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PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ

2021 Tarım destekleri açıklandı Kış dizanterisinin belirtileri ve bu 
hastalıktan korunma yolları nelerdir?

Pınar, yeni fonksiyonel ürünleriyle 
Anuga 2021’e damga vurdu 

Pınar Süt, 
yepyeni çeşitleriyle raflarda

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; 

“Sürdürülebilir Tarımın Geleceği 
Genç Çiftçilerin Elinde”

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil 
Yiğitbaşı, IFCN Dairy Research Network 
(Uluslararası Sütçülük Araştırma Bilgi 

Ağı) tarafından düzenlenen Süt Forumu 
2021 kapsamında “Sera Gazı Emisyonları 
ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Çözümler” 
başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Sürdürebilir tarım için genç çiftçilerin 
önemini vurgulayan Pınar Süt Yönetim 
Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Süt üretimi 
iklim krizinden olumsuz olarak etkileniyor. 
İnek başına süt veriminin artması sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için en önemli 
araç. Türkiye’de süt üretimi 1970’lerden 
bu yana hayvan başına yıllık 500 kilogram 
seviyesinden 3,158 kg’a ulaşırken, Türkiye’de 
süt üretiminin halen Avrupa’nın gerisinde 
olduğu görülüyor. Sütte verimliliğin artması 
için süt çiftçilerinin farkındalığının artırılması 
ve bilinçlendirilmesi, eğitim çalışmalarının 
çeşitlendirilmesi  ve teknolojinin kullanımıyla 
teknik ekipmanların güçlendirilmesi önemli.” 
dedi. 

Ülkemizde üretilen sütün % 66,4’ü 1-9 
ineğe sahip, % 29,8’i ise 10-49 ineğe sahip 
süt üreticilerinden geliyor. Bizler için en 
önemlisi genç çiftçileri süt üreticiliği için 
ikna edip tarımı sürdürülebilir kılmak 
olduğunu söyleyen Pınar Süt Yönetim 
Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Özellikle son 
yıllarda tarım sektöründe yaş ortalaması 
yükseliyor. Yapılan araştırmalar, üreticilerin 
yarıdan fazlasının 50 yaşın üzerinde 
olduğunu gösteriyor. Sektörün yenilenmesi, 
teknolojinin süreçlere daha fazla dahil 

edilmesi, farklı görüş açılarıyla zenginleşmesi 
için süt sektörünün genç üreticilere ihtiyacı 
var. Tarımın geleceği için sürdürebilirlik  çok 
önemli.” diye konuştu.

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde 
Projesi” ile Eğitimler Devam Ediyor

Pınar Süt’ün kurulduğu günden bu yana 
üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerini 
ara vermeden sürdürdüklerini belirten 
İdil Yiğitbaşı, şunları dile getirdi: “Sütün 
verimliliğinin ve kalitesinin artması için 
Pınar Süt olarak 1973 yılında başladığımız 
çiftçi eğitimlerimizi 8 yıldır Pınar Enstitüsü 
çatısı altında, “Sütümüzün Geleceği Bilinçli 
Ellerde” projesi ile devam ettiriyoruz. Süt 
sektöründe Türkiye’nin öncü markası 
olarak, ülkemizdeki süt üretimini bölgesel 
kalkınmayı da destekleyerek geliştirdiğimiz 
için gururluyuz. Sera gazı emisyonlarının 
azaltılması açısından değerlendirdiğimizde, 

süt üretim çiftliklerinde süt miktarı ve çiğ 
süt kalitesinin artırılması için doğru sağım 
uygulamaları, hayvan refahı gibi  çok önemli 
alanlar var ve gelişmekte olan ülkelerin 
bu alanlara yatırım yapması gerektiğine 
inanıyoruz. Bunların yanı sıra, sütün 
işlenmesi ve paketlenmesi de önemli bir 
süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte 
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji 
kullanımı, atık yönetimi, biyogaz yatırımı, 
ambalaj azaltımı ve verimli paketleme gibi 
alanlar, odaklanılması gereken alanların 
başında geliyor. Süt alım ve ürün lojistiğinde 
optimizasyon, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması açısından oldukça önemli. Bunun 
yanı sıra, tüm değer zincirinde daha iyi 
ölçme ve data yönetimi önemli. Üreticiden 
tüketiciye kadar tüm değer zincirimizde 
sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda 
projeler geliştiriyor, sürdürülebilirlik 
yolumuza paydaşlarımızı da dahil ederek 
gelişimimizi devam ettiriyoruz.

SAYI: 140 / ARALIK 2021 / 4.000 ADET



2

Alan bazlı destekler kapsamında “2021 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Karar”a göre; 

2021 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 
için dekar başına 19 lira olan mazot desteği 22 
liraya, 16 lira olan gübre desteği ise 20 liraya 
çıkarıldı. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği 
toplamda dekar başına 42 lira olarak ödenecek. 

Pamuk ve çeltik üretenlere, dekara 68 lira mazot 
ve 8 lira gübre desteği olmak üzere, toplamda 76 
lira; nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde 
dekar başına 24 lira mazot ve 8 lira gübre desteği 
olmak üzere 32 lira; patates ve soya üreticilerine 
dekara 30 lira mazot ve 8 lira gübre olmak üzere 
38 lira, yağlık, yağlık ayçiçeğinde dekara 29 lira 
mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere dekara 
37 lira destek ödemesi yapılacak. 

