İçindekiler
Pınar Enstitüsü
4-5- Hikayemiz
6- Yönetim Kurulumuz
7- Bilim Kurulumuz
8- Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı

Faaliyetlerimiz
9- ‘Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim’ Projesi
11- ‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ Projesi
12- ‘Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı:
Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri’ Projesi
13- Obezite Kongresi
14- İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali
15- Pınar Enstitüsü Görünürlük Çalışmaları

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kuruluşlar
16-17- Avrupa Gıda Bilgi Konseyi - EUFIC
18- Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu – TGDF
19- Ulusal Gıda Teknoloji Platformu – UGTP
20- Yaşar Gıda Grubu Şirketleri
21- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
22-23 Basında Pınar Enstitüsü

Yaşar Gıda Grubu çalışmalarından bağımsız olarak konumlandırılan ve
13 Haziran 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayan Pınar Enstitüsü,
sosyal sorumluluk anlayışıyla ve daha sağlıklı bir toplumun gelişmesine
katkıda bulunmak amacıyla toplumda gıda, sağlık ve beslenmeyle ilgili
farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Enstitü
Direktörlüğü olmak üzere üç ana organla
yönetilen Enstitü, gıda, sağlık ve beslenme
konularında toplumu bilinçlendirmek ve
kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla
bilimsel projelere destek vermek, bilgi
ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak üzere yola çıkmıştır.

Hikayemiz

Enstitü’nün en büyük hedefi gıda ve
beslenme alanında güvenilir bir referans
noktası olmaktır. Bu hedef doğrultusunda
gıda ve beslenme alanında yapılan
çalışmaların bulgularını ve bu bulguların
tüketicinin tercihlerine ve yaşamına olası
yansımalarını doğru ve tarafsız bir şekilde
kamuoyuna
aktarmayı
planlamaktadır.
Bu sayede bir otorite tarafından kontrol
edilmeyen bilgilerin tüketicilerde yarattığı
kafa karışıklığını ve üreticiler üzerindeki olası
olumsuz etkisini bilimsel temelli yanıtlar
sunarak bir ölçüde gidermeyi ve toplumsal
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algının bilimsel gerçekler doğrultusunda
oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Kuruluşunun hemen ardından gerçekleştiren
kurumsal kimlik çalışmalarıyla da Enstitü’nün
kuruluş amacı ve kurumsal değerlerinin
yansıtılması hedeflenmiştir. Enstitü logosunda
kullanılan kitap figürü Yaşar Holding’in
öncülüğüyle birlikte gelen rehberliğine işaret
etmekte, ağaç figürü ise Yaşar Holding’in
Türkiye’de gıda sanayisinde birçok ilke imza
atmış ve sektörde en yüksek bilinirliğe sahip
markası Pınar’ı simgelemektedir.
Kurumsal kimlik çalışmalarının ardından
Enstitü’nün çalışma esaslarını ve yaklaşımını
belirleyen Yönetmelik hazırlanmış ve
paydaşlarla paylaşılmıştır. Beş başlıkta Pınar
Enstitüsü’nün anlatıldığı Yönetmelik’te
Enstitü’nün yapısı ve işleyişi, kuruluş amacı
ve hedefleri ile Bilim Kurulu ve Yönetim
Kurulu’nun oluşum ve hedeflerine yer
verilmiştir.
5

Yönetim Kurulumuz

1- Dilek EMİL - Yönetim Kurulu Başkanı

Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

2- Prof. Dr. Sibel KARAKAYA - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Beslenme Bilim Dalı Başkanı

3- Ergun AKYOL - Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

4- Prof. Dr. Mahmut ÇOKER - Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Pediatrik Metabolizma-Beslenme Bilim Dalı Başkanı

1
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5- Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA - Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı

6- Ümit SAVCIGİL

Pınar Enstitüsü Direktörü
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Bilim Kurulumuz Yönetim Kurulu Başkanımız ve Direktörümüzle

1- Prof. Dr. Mehmet UYAR - Bilim Kurulu Başkanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2- Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK - Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı

