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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın Pınar Süt Şanlıurfa 
fabrikası ziyareti

Önemli olan süt üretmek değil 
kaliteli süt üretmektir

Tarım ve hayvancılığa 
17.6 Milyar ¨ destek

Hayvan hastalıklarına nem ve 
barınağın etkisi

Pınar, Ortadoğu’ya özel ürünleriyle lider marka 
olmaya devam ediyor

Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde bu bölgelere özel ürünleriyle bilinen ve 
tanınan Pınar, Gulfood Fuarı’nda yoğun ilgiyle karşılandı. Pınar, fuarda 
bölgeye yeni ihraç edeceği Süzme Peynir, Antep Fıstıklı Kahvaltı Kreması 
ve atıştırmalık peynirlerini de tanıttı. 

120 ülkeden toplam 5 binin üzerinde şirketin ürünlerini tanıttığı ve 170 ülkeden 85 
bin ziyaretçi tarafından gezilen fuarda, Pınar’ın standı Körfez ve Ortadoğu ülkele-
rinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden de ziyaretçileri ağırladı. Fuar boyunca 
stantta, ziyaretçiler için farklı Pınar tarifleri hazırlandı.

Pınar’ın Gulfood’daki standını ziyaret eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Yaşar, Pınar’ın Gulfood’da büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: 
“Tüm dünya için stratejik bir sektör olan gıda ve içecek sektörü, Türkiye’nin de 
doğal büyüme alanı. Çevre ülkelerin net gıda ithalatçısı olması, bu coğrafyalarda 
Türk markalarına artan ilgi ve güven gibi faktörler, ülkemize gıda alanında bölge-
sel üretim olma potansiyeli sunuyor. Biz de Pınar olarak, birçok ürün grubumuzla 
40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkeler arasında, 30 yıldan fazla-
dır ürünlerimizle varlık gösterdiğimiz Körfez ülkelerinin ayrı bir yeri var. Dünyanın 
en büyük gıda fuarı olan Gulfood’da gördüğümüz büyük ilgi de Körfez ülkelerin-
deki uzun yıllardır sevilen bir marka olmamızın sonucu.” 

Pınar’ın Körfez ve Ortadoğu Bölgesi’ne sunduğu özel ürünler olduğunu belirten 

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biz Pınar olarak, geniş çaplı tüketici araştırmalarından yararlanarak bölge insanı-
nın damak tadı ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor, yeni ve farklı ambalajlar 
geliştiriyoruz. Pınar Labne, Kahvaltı Kreması ve Zatarlı Labne bölgedeki tüketici-
lerimizin damak tadı ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak özel geliştirdiğimiz 
ürünler. Özel tadı ve kıvamıyla tüketicilerimize sunduğumuz Pınar Labne; Suudi 
Arabistan’da %27, Kuveyt’te 
%52 ve B.A.E’ de %37 pa-
zar payı ile Ortadoğu pa-
zarında lider durumda. 
Tüm bu çalışmaların 
yarattığı olumlu etkiy-
le Pınar, bu ülkelerde 
güvenilir ve kaliteli bir 
marka olarak benimsenmiş 
bulunuyor. İhraç etmeye 
başlayacağımız Süzme Pey-
nir, yeni şarküteri et ürünleri 
ve Antep Fıstıklı Kahvaltı Kre-
ması ürünleriyle de liderliğimi-
zi devam ettirmeyi planlıyoruz.” 

    Türkiye’nin lider ve öncü gıda markası Pınar, 21 – 25 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı’na katıldı. 



22

Tarım ve hayvancılığa 17.6 Milyar ¨ destek

Son dönemde tarım ve hayvancılık sektörlerin-
de yaşanan sorunlara çözüm arayan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal 
destekleri yeniden düzenleyecek. Küçük aile 

işletmeleri desteklenecek, kırsal kalkınma destekleri 
81 ile yaygınlaştırılacak. Çiftçilere sera desteği, genç 
çiftçiye proje karşılığı hibe desteği verilecek. Üreticiye 
kullandırılan desteklerin miktan ve etkinliği artırılacak. 
Tarım sektörüne kullandırılan nakit hibe desteği bu yıl 
2015 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 16.4 ora-
nında artışla 11 milyar 644 milyon ¨’ye ulaşıyor. 

2016 yılı bütçesinden tarıma, tarımsal kredi sübvan-
siyonu, müdahale alımları ve tarımsal Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin finansmanı da dahil olmak üzere top-
lamda 15.2 milyar ¨’lik kaynak tahsis edilecek. Gübre 
ve yemde KDV’nin kaldırılmasıyla bu yıl ilave 2.4 mil-
yar ¨ daha çiftçiye destek sağlanacak. Böylece 2016 
yılında tarım sektörüne sağlanan toplam destek tutarı 
17.6 milyar ¨’yi buluyor.

“İki ayda 2.8 milyar ¨ destek ödendi”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yılın 
ilk 2 ayında 2016 yılı için öngörülen 11.6 milyar ¨’lik 
tarımsal  destek  ödemelerinin yüzde 22’sinin ödendi-
ğini açıkladı. Bakan Çelik, tarımsal destekleme öde-
meleri kapsamında 9 Mart itibarıyla 2 milyon 62 bin 
çiftçiye 1 milyar 641 milyon ¨ mazot, gübre ve toprak 
analizi desteği ödemesi yapıldığını bildirdi. 1 Ocak - 9 
Mart 2016 arasında 2 milyon 518 bin üreticiye 2 milyar 
769 milyon ¨ tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını 
aktaran Çelik, “Böylece ilk 2 aylık dilimde, 2016 yılı 
için öngörülen 11 milyar 644 milyon ¨’lik tarımsal des-
tekleme bütçesinin yüzde 22’si ödenmiş oldu” ifade-
lerini kullandı.

Hayvancılığa 3 milyar ¨
Programa göre geçen yıl 3 milyar 4 milyon ¨ kaynak 
tahsis edilen hayvancılık destek ödemelerine geçen 
yıla göre yüzde 0.3 oranında artışla bu yıl 3 milyar 13 
milyon ¨ kaynak tahsis edilmesi öngörülüyor. Tarım 
Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl hayvancılık destek 
ödemeleri kapsamında yem bitki üretim desteği 338.4 
milyon ¨, buzağı desteği 109 milyon ¨, arıcılık ve bal 
desteği 61 milyon ̈ , bombus desteği 7 milyon ̈ , ıslah 
amaç küçükbaş hayvan yetiştirici desteği 479 milyon 
¨, büyükbaş hayvan desteği 640.7 milyon ¨, süt des-
teği 580.6 milyon ¨, süt analizi desteği 2.8 milyon ¨, 
çiğ sütün değerlendirilmesi (süt tozu) desteği 118.4 
milyon ¨, büyükbaş hayvan besi desteği olarak 149 
milyon ¨ ödendi.