Dane mısırda mazot desteği dekara 27 lira, gübre 
desteği 8 lira olmak üzere 35 lira, kanola ve aspirde 
dekara 20 lira mazot ve 8 lira gübre desteği olmak 
üzere toplam 28 lira destek ödenecek. Kuru soğan 
ve yem bitkilerinde dekara 19 lira mazot ve 8 
liralık gübre desteği ile 27 lira destek ödemesi 
yapılacak. Yaş çay ve fındıkta dekara 18 lira mazot 
ve 8 lira gübre desteği olmak üzere 26 lira destek 
verilecek. Zeytin de dahil diğer ürünlerde dekara 
17 lira mazot ve 8 lira gübre desteği olmak üzere 
toplam 25 lira destek ödenecek. Nadasa bırakılan 
tarım arazileri için 8 lira mazot desteği verilecek. 

Geçen yıl olduğu gibi, ilave buzağı desteği alacak 
22 il değişmedi. Buna göre göre Ağrı, Ardahan, 
Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, 
Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, 
Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara, buzağı 
başına ilave 100 lira ödenecek. 

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, 
suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 
50 lira destek verilecek. 

Geçen sene soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 
ilave 175TL/baş ödeme öngörülürken 2021 Yılı 
Kararnamesinde bu destek miktarının Bakanlıkça 
belirleneceği ifadesine yer verildi. 2021 yılı Buzağı 
desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına 
ödeme brim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 
21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 baş için %50’si 
ödenecek.

Yayınlanan kararnameye göre, yem bitkileri 
desteğinde 2020 yılına göre hiçbir artış yapılmadı. 
2020’de olduğu gibi 2021’de de korunga (kuru/ 
sulu) için dekara 90 lira, tek yıllık yem bitkilerinde 
(sulu/kuru) dekara 60, silajlık ekilişlerde (sulu) 100, 
yapay çayır mera için dekara 150, çok yıllık yem 
bitkilerinde (sulu) 90 lira ve kuru ekilişlerde ise 
40 lira destek ödemesi yapılacak. 

2021 Yılı Tarımsal Destekleme Kararnamesine göre, 
ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği verilecek 
Buna göre, ıslah amaçlı süt içerik analizi yapılan 
ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni 
tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk 
her bir inek için geçen sene 150 lira olan destek 
100 liraya düşürüldü.

En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda 
dahil) alımına. Bakanlıkça belirlenecek düve 
bedelininyüzde 40 kadar destekleme ödemesi 
yapılacak.

Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde 
(yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık 
boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek 
hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 
450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme 
birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve 
üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutar ödenir. 
Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan 
işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar 
için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme 
yapılır. 

İlk kez, bir yıl sonraki gübre desteği de 
kararnameye yazıldı. Buna göre; 

2022 üretim yılı gübre desteği buğday, arpa, 
çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 lira, diğer 
tüm ürünler için dekara 16 lira ödenecek. Bu 
desteğin ödemesi ise 2023 yılında yapılacak. 

İlk kez 2019 yılında ödenmeye başlanan katı 
organik-organomineral gübre desteği kapsamında 
organik gübre kullanan çiftçilere dekara 20 lira 
destek ödenecek. 

Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri 
tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir 
analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) 
yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarları’na 
analiz başına geçen yıl olduğu gibi 40 lira destek 
ödenecek. 

İyi tarım destek ödemeleri, bireysel veya grup 
sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi 
tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere 
yapılıyor. Desteklerde 2020 yılına göre herhangi 
bir artış yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi iyi tarım 
uygulamalarında dekar başına 150 lira ile 10 lira 
arasında değişen oranlarda destek ödemesi 
yapılacak. 

Organik tarım yapan çiftçilere desteklemeler 
ürün sertifikasına göre ödeniyor. Üç kategoride 
ödenen organik tarım desteğinde herhangi 
bir artış yapılmadı. Birinci kategoride bireysel 
ürün sertifikasıyla üretim yapanlara geçen yıl 
olduğu gibi dekara 100 lira, aynı kategoride 
üretici grubu ürün sertifikasıyla üretim yapanlara 
50 lira ödenecek. İkinci kategoride bireysel 
ürün sertifikasıyla üretim yapanlara 40, grup 
sertifikasıyla üretim yapanlara 20 lira, üçüncü 
kategoride ise dekara 10 lira destek ödenecek. 

2021 üretim yılında prim desteği olarak adlandırılan 
fark ödemesinde 18 üründen sadece kanolanın 
desteği kilo başına 20 kuruş artırıldı. Diğer 
ürünlerin hiçbirinde destek artışı yapılmadı. 2020 
üretim yılında olduğu gibi 2021 yılında da, yağlık 
ayçiçeği, kuru fasulye, nohut, mercimekte kilo 
başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü pamukta 
kilo başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, 
aspirde 55, dane mısırda 3, buğday, arpa, çavdar, 
tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80, yaş 
çayda 13 ve dane zeytinde 15 kuruş destekleme 
primi ödemesi yapılacak. 

Mazot ve gübre desteği arttı İlave buzağı desteği alacak 22 il 
değişmedi

Yem bitkileri desteklerinde artış 
yapılmadı

Süt analiz desteği inek başına 100 liraya 
düşürüldü 

Düve alımına % 40 hibe sürüyor

Hastalıktan ari işletme desteği

2022 gübre desteği de kararnameye girdi

Organik gübre desteği yine 20 lira 

Toprak analiz desteği değişmedi 

İyi tarımda da destek artışı yok 

Organik tarımda destek artışı yok 

Prim desteğinde 18 üründen sadece 
kanolada artış yapıldı

“2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin dünkü (11 Kasım 2021) 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan 2021 üretim yılına 

ait tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2022 yılı bütçesinden yapılacak. 2022 yılı bütçesinde tarım 
destekleri için ayrılan toplam kaynak 25,8 milyar lira. 

