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Farmavet International’s
Product List

GROWTH PROMOTERS
FARMAGULATOR XP  & LIQUID
FARMASAFE
FARMASAFE PLUS & ZYME
PROZYME

FEED ENZYMES
FARMAZYME PHYTASE 600&1000
FARMAZYME BARLEY  
FARMAZYME WHEAT
FARMAZYME XP 2010
FARMAZYME 2575
FARMAZYME 3000 PROENX
FARMAZYME PRO XP 
FARMAZYME YOUNG  
FARMAZYME LAYER & FM  
FARMAZYME MULTIMIX F & FM
FARMAZYME MULTIMIX PRO 
FM PLUS GALACTOSIDASE

WATER SOLUBLE POWDER PRODUCTS
FARMAPOL VITALYTE DRY
VITALYTE LIGHT
VITAFARM LIGHT
ADEK-ORAL DRY
AKAMIX DRY
BEVITORAL DRY
VITESEL DRY
FARMIX ACK
FARMIX BCK
COOL-MIX DRY

HERBAL PRODUCTS
GARLIVIT LIQUID 
MINTOFARM LIQUID
OREGOFARM LIQUID 
EQUIFRESH POULTRY

LIQUID VITAMIN & MINERAL PRODUCTS 
PRODUCTS 
FARMIN FORTE LIQUID
ULTRAMIN LIQUID
VITESEL LIQUID
E-SELVIT 50 LIQUID
AKAMIX LIQUID
ADEC VIT LIQUID
AD3E GM
FARMIX ACK LIQUID
ZINCOFARM
ELECTROVIT GM

BACTIFARM SP DRY & LIQUID

BACTIFARM FP DRY & LIQUID

BACTIFARM CPR LIQUID

TOXIFARM DRY  

BIOBOUND TX  

KAOLINAPOL DRY

OXIFARM DRY

OXIFARM RENDER LIQUID 

SILOFARM COMBI LIQUID  

PERFORMANCE ENHANCERS
BOVIFARM XP  

FARMASACC  

FARMASACC BT

ASNIPOR BTX

FEED ADDİTIVES
LAKTOVIT  

BESIVIT  

SUTAR XP  

FARM-EKOSACC

FARM-EKOMIX

FARMIX BIOTIN  

ENSERIN POWDER 

KUZUMIX

FLUSHMIX

ENERJI MAX DRY & LIQUID

LIQUID PRODUCTS
DURAFARM  

CALCIFARM  

FARMACALF  

FARMIN FORTE LIQUID 

ULTRAMIN LIQUID

PROPYLENE GLYCOL LIQUID  

FEED FLAVORS
AROMARANGE

CINALROM  

CAYIROM 

COCONUT  

TURNAROM  

SUTARROM  

VANILROM

MILK REPLACERS
MAVİMOO+

PELLETED FEED ADDITIVES 
LAKTOFAT PELLET  

ASNIVIT PELLET  

VITAMINO PELET

FARMAFERT

POULTRY PRODUCTS PRESERVATIVES

EQUIFRESH LIQUID  

PRO-SACC

BIO-MINVIT DRY  

ESELEN

HORSE POWER

COLT MIX

MOTHER MIX  AMINOFARM

DYNAMIC HORSE PELLET  

BLACKBOOM HORSE PELLET  

BLACKBOOM PLUS HORSE PELET

HORSE PRODUCTS

AQUA 7 FORCE

KAPRIFARM PLUS

FARMARINE XP  

OXIFARM RENDER LIQUID  BACTIFARM FP 

DRY AND LIQUID 

FARMIX PREMIX 

BIOBOUND

TOXIFARM

FARMA QUANTUM P

FARMASOL PLUS P

MULTI FARM P

 AQUACULTURE PRODUCTS

DUFFY ADULT

DUFFY JUNIOR

FARM YEAST &  GARLIC PELLET

PET

RUMINANT PRODUCTS
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Son yıllarda inovasyon kavramının birçok sektör 
ve alanda karşımıza çıkmaya başladığını sizler 
de farketmişsinizdir. Fakat bu kavramın 
tarihçesine bakıldığında aslında 1930’lara 
dayanmakta olduğunu görmekteyiz 
ve o zamandan bu zamana ticaretin 
ve ekonominin işleyiş ve ilerleyişini 
sağlayan zincirlerin en önemli halkası 
haline gelmiştir. 

