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Özet
Günümüz beslenme portal›n›n ana temas› sa¤l›k ve güven üzerine kuruludur. Bunu sa¤lamak için g›da
endüstrisi; güncel, bilimsel, teknolojik ve mühendislik yenilikleri yak›ndan takip etmekte, bu amaç
do¤rultusunda Ar-Ge çal›flmalar›na h›z vermektedir. Fonksiyonel g›da anlay›fl› bu çal›flmalar›n bir sonucu
olup, son y›llara damgas›n› vuracak bafl döndürücü geliflme sa¤lam›flt›r. Konunun ekonomik boyutuna
bak›ld›¤›nda, milyarlarca dolarl›k bir bütçenin bu yeni beslenme tarz›n› temsil etti¤i görülmektedir.
Temelde "fonksiyonel" kavram›n›n verdi¤i mesaj, genel bir bak›flla sa¤l›k ve metabolizmal yararlar›n
bulunurlu¤u üzerine dayal›d›r. Yani fonksiyonel çarfl›; probiyotikleri, prebiyotikleri, sinbiyotikleri,
nutrasötikleri ve amaca hizmet eden tüm kavramlar› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Ancak bir hususun
bilim toplulu¤u nezdinde aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda yarar vard›r. "Fonksiyonel g›da" veya "fonksiyonel
bileflen" ya da her ikisi. Hangi terim ya da tan›mlama daha do¤rudur? Fonksiyonel g›da olarak takdim
edilen kimi g›dalar›n bünyesinde insan sa¤l›¤› için zararl› herhangi bir bileflenin bulunmas›, onun bu
kavramla an›lmas›n› ne derece ola¤an k›lar. Çal›flmada bu hususlar irdelenmifl, kimi örneklemelerle
konu ayd›nlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel g›da, Fonksiyonellik, Nutrasötik

FUNCTIONAL FOOD or FUNCTIONAL COMPONENT?
FUNCTIONALITY in FOODS
Abstract
The main idea of our nutritional portal is currently based on health and trust. In order to maintain these,
food industry has been closely following popular, scientific, technological and engineering innovations,
and therefore, giving impetus to their R&D efforts. As a result of these efforts, functional food concept
recently showed a substantional development. Considering the economic size of this concept, it
represents a multi-billion-dollar budget. Basically, the message given by the term "functional" is based
on the existence of health and metabolic benefits. This means that functional food market involves
probiotics, prebiotics, synbiotics, nutraceutics and those serve the purposes mentioned. However, there is
a need to clarify a point within the related scientific field. Which term is more appropriate? Functional
foods or functional components, or both of them? In what extent is it appropriate to identify a food
presented to consumers as "functional food" if it includes components affecting human health adversely?
In this article, the issue is discussed thoroughly with examples for clarification.
Keywords: Functional food, functionality, nutraceutical
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GİRİŞ
Tanımı ve Özellikleri
Fonksiyonel G›dalar; vücudun temel besin ö¤elerine
olan ihtiyac› karfl›laman›n ötesinde insan fizyolojisi
ve metabolik fonksiyonlar› üzerinde ilave faydalar
sa¤layan, böylelikle hastal›klardan korunmada
ve daha sa¤l›kl› bir yaflama ulaflmada etkinlik
gösteren g›dalar veya g›da bileflenleridir (1-4).
Fonksiyonel besinler hiçbir ifllem görmemifl do¤al
bir besin maddesi olabilece¤i gibi fonksiyonel bir
besin ö¤esi ile zenginlefltirilmifl veya genetik
mühendislik yöntemleri ile de¤iflikli¤e u¤rat›lm›fl
bir besin de olabilir ve günlük diyetle tüketilebilir
(5, 6).
Besinler makro ve mikro besleyici ö¤elerin yan›nda
fonksiyonel boyutlar›yla da ele al›nmaktad›rlar
(7). Domatesin likopenle, somon bal›¤›n›n
omega-3 ya¤ asitleriyle, soyan›n fitoöstrojenlerle,
so¤an ve sar›msa¤›n allilik sülfitlerle an›l›r olmas›,
g›dan›n besinsel ve keyif verici özelliklerine
ilaveten fonksiyonel beklentilere de cevap veren
3. boyutunu ortaya koymaktad›r. G›dan›n bu
boyutunun varl›¤› asl›nda yeni bir olgu de¤ildir.
Yaklafl›k 2500 y›l önce t›bb›n babas› say›lan
Hipokrat; "Besinler ilac›n›z, ilac›n›z besininiz
olsun" demifltir (8- 10).
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bir g›da ürününün bileflimine girerek, destek
veya sinerjistik etkiyle kanser patojenezinde ve
di¤er kronik hastal›klar›n gelifliminde koruyucu,
önleyici ve muhtemelen tedavi edici etki
göstermesini" ifade etmektedir. Bu maddelerin
yararlar› hayvan ve izole organ deneyleri,
epidemiyolojik ve klinik çal›flmalarla ortaya
koyulabilir (16, 17).