3- Dilek EMİL - Yönetim Kurulu Başkanı

Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörü

4- Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU - Bilim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

5- Prof. Dr. Erinç YELDAN - Bilim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

6- Ümit SAVCIGİL

Pınar Enstitüsü Direktörü

1

2

Katılamayan Diğer Üyemiz:

Prof. Dr. Barış Çallı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
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Yönetim Kurulu Başkanı’ndan

2014 yılı Pınar Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarının
tamamlandığı, Enstitü’nün Bilim Kurulu ve
Yönetim Kurulu ile birlikte düzenli toplantılar ve
yönetmeliğinde yer aldığı şekilde kuruluş amacına
uygun faaliyetler gerçekleştirdiği bir yıl oldu.

İşte bu nedenlerle dengeli ve sağlıklı beslenme,
hareketli yaşam konularında bilimsel çalışmaları
destekliyor, üniversitelerle iş birliği yapıyor ve eğitim
programları düzenliyoruz.
Toplumu doğru bilgilerle donatmak, tercihlerin bu
bilgilere dayanarak yapılmasını sağlamak, etiket
okur yazarlığını geliştirmek hedefimiz. Önümüzde
yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Çalışmalarımızın uzun
soluklu, devamlı olması, sonuçlarının ölçülebilmesi,
geleceğe yönelik daha doğru planlar yapabilmek
adına büyük önem taşımakta. Bu farkındalıkla
çalışmalarımızı yürütüyor ve geliştiriyoruz. 2014 yılı
faaliyet raporumuzda yaptığımız çalışmaları ayrıntıları
ile sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Pınar Enstitüsü’nün öncelikli misyonu, gıda, sağlık ve
beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek. Bu
konuda medya aracılığı ile yaratılan karışıklığı hepimiz
görüyoruz. Bilimsel verilere dayanmayan birçok görüş
medyada geniş yer buluyor. Özellikle işlenmiş paketli
gıda ürünlerine ilişkin soru işaretleri yaratılıyor.
Beslenme ve sağlık konusunda ayrıntıda çok farklılık
gösteren bir fotoğraf var önümüzde. Ülkemizde özellikle beş yaş altı çocuklarda ve yaşlılarda beslenme
yetersizliği önemli bir sorun. Diğer taraftan yine okul
çağı çocuklarında sıklıkla gözlenen obezite sorunu
dikkat çekici. Yanlış beslenmeye ve hareketsiz yaşama
bağlı, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar arasında yer
alan birçok hastalık, başta kalp ve damar hastalıkları
olmak üzere ülkemizde sıklıkla görülmekte.

Saygılarımla,

Dilek EMİL
Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

8

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYETLERİMİZ

“Eğlenerek Hareket
Edelim Sağlıklı
Beslenelim”
Projesi
Çocuklukta kazanılan beslenme
alışkanlıkları yaşam boyu sürdürülmekte
ve ileride sağlıklı bireyler yetişmesini
etkilemektedir.
Beslenme, anne karnından itibaren insanların sağlıklı
birer birey olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için en
önemli faktörlerden bir tanesidir. Yeterli ve dengeli
beslenme herkes için, özellikle de çocuklar ve gençler
için dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıkları
yaşam boyu sürdürülmekte ve ileride sağlıklı bireyler yetişmesini etkilemektedir. Beslenme genetik
yapı, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, çevre, kültür
ve gelenek gibi çeşitli etmenlerin etkisi altındadır.
Bunlardan bazılarını kontrol etmek mümkün olmasa
da sağlıklı ve uzun bir yaşama giden yol, çocukluktan
başlayan doğru beslenme alışkanlıkları ile başlar.
Günümüzde bu bilinçle hareket eden Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlar okullarda
beslenme eğitimine daha da önem vererek, doğru
beslenme bilincinin oluşması yolunda çalışmalar
yapmaktadırlar.
Pınar Enstitüsü de bu misyona katkı sağlamak
amacıyla ‘Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Besle9
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nelim’ projesini 2013 yılı yazında hayata geçirmiştir.
“Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim”
projesinde Pınar Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Yaşar
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi
ve Grafik Tasarım Bölümleri ile proje ortağı olarak
projeyi yürütmüştür.
Projenin danışmanlığını Ege Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı’ndan
Prof. Dr. Sedef Nehir El ve Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Uzman Diyetisyen Yasemin Atik Altınok
yapmıştır.

