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Yaşar’dan 25 milyon Euro’luk yatırım!
Yaşar Topluluğu, depolama ve lojistik açısından stratejik öneme sahip
İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışını yaptı.

Y

aşar Topluluğu şirketlerinden
Yaşar Birleşik Pazarlama’nın,
Pınar markalı ürünleri
tüketicilerine ve müşterilerine en
uygun şartlarda ve hızlı ulaştırma,
verimlilik artışı yaratarak operasyonel
mükemmeliyete ulaşma, sürdürülebilir
iş hedefleri doğrultusunda karbon
emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği
sağlama amaçlarıyla yatırımını
gerçekleştirdiği İstanbul Yaşar İş ve
Lojistik Merkezi, yenilikçi mimarisi
ve depo & dağıtım modeli ile hizmet
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• Röportaj

Asuman Sözcan ile keyifli
bir sohbet
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vermeye başladı.
Yaklaşık 25 milyon Euro’luk yatırımla
hayata geçirilen Yaşar İş ve Lojistik
Merkezi, yenilikçi ve çevreci tasarımı,
çalışan memnuniyetini artırmaya
yönelik olarak tasarlanmış işlevsel
ofisleri ve ticari birimleri, verimlilik
ve sürate dayalı olarak tasarlanmış
depolama ve yükleme alanlarıyla
yalnızca bir lojistik merkezi olarak
değil; modern, daha ileri boyutlu ve
çok işlevli bir iş merkezi olarak Yaşar

• Röportaj

Buzağı beslemede
sıvı yemin önemi
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Topluluğu vizyonuna uygun olarak
tasarlandı ve inşa edildi.
Yaşar İş ve Lojistik Merkezi açılışına
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Yaşar, Yönetim Kurulu
Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil
Yiğitbaşı, İcra Başkanı Dr. Mehmet
Aktaş, Yaşar Topluluğu’nun tüm iş
kollarından tedarikçileri, iş ortakları,
iş dünyasından temsilciler ile Yaşar
Topluluğu yönetici ve çalışanları katıldı.

• Haber

Pınar Enstitüsü
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“Oyun Makinesi’’
yaz turnesine çıktı
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Başarılı teslimat
oranı yüzde 98

Y

aşar İş ve Lojistik Merkezi ile
lojistik sektöründe çok önemli
bir yatırıma imza atıldığının
altını çizen ve yatırım ile Yaşar Birleşik
Pazarlama’nın başarılı teslimat
oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını
vurgulayan Yaşar Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Selim Yaşar, şöyle
konuştu: “Sürdürülebilir iş yapma
anlayışımızla işimizi geliştirip en iyiye
ulaşmayı hedeflerken attığımız her
adımda çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza,
çevreye ve topluma sağladığımız
faydayı da gözetiyoruz. Yaşar İş ve
Lojistik Merkezi yatırımımız da bu
anlayışımızın bir sonucudur. Bizim ana
işimiz gıda ve içecek. Pınar markalı
ürünlerimizi üretimden tüketicilere
ulaşana kadar en iyi şekilde muhafaza
etmek, tüketicilerimize Pınar kalitesini
ulaştırmak her zaman öncelikli
hedefimiz. Operasyonel mükemmelliğin
bizi rekabette farklılaştıran en önemli
unsur olduğunu biliyoruz. Bu noktada
Pınar ürünlerimiz tüketicilerimize en

taze ve hızlı şekilde Avrupa yakasındaki
bu merkezimizden ulaşacak.
Tüketicilerimiz ve müşterilerimizle
bütünleşerek yolumuza devam
edeceğiz.”
Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Feyhan Yaşar da “Yaşar
Topluluğu’nun kurucusu babam
Selçuk Yaşar bugün çok mutlu.
Kendisi “başlamak değil, bitirmek
önemli” der. Dedem Durmuş Yaşar
ise “yaratıcılık, iyi niyet, tebessüm ve
cesaret, hepsi bir arada olursa her şeyin
üstesinden gelebiliriz” derdi. Bizlerde
bunların hepsi var. Bizi bu noktaya
getiren Türkiye’ye, aileme, çalışma
arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza
teşekkür ediyorum. Biliyorum ki
bundan sonra çok daha büyük başarılar
için bir araya geleceğiz” dedi.

olmaktan son derece mutlu
ve gururluyuz.”
Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet
Aktaş da “Yaklaşık 25 milyon Euro’luk
yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve
Lojistik Merkezi, sahip olduğu ekstra
mekan yerleşmeleri ve eklemelere
olanak sağlayan mimari özellikleriyle,
30 yıl boyunca ek bir yatırıma ihtiyaç
olmaksızın hizmet verebilecek bir
kapasiteye sahip durumda. Bu yenilikçi
ve modern anlayış, merkezimize
European Property Awards’de
Industrial Development ve Sign of
the City Awards’de En İyi Endüstriyel
Lojistik Yapı ödüllerini kazandırmıştır”
diye konuştu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili İdil Yiğitbaşı ise şunları söyledi:
“Bugün Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin
açılışını yapmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Yaşar Topluluğu olarak uzun
yıllardır ilk kez İstanbul’da bu boyutta
büyük bir yatırım gerçekleştirdik.
Böylesine bir yatırımı hayata geçirmiş

İstanbul Yaşar İş ve
Lojistik Merkezi
Açılış Töreni

Pınar Gazetesi, 40 yıldır
üreticileri ile birlikte
Türkiye’yi
sağlıklı süt
ve süt ürünleri
ile tanıştıran ilk
marka olan Pınar Süt,
üreticilerine yönelik
hazırladığı Pınar
Gazetesi’nin 40. yılını
kutluyor.

