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Ali Koru: Pınar Süt’ü karşımda 
devletim gibi görürüm

Türkiye’de süt sektörünün öncüsü 
Pınar Süt

En Beğenilen Marka Pınar SütPınar Çocuk Tiyatrosu, 
Ege turnesinde çocuklarla buluştu

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” 
projesi ile 6 binden fazla süt üreticisine 
eğitim verildi

Pınar Enstitüsü öncülüğünde, çiğ süt üreticileri-
nin hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi, hijyen 
ve sanitasyon konularında bilinçlendirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen “Sütümüzün Gele-

ceği Bilinçli Ellerde” projesinin Milas, Eskişehir, Tire ve 
Şanlıurfa’dan sonra  beşinci etabı Ödemiş’te gerçekleş-
tirildi. 
Proje kapsamında Ödemiş bölgesinde 150 süt üreticisine 
eğitim verildi. Eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm 
Türkiye’de 6 binden fazla üretici eğitim aldı. “Sütümü-
zün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi eğitimleri ilk olarak 
21 Mayıs 2014 “Dünya Süt Günü”nde Milas’ta başladı. 
Milas’da 44 süt toplama merkezinde 2600 süt üreticisine 
ulaşıldı. Projenin ikinci etabında ise Eskişehir’de 17 süt 
toplama merkezinde 1400 süt üreticisine eğitimler verildi. 
Projenin üçüncü etabı Tire’de 1000 kadar üretici 2015 yı-

lında eğitimlerini tamamladı. Proje 2016 yılında Şanlıurfa 
ve Ödemiş’te devam ederek tüm Türkiye’de 6 binin üze-
rinde üreticiye ulaşıldı. 

Gürkan Hekimoğlu: “Tüm sektöre örnek olduk”
3 Haziran 2016 Cuma günü Ödemiş Belediyesi Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen açılış ve sertifika töreninde 
konuşan Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar 
Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “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 ger-
çekleşti. 2014 yılından bu yana da Şanlıurfa fabrikamızla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu modelle tüm sektö-

re örnek oluşturduk. “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Eller-
de” projesi ile bölgedeki tüm üreticilere sürdürülebilir bir 
iş modelini öğretiyoruz” şeklinde konuştu. 
Konuşmasında üreticilerin süt üretimindeki önemini 
vurgulayan Hekimoğlu; 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 üretici-
lerimizin yaşam kalitesini arttırarak, refahın tabana yayıl-
masını sağlıyor. Çiğ süt üretiminden bu faydaları elde 
etmenin yolu ise “bilinçli üretim”den geçiyor. Hammad-
de 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, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ödemiş Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa 
düzenlenen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 150 süt üreticisine “Hayvan Besleme, 
Hayvan Sağlığı, Hijyen ve Sanitasyon” konulu eğitimler verildi. Ödemiş eğitimleri ile birlikte tüm Türkiye’de 
6 binin üzerinde süt üreticisine eğitim verilmiş oldu.

Devamı 2’nci sayfada.



22

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 
başvurular 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecek. Halen kayıt yaptırmayan 
üreticilerin hızlıca kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Tarımsal desteklemelerden faydalanmanın ön şartı 
olan Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül 2015 
tarihinde başladı. 

Üreticilerin, kayıt ve güncellemelerini yapabilmeleri için is-
tenilen belgelerle birlikte 30 Haziran 2016 tarihine kadar 
bağlı bulundukları il, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdür-
lükleri ile ziraat odalarına başvuruda bulunmaları gereki-
yor. Üreticiler mağduriyet yaşamamak ve desteklemeler-

den yararlanabilmek için kayıtlarını mutlaka yaptırmaları 
gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi, Bakanlık tarafından oluştu-
rulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olup 
başkaca fonksiyonlarının yanı sıra tarımsal destekleme 
araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uy-
gulanmasına hizmet ediyor. 

Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemi verileri gözetilerek çiftçilere 
tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. 

Projeye destek veren Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu “Süt sektörünün 
başkenti İzmir. İzmir içinde süt üretimi bakımından en büyük paya sahip olan 
ilçe Ödemiş. Sütün başkenti İzmir ise kalbi de Ödemiş’tir. Bu proje ile üretici-

lerimize destek veren Pınar Enstitüsü’ye çok teşekkür ederiz.” dedi. Toplantı 
sonunda projeye destek veren eğitimciler ile bürokratlara plaketleri takdim 
edildi.

Tarım desteklerinden faydalanmak 
için son tarih 30 Haziran

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile 
6 binden fazla süt üreticisine eğitim verildi

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, projeye verdiği katkılardan 
dolayı Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu’na plaket takdim etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem adına Ödemiş Meclis Üyesi Halil 
Deveci, teşekkür plaketini Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Süt 
Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu’ndan aldı.

Ödemiş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Altıntaş’a teşekkür 
plaketini Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan 
Hekimoğlu takdim etti.

Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan 
Hekimoğlu, Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Başkanı  İbrahim Sakınlı’ya katılımından 
dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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Pınar Süt’ü karşımda devletim gibi görürüm
    “Pınar Süt’e sütümü veririm, Pınar Et’e kasaplık hayvanımı kestiririm. Karşılığının ödenmesi ile ilgili hiç bir 
kaygım olmaz, güvenirim.” diyen Ali Koru ile hayatı ve çiftliği hakkında görüştük.

Ali bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Çiftçi bir ailenin 3. çocuğu olarak 1956’da İzmir 
Ödemiş’te dünyaya geldim. Benim dışımda 3 kız 
kardeşim daha var. 1967 yılında babam ile amcam 
ortak bir traktör aldılar. Okul bitmiş; tarla var, çiftlik 
var bir de benim traktör hevesim de olunca çiftlikte 
çalışmaya başladım. Çift sürüyorum, ekim yapıyo-
ruz, harmandı, üründü derken nasıl olsa traktörü de 
seviyorum. Çok güzel geçiyor günler 12 yaşımda 
çırak olarak eczanede çalışmaya başladım. Yıllar 
içerisinde de çıraklıktan kalfalığa derken eczacılık-
ta oldukça bilgi sahibi oldum. 1976-1978 yıllarında 
askerliğimi tamamlayıp Ödemiş’e geri döndüğümde 
işe devam dedik. Eczanedeki kalfa bir gün “Kendi 
işimizi yapalım, kendi eczanemizi açalım” dedi ve 
kabul ettim. Sonra Semra hanım ile evlendik. Ço-
cuklarım Sevcan ve Recep dünyaya geldiler. Ecza-
nedeki işimize 2008 yılında ortağım vefat edesiye 
kadar devam ettik.

Küçük yaşlarda eczacılık mesleği ile tanışıp bunu 
iş edinmiş olsanız da bugün bir üretici olarak si-
zinle görüşüyoruz. Bize biraz bundan bahsede-
bilir misiniz?
Çiftçi bir ailenin oğlu olarak çiftçilik ve hayvancılık 
sürekli hayatımda oldu. Eskiden yazları çiftlikte kış-
ları merkezde geçen bir hayatımız olurdu. Bakıldı-
ğında uzun bir süre aslında çiftlikte geçirilirdi.          

O dönemde bu zamanlardaki gibi teknoloji, hayvan 
taşıması gelişmiş değil tabi. Ailem 1960’lı yıllarda 1 
inek alarak başlıyor hayvancılığa. Ben kendimi bil-
diğimde 7 ineğimiz vardı. O yıllarda annem babam 
elle sağıyor ineği, zor bir iş. 1988 yılında ilk sağım 
makinemizi aldık. Bu esnada ben dışarıda çalışırken 
eşim de aileme destek veriyordu. Hayvancılığımız 
ve üretimimiz de bir yandan devam ediyordu. İnek 
sayımız 17’ye çıktığı dönemde artık ahır içinde kilit 
arkası dediğimiz sistem ile sağım yapıyoruz. Yıllar 
ilerleyip inek sayımız arttı. 2004 yılında soğuk süte 
geçme kararı aldık çiftliğimize bir tank kuruldu. Bu 
arada inek sayımız 30-35, süt miktarımız da 500 lit-
reye ulaştı. İlk sağım hanemizi 8 başlık olarak 2005 
yılında kurduk. Bu sağım hane sistemi ile sütümüz 
artık direk olarak hatlarla tanka aktarılmaya ve soğu-
maya başladı. Oğlumuz da veteriner fakültesini ka-
zanınca hayvancılık işine daha da ağırlık verdik. O 
okurken inek sayımız 55-60, sürümüz de 100 başa 
ulaştı. 2014 yılında 90 inek ve toplamda yaklaşık 200 
hayvanımız ile sağım hanemizi büyüterek 20’lik sis-
teme çıkardık. Süt miktarımız da 2.200-2.300 litreye 
ulaştı. 

Bir süt sığırcılığı işletmesi sahibi olarak hangi 
konuları önemsiyorsunuz?
Hayvancılık denilince fedakarlığa dikkat çekmek isti-
yorum. Hayvanların da insan gibi ağzı var dili var an-
cak ifade yetenekleri yok. Diğer taraftan iyi bir göz-
lemci olduğunuzda onların dilinden de anlar hale 
geliyorsunuz. Gözlem yapmayı çok önemsiyorum. 
Her üreticinin de bildiği gibi canlı ile gerçekleştirilen 
üretimlerde hastalık, ölüm, düğün, bayram demek-
sizin her gün aynı özveri ile çalışmanın gerekliliği 
karlı ve verimli bir üretimin tartışılmaz bir gerçekli-
ğidir. Planlı üretim önemli. Hayvan başına üretim 
döneminde ihtiyaç duyacağımız kaba yem miktarı-
nı hesaplıyoruz ve kaba yem tedarikinin karlılık için 
kendi tarafımızdan sağlanmasının önemini biliyoruz. 
Bu sebeple karamba, arpa, yem bezelyesi, fiğ gibi 
kuru otlarımızı ve silajlık arpa ve mısır hammadde-
lerimizi kendi imkanlarımız ile üretiyoruz. Şu an için 
140 dekarlık bir arazide yem üretimimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Hayvanlarımıza sunduğumuz yemin uygun 
rasyonlar olmasına dikkat ederek gerekli hesaplar 
sonrası ölçerek hazırlıyor ve sunuyoruz. Hayvanla-