Nutrasötikler ve fonksiyonel g›da terimleri, temel
beslenmenin üzerinde sa¤l›k yararlar› sa¤layan
g›da veya g›da bilefliklerini tarif için kullan›l›r (9).
Nutrasötik hem al›fl›lagelmifl hem de farkl›
(tablet, kapsül, vs.) g›da ve g›da bileflenlerini tarif
ederken (18), fonksiyonel g›da geleneksel g›da
formlar›n› ifade eder (19). Di¤er bir de¤iflle,
nutrasötik; hastal›klar›n tedavisinde veya
önlenmesinde sa¤l›¤a yararlar› bilimsel olarak
ispatlanm›fl, toksik olmayan, herhangi bir g›da
ekstresi deste¤ini ifade ederken, fonksiyonel
g›dadan kastedilen; hastal›k riskini azaltan ve
sa¤l›k üzerinde yararl› etki gösteren besin
maddeleridir (20). Ancak, pratikte, nutrasötik ve
fonksiyonel g›da terimlerinin birbirlerinin yerine
kullan›ld›¤›na da s›kça rastlanmaktad›r (17, 21-23).
Çeşitlilik, Ülkemiz ve Dünyadaki Gelişmeler

Fonksiyonel g›dalar; fonksiyonel bir etken içeren
do¤al bir g›da (domates-likopen) olabilece¤i gibi
fonksiyonel etkeni ilave edilen (iyotlu tuz,
omega-3 ya¤ asitli yumurta) veya zararl› bir
bilefli¤i ç›kart›lan g›dalar da (sodyumu azalt›lm›fl
tuz) olabilir. Ayr›ca g›da içerisindeki baz› bileflikler
de¤iflikli¤e u¤rat›larak (yo¤urt-protein-biyoaktif
peptit), biyoyararl›¤› art›r›larak (ifllenmifl domateslikopen) ve bunlar›n farkl› kombinasyonlar›
kullan›larak fonksiyonel g›dalar üretilmektedir
(11-13). Bunun yan›nda fenolik maddeler,
antioksidanlar, besinsel lifler, oligosakkaritler,
probiyotikler, prebiyotikler, vitaminler, çoklu
doymam›fl ya¤ asitleri, sülfür içeren bileflenler,
fitoöstrojenler ve bitki sterolleri g›dalara eklenerek
g›da fonksiyonel hale getirilebilmektedir (14, 15).

Mükemmel bir g›dan›n bulunmad›¤› öngörüsünden
hareketle, bu niteli¤e en yak›n g›da aray›fl›nda
fonksiyonel g›dalar›n önemli bir konuma sahip
oldu¤u görülmektedir (24). Özellikle fonksiyonel
g›da yaklafl›m›nda çok önemli bir paya sahip
olan süt ürünleri dikkate al›nd›¤›nda, g›dada
mükemmellik unsurlar›ndan bir ço¤unu bünyesinde
zaten bulunduran süt; omega-3 ya¤ asitleri, laktaz
E-galaktozidaz, konjuge linoleik asit gibi ilave
katk›larla fonksiyonel özellik kazand›r›lm›fl ürün
niteli¤ine büründürülmüfl olmaktad›r. Bu türden
ürünler, do¤as›nda bar›nd›rd›¤› pek çok de¤erli
faktöre ilaveten fonksiyonel içerikli etmenler
bak›m›ndan da zenginlefltirilmekte, tüketici
katmanlar›
için
daha
yaray›fll›
forma
dönüfltürülmektedir (25-28).