T

ürk Gıda ve Tarım sektörünün
lider markası Pınar Süt, faaliyete
geçtiği günden bu yana sağlıklı
nesillerin yetişmesine öncülük ederken,

Pınar Gazetesi ile 1979 yılı
Ocak ayından bugüne Türkiye
hayvancılık ve gıda sektörlerine de
büyük katkılar sağladı. Pınar Süt bugün
İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa olmak
üzere ülkemizin üç farklı noktasında yer
alan fabrikalarıyla üretim faaliyetlerini
büyük bir titizlikle sürdürürken tüm
tedarikçilerine Pınar Gazetesi’ni ücretsiz
olarak ulaştırmaya devam ediyor. Pınar
Gazetesi 40 yıl boyunca üreticilerini
aydınlatarak referans kaynağı oldu ve
güven ilişkisini geliştirdi. Üreticilerini
başarısının ortakları olarak gören
Pınar, üreticisinin sağladığı kaliteli
hammadde ile ürünlerinin kalitesinde
sürekli gelişimlerine Pınar Gazetesi ile
destek oldu. Üreticilerini tedarikçileri
değil iş ortakları olarak gören Pınar,

ticari faaliyetleriyle yarattığı ekonomik
değerden tüm paydaşlarının fayda
sağlayabilmeleri için Pınar Gazetesi ile
düzenli olarak mevsimsel ve sektörel
gelişmeleri üreticilerine aktardı.
Sürdürülebilir kârlı büyüme için,
herkesin işini daha iyi yapması gerektiği
bilinciyle, Pınar Gazetesi ile üreticiyle
birlikte olmayı 40 yıldır aralıksız
olarak sürdürüyor. Pınar Gazetesi
eğitim ağırlıklı çalışmalarla, sağımdan
hayvan bakımına, hijyen koşullarından
teknolojik gelişmelere kadar çeşitli
konuları 40 yıldır üreticilerle paylaşıyor.
Türkiye’de kaliteli süt üretiminin
artmasına katkıda bulunmayı
hedefleyen Pınar Gazetesi, üreticilerinin
yanında olmaya devam edecek.
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Pınar süt üretici eğitimlerine katıldım
ve çok faydasını gördüm.

İnönü ilçesinde hayvancılıkla uğraşan
kadın girişimci Asuman Sözcan ile
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Asuman Sözcan: Kökenim Erzurum
fakat doğum yerim Bilecik Bozüyük.
1965 doğumluyum. 3 çocuğum var.
Hepsini okuttuk. İlkokul mezunuyum.
1984 yılında evlendim ve İnönü’ye
yerleştim. 10 yaşımdan beri hayvancılık
yaparım. Evlendikten sonra da geçim
kaynağımız hayvancılıktı. İnek ve
koyunlarımız vardı. Eşim ek işlerde
çalışmaya başladığında hayvancılık
ve tarım işleri bana kaldı. Çocuklarım
küçük yaştayken kadın başıma traktör
kullanmaya, her işimi kendim görmeye
başladım. Pancar üretirdik, hayvan yemi
üretirdik.

giderim. Bilmediklerimi veterinerlere,
mühendislere sorar öğrenirim. Birkaç
kere Pınar Süt üretici eğitimlerine
katıldım ve çok faydasını gördüm.
Meğer yanlış yaptığımız ne çok şey
varmış. Hep en doğalını yetiştirmeye ve
yedirmeye çalışırım. Aslında hayvancılık
her şeyden daha güzel. Komşuma,
eşime, dostuma götüreceğim en
güzel hediye; süt, peynir, kaymak.
Ayrıca paraya ihtiyacım olduğunda bir
danamı satarım ihtiyacımı karşılarım.
Ne bankaya ne eşe dosta muhtaç
olmam. Parasız hiç kalmam çünkü
hayvanlarım bana hep süt verir. Sütümü,
etimi satar yemimi alır, hesabımı

