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Yönetim Kurulu Başkanı’ndan
Gıda, sağlık ve beslenme konularında, 2013 yılından bu yana toplumu bilinçlendirme ve kaliteli yaşam farkındalığı
yaratma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Pınar Enstitüsü için 2018 yılı; ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve bilimsel
çalışmaların yoğunlaştığı bir yıl oldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin Business Call to Action (BCtA) programına 2017 yılı itibariyle üye
olunan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi 2018 yılında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirildi. Ülkemizdeki süt çiftçiliğini geliştirmek hedefiyle hayata geçirilmiş olan proje, sürdürülebilirlik faaliyetleri
kapsamında kapsayıcı iş modeli olarak konumlandırıldı. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kalite ve verimlilik temelinde
doğru uygulamaların benimsetilmesi adına İzmir ve Eskişehir’de belirlenen üreticilerle Pilot Bölge Uygulamaları
kapsamında birebir çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde Türkiye’de
bir ilk olarak, tüm çalışmaların toplumsal faydasının ölçümlenmesi ve Türkiye’deki süt çiftçiliğine dair profilin tanımlanması amacıyla Sosyal Etki Araştırması da 2018 yılında tamamlandı. Araştırma sonuçları, süt üreticilerine yönelik
eğitimlerin etkinliğini göstermenin yanı sıra gelecek dönemde projenin geliştirilmesi sürecinde bizlere yol gösterici
oldu.
2018, ulusal işbirlikleri anlamında da verimli bir yıl oldu. Beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı
bireyler yetiştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam edilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile üç yıl süreli bir işbirliği protokolü imzaladık.
Yeni bir eğitim materyali ile zenginleştirdiğimiz projeyle 2018 yılında, Ege Bölgesinde 5 ile daha ulaştık. Umuyoruz ki
bu projeyle geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya devam edeceğiz.
21 Mayıs Dünya Süt Gününde, halk sağlığı açısından son derece özel bir yere sahip olan ve mucizevi gıdalar arasında
yer alan sütün; dünyada ve Türkiye’de tüketim durumu, beslenmemizdeki önemi ve süt hakkında doğru bildiğimiz
yanlışların yer aldığı “Sağlık İçin Süt” panelini gerçekleştirdik. Panelimiz, süt ve süt ürünleri konusunda uzman
akademisyenlerin katılım ve katkılarıyla; konuyu her yönüyle ele alan, bilgilendirici bir panel oldu.
Gıda, sağlık ve beslenme konularındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kendi çalışanlarımıza yönelik
“Sağlıklı Yaşam Oturumları” projesini 2018 yılında başlattık. “Beslenme ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” ve “Okul
Çağı Çocuğu Beslenmesi” konularında Pınar Süt İzmir fabrikada alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimler gerçekleştirildi.
Toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek misyonumuz
doğrultusunda Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü’nü hayata geçirdik. Gıda teknolojisi, beslenme ile sağlık ilişkisi
ve gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından; bilime katkı, topluma yarar,
uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak akademisyenlerden oluşan değerlendirme kurulu tarafından seçilen üç
makaleye ödül verildi. Yapılmakta olan bilimsel çalışmaları destekleyen ve ilerleyen dönemlerde yapılacak araştırmaları teşvik eden, bol katılımlı bir proje olmasını önümüzdeki yıllar için temenni ediyoruz.
2018 yılı faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımla,
İdil YİĞİTBAŞI
Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı
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SÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ
BİLİNÇLİ ELLERDE
Kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiminde
eğitimin önemine her daim inanan Pınar, 1973 yılındaki
kuruluşundan itibaren bu bilinçle hareket ederek üreticilerin bilinçlenmesi için eğitime destek vermektedir.
Söz konusu eğitim, bilinçlendirme ve üreticinin
desteklenmesi faaliyetleri, 2014 yılından itibaren
kamu - üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde, Pınar
Enstitüsü yürütücülüğünde, Pınar Süt & Çamlı Yem
işbirliğiyle “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Projenin kapsayıcılığı; hem sosyal hem çevresel hem de
ekonomik etkilerinin varlığından ileri gelmektedir.
Projeye sosyal yönüyle bakıldığında; süt üreticilerinin
eğitim ve bilinçlendirilme ihtiyaçlarının karşılanması,
kendi işleriyle ilgili bilgi ve yeterlilik düzeylerinin artırılması ve bu yolla daha verimli ve kaliteli süt üretimi
yapılması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda üreticilerin kendi yöresinde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; üreticilerin kendini değerli hissetmelerini
sağlamakta ve markaya karşı duyulan güveni ve aidiyet
duygusunu pekiştirmektedir. Bunun yanı sıra, bölgedeki
Tarım İl Müdürlükleri, Süt Birlikleri ve Kooperatiflerle
işbirliği yapılarak paydaşlar arası ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanmaktadır.

Projenin geliştirilmesindeki amaç, hayvan sağlığı,
beslemesi, hijyen ve sanitasyon konularında, üreticinin
bilinçlendirilerek, üretilen sütün kalitesinin, değerinin
ve verimliliğinin artırılarak sütün tüm faydalarının
maksimize edilmesidir. Bu sayede, halk sağlığının
korunmasına katkı sağlanması ve aynı zamanda kalite
ve verimlilik artışı ile birlikte üretici refahının da
artması hedeflenmektedir.
Süt ve süt ürünleri üretiminin en önemli aracılarından
olan süt üreticileri, Pınar’ın en önemli paydaşları
arasında yer almaktadır.

Proje çevresel yönüyle değerlendirildiğinde; kaynakların verimli kullanılması yoluyla üretim yapılması
amaçlanarak doğanın ve çevrenin sürdürülebilirliğine
katkı yapılmaktadır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin
iklim değişikliği üzerine etkileri düşünülecek olursa
verimli üretim, üreticiden nihai tüketiciye kadar her
aşamada büyük önem arz etmektedir.