Tarım destekleri açıklandı

Ürünler

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Çeltik, Kütlü Pamuk
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
Kanola, Aspir
Patates, Soya
Yağlık Ayçiçeği
Dane Mısır
Kuru Soğan, Yem Bitkileri
Yaş Çay, Fındık
Zeytin
Diğer Ürünler
Nadas

22
68
24
20
30
29
27
19
18
17
17
8

2 0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-

42
76
32
28
38
37
35
27
26
25
25
8

Mazot
(TL/da)

Gübre
(TL/da)

Toplam 
Destek
(TL/da) Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

Yağlık Ayçiçeği, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
Kütlü Pamuk
Soya
Kanola(Kolza)
Aspir
Dane Mısır
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik
Zeytinyağı
Yaş Çay
Dane Zeytin

50
110
60
80
55
3
10
80
13
15

(kr/kg) Organik Tarım Desteği

Organik Hayvancılık Desteği

Sertifika Türü

Birinci Kategori Ürünler

İkinci Kategori Ürünler

Üçüncü Kategori Ürünler

Arılı Kovan

Ürün Sertifikası (Bireysel)

Ürün Sertifikası (Bireysel)

Ürün Sertifikası (Üretici Grup)

Ürün Sertifikası (Üretici Grup)

Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Grup)

100
50
40
20
10

15

(TL/da)

(TL/Kovan)

Yem Bitkileri Üretim Desteği

Korunga (Sulu/Kuru)
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru)
Silajlık Ekilişler (Sulu)
Yapay Çayır Mera
Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu)
Kuru Ekilişler

90
60
100
150
90
40

(TL/da)

İyi Tarım Uygulamaları  Desteği Sertifika Türü

Birinci Kategori Ürünler

İkinci Kategori Ürünler

Üçüncü Kategori Ürünler

Örtüaltı Üretim
Bireysel Sertifikasyonu

Bireysel Sertifikasyonu

Bireysel Sertifikasyonu

Bireysel/Grup Sertifikasyonu

Açıkta Üretim

Grup Sertifikasyonu

Grup Sertifikasyonu

Grup Sertifikasyonu

150
75
50
25
40
20
10

(TL/da)
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Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen 
ve ruhsat verilen alanlarda, 2021 üretim yılında 
Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemi’ne 
kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı 
destek ödemesi yapılacak. 

Buzağı/malak/manda desteği kapsamında, 
programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri 
yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün 
olan düvelerin buzağılarıyla, son iki buzağılama 
arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan 
buzağılarına geçen yıl olduğu gibi buzağı başına 
destek 370 lira olacak. Etçi veya kombine ırk 
boğaların sperması ile suni tohumlamasından 
veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğalarıyla tabii 
tohumlamasından doğan buzağılara buzağı başına 
600 lira destek verilecek.

Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, 
yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış 
erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun 
kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere Bakanlıkça 
ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı 
kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dâhil), 
Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyat 
üzerinden 250TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme 
yapılır. 

Bu kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye 
alınan hayvanlarda besi başlangıcı ve tahmini 
kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne kayıt 
ettirme şartı aranır. 

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında 
çoban istihdam desteği 100 baş ve üzeri anaç 
koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara yıllık 6 bin lira ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye 
yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı 
anaç koyunlarına koyun başına 30 lira, anaç keçi 
başına 35 lira, anaç tiftik keçi başına ise 20 lira 
destek verilecek. Göçer yetiştiricilerin anaç koyun 
ve keçilerine ilave hayvan başına 2 lira ödeme 
yapılacak. 

Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı 
dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşıları 
tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 
TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 
TL/baş destek ödenecek. Suni tohumlamadan 
doğan malaklara ayrıca malak başına ilave 250 
lira ödeme yapılacak. 

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan 
ve destekleme yılında anaç koyun-keçi sayısını 
artıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve 
oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun-
keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen 
artış oranını aşmamak kaydıyla 125 TL/baş destek 
ödenecek.

Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve 
keçi yetiştiricileri birliklerine üye Küçükbaş Soy 
Kütüğü ve ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBÎS) 
ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 
yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy 
kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan 
yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenir. 

Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e 
bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliklerine veya bakanlığa kayıtlı yün 
işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında 
satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına 
kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 35 TL/kg, 
anamal tiftiğine 30 TL/kg ve tali tiftiğine 22 TL/kg, 
sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine 
ilave lO TL/kg destek ödenir. 

İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum 
sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne 
(Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120TL, ürettiği 
yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri 
veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve 
işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere 
satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 80 
TL destek ödenir.

2020 yılında önemli oranda artırılan sertifikalı 
tohum kullanım desteklerinde 2021 yılında kanola 
dışında hiç bir üründe artış yapılmadı. Kanolada 
dekara 5 lira olan destek 20 liraya çıkarıldı. 
Sertifikalı tohum kullanım desteğinde geçen yıl 
olduğu gibi buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf 
ve çeltikte sertifikalı tohum desteği 16 lira olarak 
uygulanacak. Patateste dekara 100 lira, mercimek 
ve kuru fasulyede 30, nohutta 20 lira, soya, fiğ, 
yem bezelyesi ve korungada dekar başına 22 
lira, aspirde 5 lira, yoncada da dekara 30 lira 
destek ödenecek. Yerfıstığı için ise dekara 17 lira 
ödenecek. 

