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2019 yılı Pınar Enstitüsü olarak; gıda, sağlık ve beslnme 
konularında toplumu bilinçlendirme ve kaliteli yaşam 
farkındalığı yaratma misyonumuz çerçevesinde ve top-
lumsal sorumluluğumuz doğrultusunda hayata geçirdi-
ğimiz projelerin zenginleştiği bir yıl oldu. 

Pınar Süt olarak kaliteli ve sağlıklı süt ürünleri üretimin-
de eğitimin önemine olan inancımızla kuruluşumuzdan 
bu yana üreticilerin eğitimine destek verdik. 2014 yılın-
dan itibaren Pınar Enstitüsü olarak bu süregelen eğitim-
lerin kapsamını genişleterek kamu – üniversite – sanayi 
iş birliği ile Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesini 
sürdürüyoruz. Halk sağlığının korunmasına katkı sağ-
lanması, aynı zamanda kalite ve verim artışıyla üretici 
refahının artmasını hedeflediğimiz projemize  2019 yılın-
da yeni eğitim programları ve içerikler geliştirdik. Aynı 
sorumlulukla, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş 
birliği ile hazırlanan “Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi”; 
süt sektörüne ve hayvancılığıa katkı sağlamak amacıyla 
bu alanda çalışan profesyonellere ve araştırmacılara yö-
nelik kapsamlı bir kaynak olmuştur. 

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi; Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Call to Ac-
tion platformu tarafından Etki Şampiyonları programına 
dahil edilen uluslararası alandaki 25 projeden biri olma 
başarısını göstererek bu yıl bizleri gururlandı. Bunlarla 
beraber Pınar Süt olarak, Türkiye’de süt çiftçiliğine kat-
kılarımızın yanı sıra proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların yer aldığı blog yazısı, dünyanın en seçkin ya-
yın kuruluşlarından biri olan The Guardian’da yayınlandı 
ve uluslararası alanda örnek gösterilen projeler arasın-
da yer aldı.

Bir toplumun geleceğinin, sağlıklı bireylerin varlığı ile 
mümkün ve sürekli olabileceğinin bilincinde olarak yü-
rütmekte olduğumuz “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 

Beslenelim projesi” ile bu yıl Ankara’da yüksek katılımlı 
bir Proje Paneli gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve alanında uzman akademisyenlerin 
gerçekleştirdikleri sunumları hem eğitici hem de ufuk 
açıcıydı. 2019 yılı projenin yaygınlaştırma çalışmaları açı-
sından da verimli bir yıldı. Projemiz vasıtasıyla Ankara 
iliyle birlikte Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir ille-
rinde toplam 3044 çocuğa ulaşıldı. Projenin daha geniş 
kitlelere yayılması adına açınan web sitesi ve uygulama-
ların takibini kolaylatıran öğretmen portalı da bu sene 
hayata geçirildi. Akademik açıdan da verimli olan 2019 
yılında, proje kapsmında toplanan verilerle hazırlanan 
akademik çalışmamız IDF Dünya Süt Zirvesi’nde poster 
bildiri olarak sunuldu.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bö-
lümü iş birliği ile Anne & Çocuk Beslenme Atölyesi 2019 
yılında ilk kez gerçekleştirildi. Anneler sağlıklı atıştırma-
lıklar hazırlamak için mutfağa girdiklerinde çocuklar, 
beslenme ve aktif yaşamın önemini eğlenerek öğrene-
cekleri aktivitelerle keyifli vakit geçirdiler.

Sağlıklı bir toplum için bilimsel bir altyapı ile hazırlanan 
çalışmaların uygulamada çok daha sağlıklı sonuçlar ve-
receğine olan inancımızla, Pınar Enstitüsü Bilimsel Ma-
kale Ödülü’nün ikincisi 2019 yılında gerçekleştirildi. Yapıl-
makta olan bilimsel çalışmaları destekleyen ve ilerleyen 
dönemlerde yapılacak araştırmaları teşvik eden bir pro-
je olmaya devam etmesini ümit ediyoruz.

2019 yılı faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mut-
luluk duyuyoruz.

Saygılarımla,

İdil YİĞİTBAŞI
 Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

Pınar Enstitüsü 2019 Faaliyet Raporu  |  Yönetim Kurulu Başkanından

Yönetim Kurulu 
Başkanından
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HAKKIMIZDA

Yönetim Kurulu Başkanı
 İdil YİĞİTBAŞI
 Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Prof. Dr. Sibel KARAKAYA

 Ege Üniversitesi Mühendislik
 Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Beslenme Bilim Dalı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi
 Prof. Dr. Gül ERGÖR

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
 Ankara Üniversitesi Ziraat

 Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
 Birol DELİBAŞ

 Pınar Süt İzmir Fabrika
Kalite Müdürü

Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlen-
dirmek için sosyal sorumluluk anlayışıyla ve toplumun 
sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan, 
ticari bir faaliyeti olmayan ve kâr amacı gütmeyen Pınar 
Enstitüsü, 13 Haziran 2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerine 
başlamıştır.

Misyonumuz gıda, sağlık ve beslenme konularında top-
lumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı ya-
ratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek, bilgi 
ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak-
tır. 

En büyük hedefimiz ise gıda ve beslenme alanında bir 
referans noktası olmaktır.

İnsan sağlığı ve hayat kalitesi üzerinde doğrudan etkisi 
olan gıda ve beslenme alanlarında hem toplumsal hem 
de bireysel düzeyde bir farkındalığa ihtiyaç duyduğumuz 
günümüzde, bu farkındalığa ulaşmamızı sağlayacak bil-
ginin güvenilir olması her şeyden önemli. Güvenilir bilgi-

nin sağlanması ise sivil toplum kuruluşlarından kamuya, 
özel teşebbüslerden akademisyenlere kadar toplumun 
tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Pınar Enstitüsü, 
bu noktada topluma karşı sorumluluğunu yerine getir-
me gayreti içerisindedir.

Toplumun doğru beslenme bilincine sahip olmasına 
yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Pınar 
Enstitüsü, tüketicilerin bilimsel ve güvenilir kaynaklara 
ulaşmasına olanak tanıyacak gıda, sağlık ve beslenmeye 
ilişkin konularda bireylere bilinç ve farkındalık kazan-
dıracak çalışmaları hayata geçirmekte ve kurumsal bir 
vatandaş olarak, bu alanlarda disiplinler arası etkin bir 
iş birliğini desteklemektedir.

Bilimsel araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, 
yapılan araştırmalara ve eğitimlere destek vermek, 
araştırma sonuçlarını yayımlamak ve bilgi ağlarında 
yer almak gibi çalışmalarla faaliyetlerini sürdüren Pınar 
Enstitüsü; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Enstitü 
Direktörlüğü olmak üzere üç ana organa sahiptir.

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu
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FAALİYETLERİMİZ
EĞLENEREK HAREKET EDELİM 
SAĞLIKLI BESLENELİM

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve beslenme bilincinin kü-
çük yaşta kazandırılması amacıyla hayata geçirilmiş 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile imzalanan iş birliği protokolüyle yürütülmekte olan 
projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması çalışmaları 
2019 yılında hız kazanarak devam etmiştir. 

PROJE PANELİ (21 Haziran 2019 – Ankara)
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve 
Pınar Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen “Eğlenerek 
Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinin 2019 – 
2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara’da yay-
gınlaştırılması adına Ankara ilinde Proje Paneli ve Eği-
timcinin Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen panelde 
konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Mü-
dürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı 
Dr. Gülderen Özdemir, toplumun kalkınması, gelişmesi, 
refahı ve mutluluğunun çocukların iyi ve doğru bir şekil-
de yetiştirilmesine bağlı olduğuna değinirken, Yaşar Hol-
ding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coş-
kun, geleceğimizin mimarı olan çocukların eğitilmesinin, 
toplumun sağlıklı temeller üzerine inşa edilmesi anlamı 
taşıdığını belirtmiştir. 

Pınar Enstitüsü’nün gıda, sağlık ve beslenme konuların-
da toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bu-
lunma misyonu doğrultusunda; beslenme bilincinin kü-
çük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi 
hedefiyle hayata geçirdiği proje, çocuklarla beraber öğ-
retmen ve ailelerin de bilinçlenmesini hedeflemektedir. 

Ankara’da düzenlenen panelde konuşan Millî Eğitim Ba-
kanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliş-
tirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir; 
proje içeriğinden ve uygulamalarından memnuniyet duy-
duklarını dile getirmiştir. Özdemir; beden ve ruh sağlığı-
nın öneminin tartışmasız öncelik olduğu ve bu önceliğin 
küçük yaşlarda kazandırılması hedefiyle hayata geçiri-
len proje hakkında “Bakanlığımızın Hedef 2023 vizyonu  
doğrultusunda  çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, 
psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, 
sağlıklı beslenme, trafik ve çevre duyarlılığı arttırmak, 
enerji tasarrufu, doğal varlıkları koruma gibi konular-
da erken yaşta farkındalıklarını geliştirmek; teknolojiyi 
etkin kullanmalarını, yapılandırılmış eğitim ortamların-
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da inovatif faaliyetler yapabilmelerini sağlamak gibi pek 
çok alanda proje ve çalışmalar yürütmekteyiz. Ülkemi-
zin kalkınması, gelişmesi, refahı ve mutluluğu çocukla-
rımızın iyi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. 
Çocuklarımıza yaptığımız tüm yatırım, kazandırılan her 
alışkanlık geleceğe yapılmış yatırımdır. Bu amaçla; eğitim 
gibi dinamik ve sürekli yenilenmeyi gerektiren bir alan-
da kalitenin artırılması toplumun tüm kesimlerinden iş 
birliklerinin sağlanması, mevcudu daha da iyileştirecek, 
geleceğe yapılan yatırımın kalitesini artıracaktır. Bu kap-
samda yaptığımız iş birliklerinden biri de Pınar Enstitüsü 
ile gerçekleştirdiğimiz Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 
Beslenelim projesidir. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerin, 
öğretmenlerin ve tüm okul personelinin ruhsal, bedensel 
ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefle-
mekteyiz” demiştir. 