Hayvancılık paketi geliyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hayvan-
cılık politikalarında köklü değişiklikler getirecek çalışma-
larını son aşamaya getirdi. Hayvancılık sektörünün yol 
haritasını şekillendirecek paketin Bakanlar Kurulu’nda 
görüşülmesi bekleniyor. Pakette, 2015’te hayvancılığa 
verilen 53 kalem destek yerine en fazla 10 kalem des-
tek olması, üretici örgütleri üzerinden verilen desteklerin 
üreticiye doğrudan ödenmesi gibi hususların yer aldığı 
ifade ediliyor. Et ve Süt Kurumu’nun çiğ süt piyasasına 
müdahale edeceği bir sisteme geçilmesi öngörülüyor. 
Et ve Süt Kurumu’nun arz fazlası sütü piyasadan “süt 
tozu” olarak toplaması için çalışmalar sürüyor. Hayvan-
cılıkta ithalata dayalı politika yerine üretimi artıracak poli-
tikaya geçilmesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
damızlık üretim ve dağıtım merkezi olması öngörülüyor. 
Kırmızı et fiyatlarına müdahale için ise et sanayicilerine 
ithal dondurulmuş karkas et satılacağı ifade ediliyor. 
Tarım Bakanlığı verilerine göre, hayvancılığa sağlanan 
destekler ve krediler ile uygulanan projelerin etkisiyle 
büyükbaş hayvancılıkta işletme ölçeği önemli oranda 
arttı. 2002 yılında 50 baş ve üzeri büyükbaş hayvan bu-
lunduran işletme sayısı 4 bin 300 iken 2014 yılında 31 
bin 500’e çıktı. Hayvancılıkta işletme büyüklüğün artırıl-
masına yönelik çalışmalara ağırlık veren Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, bu kapsamda hayvancılık des-
teklerinin etkin şekilde düzenlenmesini planlıyor. Ayrıca 
özellikle 10 baş altı hayvana sahip küçük aile işletmele-
rini sosyal amaçlı destekleyecek yeni modeller üzerinde 
de çalışmalar devam ediyor. 
Bakanlık verilerine göre, 2015 yılında 111 bin 427 iş-
letmedeki 805 bin 103 baş besilik erkek sığır için 418 
milyon ¨ ödeme yapıldı. Ödemeler bu yıl da devam 
edecek. Anaç sığır desteği kapsamında 2015 yılında 
641 milyon ¨, buzağı desteği kapsamında 109 milyon 
¨ destek verildi. Kapasitesi 50-300 baş arası anaç ol-

mak şartıyla, GAP kapsamındaki illerde damızlık süt 
işletmesi kuranlara, inşaat için yüzde 30, makine ve 
gebe düve alımında yüzde 40 oranında hibe desteği 
sağlanıyor. 

Süt ve süt tozu
Çiğ süt desteği kapsamında 2014 yılında 8.3 milyon 
ton süt için toplam 429 milyon ¨ destek ödendi. 2015 
yılında 580 milyon ¨ ödeme yapıldı. Bakanlık, 2016 yı-
lında ödemelere devam edecek. Süt tozu desteği ise 
uygulamanın başladığı 2009 yılından bugüne kadar 
toplam 148 bin 174 ton süt tozu için Dahilde İşleme 
Rejimi (DİR) kapsamında ihracatçı firmalara toplam 
381 milyon ¨ destek ödendi. Bu destekle 1 milyon to-
nun üzerinde çiğ sütün süt tozu olarak üretime aktarıl-
ması sağlandı. 2014 yılında süt tozu desteği 20 milyon 
¨ düzeyinde kullandırılırken 2015 yılında 118.4 milyon 
¨’ye çıktı. Süt içeriğinin tespiti desteği kapsamında 
2015 yılında 2 bin 603 işletmedeki 55 bin 46 baş hay-
van için 2.8 milyon ¨ destekleme ödemesi yapıldı. 

Kaynak: Para Dergisi

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016’da tarım sektörüne 11.6 Milyar ¨ nakit hibe desteği kullandıracak. 
Hayvancılığa 3 Milyar ¨, yağlı tohumlu bitkilere 2.2 Milyar ¨, kırsal kalkınmaya 1.4 Milyar ¨, hububata 930 Milyon ¨ 
destek verilecek.
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    Pınar Süt Hayvancılık ve Çiğ Süt Geliştirme Sorumlusu Yıldız Fişekçi Eskişehir’de çiftlik sahibi Hakkı Kale ile 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Önemli olan süt üretmek değil 
kaliteli süt üretmektir
Hakkı Kale: 2011 yılından beri Pınar Süt’le kalite ve 
hijyenin önemini kavrayarak hayvanlarımızın sağlığını 
daha olumlu yönde iyileştirdik

Bize kendinizden bahsedermisiniz?
1973 yılı Eskişehir doğumluyum. Evliyim ve 3 çocuk 
babasıyım. 1995’ten bu yana aktif olarak hayvancılık 
ve çiftçilik ile uğraşmaktayım. Baba mesleğini devir 
aldım ve devam etmekteyim. Özellikle hayvancılık ala-
nında kendimi her geçen gün geliştirerek daha sağ-
lam adımlar atmaya çalışıyorum. Ayrıca Eskişehir Da-
mızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulunda 
2005 yılından itibaren görev almaktayım. 

Bize işletmeniz ve modern hayvancılığa geçiş sü-
reciniz hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Bölgemizde yıllardır birçok kamu ve özel kurum hay-
vancılık ve tarım bilgilendirme eğitimleri düzenledi. 
Zaman zaman sektörel fuarlara da katıldım. Hayvan-
cılıkta ileri bölgelerdeki çiftlik ziyaretleri ve seminerler 
ile ufkumu açtım. Açık sistem barınak yaptım, otoma-
tik çoklu sağım sistemi kurdum. Sağım koşullarımı 
iyileştirdim. Hayvanımızı rahat ettirmek ve sağlıklı hay-
vanlardan kaliteli süt üretebilmek için gereken şartları 
yerine getirmeye çalışıyorum. 
Ülkemizin tarım ülkesi olduğu bilinci ile ziraat alanında 
her geçen gün kendimizi geliştirmeye adadık. İnönü 
Ovası Eskişehir’in bir çok bölgesine göre su kaynağı 
ve toprak kalitesi bakımından değerlidir. Bu sayede 
hayvancılık için yem bitkisi üretimi yapabiliyoruz. Tabi 
ki Ege bölgesi, Marmara bölgesi kadar randıman ala-
mıyoruz ama yine de katkı sağlıyoruz. Mesela Ege, 
Marmara bölgelerinde ekilen yoncadan 7-8 biçim alı-
nırken biz burada 4 biçim alabiliyoruz. Bölgemiz so-
ğuk ve kurak iklime sahip olduğundan hayvanlarımıza 
kış aylarında ekstra yem takviyesi yapıyoruz. Çeşidi 
bol besleme yapamıyoruz. Çünkü kaba yem çeşitlili-
ğimiz azdır.

