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14.5 milyar TL’lik destek
Desteklerden 4 milyar TL ile en büyük payı hayvancılık alacak. 2018’de alan bazlı tarımsal desteklere 3.6 milyar TL, prim
desteklerine 3.5 milyar TL, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 1.7 milyar TL kaynak ayrılacak...
Hayvancılık destekleri arttı
2018 yılında üreticilere kullandırılacak tarımsal desteklerin yüzde 28’ini hayvancılık destekleri oluşturuyor. 2017
yılı bütçesinde 3 milyar 815.4 milyon TL desteğin ayrıldığı hayvancılık desteklerinin büyüklüğünün 2018’de yüzde 5.8 artışla 4 milyar 35.5 milyon TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hayvancılık
desteklerinde son 15 yılda önemli miktarda artış dikkat
çekiyor. Hayvancılık destekleri kapsamında 2016 yılında
yapılan ödemeler 3 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken,
2017 yılında ise ekim ayı sonu itibarıyla 3 milyar 450
milyon TL oldu. Yıl sonunda destek miktarının 3.8 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Böylece 2003’ten 2017
yıl sonuna kadar olan dönemde toplam 24.5 milyar TL
hayvancılık desteği ödenmiş olacak.
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008 Tarım sektörünün gelişmesi sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın geleceği için çok
önemlidir. Hükümet’in açıklanan tarım teşviklerine göre, tarımsal destek bütçesi 2018 yılında
yüzde 13.5 artışla 14.5 milyar TL’yi
aşacak. 2018 bütçesinden tarıma
ayrılan kaynak yaklaşık 30 milyar TL
olacak. Tarımsal desteklerden 4 milyar 35
milyon TL ile en büyük payı hayvancılık destekleri alacak. 2018 yılında verilecek destekler için çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar
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Eskişehir’in Alpu İlçesi’nden
Yusuf ve Yasemin İlhan Çiftliği

sonuçlandırılıp, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme
Kurulu’nda karara bağlandıktan sonra Bakanlar Kurulu
Kararı’na
dönüştürülecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 2018
yılı tarımsal destekleme
bütçesinin 2017 yılına
göre yüzde 13.4 oranında artışla 14 milyar 514
milyon TL’ye yükseltilmesi
planlanıyor.

Buzağıyla ilave destek
Destek miktarının yanında üretimin geliştirilmesine
yönelik çeşitlendirilen destekler, hem üretime hem de
sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlıyor. Hayvancılık
ve su ürünleri desteklerinde yapılan yeni düzenlemelere göre yetiştirici bölgesi olan illerde buzağı ve malak
desteklerine ilave 200 TL destek verilecek. Döl kontrolü
ve Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyodan doğan
buzağılara ilave olarak 50 TL ödenecek. Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde 200 başa kadar
düve alımında Bakanlıkça belirlenecek bedelin yüzde
30’u desteklenecek. Hastalıktan arı işletme, atık desteği ve aşı desteklerinin birim fiyatlarında önemli artışlar
yapıldı. Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında
sığırların nodüler ekzantemi (büyükbaş) hastalığı aşısı
destek kapsamına alındı.
DEVAMI 2’INCI SAYFADA
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Besicilikte barınak planlaması
ve hayvan seçimi

Yaşar Topluluğu
72 yaşında...

Pınar Su’dan yepyeni bir ürün:
Pınar Frii Meyveli Maden Suları
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Alan bazlı destek 3.6 milyar TL
2018 yılında alan bazlı tarımsal destekleme hizmetlerine ayrılacak kaynak 2017 yılı bütçesine göre yüzde 38.3
artışla 3 milyar 644.7 milyon TL olarak planlandı. Bu kalem, toplam destek bütçesinin yüzde 25’ini oluşturdu.
Alan bazlı destekler kapsamında mazot, kimyevi gübre,
organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, fındık üreticilerine yönelik destekler ile 5 dekar ve altındaki küçük işletmelere yönelik destekler veriliyor. Alan bazlı destek
ödemeleri kapsamında 2016 yılında toplam 2 milyar
694 milyon TL, 2017 yılında ise ekim ayı sonu itibarıyla
2 milyar 658 milyon TL destek ödemesi yapılmış olacak. 2017 yılı için ekim ayı itibarıyla alt gruplar bazında
bakıldığında, 1 milyar 530 milyon TL mazot ve kimyevi
gübre desteği, 281 milyon TL organik tarım ve iyi tarım
uygulamaları desteği, 843 milyon TL fındıkta alan bazlı
gelir desteği, 3.7 milyon TL 5 dekar ve altındaki küçük
işletme desteği ödemesi yapıldı. 2017 yılında tarımsal
destek uygulamalarında, önemli değişiklikler yapılmıştı. Mazot desteği başta olmak üzere bazı desteklerde
birim destek miktarları arttırılmış, bazı konularda yeni
destekler başlatılmıştı. Yeni uygulamaya göre ürün bazında mazot maliyetinin yüzde 50’si destek olarak üre-