G›da bütünleyiciler dünyas›ndaki geliflmeler,
bilhassa ABD'de, yeni terminolojilerin de ortaya
ç›kmas›na neden oldu: Fonksiyonel g›dalar, yeni
g›dalar, nutrasötikler, tasar›mc› g›dalar, farmag›dalar,
fitosötikler. Bu terimler "tek veya kar›fl›m halde
bulunan bir veya birden çok bitki kimyasal›n›n

Günümüzde en çok kullan›lan fonksiyonel g›da
bileflenlerinden birisi antioksidanlard›r (29).
Fenolik bilefliklerin antioksidan madde olarak rol
almalar› (30, 31), fenolik bileflik içeren do¤al
bileflenlerin çeflitli ürün formülasyonlar›na girmesini
ve fonksiyonel g›da gelifltirme çal›flmalar›nda

Fonksiyonel Gıda mı, Fonksiyonel Bileşen mi?...
yayg›n olarak kullan›lmaya bafllamas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu bilefliklerin kanda kolesterol düzeyini azaltt›¤›,
osteoporotik ve antikanserojen etkili oldu¤u ve
antioksidan aktiviteye sahip olduklar› pek çok
çal›flma sonunda rapor edilmifltir (12, 32-34).
Bu maddelerin ayr›ca istenmeyen bakteri
enfeksiyonlar›n› inhibe edebilece¤i yönünde
görüfller de bulunmaktad›r (14).
Fonksiyonel g›dalar, tamamen do¤al besinlerden
elde edilen biyoaktif özellikteki maddelerin
günlük yaflamda tüketti¤imiz g›dalara eklenmesi ile
ortaya ç›kmakta, sentetik özellik tafl›mamaktad›rlar.
Fonksiyonel g›dalarla ilgili olarak otoritelerin
yapt›¤› tan›mlar flöyledir: "Temel beslenmenin
yan› s›ra sa¤l›¤a faydal› olan" ve "görünüflleri
günlük olarak tüketilen geleneksel g›dalara
benzemesine ra¤men sa¤l›k aç›s›ndan faydal›
olacak flekilde gelifltirilmifl g›dalar". Avrupa Birli¤i
Fonksiyonel G›dalar Komisyonu'nun tan›m›na
göre "Bir g›dan›n fonksiyonel g›da say›labilmesi
için, temel beslenme özelliklerinin yan› s›ra insan
sa¤l›¤›n› iyilefltirmede ve/veya hastal›klar›n
oluflumunu önlemede etkili olmas› gerekir (35-37).
Fonksiyonel g›dalar›n normal g›da görünüflünde
olmas› gerekti¤inden hap ya da kapsül formunda
fonksiyonel g›da olamaz (17). Ancak bu tan›ma
ra¤men 2001'de Japonya'da fonksiyonel g›dalar›n
hap ve kapsül fleklinde de olabilece¤i kabul
edilmifltir. Japonya'da nütrasötikler veya diyet
takviye ürünler kapsam›nda, hap veya kapsül
formunda ürünler sat›lmaktad›r. Fonksiyonel
g›dalar üzerine araflt›rmalar bu anlay›fltan hareketle
ilk olarak 1980'li y›llarda Japonya'da bafllam›fl ve
tüm dünyaya h›zla yay›lm›flt›r. Bugün, fonksiyonel
g›dalar dünya pazar›nda 100 milyar Euro'nun
üzerinde bir pazar pay›na sahiptir. Bu pazara
nütrasötikler, diyet takviye ürünleri ve do¤al g›da
ürünleri de dahildir. Global Nütrasötikler Pazar
Verileri'ne (2008) göre en büyük pay› ABD (% 33)
al›rken AB ülkeleri ve Japonya onu izlemekte,
Türkiye ise fonksiyonel g›da pazar›nda çok küçük
bir yer iflgal etmektedir (35, 37, 38).
Bu tür g›dalar›n tüketiciye al›ml› gözükmesinin
birçok nedeni vard›r; Tüketiciler, bir hastal›¤›
iyilefltirmektense onu engellemeyi istemektedir.
T›bbi maliyetler artmaktad›r (39). Tüketiciler
sa¤l›k ve g›da aras›ndaki ba¤lant›n›n daha çok
fark›ndad›rlar.
Sanayileflmifl milletlerde nüfus yafllanmaktad›r.

