
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin 28.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 

sorulan sorulara ilişkin olarak yapılan açıklamadır. 

 

Soru: Baristalara yönelik köpüren süt vardı. Bunda beklenen alınabildi mi? Bu ve bunun gibi yine hizmet 

sektörünün büyümesinden kaynaklı yeni ürün vb. performans geliştirme olacak mı? Ayrıca üniversite-

sanayi iş birliğinde biraz daha aktif rol oynamasını düşündüğünüz ürün gamınız var mı?  

Cevap: Barista süt ailesini genişletiyoruz. Önemli bir kanal. Türkiye’de de kahve kültürü esasen 

geleneklerimizde var ama bugünlerde çayın önüne de geçiyor. Dolayısıyla bu sektörün ilgilileri, bu 

sektörün uzmanlarıyla beraber çalıştığımız, geliştirdiğimiz ürünler var. Barista süt ailesini 

genişletiyoruz. Tabi ki üniversite ile ve bizim Ar-Ge merkezimiz ile yurtdışı üniversiteleri de dahil birçok 

farklı alanlarda çalışıyoruz. Hem ürün geliştirme hem proses geliştirme hem çevreye daha duyarlı hem 

enerjiyi daha az kullanma, suyu daha az kullanma zaten bizim Topluluk olarak karbon ayak izimizi, su 

ayak izimizi aşağı çekmek gibi de bir misyonumuz var. Bunlar aynı zamanda bize maliyet anlamında da 

destek olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. 

Soru: Temettüler İki defada mı ödeniyor? 

Cevap: Tüm ödemeyi bir defada ve 30 Nisan itibarıyla yapıyoruz.  

Soru: Şimdi bu hizmet sektörünün malum çok gelişmesi, ayrıca butik marketçiliğin ön plana çıkması, bu 

tarz üretim yapan yani katma değeri artırmak isteyen firmalar açısından büyük bir engel teşkil ediyor. 

Bu bağlamda yani bütün ham maddeye sahip olan bir grup anlamında bu tip butik marketçilik yanında 

da kafeterya hizmeti anlamında bir markalaşmaya gidilmesi ve daha fazla katma değer sağlanması ve 

tüketicilere daha sağlıklı bir opsiyon geliştirilmesi mümkün olabilir mi? Neden bütün ham maddelere 

sahip olan bir grubun butik marketçilik yaparak market zincirlerinin üreticilere eklediği bu zorluklar 

üzerinden gelemesin tek başına? 

Cevap: Teşekkür ederiz. Bu konuda not alıyoruz. Bununla ilgili çok yönlü değerlendirme yapıyoruz. Tüm 

şirketlerimizde değerlendirme yapılıyor. Bu öneriyle bir kere daha değerlendirme konusu yapacağız 

Yönetim Kurulu ve yöneticilerimiz olarak.  

 

 