Kararnamede “2022 üretim yılı sertifikalı tohum 
kullanım desteği arpa, buğday, çavdar, tritikale, 
yulaf, çeltik için dekara 24 TL olarak ödenir ve 
ödemelere 2022 yılında bütçe imkânları dâhilinde 
başlanır” bilgisine de yer verildi.

Yurtiçi sertifikalı tohum desteğinde kademeli 
destek sistemi devam ediyor. Sertifikalı tohum 
üretim destekleri şöyle belirlendi: 

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların 
satışını gerçekleştiren, bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi 
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere 2020 yılında 
olduğu gibi 2021’de de ürettikleri aşılı fidana 
adet başına 50 kuruş destek verilecek. Aşısız 
fidan üretenlere ise adet başına 25 kuruş üretim 
desteği verilecek. Sertifikalı fide ve fidan kullanım 
desteğinde de artış yapılmadı.

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım 
ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım 
danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde 
en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam 
edilen her bir tarım danışmanı için 46 bin lira, 12 
aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim 
halinde 2021 yılı tarımsal destekleme bütçesinden 
ödenecek.

Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde 
uygulanmasına devam edilecek. Bu kapsamda 
2019 yılında kayıt altına alman 6.000 işletmede 
işletme başına 600 lira destek ödemesi yapılacak. 

Bakanlık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, üretici/yetiştirici 
örgütlerine üye veya üye olmayan üreticilere; 
arılı kovan başına 20 TL, Bakanlıktan üretim izni 
almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp 
kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek 
ödenir. 

2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) 
nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından 
yapılan tespit sonucunda; kovanları zarar gören 
yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı 
üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim 
kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi 
için 30TL/kg ödeme yapılır.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları 
sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine 
büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, 
küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş, 
hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde, 
Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve 
küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş 
hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar 
için 1 TL/baş destek ödenir.

Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini Dijital 
Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya 
üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden 
pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu 
platform üzerinden temin eden ve üçüncü 
fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan 
yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim 
fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.

Fındıkta dekar başına 170 lira destek 
devam ediyor

Hayvancılık destekleri/buzağı desteğinde 
artış yok 

Besi desteği 250 lira, çoban desteği 
6 bin lira

Koyun ve keçi desteği artırılmadı

Manda desteği de artmadı

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Küçükbaş soy kütüğü desteği

Tiftik üretimi desteği

İpek böceği desteği

Tohumculuk desteklerinde sadece 
kanolada artış yapıldı

Sertifikalı tohum üretiminde kademeli 
sistem sürüyor

Fidan desteği değişmedi 

Tarım danışmanı desteği yıllık 46 bin lira

Çiftlik muhasebe veri ağı desteği

Arıcılık desteği 

Aşı, atık ve küpe desteği

DİTAP platformu desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum 
Üretim Desteği

Arpa
Buğday
Aspir
Çavdar
Çeltik
Fiğ
Kuru Fasulye
Kanola (Kolza)
Korunga
Mercimek
Nohut
Patates
Soya
Susam
Tritikale
Yem Bezelyesi
Yerfıstığı
Yonca
Yulaf

0,10
0,12
0,80
0,16
0,35
1,60
0,60
1,80
1,60
0,60
0,60
0,20
0,70
1,80
0,10
1,60
1,00
5,00
0,16

0,08
0,10
0,50
0,08
0,25
1,50
0,50
1,20
1,50
0,50
0,50
0,10
0,35
0,60
0,08
1,50
0,80
4,00
0,08

Orijinal (Temel 
ve Üstü Kademe)

(TL/kg)

Sertifakalı 
Kademe
(TL/kg)

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş)
Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş)
Sığır Pedigrili Koruma (Baş)
Arı Koruma (Kovan)
İpekböceği Koruma (kg)

Islah Programındaki Koyun/Keçi ve Yavrularına 
Halk Elinde Islah (Baş)

Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş)

Damızlığa Ayrılan Manda (Düve/Tosun) (Baş)
Damızlığa Erkek Materyal (Koç-Teke) (Baş)

Elit Sürüde
Taban Sürüde
Boğa ve Yıl
İçerisinde Doğuran
Anaç Manda
Yıl İçerisinde
Doğuran Anaç
Manda

600
90

800
45
115
80
40

960

600

225
225

(TL/Baş/Kovan/kg)

Kaynak: Ali Ekber Yıldırım
Dünya Gazetesi 12 Kasım 2021



Kış dizanterisi, yılın soğuk aylarında 
(Ekim-Nisan) kendini gösteren son 
derece bulaşıcı viral bir hastalıktır. 

Daha çok kendini sulu bir ishalle gösterir. 
İshal kanlı da olabilir. Ayrıca bu hastalık 
hayvanlarda iştahsızlık ve ani süt düşüşleri 
meydana getirebilir.