İnovasyonun tanımına bakıldığında bir 
buluş, yepyeni bir icat anlamında olmadığını 
görmekteyiz. İnovasyon yenilik elde etme, 
yenileme ve yenilikçiliği ifade eder. Bu yenilik hareketinin 
düşünce oluşumu, düşüncenin pratiğe dökülmesi ve sonuç elde 
etme aşamalarının tamamı inovasyonun ta kendisidir. Yenilikçi düşüncelerin, bir ürün ya 
da hizmet üzerinde daha kullanışlı ve insanın işine yarayacak hale gelmesi amaçlanır. 
Sonrasında üretim, pazarlama ve ticarileşme gibi süreçlerini tamamlayan ürün ya da 
hizmet toplum refahına ve sürdürülebilir büyümeye inanılmaz katkıda bulunur.

Çok çeşitli sektörlere çözüm sunan ve yenilik katan inovasyon hayvancılık sektöründe 
de hayvan yetiştriciliği, hayvan beslenmesi ve hayvan hastalıkları alanlarda gündeme 
gelmektedir. Hayvan beslemede inovasyon kullanımında şu örnekleri görebiliriz; yeni 
silaj yöntemleri, sindirmeyi kolaylaştırıcı, bağışıklık güçlendirici, büyüme performansını 
arttırıcı yem katkı maddeleri …

Farmavet International da tam da bu noktada inovatif akıma katkı sağlayan ve yakınen 
takip eden bir yol izlemektedir. Yenilikçiliği en temel değerleri arasında gören Farmavet 
Dünya üzerinde birçok ülkeye ihraç ettiği doğal yem katkı katkıları ile inovatif çözümler 
sunmaktadır ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmaktadır. Çin, Rusya, Türkmenistan, 
Cezayir gibi ülkelerdeki etkinliklere katılarak inovatif ürünlerini dünyaya tanıtmaya 
sürdürmektedir. İnovatif düşünce  kültürüne sahip bireyleri desteklemeye devam 
eden Farmavet, öğrencilere yönelik organizasyonların öncülüğünü de yapmaktadır. 
Sosyal medyada da aktif olan Farmavet tüm yeniliklerini ve gelişmelerini instagram 
ve Facebook hesaplarından paylaşmaktadır. Farmavet, sürdürülebilir bir gelecek için 
inovasyona dayalı çalışmaları ve gelişmeleri desteklemeye ve içinde yer almaya devam 
edecektir.

Birlikte daha iyi bir geleceğe.

İNOVASYON VE
HAYVANCILIK

E
d

it
ö

r
’d

e
n

AYÇA USLU
FARMAVET INTERNATIONAL
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Bilim insanları, havadaki 
karbondioksidi absorbe ederek 
dayanaklı katı malzemeye 

dönüşen jel özellikli sentetik malzeme 
geliştirdi.

ABD’nin Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü (MIT) ile California 
Üniversitesinden bilim insanları, 
havadaki karbondioksidi glukoza 
çevirerek büyüyen, sertleşen ve 
kendini onaran sentetik malzeme 
geliştirdi.

Polimer, glukoz oksidaz ve 
kloroplast hücrelerin bileşiminden 
oluşan jel malzemenin, tıpkı bitkilerin 
fotosentez aracılığıyla büyümesi, 
kendi yapısını inşa etmesi ve onarması 
gibi, karbondioksidi emerek katı ve 
dayanıklı yapıya dönüştüğü belirtildi.

Araştırmaya önderlik eden MIT öğretim 
üyesi Michael Strano, yeni icadı ile ilgili olarak, 
“Ağaçlar gibi büyüyebilen bir sentetik malzeme 
düşünün. Havadaki karbondioksidi alıyor ve kendi 
malzemesinin omurgası haline getiriyor.” ifadesini 
kullandı.

Jel malzemenin bileşimindeki ıspanak 
yapraklarından çıkarılan kloroplast hücreleri 
sayesinde güneş ışığından aldığı enerjiyle 

havadaki karbondioksidi glukoza dönüştürdüğü 
ifade edildi.

Araştırmacılar, yeni icadın inşaat sektöründe 
yapı malzemesi olarak kullanılması halinde 
ulaştırma maliyetlerini büyük ölçüde düşüreceğine 
dikkati çekti.