Yaz döneminde tatil yapan 6-9 yaş arası çocuklara
bir ay süresince belirli günlerde sağlıklı ve dengeli
beslenme konularında bilinçlendirmeye yönelik
eğitimler gerçekleştirilmiştir. Dört farklı oturumda
yaklaşık 60 çocuk eğitim almakla birlikte eğitimlerde
sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini kavratmanın
yanı sıra eğlenceli aktivitelerle çocuklara fiziksel
hareketliliğin önemi de anlatılmıştır.
Aynı proje İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 2-4-6
Eylül 2013 tarihlerinde Pınar standını ziyaret
eden çocuklar için de gerçekleştirilmiş olup aileler
tarafından da oldukça ilgi çekici bulunmuştur.
Proje’nin daha kapsamlı bir içerikle daha çok çocuğa
ulaşması için altyapı çalışmalarına devam edilmektedir.

Çeşme Altın Yunus Thermal& Resort Otel’de 2013

10

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYETLERİMİZ

“Sütümüzün Geleceği
Bilinçli Ellerde” Projesi

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” Projesinin amacı
çiğ süt üreticilerinin hayvan sağlığı, hayvan beslemesi,
hijyen ve sanitasyon konularında eğitilmesi amacıyla
kamu ve özel sektör arasında iş birliği sağlanmasıdır.

21 Mayıs Dünya Süt Günü’nde Milas’ta lansmanı
yapılan Proje kapsamında Milas’ta 44 süt toplama
merkezi ve 2.600 süt üreticisine, Eskişehir’de 17 süt
toplama merkezi ve 1.388 süt üreticisine ulaşılmıştır.

Proje bünyesinde Muğla ve Eskişehir Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, Milas Süt Birliği,
Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Eskişehir
Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, İnönü İlçesi
Süt Üreticileri Birliği ile Pınar Süt Mamülleri San.
Tic. A.Ş., Çamlı Yem Besicilik San. Tic. A.Ş. ile ortak
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
yürütülen eğitimler Ankara Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çok
değerli hocaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projenin 2015 yılında yaygınlaştırılması amacıyla
eğitimlerin Urfa’da ve diğer illerde yürütülmesine
yönelik altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.
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“Süt ve Süt Ürünlerine
Yönelik Tüketici Algısı:
Medyada Yanlış
Enformasyonun Etkileri” Projesi
Basında sayısı her geçen gün artmakta olan gıdaların
sağlığa olan etkileri ile ilgili haberler öncelikle
tüketiciyi sonrasında da üreticiyi olumlu ve olumsuz
olmak üzere etkilemektedir. Topluma tarafsız ve
doğru haber kaynağı olmak adına Pınar Enstitü ile
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından ‘Süt ve
Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı: Medyada Yanlış
Enformasyonun Etkileri’ Projesi yürütülmektedir.

ER

RL

BE

GA

ZET

E

HA

Bu çalışma ile süt ve süt ürünlerine yönelik tüketici
algıları araştırılmıştır. Tüketicilerin kanaatlerinin ve
dolayısıyla da satın alma kararlarının oluşumundaki
en önemli etmenlerden birisi algılardır. Bu algıların
ölçülmesi ve yönetilmesi pazarda üretim yapan
kuruluşlar açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
Tüketici algıları günümüzde, çoğunlukla medya
aracılığıyla oluşur. Ancak medyada genel olarak besin, özel olarak da süt ve süt ürünlerine yönelik yanlış
enformasyon sıkça yayılmaktadır. Bu çalışmada, yanlış
enformasyona dayalı tüketici algısı çeşitli boyutlarıyla
araştırılmaktadır.

