1

PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ

SAYI: 124 / Kasım 2015 / 20.000 ADET

İzmir Tarım Grubu’ndan tarımsal sanayinin
öncüsü Selçuk Yaşar’a vefa plaketi...

İzmir’de tarım ve gıda sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu sivil bir toplum girişimi olan İzmir
Tarım Grubu, Türkiye’de tarımsal sanayinin öncüsü, gıda sektörünün bugünlere gelmesinde büyük emeği ve
yatırımı olan duayen işadamı Selçuk Yaşar’ı ziyaret ederek tarımsal sanayiye katkılarından dolayı bir plaket verdi.

Ç

eşme Altın Yunus Oteli’nde gerçekleşen toplantıya Yaşar Topluluğu Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük,
İzmir Tarım Grubu üyeleri, Ahmet Tomar, Arif Gürdal, Bedri Girit, Bülent Oray,
Ela Dalçam, Gökhan Özdemir, Günay Baysal, Hatice Zeybek, Hüseyin Özşenoğulları, İbrahim Erdallı, İsmail Uğural, Mehmet Doğan, Okay Serçinoğlu, Saadet
Çağlın, Sedat Köse ve Tahir Yavuz katıldı.

kınmasına büyük katkı sağlıyor. İzmir Tarım Grubu sektörde faaliyet gösteren tüm
aktörlerin katılımıyla teşkil edilen 36 kişilik heyetten oluşmaktadır. Bizlerin şiarı,
Selçuk Bey’in 1970’li yıllardan bu yana kararlılıkla ifade ettiği “Tarım Önemlidir”
sloganıdır. Bundan sonra da İzmir’e katkı sağlamaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Selçuk Yaşar’ın başlattığı bu hareketi en iyi şekilde sürdüreceğimize
söz veriyoruz” dedi.

Yaşar Topluluğu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar bu ziyaretten
duyduğu mutluluğu “Bu ödül bana 90 yaşımda bir nevi yaşgünü hediyesi gibi
oldu. Beni onurlandırdınız ve duygulandırdınız. İzmir Tarım Grubu’na teşekkür ediyorum. Bu günü şükranla hatırlayacağım. Türkiye’nin istikbali tarımdadır. Bu yolda
aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edin. Memleket hepimizin...” diyerek dile
getirdi.
Türkiye tarımsal sanayi ve gıda sektörünün Selçuk Yaşar’a vefa borcu olduğunun
altını çizen İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük; “Pınar Süt’ü kurarak
Türkiye’de tarımsal sanayiinin ve gıda sektörünün büyümesine ve gelişmesine
büyük katkı sağlayan Sayın Selçuk Yaşar ilk süt alımını Tire’den başlatmıştı. Günümüzde İzmir, Türkiye’de “sütün başkenti” olduysa bu Sayın Selçuk Yaşar’ın
sayesinde olmuştur. İzmir Tarım Grubu olarak kentimizin tarım ve hayvancılık
sektörü vasıtasıyla kalkınmasına yönelik büyük katkıları için kendisine minnettarız.
Zira büyük bir öngörüyle kurduğu ve geliştirdiği et ve süt sektörleri, İzmir’in kal-
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Pınar’ın “Okul Sütü” ihalesindeki büyük başarısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı okul sütü programı kapsamında 2015/2016 Eğitim - Öğretim yılı
“Okul Sütü” programı Pınar - Dimes ortaklığında gerçekleştirecek.

O

kul Sütü Programı kapsamında yapılan ve
en ekonomik teklifi Pınar Süt - Dimes Gıda
iş ortaklığının verdiği 200 mililitre yağlı sade
UHT Süt Alımı İhalesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandı.
2015-2016 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ortaklaşa yürütülecek “Okul Sütü Programı” kapsamında, 3 Kasım 2015 tarihinde 200 mililitre yağlı sade
UHT Süt Alımı İhalesi gerçekleştirildi.
Türkiye’nin 4 kısma ayrıldığı ihalede Pınar Süt - Dimes
Gıda iş ortaklığı en düşük teklifi verdi. Toplamda 288
milyon 582 bin 216 paket 200 mililitre yağlı UHT içme
sütü satın alımı yapılması için gerçekleştirilen ihale sonucunda tüm Türkiye’deki tüm okulların okul sütlerini
Pınar - Dimes ortaklığı sağlayacak.

Milyonlarca çocuğu tiyatro ile buluşturan Pınar Çocuk
Tiyatrosu, yeni sezonu “Oyun Treni” ile açtı
Pınar, “Her şey çocuklarımız için” toplumsal sorumluluk vizyonu doğrultusunda Pınar Çocuk Tiyatrosu ile Profilo
Alışveriş Merkezi’nde her Cumartesi ve Pazar ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.

T

ürkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar üç
milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, 29.
yılında da çocukları sihirli bir dünyayla buluşturuyor.
Pınar Çocuk Tiyatrosu, “Oyun Treni” adlı gösteri ile
sağlıklı yaşam için temizliğin vazgeçilmez olduğunu
eğlenceli bir dille anlatırken, sporun insan sağlığı ve
gelişimi için önemini oyunlar eşliğinde aktarıyor.
Aile içi iletişim, arkadaşlık ve dostluk, bilimin hayatımızdaki yerinin skeçlerle anlatıldığı gösteride çocuklarla yarışmalar yapılarak mutlu ve sağlıklı yaşamın
önemi vurgulanıyor.
Neşeli müziklerle, danslarla, şiirsel bir anlatımla süslenen oyun, minik izleyicilerine keyifli saatler yaşatacak,
soru-cevaplarla eğlendirirken öğretecek.
Pınar Çocuk Tiyatrosu, çocukların sosyal, zihinsel ve
bedensel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak amacıyla çıktığı tiyatro yolculuğunun İstanbul’daki durağında, Ekim, Kasım, Aralık aylarında her Cumartesi ve Pazar saat 11.15’de “Oyun
Treni” ile Profilo Alışveriş Merkezi, ücretsiz olarak minik seyircilerin karşısında olacak.