Kendi kendini onarabilen jelin yapılarda 
kaplama ve dolgu malzemesi olarak da 
kullanılabileceği kaydedildi.

http://www.internethaber.com/hava-kirliligini-bitirecek-
sentetik-agac-uretildi-foto-galerisi-1911233.htm?page=4 

Hava kirliliğini bitirecek
‘sentetik ağaç’ üretildi
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TECHNICAL TOUR IN CHINA
MARCH 2015 
FARMAVET INTERNATIONAL 
Talks ! 
The most recent international 
activity of Farmavet  was to 
join the biggest Congress about 
Mycotoxinbinders in Chinese 
industry. The congress  has 
100  participants from China 
and more than 500 participants 
from all over the world.  General  
Manager, Dr. Ercan Petekkaya 
was  one of the speakers in the 
congress.

Global co-occurrence of 
mycotoxins family produced by 
different fungi. Analytical tools 
have so far identifi ed more 
than 1,000 different mycotoxins.
Aflatoxins, zearalenone, 
deoxynivalenol, fumonisins 
and ochratoxin are still among 
the most researched and 
frequently occurring mycotoxins 
worldwide.

The topic of Farmavet 
Internetional  was one of its 
effective Mycotoxinbinder 
product ; « KAOLINAPOL»

Dr. Ercan Petekkaya, General Manager
During his speech about mycotoxinbinders in China
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As a global  brand we  are proudly happy that we present high quailty products to Chinese market that 
we know for many years . The distributors  of Farmavet in China  are quite  pleased about feedbacks for 
Farmavet International products in their market. We are supposed to enlarge our mutual profit together in 
future and create a big demand in all  Asia as well. 

«For us it is really a 
pleause

to be a distributor of 
Farmavet International, 

who supports their 
customers in their own 

market with the scientific 
activities and so on.»

A distributor in China.

«Bizim için, müşterilerini 
kendi pazarlarında bilimsel 

etkinliklerle destekleyen 
Farmavet International’ın 

distribütörü olmak 
gerçekten büyük bir zevk.»

Çin’de bir distribütör
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AHAL TEKE HORSE EXHIBITION
April 2015 Ashgabat  TURKMENISTAN 

Farmavet International has got invited to exhibit and participate to  the 7th International Ahal Teke Horse 
Fair and Conference in  Ashgabat, Turkmenistan. In late April 2015, a team from Foreign  Trade Department 
has represented Farmavet during the  conference. It was the third time that the company has been invited  
by the country’s authorities. It was a great honor to receive a  certificate with a ceremony at the end of 3 
days of exhibitons,  horse shows and races.

FARMAVET 
INTERNATIONAL at 
TURKMENISTAN
The country’s acting
President Mr. Gurbanguly  
Berdimuhamedow since  2007 
has done many  efforts to attract 
World’s  attention to pure and
famous Turkmen breed:  Ahal 
Teke horses. Every  year 
thousands of  delegates attend 
to this  big AHAL TEKE HORSE  
FARI and CONFERENCE.

The country is already in the 
scope of World’s biggest  
organizations. Ashgabat, the  
capital has been elected to 
to  host the 2nd Asian Indoor 
and  Marital Arts Games in 
2017.
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A Picture with Turkish Mounted 
Police Officiers.

Türk Atlı Polis ekibi standımızı 
ziyaret etti.

At the hypodrome thousands of 
people gathered to see  the races. 

Students were performing art 
during the  shows. Türkmen kızı, 
etkinlik sırasında resim yaparken

Türkmenistan ın en önemli bayramı ve uluslararası 
etkinliği Ahal Teke At Bayramı,  Fuarı ve Konferansı 
Nisan 22-25 Nisan 2015 te başkent Aşkabat ta 
yapıldı. Ahalteke  Atları Uluslararası Sergisi ile 
devam eden etkinliklerde, ‘Türkmen At Yetiştiriciliği  
ve Dünya Atçılık Sanatı’ konulu VII. Uluslararası Bilim 

Konferansı’nın açılışı  gerçekleştirildi. Etkinlikler 
kapsamında Ahalteke Uluslararası Güzellik 
Yarışması ile  en güzel at, en iyi at heykeli, en iyi 
halı işleme ve en iyi at resmi dallarında  yarışmalar 
düzenlendi, çeşitli sergiler ve yabancı firmaların 
katılımı ile fuar açıldı.