Birinci grup veriler tüketicilerin süt ve süt ürünlerine
yönelik hangi yanlış enformasyonlara ne sıklıkla maruz
kaldıklarını saptamak üzere toplanmıştır. İkinci grup
veriler ise, tüketicilerin yanlış enformasyona dayalı
ne tür algılara hangi derecelerde sahip olduklarına
ilişkin verilerdir. Bu veriler, SES ve demografik veriler
ile korelasyon analizine tabi tutulacaktır. Araştırma
raporu ayrıca, bu yanlış enformasyon nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tüketici algılarının giderilmesine
yönelik önerilerin ve modellerin geliştirilebilmesi için
neler yapılması gerektiğini tartışacak ve ileri düzey
araştırma tasarımları önerecektir.

TÜBİTAK 3001, Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı bünyesinde, 1 yıl süreyle, 54.484,00 TL
destekle yürütülmekte olan Proje kapsamında farklı
Sosyo - Ekonomik Statü (SES) gruplarını kapsayacak
şekilde tasarlanmış yaklaşık 700 kişilik bir örneklem
oluşturulmuştur. Çalışmada iki grup veri toplanmıştır.

Araştırma sonuçlarının Pınar Enstitüsü tarafından
düzenlenecek olan Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı’nda
konuyla ilgili çalışan akademisyen ve sektör temsilcilerine sunulması planlanmaktadır.
12
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Obezite Kongresi

28-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Avrupa Obezite
Araştırmaları Derneği’nin (EASO) yürütücülüğünde,
Bulgaristan Obezite Araştırmaları Derneği’nin
(BASORD) ev sahipliğinde Sofya’da gerçekleştirilen
21. Avrupa Obezite Kongresi’nin amacı çağımızda
b ü y ü k b ir halk sa ğlığı so run u h a lin e g elen
o b e z ite konusunda farkındalığı arttırmak, konuyla
ilgili son bilimsel araştırmaları paylaşmak, Avrupa’da
yapılan ve/veya yapılması öngörülen çalışmalar
hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktır. Kongre’ye
Pınar Enstitüsü adına katılım gerçekleştirilmiştir.
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İstanbul Sağlık ve
Beslenme Bienali

İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali ‘Herkes için Yeterli
ve Dengeli Beslenme, Herkes için Sağlık’ sloganıyla 1214 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Herkes için
Sağlık Derneği, TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı
Kurumu, Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı
eşgüdümünde düzenlenen Bienalde;
• Sağlık ve beslenme stratejileri,
• Geçmişten günümüze insan sağlığı ve beslenme,
• Değişen dünya, gelişen teknolojiler,
• Bireyden topluma fiziksel aktivite, beslenme, sağlık,
• Kilo yönetiminde alternatif yaklaşımlar,
• Gıda sanayinin gündeminde neler var?
• Gıda üretimi: ar-ge, inovasyon, regülasyon
• Geleceğimiz, çocuklarımız,
• Sağlık ve beslenme iletişimi
konularında oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Bienal kapsamında Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit
Savcıgil tarafından “Gıda Sanayinin Gündeminde
Neler Var?” oturumunda “Gıda Güvenliği ve Endüstri
Çalışmaları” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
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Pınar Enstitüsü Görünürlük
Çalışmaları

Gıda grubu şirketleri, Enstitü Yönetim Kurulu ve
Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte yapılan görüşmeler
sonrasında internet sitesinde yer alması düşünülen
konu başlıkları belirlenmiştir. Ajanslarla yapılan
tanıtım toplantıları ve içerik bilgilerinin paylaşımından sonra örnek internet sitesi tasarım çalışmaları
başlamıştır.

Aynı zamanda Pınar Enstitüsü tarafından 2015 Ocak
ayında ilk sayısı yayınlanacak olan e-bültene yönelik
içerik ve tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Bültenin
yeni sayılarında yer alabilecek konu ve haberlerle ilgili
içerik üretim çalışmaları devam etmektedir.