Hayvancılık ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
Hayvan sayımızı ve süt miktarımızı işletme kapasitem 
dahilinde kontrollü bir şekilde arttırmak istiyorum. He-
defim günlük 1000 lt süt üretebilmek. Holstein ırkı sü-
rüme 10 adet de Simental ırkı hayvan ekledim. Çünkü 
bölge şartlarına daha dayanıklı ve süt kalitesi daha 
yüksek. Devir kalite devri önemli olan süt üretmek de-
ğil kalite elde etmek. 
Simental ırkı hayvan almamızdaki bir diğer amacımız 
da besi yapıyor olmamız. Simental ırkı kombine bir ırk 
olduğundan besiye de uygun. Bölge şartlarına uyum-
lu bir ırk seçmek ve yetiştirmek istedik. Eskişehir Da-
mızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile de birçok 
üreticimiz Simental ırkı hayvan ithal etti. Hedefimiz im-

kanlarımızı, kaynaklarımızı verimli kullanmak.

Pınar Süt ile ne zaman çalışmaya başladınız 
ve Pınar Süt ile çalışıyor olmanızın avantajları 
nelerdir?
Pınar Süt ile ticaretimize 2011 yılında başladık. Bize 
kattıkları çok şey oldu. Kalite ve hijyenin önemini 
kavradık. Bu vesileyle hayvan sağlığımız da olumlu 
yönde iyileşti. İhtiyacımız olduğunda bize hep destek 
oldular. Problemimizi kendi problemleri saydılar ve 
ellerinden geleni yaptılar. Yerel sütçülerle çalıştığımız 
zamanlarda şu an olduğu gibi emeğimizin karşılığını 
alamıyorduk. Pınar Süt ile kendimizi güvende hisse-
diyoruz. Pınar Süt’ün düzenlediği eğitimler üreticinin 
bilinçlendirilmesi açısından çok faydalı oldu. Zaman 
zaman üretici topluluklarında Pınar Süt çalışanları ile 
birlikte bölge hayvancılığını geliştirmek amaçlı insan-
ları doğru uygulamalar için ikna etmeye çalışıyoruz. 
Örnek bir işletme olmaya çalışıyoruz. 

Ülkemiz tarım ve hayvancılığı hakkında düşünce-
leriniz nelerdir?
Ülkemiz tarım ve hayvancılık ülkesidir. Bunu en iyi şe-
kilde değerlendirmek gereklidir. Türkiye, kendi damız-
lığını kendisinin üretip ithal hayvan getirmek yerine ih-
racat yapıyor hale gelmelidir. İthal etin durdurulması 
gerekli. Çünkü ülke hayvancılığı baltalanmaktadır. 
Üreticiye teşviklerin arttırılması gerekli. Üretici birlikle-
rinin yeterli sayıda ve gerekli alanlarda çalışmasının 
sağlanması gerekli. Mesela büyükbaş hayvancılık bir 
çatı altında ve küçükbaş hayvancılık bir çatı altında 
olmalı. 
Bakanlık hayvancılık ve bitkisel üretimde planlama 
yapmalı. Bizim gibi küçük aile işletmeleri destekleme-
lidir. 
Bilinçli hayvancılık yapılabilmesi ve süt kalitesinin 
artırılması için en başta işletmenin ekonomik olması 
gerekli. Kaliteyi sağlayan üreticilerin desteklenmesi ve 
bu konuda teşvik edilmesi gereklidir. 

Genellikle Güney Anadolu ve Doğu Karadeniz 
bölgesinde yetişen ve herkesin severek yedi-
ği, C vitamini deposu olan portakalın kabuğu  
hayvanlar için çok yararlıdır. 

İnsanların hiç bir zaman yemeyi arzu etmeyeceği kalın, 
keskin aromaya sahip portakal kabukları inekler için leziz 
bir atıştırmalıktır. 

İnekler bu portakal kabuğu sayesinde yalnızca iyi oran-
da selüloz ve vitamin almakla kalmayarak, aynı zaman-
da kabuktaki esansiyel yağlar sayesinde antimikrobiyal 
(mikrop öldürücü) destek de almış oluyorlar. 

Özellikle antimikrobiyal kısmı dikkat çekici. Çünkü porta-
kal kabuğunda bulunan bir bileşen ( d-limonene) temizlik 
ürünlerinin bir çoğunda antimikrobiyal olarak kullanılır. 

Hayvan beslenmesinde portakal kabuğunun önemi
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Hayvan hastalıklarına nem ve barınağın etkisi

İnekler için temiz ve rahat bir çevre, meme iltihabı-
nın kontrolü ve kaliteli süt elde etmek için önem-
lidir. Çevre aynı zamanda ayak hastalıkları ile de 
yakından ilişkilidir. İnekler değişik çevre şartların-

da barındırılmaktadır. Çevre şartları nasıl olursa olsun 
2 faktör meme iltihabı oluşumunda artış ve süte mik-
rop karışmasına neden olmaktadır. Bunlar; barınak ve 
nemdir. 
Dar bölmelerde tutulan inekler birbirine çok yakın dur-
maktadır, bu nedenle memelerin dışkıyla teması fazla 
olmaktadır. Bu durum meme başının mikrop sayısını 
arttırarak meme iltihabı oluşumunda artış ile süt kali-
tesinde düşüşe neden olmaktadır. 
Islak bölmelerde tutulan ineklerde meme üzerine dış-
kı parçacıkları daha çok bulaşmaktadır. Aynı zaman-
da ıslak yerlerde, çevre ısısı da uygun ise mikroplar 
hızla çoğalabilmektedir. 
Bazı mikroplar dışkı içinde fazla sayıda bulunur. Özel-
likle dışkıya ılık süt karışmış (özellikle memesinden 
süt sızan inek varsa) ise dışkıdaki mikrop  sayısı daha 
da yüksek olmaktadır. Bu nedenle yüksek süt verimli 
ineklerde memeden süt sızması önemli bir sorundur. 
İneklerin barındığı bölümlerde kullanılan altlık tipiyle 