rımızın tohumlanması, buzağılama zamanları, has-
talık, tedavi kayıtlarını tutuyor uygun aşılama prog-
ramları ile koruyucu hekimliği önemsiyoruz. 
 
Pınar Süt’e uzun yıllar süt veren bir üretici olarak 
neler söylemek istersiniz?
20 yıldan fazla süredir Yallıoğlu firması aracılığı ile 
Pınar Süt’e süt tedarik etmekteyiz. Pınar Süt’ü kar-
şımda devletim gibi görürüm. Sütümü veririm, ka-
saplık hayvanımı kestiririm karşılığının ödenmesi ile 
ilgili hiç bir kaygım olmaz, güvenirim. Sıcak süt za-
manında sütçülük rezillikti. 

Pınar Süt’ten aldığımız teşviklerle soğuk süte geç-
tik, Onun sayesinde eğitimler aldık. Sütün bakterisi, 
somatik hücresi nedir? Sütte kalite nedir? onu öğ-
rendik. Pınar Süt bizi geliştirdi. Bizler de evlerimizde 
Pınar Süt ürünlerini tüketiyoruz ve bu ürünlerin üreti-
cilerinden biri olarak mutluluk duyuyoruz.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan biri olarak 
bu işi yapacaklara tavsiyeniz nedir?
Ben ailemin geçimini eczacılık ile karşıladım ancak 
birikimlerimizin kaynağı hep hayvanlarımız oldu. Bir 
kere bu işe baş koyanlar ayağına çizmesini giyecek; 
hayvanın içinde olacak. Bakıcısı işi bıraktı mı işi ken-
di yürütebilecek. Sürüsünü iyi gözlemleyecek, takip 
edecek. Kendisini nasıl önemsiyorsa hayvanlarını 
da öyle önemseyecek; kendi gibi görecek. 

Hayvancılığa baktığımda ömrüm boyunca hiç geri-
lemedi. Sonradan bu işi yapanlar dışında işletmesi-
ni kapatanları görmedim. Her şeyin zarar ettiği dö-
nemde bile hayvancılık mevcut halini muhafaza etti. 
Bugün bir bankaya kredi çekmek için başvursanız 
yanınızda bir kefil isterlerken çiftlik sahibi, hayvan 
sahibi olarak gittiğiniz aynı banka size kredi vermek 
istiyor. Bu bile gösteriyor ki hayvancılığa kapılar 
açık. Ancak istikrarlı, planlı, programlı, bilinçli ve ge-
lişime açık olarak devamlılık mümkün. Kazanmayı 
düşünmekten önce her zorluğa karşı istikrarlı olma-
ya karar vermek ve bu amaç için de yapılması gere-
ken her şeyi yerine getirmek gerekiyor. Unutmamak 
gerekir ki kar işin devamındadır.

Röportaj: Pınar Tekin 
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Türkiye’de süt sektörünün öncüsü Pınar Süt

Kurulduğu günden bu yana gıda ve içecek 
sektörüne yön veren ayrıca verdiği eğitimler-
le sektörün gelişimine katkıda bulunan Pınar, 
tarım ve sanayi entegrasyonunun daha çok 

sağlandığı bir sektör yarattı. 

1973 yılında İzmir’de başladığı yolculuğuna 
Eskişehir’de devam eden Pınar Süt, 2013 yılında da 
Şanlıurfa Fabrikası ile Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ndeki sütçülüğün gelişmesine katkıda bulunmaya 
devam etti. 

En Değerli Varlığımız: Pınar Üreticileri 
Pınar Süt’ün kuruluş aşamasında yapılan çalışmalar 
ve Pınar’ın süt üretimini arttırmaya yönelik projeleri ilk 
gün 110 ton olarak toplanan süt, bugün günlük 1.500 
Ton’a ulaştı. Pınar bugün 22 il ve 90 ilçede toplam 325 
soğutma merkezinde üreticilerine ulaşıyor.  43 yıldır 
süt üreticileri ile Pınar arasında karşılıklı güvene daya-
nan verimli bir işbirliği ise süt sektörünün büyümesine 
ve gelişmesine yol açtı. Pınar ile üreticileri arasındaki 
ilişkiler 43 yıl boyunca aynı sıcaklığıyla sürdü. Pınar’a 
ilk sütü verenlerin çocukları ve torunları bugün yine 
Pınar’la çalışmaya devam ediyor. 

