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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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Bir toplumda kadın haklarının sağlamlığına, kadının iş hayatındaki yerine ve 
toplumdaki değerine bakılarak o toplumun gelişmişlik ve refah düzeyi hakkında birçok 
fikir edinebiliriz. Geçmişten bu yana bakıldığında kadının toplumdaki yerinin genellikle 
ev ile sınırlandırıldığı görülse de yaşadığımız son yüzyılda kadın, istihdamda yerini 
almaya başlamıştır. 

Çalışma hayatına aktif katılan kadının, önce kendisini bireysel olarak geliştirdiğini 
görmek tartışılmaz bir gerçektir. Bu sayede aile ortamında da sosyal ortamda da 
özgüveni yüksek bir birey olarak yer almaktadır. Birçok yönden daha bilinçli ve bilgili 
olan anne de çocuk yetiştirme sürecini daha sağlıklı geçirmektedir.

Günümüzde kadınların iş hayatında daha aktif rol alabilmesi için birçok dernek, vakıf, 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri projeler üreterek destekte bulunmaktadır. Bu 
tarz organizasyonlar sayesinde sosyal güvencesi olmadan çalışma hayatında yer alan 
kadınların emeğini çalanlara karşı topyekün ses çıkarmak mümkün olmaktadır. Hayatın 
çeşitli alanlarında ve istihdamda yaşanılan eşitsizliklerin giderilmesi en etkin çözüm 
en sağlıklı şekilde kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi ile mümkün 
olmaktadır.

Farmavet International’da ülkelerin gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden olan 
kadın iş gücünün son derece farkında olarak kadının iş hayatındaki yerini bünyesinde 
bulundurduğu kadın çalışanlarıyla ve onlara verdiği değerle ortaya koymaktadır. 
“BİRLİKTE DAHA İYİ BİR GELECEĞE”  diyebilmek için kadınların da toplumsal ve 
ekonomik yaşamda, eşit bir şekilde ve haksızlığa uğramadan yer alması  gerektiğini 
vurgulamaktadır.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

EKONOMİK YAŞAMDAKİ
KADININ YERİ VE ÖNEMİ
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AYÇA USLU
FARMAVET INTERNATIONAL
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“Tarım ve Hayvancılık 
Geçmiş Değil, Gelecektir”

Hayvan beslenmesinde neden an tibiyotik kullanılıyor? Bunun 
hay vanlar ve insanlar üzerinde nasıl etkileri oluyor?
Artık beslemede değil, sadece teda vide kullanılıyor. Eskiden 
farklıydı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1950’lerden beri 
performanslarını artırmak, daha fazla et, süt ya da yu murta 
vermelerini sağlamak amacıy la hayvan yemlerine antibiyotik 
katıl maya başlanmış. ABD’de, Avrupa’da, Türkiye gibi birçok 
ülkede bu yön tem izlenmiş. Hayvanın içinde az sayıda bakteri her 
zaman vardır. Bir hocam “Salmonella yok olursa dün ya üzerinde 
insanoğlu da yok olur” demişti. Yani onları kontrol ederek, 
birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Bu eski yöntemle, tedavi edici 
dozdan daha az miktarda antibiyotiği kanda bakterilerle bir nevi 
tanıştırıyorduk. Bu tanışma esnasında bakteriler grubundan %80-
90’ı bertaraf oluyor du. Ama orada da dirençli bakteri ler vardı. 
Hayatta kalanların, kendi içinde üreyip çoğalmasıyla superbug 
denilen, yani antibiyotiğe karşı di renç kazanmış bakteri ortaya 
çıktı. Bu sefer o bakterilere tedavi amaçlı antibiyotik vermek 
zorunda kaldığı mızda bana mısın demiyordu. “Sizi öldürmeyen 
güçlendirir” diye bir söz var ya, tam da öyle. Bu da büyük ilaç 
firmalarının hoşuna gidiyordu. Çünkü belli frekanslarda, altı-yedi 
yılda bir, tıpkı akıllı telefonlarda ol duğu gibi daha güçlü bir ürün 
piya saya sunuyorlardı. Ama bu durum, insanlar için de tehlikeli bir 
durum yaratıyordu. Çünkü hayvanlardaki superbug’lar insanlara 
temas ile bu laşabilirdi. Veya hayvanın etindeki, sütündeki, 
yumurtasındaki ufak an tibiyotik kalıntıları bize geçebilirdi. Sanki 
antibiyotik alıyormuşuz gibi bizim içimizde de o tanıştırma meka-
nizması işliyor, hasta olduğumuzda kullandığımız antibiyotik 
işe yaramı yor, daha fazla kullanmak zorunda kalıyorduk. Ta ki 
2006’ya kadar… 2006’da Türkiye, Avrupa ile eşza manlı olarak 
bütün hayvan yemlerin deki antibiyotikleri yasakladı.
Yani Türkiye’de şu anda endişe edilecek bir durum yok, öyle 
mi?
Türkiye şu anda dünyanın 8. beyaz et, 10. yumurta, 15. süt üreticisi. 
Türkiye sadece kendisi için gıda üreten bir ülke değil, dünyaya 
da ih racat yapıyor. Bu da dünya tarafın dan denetlendiğimiz 
anlamına geli yor. Türkiye’de rahat rahat tavuk, yumurta, süt 
tüketilebilir.
Dünyadaki durum nedir?
Şu an ABD’de kullanılan antibi yotiğin %70 kadarı hayvancılıkta 
kullanılıyor. Avrupa’da İsveç ve Da nimarka gibi bazı ülkeler 
2006’yı beklemeden 2000’lerin başından bu yana antibiyotik 
kullanımını azalt maya devam ediyor ve verim artırı cı olarak 
kullanılmasını yasaklıyor. Kanada, Malezya, Rusya vs. önü-