Süt üreticilerine kurulduğu günden bu yana eğitimler
veren, üreticilerini destekleyen Pınar, Sütümüzün
Geleceği Bilinçli Ellerde projesi ile bu eğitim ve
destekleme sürecini, 2018 yılı itibariyle sürdürülebilirlik
faaliyetleri kapsamında kapsayıcı bir iş modeli olarak
konumlandırmıştır.

Proje ekonomik yönüyle ele alındığında; süt çiftçilerinin
hayvan hastalıklarının ve dolayısıyla ilaç ve veteriner
masraflarının azalması, bunun yanı sıra hayvanların süt
veriminde hastalık nedeniyle kayıp yaşanmaması,
makine ekipmanlarının doğru bakımı yoluyla daha uzun
kullanımı, yemleme ile ilgili hatalardan kaçınılması,
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barınak koşullarının iyileştirilmesi gibi etkenler üreticilerin daha verimli üretim yapması anlamına gelmektedir. Verimli üretim ise masrafların azalması ve/veya
gelirin artması yoluyla üretici refahının artması anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar
içerisinde Türkiye’de bir ilk olarak, tüm çalışmaların
toplumsal faydasının ölçümlenmesi ve Türkiye’deki süt
çiftçiliğine dair profilin tanımlanması amacıyla sosyal
etki analizi de gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen analiz
çalışması kapsamında üreticilere yönelik anketler,
eğitim izleme faaliyetleri, etnografik gözlem ve birebir
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, projenin geliştirilmesi sürecinde yol
gösterici bir rol oynayarak yeni dönem planlarına şekil
vermiştir.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Bilinçlendirme Eğitimleri (Hayvan Sağlığı ve Süt Kalitesinin Korunması, Süt Hayvancılığında Beslemenin
Önemi, Kadın Üreticilere Yönelik Sağım Uygulamaları &
Hijyen)
Kalite ve Verimlilik İyileştirmelerine Yönelik Pilot Bölge
Uygulamaları

UNDP Business Call to Action Programı
İşbirliği Süreci

Soğutma Merkezi Çalışanları Eğitimi
Bilgilendirici Basılı Materyaller (Eğitim Notları, Süt
Sığırcılığı İşletmeleri İçin Pratik Bilgiler Broşürü)
Promosyon Ürünler
Sosyal Faydanın Ölçümlenmesine Yönelik Sosyal Etki
Araştırması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için
gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlayan bir
programdır.
Business Call to Action (BCtA), kapsayıcı ve sürdürülebilir yönetişim konusunda Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne ulaşılmasını destekleyen, UNDP bünyesinde küresel bir liderlik platformudur. Şirketler belirli
ve ölçülebilir geliştirme çözümleriyle kendi temel
faaliyet alanları konusunda katkıda bulunur.
BCtA platformuna şirketler, belirli bir başvuru sürecinin
ardından taahhütleriyle birlikte başvuruda bulunurlar.
Pınar Enstitüsü girişimiyle, Pınar Süt adına “Sütümüzün
Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 2017 yılı
itibariyle BCtA platformuna üye olunmuş ve proje
sonuçları 2018 yılı itibariyle Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri (Açlığa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sorumlu Tüketim ve Üretim) ile
ilişkilendirilmiştir.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, İzmir ve Eskişehir
illerinde belirlenen üreticilerle Pilot Bölge Uygulamaları kapsamında kalite ve verimlilik temelinde birebir
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, çiftliklerden alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilerek,
sütün kalitesi ölçülmüştür. Uzman personeller tarafından düzenli üretici ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve doğru
uygulamalar birebir faaliyetlerle aktarılarak iyileşmeler
takip edilmiştir.
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Sosyal Etki Araştırması sonuçlarına göre;

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefine yönelik olarak,
eğitim alan hedef grubun hayvancılık uygulamalarında
toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü mevcut olduğundan projeye, kadın süt üreticilerine yönelik ayrı bir
eğitim programı ilave edilmiştir. Proje öngörüsünde de
yer alan kadın ve erkek uygulamalarının farklılaşmasına
istinaden sosyal etki izleme çalışması da kadın ve erkek
üreticiler için özel olarak yapılandırılmıştır. Bulgulara
göre kadın üreticilerin eğitimleri daha çok içselleştirdiği
ve uygulamaya dönüştürdüğü görülmüştür.

“Açlığa Son” hedefinde belirlenen 2.3 numaralı alt
hedef “küçük ölçekli gıda üreticilerinin verimlilik ve
gelirlerinin iki katına çıkarılması” şeklinde ifade edilmiştir. Projenin hedef kitlesi olan küçük ve orta ölçekli
süt üreticilerinin genel geçim kaynaklarının süt
hayvancılığı olduğu görülmektedir. Proje kapsamında
aktarılan iyi uygulamalar, üreticinin yanlış uygulamalarından kaynaklı gelir kaybını azaltmayı ve bununla
birlikte sütün kalitesini ve miktarını artırmayı amaçlamaktadır. Üreticilerin uygulamalarda eski alışkanlıklarını bırakarak doğru uygulamaları hayata geçirmeye başladığı gözlemlenmiştir.

“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefi doğrultusunda proje, sürdürülebilir kalkınma alt hedeflerinden ekonomik verimlilik için çeşitlendirme, yenilik
getirme ve iyileştirme çalışmalarını desteklemektedir.
Süt üreticiliğinde iyileştirme alanlarının başında, önemli
bir meme sağlığı problemi olan ve önemli ölçüde verimlilik kayıplarına neden olan mastitis ile mücadele
gelmektedir. Eğitim katılımcılarının önemli bir kısmı
mastitis sorunu yaşayanlardan oluşmakta olup, bu
bakımdan eğitimlerin doğru hedef kitleye ulaştığı
görülmektedir. Proje kısa vadede, besleme ve hijyen
eksikliği kaynaklı hasta hayvan sayısını, orta vadede ise
mastitisli hayvan sayısını düşürmeyi hedeflemektedir.

“Sağlıklı Bireyler” hedefi ile projenin bağlantısı, süt
kalitesini iyileştirme çalışmalarının varlığından ileri
gelmektedir. Bu çalışmalar yalnızca çiğ sütün kalitesini
artırmakla kalmamakta, aynı zamanda bireyler tarafından tüketilen çiğ süt bazlı nihai ürünlerin kalitesini de
arttırmaktadır. Süt üretiminin kalitesini ve hijyenini
artıran uygulamalar, sütün faydalarını maksimize
etmek suretiyle halk sağlığını korumaktadır.