Tedarikçilerini iş ortakları olarak gören Pınar, ticari 
faaliyetleriyle yarattığı ekonomik değerden tüm 
paydaşlarının fayda sağlayabilmelerini amaçlıyor. 
Sürdürülebilir kârlı büyüme için, herkesin işini daha iyi 
yapması gerektiği bilinciyle, hayvan sağlığından sağım 
tekniklerine, bakteri miktarının düşürülmesinden 
AB normlarının gereklerine kadar her türlü bilgi ve 
teknik desteği uzman veteriner ve gıda mühendisleri 
aracılığıyla düzenli olarak tedarikçileriyle paylaşıyor. 
Her geçen gün üreticileriyle daha da yakınlaşan 
Pınar, köylerde nokta toplama sistemlerini geliştirdi 
ve bunlarla ilgili gerekli altyapıyı kurdu. Pınar Süt’ün 

bölge ünitelerinin yanı sıra belli bir potansiyele sahip 
köylere kurulan soğutma tanklarından oluşan nokta 
toplama sistemleri de var. Bu soğutma tankları köyün 
kapasitesine göre yaklaşık 1 ton ile 5 ton arasında 
değişebiliyor. Bu noktalarda üreticinin paslanmaz 
çelik güğümlerle getirmiş olduğu sütler anında 
soğutuluyor ve tankerler aracılığıyla her gün İzmir, 
Eskişehir ve Şanlıurfa’daki fabrikalara ulaştırılıyor. 
Fabrikalara gelen sütler gerek tesislerde gerek bölge 
laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal testlere 

tabi tutuluyor. Test sonuçları üreticilerle paylaşılıyor 
ve daha kaliteli bir süt üretimi için neler yapmak 
gerektiğine birlikte karar veriliyor. Bütün bunları 
yaparken Pınar, faaliyet gösterdiği bölgelerde süt 
hayvancılığının gelişmesine de katkıda bulunuyor. 
Pınar hem hayvan sağlığı bakımından üreticilere yar-
dımcı oluyor hem de daha kaliteli süt üretebilen daha 
verimli bir ırkın geliştirilmesi için çaba harcıyor. Böy-
lelikle ırkın geliştirilmesi ve hayvanlardan alınan sütün 
kalitesinin daha iyi, veriminin de daha yüksek hale 
getirilmesi sağlanıyor. 

Üreticilere yönelik üç ayda bir çıkartılan Pınar 
Gazetesi’nde ise, hem teknik, hem de güncel konular 
işleniyor. Tarım politikaları ve teknolojileri konusun-
da en güncel bilgiler bu gazete sayesinde üreticilerle 
paylaşılıyor. 

Avrupa Birliği uyum sürecinde Pınar’ın öncelikli olarak 
üzerinde durduğu nokta çiftliklerin geliştirilmesi oldu. 
Bu amaçla, çiftliklerden alınan süt miktarı ve kalitesi-
nin artırılması konusunda üreticilere destek veriliyor. 
Özel Çiftlik Pirimlendirme sistemiyle üretilen süt mik-
tarının artırılması yönünde katkı sağlanırken, bakteri, 
somatik hücre, yağ ve protein primi uygulamasıyla da 
çiğ süt kalitesi sürekli geliştiriliyor. Ayrıca üreticilere 
diğer alanlarda verilen danışmanlık hizmetleri de var. 
Çiftliklerin ve sağım sistemlerinin geliştirilmesine yö-
nelik fizibilite çalışmaları yapılıyor, gerekli teknik altya-
pı sağlanıyor, destek veriliyor. 

Bu çalışmaların sonucunda Pınar, bugün Avrupa ve 
Rusya’ya ihtracat yapma izni verilen ilk firmalar ara-
sında yer aldı.  Pınar Süt, Dünya ve Avrupa Birliği 
standartlarına uygun üretim gerçekleştirerek 40’ı aş-
kın ülkeye ihracat yapıyor. Türk üreticisinin ürettikleri-
ni dünya ile paylaşıyor. 

    1973 yılında Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük ve modern süt fabrikası olarak kurulan Pınar, düzenli gelir 
kaynağı yaratarak ekonomik ve sosyal açılardan toplumun refahına katkıda bulundu. Pınar, bugün bulunduğu 
tüm sektörlerde her biri dünya standartlarında üretim kalitesi ve ürün çeşitliliğine sahip şirketleriyle yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. Üreticileri ve bayilerinden oluşan 500 bin kişilik bir ekosisteme sahip. 
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Cazibe Merkezi Ödemiş
    “Efeler diyarı” diye bilinen İzmir’in şirin ilçesi Ödemiş, yılın dört mevsiminde cazibe merkezi olmayı başarıyor. 
Kent merkezinin dışında, Gölcük, Birgi ve Bozdağ mutlaka gezilip görülmesi gereken önemli yerler arasında 
bulunuyor.

