
PINAR ENSTİTÜSÜ 
2020 FAALİYET RAPORU



PINAR ENSTİTÜSÜ 
2020 FAALİYET RAPORU

2020 yılı, tüm dünyanın Covid-19 ve pandemi kavramları ile 
tanıştığı bir yıl oldu. Gündelik yaşamın, iş hayatının ve eğitim 
sektörünün tüm dinamiklerini değiştiren pandemi süreci; 
insanlarla birebir temas halinde yürüttüğümüz projeler 
bakımından bizleri de etkiledi. 

Son bir yılda önemi ve kıymeti daha çok anlaşılan gıda, 
sağlık ve beslenme konularında kaliteli yaşam farkındalığı 
oluşturma misyonumuz ve kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincimizle hayata geçirdiğimiz projelerimizi 2020 yılında 
çevrimiçi platformlara taşıdık.  

Ülkemizdeki süt çiftçiliğini geliştirmek ve kaliteli süt ürünleri 
üretimini desteklemek hedefiyle hayata geçirilmiş olan 
Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi kapsamında 
kamu – üniversite – sanayi iş birliğinin yanı sıra uluslararası 
partnerimiz Business Call to Action (BCtA) platformu ile 
bağlantımız bu yıl güçlenerek devam etti. Proje, “Birleşmiş 
Milletler Genel Kurul Haftası” etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen yıllık forumda, “The Impact Management 
Journey” oturumunda “örnek kapsayıcı iş modeli” olarak 
Türkiye’yi temsil eden tek proje olarak bizleri gururlandırdı. 
Bununla birlikte projemiz, Türkiye tarımının yol haritasına 
katkı sağlamak amacıyla İzmir’de gerçekleştirilen Tarım 
Ormanın Geleceği Zirvesi’nde “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” 
ödülü ile taçlandırıldı.

Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesinde yılın ilk 
aylarında gerçekleştirdiğimiz ve yeni içerikler eklediğimiz 
yüzyüze eğitimlere, Pınar Enstitüsü Youtube hesabına ve 
faaliyete açılan proje web sitesine yüklenen eğitim 
materyalleri, eğitim videoları ve broşürler eşlik etmeye 
başladı. Böylece tüm üreticiler, telefon veya bilgisayarlarından 
bizi ve eğitimlerimizi takip edip, eğitimleri pekiştirebilecek.

Sağlıklı toplumların sağlıklı bireyler ile mümkün olabileceği ve 
bunun da sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşta 
kazandırılmasıyla başarılacağının bilinciyle yürütmekte 
olduğumuz Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim 
projesinin tüm eğitim materyalleri proje web sitesinde 
öğretmen ve ebeveynlerin kullanımına sunuldu. Pandemi 
sürecinde en çok etkilenen kesim olan çocuklar için, ailelere ve 
öğretmenlere yönelik hazırlanan “Erken Çocukluk Döneminde 
Yaşam Becerileri ve Sağlığı Geliştirme” konulu video dijital 
kanallardan yayınlandı. 

Sağlıklı toplumların bilimin ışında aydınlanacağına olan 
inancımızla hayata geçirilen; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık 
ilişkisi ve gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde 
yayınlanmış makaleler arasından seçilen makalelere verilen 
Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü bu yıl da sahiplerini 
buldu. Online olarak gerçekleştirilen Ödül Töreni kapsamında 
“Yaşam Boyu Sağlık” konulu bir panel de gerçekleştirildi. 
Düzenlenen panelde, çocuklar ve yetişkinlerin sağlıklı 
beslenmesinde dikkat edilecek noktaların yanı sıra fiziksel 
hareketliliğin önemi ve beslenmede farkındalık tekniği ile ilgili 
bilgiler paylaşıldı.

Topluma fayda hedefimiz ve insana dokunan projelerimizle 2020 
yılı faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Saygılarımla, 

İdil YİĞİTBAŞI
Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı



Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk anlayışıy-
la ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ticari bir faaliyeti olma-
yan ve kâr amacı gütmeyen Pınar Enstitüsü, 13 Haziran 2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başla-
mıştır.

Misyonumuz 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.

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 bilnin sağlanması ise sivil toplum kuruluşlarından kamuya, özel teşeb-

büslerden akademisyenlere kadar toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Pınar Ens-
titüsü, bu noktada topluma karşı sorumluluğunu yerine getirme gayreti içerisindedir.

Toplumun doğru beslenme bilincine sahip olmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerine 
başlayan Pınar Enstitüsü, tüketicilerin bilimsel ve güvenilir kaynaklara ulaşmasına olanak tanı-
yacak gıda, sağlık ve beslenmeye ilişkin konularda bireylere bilinç ve farkındalık kazandıracak 
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 çalışmalar-
la faaliyetlerini sürdüren Pınar Enstitüsü; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Enstitü Direktör-
lüğü olmak üzere üç ana organa sahiptir.
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SÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ BİLİNÇLİ ELLERDE
Süt çiftçilerinin eğitimler yoluyla desteklendiği “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinde 14 ilde 8.000’in üzerinde süt çiftçisine ulaşıldı. 