Proje hakkında içerik, süreç ve sonuçların paylaşıldığı 
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Proje Pa-
neli’nde ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi’nden 
Sn. Berna Karakaş tarafından “Türkiye’de Çocukluk Çağı 
Obezitesi” ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel tarafın-
dan “Çocukluk Dönemi Beslenme Bozuklukları” hakkında 
sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Sunumlar sonrasında eğitimlerin uygulamalarının ger-
çekleştirildiği panel ardından konuşmacılara katkıla-
rından ötürü teşekkür plaketi takdim edilmiştir. Öğleden 
sonraki programda katılımcı öğretmenlerle eğlenceli ve 
öğretici aktiviteler içeren atölye çalışmalarıyla destekle-
nen etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen panel aynı zamanda Eğitimcinin Eğitimi kap-
samında değerlendirilmiştir. Böylelikle Ankara ili, proje-
nin uygulandığı illerden biri olmuştur. 

Hikaye Kitabı – Deniz’in Gökkuşağı Besinleri
Çocukların temel yaşam becerileri eğitimi konusunda 
okulda öğrendikleri beslenme ve hareket etkinliklerini 
desteklemek ve öğrenilen bilgilerin evde aile ile etkile-
şimli biçimde pekiştirilmesi amacıyla proje kapsamında; 
Ege Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sibel Sönmez’in yazarlığı ile hazırlanan “Deniz’in 
Gökkuşağı Besinleri” hikaye kitabı projenin uygulandığı 
illerde dağıtılmaktadır. 

Proje Yaygınlaştırma Çalışmaları
2 Aralık Afyonkarahisar, 3 Aralık Kütahya ve 4 Aralık 
Eskişehir olmak üzere Eğitimcilerin Eğitimi Etkinlikleri 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimcinin Eğitimi Etkinlikleri son-
rasında yapılan Eğitim Değerlendirme Anketi sonucu 
%89 oranında öğretmenlerin memnun kaldıkları belir-
lenmiştir.
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Bu illerde de okula öncesi dönem çocuklarına dengeli ve 
sağlıklı beslenme ile fiziksel hareketlilik alışkanlıklarının 
kazandırılması hedeflenmektedir. 

Eğitimcinin Eğitimi Etkinliklerini takiben, projenin eğitim 
programının bitiminde çocuklara dağıtılmak üzere De-
niz’in Gökkuşağı Besinleri isimli hikaye kitapları öğret-
menlere dağıtılmıştır.

2019 yılında Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eski-
şehir illerinde 203 bağımsız anaokulu öğretmeni eğitim 
almış olup toplam 3044 çocuğa ulaşılmıştır.

Akademik Çalışma 
2018-2019 Öğretim yılında Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, 
Uşak ve Ankara’da toplam 195 öğretmenin katılımı ile 
“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının, Eğitimcilerin ve Ço-
cukların Süt ve Süt Tüketimine İlişkin Görüşlerinin İn-
celenmesi” çalışması hazırlanmıştır. “Eğlenerek Hareket 
Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi öğretmen eğitimleri 
kapsamında öğretmenlere “Okul Öncesi Dönemde Sağ-
lıklı Beslenme”, “Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi 
ve Eğitimi”, “Proje Materyalleri” ve “Uygulamalı Etkinlik 
Örnekleri” sunulmuştur. Çıkan sonuçlardan derlenen 
çalışma bulguları 23 – 26  Eylül 2019 tarihinde gerçek-
leştirilen IDF Dünya Süt Zirvesi (IDF WDS) 2019’da poster 
bildiri olarak sunulmuştur.

MUTLU ÇOCUKLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE – 2023 EĞİTİM 
VİZYONU
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 
yer alan üç ana başlıkta beş hedef ile ilişkilendirilmiştir.

ERKEN ÇOCUKLUK
HEDEF 1: Erken Çocukluk Eğitim Hizmeti Yaygınlaştırılacak

HEDEF 2: Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Yönelik 
Bütünleşik Bir Sistem Oluşturulacak

HEDEF 3: Şartları Elverişsiz Gruplarda Eğitimin Niteliği 
Artırılacak

Erken çocukluk eğitimi tüm çocukların ihtiyacı ve hakkı-
dır. Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar yaşam boyu de-
vam etmektedir. Bu nedenle hedef kitle, erken çocukluk 
dönemindeki çocuklardır. Erken çocukluk döneminde 
doğru beslenme ve fiziksel hareketlilik alışkanlıklarını 
bütünleşik bir şekilde yaşam alışkanlığı haline getirmek 
amaçlanmaktadır. Bununla beraber sistemin bütünlü-
ğünün sağlanması adına, projenin gerçekleştirilmekte 
olduğu şehirlerde tüm ilçeler uygulamaya dâhil edilerek 
eğitimde eşitlik sağlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE 
YÖNETİMİ
HEDEF 1: Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Geli-
şimleri Yeniden Yapılandırılacak

Öğretmenlerin dengeli ve sağlıklı beslenme ile fiziksel 
hareketlilik konularında bilinç düzeyleri arttıkça, eğitim 
verdikleri çocuklar için daha faydalı eğitim modelleri ve 
beslenme biçimleri oluşturabileceklerdir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME
HEDEF 1: Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik Ni-
telik ve Erişim Artırılacak Projenin temel hedefi; alışkan-
lıkların kazanıldığı dönemde, yaşam boyu sürdürülecek 
sağlıklı yaşam becerileri kazanılmasının sağlanmasıdır.



8

Kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiminde eğitimin 
önemine her daim inanan Pınar, 1973 yılındaki kurulu-
şundan itibaren bu bilinçle hareket ederek üreticilerin 
bilinçlenmesi için eğitime destek vermektedir. Söz konu-
su eğitim, bilinçlendirme ve üreticinin desteklenmesi fa-
aliyetleri, 2014 yılından itibaren kamu-üniversite-sanayi 
işbirliği çerçevesinde, Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde, 
Pınar Süt & Çamlı Yem işbirliğiyle “Sütümüzün Geleceği 
Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Projenin geliştirilmesindeki amaç, süt çiftçilerinin bilinç-
lendirilerek, üretilen sütün kalitesinin, değerinin ve ve-
rimliliğinin artırılması ve sütün tüm faydalarının maksi-
mize edilmesidir. Bu sayede, halk sağlığının korunmasına 
katkı sağlanması ve aynı zamanda kalite ve verimlilik ar-
tışı ile birlikte üretici refahının da artması hedeflenmek-
tedir.

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinde 2019 
yılında Aydın, Muğla, İzmir, Eskişehir, Bilecik ve Bursa ol-
mak üzere 6 ilde yaklaşık 600 süt üreticisine eğitim des-
teği sağlanmıştır. Böylece proje faaliyetleri ile 13 farklı 
ilde toplamda 7.500’ün üzerinde süt çiftçisine ulaşılmış-
tır.

Toplumun her kesiminde olduğu gibi süt üretiminde de 
kadının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu bilinçle gelişti-
rilen ve kadın üreticilerimize ulaştığımız “Sağım Uygu-
lamaları ve Hijyen” konulu eğitimlerimiz 2019 yılında da 

kesintiye uğramadan devam etmiştir. Bahsi geçen eğitim 
programına ilave olarak buzağı bakımına yönelik yeni bir 
eğitim programı daha geliştirilmiş ve kadın çiftçilerimizin 
bu konuda da bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Hayvan 
sağlığı, hayvan beslemesi ve sağım uygulamaları eğitim-
lerine ilave olarak “İneklerde Kuru Dönem Yönetimi” ve 
“Buzağı Bakım ve Beslemesi” konulu yeni eğitimler ara-
cılığıyla üreticilerin bilinçlendirilmesi faaliyetlerine de-
vam edilmiştir. Yanlış uygulamalardan dolayı buzağı ka-
yıpları yaşanabilmekte ve bu durum, hem üreticiler hem 
de ülkemiz hayvancılığı adına olumsuz sonuçlar doğur-
maktadır. Sağlıklı ineklerin sağlıklı buzağılar ile mümkün 
olmasından yola çıkılarak geliştirilen buzağı odaklı yeni 
eğitim programlarıyla proje yaygınlaştırılmaya devam 
edilmiştir. Bahsi geçen eğitimler özellikle doğum öncesi, 
esnası ve sonrasında sağlık, besleme, hijyen ve izlenmesi 
gereken kritik uygulamalar hakkında üreticilerin dikkat 
etmesi gereken hususları içermektedir.

Süt çiftçileri için önem arz eden konulardan biri olan 
bütçe ve finans yönetimi konusunda da yeni bir iş birli-
ğine gidilmiştir. Habitat Derneği tarafından geliştirilen, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa 
Europe Türkiye tarafından desteklenen “Paramı Yönete-
biliyorum” projesinin “Çiftçiler İçin Finansal Okuryazar-
lık” modülü kapsamında Eğitmen Eğitimi sürecine dahil 
olunarak, üreticilerin gelir-gider dengesi, birikim, nakit 
akışı, borçlanma gibi konularda finansal bilinç düzeyleri-
nin artırılması amaçlanmaktadır.
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Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar “IDF Dün-
ya Süt Zirvesi”, “Yaşar Sürdürülebilirlik Günü”, “2. Ulusla-
rarası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi” ve “Ege Üniversitesi 
Dünya Gıda Günü”nde sunulmuştur. “2. Ulusal Sütçülük 
Kongresi” ve “I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda 
Sempozyumu”nda da faaliyetlerin kapsayıcı iş modeli 
çerçevesinde anlatıldığı proje, bahsi geçen etkinliklerin 
bildiri kitaplarında yer alarak akademik literatüre katkı 
sağlamıştır.

Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi
Değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan süt üre-
ticilerine destek olma gayretiyle faaliyetlerimize devam 
etmekteyiz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş-
birliği ile hazırlanan Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi, 
süt sektörüne ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla 
süt çiftçiliği alanında çalışmakta olan profesyonellere, 
araştırmacılara ve yetiştiricilere yönelik kapsamlı bir ça-
lışma olmuştur. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Aral ve Fırat 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekono-
misi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Saltuk Arıkan tarafından “Süt Sığırcılığı 
İşletmelerinde Kârlılık ve Ekonomik Sürü Yönetimi’ne 
İlişkin Genel Prensip ve Uygulamalar” konusu rehberin 
ilk bölümünde ele alınmıştır.

İkinci bölümde Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Necmettin Ünal tarafından “Süt Sığırı Yetiştiri-
ciliğinde Hayvan Refahı” konusunda, üçüncü bölümde 
ise Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saçaklı tarafından “Süt 
İneklerinin Beslenmesi” konusunda bilgiler aktarılmış-
tır.

Rehberin dördüncü bölümünde Klinik Bilimler Bölümü, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şahal tarafından “Ruminant Enfeksiyöz Hastalıkları” 
konusu ele alınmış, son bölümde ise Doğum ve Jinekoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Baştan tara-
fından “İneklerde Meme Sağlığı ve Önemi” konusunda 
bilimsel detaylar ve doğru uygulamalar kaleme alınmış-
tır.

“Süt Çiftçiliği İyi Uygulama Rehberi”nin tüm paydaşlar 
için bilimsel verilere dayalı kaynak bir kitap olmasının 
yanı sıra süt çiftçiliğinin sürdürülebilirliği için örnek bir 
çalışma olması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kitap; Ta-
rım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye’deki Veteriner Fa-
külteleri, Ziraat Fakülteleri ve Veteriner Odalarının yanı 
sıra aktif olarak faaliyet gösterilen illerin Tarım ve Or-
man İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Üretici Örgütleri 
ile paylaşılarak geniş bir yayılımla ilgili paydaşlara ulaştı-
rılması sağlanmıştır.

İlgili gönderimlerin sağlanmasının ardından Tarım ve 
Orman Bakanlığı Hayvancılık Şube Müdürlüğü ziyare-
tinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Dekanlığı, kitabın yazarı olan öğretim üyeleri ile birlikte 
ziyaret edilerek, rehber çalışması ve gelecekte olası iş 
birlikleri hakkında görüşülmüştür.

Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
(UNDP) Business 
Call to Action 
(BCtA) Platformu 
İşbirliği Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Çalışmalar
Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Business Call to Action platformu tarafından Impact 
Champions (Etki Şampiyonları) programına dahil edilen 
uluslararası alandaki 25 projeden biri olma başarısını 
göstermiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen Sosyal 
Etki Analizi çalışmasının Türkiye’de bir ilk olması, cinsiyet 
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farklılıkları gözetilerek uygulanması, soru formlarının geniş 
bir perspektifi içermesi, araştırmada niteliksel ve niceliksel 
metotların birlikte kullanılması, anketlerin etnografik 
gözlemlerle desteklenmesi, köyün ileri gelenleri ve 
muhtarlar dahil farklı grupları da araştırmaya dahil etmesi 
ve araştırma sonuçlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ile ilişkilendirilmesi, projenin Impact Champions programına 
dahil edilmesindeki en önemli etkenler olmuştur.

Proje aynı zamanda UNDP 
tarafından gerçekleştirilen 
“Management Practices to 
Bring Inclusive Business to 
Scale (Kapsayıcı İşletmelerin 
Ölçeklendirilmesi İçin 
Yönetim Uygulamaları)” isimli 
araştırma raporunda vaka 
analizi olarak yer almıştır. 
Yönetişim, Operasyon Yönetimi, 
Performans, Yetenek Yönetimi, 

Dönüştürücü Teknoloji, Kadının Güçlendirilmesi Konusunda 
Artan Farkındalık, Demografik Değişim ve Otomasyon gibi 
konu başlıklarının yer aldığı rapor, çokuluslu firmaların 
açlık, iklim değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı gibi global anlamda 
sosyal ve çevresel sorunlara yönelik uygulamalarına ve iş 
modellerine yer vermektedir. Bu kapsamda proje, küresel 
anlamda sektöre örnek olabilecek kapsayıcı bir iş modeli 
olarak raporda yer almış ve uluslararası bir yayına konu 
olarak ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atmıştır.

Bahsi geçen rapor aynı zamanda “The Inclusive 
Business Management Practices Tool (Kapsayıcı İş 
Yönetimi Uygulamaları Aracı)” olarak https://ibpractices.
businesscalltoaction.org/ adresinde online platforma 
aktarılarak, uluslararası düzeyde diğer firmaların da 
kendi uygulamaları için bu platformu kullanmaları 
amaçlanmıştır. Bu platform aracılığıyla raporda kendine 
yer bulan projenin vaka analizi, diğer firmaları da teşvik 
etme amacıyla çevrimiçi platformda erişilebilir hale gelmiş 
ve erişim kolaylığı ile birlikte yayılım imkanı artmıştır. 

https://ibpractices.businesscalltoaction.org/case-studies/
pinar

2019 yılı Temmuz ayı itiba-
riyle üyelik taahhüdünün 
yenilenmesi ile birlikte pro-
je kapsamındaki hedefler 
güncellenmiş ve Business 
Call to Action platformu-
nun web sitesinde projeyi 
anlatan bir yazı ile duyu-
rulmuştur. 

https://www.businesscalltoaction.org/news/scaling-
p%C4%B1nar-dairy-expands-its-farmer-training-model-
turkey-increase-sdg-impact 

Tüm bunlarla birlikte Pı-
nar Süt’ün, Türkiye’de 
süt çiftçiliğine olan kat-
kılarının yanı sıra proje 
kapsamında gerçekleş-
tirilen çalışmaların etki 
yönetimi çerçevesinde 
ele alındığı blog yazısı, 
dünyanın en seçkin ya-
yın kuruluşlarından biri 
olan The Guardian’da ya-
yınlanarak, uluslararası 
alanda örnek gösterilen 
projeler arasında kendi-
ne yer bulmuştur. 

https://www.theguardian.com/business-call-to-action-
partnerzone/2019/oct/09/how-impact-management-is-
helping-turkish-farmers-stay-competitive-in-todays-market 
BCtA platformu tarafından etki ölçümlemesi alanındaki 
projelerin vaka çalışmalarının online bir araç yardımıyla 
oluşturulması amacıyla geliştirilen Impact Lab kapsa-
mında, Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesinin 
vaka çalışması, UNDP İstanbul International Center for 
Private Sector in Development (IICPSD) ekibi ile ortakla-
şa yürütülmüştür. Öncelikle projenin hedef kitlesi ve bu 
hedef kitlenin problemleri ele alınmış, ardından problem-
lere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve faaliyetlerin 
çıktıları, Sosyal Etki Analizi sonuçları ışığında değerlendi-
rilmiştir. Bahsi geçen tanımlamaların tamamlanmasının 
ardından sistem tarafından “Etki Değer Zinciri” şablonu 
oluşturulmuştur. Hali hazırda küresel çapta 21 firmanın 
projesinin yer aldığı sistemde, bahsi geçen çalışmanın 
tasarım aşamalarının tamamlanmasının ardından Tür-
kiye’den yayınlanan ilk vaka çalışması olma özelliği ta-
şıyacaktır.
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FAALİYETLERİMİZ
BİLİMSEL MAKALE ÖDÜLÜ

Günümüz toplumunda beslenme kaynaklı sağlık sorunla-
rı gün geçtikçe artış göstermekte ve bu konuda bireyler 
de hassaslaşmaktadır. Sağlıklı bir toplum için bilimsel bir 
altyapı ile hazırlanan çalışmaların uygulamada çok daha 
sağlıklı sonuçlar vereceğine inanan Pınar Enstitüsü; 
gıda, sağlık ve beslenme ekseninde gerçekleştirilen bi-
limsel çalışmaları ödüllendirmek ve yeni çalışmalar için 
araştırmacıları motive edici bir rol oynamak istemekte-
dir. Aynı zamanda yeni teknolojilere dair yapılan yenilik 
ve iyileştirme çalışmalarının da toplumsal düzeyde du-
yurulması, desteklenmesi ve teşvik edilerek örnek teşkil 
etmesi gerektiğine inanmaktadır. 

Bu inançla yola çıkılan Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale 
Ödülü; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi (hipertan-
siyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, 
obezite vb.) ve gıda güvenliği konularında hakemli dergi-
lerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, top-
lumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alına-
rak seçilen makalelere verilmektedir.

Ödül Töreni
Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü, 21 Mayıs 2019 ta-
rihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Ödül Tö-
reni ile sahiplerini bulmuştur. 

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 
“Enstitünün temel amaçlarından olan, toplumun sağ-
lıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araş-
tırmaları ve eğitimleri desteklemek misyonu çer-
çevesinde belirlenen alanlarda yapılan çalışmaları 
destekleyerek araştırmacıların ve ilerleyen dönemler-
de yapılacak çalışmaların teşvik edilmesini amaçlıyo-
ruz” demiştir.
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Başvuruları elektronik ortamda http://makaleodulu.
pinarenstitusu.org.tr web sitesi üzerinden alınan ve 
birbirinden değerli bilimsel çalışmaların yer aldığı 
ödül sürecinde; Dr. Öğrt. Üyesi Şükrü Güleç ve Doktora 
Öğrencisi Tuğçe Boztepe “Yüksek glikozun moleküler 
ve genetik regülasyondaki etkisinin in vitro insan ince 
bağırsak modelinde araştırılması” adlı makalesi ile 
birincilik ödülüne layık görülmüştür. 