müzdeki yıllarda yemdeki antibiyo tiği aynı bizlerin 10 yıl önce 
yaptığı gibi yasaklayacağa benziyor.
Yasak olsa dahi denetimsizlik ne deniyle bu uygulamanın 
devam et mesi söz konusu olamaz mı?
Türkiye’de şu anda “köy tavuğu” modası var. İnsanlar çok daha 
faz la para veriyor bu ürünlere ama yol kenarından alınan bu 
tavukların üzerinde etiketleri, dolayısıyla izle nebilirlikleri yok. O 
köylü gerçekten onun yemine ne kattı bilemiyoruz, mesela belki 
bahçelerinde arsenik vardı. Bu talebi yaratan da aslında eğitimli 
ama konuya uzak kesim. Bugün herhangi bir markanın yu-
murtasının üzerindeki dijital kodu yazdığınız zaman o yumurtanın 
geldiği kümesten sorumlu olan ve terinerin adına kadar tüm 
bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Türkiye, gelen ürünleri, ara ve son 
ürünleri de çok iyi denetliyor. Şu bir gerçek ki kon vansiyonel 
olarak (kitlesel üretilen) et, süt ve yumurtaya ihtiyacımız var. 
Nüfus artıyor ve insanlığın da daha az zamanda, daha az yemle 
daha fazla performansa ihtiyacı var. Ço cuğunuzu, sadece bir 
taş ustasının yaptığı evin içinde mi yaşatmak is terdiniz, yoksa 
mimar ve inşaat mü hendisinin yaptığı bir evde mi? Gıda da aynı 
şekilde, standardı olmayan, denetlenmeyen bir yerde mi üretil-
sin, yoksa bu konuyu okumuş insan ların kontrolünde mi üretilsin? 
Yani, yol kenarlarında, isimsiz, üzeri biraz saman, çamur ve dışkı 
ile “dekore” edilmiş gıdalara yüksek paralar ve rerek, bilinçli 
olunmuyor. Bunu şe hirlilere anlatmak istiyorum.
Daha az yesek?
İsrafı önleyelim. Ama yıllık kişi başı na düşen et, süt, yumurta 
tüketimin de Türkiye hâlâ çok geride. Aslında biz çok yemiyoruz. 
OECD raporları na göre de Türkiye’de yaşayan biri si bir yıl içinde 
bu gıdaların tüketi minde Avrupa, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, 
İsrail, Brezilya ve bazen de Kore’nin gerisinde. Oralarda afi yetle 
hayvansal proteine ulaşılıyor ve sağlıklı beyinler yetişiyor. Demek 
ki kaynakların eşit dağıtılmaması da söz konusu.
Sizin kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştığınız, antibiyotik 
yerine kul lanılarak verim artıran ürününü zün hikayesini 
anlatabilir misiniz?
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakül tesi mezunu olan babam 
1983’te giriyor iş hayatına, daha sonra İstanbul’da farmakoloji 
doktorasını yapıyor. Farmavet’i 1992’de açarak yem katkıları 
üretirken “Verimliliği artırmanın doğal bir yolu olması la zım, 
başka bir ürün geliştirmeliyiz” diyor. Tabii ona çok gülüyorlar. 
“Ne yapmaya çalışıyorsun, kendi başına kurulu bir düzeni 
mi değiştirecek sin” diyorlar. “Al yurtdışından, çoku  luslu ilaç 
firmalarından antibiyotikle ri, sat burada hayvancılık yapanlara, 