Kış dizanterisi, daha çok yetişkin sığırlarda 
gözlenirken zaman zaman da genç sığırlarda 
gözlemlenebilmektedir. Hastalığın yayılması 
temas yoluyla, dışkıyla ve hava yoluyla olur. 
Kış dizanterisinin görülme sıklığı, nemli ve 
soğuk aylarda en üst düzeydedir. Hastalığın 
bulaşması çok hızlı salgın şeklinde olur. 
Hatta yetişkin sürünün tamamına yakını 
bu hastalığa yakalanabilir. Hastalık ani ve 

hızlı bir şekilde yayıldığı için yem kaynaklı 
olduğu düşünülür. Hastalığın belirtileri; 
başlangıçta yüksek ateş (39,5-40,5°C), 
iştahta azalma, süt veriminde düşüş (%10-
30), koyu yeşilimsi ya da boz renkte kötü 
kokulu ishal olarak gösterilebilir. İshal, bazı 
durumlarda parlak kırmızı kanlı şekilde 
olabildiği gibi içerisinde pıhtılaşmış kan 
da olabilir. Hastalığın asidozis (rumen 
ekşimesi) ile karıştırılmaması gerekmektedir. 
Hastalık birkaç gün içinde kendiliğinden 
iyileşir. Eğer ağır şekilde kanlı ishal var ise 
kanamayı önleyici ilaçlar kullanılabilir. Virüs 
etkenli bir hastalık olduğu için antibiyotikler 
beklenen etkiyi gösteremezler. Genellikle 
tedavi uygulanmaz. Ancak ishal nedeniyle 
vücut sıvı kaybedeceği için içme sularında 

elektrolit içeren katkılar kullanılabilir. Ayrıca 
halsizlik gibi durumların yaşanmaması için 
enerji takviyesi yapılabilir.

Hastalığın önlenmesi için enfeksiyon yapıcı 
etmenlerin işletmeye girişi engellenmelidir. 
Özellikle işletmeye giriş yapan kişilerin ve 
araçların (veteriner hekim, süt toplayıcısı, yem 
fabrikası elemanı, başka çiftlik sahipleri ya 
da bakıcıları vb.) biyogüvenlik prosüdürlerini 
tam uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca 
işletmeye yeni hayvan katılacaksa karantina 
yapılması büyük önem arz etmektedir. 
İşletme içerisinde gübre temizliğinde 
kullanılan alet ve ekipmanın yem hazırlamak 
için de kullanılması hastalık bulaşmasını 
hızlandıracaktır. Bu işler için ayrı ekipman 
kullanımı önemlidir.

Beslenmenin süt yağı ve proteini üzerine 
etkileri nelerdir?

Kaba yem/konsantre yem oranının etkisi:
Süt yağının yapımı, iki kaynaktan memeye 
gelen maddelerle ilgilidir. Bu maddeler, 
işkembede mikrobiyal sindirim sonucu 
üretilen asetik asit ve yemlerin içindeki 
yağların sindirilerek kana geçmesidir. Gerek 
rumende üretilerek kana geçen asetik asit, 
gerekse kanda dolaşan yağ asitleri kan 
yoluyla meme dokusuna gelerek burada süt 
yağı oluşumuna katılırlar. Bu nedenle kanda 
ne kadar çok yağ ve/veya asetik asit varsa 
o kadar çok süt yağı üretilir. İşkembede 
yem maddelerinin sindirimi sonucunda 
aralarında asetik asitin de olduğu uçucu yağ 
asitleri sentezlenir. Süt yağı yapımına katılan 
asetik asitin miktarı beslenmeden etkilenir. 
Hayvana ne kadar rasyonla birlikte lif, yani 
selülozca zengin yem maddesi, verilirse o 
kadar çok asetik asit üretilir. Selüloz daha çok 
kaba yemlerde bulunur. Bu nedenle rasyonda 
kaba yem miktarını artırmak, lif yani selüloz 
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oranının, dolayısıyla asetik asit miktarının 
artmasına neden olur. Kaba yem oranını 
artırmak, sadece asetik asit miktarı artışı ile 
süt yağını artırmaz. Aynı zamanda kaba yem 
verilerek hayvanın daha fazla geviş getirmesi 
sağlanır. Geviş getirme, tükrük salgısını 
artırır ve bu salgı yutularak işkembeye gelir. 
Tükürük alkali bir pH değerine yani 8.4’lük 
bir pH’a sahiptir. İşkembede başta nişasta 
olmak üzere karbonhidratların sindirimi 
sonucunda asit (uçucu yağ asitleri) üretilir. 
Bu asitler, işkembe pH‘ını aşağıya çeker. 
Asitlik arttığında da özellikle selüloz sindiren 
bakteriler, ölmeye başlar. Bu bakterilerin 
ölmüyle bu defa asetik asit üretimi azalır ve 
süt yağı düşer. İdeal olarak yüksek verimli 
sağmal inek rasyonlarında kaba yem, en az 
% 50 olmalıdır.

Kaba yemin kalitesi:

Kaba yemlerde bulunan selülozun sindirimi 
iyi olduğunda daha çok asetik asit üretilir. 
Böylece, daha fazla asetik asit üretimiyle 
süt yağı üzerine daha etkili olması beklenir. 
Ancak yüksek miktarda konsantre yem 
kullanılan sürülerde kaba yem kalitesinden 
ziyade zor sindirilmesi nedeniyle geviş 
getirmeyi daha çok uyaran saman gibi kötü 
kaliteli kaba yemlerin az miktarda verilmesi, 
süt yağına daha fazla katkı sağlayabilir.