“Nitelikli Eğitim” hedefi kapsamında proje, insana
yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve
mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip
gençlerin ve yetişkinlerin sayısının artırılmasını,
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının
yaratılmasını ve geliştirilmesini ve herkes için kapsayıcı
ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasını hedeflemektedir. Eğitim, kaliteli süt üretimi için gerekli
nitelikler konusunda üreticileri bilgilendirmekte ve
yöntemler hakkında farkındalık yaratmaktadır. Böylece
finansal başarı için gerekli niteliklere sahip insan
sayısının artırılması hedeflenmektedir. Katılımcılar
eğitimden faydalandığını ve eğitim içeriği ile süt
hayvancılığı ve süt üretiminde duyulan ihtiyaçların
örtüştüğünü ifade etmektedir.

“Sorumlu Tüketim ve Üretim” hedefi kapsamında
eğitim faaliyetlerinin amacı, nitelikli üretici sayısını
artırmak ve gelecek nesillerde de sorumlu süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Tüm sonuçların tek bir çatı altında toplandığı projenin
nihai amacı; “Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı
üzerindeki faydalarının maksimize edilmesi” şeklinde
belirlenmiş olup, bu doğrultuda çalışmalara devam
edilmektedir.
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EĞLENEREK HAREKET EDELİM
SAĞLIKLI BESLENELİM
Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve beslenme bilincinin
küçük yaşta kazandırılması amacıyla hayata geçirilmiş
olan proje kapsamında, 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile üç yıl süreli bir
işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Yeni Eğitim Materyali
Çocuk merkezli aile yapısı göz önünde bulundurularak
eğitim materyallerine yeni bir kitapçık eklenmiştir.
Eğitimcinin Eğitimi etkinliklerinde her bir öğretmene bir
set halinde dağıtılan eğitim materyallerine ek olarak
(Öğretmen El Kitabı, Beslenme Piramidi ve Besin
Etiketleri, Posterler, Beslenme Tabağı); Öğretmen El
Kitabı’nda yer alan aktivitelere uygun şekilde çalışma
sayfaları içeren bir etkinlik kitapçığı hazırlanmıştır. İlgili
etkinliklerden sonra söz konusu çalışma sayfalarını
birer değerlendirme ya da pekiştirme aracı olması ve
ilgili sayfanın çocuk sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılması öğretmenlere önerilmiştir. Etkinlik sonrası bu
çalışma kâğıtlarını çocukların evlerine götürmelerine
izin verilerek, ailelerin de çocukların öğrendikleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçlenmesini
sağlamıştır.

Öncesinde 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Manisa ili Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen
proje ile 26 anaokulu öğretmeni, Eğitimcinin Eğitimi
kapsamında eğitip almış ve yaklaşık 600 çocuğa
ulaşılmıştır.
2018 – 2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol
ile Türkiye geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına
başlanmıştır. Bu doğrultuda Ekim 2018 tarihinde Aydın,
Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa’da gerçekleştirilen
Eğitimcinin Eğitimi etkinlikleri ile proje genişletilmiştir.
Öğretmen eğitimleri ve onları takiben uygulamalara
başlayan 5 ilde; 100 anaokulu öğretmeni, 92 bağımsız
anaokulu ve 5458 çocuğa ulaşılmıştır. Proje; Yaşar
Topluluğu
Sürdürülebilirlik
Yarışması,
Sosyal
Sürdürülebilirlik kategorisinde ikincilik ödülüne değer
bulunmuştur.

Etkinlik kitapçığında; öz bakım ve hijyen gibi temel
yaşam becerilerinin yanı sıra, çeşitli hayvanların hareketlerini taklit etme gibi fiziksel hareketliliğe yönelik
etkinlikler ile her zaman ya da bazen ve özel günlerde
tüketilmesi gereken besinler, beslenme piramidi,
dengeli beslenme tabağı, sağlıklı atıştırmalıklar,
kahvaltı öğününde tüketilmesi gereken besinler gibi
kendi zevklerine göre çizip boyayabilecekleri, toplam 14
etkinlik içeren çalışma sayfaları yer almaktadır.
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Eğitimcilerin Eğitimi

Temel ilkenin; büyüme ve gelişme özelliklerine uygun
çeşit, miktar ve kıvamındaki besinleri seçmek kadar iyi
beslenme alışkanlıkları kazandırmak olduğu vurgulanmıştır.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Beslenme eğitimleri
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez
ve Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlıklı Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitimcinin Eğitimi Etkinlikleri kapsamında “Okul
Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel Aktivite” konulu
sunumu İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Araş.
Gör. Işıl Betül Kolaşınlı gerçekleştirmiştir. Fiziksel
aktivitenin tanımı, spor ve egzersiz arasındaki fark,
TBSA verilerine göre ülkemizdeki fiziksel aktivite
durumu, fiziksel aktivitenin yararları, fiziksel aktivite
etkinliklerinin nasıl seçileceği anlatılmıştır.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Beslenme başlıklı
eğitimde; sağlığın tanımı, sağlığı etkileyen faktörler,
yaşam döngüsünde beslenmenin önemi, yeterli ve
dengeli beslenme, besin öğeleri ve görevleri, sağlıklı
beslenme piramidi, dengeli beslenme tabağı gibi temel
bilgilerin ardından okul öncesi dönem çocuklarına özgü
yemek yeme davranışları konusuna geçilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 – 4 yaş arası çocuklar
önerilen; koşma, atlama, zıplama gibi serbest açık alan
oyunları, yaşa uygun oyuncaklarla oynama, dans etme,
bisiklete binme, topla oynana oyunlar, su içi ve kum
aktiviteleri, grup aktiviteleri, aile ve diğer çocuklarla
oyun olarak fiziksel aktivite örnekleri verilmiştir. Aynı
şekilde 4 – 5 yaş arası çocuklar için; konsantrasyon ve
denge oyunları, köşe kapmaca, sek-sek, saklambaç,
mendil kapmaca, engeller arasından hedefe ilerleme,
top oyunları, balon ile dans, hayvan taklitleri gibi biraz
daha komplike etkinlikler önerildiği aktarılmıştır.
Fotoğraf ve videolar yardımıyla sınıf içinde ve açık
alanda yapılabilecek örnek uygulamalar görselleştirilmiştir.