“15-16 Nisan’da İstanbul’da “Bir Yolu Var” temasıyla gerçekleştirilen TEDxReset etkinliğinin konuşmacılarından biri de 
“itirazlarla başlayıp ufak devrimler yaratma” hayalinin peşinde koşan Hüseyin Deniz Petekkaya’ydı. Doğada, hayvan 
vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da kirliliğe yol açmayan, hem kanatlı hem de büyükbaş hayvanlarda verim 
artırıcı özelliğiyle antibiyotikler yerine kullanılabilen yem katkıları üreten Farmavet International’ın Dış Ticaret Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Petekkaya ile bu ürünlerin hikayesini, hayvan beslenmesinin önemini ve gıda konusunda bilinçli 
bireyler yetiştirmek için yapılması gerekenleri konuştuk.” 

EKOIQ, 13 HAZİRAN 2016



7

keyfine bak” diyen çok olmuş. Ama çalışmalarının sonunda 
1998 yılında Farmagülatör adını verdiğimiz bu ürünü geliştiriyor. 
Ben lisedeyken işletme okumak istiyordum. Ailem de genellikle 
veteriner hekim ve zi raatçılar vardı. Bunların biraz eski moda 
meslekler olduğunu düşünüp İstanbul’da işletme okudum; haya-
lim plazada, 20. katta bir ofis. 2009 yılında mezun olduğumda 
babamın çıkardığı ürün artık bilim dünyasın da kabul görmüştü. 
Bağımsız bilim insanları o ürünün etkicil maddesiy le çalışmalar 
yapmış ve hayvan bes lenmesinde yararlı olduğu, antibiyo-
tiği ikame ettiği ve verim artırdığı tespit edilmişti. Bu sonuçlar 
hakemli dergilerde yayımlanmaya başlamıştı. Tamamen toprağın 
altından çıkan bir madde, bir organik asit. Tabii onu özel bir yolla 
ekstrakte etmek, içindeki aktif maddeyi reaktive et mek gerekiyor. 
Öyle bir işleniyor ve son ürün haline geliyor ki gerçekten de işe 
yarıyor.
Türkiye’de o yıllarda büyük marka lar da o ürünü kullanmaya ve 
iyi sonuçlar almaya başladı. İnternet çağıydı artık, yaptıklarımız 
yurtdı şından da duyulur oldu. Talepler gelmeye başladı. Bu 
beni heye canlandırdı. Ama babam, “İşletme okuyarak olmaz, 
üzerin biraz ahır koksun” dedi. Ben de bir hocamın tavsiyesiyle 
Kanada’ya giderek ta rım ve hayvancılık okudum. Gerçek ten de 
işin içine girdim, tulum giy dim, süt sağdım, yumurta topladım, 
ahır temizledim. Hem de sonrasında bir yıl çalıştım orada. 
Eskiden kon for arıyordum, artık heyecan arama ya başladım.
Bu heyecanınızın temelinde ne vardı?
İnsanlar elli yıldır kullandığı an tibiyotiği doğal bir ürünle ikame 
edeceklerdi ve bundan habersiz on larca ülke vardı. Büyük oligopol 