Konsantre yemlerin ince öğütülmesi ya 
da özel işlemlerden geçirilmesi:

Başta nişastaca zengin mısır ya da arpa 
gibi tahıllar olmak üzere bazı kesif yemlerin 
öğütülme iriliği azaldıkça işkembedeki 
sindirim artar. Bu artış sonucunda 
işkembede daha fazla asit üretilir. Bu artan 
asitlik sonucunda da lif sindirimi ve süt yağı, 
dolaylı olarak azalır. Ancak burada meydana 
gelen olay nedeniyle tahılları kaba öğütmeye 
kalkmak da sindirim düşmesine yol açar. Bu 
ise yararlanmayı azaltır. Dolayısıyla tahılları 
ince öğütmeli ya da flake etme gibi işkembe 

sindirimini artıran özel işlemlere tabi tutmak 
yine de en doğrusudur.

Kaba yemlerin çok ince doğranması:

Yapılan araştırmalar, kaba yemlerin 
doğranma iriliği azaldıkça geviş getirmenin 
azaldığını buna bağlı olarak da işkembenin 
tamponlanması için daha az tükürük üretimi 
gerçekleştiğini göstermiştir. Bu nedenle 
kaba yemleri ince doğramamak gerekir. 
Ancak hayvanların yem yeme davranışları 
incelendiğinde önlerine konan rasyonda 
küçük parçalar lehine yem seçme davranışı 
yaptığı gözlenmiştir. Dolayısıyla kaba 
yemleri iri parçalamak, kağıt üzerinde 
doğru bir yöntem gibi görünmekle 
birlikte hayvanlar yem seçme davranışı 
yaparak tüketmediklerinde istenen sonuç 
alınamayacaktır. Dolayısıyla parçalama 
iriliği çok azaltılmamalı ama çok da iri 
tutulmamalıdır.

Rasyonun selüloz (lif) içeriği:

Rasyonlarda selüloz oranı arttıkça süt yağının 
da dolaylı yoldan artmasını beklemek çok 
doğal bir durumdur. Düzenlemeler yapılırken 
süt verimini de kontrol ederek hareket 
edilmelidir. Çünkü selüloz, nişasta ve şekere 
göre daha yavaş ve az sindirilen, dolayısıyla 
daha düşük enerjili bir besin maddesidir. 
Aşırı selüloz artışı, rasyon tüketimini ve 
enerjisini çok fazla düşüreceğinden süt 
veriminde düşme görülmesi beklenmelidir.

Konsantre yemin içeriği:

Konsantre yem içindeki nişasta ve şeker 
miktarı arttıkça işkembede daha fazla asit 
üretimi olacağından süt yağı bu durumdan 
olumsuz etkilenebilir.

Yemleme sıklığı:

Sağmal inekler üzerinde yapılan çalışmalar, 

yemleme sıklığının artırılmasıyla birlikte 
daha az yem seçme davranışı olduğunu, bu 
nedenle de süt yağının bu durumdan olumlu 
etkilendiğini göstermiştir. Sağmal ineklerde 
yemleme sıklığı en az günde 2 defa olmalıdır.

Yem katkı maddeleri:

Sodyum bikarbonat, magnezyum oksit ve 
benzeri yem katkı maddeleri, süt yağının 
artırılmasında çoğu zaman olumlu etkiler 
yaparlar. Bu maddeler etkilerini işkembe 
pH’ının düşmesine engel olarak dolaylı 
yoldan daha fazla lif parçalanmasına hizmet 
ederek etki gösterirler.

Yaş (genç) çayır ve merada otlatma:

Genç çayır ve mera otları, çoğu zaman 
düşük selüloz içeriğine sahiptirler. Bu 
nedenle hasıl, saman, kuru ot gibi kaba 
yemler yerine kaba yem kaynağı olarak 
çayır ve merada otlatma yapılması, daha az 
ama daha çok sindirilebilir lif alımına, daha 
az geviş getirmeye yol açarak süt yağında 
düşmeye yol açabilir.

Rasyonun protein düzeyi:

Rasyonun protein düzeyinin aşırı düşmesi, 
süt proteininde düşmeye yol açar. Tam tersi 
olduğunda ya da rasyonda metiyonin ve 
lizin gibi amino asitlerin miktarı artınca süt 
proteini artar. Rasyonlara bypass edilmiş 
lizin ve metiyonin katılması ya da böyle 
özelliği olan ham maddelerin kullanılması, 
süt proteinini artırabilir.

Rasyona bypass yağ katılması:

Rasyonlara içinde palmitik oranı yüksek 
yağ asitlerini içeren frkasiyone tip yağların 
katılması, süt yağını olumlu etkilerken süt 
proteinde düşmeye yol açabilir.
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Pınar, yeni Fonksiyonel Ürünleriyle Anuga 2021’e 
damga vurdu 

Türkiye’nin 48 yıldır sağlık, lezzet, yenilik 
kaynağı ürünleriyle faaliyet gösteren 
ve 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan 

Pınar, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı 
olarak kabul edilen Anuga Gıda ve İçecek 
Fuarı’na katıldı. 

Pınar, Anuga 2021’de Gouda, Edam, Kaşar 
Peyniri, Hellim Peyniri, Krem Peynir, Organik 
Labne, Choco Labne, Limonlu Cheesecakeli, 
Mantarlı, Sarımsaklı & Frenk Soğanlı Labne 
gibi Avrupa Birliği için özel ambalajlarda 
üretilen labne çeşitleri, bitki bazlı donuk ürün 
grupları ve börekten oluşan yeni fonksiyonel 
ürünlerini sergiledi.  