Büyüme ve gelişme hızının yüksek olduğu bu dönemde
enerji ve besin öğesi gereksinimi de artmaktadır. Aynı
zamanda bu dönemde çocukların kendi kendine beslenmelerinin arttığı, hastalıklara karşı olan duyarlılığın
arttığı, bunun yanı sıra yetersiz ve dengesiz beslenmeye
bağlı sağlık sorunların sık görüldüğü bir dönem olmaktadır. Okul öncesi dönemde beslenmede temel amaç;
normal sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sağlamak,
hastalıklara karşı direnci artırmak, kemik gelişimi,
bilişsel yetenek ve okul performansındaki artışı ve İleri
yaşlarda görülen bazı hastalıkların önlenmesidir. Bu
dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, kalıcı
olacağı ve yetişkinlik hayatını etkileyeceği için büyük
önem taşımaktadır.
Eğitimde bu bilgilerin yanı sıra beslenme sıklığı ve
miktarı ile ilgili detaylı örnekler ve açıklamalara yer
verilmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarında beslenme
davranışları ve iştahsızlık konuları üstüne durulmuştur.
Akran iletişiminin ve olumlu motivasyonun etkilerinden
söz edilmiş, çeşitli besin sunumlarından örnekler
verilmiştir. Enerji dengesinden bahsedilerek TBSA –
2010 (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması) verilerine yer verilmiştir. Kahvaltının önemine değinilmiş; ana
öğün ve ara öğünler örnek menülerle detaylandırılmıştır.
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“Açlığa Son” hedefinde belirlenmiş olan 2.2 numaralı
alt hedef uyarınca proje ile “beş yaş altı çocukların her
türlü yetersiz beslenme şekillerinin bitirilmesi” hedeflenmektedir. Proje malnütrisyondan obeziteye kadar
her türlü beslenme sorununun önüne geçilmesi
amaçlanarak hayata geçirilmiştir.

Beslenme ve fiziksel aktivite konulu eğitimlerin ardından Proje Danışmanı ve Ege Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez;
projenin amacını, okul öncesi dönemde sağlıklı
beslenme ve hareket kavramlarının önemini öğretmenlere anlatmıştır. Neden okul öncesi dönemde beslenme
ve hareket eğitimi verilmesinin gerekliliğini, düzenli
hareket ve oyunun çocuk gelişiminde teşkil ettiği yeri ve
önemini, okul öncesi dönem çocuklarına verilmesi
gereken sağlık ve sağlıklı beslenme mesajlarının neler
olması gerektiğini açıklamıştır. Ardından projenin
içermekte olduğu 12 haftalık eğitim programı ve Öğretmen El Kitabında yer alan etkinlik planlarından
örneklerin öğretmen katılımıyla interaktif bir şekilde
uygulanması ile Eğitimcinin Eğitimi tamamlanmıştır.

“Sağlıklı Bireyler” hedefinde 3.d maddesinde belirtilmekte olan “ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı
erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi” kapsamında beslenme ve fiziksel
aktivite yetersizliğine dayalı sağlık sorunlarının; çocuklukta edinilecek sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile önlenmesi hedeflenmektedir.

“Nitelikli Eğitim” hedefi çerçevesinde belirlenmiş olan
4.2 alt hedefi kapsamında “tüm kız ve erkek çocuklarının, ilköğretime hazır hale getirilmesi için, nitelikli
erken çocukluk gelişimi bakım ve hizmetleri ile okul
öncesi eğitimine erişiminin sağlanması” projenin temel
amaçlarından biridir. Aynı zamanda, proje kapsamında
öğretmenlere verilmekte olan beslenme ve fiziksel
hareketlilik eğitimleri ile 4.c alt hedefinde belirlenmiş
olan “nitelikli öğretmen arzının önemli miktarda artırılması” hedeflenmektedir.

Öğretmenler; bu eğitimin kendilerinde ve çocuklarda
dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin gerekliliği
konularında farkındalık oluşturduğu ve bilinç
düzeyindeki artışın hayat kalitelerini yükselttiğini belirtmektedirler. Eğitim almış çocukların ailelerden olumlu
geri bildirim alınmıştır.
Proje 2018 yılı itibariyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.

Projenin genel mesajı; sağlıklı toplumların sağlıklı
çocuklarla mümkün olduğudur. Sağlıklı toplumların
mimarı olacak çocuklara, öğretmenlere, ailelere ve
topluma karşı sorumluluk bilinci ve çağdaş eğitime
katkı amacıyla yürütülmektedir.
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SAĞLIK İÇİN
SÜT PANELİ
Ülkemizde 21 Mayıs’ta kutlanan Dünya Süt Günü’nde,
Pınar Enstitüsü’nün yürütücülüğünde “Sağlık İçin Süt”
Paneli, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Pınar
Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı ve İzmir
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’un açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği panelde
mucizevi gıdalar arasında yer alan sütün; dünyada ve
Türkiye’de tüketim durumu, sütün beslenmemizdeki
yeri ve önemi, süt hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar
konularına yer verilmiştir.
Açılış konuşmasında İdil Yiğitbaşı; “Dünyada süt üretiminde ilk 10 ülke arasında yer almamıza rağmen tüketim konusunda Avrupa’nın gerisinde kalıyoruz. TÜİK
verilerine göre içme sütü üretim rakamı 2015 yılında 1
milyon 378 bin tondan, 2017’de yüzde 12 artarak 1
milyon 548 bin tona ulaşmıştır. Bu artış olumlu yönde
olsa da, Euromonitor verilerine göre, dünyada süt tüketiminin en yüksek olduğu Estonya, İrlanda, Finlandiya,
İngiltere ve İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde kişi
başına içme sütü kullanımı yıllık 100 litreden fazladır.
Avrupa ülkelerinde kişi başı yıllık süt tüketimi ortalaması ise yaklaşık 60 litre civarında iken Türkiye’de kişi
başına içme sütü tüketimi ise yıllık sadece 33 litredir. Bu
rakamlara göre Türkiye’de kişi başına günlük ortalama
içilen süt miktarı sadece 90 ml olarak belirlenmiştir. Bu
miktar yaklaşık yarım bardağa eşdeğerdir. Sağlık için
çok değerli bir içecek olan sütün tüketimini artıracak
çalışmalar büyük önem taşıyor. Tam 45 yıldır sosyal