Çamlı Organik Süt İşletmesi’ne Manisa Valiliği’nden
ziyaret

T

ürkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde
yer alan Çamlı’nın, Avrupa’nın en büyük Organik Süt İşletmesi olan Beydere Organik Süt İşletmesi Manisa Valiliği tarafından ziyaret edildi.

süt sığırcılığı yapmak amacıyla 2011 yılında faaliyete
geçen süt hayvancılığı işletmesi ile sektörün ihtiyacı
olan kaliteli ve hijyenik organik çiğ süt tedariği gerçekleştiriliyor.

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Şehzadeler
Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Milli Emlak
Müdürü Ali Kaymak, Şehzadeler İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Ferhat Bozkaya, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire’nin de yer aldığı ziyarette sağmal ahır, genç hayvan ahırı, sağımhane ile
revir, doğumhane binası, yem deposu, makina parkı
ve personel binası gibi tesisler tek tek gezildi. Damızlık

Manisa ili Şehzadeler ilçesinde kurulu işletmenin yaklaşık 3000 dekarlık kısmında da organik tarım yapılıyor, hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere organik
yem bitkileri yetiştiriciliği (fiğ-yulaf kuru otu, mısır silajı)
gerçekleştiriliyor.
Çamlı, yetkililerden tam not alan Beydere Organik Süt
İşletmesi ile bölgede “organik” üretimi destekleyerek
yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
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Pınar Süt, Eskişehir’de sadece üreticinin sütlerini
alarak değil, eğitimler verip üreticiyi bilinçlendirerek
Eskişehir bölgesindeki hayvancılığın gelişmesine
büyük katkı sağlamıştır.
Pınar Süt Hayvancılık ve Çiğ Süt Geliştirme Ekip Lideri A. Levent Öztürk ve Pınar Süt Hayvancılık ve Çiğ Süt
Geliştirme Sorumlusu Yıldız Fişekçi, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ali İhsan Çetin ile keyifli
bir röportaj gerçekleştirdi.

Bize kendinizden bahseder misiniz?
20 Ekim 1949 yılında Eskişehir’in Yörük Kırka köyünde doğdum. Evliyim. 1997 yılından itibaren de
Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birlik Başkanlığı
görevini yürütüyorum.
Eskişehir’de hayvancılık potansiyeli hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Eskişehir konum olarak hayvancılığa çok uygun bir
bölgedir. Fakat köylerde yaşlı insan nüfusunun fazlalığı ve arazilerin bölünmesi hayvancılığı azalmasında etkili olmuştur. Ayrıca yeni nesilin çalışmak için
hatta evlenmek için bile şehirde iş bulmaları sebebi
ile hayvancılık çok azaldı. Birliğimizin dahi üyelerinin yaş ortalaması 50’nin üzerindedir. Hayvancılık
yapan gençler günden güne azalmaktadır. Bu konuda devlete ise çok iş düşmektedir. Gençleri hayvancılığa teşvik edecek krediler verilmesi ve arazilerin tapululaştırılması için tüm önlemlerin alınması
gerekmektedir. Bölünen arazilerin bir şahıs altında
toplanması da gerekmektedir. Belediyelerin ise meraların islahı amacı ile büyük destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Merada yapılan hayvancılığın
sütün kalitesine de etkisi çok büyüktür.
Sizden birliğinizin yapısı hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Birliğimize kayıtlı 1.250 üretici bulunmakla birlikte
genellikle süt toplama merkezlerinden süt alımı yapıyoruz. Süt tedarik ettiğimiz 9 soğutma merkezimiz
var. Şu anda topladığımız 30 ton sütün 15 tonunu
Pınar Süt’e veriyoruz. 1995-2000 yılları arasında bölgemize fazla miktarda ithal hayvan geldi. Fakat sütte
mikrobiyolojik kalitenin çok düşük olması ve sütlerin
hep kesilmesi sebebi ile fabriklar bu sütleri almadı
ve sütler mandıralara satıldı. Mandıralar da zamanla
üreticilerin paralarını ödemediği için üreticiler hayvanlarını kestirmek zorunda kaldı. Sonrasında ise
üreticiler bilinçlendi, köylerde soğutma tankları kuruldu. Bilinçlenen üretici sütlerini daha sağlıklı hale
getirdi ve Pınar Süt’ün bu sütleri almaya başlaması
ile birlikte bölgede bir istikrar oluştu.
Günümüzde hayvancılık yapmak geçmişe göre
daha mı kolay?
Makineleştiğimiz için şimdilerde hayvancılık yapmak
daha kolay. Yem karma makinelerinin oluşu, mısır
silajı yapmanın basitleşmesi bu işi yapılabilir hale