Dr. Pınar Ercan ve Prof. Dr. Sedef Nehir El “Nohut ve 
demir dikeninin lipaz, α-amilaz ve α-glukosidaz üzeri-
ne inhibitör etkileri” adlı makalesi ile ikincilik ödülünü; 
Arş. Gör. Ezgi Doğan Cömert ve Prof. Dr. Vural Gökmen 
ise “Çözünmez buğday kepeği ile antioksidan kapasiteyi 
arttıran polifenoller arasındaki etkileşimin mekaniz-
ması” adlı makalesi ile üçüncülük ödülünü almaya hak 
kazanmıştır.

Bilimsel Makale Ödülü 2019 Sonuçları
Ödül töreninin ardından yeni başvurulara açılan ve 
2017-2019 yılları arasında yayınlanan makalelerin de-
ğerlendirme kapsamına alındığı Bilimsel Makale Ödülü-
nün ikincisinde; 14 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru-
lar kabul edilmiştir. Başvurular doğrultusunda yeniden 
şekillenen Değerlendirme Kurulu, uzmanlık alanları 
çerçevesinde kendilerine ulaştırılan makaleleri incele-
yerek, kriterler doğrultusunda puanlamalarını gerçek-
leştirmiştir. Her makale, iki farklı Değerlendirme Kurulu 
Üyesi tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve 
kurul üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak 
makalenin nihai puanı belirlenmiştir. Belirlenen puan-
lar neticesinde ödül alan makaleler https://makaleodulu.
pinarenstitusu.org.tr/ web sitesi üzerinden duyurulmuş-
tur. 

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. 
Öğr. Üyesi Burcu Kaplan Türköz “Production of prebi-
otic 6-kestose using Zymomonas mobilis levansucra-
se in carob molasses and its effect on 5-HMF levels 
during storage” isimli makalesiyle, makalenin diğer 
yazarları olan Prof. Dr. Taner Baysal, Özge Taştan ve 
Güler Sözgen ile birlikte birincilik ödülünü almaya hak 
kazanmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölü-
münden Doç. Dr. Halil Mecit Öztop “Development of pH 
sensitive alginate/gum tragacanth based hydrogels for 
oral insulin delivery” adlı makalesiyle, makalenin diğer 
yazarları olan Prof. Dr. Behiç Mert ve Arş. Gör. Sevil Çık-
rıkcı ile birlikte ikincilik ödülüne; Bayburt Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Halil İbrahim 
Kaya “Characterization of pathogen-specific bacteri-
ocins from lactic acid bacteria and their application 
within cocktail against pathogens in milk” adlı makale-
siyle, makalenin diğer yazarı olan Doç. Dr. Ömer Şimşek 
ile birlikte üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. İkincisi 
düzenlenen Bilimsel Makale Ödülü’nün Ödül Töreni ise 
2020 yılında gerçekleştirilecek ve ödül alan makale sa-
hiplerine plaketleri takdim edilecektir.



13

Pınar Enstitüsü 2019 Faaliyet Raporu  |  Faaliyetlerimiz  |  Anne Çocuk Beslenme Atölyesi

FAALİYETLERİMİZ
ANNE & ÇOCUK BESLENME ATÖLYESİ

Pınar Enstitüsü ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile 5 Eylül 
2019 tarihinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında Anne & Çocuk 
Beslenme Atölyesi düzenlenmiştir. Doç. Dr. Sibel Sönmez, 
Doç. Dr. Seda Genç, Dr. Öğr. Üyesi Eylem E. Fadıloğlu ve 
Şef Emre Şimşek’in katıldığı etkinlikte anneler çocuklara 
sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için mutfağa girmiştir. 
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez “Çocuk Gelişiminde 
Beslenmenin Önemi” konulu sunumu ile anneler sağlıklı 
beslenme hakkında yeni bilgiler edinirken, çocuklar da 
anneleri için önlük tasarlamıştır. 

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bö-
lümü’nden Şef Emre Şimşek’in yönlendirmeleriyle mut-
fakta sağlıklı atıştırmalıklar; önlüklerini alan anneler 
tarafından hazırlanmıştır. Anneler mutfaktayken çocuk-
lar beslenme ve aktif yaşamın önemini eğlenerek öğre-
necekleri aktivitelerle keyifli vakit geçirmiştir. Her çocuk 
kendi annesinin tabağını hazırlayıp mutfaktan çıkan sağ-
lıklı atıştırmalıkları anneleriyle birlikte tüketmişlerdir. 
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GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
E-BÜLTENLER
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sebebidir. Hipertansiyonu olan kişilerin tespit 
edilmesi, tedavilerinin sağlanması ve tuz kısıtlaması 
yapılması çok önemlidir.

2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde Sağlık 
Bakanlığınca gerçekleştirilen “Türkiye Hane halkı 
Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların 
Risk Faktörleri - 2017)”na göre günlük kişi başı tuz 
yaklaşık tüketiminin 10 g/gün olduğu saptanmıştır. 
Bu değer Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerdiği günlük 
tüketim miktarının iki katıdır. DSÖ günlük tuz tüke-
timini 5 gramın altında önerirken, Bakanlıkça da 
Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan yasal düzen-
lemelerle, gıdalardaki tuzun azaltılması için çok 
sayıda adım atıldı. Buna göre, tuz oranı, ekmeklerde 
en az yüzde 25, kavurmada ağırlıkça yüzde 40, 
salçalarda en az yüzde 64, kırmızı pul biberde yüzde 
22 düşürüldü. Sofralık zeytinde tuz miktarı ağırlıkça 
maksimum yüzde 8 ile sınırlandırılırken, peynirlerin 
içerebileceği maksimum tuz oranı çeşidine göre 
değişmekle birlikte yüzde 35-61 azaltıldı. Tuz 
tebliğiyle de tuz etiketlerinde "Tuzu Azaltın, 
Sağlığınızı Koruyun" ibaresinin yer alması zorunlu 
hale getirildi.

KAYNAKÇA

1- T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 
Dairesi Başkanlığı

2- Türkiye Böbrek Vakfı. “Böbreklerimiz Ne İşe 
Yarar?” https://www.tbv.com.tr/media/985_Bo-
breklerimiz_ne_ise_yarar_1.pdF

iştahsızlık, baş dönmesi, çabuk yorulma ve çarpıntı 
gibi yakınmalar böbrek hastalarında sıkça görülür. 
Vücudumuzu ayakta tutan ve hareket etmemizi 
sağlayan temel direkler olan kemiklerin sağlam-
lığını ve gelişmesini de böbrekler sağlar. Kemiklere 
sert yapısını veren kalsiyum ve fosfor isimli madde- 
ler gıdayla alındıktan sonra bağırsaktan emilir ve 
kemiklere yerleştirilir. Bu işlemleri ayarlayan D 
vitaminini yapmak, fazla gelen kalsiyum ve fosforu 
dışarı atmak da böbreklerin görevidir. Böbrekler 
işlevini yitirirse vücutta kalsiyum eksikliği ve bunun 
yanında fosfor fazlalığı başlar. Kemikler direncini 
yitirir, eğilir, bükülür ve kolay kırılabilir.

Vücudun kimyasal dengesinden de böbrekler 
sorumludur. Diğer pek çok organ ancak uygun 
ortamda verimli ve rahat çalışabilir. Vücudun kim- 
yasal dengesinin bozulması; kalp, akciğer ve beyin 
gibi pek çok organın faaliyetlerini dengeli bir şekil-
de yerine getirememesine sebep olur.

Böbreklerin bir başka yardımcı işlevi daha vardır. 
İçtiğimiz ilaçlar yararlı etkilerini gösterdikten sonra 
geride kalan artıkları vücut için zararlı olabilir. Bu 
nedenle bu atıkların vücuttan atılması gerekir. 
Böbrekler bu görevde karaciğere yardım eder. 

"Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun"

Böbreklerimiz vücudumuzda su ve tuz atılımı, tansi-
yon düzenlenmesi, D vitamini yapımı, kan yapıcı 
hormon üretimi, zararlı maddelerin idrar yoluyla 
atılımı gibi çok önemli fonksiyonlara sahiptir. 
Böbrek fonksiyonlarında herhangi bir nedenle 
azalma olduğunda böbrek yetersizliğinden söz 
edilir. Böbrek yetersizliği 3 aydan fazla sürdüğünde 
kronik olarak kabul edilir ve bu durumun ilerleyici 
olduğu bilinmelidir.

Tuz, kan basıncını arttıran en önemli gıda madde-
sidir. Yüksek kan basıncı, kalp-damar hastalıklarının 
önde gelen sebebidir. Bu hastalıklar ise ölüme ilk 
sırada yol açar. Özetle, tuz insanların hayatını kısal-
tan bir maddedir. Fazla miktarda tuz kullanımının 
uyardığı hastalıklar sık olarak önemli sağlık prob-
lemlere yol açmakta, bu ilaçların kullanımı için çok 
sayıda ilaç kullanılmakta, bazı durumlarda ise hasta-
nelere yatarak tedavi olmak gerekmektedir.

Hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, obezite, taş 
hastalığı, ailede böbrek hastalığı varlığı, bilinçsiz 
ağrı kesici ilaç kullanımı ve sık idrar yolu enfeksi- 
yonu böbrek rahatsızlıkları için risk faktörlerini 
oluşturmaktadır.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 
Derneği’nin çalışma verilerine göre; erişkin yaş 
grubunun yaklaşık %33’ünde hipertansiyon 
hastalığı görülmektedir. Hipertansiyon ve şeker 
hastalığı, böbrek yetmezliğinin en önemli iki 
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Böbrekler Ne İşe Yarar?

Yemek hazırlarken, sebzeler ayıklanınca işe 
yaramayan ve atılması gereken bir miktar çöp 
birikir. Benzer şekilde, yediğimiz gıdalar da vücudu-
muzda kullanılırken yararsız, hatta zararlı maddeler 
kanımızda artar. Üre, keratinin ve ürik asit olarak 
adlandırılan bu zararlı maddelerin hepsinin vücut-
tan atılması gereklidir. Bu maddeleri idrar ile 
vücudumuzdan uzaklaştırmak böbreklerimizin 
görevidir. 

Böbreklerimiz işe yaramaz hale gelirse, zararlı 
atıklar kanımızda birikir. Sonuçta pek çok organ, 
işlevini yapamaz hale gelir. Böbrek yetersizliği olan 
hastalarda görülen bulantı, kusma, uyku hali, ileri 
derecede halsizlik ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin 
ortaya çıkmasında bu maddelerin rolü vardır.

 Vücudumuzun yarıdan fazlası, değişik tuzları da 
içeren bir su deposudur. Böbreklerin önemli görev-
leri arasında vücuttaki su ve tuz dengesi ile tansiy-
onu ayarlaması da vardır. Yediğimiz ve içtiğimiz tuz 
ve suları gerektiği kadar dışarı çıkaramayız. Vücut-
taki suyun fazlalığı bacakların ve göz kapaklarının 
şişmesi, aşırı miktarda kilo alımı ve tansiyon 
yükselmesi ile kendini belli eder. Değişik yapıdaki 
tuzların (özellikle potasyumun) vücutta aşırı birik-
mesi ise ileri derecede halsizliğe, felçlere hatta 
kalbin durmasına sebep olabilir.

Böbrekler, kan yapımında da etkilidir. Kemik 
iliğinde üretilen kanın miktarını böbrekler belirler. 
Böbreklerin işe yaramaması durumunda kemik iliği 
gerekli emirleri alamayacağı için yeterli mikta kan 
yapamaz. Bu nedenle kansızlığın yol açtığı halsizlik, 

Böbreklerimiz çok sayıda görevi 
aynı anda yerine getiren organ-
larımızdır. Sağlıklı böbrekler, kanı 
günde yaklaşık 300 kez temizler. 
Bu, böbreklerinizden her gün orta-
lama 1.500 litre kanın geçişi 
anlamına gelir.

İki böbreğimiz vardır. Bunlar fasulye şeklindedir ve 
her biri yaklaşık olarak yumruğunuz 
büyüklüğündedir. Omurganın her iki yanında, 
sırtınızın ortasına yakın bir alanda yer alırlar. Çoğu 
insan böbreklerinin yalnızca idrar üretiminden 
sorumlu olduğunu düşünür. Aslında böbrekler 
düşündüğümüzden çok daha fazla görevi yerine 
getirmektedir.

Aslında, böbrekler idrarı üretir ve idrar yoluyla 
atılımını sağlar. Metabolik süreçlerden kaynaklanan 
fazla su ve toksinler idrar ile birlikte adeta bir filtre-
den geçiyormuş gibi vücuttan atılır. Ek olarak 
kandaki fazla asiditeyi önlemek için asit – baz 
dengesi böbrekler tarafından düzenlenir.

Böbreklerin ayrıca hormon üreterek kan basıncını 
düzenlemek gibi önemli bir fonksiyonu daha vardır. 
Böbreklerde üretilen eritropoietin gibi hormonlar 
kemik iliğindeki kan hücrelerinin üretimini kontrol 
eder. Böbrekler aynı zamanda kandaki kalsiyum 
miktarını ve D vitamini üretimini etkiler. Bu vitamin 
kemiklerin stabilitesini sağlamaya yardımcı olan 
mineralizasyon için gereklidir.
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Ankara’da düzenlenen panelde konuşan Millî 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı 
Dr. Gülderen Özdemir; proje içeriğinden ve uygu-
lamalarından memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi. Özdemir; beden ve ruh sağlığının önemi-
nin tartışmasız öncelik olduğu ve bu önceliğin 
küçük yaşlarda kazandırılması hedefiyle hayata 
geçirilen proje hakkında “Bakanlığımızın Hedef 
2023 vizyonu  doğrultusunda  çocuklarımızın ve 
gençlerimizin fiziksel, psiko-sosyal ve zihinsel 
gelişimlerine katkı sağlamak, sağlıklı beslenme, 
trafik ve çevre duyarlılığı arttırmak, enerji tasar-
rufu, doğal varlıkları koruma gibi konularda 
erken yaşta farkındalıklarını geliştirmek; tekno-
lojiyi etkin kullanmalarını, yapılandırılmış eğitim 
ortamlarında inovatif faaliyetler yapabilmelerini 
sağlamak gibi pek çok alanda proje ve çalışmalar 
yürütmekteyiz. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, 
refahı ve mutluluğu çocuklarımızın iyi ve doğru 
bir şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. Çocuklarımı-
za yaptığımız tüm yatırım, kazandırılan her 
alışkanlık geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu 
amaçla; eğitim gibi dinamik ve sürekli yenilen-
meyi gerektiren bir alanda kalitenin artırılması 
toplumun tüm kesimlerinden iş birliklerinin 
sağlanması, mevcudu daha da iyileştirecek, 
geleceğe yapılan yatırımın kalitesini artıracaktır. 
Bu kapsamda yaptığımız iş birliklerinden biri de 
Pınar Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz Eğlenerek 
Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim projesidir. 
Tüm bu çalışmalarla öğrencilerin, öğretmenlerin 
ve tüm okul personelinin ruhsal, bedensel ve 
sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını 
hedeflemekteyiz” dedi. 

Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 
Beslenelim Projesi Ankara’da!

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Pınar Enstitüsü iş birliğiyle hayata 
geçirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 
Beslenelim” projesi Ankara’da devam edecek.   
Ankara’da düzenlenen panelde konuşan Millî 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü               
Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı       
Dr. Gülderen Özdemir, toplumun kalkınması, 
gelişmesi, refahı ve mutluluğunun çocukların iyi 
ve doğru bir şekilde yetiştirilmesine bağlı 
olduğuna değinirken, Yaşar Holding Kurumsal ve 
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coşkun, 
geleceğimizin mimarı olan çocukların eğitilmesi-
nin, toplumun sağlıklı temeller üzerine inşa 
edilmesi anlamı taşıdığını belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Pınar Enstitüsü iş birliği ile hayata 
geçirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 
Beslenelim Projesi” sağlıklı bir toplum için çocuk-
ların okul öncesi dönemde doğru beslenme ve 
fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması amacıyla 
gerçekleştiriliyor. Aydın, Denizli, Manisa, Muğla 
ve Uşak’ta düzenlenen eğitici eğitimi ile bugüne 
kadar yaklaşık 6.000’e yakın çocuğa ulaşan proje, 
2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da 
yaygınlaşmaya devam edecek. Pınar Ensti- 
tüsü’nün gıda, sağlık ve beslenme konularında 
toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde 
bulunma misyonu doğrultusunda; beslenme 
bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı 
bireyler yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği 
proje, çocuklarla beraber öğretmen ve ailelerin 
de bilinçlenmesini hedefliyor. 

Probiyotikler, yeterli miktarlarda alındığında 
geleneksel beslenme etkilerinin ötesinde   sağlık 
üzerinde olumlu etki gösteren canlı mikroorga-
nizmalar olarak tanımlanmaktadır. Probiyotik 
terimi, yeterli miktarlarda alındığında geleneksel 
beslenme etkilerinin ötesinde sağlık üzerinde 
olumlu etki gösteren canlı mikroorganizmalar 
olarak da ifade edilmektedir. 

Probiyotiklerin, protein ve vitamin metabolizmasını 
iyileştirmesi, antimikrobiyal etki göstermesi, ishal 
ve kabızlığı önlemesi, böbrek rahatsızlıklarını gider-
mesi, laktoz kullanımını iyileştirmesi, serum koles-
terol düzeyini azaltması ve antikanserojenik aktivi-
te göstermesi gibi sağlık üzerinde birçok yararı 
bulunmaktadır.

Probiyotiklerin söz konusu olumlu etkilerinden biri 
bağırsak metabolizmasına etki ederek mukozal 
bağışıklığı uyarmasıdır. Probiyotiklerin mukozal 
bariyer fonksiyonunu geliştirerek alerjik reaksiyon 
üzerinde   yararlı etki gösterdiği ve bunun yanında 
küçük çocuklar tarafından probiyotik tüketiminin 
bağışıklık sisteminin gelişimini olumlu yönde 
etkileyebildiği bildirilmektedir.

Alerji kavramı ise, organizmada etkenin yayılmasına 
karşı koyan, onu saptamaya çalışan ve bağışıklığa 
benzeyen direnç hali yaratan bir reaksiyon olarak 
tanımlanmaktadır. 

Son 40 yılda Batılı toplumlarda alerjik hastalıkların 
daha yaygın hale geldiği görülmekte, probiyotikle- 
rin bu konudaki etkileri büyük önem kazanmak-
tadır. Yapılan tıbbi araştırmalar, egzama ve gıda 
alerjisi ile bağırsak geçirgenliği veya sindirim siste-

mindeki bağırsak duvarının boşlukları arasında 
yakın bir ilişki olduğunu saptamıştır.