Pınar Enstitüsü’nün geniş bir şekilde tanıtıldığı
bölümde Enstitü Yönetmeliği, Yönetim ve Bilim
Kurulu, yürütülen projeler, sürdürülebilirlikle ilgili
çalışmalar, yayınlar ve bültenler yer alacaktır.
‘Profesyoneller’, ‘Tüketiciler’ ve ‘Medya’ grupları için
içeriklerin özelleştirilerek hazırlandığı bölümlerdeyse
‘Beslenme’, ‘Gıdayı Anlamak’, ‘Sağlıklı Yaşam’, ‘Gıda
Güvenliği’, ‘Gıda Teknolojisi’, ‘Uzmanına Sorduk’ ve
‘Haberler ve Duyurular’ alt başlıklarında zengin bilimsel temelli makaleler yayınlanacaktır.
İnternet sitesi içeriklerine ilişkin başta EUFIC sitesi
olmak üzere pek çok bilimsel veri tabanı taranmış
ve internet sitesinde yayınlanmasının uygun olacağı
düşünülen bilimsel makalelerden oluşan bir havuz
oluşturulmuştur. Makalelerin Türkçeye çevrilmesi ve
site içeriği olarak yüklenmesi süreci devam etmektedir.
15
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EUFIC ile İlgili Çalışmalar

Merkezi Brüksel, Belçika’da bulunan EUFIC, diğer ülkelerdeki iletişim
enstrümanları ve programlarını güçlendirmek üzere Avrupa ağıyla birlikte
hareket etmektedir.
EUFIC, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi, beslenme, sağlık,
gıda güvenliği ve kalitesi hakkındaki bilimsel bazlı
bilginin iletişimini sağlayan ve tüketicilerin dengeli, güvenli ve sağlıklı diyet hakkında bilgi sahibi
olmalarını amaçlayan ve kar amacı olmayan bir organizasyondur.
Merkezi Brüksel, Belçika’da bulunan EUFIC, diğer
ülkelerdeki iletişim enstrümanları ve programlarını
güçlendirmek üzere Avrupa ağıyla birlikte hareket etmektedir. Konsey, üye şirketler tarafından seçilen bir
Direktörler Meclisi tarafından yönetilmekte, Avrupa
gıda ve içecek endüstrisi tarafından desteklenmektedir.
Yürüttüğü
projelerin
fonlamasını
Avrupa
Komisyonu’ndan alan Konsey, aktif olarak Avrupa
Komisyonu Araştırma ve Geliştirme ve Sağlık ve
Tüketici Genel Müdürlükleri ile birlikte Avrupa’daki
inisiyatiflere katılım sağlamaktadır ve burada
araştırma ve yaygınlaştırma ortağı olarak birçok
projeye katkıda bulunmaktadır.
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Enstitü, EUFIC Sağlık ve Beslenme Grubu Avrupa Gıda
Bilgi Konseyi bünyesinde yer alan Beslenme ve Sağlık
konuları ile ilgilenen gruptur. Grubun odak noktasında
halk sağlığı (obezite, yetersiz beslenme, sağlıklı
yaşlanma gibi), regülasyonlar (sağlık beyanları, etiketleme gibi), AB projeleri ve işbirlikleri, besin öğeleri
(formülasyon değişikliği ve kuvvetlendirme gibi), bilimsel verilerin açıklanması ve iletişimin sağlanması
gibi konular yer almaktadır.

2014 yılında “GÜZEL GIDA GEZEGENİ” olarak
çevirebileceğimiz
EUFIC’in
çocuklara
yönelik
eğitimsel web sitesi (CoolFoodPlanet) için içeriği
hazırlanmış olan Sağlıklı Yaşam için Çocuklara 10
İpucu kitapçığının (10 Tips for the Kids) Türkçe’ye
çevirisini ve basımını gerçekleştirmiştir. Kitapçık
ilk olarak İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali’nde
dağıtılmıştır. Pınar Enstitüsü çocuklarda sağlıklı
ve beslenme alışkanlığının geliştirilmesine yönelik
gerçekleştirilecek her türlü çalışmada bu kitapçıktan
faydalanmayı planlamaktadır.