İzmir’in şirin ilçesi Ödemiş, yılın dört mevsiminde 
dillere destan güzelliğiyle ziyaretçi çekmeye de 
vam ediyor. Efeler diyarı olarak bilinen Ödemiş, sa 
mimi ve sıcak insanlarıyla da güzelliğini bütünleş-

tiriyor. Sakinliği ile ön plana çıkan ilçe, doğal ve tarihi 
güzellikleriyle ziyaretçilerine son derece zengin seçe-
nekler sunuyor. Kent merkezinin dışında, Gölcük, Birgi 
ve Bozdağ mutlaka gezilip görülmesi gereken önemli 
yerler arasında bulunuyor. Birgi’nin Safranbolu’yu an-
dıran restorasyonu tamamlanmış tarihi evleri, Çakıra-
ğa Konağı ile Bozdağ Kayak Merkezi kış mevsiminde 
alternatif seyahat planları yapmanıza yardımcı olabilir.

Zamanda Yolculuk
Kent merkezinde bulunan Ödemiş Belediyesi Yıldız 
Kent Arşivi Müzesi ilçenin yakın tarihine ışık tutuyor. 
Bu zengin müzeyi gezerken zamanın durduğuna tanık 
olup, zaman içinde yolculuk yapabilirsiniz. Eğer, hafta 
sonunda yaptığınız gezi planlarınıza çocuklarınız size 
engel oluyorsa onları Ödemiş Belediyesi’nin “Deneme 
ve Bilim” Merkezi’ne bırakabilir, rehber öğretmenler 
gözetiminde eğlenirken öğrenmelerini sağlayabilirsi-
niz. Bunun yanında Ödemiş Müzesi de mutlaka gezil-
mesi gereken yerler arasında ilk sıralarda. Etnografik 
ve arkeolojik eserler ne denli zengin bir tarihe sahip ol-
duğumuzun adeta gizli tanıkları. Ahrandı ve Kültürpark 
yorgunluk atabileceğiniz seçkin mekanlar.

Kahraman Efeler
Ödemiş, MÖ.8’inci yüzyılda, “Lydia” krallarının ege-
menlik bölgesi alanında bulunuyordu. MÖ.648 yılında,
bölge, “Kimmerler” tarafından işgal edildi. MÖ.546 yı-
lına gelindiğinde, bu kez “Persler” Ödemiş yöresinde
boy gösterdi. MÖ.334 yılında İskender bu zengin coğ-
rafyanın yeni sahibi oldu. 

MÖ.133 yılında bölgede Roma egemenliğinin başla-
dığı görülür. MS.395 yılına gelindiğinde, bu sefer de 
sahneye “Bizanslılar” çıkar. 1071 Malazgirt zaferinden 
sonra Türkler, Ödemiş ovasına egemen olurlar. 1390 
yılında, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt, ordusu ile bir-
likte yöreyi ele geçirir. 

1426 yılında ise, zenginliği ve bolluğu ile ünlü 
Ödemiş’te II. Murat egemenliği başlar. 1653, 1668, 
1739 ve 1850 yıllarında, ovada, büyük depremler olur. 
1 Haziran 1919 tarihine gelindiğinde bölge Yunanlı-
lar tarafından işgal edilir. Yaşanan büyük acılardan 
sonra 3 Eylül 1922 tarihinde, Yunan işgali sona erer. 
Milli mücadele yıllarında Ödemişli efelerin hepsi birer 
kahramandır. İlçenin tarihi ismi ise Otamış’tır. Zamanla 
Ödemiş olduğu sanılmaktadır.

İlçe pazarını gezin
Dünyanın en verimli topraklarına sahip Ödemiş’te, süt 
hayvancılığının yanı sıra patates ve karpuz yetiştiriciliği
ön plandadır. Ovasında yetişen çoğu organik sebze 
ve meyveler cumartesi günleri ilçe pazarında alıcılarına 
ulaşır. El sanatları ile ünlü Ödemiş pazarı ise “oya” ve 
“dantel” kültürünün en zengin örneklerini taşır.

Nasıl gidilir?
Ödemiş, İzmir’e toplam 112 km. uzaklıktadır. Özel ara-
cınızla yaklaşık 1 saatte İzmir’den ilçeye ulaşabilirsiniz.
Manisa, Uşak ve Aydın’dan da ulaşım son derece ko-
lay. Ayrıca İzmir’den gün boyu otobüs ve tren seferleri 
ile ilçeye keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Ne yenir?
Zengin yemek kültürüne sahiptir. Ödemiş kebabı, Tön-
gül pidesi, yağlı ekmek, heybeli çorba, dibile, kumpir 
çıyırtma, gaygıtma, yağlı sulu akıtma, hoşmerim, sin-
konta, bezdirme, kömbe, ekmek dolması, kestirme 
çorbası, ısırgan avukması, ıspanak pilavı, tava pide-
si, kurt baklavası mutlaka tadılması gereken lezzetler 
arasında. Şehir içindeki mütevazı ama temiz mekanlar 
size farklı lezzetleri tatma imkanı sağlıyor. Helvacı dük-
kanlarında sabah kahvaltısı kültürü ise halen sürmekte. 
Nohut mayalı köy ekmeği farklı bir seçenek.