The quality horse feed 
additives  of Farmavet  
International has been 
purchased by Turkmen  

horse breeders.
Farmavet 

International’ın kaliteli 
at yem katkıları  

Türkmen at yetiştiricleri 
tarafından satın alındı.

Poutry feed additives of 
Farmavet International  

such as Farmix, and 
water additives  such 
as  ELECTROVIT GM, 

GARLIVIT, AD3E 
LIQUID are

already in the use of 
poutry farmers since 

2011.
Toz ve likit Kanatlı 

ürünlerimiz ise 2011 den 
beri  ülkede mevcut.
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SIPSA ALGERIA
MAY 14-17, 2015

Being one of the most visited exhibitons on  animal 
husbandary, agriculture, farming and  technologies, SIPSA was 
again a great event  that had been held in Algeria in May 2015.

Farmavet International has introduced its 
ULTRMAIN LIQUID, a special liquid mineral and  
amino acid complex into Algerian market this 
year in 2015. The business partner of Farmavet  
International is one of the well established and 

known Algerian company full of technical  team 
members such as Veterinarins and Agriculture 
Engineers. They were quite happy with  the 
introduction of a new and strong product such as: 
ULTRMAIN LIQUID .

520
exhibitors

72% are 
international

27
countries

>25.000
Visitors

“ We are very happy to 
introduce ULTRAMIN LIQUID  
into Algerian market. We 
are  in this buisness since 
many  years and we deal with  
European countries as well.  
With Farmavet, we will keep  
getting bigger in the market  
with a sustainable success.”-  
Business partner of Farmavet
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Cette année en 
2015, Farmavet 
International 
a  présenté 
son ULTRMAIN 
LIQUIDE, un 
produit spécial  
avec minéraux 
et l’acides 
aminé liquide, 
developé  pour 
des volailes au 
marché algérien. 
Le partenaire  
d’affaires de 
Farmavet 
International est 
l’un des  sociétés 
algérienne bien 
établie et connues  
complète des 
membres 
de l’équipe 
technique tels  
que vétérinaires  
et ingénieurs 
d’agriculture. 
Ils  étaient très 
heureux avec 
l’introduction d’un 
produit  nouveau 
et fort tel que: 
ULTRMAIN 
LIQUIDE.
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Technical Tour RUSSIA
MAY 24-31, 2015

This year, we have visited Russia again.  Since the 
last year’s visits we have  realzied that there are 
more demand  for Farmavet International products  
productsin Russia.

Farmavet International organized another tour to Russia 
this year in late  May. Again it was a very successful and 
fruitful tour in terms of sharing  knowledge, observing 
problems, consulting the farmers and so on.  Overall we 
have visited 10  big poultry and livetstock operations.
According to Russian market analysis, 47% of the  
total animal production of Russia is mainly located  in 
Southern regions of the country. So we have  spent 

all our week in the South. The farmers were  very 
interested to our visits. They have shown us  their 
farms and their performance figures as well.
“We are very happy to host  you again here. Especially  
Prof. Dr. Armagan Hayırlı was  answering all the 
questions  with a scientific approach  and that is why 
Farmavet is  unique in our market.”-  Business partner 
of Farmavet

Farmavet International team was with a distinguished 
scientist: Prof. Dr. Armagan Hayırlı. After a DVM degree from 
Ankara University, he has done his post-graduate education in 
lowa State Uni, U of Wisconsin (USA) and Edmonton (Canada) 
and Uppsala (Sweden). He still holds his position at editorial 
board of American Dairy Science Journal. Currently teaching 
at Ataturk Universty (Erzurum, Turkey) he leads Farmavet 
International Research and Development Department.
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“Honestly speaking, we have never had visitors like Farmavet team. They showed us a great approach. 
R&D leader Profesor Armagan is the most knowledgable visitor that have been in our farms” – Technical 
manager at one of the biggestdairy farm. FARMAVET team have travelled to 4 cities  in 5 regions. The 
biggest poultry ( layer,  breeder and broiler) swine, and dairy  operations have been visited during 7 days.
« We have done many trais with FARMAGULATOR and we have seen that it  has a sustainable efficacy and 
it helped us to  increase Daily Weight Gain for 60 gram per  day. This is just the best thing happened to  
us.» – A big swine farm’s technical manager

Moscow, Lipesk, Voronezh, Belgorodand 
some other parts of the county have 
been visited by Farmavet team and 
its business partners. Farmavet team 
also gave a seminar to its  partners  
team  located  in  one region. Over 12 
young veterinarians and zootechnical  
professionals  attended  to  the  seminar.
«We have been waiting for Farmavet visit 
to  listen and learn the technical details 
of these  great products. For example 
FARMAGULATOR XP. We should know 
better to explain better. That is why we 
brought all our team here.» - Regional 
Manager of  Farmavet’s partner in 
Russia.