sorumluluk bilinciyle anne sütünden sonra çocuklarımızın süt içmesini teşvik edecek çalışmaları destekliyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesi günde
2 bardak süt içmeye davet ediyoruz.” şeklinde
konuşmuştur.
Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar
Süt Kalite Güvence Direktörü Özlem Yalçın; dünyada ve
Türkiye’de süt üretiminin ve tüketiminin durumunu
anlatırken Ulusal Süt Konseyinin yürütmekte olduğu
çalışmalardan bahsetmiştir.
Dünyada ve Türkiye’de süt üretimi konusunda çarpıcı
bilgiler veren Yalçın; dünyada toplam süt üretiminin 826
milyon ton olduğunu ve en fazla üretilen süt türünün
inek sütü olduğunu belirtmiştir. Dünyada inek sütü
üretiminin bölgesel dağılımının USK verilerine göre;
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Asya’da %30, Avrupa Birliği ülkelerinde %24, Kuzey ve
Orta Amerika’da %18, Güney Amerika’da %9, Avrupa’nın
diğer ülkeleri %9, Afrika %5 ve Okyanus %5 olduğunu
aktarmıştır. Bu çerçevede Türkiye’nin dünyadaki en
büyük 8. süt üreticisi ve Avrupa’nın en büyük 3. süt
üreticisi ülke konumunda olduğunu söylemiştir. Türkiye’de sanayiye aktarılan inek sütü miktarının 9,1 milyon
ton olduğunu ve bunun sektördeki kayıt dışı üretilen
inek sütü oranının %51 olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Dünya ortalamasına bakıldığında sanayiye
aktarılan sütün %64 civarında olduğunu; Avrupa Birliği
ülkeleri ve Amerika için bu oranın %93 ve Okyanusya’da
%100 düzeyinde olduğunu söylemiştir. Üretilen sütün
tamamının sanayiye aktarıldığını ve ülke olarak kat
edilmesi gereken yolumuz olduğunu ifade etmiştir.

Çocuklukta ve ergenlikte en fazla atlanan öğünün
kahvaltı olduğunu belirten Arslan, kahvaltı yapmanın ve
süt içmenin; sağlıklı beslenmenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Laktoz intoleransının çocuk, ergen ve yetişkinleri sütten uzaklaştırdığını, ancak laktoz intoleransı olan bireylerde
kalsiyum düzeyinin düşmemesi adına sütün; laktozsuz
süt, yoğurt, peynir veya muhallebi şeklinde daha katı
tüketilmesinin faydalı olacağına dikkat çekmiştir.
Ardından gerçekleştirilen panelin moderatörlüğü, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Öğretim Üyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal
tarafından yürütülmüştür. Panelde ilk söz alan, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Öğretim Üyesi, Türk Gıda Güvenliği Derneği Danışma
Kurulu Üyesi ve SETBİR Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Hamdi Barbaros Özer; akademi perspektifinden Türkiye’de Süt Endüstrisi konusuna değinmiştir. Süt
sektörünün önündeki fırsatlar ve güçlüklerden bahseden Özer; süt endüstrisi, kamu ve akademi perspektifleriyle genel bir değerlendirmede bulunurken sektör
için öneriler sunmuştur.

Yalçın konuşmasında, Ulusal Süt Konseyinin; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının da dâhil olduğu
kamu kuruluşları, süt üreticileri, süt sanayicileri,
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya
gelerek oluşturduğu bir topluluk olduğunu anlatmıştır.
Ulusal Süt Konseyi’nin, Türkiye’nin sağlıklı süt üretimi
ve tüketiminde dünyada örnek alınan bir ülke olması ve
sektörün gelişimi için bilimsel yollarla politika ürettiğini, uygulanmasına öncülük ettiğini ve piyasa düzenlenmesinde görev üstlendiğini ifade etmiştir. USK projelerinden bahseden Yalçın; Okul Sütü ve Süt İçiyorum
projelerinin detaylarını anlatmıştır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Nehir El süt ile
ilgili doğru bilinen yanlışları açıklarken; Başkent
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Gül Kızıltan sütün sağlık ve beslenme yönünden önemini anlatmıştır.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF – International
Dairy Federation) tarafından her yıl başka bir ülkede
düzenlenen ve “süt” özelinde gerçekleştirilen dünyanın
en kapsamlı çalışması ve en büyük organizasyonu olan
IDF Dünya Süt Zirvesi (World Dairy Summit)’nin 2019
yılında İstanbul’da gerçekleşeceğini aktarmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nur Arslan, besin grupları içinde süt ve süt ürünleri
grubunun önemini, süt tüketimi gereksinimi ve miktarlarını, yaşa göre süt ve süt ürünleri tüketiminin
özelliklerini, süt tüketimi ve hastalıklarla ilişkisini
anlatmıştır.
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SAĞLIKLI YAŞAM OTURUMLARI
Gıda, sağlık ve beslenme konularındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini amaçlayan Pınar Enstitüsü, 2018
yılında çalışanlara yönelik Sağlıklı Yaşam Oturumları etkinliğini hayata geçirmiştir. Bu doğrultuda Pınar Süt
İzmir fabrikada 3 eğitim gerçekleştirilmiştir. Konu başlıkları “Beslenme ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” ve
“Okul Çağı Çocuğu Beslenmesi” olan eğitimler Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Nehir El ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Küçükerdönmez tarafından verilmiştir.
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SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME İÇİN
OYUN VE EĞİTİM GEREÇLERİ TASARIMI
(BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ – BAP)
İnternet ve bilgisayar teknolojisinin hayatımıza pek çok
olumlu şey kattığı bir gerçektir. Kendimizi bu dünyadan
tümüyle soyutlamak neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
Ancak söz konusu çocuklar olduğunda; özellikle de okul
öncesi yaşlarda elektronik ortamdan ziyade, iletişim
kurma becerilerini geliştirecek, hareketli yaşam
alışkanlığı kazandıracak oyunlar oynamak son derece
önemlidir.

Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim projesinin kurgusunu geliştirmek üzere hayata geçirilen
lisanslı oyuncak ve eğitim gereçleri tasarımı BAP
(Bilimsel Araştırma projesi) projesi; Yaşar Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü iş birliğiyle tamamlanmıştır. Keçe kumaşından
besin piramidinin farklı kullanım alanlarını gösteren
oyun gereçleri tasarımı projesinin resepsiyon ve sergi
açılışı 5 Haziran 2018 tarihinde Pınar Enstitüsü Yönetim
Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer’in de katılımıyla Yaşar
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Hareketsizlik, vaktin sürekli elektronik oyuncakların
başında geçirilmesi ve geleneksel oyunların terk
edilmesi nedeniyle yeni nesil; sosyalleşmeden uzak ve
sağlıksız olarak yetişme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bütün bunlara bir de sağlıksız ve dengesiz yeme
alışkanlığı eklendiğinde, obeziteye varan sağlık sorunları da beraberinde gelecektir.

Sergi açılışındaki konuşmasında, projenin yürütücüsü
olan Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Mine Ovacık, “Tasarım projesi sürecinde, ana sınıfı
çocukları için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını
edinmek için bir eğitim modeli, Ege Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nden danışman Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından oluşturuldu. Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan’ın da
beslenme konusunda destek verdiği bu eğitimde
kullanılacak, üç boyutlu besin piramidi, yiyecek, içecek
ve tabakların ürün tasarımı, grafik tasarımı illüstrasyonları tasarım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Pınar Enstitüsü çocukların dengeli beslenme ve fiziksel
aktivitenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacını
önemsediği için hedef kitlesi olarak çocuklara özel bir
yer vermektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin,
fiziksel hareketlilik alışkanlıklarının küçük yaşlarda
edinildiğinin bilincinde olan Enstitü; Yaşar Üniversitesi
işbirliği ile Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Oyun ve
Eğitim Gereçleri Tasarımı projesini hayata geçirmiştir.
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Beslenme piramidi; beslenme düzenimizde almamız
gereken besin gruplarının, ideal tüketim miktarlarıyla
sıralandığı ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan bir
kılavuzdur. Bu proje ile ortaya çıkmış olan oyun
gereçleri; erken çocukluk dönemindeki çocukların
besin gruplarını öğrenmelerini ve sağlıklı beslenme ile
fiziksel hareketlilik alışkanlığı kazanmalarını hedeflemektedir.
Aynı zamanda, projenin yerel ve sosyal sorumluluk
katkısı da bulunmaktadır. Proje kapsamında hizmet
alımı gerçekleştirilen keçe üreticisi ve sanatçısı Ayfer
Güleç ve atölyesi ile çalışılması; yerel ve doğal bir
malzeme olan keçe malzemesi ile Türkiye’de kısıtlı bir
alan olan çocuk oyuncakları tasarımını bağdaştırıcı bir
rol oynamıştır. İşbirliği yapılan atölyenin bir kadın
girişimi olması ve yerel kadın istihdamı sağlaması da
yerel ve sosyal bağlamda proje için güçlü bir yön
oluşturmaktadır. Bu proje, bu gibi girişimlerin
desteklenmesi, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım
işbirliklerinin yapılması, bu işbirliklerinin farklı sektörler tarafından desteklenmesi; sosyal, ekonomik ve
çevresel katkılar sağlaması açısından örnek bir çalışma
olarak önem taşımaktadır. Ayrıca yapılan oyuncaklarda
kullanılan boyalar tarafımıza DYO Ar-Ge Direktörlüğü
tarafından sağlanmış olup, çocukların kullanımına
uygun sertifikalı tekstil boyalarıdır.

Tasarlanan üç boyutlu ürünlerin, çocuk sağlığına
uygunluğu, organik ve çevre dostu bir malzeme olan
doğal keçeden yapılmasına karar verildi. Tasarlanan
oyun ve eğitim gereçlerinin prototipleri, Seferihisar’ın
Doğanbey köyünde Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi keçe sanatçısı Ayfer Güleç tarafından kadınlara istihdam sağlayan Kadın Emeği Evi adlı atölyesinde
üretildi. Ortaya çocukların oyun oynayarak öğrenebilmesi için bir set çıktı. Oyuncaklar, çocuklara günlük
tüketmesi gereken besinleri, bu besinlerin nasıl
oluştuğunu ve besinlerin yararlarını anlatmayı
amaçlıyor. Üretilen besinler, tabaklar, yemekler vs.
biten ürünlerle çocuklar oynadı, gözlemler yaptık.
Eğitim süresince çocukların gördüğü görselleri evde
oynayabilmeleri için bir çıkartma kitabı hazırlandı. Doç.
Dr. Sibel Sönmez’in metinlerini yazdığı kitabın
görsellerini Nilüfer Üstündağ hazırladı” diyerek projeyle
ilgili bilgi vermiştir.
Tasarlanmış olan oyun materyalleri “Eğlenerek Hareket
Edelim, Sağlıklı Beslenelim” Projesini besleyen
yardımcı elemanlar olarak ele alınacak ve ileriki
dönemlerde Enstitü’nün dengeli ve sağlıklı beslenme
konusundaki eğitimlerinde de yardımcı materyal olarak
kullanılacaktır.
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PINAR ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL
MAKALE ÖDÜLÜ
ÖDÜL ALAN MAKALELER

Enstitünün temel amaçlarından olan, “toplumun sağlıklı
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları
ve eğitimleri desteklemek” misyonu çerçevesinde hareket edilmesi ve yapılan bilimsel çalışmaları destekleyerek araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak
çalışmaları teşvik etmesi hedefiyle Pınar Enstitüsü
Bilimsel Makale Ödülü 2018 yılında hayata geçirilmiştir.
Bilimsel Makale Ödülü; gıda teknolojisi, beslenme sağlık ilişkisi (hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite vb.) ve gıda güvenliği
konularında 2013-2018 yılları arasında hakemli dergi
lerde yayınlanmış makaleler arasından; bilime katkı,
toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate
alınarak akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından seçilen üç makaleye verilmiştir. 2019 yılı içerisinde
gerçekleştirilecek ödül töreninde ödül almaya hak
kazanan makale sahiplerine plaket takdim edilerek,
sonuçların basına duyurumu gerçekleştirilecektir.