getirdi. Aslına bakarsanız hayvancılığı kolaylaştırmak insaların elinde. Hayvanın soğuk alması, üşütmesi gibi endişeler ile hayvanı kapalı alanlarda tutar
ve açık barınaklarda beslemezseniz, harcayacağınız
iş gücü çok fazla olur. İşin aslında ben de 1997 senesinde işletmemin camlarını hayvanlar üşümesin
diye bezlerle kapatıp, içerisine de soba kurmuştum.
Fakat o sene Almanya seyahatimde gördüm ki 5 derecenin altında hayvan yetiştiriyorlar. Döndüğümde
hemen bezleri söktüm, kurduğum sobayı kaldırdım
ve gördüm ki ithal gelen hayvalarda 25 lt/gün olan
süt birden 40 lt/gün’e çıktı.
Birlik olarak gebe düve ithal etmeye başladınız.
Bu projenizden bize behsedebilir misiz?
Eskişehirde bir milyon nüfusa karşılık 125.000
baş hayvan bulunmaktadır. Bu sayı çok yetersiz
kalmakta ve en azından bu sayının 200.000 olması gerekmektedir. Bu yönde biz de üyelerimiz için
doğru bir adım atmak istedik. Eskişehir hayvancılığına katkı sağlamak ve aynı zamanda da ülkedeki
et açığını göz önüne almak kaydı ile Avusturya ve
Almanya’dan 300 baş Simental cinsi gebe düve ithal
ettik. Hayvanları teslim ederken hayvan kıymeti bilen ve bakım için yeterli donanımı olan üreticilerimizi
seçtik. Şu anda hayvanlarımız karantinada. Hayvanları üreticilerimize verdikten sonrada arkalarında durarak tohumlanmasından sağlık problemlerine, süt
verimlerinden sütlerinin değerlendirilmesine kadar
tüm aşamalarda yanlarında olacağız. Önümüzdeki
günlerde de bir 300 baş daha düve alımı yaparak
üyelerimize dağıtacagız. Toplam ithalatımız 2.000
başı buluncaya kadar biz bu işe devam edeceğiz.
Eskişehir bölgesinin hayvancılıktaki en büyük
problemi sizce nedir?
Bakıcı sorunu hayvancılık için büyük problem fakat
insanımız da biraz çalışkan olmalı. Yurtdışında 50
ineği olan çiftliklerde karı-koca beraber çalışırlarken
bizde 15 ineği olan bakıcı tutuyor. Kendisi kahvede
zaman geçiriken bakıcısının çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durum aşılmadığı sürece hayvancılıktan daha fazla verim almamız biraz zor görünüyor.
Birlik olarak başka projeleriniz var mı?
İlerleyen dönemde bölgemizde bulunan bir işletmeyi kiralayarak Gebe Düve İstasyonu ve Damızlık
Düve Yetiştirme İstasyonu olarak faaliyete geçirmeyi

planlıyoruz. Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’ne gerekli dilekçemizi sunduk. Onlardan
cevap bekliyoruz.
Pınar Süt’le çalışmaya başlamanızı ve bu bölgede fabrika kurmasının üreticiye ne gibi kazançlar
sağladığından bahsedebilir misiniz?
Birlik olarak 2005 yılından itibaren Pınar Süt ile çalışmaya başladık. Hatta üreticilerin istenilen standartlarda süt üretememesi sebebi ile çalışmaya başlamak için geç bile kaldık. Aslında üreticiler için Pınar
Süt Eskişehir Fabrikası’nın burada olması büyük bir
kazanç. Fakat, Eskişehir üreticisi bunun kıymetini
ve değerini henüz tam bilemiyor. Çünkü üretici için
hiç bir sınır yok, kota yok, üret üretebildiğin kadar...
Karşında ise bunları kalite kriterlerleri sağlandığında ne kadar üretirsen üret alacağım diyen büyük bir
firma var. Eskişehir’in hayvancılığa uygun elverişli
arazileri var iken bu kadar az süt üretilmesi büyük
bir kayıptır. Size şuna açıkça belirtmek istiyorum ki
“Türkiye tarımı, hayvancılığa muhtaçtır ve tarımın
en büyük lokomotifi traktör değil hayvandır, hayvancılıktır”. Pınar Süt, Eskişehirde sadece üreticinin
sütlerini alarak değil, eğitimler de vererek üreticiyi
bilinçlendirmek sureti ile de bölgeye büyük katkı
sağlamıştır. Hayvancılık faaliyetlerinde özellikle üreticilerin bilinçlendirilmesini çok faydalı bulmakla beraber bazı eğitimlerinize katılmış ve bilmediğim bir
çok şey öğrenmiş olduğumu belirtmek isterim.

Birliğimizin dahi üyelerinin
yaş ortalaması 50’nin
üzerindedir. Hayvancılık
yapan gençler günden
güne azalmaktadır. Bu
konuda devlete ise çok
iş düşmektedir. Gençleri
hayvancılığa teşvik edecek
krediler verilmesi ve
arazilerin tapululaştırılması
için tüm önlemlerin alınması
gerekmektedir.
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Hayvancılıkta mevsim geçişleri
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evsim geçişleri hayvancılıkta önemlidir. Bu
dönemlerdeki ani değişimler hayvanların
strese girmesine sebep olabilir. Ani ısı değişimleri, barınak koşulları değişikliği, besleme farklılıkları gibi etkenler hayvanları strese sokar.
Stres Nedir?
Stres günlük yaşamı, refahı, huzuru, konforu ve sağlığı bozan herşeydir. Stres düzeyi yüsek çiftliklerde verim düşüşü, döl tutma problemleri ve hastalıklar söz
konusu olmaktadır. Hayvanların strese maruz kalması
istenilmeyen bir durumdur ve stres ile mücadele sürü
yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bu dönemlerde geçişleri rahat ve en az kayıpla atlatabilmek için gerekli
önlemler alınmalıdır. İneklerin günlük yaşamı basittir.
Yem yer, su içer, süt verir, yatar, gezinir. 21 günde
bir ise kızgınlık gösterir. Ama bu doğal bir döngüdür
ve hayvan mümkün olduğunca bu dönemde diğer
stres faktörlerinden korunmalıdır. Bu olaylar dışındaki her değişiklik stres kaynağıdır. Yer değişikliği, yem
değişikliği, bakıcı, sağımcı değişikliği, ani hava değişimi, ani sıcaklık değişimi (özellikle nem ile birlikte),
kalabalık ortamlar, insanların ineklere kötü muamelesi, yataklıkların kirli ve konforsuz olması, iyi havalandırılmamış kapalı barınaklar, gezinme alanlarının
kötü oluşu, gürültü, birlikte yaşadığı hayvanlardan
uzaklaştırılmak, sağımcıların uyguladıkları yanlış ve
farklı sağım teknikleri, sağım zamanı düzensizlikleri
veya uzaması, kötü ve yetersiz aydınlatma, yemlik-