ya da kartellerin lobileri de çok güçlü, dolayısıyla yaptıklarınızı 
iyi anlat manız lazımdı. Türkiye’de en büyük problemlerimizden 
biri şu: “Biz yapamayız ki zaten, en doğrusunu Batılılar bilir, en 
iyisi oradan çıkar” anlayışı. Ne kadar büyük kurum olursa olsun 
yine de “Made in USA” istiyor, yerli almak istemiyor. Oysa biz 
dünyanın birçok ülkesine yollu yoruz bu ürünü, bilimsel makaleler 
var… Şubat ayında Kaliforniya’day dım ve orada beş yıl önce 
tanıştığım bir doktorla buluştum, Dr. Richard Laub. Kendisi bizim 
geliştirdiğimiz ürünün etkicil maddesini kendi yön temiyle işleyip 
insanların kullanımı na sunuyor gıda takviyesi olarak. İddiaları 
çok büyük. En büyük zor luğunun büyük ilaç firmaları oldu ğunu 
söylüyor. Şu anda 74 yaşında, laboratuvarlarda denemeler yapı-
yor, kendinde deniyor ürünü. Uzun yıllardır hasta olmadığını 
söylüyor…
Hayvanlarda gıda takviyesi neden gerekli?
Çünkü hayvanlar artık Mehmet am canın yetiştirdiği hayvan değil. 
Bah çedeki beş tavukla ailesini doyuran çiftçinin bir tavuğu o gün 
yumurtla masa problem olmaz. Fakat büyük kümeslerde %20 
performans dü şerse, dünyaya gıda arzında sıkıntı yaşanır. Yani 
artık hayvanlar farklı ortamda yetiştikleri için bazen ba ğışıklık 
sistemleri düşebilir ki böyle bir riski alamayız. Çünkü beslemek le 
yükümlü olduğumuz yedi milyar insan var ve bu insanlar yeterli 
et, süt ve yumurtaya ulaşmalı. O yüz den de o hayvanların direnci, 
mutlu luğu, sağlığı en üst seviyede olmalı.
Farmavet International olarak hayvan esenliği konusunda ne 
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Şirketimizin İstanbul’da bir ofisi var. Salihli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bir üretim yerimiz, Ar-Ge yerleş kemiz, 
laboratuvarımız var. Aynı zamanda da toplantı odaları var. 
İnsanları bilgilendirme sorumlulu ğunu da üstlendiğimiz için bu 
konu ları orada tartışıyoruz. Bugüne ka dar 25’i aşkın toplantı, 
sempozyum yaptık. Düzenlediğimiz Hayvan Bes leme ve Sağlığı 
Sempozyumu’na yaklaşık 300 kişi katılıyor. Bakanlık yetkilileri, 
STK’lar, üniversiteden hocalar, doktora öğrencileri, yem 
üreticileri, çiftlik sahipleri, sadece danışmanlık yapan veterinerler, 
zi  raat mühendisleri geliyor. Geçen yıl 10 ülkeden katılım oldu. 
Genel de ürün lansmanı olarak kullanılır bu mecralar ama biz 