Nadir Uysal 
Yeni Asır
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Besi hayvancılığının en ekonomik şekli, yem des-
tekli mera hayvancılığıdır. Yem, hayvan verimlili-
ğini ve fiyatı etkileyen başlıca unsurdur. 

Bir sığır besisinin yaklaşık % 70-80 toplam girdisini yem 
oluşturur. Mera besisi ile belirli bir süre yem girdi yüzde-
sini azaltmak mümkündür. 

Meradan yararlanmayı artırmak için meralara ve bakım-
sız meralara kompost yapıp gübre atılmalı, mera yabancı 
otlardan temizlenmeli, münavebeli olarak kullanıma aça-
rak bir anda yıpratmayı önlemeli, daha kaliteli susuzluğa 
daha dayanıklı tohum kullanmalıdır. 

Hayvanlar merada kurumuş otları tüketerek yaşamlarını 
sürdürürler. Kazandıkları canlı ağırlıkları sonbahardan 
itibaren ertesi yıl çayıra çıkıncaya kadar tüketirler. Hatta 
çoğu bölgelerde çayır ve mera o kadar bakımsızdır ki, 
hayvan aldığı gıdayı otlamak için harcar. Kış mevsiminde 
de çok düşük düzeyde kesif yem (arpa, kepek) ve yük-
sek oranda samanla beslenirler. Bu tarzda yapılan hay-

vancılıkta verim düşüklüğünü etkileyen başlıca unsurlar 
enerji, protein, mineral ve vitamin noksanlıklarıdır. 

Kışın içerde kalitesiz yemle beslenmeleri ile ortaya çıkan 
beslenme hastalıkları baharın ilk aylarında en yüksek dü-
zeye erişir. 

Normal beslendikleri süre ancak otların olgunlaştığı dö-
nemdir. Bu sürede çok kısadır. Yerli ırk hayvanlarımızın 
başlangıçta mera, fakat en fazla 3-4 ay (bölgelerin özelli-
ğine göre), daha sonra en fazla 3 ay süre ile kapalı, açık 
veya yarı açık besiciliğe tabi tutulması, mera döneminde 
yem giderini asgari düzeye düşüreceğinden, iyi kazanç 
sağlar. Akşamları verilecek yemin protein açığını kapat-
mak için soya, ayçiçeği veya pamuk tohumu küspesi ol-
masının ayrı bir önemi vardır.  

Besi hayvancılığında yemini kendisi yapan işletme kâr 
marjını büyük oranda arttırır. Fakat hayvanınıza verece-
ğiniz doğru bir mineral karışımı hayvanların sağlıklı ge-
lişmelerini ve hızlı canlı ağırlık kazanmalarını çok etkiler. 

Ülkemizde mera hayvancılığı

Hayvancılığın geleceği alternatif yem bitkilerinde
    Selim Yaşar: “Süt ve et ürünlerinde rekabet edebilmek için yem maliyetinin düşmesi zorunlu”

Dünyaca ünlü Çinli botanikçi Prof. Zhu 
Zhaohua’ın katıldığı, Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Yaşar’ın ev sahipliğin-
de düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin hay-

vansal ve tarımsal kalkınması için yapması gerekenler 
tartışıldı. Türkiye’deki endemik bitki çeşitliliğine vurgu 
yapan Zhaohua, hayvancılık için alternatif kaba yem 
üretme yöntemlerine, verimlilik için çok amaçlı bitkiler 
üretmeye, insanlar için gıda, hayvanlar için yem, artık-
larıyla da enerji olabilecek katma değeri yüksek bitki-
lerin yetiştirilebilmesi için ar-ge’ye, bilimsel ve ekono-
mik bitki yetiştiriciliğine dikkat çekti. Yaşar Üniversitesi 
Selçuk Yaşar Kampusu’nda yapılan “Hayvancılıkta ve 
enerjide yem bitkileri” konularının ele alındığı toplantı-
ya, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ya-
şar, Uluslararası Bambu ve Rattan Ağı kurucusu Prof. 
Zhu Zhaohua, Eğitim Koordinatörü Jin Wei, İzmir Ta-
rım İl Müdürü Ahmet Güldal, Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Alçiçek ve 
Prof. Dr. Hakan Gerel, Dr. Ethem Aznavur, Yaşar Hol-
ding yöneticileri, akademisyenler ve konunun uzman-
ları katıldı. 
 