Girişken ve çalışkan bir kadınım.
Girdiğim her ortamda kadın olduğum
için öncelik verdiler sağ olsunlar.
Pekmez, ekmek, çiğ süt, yoğurt üretip
pazara götürdüm bir dönem. Özellikle
ekmek satışlarım çok artınca fırın sayımı
arttırdım. Fakat bir süre sonra paramızı
alamayınca bu işi bıraktım. Çocuklarım
bana çok yardımcı oluyordu. Onlar
mezun olup iş hayatına başladıktan
sonra işlerimizi azaltmak zorunda
kaldık. Çiftçilik emek istiyor. Her işe
tek başıma yetemiyordum. Ancak
hayvancılıktan hiç vazgeçmedim.
Evimizi geçindiren hayvancılık oldu
her zaman.
Hayvancılıkta hedefleriniz neler?
Hangi yönde büyümek ve gelişmek
istiyorsunuz?
Hem süt hem besi yapıyoruz. Ayrıca
mandalarımız var. Yaptığımız işi
layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Süt ve
et üretimi ile müşterilerimizi memnun
etmek için kendimizi her geçen gün
geliştirmeye çalışıyoruz. Hayvancılık,
çiğ süt kalitesi ile ilgili eğitimlere

Müşterilerim çok memnun çünkü
hormon ya da ilaç kullanmıyorum.
Temiz, kaliteli ürünler üreterek insanların
sağlıklı yiyecekler yemesini sağlamak
beni mutlu ediyor.
Hayvancılıkta karşılaştığınız en büyük
problem nedir? Ne gibi önlemler
alıyorsunuz?
Hayvancılık için yerimiz dar
olduğundan, hayvan hastalıkları
yaşıyoruz. Bunu önlemek için meme
ve ahır temizliğine dikkat ediyoruz.
Aslında isteğimiz hem besi hem süt
ineklerimizi arttırmak. Daha büyük,
ferah bir çiftliğimiz olsaydı daha sağlıklı
ve çok hayvan yetiştirebilirdik. Ama
yeni bir çiftlik yapacak kadar paramız,
gücümüz, yerimiz yok. Yem fiyatları
çok yüksek. Maliyetler arttıkça para
kazanamaz olduk. Devlet desteklerinin
artmasını istiyoruz. Çünkü hayvancılık
her geçen gün azalıyor. Gençler bu işleri
yapmıyor. Sosyal hayat istiyorlar. Kızlar
çiftçiye varmıyor. Zaman değişti.
İlçenizde manda üreticiliği de mevcut.
Manda yetiştiriciliği ile ilgili söylemek
istedikleriniz neler?

bilirim. Beyimden hiç para istemem.
Hayvancılık eğer hesabını bilirsen para
kazandırır. Ayrıca rahat bir iştir ve ek iş
yapmaya müsaittir. Mesela hayvancılık
yanında ilçemizdeki kurumlarda ek
işler de yapıyorum. Sabah erken kalkıp
ineklerimi sağar sonra kahvaltımı
edip ek işlerimle ilgilenirim. Kalan
zamanlarda da sebze ekip üretip eşe
dosta ve pazarda halka satış yapıyorum.

Benim de iki mandam var. Kaymağı
çok değerli biliyorsunuz. Sütlerinden
kaymak, peynir yapar; yeriz, satarız.
Manda yetiştiriciliği de gün geçtikçe
azaldı. Önceden çok manda vardı
ilçemizde fakat artık kalmadı. Bizim
gibi küçük üreticiler için daha fazla
destek sağlanmalı ve alabilmemiz
kolaylaştırılmalıdır. Tarım ve hayvancılık
olmadan yaşayamayız. Üretmek lazım ki
ülkemize faydamız olsun.
Röportaj: Yıldız Fişekçi
Çiğ Süt Geliştirme Uzmanı
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Buzağı beslemede sıvı yemin önemi

D

oğumu ile sıvı gıda tüketimine
başlayan buzağı, ortalama olarak
vücut ağırlığının %10’u kadar
sütü günlük olarak tüketmelidir.
Buzağı yem tüketimi (700-750 gr/
gün) ve canlı ağırlık kazanımına
ulaştıktan sonra sütten kesilecektir.
Sıvı yem ile besleme ilk 3 gün anneden
sağılan ağız sütünün buzağıya içirilmesi
sonrasında anne sütü ya da buzağı
maması ile devam etmektedir. Buzağı
beslemede ilk dikkat edilmesi gereken
husus mama ya da sütün buzağıya
içirilme sıcaklığıdır. Bilindiği üzere
sağlıklı bir sığırın vücut sıcaklığı
ortalama 39 derece olup ürettiği
süt de bu sıcaklıktadır. Bu sebeple
buzağımıza içirdiğimizin sütün sıcaklığı
da 39 derece olmalıdır. Soğuk olan
sıvı yemler buzağılarımızda sindirim
problemlerine neden olmakta ve ciddi
zararlar meydana getirebilmektedir. Bu
durumda buzağının ishal olma sorunu
ortaya çıkabilmektedir. İkinci önemli