sahneyi bilim insanlarına bırakıyoruz. Bizi biz ya pan Ar-Ge’ye çok 
önem veriyoruz. Bu yüzden 2012’de Erzurum Ata türk Üniversitesi 
Teknokent’te bir Ar-Ge şirketi açtık. Bültenler hazırlı yoruz, 
gidebildiğimiz yerlere gitme ye çalışıyoruz dünyada. Çiftlikleri 
geziyoruz. Bundan keyif alıyoruz. Çünkü canlıya dokunan ve iyi 
gelen şeyler bunlar. %100 Türk firmasıyız. Türkiye’de 100’ü aşkın 
katkı firması var ama köklü ve büyüklerin sayısı 10 civarında. 
Bunların da yarısı ya yabancı, ya da yabancılara satılmış durumda. 
Dünyaya açılıyorlar ama hepsi elden gidiyor. Bizden 10 kat büyük 
bir Amerikalı şirket rakipleri mizden birini alırsa onun halkla iliş-
kiler bütçesiyle benimki çok farklı olacak tabii. Hayallerimizden 
biri de kendi başımıza hayatta kalmak.
2050 yılında 9 milyar insanı bes lemek durumunda kalacağımız 
gerçeği bir yanda, her yıl üretilen gıdanın üçte birinin çöpe 
gittiği gerçeği diğer yanda. Kullanılan pestisitler nedeniyle 
bitkilerde de superbug’lar gelişiyor, teknoloji ve inovasyon 
bitkilerin genetiğiyle oynamaya izin veriyor ama bunun da 
sağlığa etkileri henüz bilinmi yor… Ne yapmak gerekiyor hem 
bilinç geliştirmek hem de sağlıklı hayvanlar, bitkiler ve bireyler 
ye tiştirmek için?
Bu aslında o kadar çok disiplinin bir araya gelerek yanıtlaması 
gereken bir soru ki. Ama bütün bu konuş tuğumuz sorunların 
kaynağı ekono mi, kaynakların paylaşımı. Bu kay naklar maalesef 
dünya üstünde belli coğrafyalarda, coğrafyalar içinde de kendi 
iç dinamiklerine göre belli yerlerde yoğunlaşıyor. Bizi geçtim 
ama tüketim anlayışı yeni nesilde değiştirilebilir belki. ABD’deki 
gıda kaynaklı hastalıkların çıkış noktala rının çoğu lokantalar 
ve evlermiş. Dolayısıyla gıda ile temas; gıdanın muhafazası, 
pişirilmesi, ne kadar tü ketilmesi gerektiği konusunda eği tilebilir 
çocuklar. Hayvanların nasıl yetiştiğini görmeleri için şehir içle-
rinde minik çiftlikler oluşturulabilir. Kanada’da bir çiftlikte staj 
yapmış tım, müze gibiydi. Üstelik 7 dolar ödüyordu insanlar giriş 
için. Burada kullanılan araç gereçle birlikte süt çülüğün tarihini 
öğreniyorlar, hay vanlarla temas ediyorlardı. Yani biz çocuklarımızı 
AVM’deki atari salo nuna bırakırken orada dedeleri “git hayvanları 
sev diyor” torunlarına. Toplumla bir bağ kuruluyor ve son rasında 
insanlar markete gittiğinde başka markayı değil, gördüğü, 
hay vanına dokunduğu çiftlikten gelen ürünleri tercih ediyor. 
Çocuklar da büyüdüklerinde önlerine gelen gıda konusunda 
daha sorgulayıcı oluyor.
İstanbul’da büyüdüğüm sıralarda kimse veterinerlik, ziraat 
okumak istemiyordu. Herkesin tercihi işlet me, endüstri 
mühendisliği, bilgisa yar mühendisliğiydi. Ama köylere gitmek 
lazım. O köyler müthiş ola bilir. Kanada’da yaşadığım kırsal 
bölgedeki köylü orada olmaktan memnundu. Bizde köyde 
yaşayan çocuklar İstanbul’a gideyim de AVM gezeyim derken 
oradaki ço cuk traktör süren dedesini örnek alıyor, hayvanları 
ile selfie çekiyor. O kültürü yaşatmak istiyor. Çünkü mutlu, çok 
iyi para kazanıyor, saygı görüyor. Dolayısıyla gıda konusuna 
köylerden başlamak gerekecek. Şe hircilikte kent çiftçiliğine biraz 
daha yer açmak için mimarların işin içine girmesi lazım. Gelecek, 
bence tarım ve hayvancılıkta, hep geçmiş diye bakılır ama öyle 
değil.
İtirazdan Devrime Giden Yol
Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından Işık Üniversitesi’nde 
işletme eğitimi alan Hüseyin Deniz Petekkaya, eğitimine 
Kanada’da tarım ve hayvancılık alanında devam etti. Kanada 
ve Türkiye’de gıda işleme, gıda ve yem katkıları alanında iş 
deneyimlerinin ardından babasının kurduğu şirkette, babasıyla 
birlikte çalışmaya başladı. Antibiyotiksiz hayvan beslenmesinin 
bir yolunun bulunduğunu ve herkesin itirazlarla başlayıp ufak 
devrimler yaratabileceğini söyleyen Petekkaya, babasının 
gerçekleştirdiği hayali, tüm dünyaya yaymak için çalışmalarına 
devam ediyor.
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VIV MEA 2016
FEBRUARY 15-17 ABU DHABI
Etnik Yapı: 
Nüfusun % 60’ı Asya Kökenli, %17’si Emirlik 
Halkı, %5’i Batı Ülkelerinden Gelenler, % 18’i İran 
ve diğer Arap Ülke Vatandaşlarından oluşuyor. 