de mikrop sayısı arasında bir ilişki vardır. Altlıklarda 
mikropların çoğalmasının nedeni besin, çevre ısısı, 
nem ve pH derecesidir. Bu 4 şart ortamda yok ise 
mikropların çoğalması sınırlıdır. Örneğin inekler temiz 
ve kuru bir bölmede tutulursa meme iltihabı riski dü-
şük olacaktır. 
İneklerde altlık olarak sap, tahta tozu ve talaş, kum, 
kül, kıyılmış kağıt, hasır ve yatak kulanılmaktadır. Sap; 
organik bir maddedir, içerisinde mikroplar kolayca 
çoğalır (özellikle ıslak-nemli ise). Bazen sisli havalar-
da veya sapın üzeri naylon ile örtülü olduğunda (nay-
lon hava akışımını önler) nem oranı artar. Sap nemli 
koşullarda sadece ıslanmaz, aynı zamanda içindeki 
maya ve küfler çoğalmaya başlar. Eğer altlık olarak 
kullanılan sap ıslak ise bazı mikroplara bağlı meme 
iltihabı salgınlarına rastlanabilir. Bu nedenle nemli ve 
yağışlı havalarda sapların üzerine örtü serilmelidir. 
Odun tozu ve talaş, sap gibi organik maddeden yapıl-
mıştır ve uygun şartlarda içerisinde hızlı şekilde mik-
rop üremesi olur. Bu nedenle altlık olarak odun tozu 
kullanılmadan önce kurutulmalıdır. Kum ideal altlık 
materyallerinin başında gelmektedir. Özellikle derin-
den çıkarılan kum inekler için rahat ve temiz bir alt-

lıktır. Altlık olarak kum kullanılan işletmelerde meme 
iltihabı ve topallık oranı azdır. Çünkü kum yumuşaktır 
ve içinde mikroplar pek  çoğalmaz. Barınakların arka 
bölümlerindeki kum; idrar, süt ve dışkı ile daha çok 
ıslanır, mikrop çoğalmasını önlemek için ıslak bölüm-
ler değiştirilmelidir. Aksi takdirde kum içinde de mik-
rop çoğalması mümkün olur. Kül, yakılmış kağıt veya 
odundan elde edilen bir maddedir. Son yıllarda çiftlik-
lerde altlık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kül; kuru 
madde oranı yüksek ve çok iyi su emicidir. Bu durum, 
içinde mikropların çoğalmasını sınırlayan bir özelliktir. 
Sonuç olarak ineklerde altlık kullanımı ve altlığın tipi; 
meme sağlığı, süt kalitesi ve ayak hastalıkları bakı-
mından önemlidir. Meme iltihabı için kullanılan altlığın 
tipi, miktarı ile ne sıklıkla değiştirildiği önemlidir. Özel-
likle sap ve talaş gibi altlıkların temiz ve kuru olma-
sına dikkat edilmelidir. İneklerin bölmelerine konulan 
altlığın yeterli miktarda olması, istenilen kuru ortamın 
sağlanması için gereklidir.

Prof. Dr. Ayhan Baştan
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve 
Jinekoloji Ana Bilim Dalı

İşletme idaresinde gübre kontrolü

İşletme idaresinde gübrenin kontrolü, sağlıklı ve ve-
rimli bir üretim için önemlidir. Türkiye’de gübre yö-
netimi bazı işletmelerde ileri teknolojik otomatik 
sistemler ile yapıldığı gibi halen pek çok küçük aile 

işletmesinde bu iş tamamen insan gücüyle ya da belli 
aşamalarda mekanizasyonun dahil olmasıyla yapılmak-
tadır. Hangi yöntemin seçileceği, var olan imkanların 
kullanımı tamamen işletme sahibinin maddi gücü ya da 
yatırımda bu konuya öncelik vermesine bağlıdır. 
Gübre kontrolünün sağlanamaması bir işletmede her 
grup hayvanı olumsuz yönde etkilemektedir. Gübre, is-
tenmeyen ve hayvanlarda hastalık oluşturabilen canlı-
ların barındığı önemli bir kaynaktır. Buzağı kayıplarında 
ishal, hayvan sahiplerinin mücadele ettiği önemli bir has-
talıktır ve buzağı ölümlerinin önemli bir kısmının sebe-
bidir. Genellikle de bakıldığında bu durum altlık idaresi 
iyi yapılamamış işletmelerde daha sık karşılaşılmaktadır. 
Gübre içerisinde bulunan canlılar henüz bağışıklık siste-
mi gelişmemiş buzağının ağız yolu ile sindirim sistemine 
yerleşir ve ishali meydana getirir. Yine süt sığırlarında 
önemli kayıplara yol açan mastitis de gübrenin üzerine 
yatan hayvanın meme başından içeri giren mikroorga-
nizmaların meme dokusunda hastalık oluşturarak ineğin 
süt üretecek hücrelerinde tahribat meydana getirmekte-
dir. İlerleyen dönemlerde meme tamamen körleşmekte 
ya da tedaviye karşılık vermediği için inek sürüden çı-
karılmak zorunda kalmaktadır. Düvelerde de henüz süt 
üretmeye başlamadıkları halde gübre problemine bağlı 
olarak meme hastalıkları meydana gelebilmektedir. Özel-
likle kış aylarında zemini uygun eğim ve düzgünlükte ol-
mayan barınaklarda yağış ile zemindeki nem oranı daha 
da artmaktadır. Bu ortam içinde barınan hayvanlarda da 

