans yağ içerikleri azaltılmaya 
çalışılmıştır. Tavsiye edilen sınırlar altına 
çekilse bile bu ürünlerin aşırı tüketimin-
de insan sağlığı tehdit altındadır. Daha 
önce de belirtildiği gibi uzmanlar trans 
yağların sınırlandırılmasının yanı sıra sı-
fırlandırılmasını önermektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
DOYMUŞ YAĞ ORANININ ARTIYOR 
OLMASI!

Yeni formüllerle tarifleri baştan düzen-
lenen bu gıda ürünlerinin trans yağ içe-
rikleri azaltılırken sağlık için zararlı olan 
doymuş yağ oranlarının artması ihtimali 
göz önünde bulundurulmalıdır. Zaten 
trans yağ içeriği düşük olan gıdalara ba-
kıldığında doymuş yağ oranları artma-
mıştır. Fakat, trans yağ oranları çok yük-
sek olmamasına rağmen doymuş yağ 
içeriği yüksek olan paketli çikolata kaplı 
ürünler, bisküviler, kremalı bisküviler, 
browniler, kekler, pudingler gibi gıdala-
rın düşük trans yağ hedefine ulaşması-
na rağmen artık daha yüksek doymuş 
yağ içerdiği gözlemlenmiştir. Bu gibi 
sonuçlar benzer birçok çalışmada kar-
şımıza çıkmaktadır.Temel amaç ; ‘trans 
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yağ yerine doymamış yağların geçmesi’ 
olmalıdır. Hedefe bazı ürünlerde başarılı 
şekilde ulaşılmıştır ve çalışmalarca kay-
dedilmiştir. 

Uzmanlık alanınızı yakından ilgilendirdi-
ği için öneriniz nedir? 

Reformülasyon ile gıdaların daha az 
trans yağ içermesi veya tamamen trans 
yağlardan arındırılması için hükümetler 
ve araştırmacılar beraber çalışmalıdır ve 
trans yağ yerine doymuş yağların geç-
mesi gibi olası sağlık üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturacak sonuçları değerlen-
dirmelidir. Bu gibi yaklaşımlar ve yeni 
düzenlemeler nüfusun tüm kesimleri 
için sağlık faydaları sağlayacaktır.Ancak 
henüz Türkiye’de bu yönde başlatılmış 
istenilen nitelikte sağlık politikası veya 
yürütülen gıda endüstrisi kontrol, izlem 
çalışmaları yoktur.

‘‘ Etiket bilgisi 
okunarak

toplam yağ 
doymuş  yağ

trans yağ 
kolesterol 

içerikleri kontrol 
edilmelidir ’’ 

Röportaj: Zeynep Çetinkaya

Trans yağ tüketimini azaltmaya 
yönelik öneriler...

. Pişirme yöntemi olarak; kendi 
yağında pişirme, haşlama, ızgara, 
mümkün olabildiğince kısa süreli 
düşük sıcaklıkta fırında pişirme ile 
buharda pişirme yöntemi tercih 
edilmelidir. 
. Kızartma işlemi uygulanmamalıdır. 
Besinlerin kızartılarak tüketilmesi ve 
fırıncılık ürünleri ile trans yağ alımı 
artmaktadır. 
. Ambalajlı tüketime sunulan gıdalar 
içerisinde etiket bilgisi okunarak; 
toplam yağ, doymuş ve trans 
yağ ile kolesterol içerikleri kontrol 
edilmeli. 
. Etiketinde «hidrojenize» ve «kısmi 
hidrojenize» ifadesi bulunan 
yağların tüketimi sınırlandırılmalıdır. 

Türkiye Beslenme Rehberi