ticilere ödenecek. Mazot desteği olarak ürüne göre dekar başına 9-36 TL arasında, nadas alanlarına ise dekar
başına 5 TL destek verilecek.
Prim ödemesine 3.5 milyar TL
2018 yılında prim ödemesi olarak adlandırılan fark
ödemesi desteklerinin yüzde 6.4 artışla 3 milyar 548.4
milyon TL’ye ulaşması öngörülüyor. Buna göre prim
ödemesi destekleri toplam destek bütçesinin yüzde
24.4’ünü oluşturacak. Prim ödemesi desteği kapsamında stratejik ve arz açığı olan ürünlere prim desteği veriliyor. Prim ödemeleri 2017’de uygulamaya giren havza
bazlı tarımsal üretimin desteklenmesi modeli kapsamında yapılıyor. Prim desteği ödemeleri kapsamında
2016 yılında 3 milyar 129 milyon TL, 2017 yılında ise
ekim ayı sonu itibarıyla 3.38 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Yılsonunda destek miktarının 3.4 milyar TL’ye
ulaşması bekleniyor. 2003-2017 yılı sonu itibarıyla 29.7
milyar TL prim desteği ödemesi yapılmış olacak. 2018
yılında kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere
ayrılan kaynak yüzde 12.2 artışla 1 milyar 723.7 milyon
TL’ye çıkarılacak.
Kaynak: Para Dergisi

Pınar Enstitüsü, süt çiftçilerini desteklemek üzere Business Call to Action (BCtA)’a katıldı

Pınar Enstitüsü ile
“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”
Pınar Enstitüsü liderliğindeki Business Call to Action (BCtA) projesi ile üreticilere, sütlerinin kalitesini arttırırken verimliliklerini ve
gelirlerini arttırmaya yönelik eğitimler sunulacak. Eğitimler, katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olacak.
2008 yılında başlatılan Business
Call to Action, şirketleri; tüketici,
üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak
günde 8 dolardan daha az satın
alma gücüne sahip kişilere yönelik
kapsamlı iş modelleri geliştirmeye
teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Birçok
uluslararası kuruluş tarafından desteklenen programa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ev
sahipliği yapıyor.
Türkiye, dünyadaki en büyük on
süt üreticisi arasındadır. Ancak küçük üreticiler tarafından üretilen
süt miktarı giderek düşmektedir.
Süt üretimi için gerekli yem ve diğer girdiler pahalıdır. Ayrıca çiftçiler
modern ekipmanlar satın almak
için gerekli sermayeye ulaşmakta
zorlanmaktadır. Süt kalitesi; süt üretimini önemli ölçüde
azaltan hayvan sağlığı sorunları, sağlık hizmetleri eksikliği ve uygun olmayan hijyen koşulları ile tehlikeye girmek-

tedir. Küçük ölçekli süt üreticileri ise bu alanlarda kapsamlı bir bilgiye erişmeleri sağlanarak desteklenmelidir.
Eğitim her zaman önemli
Kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiminde eğitimin
önemine her daim inanan Pınar, kuruluşundan itibaren
üreticilerin bilinçlenmesi için eğitime destek vermektedir. Bu çerçevede Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde ve
Pınar Süt & Çamlı Yem ortaklığında geliştirilen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi; Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlükleri, Süt
Üretici Birlik & Kooperatifleri
ile Üniversitelerin de desteği
doğrultusunda “kamu-üniversite-sanayi” birlikteliği ile süt
üreticilerinin “Hayvan Sağlığı, Hayvan Beslemesi ve Hijyen-Sanitasyon” konularında
bilinçlendirilmesine
yönelik
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu
sayede, halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması,
kalite ve verimlilik artışı ile birlikte üretici refahının da
artması hedefleniyor.
Üretici ile birlikte birebir uygulamalı çalışılacak
BCtA katılımının bir parçası olarak, projenin verimliliği
nasıl arttırdığını ve üretim maliyetlerini nasıl düşürdüğünü göstermek için, iki pilot çiftlik ve on soğutma tankı
olan üretici ile birebir uygulamalı çalışmalar yapılacak.
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Yaşar Topluluğu 72 yaşında...
Gıda ve boya sanayiinin öncüsü Yaşar Topluluğu, Yaşar Holding’in 72’inci, Pınar Süt’ün 44’üncü, Pınar Et’in 33’üncü, Pınar Su’yun
33’üncü, Yaşar Birleşik Pazarlamanın 34’üncü ve Çamlı Yem Besicilik şirketinin 34’üncü Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

Yaşar Topluluğu’nda 5, 10, 15, 20, 25, 30 kıdem
yılını tamamlayan 38 yönetici onurlandırıldı.