H

husus, tercih edilen sıvı yemlerin
(buzağı mamaları) içeriğinin araştırılıp,
yemi oluşturan hammaddelerin
sorgulanması olmalıdır. Kaliteli bir süt
ikame yeminin kaynağı, süt ürünlerinden
(süt tozu, peynir altı suyu tozu vs.)
elde edilmiş olmalıdır. Mamanın
hazırlanışı esnasında kullanımına uygun
miktarda su ile tamamen eriyinceye
kadar karıştırılarak buzağıya içirilmeli
ve sıcaklığı yine 39 derece civarında
olmalıdır. Son olarak buzağıya ister inek
sütü ister süt ikame yemi verilirken anne
memesi yapısındaki süt emme kovaları
ile sanki annesinden süt içiyormuş
gibi bir eğim ile süt verilmelidir. Bu
şekilde içirilen süt, buzağının sütü
değerlendirebileceği midesinin bölümü
olan şirdene (abomasum) direk geçişini
sağlayacaktır. Aksi durumlardaki
içirmelerde sıvı yem, şirden yerine
midenin ön kısmına geçecek ve
önemli problemler oluşturabilecektir.
Sonuç olarak buzağının barındırıldığı

ortam temiz ve kuru olmalı, ortamın
havalandırması ve ışığı yeterli olmalıdır.
Bunun yanı sıra ani hareketler ile buzağı
korkutulmamalı ve aynı kişiler tarafından
beslenmesi sağlanmalıdır.

Çiftliklerde dış parazit kontrolü

ava sıcaklıklarının yüksek
olduğu yaz mevsimlerinde
verim düşüklüğüne sebep olan,
hastalık bulaştıran dış parazitlere
karşı mücadele önem kazanmaktadır.
Parazit olarak yaşayan sineklerden sığır
barınaklarında en sık karşılaşılanları
sivrisinek, yakarcık, karasinek, at sineği
olmaktadır. Yumurtlama ve kuluçka
süresi sonrası sayıları artan bu
sinekler hastalık taşımaktadır. Başlıca
hastalıklar; mastitis, sarıhumma,
yanıkara, fil hastalığı, sıtma, sarılık,
tifo, tifüs, dizanteri, uyku hastalığıdır.
Bu hastalıkların hayvanlara bulaşıp
yayılmasının sebebi dış parazitlerdir.
Dış parazitlerde pek çok sinek türü olup
her bir türün kendine özgü beslenme,
üreme, zararlı etkisini gösterme
zamanları söz konusudur. Diğer taraftan
parazit etmeninin türü ne olursa olsun
yaz mevsimi geçişlerinde barınakların

duvarları kontrol edilmelidir. Kırık ve
çatlak olması durumunda tamirat
gerçekleştirilerek badana yapılmalıdır.
Altlıklar sık sık temizlenerek zemin
ilaçlanmalıdır. Sıcaklığın yanında nem,
parazit taşıyan sineklerin artışında
uygun ortamı oluşturmaktadır. Bu
sebeple barınaklardaki suluklar kontrol
edilmeli sızdırma, akıtma durumlarında
gerekli tamirat yapılmaldır. Günün en
sıcak, güneşli saatlerinde hayvanlar
olabildiğince serin ve gölge olan
yerlerde barındırılmalıdır.
Barınaklar düzenli kontrol edilmeli
Barınaklarda dış parazit mücadelesinin
kısa sürede başarılı olması için
uygulamalar hayvanlarımız için de
yapılmalıdır. Büyükbaş hayvanlarda
tercih edilen dış parazit mücadele
yöntemleri tasma, sırta damla, sprey

Pınar Tekin
Çiğ Süt Geliştirme Uzmanı

ilaçlama, deri altı enjeksiyon ve ağız
yolu ile alınan ilaçlardır. İşletmelerde
yapılacak her ilaç uygulaması işletme
için bir maliyet oluşturmaktadır. Fakat
ilaç uygulamasının başarılı olmadığı
durumlarda, uygulama işletmeye
zarar olarak dönecektir. Bu sebeple
barınaklarda parazit ile mücadelede
konu hakkında yeterli bilgi ve etkinliğe
sahip kişilerden hizmet alınması
gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak
çalışmalarda öncelikle işletmelerdeki
zararlı türler belirlenmelidir. Ardından
bu türlere ait uygun zaman ve yöntem
ile müdehale edilerek kısa sürede
durum kontrol altına alınabilmektedir.
Mücadelede başarılı sonuç aldıktan
sonra hayvan refahı ve verim düzeyinde
iyileşmeler gözlenmektedir.
Pınar Tekin
Çiğ Süt Geliştirme Uzmanı
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Sığır yetiştirmede sıcaklık stresi ve önlemler