EĞLENEREK HAREKET EDELİM SAĞLIKLI BESLENELİM
Beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen 

“Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinde 13 ilde 399 öğretmen aracılığıyla 12.400 çocuğa ulaşıldı. 

Tüm eğitim materyalleri, proje web 
sitesi olan 
www.hareketetsagliklibeslen.com 
adresinde öğretmenlerin 
kullanımına açıldı. 

Kars, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 
eğitimlere devam edilerek proje 
yaygınlaştırıldı.

Proje eğitim faaliyetleri 
kapsamında Ege Bölgesindeki 5 
ilde, okul öncesi dönem devlet 
okullarına devam eden çocuklar 
ve çocukların velilerinin dahil 
edildiği 493 kişiyi kapsayan ve okul 
öncesi dönem çocuklarının 
ebeveynlerinin beslenme 
tutumlarının çocukların beslenme 
davranışı üzerindeki etkisinin 
incelendiği araştırma, Ege 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Özge 
Küçükerdönmez tarafından 
gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında bir diğer 
çalışma olan ve Ege Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü’nden Doç. Dr. Sibel 
Sönmez tarafından hazırlanan 
“Erken Çocukluk Döneminde 
Yaşam Becerileri ve Sağlığı 
Geliştirme” konulu video, dijital 
kanallardan yayınlandı. 



Gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi ve gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından; bilime katkı, toplumsal yarar, 
uygulanabilirlik kriterleri dikkate alınarak seçilen makalelere verilen “Bilimsel Makale Ödülü”nün ikincisi,  23 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlenen 

ödül töreni ile sahiplerine ulaştı.

Başvurular arasında yer 
alan birçok değerli 
bilimsel çalışma arasından 
Ege Üniversitesi’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Burcu Kaplan 
Türköz, Prof. Dr. Taner 
Baysal ve Gıda Yüksek 
Mühendisi Güler Sözgen 
ile Yeditepe 
Üniversitesi’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Özge Taştan’ın 
“Zymomonas mobilis 
levansukraz kullanarak 
keçi boynuzu pekmezinde 
prebiyotik 6-kestoz 
üretimi ve depolama 
sırasında 5-HMF miktarına 
etkisi” adlı makalesi 
birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Pamukkale 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Ömer Şimşek ve Bayburt 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Dr. Halil İbrahim Kaya’nın 
“Laktik asit bakterileri 
tarafından üretilen 
patojene spesifik 
bakteriyosinlerin 
karakterizasyonu ve 
patojenlere karşı sütte 
kokteyl olarak kullanımı” 
isimli makalesi ise 
üçüncülük ödülüne hak 
kazandı. 

Ödül alan makalelerin 
içeriği ve ödül sürecinin 
detaylarıyla ilgili 
hazırlanan kitapçık, 
https://makaleodulu.pinar
enstitusu.org.tr/odul-hakk
inda/ bölümünde 
yayınlandı.

Pınar Enstitüsü Bilimsel 
Makale Ödül Töreni 
kapsamında “Yaşam Boyu 
Sağlık” konulu bir panel de 
gerçekleştirildi. Pınar 
Enstitüsü Direktörü Ümit 
Savcıgil moderatörlüğünde; 
Çocuk Gastroentoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Benal 
Büyükgebiz ve 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Taner 
Damcı’nın katılımıyla 
düzenlenen panelde, 
çocuklar ve yetişkinlerin 
sağlıklı beslenmesinde 
dikkat edilecek noktaların 
yanı sıra fiziksel 
hareketliliğin önemi ve 
beslenmede farkındalık 
(mindfulness) tekniği ile 
ilgili bilgiler paylaşıldı. 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Mecit Halil Öztop, Prof. Dr. 
Behiç Mert ve Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi’nden  
Dr. Öğr. Üyesi Sevil 
Çıkrıkçı’nın “Ağız yoluyla 
alınabilen insülin yüklü 
pH-duyarlı aljinat/kitre 
zamkı bazlı hidrojellerin 
geliştirilmesi” adlı 
makalesi ikincilik ödülüne 
sahip oldu. 

https://makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr/odul-hakkinda/ 
https://makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr/odul-hakkinda/ 
https://makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr/odul-hakkinda/ 
https://makaleodulu.pinarenstitusu.org.tr/odul-hakkinda/ 
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PROJE WEB SİTESİ 
(SÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ BİLİNÇLİ ELLERDE)



SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ

Ödül alan makalelerin 
içeriği ve ödül sürecinin 
detaylarıyla ilgili 
hazırlanan kitapçık, 
https://makaleodulu.
pinarenstitusu.org.tr
/odul-hakkinda/ 
bölümünde yayınlandı.





https://twitter.com/pinarenstitusu https://www.instagram.com/pinarenstitusu/ https://tr.linkedin.com/company/p%C4%B1nar-enstit%C3%BCs%C3%BChttps://tr-tr.facebook.com/PinarEnstitusu/

Kemalpaşa Caddesi No: 317 Pınarbaşı - Bornova / İZMİR
Tel: +90 (232) 436 15 15
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