SELIM YAŞAR:
“ BÖLGESEL GÜÇ OLMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ.”

Y

aşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Topluluğumuzun 72. yaşını, tüm şirketlerimizle birlikte kutlamaktan gurur ve mutluluk
duyuyoruz. Dedemiz merhum Durmuş Yaşar’ın 1927
yılında boya ticaretiyle başladığı işimiz, babamız Selçuk
Yaşar’ın boya işini büyütmesi, gıda, içecek başta olmak
üzere farklı alanlara yatırım yapmasıyla gelişti. Bugün
72. yaşını kutlayan Yaşar Topluluğu ülkemize çok değerli marka ve ürünler kazandırdı. Öyle ki markalarımız
bölgesel güç olma yolunda hızla ilerliyor. Topluluğumuzda 5 ila 30 kıdem yılını tamamlayan yöneticilerimizi alkışlarken Topluluğumuzun bugünlere başarıyla
ulaşmasında emeği olan, geçmişte ve bugün aynı hedefe birlikte koştuğumuz tüm yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum.” diye konuştu.
Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş; “Bugün
Topluluğumuzun 72. gurur yılını kutluyoruz. Onursal
Başkanımız Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla büyüyen Topluluğumuzun bu yıl sonunda %15 büyümeyle 5,1 milyar
TL konsolide ciroya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 5 yılda
gerçekleştirdiğimiz 800 milyon TL’lik yatırımın önemli
bir kısmını son 2 yılda hayata geçirdik. Pınar Süt Şanlı-

Yaşar Topluluğu’nda
30 kıdem yılını
tamamlayan
İdil Yiğitbaşı ve
Mustafa Şahin Dal,
sertifikalarını
Selim Yaşar ve
Feyhan Yaşar’ın
elinden aldı.

urfa fabrikası, endüstri 4.0 gerekliliklerine uygun olarak
gerçekleştirilen son teknolojiye sahip Pınar Su Bursa/
Uludağ fabrikası, Dyo Boya Turgutlu toz boya fabrikası,
İstanbul’da yapımı devam eden Yaşar Birleşik Pazarlama Depo ve Lojistik Merkezi ve Manisa Turgutlu’da yapımı devam eden Çamlı Yem fabrikası son beş senede
gerçekleştirilen önemli yatırımlarımız arasında yer aldı.
2018 yılı da yatırımlarımızın meyvesini alacağımız, büyümeyi sürdüreceğimiz, insan kaynağımızı geliştirme-

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.

ye devam edeceğimiz, sürdürülebilirliği her boyutunda
destekleyeceğimiz ve faaliyetlerimizde öne çıkaracağımız bir yıl olacak.” dedi.
Kuruluş yıldönümü kutlama ve hizmet onurlandırma töreni geleneğini sürdüren Yaşar Topluluğu, Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su, Yaşar Birleşik Pazarlama ve Çamlı Yem
Besicilik şirketlerinde gerçekleştirilen törenlerde, 5, 10,
15, 20, 25 ve 30 kıdem yılını tamamlayan yönetici ve
çalışanlara sertifikaları takdim edildi.

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, GÜLESER KURTULUŞ
İdare Yeri : PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. - Kemalpaşa Caddesi No:317 P.K. 35060
Pınarbaşı / Bornova / İzmir Tel: 0232 436 1515 Yazışma Adresi : PINAR GAZETESİ P.K. 904 İZMİR
Sayfa Hazırlık ve Baskı : Freebirds Yayıncılık - H.Cahit Yalçın Sk. No:25/9 Fulya, Şişli - İstanbul
Baskı Tarihi : Aralık 2017 Yayın Türü : Bölgesel Süreli Yayın
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İzmir’in Meşhur Boyoz’u, Pınar’la
Türkiye’nin
dört bir yanında!
İzmir’in kendine has lezzeti ile meşhur olan Boyoz, Pınar’la
Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor, sofralar şenleniyor!