Birincilik Ödülü
Başvuru Sahibi: Dr. Öğrt. Üyesi Şükrü Güleç
Makale Adı: Investigation of the influence of high
glucose on molecular and genetic responses: an in
vitro study using a human intestine model
İkincilik Ödülü
Başvuru Sahibi: Dr. Gıda Yük. Müh. Pınar Ercan
Makale Adı: Inhibitory effects of chickpea and Tribulus terrestris on lipase, α-amylase and α-glucosidase
Üçüncülük Ödülü
Başvuru Sahibi: Arş. Gör. Ezgi Doğan Cömert
Makale Adı: Mechanism of the interaction between
insoluble wheat bran and polyphenols leading to
increased antioxidant capacity
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PINAR ENSTİTÜSÜ GÖRÜNÜRLÜK
ÇALIŞMALARI
2015 yılında bu yana; gıda, sağlık ve beslenme konularında bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak
misyonuyla Pınar Enstitüsü; Yaşar Topluluğu’nun tüm
çalışanlarına E-Bülten’ler aracılığıyla ulaşmaktadır.
Bültenlerde; “Ekolojik Ayak İzimiz”, “Dünyada Gıda
Güvenliği ve Beslenme”, “Beslenme ve Diyetetiğin
Tarihçesi”, “Enerji Dengesi”, “Tuz ve Sağlık”, “Gıda
Katkı Maddesi Nedir? Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Çocukluk Çağı Obezitesi” ve “Magnezyum” gibi konuların
güncel bilimsel araştırmaları tüketicilerin anlayacağı
dilde ele alınmasının yanı sıra, Enstitü ile ilgili haberler
yer almaktadır.
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3. Agroexpo Uluslararası Tarım,
Hayvancılık, Süt, Et ve Teknolojileri
Fuarı (1 – 4 Şubat 2018, İzmir)
1-4 Şubat 2018 tarihlerinde İzmir Fuar’ında
gerçekleştirilen Agroexpo fuarına Pınar Enstitüsü
olarak katılım gösterilmiştir. Eğitim alanında üç gün
boyunca “Hayvan Sağlığı ve Süt Kalitesinin Korunması”,
“Süt Hayvancılığında Beslemenin Önemi” ve “Sağım
Uygulamaları ve Hijyen” konularında süt üreticilerine
yönelik eğitimler düzenlenmiştir.
Eğitimler, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ayhan Baştan; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cangir Uyarlar ve Pınar Süt
Çiğ Süt Geliştirme Uzmanları olan Yıldız Fişekçi ve Pınar
Tekin tarafından sağlanmıştır.
Eğitmenlerden Dr. Öğr. Üyesi Cangir Uyarlar, TRT World
kanalında yayınlanan Milking the Future programına
röportaj vererek Türkiye’deki süt çiftçiliğine yönelik
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Aynı zamanda süt üreticilerine yönelik hazırlanan “Süt
Sığırcılığı İşletmeleri İçin Pratik Bilgiler Broşürü”, fuar
kapsamında dağıtılmış ve sonrasında üretici eğitimlerinde kullanılmaya devam edilmiştir.
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1. Uluslararası Gıda ve İlaç
Kongresi (1st International
Food & Medicine Congress –
IFMC 2018) (24 Mayıs – 27
Mayıs 2018, Ankara)
1. Uluslararası Gıda ve İlaç Kongresi 2018 (IFMC 2018)
24 – 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde
gerçekleştirilmiştir. Gıda, beslenme ve sağlık konularının birleştiği alanlardaki en son gelişmelere vurgu
yapılan kongrenin teması “Gıda, Beslenme ve Tıbbın
Ortak Alanlarındaki Son Gelişmeler” olarak belirlenmiştir.
Kongrede; bilim insanları, araştırmacılar, sektör
temsilcileri, bürokratlar ve gıda işleme, tıbbi uygulamalar, halk sağlığı ve beslenme gibi farklı disiplinlerden
gelen tüm paydaşları için; son bulgularını, deneyimlerini ve yenilikçi görüşlerini paylaşmaları için ortak bir
zemin oluşturulması hedeflenmiştir.
Kongrede, gıda ve tıp alanındaki paydaşların bir araya
gelmesiyle, ulusal/uluslararası ortak politika oluşturma
süreci, gıda-sağlık eğitimindeki durum, gıda ve
insan/toplum sağlığı etkileşimi, bu alanda kamuakademi - özel sektör işbirliği, yaşanan sorunlar ve
çözüm önerileri ele alınarak, güncel bilgiler bilimsel bir
ortamda tartışılmıştır.
Temel olarak gıda – sağlık – beslenme ilişkisine odaklanmış araştırmaların uluslararası düzeyde tartışıldığı
bir platform olmayı hedefleyen IFMC 2018’de 16 sözlü
oturumda 83 konuşmacı yer almıştır ve 78 poster bildirisi yapılmıştır.

Kongrede;
akademi,
endüstri
ve
kamudan
konuşmacıların katılımıyla “Üniversitelerde Gıda ve
Sağlık Eğitimi: Disiplinlerarası yaklaşım”, “Gıda ve
Sağlık Alanlarında Ortak Politikalar Geliştirilmesi:
Güçlükler ve Gereklilikler”, Akademi ve Endüstri” ile
“Klinik Beslenme” konularında tematik oturumlar da
yer almıştır.