Yeni yem bitkileri geliştirmek için çalışıyoruz
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, 
hayvancılıkta yapısal problemlere çözüm bulmak ve 
alternatifler üretmek için bu toplantıyı düzenlediklerini 
belirterek, “Hedef Çiftliği’nde bir ar-ge merkezi kurduk. 
Yem bitkileri üzerinde çalışıyoruz. Özellikle protein, 
kuru madde açısından zengin ve iklime uygun bitki-
leri araştırıyoruz. Ülkemiz yazın kurak geçiyor, reka-
bet edebilmek ve maliyetleri düşürebilmek için yeni 
yem bitki türleri geliştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki 
örneklerle, bizdeki örnekleri karşılaştırıyoruz. Kendimi-
ze özgü, endemik bitkilerden nasıl yararlanırız onlara 
bakıyoruz. Prof. Dr. Zhu Zhaohua’nın ağaç altı ziraat, 
enerji ve yem bitkileriyle ilgili çalışmalarından faydala-
nıyoruz. Hem enerji bitkisi hem de yem bitkileri konu-
sunda, ülkemizde neler yapabiliriz bunları değerlendi-
riyoruz” dedi.  

Enerji için önemli fırsat
İklim ve toprak yapısına uygun yeni tip bitkiler ve ağaç-
lardan insanlar ve hayvanların faydalanabilmesi konu-
sunda çalışmalarının devam edeceğini belirten Selim 
Yaşar, “Enerji ihtiyacını biyokütle veya biyogazdan na-
sıl karşılayabiliriz, ağaç altında kullanılmayan alanları 
nasıl değerlendirebiliriz? Sorularını sorup atıl değerleri 
harekete geçirip ülkemize nasıl katkıda bulunabiliriz? 
diye çalışıyoruz. Hazırladığımız rapora göre, ülkemizin 

ithal ettiği gazın dörtte birini kendi organik atıklarımızı 
ve enerji bitkilerini değerlendirerek ortaya koyabilece-
ği sonucu çıkıyor. Almanya’da 9 bin, Türkiye’de ise 
yalnızca 13 tane biyogaz tesisi var.  Bu bir uyuyan po-
tansiyeldir” diye konuştu.
 
En fazla 20 yılımız var
Türkiye’nin hayvancılıktaki temel sorunlarını anlatan 
Selim Yaşar, “Temel konu, verimliliği artırmak için ırk 
ıslahı yapmak ve yem bitkileri maliyetlerini aşağı çek-
mek. Yoksa Türkiye, ömür boyu ithalata yapılan koru-
malarla yaşamak zorunda kalır. Ömür boyu bu koru-
ma altında kalmamız mümkün değil. Dünya, Avrupa 
bastırıyor, ‘gümrükleri indireceksiniz’ diyor. Rekabet 
edebilir hale gelmek, daha ucuza alternatif yem bitki-
leri yetiştirip et ve süt fiyatlarını düşürmek için en fazla 
15- 20 yıl zamanımız var” dedi. 
 
Çin’deki örnekleri anlattı
Uluslararası Bambu ve Rattan Ağı kurucusu, dünyaca 
ünlü botanikçi Prof. Zhu Zhaohua, çalışmalarını an-
lattı. Çin’de ekilebilir alanların azlığı nedeniyle, ihtiya-
cı olan ağacın, yiyeceğin, yem bitkilerini aynı alanda 
üretilmek zorunluluğu bulunduğunu belirten Zhaohua, 
“Tarımsal ormancılık, denilen uygulamalar ortaya çıkı-
yor. Kurak olan bölgelerde, buharlaşmayı önlemek ve 
nemi tarlanın içinde tutmayı hedefliyoruz. Sıcak rüzga-

rı engellemek için tarlaların etrafına ağaçlar dikiliyor. 
Bunun sayesinde yüzde 10 nemlilik artıyor. Örneğin, 
yaprakları ışığı geçirebilen, gerektiğinde kereste olabi-
len Paulownia ağacı ile birlikte uygun ürün ekildiğinde, 
yüzde 10 ila 30 arasında ürün artışı da oluyor. Amorfa 
bitkisi, yem bitkisi olarak gölgede, ağacın altında ye-
tişebiliyor. Çok özellikli bir ürün. Ancak, bitkilerle kök 
rekabetine girmeyecek uygun ağaçlar ve gölgede ye-
tişebilecek ürünler seçilmeli” diye konuştu. 

İzmir Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’nin su 
zengini olmadığını hatırlatarak, “Belirtilen örneklerle ik-
limsel farklılıklarımız var. Oradaki şartlarla, Türkiye’de-
ki şartları karşılaştırdığımızda, nerede ve hangi ürünleri 
ona karar vermemiz lazım” dedi. 
 