Tüketiciler sudaki, havadaki ve g›dalardaki
kirlilikten, mikroplardan ve kimyasallardan
kaynaklanan çevresel zararlar› önlemek
istemektedirler. Faydas› hakk›ndaki bilimsel
kan›tlar artmaktad›r (40).
Türkiye'de, fonksiyonel g›da pazar›, özellikle son
befl y›lda büyük geliflme göstermifl, artan sa¤l›k
bilinci ve tüketicilerin fonksiyonel g›da ürünlerine
yönelik talebine paralel olarak, birçok firma,
pazara fonksiyonel g›dalar sunmaya bafllam›flt›r.
2009 y›l› verilerine göre, Türkiye'de fonksiyonel
g›da pazar›, 2.2 milyon $ bir hacme sahiptir. Pazar
büyüklüklerine yönelik veriler incelendi¤inde,
Amerika Birleflik Devletleri, Japonya ve
Avrupa'daki fonksiyonel g›da pazarlar›na göre,
Türkiye pazar›n›n henüz emekleme döneminde
oldu¤u aç›kça görülmektedir (1, 41).
G›da güvenli¤i ve kalite alt yap›s›n›n oluflum
süreçlerinde, de¤iflik etmenlerin varl›¤› söz
konusudur. Örne¤in bir AB üyesi olan ‹ngiltere'de
g›da güvenli¤i daha çok tüketici sa¤l›¤›n›
korumaya yönelik olarak flekillenirken, Kanada
ve Avustralya'da bu de¤iflim daha çok ihracat
odakl› gerçekleflmifltir. Ülkemiz aç›s›ndan konu
de¤erlendirildi¤inde ise, yine daha çok bu sürecin
ihracat odakl› olarak bafllad›¤›n› söylemek yanl›fl
olmaz (8, 42).
Tüketicilerin korunmas›, ürünlerin uluslararas›
sirkülasyonu, hukuk aç›s›ndan ekonomik aktörlere
güvenlik sa¤lanmas› ve g›da sektöründe haks›z
rekabetin önlenmesi amac›yla, besin ve sa¤l›k
beyanlar› konusunda mevzuat düzenlenmesine
ihtiyaç bulunmaktad›r (8, 43). Bir beyan bir g›dan›n
belli özelliklerini ima eder ve buna göre bir tan›m
ortaya koyar. Bu, iki flekilde kategorize edilebilir;
birincisi, g›dan›n ne içerdi¤i ile ilgili olan besin
beyan›d›r. ‹kincisi, özellikle fonksiyonel g›dalar›
da ilgilendiren sa¤l›k beyanlar›d›r. Besin, sa¤l›k,
fonksiyon ya da hastal›k azaltma iddias›ndaki
beyanlar
güvenlik
konusunda
flüphe
uyand›rmamal›d›r (44, 45).
Son on y›lda; küreselleflme, ticarileflme, nüfus
art›fl› ve kentleflme gibi nedenlerle de¤iflen üretim
ve tüketim motifleri sonucu (46), tüketicilerin
g›da ürünlerine yönelik taleplerinde dikkate de¤er
de¤iflimler meydana gelmifltir (36). Tüketiciler
daha sa¤l›kl› ve kaliteli bir yaflama sahip olma
amac›yla, sa¤l›k sorunlar›na çözüm araman›n yan›
s›ra, hastal›klardan korunmaya yönelik önlemler
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almakta, fonksiyonel g›da tüketimi de, günümüzün
daha bilinçli tüketicileri taraf›ndan bu ba¤lamda
al›nan önlemlerden biri olarak ortaya ç›kmaktad›r
(1, 47, 48). Farmakognozi ve g›da biliminde
gözlenen bafl döndürücü geliflmeler ve yap›lan
bulufllar, g›da ürünlerine insan vücudu için yararl›
baz› do¤al maddelerin, ekstrelerin veya
kimyasallar›n kat›lmas› veya bu maddelerin baz› dozaj
formlar›nda al›narak bu eksikliklerin giderilmesi
ve eksiklikten kaynaklanan rahats›zl›klar›n
önlenmesi konusunda ivme kazand›rm›flt›r (17).
Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta,
fonksiyonel g›da ürünlerinin tek bafllar›na birer
mucize yaratmayacaklar›n›n bilinmesidir. Özellikle,
fonksiyonel g›da ürünlerinin bilinçli tüketimi
konusunda, fonksiyonel g›da üreticilerine ve yasa
uygulay›c›lara büyük görevler düflmektedir (49, 50).
Sonuç ve Öneriler
Son zamanlarda fonksiyonel ürünlere karfl› artan
yo¤un ilgi ve talep, bunun yan›nda tüketici
bilincinin artmas› ve besinden beklenen
besleyicilik unsurlar›na ilaveten sa¤l›k modülünün
de dikkate al›n›yor olmas›, kimi suistimalleri de