lerin uygunsuz olması, her türlü farklı, ani değişen,
kötü çevresel koşullar ineklerde stres sebebidir. Ani
sıcaklık değişimleri, lodos (basıncın etkisi) etkisi, kapalı barınaklardan meraya çıkış veya tekrar giriş (havalandırma ve aydınlanma değişimleri, sıcak ve asidik
ortam), besleme değişikliği (meraya salma, sadece ot
ile beslenme), bakıcı değişimi, yem hammadde değişikliği (uygun hammadde stoklanmadığından hammaddenin erken bitmesi) vb. sebepler ile hayvanlar
stres altına girmekte ve hem verim hem süt kalitesi
hem de sağlık anlamında problemler yaşanmaktadır.
Bu dönemlerde yeterince özen gösterilmemesi de kayıplara sebep olmaktadır. Mevsim geçişlerinde stres
kaynaklı ekonomik kayıpları ve geri dönüşü çok zor
olan hataları önlemek için alınması gereken önlemleri
şöyle sıralayabiliriz;
● Hayvanlar yıl boyunca mevsim şartları göz önüne
alınarak havadar ve iyi aydınlatılmış konforlu barınaklarda barındırmalı,
● Her hayvan için yeterli gezinme alanı oluşturulmalı,
● Kullanılacak yem hammaddeleri hayvan başı ve yıl
boyu yetecek şekilde hesaplanarak hazırlamalı,
● Kullanılacak yem hammadde değişiklikleri yapılmak zorunda kalındığında stoktaki hammadde bitmeden diğerine yavaş bir geçiş uygulanmalı,
● Sıcak havalarda hayvanları strese sokacak sıcaklık
artışı gözetilerek (22 ºC üstü) hayvanları serinletmek
için duşlar yapılmalı,

Sığır ırkları - Montbeliard

M

ontbeliard, Fransa’nın Montbeliard bölgesinde yetişmeye başlayan bir sığır cinsidir.
1889 yılında ilk birliği kurulan sığırın aynı
yılda resmi adı konulmuştur.Sütçü bir ırk
olan Montbeliard’lar, 1970 yılından sonra kırmızı Holsteinlerle melezlemede kullanılmıştır.
Fransa’da kayıtlı olan yaklaşık 750.000 Montbeliard
türü sığır bulunmakla birlikte günümüzde genellikle
Holstein Sığır Irkı ile melezleştirilmeye tabi tutulmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa, İtalya, Avusturya, ABD,
Afrika gibi ülkelerde sıkça yetiştirilmektedirler. Renkleri parlak kırmızı-beyaz olmakla birlikte sakin mizaçlıdırlar.
İklim ve ortam şartlarına uyum yetenekleri yüksektir.
Sütçü ırkların hassas oldukları meme hastalıklarına ve
özellikle mastitise karşı çok daha dayanıklıdırlar.

Hastalıklara karşı dirençli oluşları ve kemikkas yapısının sağlamlığı nedeni ile son dönemde süt üreticilerimiz tarafından tercih edilmektedir.
Siyah alacalara oranla döl tutma yetenekleri üstün
olan bu ırkın erkekleri besi danası olarak da kullanılmaktadır. Ergin canlı ağırlıkları erkeklerde 900-1.200
kg arasında iken bu ağırlık dişilerde 600-700 kg. arasında seyretmektedir.
Laktasyondaki süt verimleri 7.300 lt/yıl olmakla birlikte, yağ oranı %3.9, protein oranı ise %3.4 ile siyah alacak ırktan üstün özelliktedir.

Levent Öztürk
Pınar Süt Hayvancılık Ve Çiğ Süt Geliştirme Ekip Lideri

● Hayvanları her zaman aynı özen ve dikkat ile gözlemlemeli, stres faktörlerini tespit ederek çözüm için
gereken önlem alınmalı,
● Mevsimsel değişiklikler sebebi ile hayvanın ihtiyaçları doğru belirlenmeli ve rasyon mevsim de göz
önünde bulundurularak uyarlanmalı,
● Yataklık, yemlik, gezinti alanı, revir, doğumhane
gibi bölmelerin özenle ve konforlu şekilde hazırlanması sağlanmalı,
● Meraya çıkarılmada yine geçişin yavaş şekilde yapılması gereklidir. Hayvanlar, ilk gün çok kısa süre olmak kaydı ile her geçen gün süre arttırılarak merada
otlatılmalıdır. Bu uygulama ile ani beslenme değişikliği engellenerek stresi azaltılmalıdır.
● Yemlik mesafeleri uygun olmalı (60 cm genişlik ve
30 cm yükseklik),
● Hayvanın önünde her daim yem bulunmalıdır.
Tüm bu faktörlerin etkisinin azaltılması işletmeye verim, sağlık ve döl olarak geri dönecektir. Öncelikle
problemin kaynağını iyi saptamak, bunun için de hayvanları gözlemlemek çözüm için en büyük adımı atmak demektir. Ekonomik, karlı bir hayvancılık dikkat,
gözlem, planlı çalışmak ve hayvanın isteklerini bilerek
ile mümkündür.
Yıldız Fişekçi
Pınar Süt Hayvancılık ve Çiğ Süt Geliştirme Sorumlusu
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Sığırlarda boynuz köreltme

