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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 bilginin güvenilir olması her şeyden önemlidir. Güvenilir bilginin sağlanması ise sivil toplum kuruluşlarından kamuya, özel teşebbüslerden akademisyenlere 
kadar toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Toplumun doğru beslenme bilincine sahip olmasına yardımcı olmak amacıyla ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirme gayreti 
içerisinde faaliyetlerine sürdüren Pınar Enstitüsü; tüketicilerin bilimsel ve güvenilir kaynaklara ulaşmasına olanak tanıyacak, gıda, sağlık ve beslenmeye ilişkin konularda bireylere bilinç ve 

farkındalık kazandıracak çalışmaları hayata geçiriyor ve kurumsal bir vatandaş olarak, bu alanlarda disiplinler arası etkin bir iş birliğini destekliyor.

PINAR ENSTİTÜSÜ 2021 FAALİYET RAPORU

2021 yılı, toplumun doğru beslenme bilincine sahip olmasına yardımcı 
olmak ve kurumsal bir vatandaş olarak topluma karşı sorumluluğumuzu 
yerine getirme gayreti içerisinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ve hayata 
geçirdiğimiz projelerin zenginleştiği bir yıl oldu.

İnsan sağlığı ve beslenmesinde eşsiz öneme sahip olan sütün tüm 
değerinden yararlanılabilmesi için, kaliteli süt ürünleri üretimini 
desteklemek ve ülkemizdeki süt çiftçiliğini geliştirmek hedefiyle hayata 
geçirilen Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde projesi; kadın ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği konularında değer yaratan uygulamalarıyla Kadın Dostu 
Markalar Platformu’nun düzenlediği ‘Kadın Dostu Markalar Özel Ödülü’ ile 
taçlandırıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2019-2028 yılları arasının “Aile Çiftçiliğinin 
Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Dönemi” olarak ilan edilmesinden yola 
çıkarak, aile çiftçiliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Genç Çiftçi 
Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı’nın çalışmalarını 2021 yılında 
hayata gerçirdik. Hem genç çiftçilerin hem kadın üreticilerin dahil edileceği; 
gençlerin çiftçiliğe devam etme yönündeki motivasyonlarının ve 
beklentilerinin tespit edilmesi adına gerçekleştirilecek araştırmaya Ankara 
Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM), 
Yaşar Üniversitesi ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile başladık.

Süt çiftçilerini desteklemek, bilgi birikimlerini artırmak, doğru hayvancılık 
uygulamalarına teşvik etmek ve eğitimle fiziki olarak ulaşılamayan çiftçilere 
de ulaşabilmek amacıyla küçük üreticilere yönelik Süt Uzmanı isimli mobil 
aplikasyonu geliştirdik. Bu uygulama ile birebir eğitim vererek 
ulaşamadığımız üreticilerin yanı sıra, eğitim yoluyla ulaşılan üreticilerin de 
bilgilerini pekiştirecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir platform 
yaratmayı amaçladık. Geliştirilmesi ve test aşaması 2021 yılında tamamlanan 
uygulama, akıllı telefonların IOS ve Android uygulama mağazalarında 
ücretsiz olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda çocukların oyun 
yoluyla bilinçlendirilmesi hedefiyle yola çıkılan Eğlenerek Hareket Edelim 
Sağlıklı Beslenelim projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız iş birliği protokolü 2021 yılında yenilendi. 

Bu yılki eğitimlerimizle ulaştığımız çocuk sayısı 22.000’in üzerine çıktı. 
Projenin eğitim programına bir öğretmen el kitabı ve iki hikaye kitabı olmak 
üzere yeni eğitim materyalleri eklendi. Yeni öğretmen kitabında dengeli 
beslenme tabağı ve öğünler üzerine etkinlikler yer alırken; hikaye 
kitaplarında tarımın önemi ve sürdürülebilirlik temaları işlendi. Hazırlıkları 
2021 yılında tamamlanan materyaller Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü’nden alınacak onayla proje kapsamında kullanılmaya 
başlanacak.

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 2021 yılında da 
sahiplerini buldu. Kazanan makale sahiplerini tebrik ediyor, tüm 
akademisyenlerin başarılarının devamını diliyoruz.

Gıda, sağlık ve beslenme konularındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini 
amacıyla çalışanlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Yaşam 
Oturumları etkinliğini; pandemi süreciyle birlikte online platformlara taşıdık. 
Çocukların pandemi sürecinde ruhsal olarak iyi olma halleri konulu online 
seminer Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından zoom üzerinden gerçekleştirildi. 
Bağışıklığı güçlendirme konusunda Prof. Dr. Sibel Karakaya ile hazırlanmış 
olan bir video serisi ise Pınar Süt kampüsünde bulunan bilgilendirme 
ekranlarında gösterildi, mail yoluyla tüm çalışanlarımıza gönderildi ve Pınar 
Enstitüsü Youtube kanalından paylaşıldı. 