B

ir ineğin kendisinden beklenen en yüksek
verimi vermesi ancak uygun çevre
koşulları sağlandığı takdirde mümkündür.
Süt sığırı için uygun çevre koşulları; 13-18°C
çevre sıcaklığı, %60-70 oransal nem, orta
derecede solar radyasyon ve saatte 5-8
km rüzgâr hızı olarak tanımlanmaktadır.
Uygun çevre koşullarından en önemlileri ise
sıcaklık ve oransal nemdir. Havadaki nem
oranı ne kadar yüksek olursa, solunum veya
terleme yoluyla vücut ısısının düşürülmesi de
(evaporatif soğuma) o kadar düşük olur. Genel
olarak 23-24°C sıcaklıkta, %85 ve yüksek nem
olması durumunda bile inek üzerinde hafif
düzeyde fakat verimde düşme olmaksızın bir
stres oluştuğu ve 32°C sıcaklıkta, % 45-50 ve
daha yüksek oransal nem olması durumunda
verimde düşmenin başladığı anlaşılmaktadır.
38°C sıcaklıktan yüksek ve %50 nem oranının
üzerinde bir hava koşulu oluştuğunda, verimde
belirgin düşüşler gerçekleştiği bildirilmektedir.
Çevre koşullarının olumsuz etkileri ekstansif
değil entansif üretim koşullarında, özellikle
yüksek verimli hayvanlarla üretim yapılıyorsa,
bu olumsuz etkilerin önemi ve düzeyi daha
çok önem kazanmaktadır. Sıcaklık stresi
seviyesi arttıkça süt verimini olumsuz yönde
etkileyecek olan; yem tüketiminde azalma,
solunum sayısı ve hacminde artış ile birlikte

vücut sıcaklığında bir yükselme meydana
gelecektir. Yemden yararlanma veya başka bir
deyişle, yenilen her kg yeme karşılık üretilecek
süt miktarında düşme olacaktır. Bu düşme,
yaz aylarında %10-15 ve daha fazla olabilir.
Bütün bunların yanında, döl tutma oranında
düşme, bağışıklık sisteminin zayıflaması,
büyüme hızında gerileme gibi olumsuzluklar
da beklenmelidir. Sığırın rektal sıcaklığı
38.6°C’dir. Sığır, vücudunda oluşan ısıyı normal
koşullarda kolaylıkla atabilirken, sıcaklık stresi
durumunda insanlar kadar kolaylıkla (terleme
gibi) dışarı atabilme yeteneğine sahip değildir.
Bu nedenle sığırın, artan çevre sıcaklığına
karşı vücudundaki dengeyi koruması uygun
koşulların sağlanmasına bağlıdır. Türkiye
koşulları için kritik düşük sıcaklıkların olduğu
yer veya dönem söz konusu olmayıp, buna
karşın şiddetli sıcaklıklar ve nemli zamanların
olduğu birçok bölgeyi ve zamanı söylemek
mümkündür. Sıcaklık stresi ile mücadele için
kombine bir program hazırlamak gerekir. Ancak
bu durumda, mücadelede başarı söz konusu
olabilecek, dolayısıyla buzağılama oranı, süt
verimi, döllenme oranı veya gebelik oranı
istenen düzeyde kalabilecektir.
Cengiz ÇAYLAR
Pınar Et Hammadde Alım Uzman

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”
projesi eğitimleri devam ediyor

P

ınar Enstitüsü yürütücülüğünde, Pınar Süt - Çamlı
Yem ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘‘Üretici Eğitim
Toplantıları’’, üreticilerin bulunduğu il ve köylerde
verilen eğitimlerle devam ediyor. Eğitimlerde, süt üreticilerine
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Baştan
tarafından “Hayvan Sağlığı”, Pınar Süt Çiğ Süt Geliştirme
Uzmanları Pınar Tekin ve Yıldız Fişekçi tarafından “Sağım
Uygulamaları” eğitimleri veriliyor. Eğitimlerde, katılımcıların
ulaşımı Pınar Süt tarafından sağlanırken eğitimler boyunca
yiyecek ve içecek ikramında bulunuluyor.

30.04.2019 tarihinde Muğla İlinin Milas
İlçesindeki Hasanlar Mahallesinde 44 üreticiye
“Sağım Uygulamaları Eğitimi”

02.05.2019 tarihinde Muğla İlinin Milas
İlçesindeki Alaçam Mahallesinde 39 üreticiye
“Sağım Uygulamaları Eğitimi”

17.04.2019 tarihinde Aydın İlinin Bozdoğan
İlçesindeki Amasya Mahallesinde 24 üreticiye
“Sağım Uygulamaları Eğitimi”

18.04.2019 tarihinde Aydın İlinin Bozdoğan
İlçesindeki Kavaklı Mahallesinde 30 üreticiye
“Sağım Uygulamaları Eğitimi”

26.04.2019 tarihinde İzmir İlinin Ödemiş
İlçesindeki Bademli Mahallesinde 31 üreticiye
“Hayvan Sağlığı Eğitimi”

29.04.2019 tarihinde Muğla İlinin Milas
İlçesindeki Balcılar Mahallesinde 62 üreticiye
“Sağım Uygulamaları Eğitimi”

11.04.2019 tarihinde Bilecik ilinin Pazaryeri
İlçesindeki Pazaryeri Belediyesi konferans
salonunda 106 üreticiye “Hayvan Sağlığı Eğitimi”

12.04.2019 tarihinde Bursa ilinin Yenişehir ilçesi
Osmaniye ve Çiçeközü köylerinde 45 üreticiye
“Hayvan Sağlığı Eğitimi”
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Minik ressamların hayalleri İzmir’de buluştu
38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda dereceye giren minikler 20 Haziran tarihinde
gerçekleştirilen Ödül Töreni’nde bir araya geldi.