T

ürkiye gıda sektörünün lider markalarından Pınar,
1492’de Türkiye’ye İspanyol göçmenler tarafından getirilmiş, İzmir mutfağında kendine özel
bir yer oluşturmuş, mayasız bir hamur işi olan Boyoz’u,
Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.
İzmir’in meşhur Boyoz’u artık tüm sofralarda
Bir İzmir klasiği olan boyoz, sabah kahvaltılarının ayrılmaz bir parçasıdır. Uzun haftasonu kahvaltı masalarını
da akşamüzeri beş çayı sofralarını da Boyoz şenlendirir.
El emeği ile açılan Pınar boyoz ürünleri hiçbir koruyucu

katkı maddesi içermiyor. Ayçiçek yağı kullanılarak kat
kat açılan Pınar boyozun çıtır çıtır yapısı içerisinde kullanılan tahinden kaynaklanıyor.
Pınar Boyoz Labne’li çeşidi ilk kez üretilerek tüketicileri
ile buluşuyor. Labne peynirinin sütten gelen lezzeti, boyozun çıtır yapısı ile birleşiyor.
İzmirliler Türkiye’nin neresinde olursa olsun
Pınar Boyoz ile kendini evinde hissediyor
Pınar, İzmir’in dışında, İzmir’e özel lezzetlerin özlemini
duyanları boyozla buluşturuyor. Üç kuşaktır aynı lezzet

sırrı ile boyoz yapan aile işletmesi tarafından üretilen
Pınar Boyoz, İzmir sevdalılarına artık Türkiye’nin her yerinde ulaşabilecek.
Pınar Boyoz’u evde kolayca hazırlayın,
sıcak sıcak tadına bakın
Pınar İzmir Boyozu’nun hem sade hem de labneli çeşitleri ev fırınlarında sadece 30 dakikada içerisinde hazır
hale gelir. Dondurulmuş ürün olduğu için buzdolaplarında saklamaya da uygundur. Ürün paketlerinin her biri 50
gr olan 4 adet boyoz içerir.

Pınar’dan
“Yüksek
Proteinli
Yoğurt”
Türkiye’de süt sektörünün kurucusu ve ilklerin öncüsü Pınar, ‘Yüksek
Proteinli Yoğurt’u tüketicilerin beğenisine sundu. “Sade” ve gerçek
meyve püresi içeren “Muzlu-Yulaflı” seçenekleriyle “laktozsuz” Pınar
Protein Yoğurt; spor yapanların /sporseverlerin yüksek protein ihtiyacını
karşılayacak ve lezzetli bir atıştırmalık deneyimi sunacak.

T

ürkiye’de yeni kategorilerin kurucusu Pınar; hareketli
yaşam tarzına sahip ve doğru beslenmeye önem verenlerin uzun
süredir arayışta olduğu
yepyeni bir ürünü, “Pınar
Protein – Yüksek Proteinli Yoğurt”u, tüketicilerin
beğenisine sundu. Pınar
Protein Yoğurt “Sade” ve
gerçek meyve püresi içeren, “Muzlu-Yulaflı” seçenekleri ile tüketicilerle
buluşuyor.
Laktozsuz olma özelliği ile sindirime de destek
olan ürün, güçlü protein içeriği ile önemli bir
ihtiyacın tamamlayıcısı olacak. 180 gr’lık tekli,
kaşıklı ambalajda satışa sunulan Pınar Protein

Yoğurt’un “Sade” çeşidinde 16 gr, “Muzlu –
Yulaflı” çeşidinde ise 14 gr
protein bulunuyor.
Pınar Protein Ailesi
genişliyor
Pınar’ın kısa bir süre önce
beğeniye sunduğu, yüzde
70 daha fazla proteine
sahip Vanilya Aromalı ve
Kakaolu Laktozsuz Pınar
Proteinli Süt, önemli bir
ihtiyacın tamamlayıcısı olarak büyük ilgi gördü.
Pınar Protein Ailesi’nin yeni üyesi Pınar Protein Yoğurt; doğru beslenmeyi amaçlayan, ara
öğünlerde yiyecek sağlıklı, keyifli, tok tutan bir
alternatif arayan ve hayatında spora yer veren
herkesin vazgeçilmezi olacak.

Pınar Frii Meyveli
Maden Suları Defne Koz
tasarımı şişelerde!
İçecek sektörünün güçlü oyuncuları arasında yer alan Pınar Su; birbirinden farklı lezzetlere sahip meyveleri, doğal maden suyuyla birleştirdiği yepyeni ürünü Pınar Frii’yi beğeniye sundu. Doğal maden
suyu ile meyvelerin eşsiz lezzetinin birleştiği Pınar Frii, maden suyu
içmeyi daha da keyifli hale getirdi.
Misket limonlu, mandalinalı, narlı, kırmızı üzümlü ve kavunlu olmak üzere 5 farklı çeşidiyle Pınar Frii Meyveli Maden Suyu ailesi,
farklı damak zevklerine hitap ediyor. Dünyaca ünlü tasarımcı Defne
Koz’un tasarladığı özel şişeleri, çevir aç kapağı ve 250 ml’lik boyutu
sayesinde günün her anında lezzetli bir molaya ihtiyacınız olduğunda Pınar Frii yanınızda olacak.