İnsana dokunan projelerimizle ve topluma fayda hedefimizle 2021 yılı 
faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Pınar 
Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Enstitü Direktörümüz’e, Pınar 
Enstitüsü’nde projelerde görev alan ve destek veren tüm çalışma 
arkadaşlarımıza, projelerimize katkılarından dolayı çözüm ortaklarımıza en 
içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Saygılarımla, 

İdil YİĞİTBAŞI
Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı
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İnsan sağlığı ve beslenmesinde eşsiz öneme sahip olan süt ve süt ürünlerinin tüm faydalarından azami düzeyde yararlanılabilmesi için, 
hayvanların sağlıklı olması, doğru beslenmesi, yetiştiricilerin de hijyen ve sanitasyon konularında bilinçli olması gerekliliğiyle hayata geçirilen 

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde devam ediyor. Üreticilerin bulunduğu yörelere 
ulaşılarak düzenlenen eğitimler yoluyla, doğru uygulamaların aktarılması ve bilinç düzeylerinin artırılması hedeflenen proje ile 14 ilde 8.000’in 

üzerinde süt çiftçisine ulaşıldı. 

SÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ BİLİNÇLİ ELLERDE

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
desteklenen Business Call to 
Action (BCtA) platformu ile iş 

birliğine 2021 yılında devam edildi. 
İş birliği çerçevesinde BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  
ile ilişkilendirilen proje faaliyetleri, 

bu doğrultuda şekilleniyor. 

Sürdürülebilir bir toplumun ve 
kalkınmanın, toplumun kadınına 

verdiği hak ve özgürlüklerle 
mümkün olacağı bilinciyle hareket 

eden; toplumsal cinsiyet eşitliği 
bilincine hizmet eden, kadın 
gücünü destekleyen, kadın 

istihdamı, fırsat eşitliği, çevre ve 
sürdürülebilirlik gibi alanlarda 

kadının toplumsal değerini ortaya 
koyan ve destekleyen projeleri 

toplumun tüm kesimleriyle 
paylaşılması amacıyla kurulan 

Kadın Dostu Markalar Platformu, 8 
Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü' 
nde gerçekleştirilen Kadın Dostu 

Markalar Farkındalık Ödülleri 
Töreni düzenledi. 

Kadın Dostu Markalar 
Platformu’nun 2021 yılında ilk kez 

düzenlediği ‘Kadın Dostu 
Markalar Özel Ödülleri’ töreninde 

kadın ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği konularında değer yaratan 

uygulamalarıyla öne çıkan ve 
farkındalık yaratan proje, ödüle 

değer görüldü.

Pandemi süresince yüz yüze 
gerçekleştirilemeyen doğru sağım 

uygulamaları ve en uygun maliyetle 
hayvan besleme konularındaki 

eğitimler; İzmir’in Ödemiş ilçesinde 
faaliyete başlayan Pınar Süt Ödemiş 
Süt Toplama ve Eğitim Merkezi’nde 

ve Kütahya Aslanapa’da bulunan 
Ortaca köyünde, gerekli önlemlerle 

üreticilerle bir araya gelinerek 
devam etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENÇ ÇİFTÇİ MESLEKİ VE BİREYSEL KAPASİTE GELİŞİMİ PROGRAMI

konusuyla 

devamlılıklarına, kırsalda yaşam 

amaçlanıyor.

Bu doğrultuda Pınar 

Programı” kapsamında 14 

Müdürlüğü arasında protokol 

Proje kapsamında Ankara 

kapsamında kullanılacak anket 

amacıyla pre-test uygulaması 

görüşülen pre-test çalışmasında 

Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve 

başlatıldı. Araştırma sonuçlarının 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

planlanıyor.

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ



SÜT ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK MOBİL UYGULAMA
SÜT UZMANI

Süt çiftçilerini desteklemek, bilgi birikimlerini artırmak, doğru hayvancılık 
uygulamalarına teşvik etmek ve eğitimle fiziki olarak ulaşılamayan çiftçilere 
de ulaşabilmek amacıyla Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde “Süt Uzmanı” 
isimli bir mobil uygulama geliştirildi. Küçük üreticilere yönelik geliştirilmiş 
olan “Süt Uzmanı” ile özellikle küçük ölçekli süt üreticilerinin, hayvancılıkta 
doğru uygulamaları hayata geçirmesi, gelir artışı ile birlikte refah artışı 
sağlaması ve süt üretimine devam etme motivasyonlarını artırması 
hedefleniyor. 