Kongreye Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Bahattin Güzel, Hacettepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik
ile Dekan yardımcıları Prof. Dr. Kenan Ateş ve Prof. Dr.
Pelin Arıbal Ayral, Dünya Sağlık Örgütü-(DSÖ) Türkiye
Ofisi Sorumlusu Pavel Ursu, Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü-Türkiye Koordinatörü Viorel Gutu, Türkiye
Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)
üst düzey temsilcilikleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Avrupa Gıda
Güvenliği Otoritesi (EFSA), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan
davetli konuşmacılar katılmıştır.

DSÖ Türkiye, FAO Türkiye, Integrating Food Science
Engineering Knowledge Into the Food ChainISEKI-Food Association, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda
Teknolojisi Derneği, Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, Türkiye Diyetisyenler
Derneği, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF) ile Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR)’nin ve Pınar
Enstitüsü’nün destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
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TÜSİAD SÜR 2018 Konferansı
(28 Eylül 2018, İzmir)

Sürdürülebilir Tarım ve
Gıdaya Erişim Toplantısı
(12 Ekim 2018, İstanbul)
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin
(SKD Türkiye) TÜSİAD ve Global Compact Türkiye iş
birliğiyle düzenlediği Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya
Erişim toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan
katılımı ile 12 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmiştir.
Çevresel, sosyal ve ekonomik perspektiften sürdürülebilir tarım konusunun işlendiği ve “Sürdürülebilir Tarım
İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi”nin de tanıtıldığı
toplantı, iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile
akademisyenlerden büyük ilgi görmüştür.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) iş
dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak
amacıyla her yıl organize ettiği TÜSİAD SÜR Konferansı
2018 yılında 28 Eylül tarihinde İzmir’de Havagazı Fabrikası’nda düzenlenmiştir. Başarılı sürdürülebilirlik
uygulamaları ve bu uygulamaların toplumsal etkilerini
sergileyen sunum ve performanslar yer alan etkinlik
2018 yılında, Yaşar Holding sponsorluğu, Yaşar Üniversitesi akademik işbirliği, Global Compact Türkiye ve
ESİAD işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Pınar Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan
“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi söz
konusu rehberde yer almıştır.
SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, hazırlanan
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Uygulamalar Rehberi'nin
hazırlanma sürecinin yanında yayında vakası bulunan
şirketlerin iyi uygulama örneklerini de aktarmıştır.

Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bu uygulamaların toplumsal etkilerini sergileyen sunum ve
performansların yer aldığı etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
yapmıştır.

Konferans kapsamında ayrıca çevresel, sosyal ve
ekonomik
perspektiften
sürdürülebilir
tarım
konusunun tartışıldığı bir panel yer almıştır. İrfan
Donat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarım
Dairesi Başkanı Doç. Dr. Taylan Kıymaz, FAO Türkiye
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, İstanbul Politikalar Merkezi Dr. Ümit Şahin, TEMA Vakfı Yönetim
Kurulu Danışmanı Tanfer Dinler katılmıştır. Toplantının
kapanış konuşmaları ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Lideri Metin
Akman ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi Zeynep Sungu tarafından yapılmıştır.

Konuşmasında, çalışmalarını sürdürebilirlik eksende
devam ettirdiklerini belirten TÜSİAD Başkanı Erol
Bilecik, “Bugün dinleyeceğimiz hikâyeler bize şunu
gösteriyor: İş dünyası olarak sahip olduğumuz bilgi,
teknoloji, insan kaynağı ve finansal kaynaklar ile hem
bugünkü hem de gelecek kuşaklara ‘yaşanabilir bir
gelecek’ sunabilecek güçteyiz” şeklinde konuşmuştur.
Konferansta, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin
temsilcileri, kendi sektörlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının yarattığı etkileri paylaşmıştır.
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Inclusive Business & The
SDGs: Breakfast Series
(Kapsayıcı İş & Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri: Kahvaltı
Serisi) (8 Kasım 2018, İstanbul)
Engaging with the Sustainable Development Goals for
Impactful Business (Etkili İş için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katılmak)
UNDP Istanbul International Center for Private Sector in
Development (IICPSD) tarafından 8 Kasım 2018 tarihinde organize edilen ve kahvaltı serisi etkinliğinin ilki olan
oturuma, Pınar Enstitüsü olarak katılım gösterilmiştir.
Yurtdışından UNDP’ye fon sağlayan kurum temsilcilerinin yanı sıra Vodafone, Mastercard, H&M, Koton, Aytim
Grup, Coca Cola gibi firmaların da katıldığı etkinlikte,
Pınar Enstitüsü tarafından Business Call to Action
(BCtA) programı çerçevesinde Sütümüzün Geleceği
Bilinçli Ellerde projesi sürecinde gerçekleştirilen
faaliyetler, ulaşılan sonuçlar ve Sosyal Etki Araştırma
sonuçlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile
ilişkisine dair bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun
ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde oturumun moderatörü ve dinleyicilerden projeye ve sektöre
ilişkin yöneltilen soruların yanıtlanmasını takiben etkinlik sonlandırılmıştır.
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YAŞAR TOPLULUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YARIŞMASI
Yaşar Topluluğu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilirliğe verdiği önemin göstergesi olarak
düzenlenen ve kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, etkin ve verimli kaynak kullanımının yanı sıra toplumsal katkı
projeleri ile gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasına etki eden ve çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışının
gelişimini hedefleyen “Sürdürülebilirlik Yarışması”na Pınar Enstitüsü, “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim”
projesi ile Sosyal Sürdürülebilirlik kategorisinde başvuruda bulunmuş olup, ikincilik ödülüne değer görülmüştür.
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SAĞLIK İÇİN SÜT PANELİ
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BASINDA PINAR ENSTİTÜSÜ

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME İÇİN
OYUN VE EĞİTİM GEREÇLERİ” BAP PROJESİ
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PINAR ENSTİTÜSÜ
BİLİMSEL MAKALE ÖDÜLÜ
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