Pınar Süt
Yönetim Kurulu Başkanı
İdil Yiğitbaşı
38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda kurum içi kazananlar ve diğer
minik ressamlar Yaşar Holding yöneticileri ve jüri üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaşar Holding İcra Başkanı
Mehmet Aktaş minik ressam
Zeynep Aysin’e ödülünü verdi.

T

Jüri Başkanı
Prof. Mümtaz Sağlam
Yaşar Eğitim Kültür
Vakfından 1 Yıllık
Eğitim Bursu Kazanan
Öğrencilere ödüllerini
takdim etti.

ürkiye’de gıda sektörünün öncü
markası Pınar, bu güne kadar 4
milyon’a yakın çocuğun katıldığı,
ülkemizin en uzun soluklu çocuk
resim yarışmasıyla, gelecek nesiller
için çalışmaya devam ediyor. Bu yıl
“Hayalini Çiz” temasıyla 38’inci kez
düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC
ve Türkiye’den 35 binden fazla resim
katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından
ödüle layık görülen 14 minik ressam,
Ödül Töreni’nde bir araya geldi. 20
Haziran tarihinde Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen
törende ödüllerini alan minik ressamlar
arasından 3 öğrenci ayrıca bir yıllık
eğitim bursu almaya da hak kazandı.

vermeden gerçekleştirdik. Pınar markası
olarak 46 yıldır Sağlık, Lezzet, Yenilik
ve Yaşam Pınarı olma misyonu ile
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.
46 yıldır sadece ürünlerimizle değil
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de
çocukların gelişimlerine katkı sağlamak
için çalışıyoruz. Çocukların sanatsal
gelişimlerine, özgüven ve sezgilerinin
gelişmesine katkı sağlayan resim
sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz.
Araştırmalar bizlere gösteriyor ki; resim
sayesinde çocuklar düşünce, duygu ve
beklentilerini özgürce ifade edebiliyor.
Bu yıl “Hayalini Çiz” temasıyla Türkiye
ve yurtdışından binlerce çocuğun hayal
dünyasına tanıklık ettik.” dedi.

Biz ise Pınar olarak çocuklarımızın
hayallerinin bir parçası olduğumuz için
çok mutluyuz. “ dedi.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil
Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen
törene Yaşar Holding Yöneticileri, Pınar
Resim Yarışması jüri üyeleri ile İzmirli
sanatseverler katıldı.

Yaşar Topluluğu’nun, Türkiye’de
22 şirketi ile 74 yıldır faaliyetlerde
bulunan bir topluluk olduğunu
belirten Yaşar Holding İcra Başkanı
Mehmet Aktaş,“Bugüne kadar 4
milyon çocuğumuza ulaştığımız resim
yarışmamızla Türkiye nüfusunun
yüzde 5’i kadar çocuğa ulaşmış
olduk. Resim özgür düşünceyi ve
yaratıcılığı yansıtıyor. Bu yıl ise resim
çocuklarımızın hayallerini yansıttı.
Hayaller hepimiz için çok önemli.
Çünkü ülkenin gelişmesi hayal gücünün
gelişmesine bağlı. Özgür düşünceyle
hayaller inovasyonun gelişmesini etkiler.

Minik ressamlar İzmir’de ağırlandı

Ödül töreninde konuşan Pınar Süt
Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı,
“Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın,
Birinci Pınar Resim Yarışması’nda
kazanan çocuklarımıza ilk ödüllerini
verdiği günden bu güne 38 yıl geçti.
Bu güne kadar 4 milyona yakın
çocuğun katıldığı Uluslararası Pınar
Resim Yarışması’nı 38 yıldır hiç ara

38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim
Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz
Sağlam ise “Çocuklar resim hayatlarına
devam etse de etmese de daha sağlıklı
büyümeleri, hayata entegre olmaları
ve daha kültürlü hale gelmeleri için
resim çok önemli. Resimlerin hepsinde
güneş var, gülen yüzler, el ele tutuşan
insanlar var. Bu güzel mutlu, iyimser ve
barış dolu hayallerinin devam etmesini
ve sanatın iyileştirici gücünün hepimizi
kucaklamasını diliyorum.” diyerek tüm
minik ressamları kutladı.