tırnaklar daha da yumuşamakta ve ayak hastalıkları direk 
ya da dolaylı olarak meydana gelmektedir. Hayvanlarda 
süt veriminde düşme, canlı ağırlıkta kayıplar meydana 
gelmektedir. Ayrıca acı duyan hayvanda hareket sınırla-
nacağı için kızgınlık tespiti ile ilgili problemler de yaşa-
nacaktır. Sonuç olarak döl verimi de olumsuz etkilene-
cektir. Yaz aylarında da durum çok farklı değildir. Bu kez 
hastalık yapıcı organizmalar sinekler tarafından hayvanın 
ağzına, gözüne, memesine ulaşmaktadır. Bu sebeple 
gerekli yatırım, zaman ve emek harcanarak gübre idaresi 
başarılı bir şekilde uygulanmalıdır. 
İşletme kurulum aşamasında iken nasıl hayvanların yata-
cağı, gezineceği, yem tüketeceği, yemlerin depolanaca-
ğı, sağımın yapılacağı alan düşünülüyorsa gübre temiz-
liğinin nasıl daha kolay yapılacağı ve nerede muhafaza 
edileceği de planlanmalıdır. Yetişkin bir sığır günde canlı 
ağırlığının % 8-10’u kadar gübre üretmektedir; ortalama 
olarak 1 sığırın 12-15 ton gübre üreteceği hesabından 
ortalama 8-9 m3 yer planlanmalıdır. Gübre deposuna ko-
layca ulaşım sağlanmalı ve depo tabanı mümkünse top-
rağa gübre geçişini engelleyecek bir malzeme ile taban 
seviyesinden 50-60 cm derinde olacak şekilde sıvı kıs-
mın akışını sağlayacak eğimde yapılmalıdır. Şerbet diye 
adlandırılan sıvı kısım alanının tabanı ise gübre çukuru 
zemininden 60-70 cm daha aşağıda yer almalıdır. Bu şe-
kilde depolama ile kıymetli bir gübre olan ahır gübresi-
nin de bitkisel üretimde kullanıldığında içindeki bitki için 
gerekli olan besin maddelerinin kayıplanırının da en aza 
indirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Pınar Tekin 
Hayvancılık ve Çiğ Süt Geliştirme Sorumlusu
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Süt sığırlarında mineral madde tüketimi ile üreme 
arasındaki ilişki

Şap hastalığı hayvan sağlığını ve hayvansal üretimi etkiliyor

Süt sığırcılığında, karlılığın artırılması için besle-
me ve üreme programlarının çok iyi yapılması 
gerekmektedir. 
Hayvan besleme, hayvanların enerji, protein, 

mineral ve vitamin ihtiyaçlarının kaba ve yoğun yemlerle 
verime uygun karşılanması çok önemlidir. Pratik yemle-
me koşullarında, özellikle yüksek verimli süt sığırlarının 
bazı mineral maddelerce yetersiz beslenmesi tehlikesi 
sürekli olarak bulunmaktadır. 

Bu minerallerin yemlerle karşılanamaması sonucu kız-
gınlıktan doğuma kadar üremenin çeşitli safhalarında 
birtakım fizyolojik aksaklıklar ortaya çıkmakta ve işletme-
lerde ciddi ekonomik kayıplar meydana gelebilmektedir. 
Bazı minerallerin üremedeki görevlerini ve özelliklerini 
şöyle açıklamak mümkündür;

Fosfor (P): Bu makro mineral genellikle süt ineklerinde 
üreme performansını düşürmesiyle ünlüdür. Aktif olma-
yan yumurtalık, gecikmiş eşeysel olgunluk yaşı, düşük 
gebelik oranı görülen hayvanlarda fosfor tüketiminin de 
düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan saha çalışmalarında, 
düvelerin fosfor gereksinimlerinin % 70’i düzeyinde bes-
lenmeleri durumunda gebe kalma sorunları gözlenmeye 
başlanmaktadır.

Kalsiyum (Ca): Kalsiyumun üremeyle ilişkisine yönelik 
çalışmaların çoğu Ca/P oranı ile ilgilidir. Genellikle Ca/P 
oranının 1.5:1 yada 2.5:1 olması durumunda üreme per-
formansında herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. 
Özellikle kurudaki ineklerin mineral bakımından hassasi-
yetle yemlenmesi süt hummasının önlenmesinde büyük 
önem taşımaktadır. 

Magnezyum (Mg): Süt ineklerinin yemlenmesinde, ilave 
magnezyum kullanılması beslemeye bağlı bir bozukluk 
olan çayır tetanisi hastalığı riskinin azaltılmasında önemli 
rol oynamaktadır. Bu arada Mg ilavesi süt hummasının 
görülme sıklığını da önemli düzeyde düşürmektedir.

Potasyum (K): Süt ineklerinde yüksek düzeyde potas-
yum tüketiminin eşeysel olgunluğa gelme yaşını gecik-
tirdiği, yumurtlamayı aksattığı, gelişimini engellediği, kız-
gınlığın oluşumunu aksattığı saptanmıştır.

Çinko (Zn), Mangan (Mn) ve Bakır (Cu): Bu üç iz ele-
mentin yetersizliğinde, gizli kızgınlık, düzensiz kızgınlık, 
yumurtalık fonksiyonlarında bozulma, döl tutmama so-
nucu buzağılama aralığında uzama, gebelik başına to-
humlama sayısında artış ve doğumdan sonra gebe ka-
lana kadar geçen sürede uzama meydana gelmektedir.

Selenyum (Se): Bilindiği gibi bazı topraklar selenyum 
bakımından fakir olduğundan buralarda yetişen yem 
bitkileri ve tahıllarda selenyumca fakir olmaktadır. Buza-
ğılamadan 20 gün önce selenyum yetersizliği olan hay-
vanlara Se verilmesi durumunda son atma sorununun 
azaldığı saptanmıştır. Selenyum yetersizliğinde ayrıca 
yavru atma, embriyonik ölümler, artan oranda metritis ve 
sürünün genel sağlık durumunda kötüleşme durumları 
da bildirilmektedir.

Iyot (I): Tiroid bezine iyotun etkisi nedeniyle üreme et-
kilenmektedir. Tiroid bezi fonksiyonlarının yetersizliği 
ovaryum aktivitesinin ve döl tutma oranının azalmasına 
yol açmaktadır.

Sonuç olarak, çiftlik sahiplerinin karlılıklarını artırmaları 
için süt sığırlarının mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına 
özen göstermeleri ve özellikle yüksek verimli süt sığırla-
rının mineral madde ihtiyaçlarının karşılanmasında mine-
ral yalama bloklarının mutlaka önlerinde olmasına dikkat 
etmeleri gerektiğini unutmamak gerekmektedir. 

Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK
E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D.