EUFIC Sağlık ve Beslenme Grubu yılda dört kez
telekonferans veya toplantılar aracılığıyla bir araya
gelerek grup aktivitelerini değerlendirir. Grup bilimsel çalışmalarla ilgili gelişmeleri paylaşır ve beslenme
ve sağlık konularında güncel bilimsel çalışmalarla ilgili
iletişimin nasıl yapılması gerektiğini belirler. EUFIC
Sağlık ve Beslenme Grubu kapsamında Karbonhidratlar Bilim Grubu ve Yağlar Bilim Grubu olmak üzere iki
farklı bilimsel alt grup bulunmaktadır. Pınar Enstitüsü,
EUFIC Beslenme ve Sağlık Çalışma Grubu’nun ‘Yağ’ alt
çalışma grubunda grup üyesi diğer firmalarla birlikte
iş planlarına ve olası proje ortaklıklarına dahil olmak
amacıyla etkin bir iletişim faaliyeti yürütmektedir.
17

İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

Türkiye Gıda ve İçecek
Sanayii Dernekleri
Federasyonu – TGDF

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu
( TGDF) 1999 yılında bir platform olarak kurulmuştur.
Günümüzde gıda sektöründe faaliyet gösteren 5 ayrı
üye derneğin ve bu derneklere üye 1000’in üzerinde
gıda işletmesinin katılımıyla Türk gıda sektörünün
en büyük sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul,
sekreteryası Ankara’da olan Federasyon, 2006
yılından bu yana CIAA’in (FoodDrinkEurope) gözlemci
statüsünde üyesi ve Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu,
UGKK’nin Türkiye’deki tek temsilcisidir.

Pınar Enstitüsü TGDF tarafından organize edilen
toplantı, kongre, bienal gibi pek çok organizasyona katılım göstermektedir. Ayrıca TGDF’nin Sağlık
Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerini yakından takip eden Pınar Enstitüsü, çalışma
alanlarını ve stratejilerini bu düzenli bilgi aktarımı ekseninde değerlendirmektedir.
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Ulusal Gıda Teknoloji
Platformu - UGTP

Avrupa teknoloji platformları Avrupa Komisyonu’ndan
bağımsız, orta ve uzun vadeli stratejik araştırma
programlarının ortaya konması ve bu programların
uygulanabilmesi için gerekli olan etkin kamu-özel
sektör ortaklıklarının geliştirilmesinde kullanılan
platformlardır.

Benzer hedeflerle yola çıkan Pınar Enstitüsü UGTP ile
işbirlikleri geliştirerek gıda kalitesinin ve güvenliğinin
geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezleriyle
etkin iletişimin sağlanması, farklı gereksinimleri olan
tüketici gruplarının sağlıklı ve dengeli beslenmelerine
yönelik ürünler geliştirilmesi gibi pek çok çalışma
alanına katkı sağlamayı planlamaktadır.

Enerji, bilgi teknolojileri, biyo temelli ekonomi, üretim
ve prosesler ile ulaşım ana temalı çeşitli teknoloji
platformları bulunmaktadır. Biyo temelli ekonomi
başlığı altında yer alan Food for Life Teknoloji Platformu Avrupa Gıda ve İçecek Konfederasyonu (Food
DrinkEurope) himayesinde 2005 yılında kurulmuştur.

Bu hedef doğrultusunda, 2013 yılında UGTP Stratejik
Araştırma ve Yenilik Gündemi Belgesi’nde öne çıkan
konulara ilişkin Yaşar Gıda Grubu şirketlerimizin atık
ve artıkların değerlendirilmesi ve işlenmiş gıdalarda
tuzun azaltılması/ikame edilmesi konusunda verilen
beyanları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler
sonucunda peynir altı suyunun değerlendirilmesine
ilişkin bir proje fikri geliştirilmiştir. Projenin birlikte
yürütülebileceği kurumlar arası değerlendirmeler devam etmektedir.