FARMAVET INTERNATIONAL has been 
visited Russia for many years. Every 
year, we reach  more and more people to 
spread the knowledge to many farmers. 
Here is a good example:  The picture on 
the left was in 2014. The picture on the 
right is from 2015. At every visit,  people 
from the industry realize the power of 
natural scientific power of Farmavet 
products.
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GARLIVIT LIQUID
KANATLI YETİŞTİCİLİĞİNDE
BİR NUTRASÖTİKAL ÜRÜN

Her ülke, vatandaşlarının kaliteli ve sağlıklı 
hayvansal gıda temin edebilmesi için 
kamu ve özel sektör düzeyinde yoğun 

bir çaba içerisindedir. İşletmelerde üretim 
yoğunluğu artarken hayvanların sağlık, refah ve 
verimliliğindeki hassasiyetler de artmaktadır. 
Tüketici bilincinin artması, özellikle yeni yönetmelik 
ve kanunlarla antibiyotik ve hayvansal ürünlerde 

kalıntı bırakacak uygulamaların çok sınırlı hale 
getirilmesi hatta yasaklanması günümüz gerçeği 
ve gerekliliğidir. Bu nedenle, verimliliğin artırılması 
ve hayvan sağlığı ile refahının korunması/
yükseltilmesi için alternatif stratejiler düşünülmekte 
ve uygulanmaktadır. Kabaca bir alternatif 
üründen beklenilen 1) hayvansal üründe kalıntı 
bırakmaması, 2) ürünün kalitesini yükseltmesi, 

Prof. Dr.
Armağan HAYIRLI

Doç. Dr.
Seyda CENGİZ

Atatürk Üniversitesi, Veteriner 
Fakültesi, Erzurum 25240.
ahayirli_2000@yahoo.com
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3) yemden yararlanmayı artırması, 4) 
bağışıklık sistemini güçlendirmesi, 5) 
antipatojenik etkiye sahip olması ve 
6) ekonomik ve kolay uygulanabilir 
olmasıdır. Bu bağlamda çok sayıda ürün 
geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür.

Hipokrat “yiyecekleriniz ilaçlarınız 
olsun” diyerek belki de beslenme ve 
sağlık arasındaki ilişkiden bahseden 
bilinen ilk kişidir. Dünya üzerinde 250-
500 bin bitki türü bulunmaktadır. Fakat 
bunlardan sadece 1-10% kadarı insan ve 
hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. 
Hipokrat 300-400 tıbbi amaçlı bitki 
türü tanımlamış ve bunları Dioscorides, 
De Materia Medica kitabında toplayarak, 
belki de günümüz farmakopelerinin bir 
prototipini yapmıştır.

Bu teknik notta Farmavet 
International'in geliştirmiş olduğu 
immun istem güçlendirici ve verim 
artırıcı GARLIVIT LIQUID'in etken 
maddelerinin kanatlılardaki etkisi 
sunulmuştur. GARLIVIT LIQUID değişik 
etkileri sinerjistik olarak ortaya koyan 
fitokimyasal maddelerin kombinasyonu 
ile geliştirilmiştir. GARLIVIT LIQUID, 
1) Allicin, 2) Linalool, 3) Carvacrol, 
4) Thymol ve 5) doku koruyucu/
antioksidan vitaminler (A ve E) 
içermektedir (Tablo 1).

Allicin

Linalool

Carvacrol

Thymol

Vitamin A

Vitamin E
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VIV TURKEY 2015
ISTANBUL
11-13 JUNE 2015

According to FAO, Turkey is the 5th 
biggest broiler meat producer in the 
World. Also the income gathered from 
export of poultry meat shows that 
Turkey will stay as a leading country 
for poultry production and nutrition 
technologies for many years. 

Turkey, is one of the leading broiler 
and layer producers in the World. 
Working hard to supply quality chicken 
meat and eggs to many countries, the 
industry has developed within last 
20 years. While the integrated meat 
companies, breeders and farmers are 
looking for solutions to lower down the 
cost of production at the same time to 
keep the quality high, the quality feed 
and water additives are getting more 
and more important for the industy. 
As Farmavet International, we are 
proud of being a part of this industry 
and supporting nutrition quality in the 
World.