H

ayvancılık işletmelerinde boynuz köreltme
yaygın yapılan bir işlemdir. Boynuzlu hayvanların diğer hayvanları yaralaması, gebe
hayvanlarda buzağıya zarar vermesi, yem
tüketimi esnasında diğer hayvanları engelleyerek
verim kayıplarına neden olması, vurma yaralamaya
bağlı karkas kalitesini düşürmesi ve kilitli yemlik sistemlerinde boynuzlu hayvanın girişinin zorlaşması bu
uygulamayı gerekli kılmaktadır.
Boynuzsuzlaştırmada başlıca iki yöntem tercih edilmektedir. İlki boynuzsuzluk özelliğine sahip genetik
yapıdaki hayvanların tercih edilmesidir. Diğeri ise
boynuz köreltme uygulamalarıdır.
Buzağı doğduğunda boynuzları çıkmamıştır. 2. ayın
sonunda boynuzlar sertleşip tırnak gibi sert bir yapı
şeklini almaktadır. Bu sebeple boynuz köreltme işlemi buzağılar için bu dönem öncesinde yapılmalıdır.
Buzağılarda, sodyum veya potasyum hidroksit içeren
kimyasal maddeler ya da elektrikli dağlama aleti ile

boynuzlar köreltilmektedir. Kimyasal madde kullanımı
en az acıyı veren uygulama olup, 1-2 haftalıktan itibaren uygulanabilir.
Bu yöntemde uygulayıcı, kimyasal madde kendisine
zarar vermesin diye eldiven kullanmalıdır. Buzağının
boynuz yerinin kenarlarına vazelin sürülerek kimyasal maddenin akıp buzağının gözüne zarar vermesi
engellenmelidir. Ardından kimyasal madde boynuzun
çıkacağı bölgede kanama görülesiye kadar sürülmelidir. İşlem tamamlandıktan sonra buzağı, diğer buzağılar tarafından yalanmasının engellenmesi için temiz
bir bölmede tek başına barındırılmalıdır.
Buzağılarda elektrikli dağlama aleti, mekanik yöntemle boynuz köreltme işleminde en sık kullanılanıdır. 1-2
aylık buzağılarda uygulanan bu yöntemde öncelikle
dağlama aletinin uç kısmının yeterince ısındığından
emin olunmalıdır. Aksi durumda buzağı daha fazla acı
çekecek ve işlem uzayacaktır. Uygulama esnasında
buzağının baş kısmının sabit tutulması sağlanarak

boynuz etrafındaki kıllar makas ile temizlenmelidir.
Cihaz, boynuzun çıkacağı bölgeye 10 saniye kadar
uygulanmalı ancak etrafa taşması engellenmelidir.
Çok fazla bastırmanın buzağıya zarar vereceği unutulmamalıdır.
Uygulamanın başarısı boynuz yuvalarının etrafının
kahverengi renk almasından anlaşılabilir. Boynuz
köreltme işlemi için en doğru zaman her ne kadar
hayvanın sütten kesilme döneminden önce olsa da
bazı durumlarda boynuzu çıkmış hayvanlarda da bu
işleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda öncelikle
tamamen boynuzun çıkarılması yerine kısaltma, kesme işlemi düşünülmelidir. Bu yöntemlerde boynuz
testeresi, boynuz makası, boynuz teli kullanılmaktadır. Ergin hayvanlarda boynuzsuzlaştırma işleminde
oluşabilecek ciddi kanamalar düşünülerek konu hakkında bir uzmandan destek alınması gerekmektedir.
Pınar Tekin
Pınar Süt Hayvancılıkve Çiğ Süt Geliştirme Sorumlusu

Hayvansal ürün tüketiminin arttırılması için yapılması
gerekenler nelerdir?

T

ürkiye’de kişi başına düşen günlük ortalama
84 gr. proteinin ancak 1/4’ü, hayvansal orijinli
kaynaklardan sağlanmaktadır. Oysa dengeli ve
sağlıklı beslenme için günlük gereksinim duyulan proteinin, yaklaşık yarısının hayvansal kaynaklı
olması gerekmektedir. Hayvansal ürün tüketiminin arttırılması, böylece dengeli ve sağlıklı beslenmenin sağlanması için;

● Yüksek verimli kültür ırkı veya melezlerinden sürü
oluşturulmalı,

● Bölgede yetiştirilen hayvan varlığının fazla ve neredeyse tamamına yakının meraya dayalı olarak beslenmesi nedeniyle, meralar aşırı otlatılmamalı ve gerekli
bakım-dinlendirme yapılmalıdır.