Ülkemizde görülen önemli hayvan hastalıkların-
dan biri olan şap hastalığı, hayvan sağlığını ve 
verimini önemli ölçüde etkilemektedir. Hem 
hayvanı hem hayvansal üretimi etkileyen bu 

hastalık aynı zamanda ihracatı da etkilemekte ve ciddi 
ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Şap, çift toynak-
lı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olup halk dilin-
de “tabak” veya “dabak” olarak da adlandırılmaktadır. 
Hastalık sebebi ile ağız ve ayaklarda oluşan yaralar 
yem tüketimini azaltmakta dolayısıyla verim kayıpları 
oranı %50’lere varmaktadır. Genç hayvanlarda kayıplar 
ölümle sonuçlanabilmektedir. Virüs genç hayvanda kal-
bi etkilemekte ve ölümlere yol açmaktadır. İnsan sağlı-
ğı açısından risk oluşturmaması sebebi ile et ve sütün 
tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ülkemizde yaygın virüs çeşitinin dörde çıkması sebebi 
ile Şap Enstitüsü tarafından yeni dörtlü karma aşı üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Hastalığın bulaşmasını önlemek için 
bir çok bilinçli işletme hayvanlarına yeni aşıyı uygulamak 
için kendi imkanları ile temin etmiş ve uygulamıştır. Ülke-
mizde şap hastalığı tespit edilen işletme veya bölgeler-
de yapılan incelemelerde, hastalığın en yaygın bulaşma 
yolunun direk temas olduğu bildirilmiştir. %95 oranında 
bulaşma direk temas ile olmakla birlikte hava yolu ile 
uzak mesafelere de yayılabilmektedir. Hava yolu ile bu-
laşmada sığırlar geniş solunum hacimleri ile enfeksiyona 
en duyarlı olan hayvanlardır. Bu sebeple hastalığın bu-
laşmasını engellemek için gerekli koruyucu önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Hastalığın ilk belirtiler arasında 
hayvanlarda ateş görülür. Ateş 40- 41°C ye çıkar. Bu 
dönem kısa sürer ve ateşsiz dönem başlar. Ağızdaki ve 
ayaktaki yaralar sebebi ile yem tüketimi düşeceğinden 
verim ve bağışıklık azalır. Şap virüsü en çok ağız, ayak ve 

meme dokularında hasar bırakır. Sığırlarda ağız yaraları 
daha yaygın ve fazla görülür. Ağızdan bol miktarda ip 
gibi uzayan salya akmaya başlar. Virüs miktarına bağlı 
olarak hastalığın kuluçka süresi 2-14 gün arasında de-
ğişmektedir. Alınması gereken önlemleri aşağıdaki şekil-
de sıralayabiliriz;

• Öncelikle hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina, 
hayvan hareketlerinin engellenmesi,
• Yeni hayvan girişlerinde karantina uygulaması,
• Enfekte bölgelerden kaba yem, su, alet ve ekipman ta-
şınmasının engellenmesi,
• Taşıma araçları, binek araçlar işletmeye girmeden önce 
özellikle tekerleklerin uygun dezenfektan ile ilaçlanması,
• Ahırların uygun dezenfektan, virüsü etkisiz hale getiren 
hayvan sağlığına uygun olan madde ve solüsyonlar ile 
dezenfekte edilmesi 
• İşletmeye dışarıdan hastalığı taşıyabilecek kişilerin gi-
rişini engellemek, eğer gerekli ise temiz galoş, tek kul-
lanımlık tulum, elleri dezenfekte etmek koşulları ile içeri 
alınabilir. Özellikle serbest veteriner hekimlerin birçok 
işletmeye hizmet vermeleri sebebi ile taşıyıcı olma riski 
yüksektir. 
• Hayvanların ağız ve ayaklarını uygun dezenfektanlar ile 
sık sık yıkanması,

Şap virüsü yüksek sıcaklık ve güneş ışığı altında etkisiz 
hale gelir. Direk güneş ışığı virüsün tahrip olmasına se-
bep olur. Virüsü yok etmenin en etkili yollarını aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz;

• 40 °C’de 12 saatte, 
• 60-65 °C’de 30 dakikada,

• 85 °C ise hemen tahrip olur. (sütü kaynatmak, eti kaide-
ye uygun şekilde pişirmek virüsü temizler)
• Potasyum hidroksit (KOH) 
• %4 soda, asitler (sirke asiti) 
• %1-2 NaOH (sudkostik)
Bunun yanında bu alanda etkili birçok dezenfektan mev-
cuttur.

Şap hastalığı ile mücadele etmek, tedavisi zor olmakla 
birlikte yüzde yüz başarı sağlamak mümkün değildir. Bu 
sebeple koruyucu önlemlerin alınması hayati önem taşı-
maktadır. Aşılamanın zamanında ve bölgenizde yaygın 
virüslere karşı yapılması önem arz etmektedir. Bunun ya-
nında yukarıda sıralamış olduğumuz gereklilikler yerine 
getirilmelidir. En iyi tedavi önlem almaktır.

Yıldız Fişekçi 
Hayvancılık ve Çiğ Süt Geliştirme Sorumlusu
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Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçı-
lık Grubu şirketi Çamlı Yem ve Besicilik, her 
sene olduğu gibi bu sene de 11- 14 Şubat 
tarihleri arasında gerçekleşen Agroexpo 11. 

Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuar’ ında ye-
rini aldı. 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen organizas-
yon, 450 standta 400 markanın temsiliyle gerçekleşti. 

Tarım uzmanı olarak Çamlı Yem ve Besicilik, büyük-
baş yem ürünlerinden ‘Ege Süt 21’, ‘Ege Süt 19’, ‘Ege 

Besi’ , ‘Buzağı Büyütme’ ve yeni üretimine geçilen ve 
tanıtımı yapılan ‘Çamlı Besimix‘ yemlerini, küçükbaş 
yem ürünlerinden ‘Koyun Süt’, ‘Keçi Süt’, ‘Toklu Besi’ 
ve ‘Oğlak Büyütme’ yemlerini üreticilerle ve bayilerle 
buluşturdu. Açılışı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik tarafından yapılan ve daha ilk günden 
katılımın yoğun olduğu Fuar’da Çamlı Yem Besicilik 
standını, Bakan Faruk Çelik ile Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding İcra Baş-
kanı Mehmet Aktaş da ziyaret ederek Yaşar Holding 

Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Grubu İcra Başkan 
Yardımcısı Hasan Girenes ile sektörü değerlendirdi-
ler, üreticilerle görüşerek sektöre ilişkin bilgi aldılar.  

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören standında 
‘Çamlı Yem ve Besicilik’ müşteri portföyüne yenilerini 
ekleyerek ürün kalitesinden ve güvenilirliğinden asla 
ödün vermeden müşterileriyle her zaman sürdürüle-
bilir gelişme ve uzun soluklu bir beraberlik içerisinde 
olacağını böylece bir kez daha gösterdi. 