VIV MEA 2016, dünya arenasındaki sektör öncülerini bu yıl Abu Dhabi’de  buluşturdu.

“Birleşik Arap Emirlikleri bölge için adeta bir anahtar niteliği taşıyor.”
Dr.Ercan PETEKKAYA, Genel Müdür, Farmavet International 

“Bence Türkiye, hayvan beslemesi alanında dünya pazarında önemli bir 
yere sahip. Özellikle bu bölgede VIV MEA 2016 fuarı, sektör paydaşları 
için eşi bulunmaz bir küresel etkinlik olarak göze çarpıyor. 2017’yi 
sabırsızlıkla bekliyorum.”
Deniz Petekkaya, Dış Ticaret Koordinatörü, Farmavet International

Fuarın VIP konukları arasında yer 
alan Sayın Dr. Ercan PETEKKAYA, 

FARMAVET INTERNATIONAL 
ailesini temsilen çeşitli temas ve 
görüşmelerde bulundu. Sektörün 

dünya temsilcileriyle yeni fikirler ve 
yeni eğilimler üzerine konuşma fırsatı 
yakalarken, ülkemizin hayvan sağlığı 
ve beslemesi konusundaki iddiasını 
da çeşitli toplantılarda dile getirdi.

“Afrika ve Asya’yı birleştiren konumuyla VIV MEA 2016 
küresel pazar açısından çok önemli bir fuar.” 

Şule Dönmez, Dış Ticaret Sorumlusu, Farmavet International

Dünya çapındaki çeşitli bayilerimizle gerçekleştirdiği 
toplantılarda  bayilerin kısa ve orta dönem planlarını 

değerlendiren Dr. Ercan PETEKKAYA, dünya pazarına hakim 
olan genel buhrana rağmen sağlanadıkları büyümeye sebep 
olarak, bilimsel çalışmaları ve bayileri müşteri olarak değil 

partner olarak görmeleri olduğunu belirtti.
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AGRAME 2016
MARCH 13-15 DUBAI

Mevcut partnerlerinin 
yanısıra FARMAVET 
INTERNATIONAL’ın 
bölgede 
distribütörlüğünü 
yapmak isteyen 
çeşitli firmalarla da 
görüşen Sn.Deniz 
Petekkaya, Asya – 
Pasifik pazarında 
aldığı etkili sonuçlarla 
yoğun ilgi gören yeni  
ürün BLACKBOOM 
hakkında da bilgi 
verme fırsatı buldu.
Besides having 
meetings with 
existing partners 
and local companies 
willing to be the 
UAE/GCC distributor 
of  FARMAVET 
INTERNATIONAL , 
Mr.Deniz Petekkaya 
had chance to present 
new scientific product 
BLACKBOOM. 

FARMAVET INTERNATIONAL was at the Middle East’s largest trade event dedicated to animal nutrition 
and agribusiness. The event was officially inaugurated by H.E. Abdelrahim Al Hammadi, Undersecretary 

for Ministry of Climate Change and Environment and several other key officials and dignitaries.

Açılışı Birleşik Arap Emirlikleri Çevre Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleşen, 
FARMAVET INTERNATIONAL‘ın da katıldığı, Dubai AGRAme 2016 fuarı, 
sektör paydaşları için eşi bulunmaz bir etkinlikti.
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FARMAVET IN TAIWAN 
JUNE 2016

«Tayvan bugün ileri teknoloji ürünlerinde 
bir dünya markasıdır. Ürettiği ve ihraç ettiği 
teknolojik  ürünlere Dünya’nın bir çok yerinde 
rastlarız.»
«Taiwan is a global brand on high tech 
products in the World. We come across with 
products produced in Taiwan and exported  in 
many parts of  the World.»