● Kaliteli kaba ve kesif yem kullanımı, silâj üretimi teşvik edilmeli,

● Pazarı hazır olan, talep duyulan bir ürünü elde etmeye yönelik işletme kurulmalı,
● Kurulacak işletme ulaşımı kolay, pazara yakın olmalı,

● Yüksek verimli hayvanlar; çevre şartlarına karşı hassas oldukları için, uygun barınaklarda barındırılmalı,
● Hayvan hastalıklarına karşı düzenli olarak aşılama
yapılmalı, hijyenik şartlara dikkat edilmeli,

● Üreticilerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırıcı seminer, kurs, demonstrasyon vb. çalışmaları düzenlenmeli,
● Kooperatif veya üretici birlikleri kurularak yetiştiricilerin örgütlenmeleri sağlanmalı,
● Tarımsal kredilere bölgede üretim yapan bütün üreticilerin ulaşmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı,

amacına uygun kullanılması sağlanmalıdır.
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“Pınar Süzme Peynir”
Türkiye’nin öncü ve uzman gıda markası Pınar, peynir kategorisine yeni bir ürün daha ekledi. Pınar Süzme
Peynir, tadı ve kıvamıyla peynir severlerin yeni gözdesi olacak…

P

ınar, geliştirdiği sağlıklı ve lezzetli ürünlerle kahvaltı sofralarını zenginleştirmeye
devam ediyor. “Pınar yaparsa en güzelini yapar...” sloganı ile lanse ettiği yeni
reklam kampanyası ile beğeni toplayan Pınar Süzme Peynir, enfes tadı ve kıvamı ile geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor.

Özel tekniği ile el değmeden üretilen Pınar Süzme Peynir, üretim ve paketleme teknolojisi sayesinde paketin içinde mayalanıyor. Yumuşacık kıvamı ve hafif lezzeti ile tüketiciden tam not alıyor.
Future Bright tarafından yapılan tüketici araştırmasında Pınar Süzme Peynir’in başarısı
tescillendi, tat ve kıvam açısından çok beğenildi.
Yüksek kalsiyum ve protein kaynağı olan Pınar Süzme Peynir 100 gr, 250 gr, 500 g ve
800 gr olmak üzere 4 farklı boy seçeneği ile tüketici ile buluşuyor. Özellikle pazarda
bir ilk olan 100 gr’lık pratik paketi ile Pınar Süzme Peynir’i her an her yerde tüketmek
mümkün.
Tüketicinin beklentilerinin ötesinde ambalaj yenilikleri sunan Pınar, Süzme Peyniriyle
kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olacak.

Pınar Et’in denetimdeki
büyük başarısı

P

PINAR, Türkiye’nin süper
markaları arasında…

ınar Et, her yıl olduğu gibi McDonald’s
adına 2015 yılında da İngiliz üçüncü
parti bağımsız denetim firması SAIGLOBAL firması tarafından denetlen-

di.

14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim; gıda güvenliği yönetim sistemi,
gıda savunma sistemi, kalite yönetim sistemi,
çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemi, laboratuvar yönetim sistemi,
hayvan refahı, srm (bse riskli materyaller), izlenebilirlik, iyi hijyen ve üretim uygulamalarını
kapsamaktadır.
Pınar Et denetim sonucunda en yüksek skor olan ‘A’ puan almıştır. SAI Global’in,
Avrupa, Orta Asya ve Afrika’da pek çok firmayı denetleyen ve aynı zamanda denetçilerin eğitimini de veren en tecrübeli denetçilerinden biri tarafından gerçekleştirilen denetimde denetçi, Pınar Et’in en iyi firmalardan biri olduğunu belirtmiş,
bazı uygulamalarımızı best practice olarak değerlendirmiştir.

Pınar, Tire Tarımsal
Kalkınma Stratejileri
Sempozyumu’na destek
oldu

T

ire Tarımsal Kalkınma Stratejileri Sempozyumu
16 Ekim 2015 tarihinde Tire Organize Sanayi
Bölgesi Konferans Salonu’nda Pınar’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Pınar Süt Genel Müdürü
Gürkan Hekimoğlu ‘‘Tire Süt Sektörü’’ konulu oturumda
‘‘Pınar’ın Türkiye Süt Sektöründeki Yeri’’ konulu sunumunu sektör temsilcileriyle paylaştı. Süt işletmeleri yöneticileri, sektör ve akademik temsilcilerin katıldığı sempozyumda; Tire ve Türkiye’de süt hayvancılığı politikaları,
süt sektörü analizi ve süt sektöründeki sorunlara çözüm
önerileri gibi konular uzmanlar tarafından tartışıldı. Pınar
standından tüm katılımcılara su, meyve suyu ve süt çeşitleri ikram edildi.

B

u yıl beşincisi düzenlenen Superbrands Türkiye 2014 ödül töreninde
PINAR’ın da içinde bulunduğu 43 markaya SUPERBRANDS ödülleri takdim edildi. Türkiye’nin SÜPERMARKALARI, yerel ve uluslararası
marka ayrımı yapılmadan her ülkede, ilgili pazarda yer alan markalarla
gerçekleştirilen araştırma sonuçları NIELSEN ile işbirliği yapılarak halk oylaması
sonucunda belirlendi.

“Helal Gıda” Belgesi
Denetimi’nden Pınar Et’e
tam not

P

ınar Et, 2012 yılından bu yana 6 ayda bir
gerçekleştirilen denetimlerle,
“Helal Gıda’’ belgesine sahiptir.

Helal kesime uygunluk
ve gıda güvenliği
açısından denetlenen Pınar
Et’te 2015 yılı son
denetimi, 10.09.2015
tarihinde yapıldı.
Denetim sonucunda hiç bir uygunsuzluk alınmayarak belgelerin devamına
hak kazanıldı.
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Çamlı’dan “Bronz Hindi” lezzeti

Y

aşar Holding, Çamlı A.Ş şirketinde yetiştirdiği “Bronz Hindi”yle yapılan yemekleri,
Altınyunus’ta beğeniye sundu. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar,
“Sağlığa yararlarıyla öne çıkacak yeni ve doğal ürün” dedi.