1 Ağustos 2011 tarihinde, TÜBİTAK İŞBAP
kapsamında, ülkemizde de gıda ve içecek sanayinin
daha güçlü bir yapıya kavuşması ve küresel rekabet
gücünün artırılması için, Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin
geliştirilmesi hedeflenerek Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (UGTP) kurulmuştur. UGTP, Avrupa Teknoloji
Platformu Food for Life üyesidir. Platformun kurucu
üyeleri arasında, Efes, Eti, Pınar, Yıldız Holding, Zade,
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
gibi şirketlerin yanı sıra, TGDF, SETBİR, MEYED gibi
dernekler ve Hacettepe, Ankara, Ege, ODTÜ ve
Gaziantep üniversiteleri yer almaktadır.
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Yaşar Gıda Grubu Şirketleri

Pınar Enstitüsü Pınar Et, Pınar Süt ve Çamlı Yem ile düzenli olarak toplantılar
yapmakta, bilgi aktarımında bulunmakta ve ortak misyon ve stratejiler
doğrultusunda olası işbirlikleri geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir.

Pınar Enstitüsü tarafından 2014 yılında başlatılan
ve ileriki yıllarda kapsam ve içerik anlamında
zenginleşerek devam ettirilmesi planlanan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” Projesi kapsamında
Pınar Süt ve Çamlı Yem ilgili çalışanlarından eğitim
içeriklerinin hazırlanması ve eğiticilerin belirlenmesi
noktalarında destek alınmıştır.

2013 yılında Pınar Enstitüsü, Çamlı Yem ve Pınar Et
firmasının balık üretim bölümüyle birlikte kalite stabilizasyonu için hasat sonrası lipit oksidasyonunu
önleyici yem formülasyonları geliştirilmesi, stresi
azaltıcı hasat yöntemleri geliştirilmesi ve mikrobiyal
yükün azaltılması ve hasat sonrası muhafaza yöntemlerinin geliştirilmesi ana çalışma başlıklarından oluşan
bir araştırma proje başvurusu TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Gıda Güvenilirliği çağrısının GD0201 - Güvenilir Gıda
için Minimum / Alternatif İşleme Teknolojilerinin
Geliştirilmesi / İyileştirilmesi başlığı altında yapılmış
ancak destek alınamamıştır. Proje içeriğinin yeniden
gözden geçirilerek sunulması için TUBİTAK tarafından
açılan çağrılar takip edilmektedir.

Pınar Et ile 2014 yılında Pınar Enstitüsü’nün EUFIC
üyeliği için ortak bir çalışma yürütülmüş ve üyelik
Pınar Et üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu sayede
EUFIC’in Türkiye’deki tek temsilcisi olarak çalışmalar
başlatılmıştır. Pınar Enstitüsü EUFIC Beslenme ve
Sağlık Çalışma Grubu’nun ‘Yağ’ alt çalışma grubunda
grup üyesi diğer firmalarla birlikte iş planlarına ve
olası proje ortaklıklarına dahil olmak amacıyla, Pınar
Et’in de görüş ve önerilerini alarak etkin bir iletişim
faaliyeti yürütmektedir. Ayrıca Pınar Et ile et üretimi
alanında yaşanan sorunlar ve gelişime açık alanların
değerlendirilmesi sonucu “Sütümüzün Geleceği
Bilinçli Ellerde” Projesine benzer bir proje fikrinin
geliştirilmesi için görüş alışverişi yapılmaktadır.
20
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Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Pınar Enstitüsü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
bünyesinde sarkopeni konusunda yapılan 3 adet doktora çalışmasına destek
vermiştir.

Bu işbirliği sayesinde Enstitü toplumda yaşayan
65 yaş ve üstü bireylerde sarkopeni sıklığını
saptama ve beslenme durumunun sarkopeniye
olan etkisini değerlendirme, sarkopeni prevelansına
ilişkin Türkiye’den veri oluşturma ve sarkopeni
hakkında hanelerde farkındalık oluşturarak başta
protein eksikliği ve fiziksel aktivite konusunda bireyleri bilinçlendirme konusunda yapılan çalışmaların bir
parçası olmuştur. Pınar Enstitüsü bundan sonraki
çalışmalarında da toplumun farklı kesimlerinde
yeterli ve dengeli beslenmeyle birlikte fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan çalışmalar
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
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