“Süt Uzmanı” ile birebir eğitim vererek 
ulaşılamayan üreticilerin yanı sıra, 
eğitim yoluyla ulaşılan üreticilerin de 
bilgilerini pekiştirecekleri ve kendilerini 
geliştirebilecekleri bir platform 
yaratılması amaçlandı. Geliştirilmesi ve 
test aşaması 2021 yılında tamamlanan 
uygulama, akıllı telefonların IOS ve 
Android uygulama mağazalarında 
ücretsiz olarak tüm kullanıcıların 
hizmetine sunulacak.

YENİ EKLENEN HER İÇERİĞİ 
BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

SÜTÜMÜZÜN GELECEĞİ BİLİNÇLİ 
ELLERDE PROJESİ KAPSAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ EĞİTİMLERİ 
BU SAYFADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinin 
yapısına bakıldığında genel olarak 
küçük ölçekli aile işletmelerinin 
çoğunlukta olduğu görülmüştür. Küçük 
ölçekli üreticilerin süt çiftçiliği 
uygulamalarında bilinçlendirilmesi, süt 
kalitesinde istenen kriterlerin 
sağlanmasının yanı sıra sektörün 
devamlılığı için de önemlidir. Süt 
üreticilerine yönelik geliştirilen dijital 
uygulamalar göz önüne alındığında; 
büyük çiftliklerin sürü yönetim 
uygulamalarına kaynak ayırarak 
modern takip, üretim ve çiftlik yönetimi 
sağlayabildiği görülüyor. Küçük ölçekli 
üreticilerin kullanabileceği ücretsiz 
dijital kaynaklar ise oldukça kısıtlı. 



EĞLENEREK HAREKET EDELİM SAĞLIKLI BESLENELİM
 Dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda çocukların oyun yoluyla bilinçlendirilmesi hedefiyle yola çıkılan “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 

Beslenelim” projesinde toplamda 15 ilde 475 öğretmen aracılığıyla 22.000’in üzerinde çocuğa ulaşıldı. 

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje; erken çocukluk dönemindeki çocuklara dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda rehberlik etmek, 
doğru beslenmelerine ilişkin alışkanlıklar kazandırmak, eğlendirici aktiviteler düzenleyerek beslenmenin yanı sıra fiziksel hareketliliğin de sağlıklı bir yaşam için 

önemli olduğunu benimsetmek amacıyla sürdürülüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile imzalanmış 
olan iş birliği protokolü 2021 yılında 
yenilendi. 

Balıkesir ve Çanakkale illerinde 
bulunan tüm bağımsız anaokulu 
öğretmenlerinin katılımıyla online 
olarak gerçekleştirilen Eğitimcinin 
Eğitimi ile faaliyetlere devam 
edilerek proje yaygınlaştırıldı.

Projeyi uygulayan her bir okula 
öğrenci sayısı kadar gönderilen 
Deniz’in Gökkuşağı Besinleri isimli 
hikaye kitabıyla, eğitim evlere 
taşınmış oldu ve ailelerde de 
farkındalık yaratıldı.

Deniz’in Gökkuşağı Besinleri 
isimli hikaye kitabı animasyon 
film haline getirilip proje web 
sitesinden çocukların beğenisine 
sunuldu. 

Tüm eğitim materyalleri, proje 
web sitesinde öğretmenlerin 
kullanımında olan web sitesinde 
yer alan Öğretmen Portalı 
vasıtasıyla öğretmenlerden 
uygulamalara ilişkin geri 
bildirimlerle interaktif biçimde 
sürdürülüyor. 

http://hareketetsagliklibeslen.com/

Projenin eğitim programına bir 
öğretmen el kitabı ve iki hikaye 
kitabı olmak üzere yeni eğitim 
materyalleri eklendi. Yeni 
öğretmen kitabında dengeli 
beslenme tabağı ve öğünler 
üzerine etkinlikler yer alırken; 
hikaye kitaplarında tarımın 
önemi ve sürdürülebilirlik 
temaları işlendi. Hazırlıkları 2021 
yılında tamamlanan materyaller 
Millî Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü’nden 
alınacak onayla proje kapsamında 
kullanılmaya başlanacak.

DENİZ VE EGE’NİN 
SAĞLIKLI YEMEK TABAĞI

Resimleyen
Seçil Çokan

Yazan
Doç. Dr. Sibel Sönmez

Resimleyen
Seçil Çokan

Yazan
Doç. Dr. Sibel Sönmez



düzenlenen 

arasından;  

Başvurular arasında yer 
alan birçok değerli 

bilimsel çalışma arasından 
Ege Üniversitesi’nden Arş. 