Demir deposu
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, bronz hindinin diğerleri gibi selenyum
ve demir deposu olduğunu dile getirerek; “İnsan sağlığına yönelik yararlarıyla öne çıkacak
yeni ve doğal bir ürün. Beyaz ırka göre daha yavaş büyüyor. Çiftliğimizde rahat dolaşım
alanına sahip olmaları ve kekik başta olmak üzere tamamen bitkisel yemlerle beslenmeleri etini oldukça güzel kılıyor. Türkiye’yi bu lezzetle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bronz hindiler, Çamlı Yem ve Besicilik A.Ş tarafından son derece sağlıklı ve doğal bir ortamda yetiştiriliyor” dedi.
150 çeşit yemek
Altınyunus’ta müşterilerin tercihlerine göre 150 çeşit hindi yemeği yapabileceklerini belirten
otelin 46 yıllık başaşçısı Yalçın Çölgeçen, bu hindinin Altınyunus’ta yapılan tadımlarda oldukça beğenildiğini dile getirdi. Çamlı Yem ve Besicilik A.Ş tarafından yakında üst segment
marketlerde, özel gurme restorantlarda, beş yıldız ve üzeri seçilmiş bazı otellerde tüketicilerle buluşacak olan bronz hindinin, kemiksiz üst but, baget, fleto ve bonfile olarak satışa
sunulması planlanıyor.

Pınar Su, Türkiye Basketbol Federasyonu
resmi su tedarikçisi
Ürünleriyle tüketicilerinin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi
hedefleyen Pınar, Pınar Su ile spora olan desteğini sürdürüyor. Bu amaçla Türkiye Basketbol Federasyonu’nun
ve Basketbol Milli Takımlarının Resmi Su Tedarikçiliğini üstlenen Pınar Su, ulusal ve uluslararası
organizasyonlara da destek vererek su tedarikçisi olacak.

S

osyal vatandaşlık bilinciyle topluma katkı sağlayacak projeleri destekleyen Pınar,
Türk halkının spora ilgisini arttırmak için
çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar
ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna
destek veren Pınar Su, şimdi de Türkiye Basketbol
Federasyonu’nun resmi su tedarikçiliğini üstleniyor.
Pınar, 2015-2016 yıllarında Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Milli Takımlar “Resmi
Su Tedarikçisi” olarak iki yıl süresince hem TBF’nin
hem de Türk Milli Takımlarının su ihtiyacını karşılayacak.
TBF Başkanı Harun Erdenay “Türkiye’nin önde gelen
markalarından biri olan Pınar’la imzaladığımız sponsorluk anlaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz.
Basketbola verdiği destekle bilinen Pınar’ın da katkısıyla Federasyon ve Milli Takımlarımız Avrupa ve Dünya basketbolunun zirvesine ulaşacaktır.” diye ifade
etti.
Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu
“Yaşar Topluluğu olarak misyonumuz, tüm paydaşlarımıza “daha iyi bir yaşam” sunmaktır. Bu amacımıza
doğru ilerlerken tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek topluma fayda sağlamaya çalışıyor ve yaptığımız
her işin sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.
Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar önderliğinde Yaşar
Topluluğu olarak 60, Pınar olarak 42 yıldan bu yana
spora, özellikle de basketbola destek veriyoruz. Yaşam Pınarım markamızla sağlıklı nesiller yetiştirmek
için spora yatırım yapıyoruz. Basketbol, Pınar’la özdeşleşmiş ve en fazla önem verdiğimiz spor dalı. Bu

sebeple Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği
yaparak Türkiye Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın
resmi su tedarikçisi olmaya karar verdik.” dedi.
Basketbol sporuna olan desteklerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirten Hüseyin Karamehmetoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de düzenlenen Avrupa’nın en
önemli basketbol organizasyonlarından Euroleague

finalleri ile Türkiye Kadın ve Erkek Basketbol takımlarımızın içecek ihtiyaçlarına yardımcı olduk. Bugün
de Pınar Su olarak böyle bir işbirliği ile Milli Takımlarımızın yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.
2015 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda
ter dökecek Erkekler A Milli Basketbol Takımımıza da
başarılar diliyorum.” diye konuştu.

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. adına

• Gazetemiz Basın Ahlak Yasası’na uyar.
• Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı ve
resimler yayınlanabilir.
• Gönderilen yazı ve resimler yayınlansın-yayınlanmasın
iade edilmez.
• Yayınlanan yazı ve resimler sahiplerinin fikri olup
PINAR bunlardan sorumlu tutulamaz.

İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü
Yayın Kurulu
İdare Yeri
Yazışma Adresi
Sayfa Hazırlık ve Baskı
Baskı Tarihi
Yayın Türü

: GÜRKAN HEKİMOĞLU
: İMDAT ÇAVUŞ
: MEHMET AYKIRI, ÇETİN KARADELİ, ONUR DALGIÇ, LEVENT ÖZTÜRK
: PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
Kemalpaşa Asfaltı No:1 Pınarbaşı / İZMİR Tel: 0232 436 1515
: PINAR GAZETESİ P.K. 904 İZMİR
: TÜKELMAT A.Ş.
1571 Sk. No:16 Çınarlı / İZMİR www.tukelmat.com.tr
Tel: 0232 461 71 94
: 21 Kasım 2015
: Bölgesel Süreli Yayın
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“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi Tire’de
Pınar Enstitüsü öncülüğünde yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin üçüncü etabı 18
Kasım 2015 tarihinde Tire’de başladı. Tire bölgesinde 1000’den fazla üreticiye hayvan beslenmesi ve bakımı ile
kaliteli süt üretimi konularında eğitim verilecek.