Yarışmanın kazananı 14 minik ressam,
aileleriyle beraber 19-21 Haziran tarihleri
arasında İzmir Balçova Termal Otel’de
ağırlandı. Türkiye’nin yedi bölgesinden,
Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden gelen çocuklardan
çoğu ilk kez İzmir’i ziyaret etme fırsatı
yakaladı. Gerçekleşen Pınar Kültür Sanat
Etkinliği kapsamında çocuklar, Selçuk
Yaşar Sanat Galerisi, Doğal Yaşam Parkı
ve Hayvanat Bahçesi ve Aquarium
başta olmak üzere İzmir’i gezerek 2 gün
boyunca keyifli anlar yaşadı.
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Pınar Enstitüsü “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı
Beslenelim” projesine Ankara’da devam ediyor.

illî Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü ve
Pınar Enstitüsü işbirliğiyle
hayata geçirilen “Eğlenerek Hareket
Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi
Ankara’da devam ediyor. Düzenlenen
panelde konuşan Millî Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge
ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen
Özdemir; toplumun kalkınması,
gelişmesi, refahı ve mutluluğunun,
çocukların iyi ve doğru bir şekilde
yetiştirilmesine bağlı olduğuna
değinirken, Yaşar Holding Kurumsal
ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa
Coşkun; geleceğimizin mimarı olan
çocukların eğitilmesinin, toplumun
sağlıklı temeller üzerine inşa edilmesi
anlamı taşıdığını belirtti.
Sağlıklı bir toplum için çocukların okul
öncesi dönemde doğru beslenme ve
fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması
amacıyla gerçekleştirilen “Eğlenerek
Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim
Projesi”; Aydın, Denizli, Manisa, Muğla
ve Uşak’ta düzenlenen eğitici eğitimi
ile bugüne kadar yaklaşık 6.000’e
yakın çocuğa ulaştı. Proje, 2019 –
2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da
yaygınlaşmaya devam edecek. Pınar
Enstitüsü’nün gıda, sağlık ve beslenme
konularında toplumu bilinçlendirme ve
eğitim faaliyetlerinde bulunma misyonu
doğrultusunda; beslenme bilincinin

küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı
bireyler yetiştirilmesi hedefiyle hayata
geçirdiği proje, çocuklarla beraber
öğretmen ve ailelerin de bilinçlenmesini
hedefliyor.
Proje hakkında içerik, süreç ve
sonuçların paylaşıldığı Eğlenerek
Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim
Proje Paneli’nde ayrıca Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat

A

günden bu yana 3 binden fazla
çocuğun bisiklet sahibi olduğu projenin
destekçileri arasında yer alan Pınar
Protein, nesillerin sağlıklı gelişimi için
her yaşta sporu destekliyor.

Şanlıurfa’da bu yıl ikinci kez
gerçekleşen etkinlikte, Pınar Süt
Şanlıurfa Fabrikası’nda bir araya gelen
Veloturk ve Pınar Süt yöneticileri,
çocukların heyecanına ortak oldu. Pınar
Protein’in de desteği ile 100 öğrenciye

•
•

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.

Sunumlar sonrasında eğitimlerin
uygulamalarının gerçekleştirildiği panel
ardından konuşmacılara
katkılarından ötürü
teşekkür plaketi
takdim edildi.

Dairesi’nden Sn. Berna Karakaş
tarafından “Türkiye’de Çocukluk Çağı
Obezitesi” ve Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel tarafından
“Çocukluk Dönemi Beslenme

rda Türkmen, Sarper Günsal,
Şanlıurfalı Çocuklar
Aydın Diricanlı, Umut Duygu ve
Berkem Ceylan tarafından kurulan
Pınar Protein ile
Veloturk, hayata geçirdiği “Bir Çocuk
Sağlığa Pedal
Güler Dünya Güler” projesiyle Türkiye
genelinde ihtiyaç sahibi çocukları
Çevirecek
bisikletle buluşturuyor. Kurulduğu

•
•

Bozuklukları” hakkında sunumlar
gerçekleştirildi.

bisikletlerinin hediye edildiği etkinlikte
Pınar Süt Pazarlama Direktörü Bahar
Zinler, “Onursal başkanımız Selçuk
Yaşar’ın 46 yıl önce “Çocuklar sağlıklı
büyüsün” diyerek kurduğu Pınar Süt,
bugüne kadar birçok projeye destek
verdi. Bir Çocuk Güler Dünya Güler
Projesi’ne de destek olmaktan mutluluk
duyuyoruz. İki yıldır Şanlıurfa’da
yüzlerce çocuğu bisikletle tanıştırdık.
Büyüme çağındaki her çocuk için
sporun ve sağlıklı yaşamın öneminin
farkındayız. Bu yüzden çocukların
gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri
desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Organizasyonda bisikletlerine kavuşan
çocuklar Veloturk ekibi ile pedal
çevirerek keyifli anlar yaşadı.