Pınar’ın Almanya’da üretilen şarküteri 
ürünleri Avrupa ülkelerinin genelinde büyük 
ilgi görürken lansmanı yapılan ve Avrupa’ya 
sevkiyatına başlanılan bitki bazlı donuk 
ürünler, Anuga 2021’de ilgiyle karşılandı. 
Pınar’ın Türkiye’de ürettiği Labne çeşitleri de 
Almanya genelinde tüketicilerin erişebilmesi 
amacıyla süpermarketlerdeki yerini aldı. 

Yeni ürünleriyle Pınar, AB müşterilerinin 
yanı sıra Uzakdoğu, Afrika ve Ortadoğu’dan 
gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar 
süresince yeni ürünler için birçok satış 
anlaşması gerçekleştirildi.

• Gazetemiz Basın Ahlak Yasası’na uyar.
• Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı 

ve resimler yayınlanabilir.
• Gönderilen yazı ve resimler yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade edilmez.
• Yayınlanan yazı ve resimler sahiplerinin fikri olup 

PINAR bunlardan sorumlu tutulamaz.

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, YAĞMUR ATALAY 
DUĞRAL, PINAR TEKİN, GÜLESER KURTULUŞ
İdare Yeri: PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No: 317 PK: 
35060, Pınarbaşı, Bornova/İzmir Tel: 0232 436 1515 Yazışma Adresi: PINAR GAZETESİ PK: 904, İZMİR
Tasarım & Basım: 3S Adworks & Berke Ofset Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No: 30 Bornova/İzmir 
Tel: 0232 449 77 47 Baskı Tarihi: ? Aralık 2021 Yayın Türü: Bölgesel Süreli Yayın

Farklı peynir lezzetleri arayanların adresi 
Pınar

Pınar, En Beğenilen Şirketler arasında

Capital Dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen ve gelenekselleşen “İş Dünyasının 
En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. ZENNA Araştırma ve 
Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen bu yılki araştırma sonuçlarına göre iş 

dünyasının en beğenilen 20 şirketiyle sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketi açıklandı.

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması sonuçlarına göre Süt ve Sütlü 
Mamuller kategorisinde Pınar Süt, sektörünün en beğenilen şirketi olurken, Paketlenmiş 
Et Ürünleri kategorisinde Pınar Et sektörünün en beğenilen 2. şirketi oldu.



7

SETBİR’in yeni başkanı İsa Coşkun oldu

SETBİR’in (Türkiye Süt Et Gıda 
Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) 23. 
seçimli genel kurulu Bilkent Otel ve 

Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaşar 
Holding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan 
Yardımcısı İsa Coşkun, 37 üyenin tamamının 
oyunu alarak Birliğin yeni başkanı oldu. 
Başkanlığa seçilen İsa Coşkun açıklamalarda 
bulundu.
 
Yeni Başkan İsa Coşkun ekonomi yönetiminin 
en baştaki gündem maddelerinden birinin 
enflasyon olduğunu ve bunun da en önemli 
kısmını gıda fiyatlarının oluşturduğunu 
söyledi. Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığı 

ve ekonomi yönetiminden beklentilerinin, 
sektörle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla 
daha yoğun istişare içinde bulunmaları 
olduğunu dile getirdi. Kayıt dışı üretim, satış 
ve bilgi kirliliğinin önem taşıyan sorun alanları 
olduğuna dikkati çeken Coşkun, şöyle devam 
etti: “Ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt 
ürünleri halkın sağlığı için ciddi bir risk 
oluşturmaktadır. Ayrıca Hazine için önemli 
bir vergi kaybı da olmakta, kayıt içinde 
olan firmalar açısından önemli bir rekabet 
eşitsizliği sonucunu da doğurmaktadır. 
Gıda güvenliği büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle iletişim araçlarıyla yayılan bilgi 
kirliliğinin önlenmesi konusunda büyük çaba 

sarf edilmesi gerekmektedir. Süt, et ve diğer 
gıda ürünleri ihracatını daha da artırabilmek 
de bir diğer önemli hedefimizdir. Çin ve 
diğer Uzakdoğu pazarları bizler için yeni 
ve önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Ancak 
ihracatımızda önemli yer tutan, başta Suudi 
Arabistan olmak üzere, Körfez ülkelerine 
olan ihracattaki tarife ve tarife dışı engellerin 
aşılmasında hükümetin desteğine büyük 
ihtiyaç duymaktayız.”

Kayıt dışılık ve bilgi kirliliğiyle mücadele 
mesajı

Coşkun, yeni seçilen Yönetim Kurulu 
olarak amaçlarının bugüne kadar yapılan 
çalışmalardan da yararlanarak sektörün 
haklarını savunmak, sorunlarını iyi 
anlatmak, çözüm önerileri sunmak, çevrenin 
korunmasına katkıda bulunmak, tüketiciye 
sağlıklı gıda sağlanmasındaki hassasiyetleri 
sürdürmek, kayıt dışılık ve bilgi kirliliğiyle 
mücadelede ilgili kurumlarla işbirliği yapmak 
olacağını bildirdi.

Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, sıfır atık, 
depozito sistemi, dijitalleşme ve “Gıdanı 
Koru” kampanyası gibi çalışmalara da 
önem verdiklerini belirten Coşkun, “Yeni 
çalışma dönemimizde tüzüğümüzde yer alan 
ilkeler doğrultusunda ve elbette yasaların 
çizdiği sınırlar içinde kalarak ve değişen 
ekonomik ortam ve şartları da göz önünde 
tutarak dinamik bir tempoda sektörlerimizin 
gelişmesine katkı sağlayan çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” dedi.