Gör. Dr. Hülya İlyasoğlu 
Büyükkestelli ve Prof. Dr. 

Seden Nehir El’in 
“Preparation and 

characterization of 
double emulsions for 

saltiness enhancement 
by inhomogeneous 

spatial distribution of 
sodium chloride” adlı 

makalesi birincilik 
ödülüne layık görüldü.  

Ege Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Fatma Meltem 
Serdaroğlu, Arş. Gör. Dr. 

Müge Urgu Öztürk ve Arş. 
Gör. Dr. Burcu Öztürk 

Kerimoğlu’nun “Design of 
healthier beef sausage 

formulations by 
hazelnut-based 

preemulsion systems as 
fat substitutes” adlı 

makalesi ikincilik ödülüne 
sahip oldu. 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. 

Senem Kamiloğlu 
Beştepe’nin “Effect of 

different freezing 
methods on the 

bioaccessibility of 
strawberry polyphenols” 

isimli makalesi ise 
üçüncülük ödülüne hak 

kazandı.

1 2 3



SAĞLIKLI YAŞAM OTURUMLARI

Gıda, sağlık ve beslenme konularındaki bilgi kirliliğinin önüne 
geçilmesini amacıyla, 2018 yılında çalışanlara yönelik hayata 

geçirilen Sağlıklı Yaşam Oturumları etkinliği; pandemi 
süreciyle birlikte online platformlara taşındı. 

 
“Çocukların Ruhsal İyilik Hali: Hijyen, Hareket ve Pandemi 

Süreciyle Baş Etme” konulu online seminer 1 Mayıs 2021 
tarihinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez tarafından 

zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Kasım 2021 tarihinde Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Pınar Enstitüsü Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Sibel Karakaya tarafından “Bağışıklığı 
Güçlendirme Amacıyla Beslenmede Dikkat Edilmesi 
Gerekenler” konu başlığı altında soru – cevap konseptiyle 
hazırlanmış olan video serisi Pınar Süt İzmir fabrikada bulunan 
bilgilendirme ekranlarından ve Pınar Enstitüsü Youtube 
kanalından ve mail yoluyla tüm çalışanlarla paylaşıldı.



GIDA DOSTU MUTFAĞIM



7. Uluslararası Okul Öncesi 
Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK 

2021) “COVID-19 Pandemi 
Sürecinde Okul Öncesi Eğitim – 

Değişim ve Öncelikler” ana 
temasıyla Ege Üniversitesi ev 
sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 

tarihleri arasında çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.

Covid-19’un çocuklar 
üzerinde yarattığı sağlık 

problemleri henüz net bir 
şekilde ortaya koyulmasa da, 
küçük çocukların gelişiminin 
tüm yönleri ele alındığında, 

bu küresel salgının derin 
sonuçları olacağı ortadadır. 

Küçük çocuklar için 
Covid-19'un uzun vadeli 

etkilerinin ne olabileceği 
hakkında çok az bilgi sahibi 

olunduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Pandemi süreci 

sadece okula gitmek, geniş 
aile ve arkadaşlarla etkileşim 

kurmak, dışarıda oynamak 
ve doğayı keşfetmek gibi 

normal çocukluk 
etkinliklerini askıya almakla 

kalmayıp, aynı zamanda 
çocukların bu deneyimlere 
katılımından kaynaklanan 
sosyo-duygusal yararlarını 

da etkiledi.

Bu süreç akademik açıdan 
ele alındığında ise; 

eğitimciler, öğrenciler ve 
veliler açısından eğitim 
yaşamında görülen en 
büyük plansız deneyim 

yaşandığı görülüyor. 
Covid-19 ile ilişkili bilgi 

patlaması ilk olarak tıp ve 
sağlık alanlarında 

yoğunlaşsa da eğitim 
alanında da yeni yönelimler 
ve yayınlar dikkat çekiyor.

Tüm bunların ele alındığı 
kongreye Pınar Enstitüsü 
Direktörü Ümit Savcıgil 

konuşmacı olarak katılım 
gösterdi. Gerçekleşen uydu 

sempozyumunda, Pınar 
Enstitüsü tanıtımı ve Millî 

Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
ortaklaşa yürütülmekte olan 
“Eğlenerek Hareket Edelim 

Sağlıklı Beslenelim” 
projesinin detayları 

paylaşıldı.

7. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ (IECEC-UOEK 2021)



GIDA VE SAĞLIKLI BESLENME 
BÜLTENLERİ
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