Agroexpo Fuar’ında Çamlı’ya yoğun ilgi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 
Pınar Süt Şanlıurfa fabrikası ziyareti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Şanlıurfa gezisi kapsamında 
25 Şubat 2016 tarihinde Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyarete 
Fikri Işık’ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Nihat Çiftçi ve bürokratlar katıldı. Ev sahipliğini Pınar Süt Yö-

netim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent 
Dağhan, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Dilek Emil ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan 
Hekimoğlu’nun yaptığı ziyarette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Pınar Süt 

Şanlıurfa Fabrikası çalışanları ile birlikte öğle yemeğine katıldı. Yemek sonrası gerçek-
leştirilen fabrika gezisinde Bakan Fikri Işık ve katılımcılara Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikası 
hakkında bilgi verildi. 

Ziyaret sonunda Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı tarafından Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a Şanlıurfa Fabrikası’nı temsil eden bir plaket takdim 
edildi.
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PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. adına

İmtiyaz Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni  : GÜRKAN HEKİMOĞLU 
Yazı İşleri Müdürü  : ALİ AKATA 
Yayın Kurulu  : MEHMET AYKIRI, ÇETİN KARADELİ, ONUR DALGIÇ, PINAR TEKİN, YILDIZ FİŞEKÇİ
İdare Yeri  : PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 
    Kemalpaşa Asfaltı No:1 Pınarbaşı / İZMİR Tel: 0232 436 1515
Yazışma Adresi  : PINAR GAZETESİ P.K. 904 İZMİR 
Sayfa Hazırlık ve Baskı  : TÜKELMAT A.Ş. 
    1571 Sk. No:16 Çınarlı / İZMİR www.tukelmat.com.tr
    Tel: 0232 461 71 94 
Baskı Tarihi  : xx Xxxx 2016
Yayın Türü  : Bölgesel Süreli Yayın

• 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.

Pınar Resim Yarışması’nda 9 farklı ülkeden çocuklar, 
gelecek için hayallerini resmediyor

Türkiye’nin öncü ve lider gıda markası Pınar’ın 35 
yıldır düzenlediği geleneksel Pınar Çocuk Resim 
Yarışması başlıyor. Öğrencilere resim sanatını 
sevdiren ve yetenekli çocukların kendilerini ge-

liştirmelerine imkan veren Pınar Resim Yarışması’nın bu 
yılki teması “Gelecek için Hayallerim” olarak belirlendi. 
Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biri olan Pınar 
Resim Yarışması’na 6-14 yaş arasındaki tüm çocuklar 
başvurabiliyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
yanı sıra Kıbrıs, Almanya, Katar ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nden çocukların başvurabildiği yarışmaya 
bu yıl, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman da 
eklendi. Kurulduğu tarihten bu yana ürünleriyle olduğu 
kadar topluma katkı projeleriyle de çocukların hem zi-
hinsel hem de bedensel gelişimlerine destek veren Pı-
nar Resim Yarışması, Yılın İletişim Kampanyası - Medya 
İlişkileri kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’nün de sahibi 
bir yarışma. 

Başvuru için son gün 15 Nisan
Yarışmaya minikler, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 
cm ölçülerinde resim kâğıdına, her türlü resim ve boya 
malzemesiyle (sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı 
boya vb.) yapılmış resimleriyle katılabiliyor. Her okul ve 
öğrenci, istediği sayıda resimle 15 Nisan tarihine kadar 
yarışmaya başvurabiliyor. Resimlerin belirtilen tarihe ka-
dar “Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret 
A.Ş. PK:34775- İstanbul” veya “Yaşar Birleşik Pazarlama 
Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yukarı Dudullu Mahallesi 
Kürkçüler Cad. Kanuni Sokak No:4 Dudullu-İstanbul” ad-
resine gönderilmesi gerekiyor.

Finalistler Sanat Haftası’nda buluşacak
Pınar Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmesi sonu-
cu Türkiye’nin her bölgesinden seçilecek üçer çocuk 
ile Kıbrıs’dan, Almanya’dan, Katar’dan, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden, Kuveyt’den, Suudi Arabistan’dan, 
Bahreyn’den ve Umman’dan seçilecek birer çocuk, 20-
24 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Pınar 
Sanat Haftası’nda ünlü Ressam Prof. Ergin İnan ve ekibi 
yönetiminde İstanbul’da sanat eğitimi almaya hak kaza-
nacak. Büyükada’da düzenlenecek Pınar Sanat Haftası 
boyunca, çocuklar sanatla dolu bir hafta geçirecek. 
Ünlü ressam Prof. Ergin İnan tarafından verilecek resim 
eğitiminin yanı sıra, yarışmada dereceye giren 29 öğ-
renciye profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir 
resim çantası ve Samsung tablet de hediye edilecek. Sa-
nat Haftası sonunda, Ressam Prof. Ergin İnan tarafından 
Sanat Haftası performansına göre yapılacak değerlendir-
me sonucunda 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 
aracılığıyla bir yıl süreyle burs verilecek. 

    Bu sene 35.’si düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın teması “Gelecek İçin Hayallerim” olarak 
belirlendi. 15 Nisan’a kadar çocukların, gelecekten beklentilerini hayal dünyalarıyla birleştirerek resimle anlatmaya davet 
eden yarışmaya bu yıl 4 yeni ülke daha eklendi. Türkiye’nın yanı sıra Kıbrıs, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’dan çocuklar “Gelecek için Hayalleri”ni gönderecek.

Pınar Su’dan yeni kaynak yatırımı
1984 yılında Türkiye’de ilk kez ambalajlı suyu tüketiciler ile 
buluşturarak sektöre öncülük eden Pınar Su, sağlıklı nesiller 
için sağlıklı suyu dünyadaki en son teknolojilerle şişeleyerek 
tüketicilerine sunmaya devam ediyor. Pınar Su, Bursa’nın 
İnegöl ilçesinde Uludağ kaynağında yeni tesisinde damaca-
na su üretimine başladı. Madran, Gökçeağaç ve Akçaağaç 
kaynaklarının ardından 4. kaynağını üretime alan Pınar Su, 
yeni kaynağı Uludağ için toplamda 70 milyon ¨ yatırım ger-
çekleştirecek. Uludağ’da kurulan yeni hattın Türkiye’deki en 
hızlı hatlardan biri olduğunu söyleyen Pınar Su Genel Müdürü 
Hüseyin Karamehmetoğlu: “Yeni tesisimiz saatte 3.000 da-
macana doldurma kapasitesine sahip. Tesisimizde yükleme 
ve paletleme sistemlerinde teknolojinin tüm olanaklarından 
faydalanarak  verimliliğe odaklandık. Tesisimizde yatırım ta-