Bebeklerde Probiyotik Kullanımının Alerji 
Üzerine Etkisi

Probiyotiklerin alerjik iltihaplanmada ve gıda 
alerjisinde etkin olduğu kanıtlanmıştır. Gastrointes-
tinal bölgedeki mikroorganizmalar ile onların 
antijenleri arasındaki ilişki doğumdan hemen sonra 
başlamaktadır. Yeni doğan bebeklerde probiyotik 
kullanımı, onları çocukluk döneminde oluşabilecek 
alerjilerden koruyabilmektedir. 

Yapılan bir çalışma, hamile ve emziren kadınların 
probiyotiklerle beslenmesinin, bir deri hastalığı 
olan atopik dermatitten korunmaya yardımcı 
olduğunu göstermiştir. Atopik egzama veya derma-
tit; başta deri kıvrımlarında, çocuk bezi kullanım 
alanlarında ve yanaklarda meydana gelen kaşıntı 
yapan kızarıklık veya isilik şeklindedir. Bebeklerde 
atopik dermatit, bağırsak rahatsızlığı ile birlikte 
görülmekte ve büyüme oranının azalmasına yol 
açmaktadır. Bu hastalığın klasik yöntemle tedavisi, 
gıda kaynağının antijeninin elimine edici diyetler ile 
giderilmesini kapsamaktadır.

Son yapılan araştırmalar, yeni doğan bebeklerde ve 
annelerinde probiyotik uygulamasının çocukluk 
dönemindeki alerjilerden korunmaya yardımcı 
olduğunu göstermektedir. Alerji uzmanları, zararsız 
bakterilerin çocukların bağışıklık sistemlerini alerjik 
reaksiyonlara karşı dayanıklı kıldığını ispat etmiş- 
lerdir. Bağırsak bölgesinde yararlı bakterilerin 
varolmasının, egzamaya neden olan koşulları uzak-
laştırmanın en iyi yolu olduğu görülmektedir.

1

1PROBİYOTİK TÜKETİMİ VE
ALERJİ İLİŞKİSİ

-

-

-

-

-

-

-

-
-

5

2 -



15

Pınar Enstitüsü 2019 Faaliyet Raporu  |  Görünürlük Çalışmaları  |  İnternet Siteleri  |  Pınar Enstitüsü Web Sitesi

GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
İNTERNET SİTELERİ | PINAR ENSTİTÜSÜ WEB SİTESİ
Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlen-
dirmek için sosyal sorumluluk anlayışıyla ve toplumun 
sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan 
Enstitünün web sitesi hayata geçirilmiştir. Enstitünün ge-
niş bir şekilde tanıtıldığı, yürütülen projelerle ilgili detaylı 

bilgiler, üç ayda bir online olarak yayınlanan gıda ve sağ-
lıklı beslenme bültenleri ve enstitünün yer aldığı basın 
haberlerini içeren web sitesi https://www.pinarenstitusu.
org.tr linkinde yer almaktadır.
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GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
İNTERNET SİTELERİ 

| PROJE WEB SİTESİ & ÖĞRETMEN PORTALI

Proje web sitesi http://hareketetsagliklibeslen.com/ ad-
resi ile erişime açılmış olup, mevcut eğitim materyalleri 
internet sitesine yüklenmiştir. 

Bunun yanı sıra web sitesi içinde yer alan Öğretmen Por-
talı hayata geçirilmiştir. Hali hazırda 101 üye öğretmeni 
bulunan portala üye olan öğretmen sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. 

Eğitim alan öğretmenler dışında portala üye olan öğret-
menler de, projenin yaygınlaştırılması adına sevindirici 
bir gelişme olmuştur. Üye olan her öğretmen; Eğitimci-
nin Eğitimi Etkinliklerinde gerçekleştirilen sunumlara 
erişebilmekte olup çocuklarla gerçekleştirdikleri her 
etkinliğe ait görselleri portala yüklemektedir. Böylelikle 
gerçekleştirilen aktivitelerin dijital ortamda takibi sağ-
lanmaktadır. Gelecek dönemde hazırlanacak olan aka-
demik çalışmalara ilişkin veriler, portal üzerinde topla-
nıp derlenecektir.
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Pınar Enstitüsü’nün kuruluş misyonunu ve bu misyon 
çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin detaylarının 
yer aldığı İngilizce bir kitapçık hazırlanmış ve uluslara-
rası bir organizasyon olan Dünya Süt Zirvesi etkinliğin-
de hem Pınar standında hem de etkinlik çantasında yer 

almış ve katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca kitapçık, New 
York’ta gerçekleştirilen UNDP Business Call to Action 
platformunun yıllık forum toplantısında da katılımcılarla 
paylaşılmıştır.

Pınar Enstitüsü 2019 Faaliyet Raporu  |  Görünürlük Çalışmaları  |  Pınar Enstitüsü İngilizce Tanıtım Kitapçığı

GÖRÜNÜRLÜK ÇALIŞMALARI
PINAR ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE TANITIM KİTAPÇIĞI
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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bö-
lümü, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü, Türkiye Süt, Et ve Gıda Üreticileri ve Sa-
nayicileri Birliği (SETBİR) ve Ulusal Süt Konseyi’nin ana 
düzenleyicileri olduğu 2. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 
Nisan tarihlerinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Süt sektörü ve kırsal kalkınma, süt teknolojisi, küresel 
rekabette Türkiye süt sanayi, süt bilimi, süt mikrobiyolo-
jisi, fonksiyonel süt ürünleri, inovatif süt ürünleri, süt ve 
sağlık ilişkisi, geleneksel süt ürünleri, organik süt ürün-
leri, küresel iklim değişikliği ve süt sektörü, süt endüstri-
sinde AR-GE yatırımları gibi konuların ele alındığı kong-
rede bahsi geçen konularda hem sözlü hem de poster 
bildiriler kabul edilmiştir. 

Kongreye Üniversite–Bakanlık–Sanayi çevrelerinden 
toplam 392 kayıtlı katılımcı iştirak etmiş olup 2 günde 5’i 
çağrılı 47 sözlü, 82 Poster bildiri sunulmuştur. Kongreye 
ayrıca Balıkesir, Bursa, Manisa, Ödemiş ve İzmir’den 158 
öğrenci de dinleyici olarak katılmıştır.

Kongrede Uluslararası Sütçülük Federasyonu Genel Sek-
reteri Caroline Emond ve Varşova Üniversitesinden Prof. 
Dr. Piotr Koczon sunum yapmıştır.

Kongrenin ilk gününde oturum başkanlığı Prof. Dr. Ah-
met Küçükçetin tarafından gerçekleştirilen oturumda 
sektörü temsilen Pınar Enstitüsü tarafından “Sütümü-
zün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi sunulmuştur. Ayrıca 
projeye dair detaylar, kongrenin bildiri kitabında yayın-
lanmış ve bu vesileyle proje, akademik bir yayında yer 
alma başarısı göstermiştir.
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
II. ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ
(25-26 NİSAN 2019, İZMİR)
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
YAŞAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNÜ 
(19 HAZİRAN 2019, İZMİR)

Yaşar Topluluğunun sürdürülebilirlik misyonu çerçeve-
sinde gerçekleştirdiği ve çevresel, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirlik kategorilerinde topluluk bünyesinde 
gerçekleştirilen projelerin ödüllendirildiği Yaşar Sürdü-
rülebilirlik Günü, 19 Haziran 2019 tarihinde Yaşar Üni-
versitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

“Geleceği Konuşuyoruz” teması ile gerçekleştirilen et-
kinlikte, alanlarında uzman 12 konuşmacı, 5 farklı otu-
rumda sunum ve konuşmalar gerçekleştirmiştir. Açılış 
konuşmalarının ardından FutureBright ve Davranış Ens-
titüsü Kurucusu Akan Abdula “Algoritmalar Dünyasında 
Sürdürülebilirlik” konusunu aktarırken, bir sonraki otu-
rumda UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen 
“İnsanlar ve Robotlar Arasındaki İş Birliği” konusunda 
bilgi paylaşımında bulunmuştur.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu panelin moderatör-
lüğünü Anako Yumurta ve Ürünleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Akman gerçekleştirmiş, panelin konuşmacı-
ları ise UN Women Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha 
Ünaldı, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Di-
rektörü Oya Ünlü Kızıl ve PwC Türkiye Denetim Hizmetle-
ri Lideri ve PwC Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler 
Sektörü Sorumlu Ülke Lideri Adnan Akan olmuştur.