P

ınar Enstitüsü öncülüğünde, çiğ süt üreticilerinin hayvan sağlığı, hayvan
beslenmesi, hijyen ve sanitasyon konularında eğitilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin üçüncüsü
Tire’de başladı. Proje kapsamında Tire bölgesinde 1000’den fazla süt
üreticisine eğitim verilecek. Tire bölgesi eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 5
binden fazla üretici eğitim almış olacak.
İlk olarak 21 Mayıs 2014 tarihinde Muğla Milas’ta 2.600 süt üreticisinin katılımıyla başlayan ‘’Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi, Eskişehir’de 1400 süt
üreticisinin katılımıyla devam etti. Pınar Enstitüsü’nün yürütücülüğünde İzmir Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tire
Süt Kooperatifi’nin yanı sıra Pınar Süt ve Çamlı Yem Besicilik işbirliğiyle Tire’ye
taşındı. Projeye aynı zamanda Ankara Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi de destek veriyor.
İdil Yiğitbaşı: ‘’Tüm sektöre örnek olduk”
Tire’de düzenlenen sertifika töreninde konuşan Yaşar Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Pınar Süt, 1973 yılından bu yana İzmir’de bulunduğu bölgeyi kalkındıran, harekete geçiren ve refah yaratan bir iş modeli ortaya koydu. Bu model
sayesinde, İzmir bugün süt üretiminin başkenti oldu. İlerleyen
yıllarda biz bu modeli Eskişehir’e taşıdık ve benzer bir ekonomik
etki bu bölgede de gerçekleşti. Bu modelle tüm sektöre örnek
oluşturduk. “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile bölgedeki tüm üreticilere sürdürülebilir bir iş modelini öğreteceğiz”
şeklinde konuştu.
Konuşmasında üreticilerin süt üretimindeki önemini vurgulayan Yiğitbaşı “Süt üreticilerimizin toplumumuzun sağlıklı gelişmesinde çok önemli bir rolü var. Sağlıklı
ürünler için öncelikle kaliteli hammaddeye ihtiyacımız var. Üreticilerimizin bilgi
ve tecrübesini arttırmak en büyük hedefimiz. Sütümüz onların ellerinde değer kazanıyor. Ayrıca, “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” adını verdiğimiz bu eğitimlerimizde %70’den fazla kadın üreticimize sertifika vermek bizim için son derece
anlamlı ve mutluluk verici” dedi.
Törende çiğ süt eğitimlerinin önemine değinen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.
Mehmet Aktaş, “Süt, doğası gereği mucizevi bir ürün. Yüzbinlerce insan bu işten geçimini sağlıyor. Çiğ süt üretimi ülkemizde hayvancılığın gelişmesine önemli

katkılar sağlarken, aynı zamanda hem halkımızın yeterli ve dengeli beslenmesine
destek oluyor, hem de üreticilerimizin yaşam kalitesini arttırarak, refahın tabana
yayılmasını sağlıyor. Çiğ süt üretiminden bu faydaları elde etmenin yolu ise “bilinçli
üretim”den geçiyor. Hammadde kalitesinin artması ve oluşacak maliyet iyileştirmeleri sayesinde sektörün ihracat yapma şansı da artacak. Bu eğitimlerin ortaya
koyacağı sonuçlar hepimize önemli değerler sağlayacak” dedi.
Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Emil, süt ve süt ürünlerinin bütün
yaş gruplarının beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Dilek
Emil; “En kaliteli sütü elde etmek için önce hayvanlarımızın sağlıklı olması, doğru
beslenmesi, yetiştiricilerimizin de hijyen ve sanitasyon konularında bilinçli olması
gerekiyor. Pınar Enstitüsü öncülüğünde yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi de çiğ süt üreticilerinin hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi, hijyen ve sanitasyon konularında eğitilmesini
amaçlıyor. Amacımız, bilinçli çiğ süt üretimini sağlayarak, hem
üreticilere hem de tüketicilere katkı sunmak… Bir diğer deyişle, sütümüzün kalitesini ve geleceğini güvence altına alıyoruz.
Önce Milas, sonra Eskişehir, şimdi de Tire’deki yetiştiricilerimizin
eğitim programına gösterdikleri ilgi, bizi son derece mutlu etti ve
gelecek adına ümit verdi” şeklinde konuştu.
Projeye destek veren Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük de “Tire’nin geçimi hayvancılıktan sağlanıyor. 40 yıl öncesinden başlayarak bu bölgede hayvancılığın gelişmesine katkıda
bulunan Selçuk Yaşar Bey’e teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.
Sertifika törenine katılan Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer de
“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin süt sektörü açısından olduğu kadar bölge ve Türk ekonomisi için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Yaşar Holding ve Pınar Enstitüsü’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.
Pınar Enstitüsü, sağlıklı beslenme bilinci kazandırmak için toplumun
hizmetinde…
Pınar Enstitüsü, gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve
kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek ve
eğitim faaliyetlerinde bulunmak misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
Güvenilir bir referans noktası olmayı amaçlayan Pınar Enstitüsü, toplumun sağlıklı
beslenen bireylerden oluşmasına katkı sunmayı da hedefliyor.