Pınar Süt, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin 
temelinde tutarak oluşturduğu 
ekosistemin çevreci ve geleceği 

önemseyen bir vizyonla devamlılığını 
sağlıyor. 48 yıl önce toplumsal katkı modeli 
üzerine inşa edilen Pınar Süt, günümüzdeyse 
mevcut ekosistemin Türkiye için önemli bir 
sürdürülebilirlik örneği olduğunun altını 
çizen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı 
İdil Yiğitbaşı, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Kurulduğumuz ilk günkü gibi 
bugün de ürün yelpazemizin gelişimine 
katkı sağlarken bir yanda da kullandığımız 
ambalajlardaki plastiklerin azaltılmasından 
doğada çözünebilir ve geri dönüştürülebilir 

ambalajlara kadar çevremiz adına birçok 
çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 
2010 yılından bu yana operasyonlarımızdaki 
karbon ve su ayak izimizi azaltmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon 
Saydamlık Projesi) Su Programı’nda 
Türkiye’deki şirketler içerisinde en başarılı 
grupta yer alarak ‘A-‘ derecelendirme notunu 
aldık. İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa’daki 
fabrikalarımızda Sıfır Atık Projesi’ni hayata 
geçirerek Sıfır Atık Sertifikası almaya hak 
kazandık.

“2030 ve 2050 hedeflerini belirledik”

“Dünyamızın ve toplumların sürdürülebilirliğini 
önemsiyoruz. Bunun için de 2050 yılında 
Karbon-Nötr olmayı hedefliyoruz” diyen 
İdil Yiğitbaşı, “Öncelikle yatırımına devam 
ettiğimiz ve 2022 yılında tamamlanacak olan 
biyogaz tesisimizin de devreye girmesiyle 
birlikte önümüzdeki süreçte karbon emisyon 
oranımızı % 15 azaltmayı hedefliyoruz. 
Bundan birkaç yıl sonra, yani 2030 yılında 
karbon ayak izimizi % 25, su kullanımımızı 
yüzde 10, plastik kullanımımızı % 10 ve atık 

oranımızı da % 20 azaltmış olmak istiyoruz.” 
dedi.

“Bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitimlere 
devam ediyoruz”

Pınar Süt olarak kuruldukları günden bu 
yana sütün kalitesini artırmak için üreticilere 
yönelik eğitimler düzenlediklerini aktaran 
İdil Yiğitbaşı, şunları söyledi: “Uzun yıllardır 
devam eden eğitim çalışmalarımızı artık 
“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” 
projesi ile devam ettiriyoruz. Şimdiye 
kadar 13 farklı ilde 8 binin üzerinde üreticiye 
hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen 
eğitimleri verdik ve aynı zamanda İzmir 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile “Genç 
Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi 
Programı” projesini başlattık. Bunu yanı 
sıra Pınar Enstitüsü tarafından sağlıklı 
nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata 
geçirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı 
Beslenelim” projesi de Türkiye geneline 
yaygınlaştırılırken “Eğitimcinin Eğitimi” 
etkinlikleri kapsamında okul öncesi dönem 
çocuklarında beslenme konulu eğitimle 
2016 yılından bu yana 13 ilde, 615 anaokulu 
öğretmeni aracılığıyla 16 bin çocuğa ulaştık.” 
dedi. 

Pınar Süt’te hedef 2050’de Karbon-Nötr olmak
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Pınar Süt, 
yepyeni çeşitleriyle raflarda

Her kutuda aynı lezzeti bulabileceğiniz, ailecek içmeye doyamayacağınız en lezzetli süt 
Pınar Süt, şimdi yeni çeşitleriyle de yanınızda. Pınar Süt, Pınar %1 Yağlı  ve %2,5 Yağlı 
olmak üzere iki yeni sütüyle raflarda!

Pınar Kido Pamuk 
Şeker Aromalı Süt 

Pınar Protein 
Süzme Peynir

Cocuklara sütü sevdirmek, süt ve süt 
ürünlerini tüketme alışkanlığı kazandırmak 
için hazırlanan Kido serisi, Türkiye’nin ilk 

gerçek meyveli sütü olma özelliğini taşıyor. Kido 
Ailesi’nin yeni üyesi, Pınar Kido Pamuk Şeker 
Aromalı Süt, marketlerde yerini alarak çocuklarla 
buluşuyor.

Pınar olarak severek tüketilen 
süzme peynir lezzeti yüksek 
proteinle buluştu. Hem 

lezzetli hem de proteinli Pınar 
Protein Süzme Peynir, Pınar 
Protein ailesine yeni oyuncu 
olarak katıldı.

Denge Probiyotik Yoğurt
Her gün tüketildiğinde, içeriğindeki probiyotik mikroorganizmaların bağışıklık sistemini 

desteklemeye, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğu Pınar Denge Probiyotik 
Yoğurt, şimdi raflarda!

Pınar Beyaz’dan ekstra 
yumuşacık lezzet!

Pınar Beyaz’ın bol sütlü, özel lezzeti 
yumuşacık kıvamıyla birleşti, Pınar Beyaz 
Ekstra Yumuşak tüketicilerle buluştu.

Pınar Kefir’den bir ilk: 
Pınar Bardak Kefir
Sürdürülebilir bir hayat için ambalaj atığının 

% 60 azaltıldığı Pınar Bardak Kefir, yumuşak 
içimli özelliğiyle raflarda yerini aldı.

Burger severlere özel, yepyeni 
bir Gurme Burger lezzeti Pınar 
Gurme Extra Dana Burger 240 

g., el yapımı şeklinde hamburger 
köftesiyle raflarda.