Panel sonrası gerçekleştirilen öğle arasının ardından 
Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil “Kapsayıcı İş 
Modeli Olarak Süt Üreticiliğinin Desteklenmesi” konu-
lu sunumunu gerçekleştirmiştir. Pınar’ın kuruluşundan 
günümüze kadar süt üreticiliğinin desteklenmesi adına 
gerçekleştirilen çalışmalar anlatılmış, bahsi geçen çalış-
maların günümüzde “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Eller-
de” projesi kapsamında yürütüldüğü bilgisi paylaşılmış 
ve projeye dair detaylar aktarılmıştır. Proje kapsamında 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business 
Call to Action platformu ile gerçekleştirilen iş birliği kap-
samında UNDP Türkiye Özel Sektör Küresel Ofisi Sosyal 
Etki Uzmanı Tolga Cebeci ise hem UNDP hakkında hem 
de kapsayıcı iş modeli kapsamında projede yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Etkinliğin son panelinde AG Platform Araştırma ve Sür-
dürülebilirlik Danışmanı Ali Gizer moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Gıda” oturumunun ko-
nuşmacıları; Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Or-
tağı Coşkun Yıldırım, Migros Ticaret A.Ş. Kalite ve Çevre 
Yönetimi Grup Müdürü Hülya Günay ve FazlaGıda Kuru-
cu Ortağı Olcay Silahlı olmuş, konuşmaların ardından 
gerçekleştirilen Ödül Töreni ile Sürdürülebilirlik Ödülleri 
sahiplerini bulmuştur.
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (IDF) 
DÜNYA SÜT ZİRVESİ (23-26 EYLÜL 2019, İSTANBUL)

Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından her yıl 
farklı bir ülkede ve farklı bir tema ile düzenlenen, süt 
sektörünün en önemli ve üst düzey organizasyonu olan 
Dünya Süt Zirvesi “Yaşam için Süt” teması ile ilk defa 
Türkiye’de düzenlenmiştir. 23-26 Eylül 2019 tarihlerinde 
Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da 
gerçekleştirilen organizasyonla tüm dünyadan sektör 
temsilcileri, profesyoneller ve bilim dünyasından uz-
manlar organizasyona katılım göstermiştir. Zirve çeşitli 
bilimsel ve teknik konferansların yanı sıra resepsiyon, 
çiftçiler için akşam yemeği, gala yemeği, teknik ve sosyal 
turların bulunduğu etkinlikleri de kapsayacak şekilde ta-
sarlanmıştır.

Zirve kapsamında Beslenme, Sütçülük Politikası ve 
Ekonomisi, Sütçülük Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Güven-
liği, Çiftlik Yönetimi, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Pazar-
lama ve Çevre konularında üç gün boyunca ulusal ve 
uluslararası düzeyde sunumlar ve konuşmalar ger-
çekleştirilmiş, en güncel araştırma bulguları paylaşıl-
mıştır.

Zirvenin açılış konuşmaları 2019 Dünya Süt Zirvesi Or-
ganizasyon Komitesi Başkanı Sabit Karaca, Uluslararası 
Sütçülük Federasyonu Başkanı Dr. Judith Bryans ve T.C. 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Lider-
ler Forumu: Sütçülüğün Geleceği” oturumunda Pınar 
Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Avrupa, Asya 
ve Afrika’yı temsilen katılan konuşmacıların da yer aldığı 
oturumda Türkiye Sütçülük Sanayiini temsil ederek bir 
sunum gerçekleştirmiştir.

Sunumunda Pınar Süt’ün kuruluş hikayesinden yola çı-
karak Türkiye’de süt sanayiinin oluşumuna ve sektörün 
gelişimine olan önemli katkılarına değinen İdil Yiğitbaşı, 
zirveye özel olarak hazırlanan Pınar Süt tanıtım filminin 
de ilk gösterimini gerçekleştirmiştir. Sunumda, süt üreti-
cilerine yönelik eğitim ve destek faaliyetlerine özel olarak 
değinilmiş ve “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” pro-
jesi ile devam eden çalışmalar, gerçekleştirilen iş birlikle-
ri ve sosyal faydaya yönelik çıktılar, iyi uygulama örneği 
olarak sunulmuştur.
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İlave olarak Pınar Enstitüsünü ve faaliyetlerini tanı-
tan bir kitapçığın yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Business Call to Action (BCtA) platformu 
iş birliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları içeren 
broşürler, Pınar standında dağıtılarak katılımcılarla pay-
laşılmıştır.
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“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının, Eğitimcilerin ve 
Çocukların Süt ve Süt Tüketimine İlişkin Görüşlerinin 
İncelenmesi” Araştırması Poster Sunumu
Proje kapsamında bilimsel yayın oluşturulabilmesi ama-
cıyla katılımı kabul eden ve kendilerine gönderilen formla-
rı dolduran öğretmenler ile “Okul Öncesi Eğitim Kurumla-
rının, Eğitimcilerin ve Çocukların Süt ve Süt Tüketimine 
İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı bir araştırma, 
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sibel Sönmez tarafından yürütülmüş ve araştırma sonuç-
ları IDF Dünya Süt Zirvesi’nde poster olarak sunulmuştur. 

Pilotlama çalışmaları için proje kapsamında etkinlikleri tam 
olarak uyguladıklarını ifade eden okullara ziyaretler ger-
çekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda okul yöneticileri-
nin uygulamaları destekledikleri, özellikle “Beslenme Dostu 
Okul” kapsamında sadece eğitimi alan değil, tüm sınıflarda 
bu uygulamaların yapılmasını istedikleri saptanmıştır. 

Öğretmen görüşmelerinde, 

•	 Eğitimlerin uygulamalı olmasının olumlu değerlendi-
rildiği,

•	 Etkinliklerin MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Progra-
mıyla uyumlu olmasının uygulamaları kolaylaştırdı-
ğı, 

•	 Etkinliklerde uygulamalı olanların çocukların aklın-
da daha çok kaldığı,

•	 Beslenme tabağı etkinliklerinde zorlandıkları, 
•	 Hareket etkinliklerinden çocukların keyif aldıkları, 

•	 1 günde 3 etkinlik gerçekleştirmekte zorlandıkları,

•	 Alan ziyaretleri konusunda izin sorunu yaşadıkları 
belirtilmiştir. 

Ayrıca öğretmenler kendi beslenme alışkanlıkları ve aile-
lerin beslenmeye yaklaşımında da farklılaşma olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Çocuk görüşmeleri ve sınıf ziyaretinde çocukların daha 
çok son yapılan etkinlikleri hatırladıkları saptanmıştır. 
Bu nedenle program güncelleme çalışmalarında kav-
ramların birden fazla etkinlikte ele alınmasının doğru 
olacağı düşünülmüştür. Çocukların beslenme piramidini 
benimsedikleri ancak güncellenen beslenme önerilerin-
de yer alan beslenme tabağını adlandırma ve kullanma 
yönünde sorun yaşadıkları saptanmıştır. Yine güncelle-
me çalışmalarında beslenme piramidi yerine beslenme 
tabağı modeline yer verilmesinin daha etkili olacağı dü-
şünülmektedir. 

Genel olarak çocukların bilgileri değerlendirildiğinde ise 
çocukların sebze ve meyvelere daha aşina oldukları ve 
olumlu düşünce geliştirdikleri, etkinlikleri severek yap-
tıkları ve beslenme konusuyla ilgili oldukları saptanmıştır. 

Proje uygulamaları sırasında 2017 yılı verileri doğrul-
tusunda Türkiye’de süt ve süt ürünleri kullanımının ol-
dukça düşük olduğu saptanması nedeniyle Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarının süt tüketimine yönelik uygulamala-
rının saptanması, öğretmenler ve çocukların süt ve süt 
ürünleri tüketimi konusundaki tutum ve düşüncelerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki çalışma 
Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde gerçekleştiril-
miştir. Araştırma kapsamına toplam 29 okul, 51 okul ön-
cesi öğretmeni ve 84 çocuk alınmıştır. Veriler Öğretmen 
ve Okul için anket formu, çocuklarla görüşme formu kul-
lanılarak toplanmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde okullarda ortalama 
130 çocuk olduğu, okulların %40,7’sinin kahvaltı/öğle ye-
meği ve 1 ara öğün verdikleri, %73,1’i haftada 3 gün süt 
vermekte olduğu ve %46,4’ü UHT ya da pastörize sütü 
tercih ettikleri saptanmıştır. 

Öğretmenler, çocuklara süt ve süt ürünleri tüketim alış-
kanlığının aileler tarafından kazandırılabileceğini ve ço-
cukların süt alımının yetersiz olduğunu düşünmektedir-
ler. Çocuklar ise sütün sağlıklı bir içecek olduğunu, sade 
sütü daha çok sevdiklerini ancak yine de kakaolu, ballı ve 
çilekli sütleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak okullarda genellikle “okul sütü” kapsamın-
da süt tüketimine yer verildiği, çocukların sade sütü daha 
çok sevdikleri, sütün sağlık için faydalı olduğunu bildikleri 
saptanmıştır. Öğretmenler süt ve süt ürünleri tüketim alış-
kanlığında ailelerin etkili olması gerektiğini ifade etmişler-
dir. Bu kapsamda ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi 
konusunda daha bilinçli bir gelecek oluşturma adına er-
ken çocukluk eğitiminde programların desteklenmesi 
önem kazanmaktadır.
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Global arenada en büyük kapsayıcı iş platformu olan Bu-
siness Call to Action (BCtA) programı, özel sektörün Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde gerçekleş-
tirdiği projeleri etki yönetimi anlamında destekleyerek 
uluslararası platformlarda duyurumunu sağlamakta ve 
bu yolla farklı firmaları da teşvik etmektedir. 

UNDP tarafından desteklenen BCtA programının her yıl 
düzenlenen yıllık toplantılarının dokuzuncusu, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurul Haftası Etkinlikleri kapsamında 
“Inclusive Business: Emerging Models, Collaboration 
and Innovation” teması ile 27 Eylül 2019 tarihinde New 
York’ta gerçekleştirilmiştir.

Pınar Enstitüsü, Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde pro-
jesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ve sahada 
uyguladığı Sosyal Etki Araştırması neticesinde Impact 
Champions 2019 Programına uluslararası alanda se-
çilen 25 firmadan biri olmuştur. Bahsi geçen programa 
dahil edilen firmaların özel davetli olarak katıldığı BCtA 
Yıllık Forumu etkinliğine, Pınar Enstitüsü olarak bu kap-
samda katılım gösterilmiş ve kapsayıcı iş modeli çerçeve-
sinde firmaların gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında 
katılımcılarla karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
Açılış konuşmaları BCtA Programı Yöneticisi ve UNDP 
Global Programlar Özel Sektör Danışmanı Sahba Sob-
hani ve UNDP Dış İlişkiler Ofis Direktörü Ulrika Modéer 
tarafından yapılmıştır. Konuşmalarda BCtA programı 
hakkında güncel bilgiler aktarılmış ve özel sektörün Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasındaki önemli 
katkılarına değinilmiştir. 