beraberinde getirebilmektedir. Günümüzde gerek
görsel, gerekse de yaz›l› baz› yay›n organlar›nda
yer alan kimi program ve yaz› dizileri bu gerçe¤i
yans›tan en somut olgulardand›r. Baz› g›dalar›n
mucize g›da olarak takdimi, kimi katk› ve
bileflenlerin bu türden abart›l› ve ço¤u zaman
herhangi bilimsel bir bulgu ve bilgiye dayanmaks›z›n
bir nevi ilaç gibi tüketiminin önerilmesi, hatta daha
da ileri gidilerek hap ve tablet fleklinde preparatlar
olarak albenisi yüksek ambalajlar içerisinde sat›fla
sunulmas›, bunun da en etkin ulafl›m arac› olan
televizyon kanallar›yla reklam edilmesi ve bu
konuda gerekli müdahalelerde yetersiz kal›nmas›,
uzman kimli¤i ile program düzenleme veya
programlara konuk olma konusunda ilkesel ve
etik davran›lmamas› ve benzeri suistimal ve
uygulamalar, bu yeni tarz›n masum ve samimi
takipçilerinde hakl› çekincelere yol açmaktad›r.
Fonksiyonel g›dalarda bulunmas› gerekti¤i
konusunda bildirilen özelliklere ve otoriteler
taraf›nca yap›lan fonksiyonel g›da tan›mlar›na
bak›ld›¤›nda, fonksiyonel g›dalar hakk›nda kimi
platformlarda yap›lan bilgilendirme ve sunumlarda
baz› yanl›fll›k ve hatalara rastlanabilmektedir.
Tan›mlar›n ve özellik aç›klamalar›n›n hemen
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tümünde "sa¤l›¤a yarar sa¤lama ve hastal›k
oluflumunu
önleme"
hususlar›na
vurgu
yap›lmaktad›r. G›dan›n bünyesinde hem
fonksiyonel özellik tafl›yan bir bileflenin
bulunmas›, hem de o g›dan›n tüketimiyle vücudun
baz› organ ve dokular›nda kimi zarar verici
etmenlerin bulunurlu¤u durumunda, sadece
fonksiyonel yararl›l›¤a sahip bir bileflenine
referansta bulunarak g›dan›n "fonksiyonel g›da"
kapsam›nda takdimi, bu kavram›n temel ilkeleriyle
çeliflmektedir. Alkollü içeceklerden olan k›rm›z›
flarapta resrevatrol fonksiyonel bilefleni referans›yla
g›dan›n fonksiyonel g›da olarak takdimi buna
örnek olarak verilebilir.
Yine g›da güvenli¤inin bafl tehdit edicilerinden
olan taklit ve ta¤flifl de fonksiyonel ürün pazar›na
zarar vermektedir. Fonksiyonel g›dalardan olarak
bilinen tam bu¤day ekme¤i yap›m›nda, renk ve
görüntü bak›m›ndan tüm taneli tah›l kullan›lm›fl
alg›s›n› veren baz› bileflenlerin ikame katk›lar
olarak üretimde yer almalar› ve ürün etiketlerinde
yap›lan sa¤l›k beyan› ihlalleri ile g›da güvenli¤i
ve güvencesi fonksiyonel bak›fl tarz›nda da
sorgulan›r duruma gelmifltir. Bu uygulamalar
bazen o kadar bilimsel enstrümanlar kullan›larak
yap›lmaktad›r ki, bilim uzmanlar›n› bile hayrete
düflürücü nitelikte olabilmektedir. Örne¤in
antikanserojen ve metabolizmal yararlar›n›n
bulundu¤u iddia edilen kimi ürünlerin üretiminde,
hijyenik olmayan flartlardan kaynakl› bulafl›lar
sonucu ortaya ç›kan aflatoksin gibi kanserojenik
metabolitler baz› kimyasallarla maskelenebilmekte
ve ürün aflatoksin testinden yüz ak›yla
ç›kabilmektedir.
Tüm bu örnekler ve aç›klamalar göstermektedir
ki, fonksiyonel g›da pazar› da küresel g›da
güvenli¤i tehdidinden fazlas›yla etkilenmektedir
ve bu yeni beslenme tarz›n›n h›zla yükselen de¤er
grafi¤i, önlemlerin gerekli titizlik ve önemle
al›namamas› durumunda h›zla negatif yönde
seyredebilecektir. Soludu¤umuz havay› ve
içti¤imiz suyu dahi sorgulad›¤›m›z günümüz
yaflam›nda, sa¤l›k ve beslenmemiz üzerinde
önemli bir konuma sahip fonksiyonel g›da
konusunu yetkin bir platformda bir baflka aç›dan
ele almaya çal›flt›k.

Fonksiyonel Gıda mı, Fonksiyonel Bileşen mi?...
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