According to Turkish Egg Producers Association’s lists (data 
taken from UN Comtrade Statistic), Turkey stands as the third 
one among the biggest egg exporter countries. The fist one is 
Holland, the second is the USA.  
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According to IEC data 
gathered from Yum-Bir 
(Turkish Egg Producers 
Association) Turkey is in 
the Top 10 Egg Producer 
countries in the World.  

«It was good for us to meet many of our customers, and distributors from domestic market. Many friends 
from western, eastern and central Turkey visited our booth» - Emrah Petekkaya, Sales Manager

FARMAVET 
INTERNATIONAL 
continued its 
international activities 
by exhibiting at 
VIV TURKEY in 
between 11-13 June 
2015 in Istanbul, 
Turkey. There were 
many visitors 
from domestic 
market as well as 
other countries at 
Farmavet’s booth. 
2 nights in a row, 
Farmavet organized 
a company dinner at 
the touristic Kumkapi 
area to enjoy and 
relax after the fair. 

«We had a very succesful 
and fruitful exhibiton 
at VIV TURKEY 2015. 
We had many visitors 
from overseas. We 
met new Professionals 
from the industry from 
Easter Europe and the 
Middle east. As well 
as Phillippines and 
Nigeria.» Mr. Deniz 
Petekkaya, Foreign Trade 
Coordinator
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Turkey is becoming 
a center for animal 
nutrition end-products. 
We are exporting to 
many countries and  we 
will keep innovating new 
products.
«We have met many 
of our customers from 
Western Turkey» – 
Ceyhun Boz, Farmavet 
International
Turkey’s large poultry 
meat integrator managers 
have visited our booth.

«Farmavet International products are famous 
in Iran, we want to be your partner in Iran»
A visitor  from Tehran, Iran

«We have been working with Farmavet for a 
few years. The quality of products and services 
of Farmavet is high enough for us to beat the 
competitors in the market.» A distributor from 
Khartoum, Sudan
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DISTRIBUTOR OF NEW ZEALAND
VISITED FARMAVET

Beside the advantage of  being  close to Australian market, 
New Zealand also have very big demand on animal husbandry, 
agriculture and feed manufacturing due to especially large 
population of sheep  and livestock breeders in the country. 
Also being an island country makes New Zealand more 
attractive in the world market.

According to FAO datas about 37% of the land mass is 
classified as pastoral  and a further 0.2% as arable and 
horticultural land. In 2007, the pastoral  land area supported 
almost 50 million ruminant livestock. Of these 77% were  
sheep, 11% were dairy cows, 9% beef cattle and 3% deer .
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As a known tradition ; Farmavet sees all his distributors as a family member ,rather than just a customer. 
That’s an indispensable value of FARMAVET INTERNATIONAL that leads us to be a trustworhy and 
successfull  International company. Keep following us with new events..

Last week  FARMAVET INTERNATIONAL hosted 
the New Zealander distributor at the R&D campus 
in Salihli/Manisa.During their stay our team and 
guests have also travelled to İstanbul, İzmir, 
Ephesus and  especially Çanakkale ( Gallipoli) 
where they have lost their ancestors in the First 
World War. 
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Yumurta ihracatı yılın ilk on ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %18 artarak 354 
milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda ihracatın 

425 milyon dolara ulaşmasını bekleyen yumurta 
sektörü, son on yılın rekorunu kıracak.

Türkiye’nin üretim alt yapısını sürekli 
geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya 
yumurta üretiminde önemli bir konuma sahip 
olduğunu belirten Yumurta Üreticileri Merkez 
Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın 
Sözcüsü Derya Pala “Yumurta sektörü 22 milyar 
adet üretimi ile dünyada dokuzuncu, her yıl artan 
ihracatı ile üçüncü sırada yer alıyor. Yumurta 
ihracatı, yılın ilk on ayında yaşanılan maliyet ve 
enflasyon artışlarına rağmen %18 artarak 354 
milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda ise ihracatımızın 
425 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam 
ile son on yılın rekorunu kıracağız” dedi.