Etkinliğin panel oturumlarında hem alanında uzman 
kişiler hem de üye firmaların temsilcileri belirlenen 
konu başlıkları etrafında konuşmalar gerçekleştir-
miştir.

“Shaping the Future of Inclusive Business” başlıklı ilk 
panelde konuşmacılar, firmalarında gerçekleştirilen 
projeleri ve süreç içerisinde karşılaştıkları problemleri 
aktarmıştır. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş modelinde 
tedarik zincirinin tüm halkalarının sürece dahil edilme-
sinin önemi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda doğru 
partnerlerle iş birliğinin etkiyi artırdığı ve kadının güç-
lenmesine yönelik girişimlerin de kritik derecede önemli 
olduğu ifade edilmiştir.
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
UNDP BUSINESS CALL TO ACTION (BCTA) 
YILLIK FORUM (27 EYLÜL 2019, NEW YORK)



25

Etkinliğin ikinci oturumu “Driving Inclusive Business 
Thinking” başlığı ile düzenlenmiştir. Panelde BCtA’in en 
güncel yayını olan “Management Practices to Bring Inclu-
sive Business to Scale” ismiyle yayınlanan ve “Sütümüzün 
Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin de yer aldığı rapor 
lanse edilmiş ve raporda yer alan firmalardan bahse-
dilmiş; paydaş etkileşimi ve iş birliğinin yanı sıra çalışan 
refahına yönelik gerçekleştirilen örnekler paylaşılmıştır.  

Panellerin ardından paralel oturumlara geçilmiştir. 
Impact Champions programına dahil edilen 25 firmanın 
katılım gösterdiği “Delivering Value Through Thoughtful 
Impact Management: Stories and Insights from the 
Frontline” isimli oturumda belirlenen iki firma, örnek 
vaka analizi olarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Ardından 
gerçekleştirilen panelde Etki Ölçümlemesi ve etki 
analizinin şirket süreçlerindeki önemine değinilmiştir. 
Dünya üzerinde yeterli gıda bulunmasına karşın, her 8 
insandan birinin açlıkla mücadele ettiği ve gıdanın adil 
dağılımı üzerinde durulması gerektiği vurgulanmıştır. 
Diğer yandan, gıdaya erişim kadar eğitimde yetkinliğin 
artırılması ve nitelikli insan sayısının artırılmasına 
yönelik girişimlerin de insan haklarının temel bir 
gerekliliği olduğu, sürdürülebilir bir gelecek için elzem 
olduğu ifade edilmiştir.

Etkinliğin bir diğer paneli “Doing Business Differently: 
Empowering Women through Inclusive Business” başlı-
ğı ile gerçekleştirilmiştir. Kadının güçlenmesi ve iş haya-
tına dahil edilmesinin önemine değinilmiş, kadınların ve-

rimlilik artışında önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir. 
Kadınlara yönelik yatırımların Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmayı kolaylaştırdığı belirtilmiştir. 

Son oturumun ardından gerçekleştirilen Networking 
etkinliğinde üyeler ve konuşmacılar bir araya gelerek 
karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmuştur. UNDP Finans 
Sektör Merkezi Direktörü Marcos Athias Neto tarafın-
dan gerçekleştirilen kapanış konuşması ile etkinlik son-
landırılmıştır.
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
DÜNYA GIDA GÜNÜ (16 EKİM 2019, İZMİR)

Ege Üniversitesi tarafından Dünya Gıda Günü kapsamın-
da düzenlenen etkinlik, Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonunda ger-
çekleştirilmiş, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Yıldız ve E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ne-
dim Koşum’un açılış konuşmaları ile başlatılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından “Sağlıklı ve Sürdürülebi-
lir Gıda Üretimi ve Beslenme” konulu panel, E.Ü. Müh. Fak. 
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Ertekin 
ve E.Ü. Ziraat Fak. Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı V. Prof. Dr. 
Harun Uysal moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

İlgili panelde E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Nedim Çetinkaya “Sağlıklı ve güvenilir 
gıda eldesinde tarım ilaçlarının rolü” konusunda, İzmir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü 
Yusuf Vangöl “Temel gıdamız olan ekmekte yaşanan so-
runlar ve çözüm önerileri” konusunda bilgi aktarımında 
bulunmuştur.

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Birim So-
rumlusu Dr. Esra Alpözen Mengen “Sürdürülebilir gıda 
güvenliği için denetim hizmetleri” hakkında bir sunum 
gerçekleştirmiş, E.Ü. Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya ise “Sağlıklı ve 
sürdürülebilir beslenme” konusunda bilgiler paylaşmış-
tır.

Panelin konuşmacılarından biri olan Pınar Enstitüsü 
Direktörü Ümit Savcıgil ise “Kapsayıcı iş modeli olarak 
süt üreticiliğinin desteklenmesi” konulu sunumu ile 
etkinliğe katılım sağlamış ve gıda, sağlık ve beslenme 
konularında toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyet-
lerinde bulunma misyonu doğrultusunda kurulan Pınar 
Enstitüsü faaliyetleri hakkında bilgi aktarımının yanı sıra 
Pınar’ın en önemli paydaşları arasında yer alan süt çiftçi-
lerine yönelik gerçekleştirilen destekler ve eğitim süreç-
leri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirmiştir.
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KATILIM GÖSTERİLEN 
ETKİNLİKLER
II. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ 
(24-25 EKİM 2019, İZMİR)

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından orga-
nize edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 
gerçekleştirilen Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongre-
sinin ikincisi, 24 Ekim 2019 tarihinde Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin açılış konuşmaları, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Ta-
luğ ve Birleşmiş Milletler FAO Türkiye Temsilci Yardımcı-
sı Dr. Ayşegül Selışık tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından Norveç Bergen Üniversite-
si Bilim ve Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Carl Walter Matthias Kaiser tarafından “Gıda Etiği 
Politikaları - Büyüme veya Sosyo-Kültürel Değişim” konu-
lu bir sunum gerçekleştirilmiş ve dünyada gıda etiğine dair 
yaklaşımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 
Kongrenin ilk paneli “Etik Duyarlılığımız ve Ülke Ekono-
misine Katkı” konusu ile Türkiye Gıda Sanayii İşveren-

leri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Buzbaş moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelin 
konuşmacıları Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil, 
Balparmak Bal Tedarik Müdürü İsfendiyar Üzümcü, Yıl-
dız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mu-
tuş ve Teknaroma Yönetici Ortağı Cengiz Altop olmuş-
tur. Oturumda katılımcı firmaları temsilen konuşmalar 
gerçekleştiren panelistler, şirketlerinin etik sorumlu-
lukları çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 
ekonomiye katkıları hakkında bilgi aktarımında bulun-
muştur.

Kongrede ayrıca gıdalarda temiz etiket uygulamaları, 
sosyal kooperatifçilik, İngiltere’de gıda etiği uygulamala-
rı, beslenmenin etik değerlendirmesi, tarım etiğinin ön-
celikli alanları, köy enstitüleri, kırsal kadın girişimcilerin 
güçlendirilmesi ve gıda etiğinde medyanın sorumluluğu 
gibi konular da ele alınarak tarım ve gıdada etik konusu 
geniş bir perspektiften değerlendirilmiştir.
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Uluslararası boyut kazanan tarım ve gıda sektörünün 
kendi kültürel coğrafyamızda hem bir kalkınma hem de 
bir bütünleşme aracı olarak durumuna cevap aranması 
amacıyla düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Tarım 
ve Gıda Sempozyumunun ilki, 19-21 Aralık 2019 tarihle-
rinde Ege Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Ensti-
tüsü, Ziraat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi işbirliği 
ile düzenlenen sempozyuma; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Budak, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Serghei Zaharia, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Bayraktar, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdü-
rü Prof. Dr. Nadim Macit, EÜ Senato Üyeleri, akademis-
yenler ve öğrenciler katılım göstermiştir.

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen ve Gıda Mü-
hendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Koca moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen oturuma “Kapsayıcı İş Modeli Olarak 
Süt Üreticiliğinin Desteklenmesi – Sütümüzün Geleceği 
Bilinçli Ellerde Projesi” konusu ile katılım gösterilmiştir.

Pınar Süt’ün kuruluş hikayesinden yola çıkılarak, ku-
rulduğu günden bu yana süt çiftçiliğine katkılarının ve 
eğitim faaliyetlerinin sektörün gelişimine etkileri katılım-

cılara aktarılmış, 2019 yılında da üreticilere yönelik faali-
yetlere devam edildiği bilgisi paylaşılmıştır.

Aynı oturumun diğer konuşmacıları “Kefir; Bir Mucize 
mi?” konusu ile Prof. Dr. Harun Raşit Uysal ve “Farklı Ül-
kelerden Temin Edilen Kımızlardan Laktik Asit Bakterileri 
ve Mayaların Tanımlaması” konusu ile Dr. Öğr. Üyesi Aslı 
Akpınar olmuştur. 

Sunumların ardından gerçekleştirilen tartışma bölü-
münde moderatörden ve katılımcılardan gelen sorular 
yanıtlanarak etkinlik sonlandırılmıştır.

Projeye dair detaylar, sempozyumun bildiriler kitabında 
yayınlanmış ve proje, 2019 yılında ikinci defa bilimsel bir 
yayında yer alma başarısı göstermiştir.
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Pınar Enstitüsü’nün misyonu; gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve 
kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek, 

bilgi ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.
Pınar Enstitüsü’nün misyonu; gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı 
yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek, bilgi ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.
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