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. Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 P.K.
35060 Pınarbaşı / Bornova / İzmir Tel 0232 436 1515 Yazışma Adresi: PINAR GAZETESİ P.K. 904 İZMİR
Tasarım & Basım: 3S Adworks & Berke Ofset Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:30 Bornova/İzmir
Tel: 0232 449 77 47 Baskı Tarihi: 6 Eylül 2019 Yayın Türü: Bölgesel Süreli Yayın
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Pınar Süt kırsal kalkınmada öncü

ürkiye’de süt üretiminin
artmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirdiklerini söyleyen
Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil
Yiğitbaşı, “46 yıldır sağlıklı nesillerin
yetişmesine öncülük eden Pınar
Süt, çalıştığı 18.000 süt üreticisi ve
31 kooperatifle birlikte bir kalkınma
modelinin öncüsü oldu. Üreticilerimiz
ile birlikte hareket ederek Türkiye Süt
Sektörü’nün gelişimine katkı sağladık.
Üreticilerimizi süt sektöründe görülen
başarıların temel paydaşları olarak
görüyoruz. Pınar Enstitüsü aracılığıyla
gerçekleştirdiğimiz ‘Sütümüzün
Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesi ile
de bu güne kadar 7 binin üzerinde
üreticimize eğitimler verdik.” dedi.
Yeterli ve dengeli beslenme için gerekli
olan hayvansal kaynaklı protein, yağ,
karbonhidrat, vitamin ve mineralleri
içeren sütün insan sağlığı için çok
önemli olduğunu söyleyen İdil Yiğitbaşı;
“Yıllık içme sütü tüketim verileri
değerlendirildiğinde; İrlanda’da 123
kg, Yeni Zelanda’da 106 kg, Kanada’da

P

69 kg, Türkiye’de ise 40,7 kg süt
tüketiliyor. Pınar Süt olarak, 1973’ten
bu yana toplumun bilinçlenmesine ve
gelişmiş toplumlara göre halen çok
geride olduğumuz süt tüketim miktarının
artırılmasına yönelik birçok çalışmayı
destekliyoruz” dedi.
Süt üretiminin kayıt altına alınmasının
süt sektörünün gelişmesine katkı
sağlayacağını ve ekonomiye değer
katacağına dikkat çeken Yiğitbaşı,
“Türkiye’de 2018 yılında bir önceki yıla
göre % 6,9’luk bir artışla gerçekleşen
22.1 milyon tonluk süt üretimi bizi dünya
sıralamasında
8’inci büyük
üretici
ülke

konumuna taşıdı. Avrupa’da ise 3’üncü
büyük süt üreticisiyiz. Avrupa’da süt
üretimin %99’u kayıtlı iken ülkemizde ise
sadece yarısı kayıt altında. Ülkemizde
süt sektörünün gelişmesi için süt
üretiminin kayıt altına alınması ve
ekonomiye değer katması gerekiyor.
Ekonominin içinde olmayan üretim,
denetimsiz olduğu için hem sağlık
riskleri içermekte hem de ülkemiz için
vergi kaybına sebep olmaktadır.” dedi.

Pınar Çocuk Tiyatrosu “Oyun Makinesi” oyunu
ile yaz turnesinde

ınar Çocuk Tiyatrosu “Oyun
Makinesi” oyunu ile yaz
turnesinde Burdur, Denizli, Muğla,
Aydın, Kiraz ve Ödemiş’te çocuklarla bir
araya geldi.
32 yıldır çocukların kültürel ve kişisel
gelişimine katkı sağlamak amacıyla
çocuklara ulaşan Pınar Çocuk
Tiyatrosu, yaz turnesi kapsamında
16 - 23 Temmuz tarihleri arasında
Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, Kiraz
ve Ödemiş’te “Oyun Makinesi” isimli
oyununu köy seyirlik oyunları
olarak sergiledi.
Pınar Çocuk Tiyatrosu turne
kapsamında 16 Temmuz Salı Burdur
Gölhisar, 17 Temmuz Çarşamba Denizli
Çameli, 18 Temmuz Perşembe Muğla
Köyceğiz, 19 Temmuz Cuma Aydın
Karpuzlu, 22 Temmuz Pazartesi Kiraz ve
23 Temmuz Salı Ödemiş’te çocuklar ile
buluştu. Tüm çocuklar “Oyun Makinesi”
adlı oyunu ücretsiz olarak izledi.
Türkiye’nin tüm illerinde sahne alan
Pınar Çocuk Tiyatrosu, minik tiyatro
severlere ücretsiz tiyatro izleme fırsatı
sunarak tiyatronun ilham veren dünyası

ile buluşma imkanı sağladı.
Pınar Çocuk Tiyatrosu, “Oyun
Makinesi” adlı gösteri ile iki kardeş olan
Ege ve Elif’in yaz tatilini geçirmek üzere
ailece babaannelerinden kalan çiftlik
evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir
serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden
uzak kaldıkları anda buldukları eski
ama eğlenceli Oyun Makinesi ile
seksek, ip atlama, körebe, köşe
kapmaca gibi unutulan eski oyunları
tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli
deneyimi anlatan interaktif oyun
izleyicilerin de oyuna dahil
olmasını sağlıyor.