Prof. Dr. Hakan Gerel de hayvansal üretimde maliye-
tin yüzde 70’inin yem olduğunu belirterek, “Ucuz elde 
etmenin yolu, tekrar tekrar tohum ekmemek, bir bitki-
den olduğu yerde uzun yıllar faydalanmak. Kaba yem 
üretmek için çok yıllık bitkiler üretmemiz lazım. Ancak 
Çin’de uygulaması yapılan örneklerin bizim iklim ve 
toprak koşullarımıza uyup uymayacağının çok iyi ince-
lenmesi gerekir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ahmet Al-
çiçek ise Türkiye’nin kaba yem açığına dikkat çekerek, 
bu sorunun halledilmeden ne et, ne de süt fiyatlarının 
aşağı çekilme şansının olmadığını söyledi. 

Mera alanlarından iyi bir şekilde yararlanmak için mera-
nın vejetasyonu toprağın usulüne göre kullanılması ge-
rekir. 

Mera besisinde dikkat edilecek önemli noktalar
Meraları uygun bir mevsimde otlatmak, meraların kapa-
sitesi dahilinde otlatmak, her tarafının eşit şekilde otlatıl-
ması ve yem tipine uygun hayvan ile otlatmadır.
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Pınar Çocuk Tiyatrosu, Ege turnesinde 
çocuklarla buluştu

Türkiye’nin dört bir yanında 29 yılda üç milyon-
dan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla bu-
luşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, Türkiye turne-
si kapsamında 9 – 16 Mayıs tarihleri arasında 

süt üretiminin başkenti İzmir, Tire, Ödemiş ve Milas’da  
“Oyun Treni” isimli oyununu sergiledi. Pınar’ın kurul-
duğu yıldan bu yana, özellikle süt aldığı üreticilerinin 
çocuklarına yönelik olarak gerçekleştirilen turnede   

8 binden fazla çocuk, ücretsiz tiyatro izleme imkanına 
sahip oldu. 

29 yıldır çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri-
ne katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak 
amacıyla turneye çıkarak tüm Türkiye’de çocuklara 
ulaşan Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 15 
oyun sergiledi. 

Pınar Çocuk Tiyatrosu, Pınar’ın en büyük süt üreti-
cilerinin bulunduğu Milas’da Halk Eğitim Merkezi Ti-
yatro Salonu’nda, Tire’de Belediye Kültür Salonu ve 
Ödemiş’de Kültür Merkezi’nde çocuklar tarafından 
ücretsiz olarak izlendi. Pınar Çocuk Tiyatrosu, “Oyun 
Treni” adlı gösteri ile sağlıklı yaşam için temizliğin vaz-
geçilmez olduğunu komik bir dille anlatırken, sporun 
insan sağlığı ve gelişimi için önemini oyunlar eşliğin-
de aktardı. Aile içi iletişim, arkadaşlık ve dostluk, bi-
limin hayatımızdaki yerinin farklı skeçlerle anlatıldığı 

    “Oyun Treni” oyunu ile Türkiye turnesine çıkan Pınar Çocuk Tiyatrosu,  
İzmir, Tire, Ödemiş ve Milas’da çocuklarla bir araya geldi.

Cevap anahtarı 8. sayfadadır.
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SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

gösteride çocuklarla yarışmalar yapılarak mutlu ve 
sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. 

Neşeli müziklerle, danslarla, şiirsel bir anlatımla süs-
lenen oyun, minik izleyicilerine keyifli saatler yaşattı 
ve soru-cevaplarla eğlendirirken öğretti.

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 xx 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.
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4. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir

6. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan
Peygamberler Şehri

8. Patatesi meşhur İzmir İlçesi

9. Serin mevsim yem bitkisi



8

    Pınar Süt, Capital ve BAREM Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen 
Şirketleri” araştırmasında Süt ve Sütlü mamuller sektörünün “En Beğenilen Şirketi” seçildi.

Türkiye’nin süt ve sütlü ürünler sektörünün öncü ve lider markası Pınar Süt, En Beğenilen Şirketler araştırmasında birinci sırada yer 
aldı. Capital ve BAREM Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada Pınar, Süt ve Sütlü mamuller kategorisinin en beğenilen 
şirketi seçildi. Araştırmada Pınar Süt, hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve yenilikçilik gibi kriterlere göre 
2015 yılında “En Beğenilen Süt ve Sütlü Mamuller Şirketi” seçildi. 700’ün üzerinde şirketten 1.602 yöneticinin oylarıyla Pınar Süt, 

son 2 yıldır üst üste Süt ve Sütlü Mamüller kategorisinin birinciliğini kazandı. 

En Beğenilen Marka Pınar Süt

Nostalji Bölümü: Pınar Gazetesi Sayı: 2 Yıl: 1979
TEMİZ AHIR 
İSTİYORUZ !

SEVİLMEK 

İSTİYORUZ !

BİZE İYİ 
BAKIN !

BULMACA
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7. sayfadaki 
bulmacanın
cevap anahtarı