mamlandığında  100 kişiye istihdam sağlamayı  hedefliyoruz” 
dedi. Tesisi Temmuz ayı itibariyle tamamen devreye alacak-
larını belirten Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehme-
toğlu, şunları söyledi: “ Yatırımımızın ikinci fazını oluşturan Pet 
hatlarının kurulacağı binamızın şu anda inşaatı sürüyor. PET 
hatlarımız da son teknolojik gelişmelere göre dizayn edilmiş 
yeni nesil hızlı makinalardan oluşacak. Bu amaçla yine kendi 
alanında dünyadaki en hızlı hatlardan birisini seçtik ve saatte 
81.000 şişe üretim yapacak olan makinanın tedariğini sağla-
dık. Uludağ tesisi projemiz için toplam yatırım tutarı 70 milyon 
¨ tutarındadır. 2017 yılında yeni tesisimizde, farklı kategori-
lerde yeni ürünlerin de üretimini yapmayı planlıyoruz. Pınar 
Su olarak hızla büyüyen içecek sektöründe verimlilik, hız ve 
hizmet kalitesine odaklanarak büyümeyi  hedefliyoruz.

Pınar, çocuklar için 7 ilde atölyeler kuruyor...
Pınar, Stevie Ödüllü Pınar Resim Yarışması ve Pınar Ço-
cuk Tiyatrosundan sonra sanata desteğini 7 ilde resim 
atölyeleri kurarak devam ettiriyor. 

Pınar, Resim Atölyesi ile çocukların geleceklerini hayal 
dünyalarıyla birleştirerek resimle anlatmaya davet edi-
yor. 

Bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahra-
manmaraş ve Şanlıurfa illerinde kuracağı resim atölyele-
riyle çocukları sanata bir adım daha yaklaştırıyor. 

5 binin üzerinde çocuğu resim atölyesinde ağırla-
mayı hedefleyen Pınar, Piazza ve Optimum Alışveriş 
Merkezleri’nde atölyelerini açarak çocuklarla buluşuyor. 
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Yaşar Topluluğu şirketlerine İZTO’dan 10 ödül

Atıştır, Devam Et! 
“Pınar Go Porsiyon Peynirler”

Pınar Aç Bitir Ailesi Genişliyor 

“Pınar Aç Bitir Dilimli Peynir”

İzmir Ticaret Odası’nın 131. kuruluş yıldönümü kapsamında İzmir Vergi Dairesi Baş-
kanlığı ile düzenlediği 2014 Yılı Vergi Ödül Töreni, İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşti-
rildi. Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., Pınar Entegre  
Et ve Un Mamulleri Sanayii A.Ş., Pınar Su A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş.ve 

Çamlı Yem ve  Besicilik A.Ş, safi ticari kazanç  bildirimine göre vergi ödemede ‘’Altın 
Madalya’’ aldı. 

Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş., Pınar Su A.Ş.ve Viking Kağıt A.Ş, ise  döviz sağlama 
bildirimine göre ‘’Altın Madalya’’ kazandı.Yine döviz sağlama kategorisinde Çamlı Yem 
Besicilik A.Ş. ‘’Gümüş Madalya’’, Pınar Entegre Et ve Un Mamulleri San.AŞ. ise ‘’Bronz 
Madalya’’ ile ödüllendirildi.

    İzmir Ticaret Odası, safi ticari kazanç bildirimi ve döviz kazandırıcı hizmet kriterlerine göre yaptığı 
değerlendirmede Yaşar Topluluğu şirketlerini ödüllendirdi.

    Türkiye’nin öncü ve uzman gıda markası Pınar, 
peynir kategorisine yeni bir ürün daha ekledi. Pınar Go 
Porsiyon Peynirler, sağlıklı atıştırmalık olarak açlığını 
bastırmak isteyenlerin yeni gözdesi olacak.

Pınar, 3. Şanlıurfa Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’na katıldı

Bu yıl 3.’sü düzenlenen, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük ta-
rım fuarı olan “Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı” 3 Mart 2016 Per-
şembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.  
3 – 6 Mart 2016 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarın açılışı Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş tarafından yapıldı. 
Pınar standını ziyaret eden Mehmet Daniş, Pınar Süt’ün Şanlıurfa’da önemli bir yeri 
olduğunu vurgularken bölgenin kalkınmasındaki çalışmalarından dolayı kutladı. 
Pınar standından süt, et ve su ürünleri sergilenirken ziyaretçilere Pınar Süt, Pınar Mey-
ve Suyu, Pınar Süzme Peynir gibi ürün çeşitleri ikram edildi.

Türkiye’nin öncü ve uzman gıda markası Pınar, peynir kategorisine yeni bir ürün 
daha ekledi: “Pınar Aç Bitir Dilimli Kaşar Peynir” 

Pınar, geliştirdiği yenilikçi ve sağlıklı ürünlerle pazara öncülük etmeye devam 
ediyor. 

Şarküteri ürünleriyle büyük başarı yakalayan Aç Bitir ailesinin yeni ferdi Pınar Aç Bitir 
Dilimli Kaşar Peynir, pratik kahvaltılarda tüketicilerin vazgeçilmezi olacak.

4 dilim taze kaşar peynirinin yer aldığı 60 gramlık ambalajında satışa sunulan ürün 
kahvaltılara, tostlara ve ara öğünlere tam gelecek!

Pınar, geliştirdiği yenilikçi ve sağlıklı ürünler-
le pazara öncülük etmeye devam ediyor. 
“Atıştır, Devam Et!” sloganı ile lanse ettiği 
yeni ürün serisi Pınar Go, hızlı yaşayan 

genç  sağlık düşkünlerine açlığını bastırmanın 
sağlıklı bir yolunu sunuyor.
Gün geçtikçe yoğunlaşan ha-
yat içerisinde yaşam tarzları 
ve beslenme alışkanlıkları da 
değişiyor. Dünya çapında da 
sağlıklı atıştırmalıklara olan 
yönelimin artışı göz önünde 
bulundurularak üretilen Pınar 
Go serisi, pratik kullanımı ve 
kolay ulaşılabilirliğiyle açlığını 
bastırmak isteyenlere sağlıklı 
ve besleyici bir seçenek su-
narak sektöründe öncülüğü 
üstleniyor.
20 Gramlık porsiyonlar halin-
deki Cheddar, Kaşar ve Dil 
Peyniri ürünlerinden oluşan 
seri, tüketicinin acıktığı her 
an aklına gelecek bir lezzet 
olacak.