Yumurta ihracatının son yıllardaki seyrine 
ilişkin bilgi veren Pala, “YUM-BİR olarak 
kurulduğumuz ilk günden beri yumurta ihracatını 
artırmak, dış pazarı çeşitlendirmek ve tabana 
yaymak için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarımızım sonucunda 2006 yılında 18,9 
milyon dolar olan yumurta ihracatı her yıl artarak 
2013 yılında 406,7 milyon dolara ulaştı. 2015 
yılında kuş gribi salgını nedeni ile beklenmedik 
bir düşüş yaşayan sektör, gerek ilgili bakanlıkların 
gayreti gerekse üreticilerin çabaları ile kaybettiği 
pazarları yeniden kazanarak ihracatını artırmaya 
başladı. 2016 yılında 290,4 milyon dolara, 2017 
yılında ise 376,7 milyon dolara yükseltti. Yumurta 
ihracatındaki artış yaşanılan maliyet ve enflasyon 
artışlarına rağmen 2018 yılında da sürdü, yılın ilk 
on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 

artarak 354 milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda 
ihracatımızın 425 milyon dolara ulaşmasını 
bekliyoruz. Bu rakam ile son on yılın rekorunu 
kıracağız” dedi. 

Sektör KDV’nin % 1’e düşürülmesini talep ediyor
Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk Yumurta 

sektörünün hem kendi insanının hayvansal 
protein ihtiyacını karşıladığını hem de birçok 
ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine 
katkı sunduğunu ifade eden Pala, “Yumurta 
üreticileri olarak başarımızı gelecek yıllarda da 
artırarak sürdürmek istiyoruz. Bunun için kamu 
otoritelerinden öncelikli beklentimiz; haksız 
rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun 
önlenmesi, nüfus artışı, kişi başına tüketim 
ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim 
planlamasına gidilmesidir. Bir diğer talebimiz 
ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda 
maddesi olduğu gerçeğinden hareketle yumurtada 
KDV’nin %1’e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz 
yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır.” dedi.

Kaynak: http://www.yum-bir.org/Yumurta/
hd24-Haberler

Yumurta İhracatı
Rekora Koşuyor
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DUFFY
Premium Adult And Junior Dog Food

Easy Digestion

İmmune System Protection

Body & Bone Support

Healthy Skin and Shiny Fur

www.farmavet.com.tr

©
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www.farmavet.com.tr

MINTOFARM  OREGOFARM  GARLİVİT  FARMAZYME  BIOBOUND  TOXIFARM  MAVIMOO   ZINCOFARM   DURAFARM   KAPRİFARM   FARMAGULATOR     BOVIFARM            FARMARINE         BLACK-BOOM

TAKVİM / CALENDER

GELECEK SAYI

12-14 Şubat 
2019

13-15 Mart 
2019

28-30 Mayıs 
2019

13-15 Haziran 
2019

IPPE, USA VIV Asia 2019,
Bangkok

VIV Russia 2019, 
Moscow 

VIV Turkey 2019, 
Istanbul

10-13 Eylül 
2019

02-03 Ekim 
2019

09-11 Mart 
2020

18-20 Mart 
2020

SPACE 2019, France Poultry Africa 2019, 
Kigali

VIV MEA 2020, Abu 
Dhabi ILDEX Vietnam 

2016 2017
l VIV MEA 2016 ABU DHABI 
l DUBAI AGRAME 2016 
l 5TH GLOBAL FEED AND 
l FOOD CONGRESS TUYEM 
l TEDX RESET
l FUTURE FISH 2016 IZMIR 
l JUNE 2016 TAIWAN TOUR
l VIV CHINA 2016 
l FACTORY VISITS
l VII FHABESAS 2016
l EUROTIER 2016 GERMANY
l GMP AUDITS

l VIV ASIA THAILAND MARCH
l VISAD MARCH
l FIRAT VETERİNER FAK. VETBAK NEWSLETTER
l ERZURUM ATA TEKNOKENT TOPLANTISI
l VUV TURKEY ISTANBUL
l FARM VISITS, ENGLAND
l POULTRY AFRICA RWANDA OCTOBER
l SIPSA ALGERIA OCTOBER
l LEBANON VISIT-NEWSLETTER NOVEMBER 
l RUSSIA BUSNIESS MEETING IN 
   TURKEY DECEMBER
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WE INNOVATE THE BEST FORMULA FOR 
YOUR FISH AND SHRIMPS

BALIK VE KARİDESLERİNİZ
İÇİN EN İYİ FORMÜL