Zengin tarihe, ve mücadele dolu yakın geçmişe sahip olan Taiwan, Dünya üzerinde siyasal olarak zor 
zamanlar geçirmesine rağmen azimle çalışmalarının sonucunda bugün sanayi ve ticarette kendisini kabul 
ettirmiş ve Dünya‘da bilinen teknoloji  markaları yaratmıştır.
Taiwan has a rich history and recent history fraught with difficulties, nevertheless  Taiwan created  known 
brands all around the World and imposed itself  in industry and commerce  as a result of working hard 
with perseverance through the years.
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«Tayvan, bölge için yükselen bir değer. 
İşte bu yüzden hayvan beslemesi 
konusunda doğal çözümlere yüksek 
önem veriyorlar.»

«Taiwan is a promising value for whole 
region. I think that’s why natural 
solutions about animal nutrition is of 
great importance for them.»

- Devran BİLGİN, DVM, Farmavet 
International

Hayvan sağlığı ve beslemesi 
konusunda yaşanılan sorunları 
dinleyen Dr. PETEKKAYA, 
bilimin ulaştığı en güncel 
doğal çözümler hakkında 
bilgilendirme yaptı. Farklı 
şehirlerde toplantı ve 
seminerlere katıldı. 

After listening the general 
problems faced about animal 
nutrition and health in Taiwan, 
Dr.PETEKKAYA has talked 
about the natural solutions that 
science has achieved recently.

He then informed about new 
products at meetings and 
seminars in various cities in 
Taiwan.
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VIV CHINA, Beijing   
September
06-08 2016

Farmavet International made a long tour in China this year. First, the Foreign Trade Department visited        
2 cities in North East China around Beijing. Later, the company exhibited at VIV CHINA  Exhibition as like 
previous years. Dr. Ercan PETEKKAYA, CEO of FARMAVET INTERNATIONAL also attended the Show. and 
Foreign Trade team have met visitors of VIV CHINA 2016 to establish new business relationships.

This year in VIV China the 
numbers of visitors were much 
more than the  Previous years.

Former President of World Poultry 
Science Association visisted our 
booth during the Expo. 

China has the world’s second largest economy. Gross domestic product 
in the last ten years have shown a steady increase every year. Largest 
technology brands built production institutions in China as Apple, BMW, 
Mercedes, Land Rover…etc. Also many Chinese brand has acquired an 
important place in the world market. 

For example; Volvo with the top-grade brand value, online trading portal 
Alibaba, Lenovo which has Thinkpads of IBM and Huawei. Additionally, 
we should not forget brands which are used instead of the giant brands 
as Baidu instead of Google, Youkoo for Youtube, Didi for Uber and 
WeChat for Facebook.

We are keeping the best quality facilities in our supply chains, as well as we 
provide  to farmers our end products by doing  activities for them to use 
effectively. Our goal is to deliver natural products that we have developed, to 
the world's farmers and breeders. Our purpose is to enable them to get both 
technical and financial benefits. That is why China is very important to us. In 
addition, culturally and historically we have good ties with China. 

Also after VIV CHINA 2016, we visited our business partners who 
distributes Farmavet International products in China as well as producers 
of raw materials.
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We observed enzymes until they replicated from scratch which derived from bacterial and fungal sources 
by a pilot production in the World’s most advanced probiotic enzymes manufacturing plant which was 
awarded by the Chinese government and which was among  the top 10 biotechnology companies by 
scientific committees.

The special raw materials for Farmavet International were produced by using knowladge and labor of 
hundreds of people, several PhD’s and it creates an opportunity for us to produce the raw materials of 
Farmazyme which is the best feed enzymes formulations. 
In order to measure performance, We observed machine trials that creates the gastrointestinal environment 
of a poultry and ruminant in the R&D center.

In this context, we present special feed enzymes 
formulations all around the World with Farmazyme. 
We are greatful for all our partners who prefer our feed 
enzymes. We hope to meet again in different events, 
you can continue to stay tuned and follow us.

«Farmavet International produces its special single 
enzymes in the state-of-art facilities in abroad and we 
do manufacture the end products in our R&D campus 
in Salihli. So we have scientific agrements with our 
factories abroad in the supply chain of FARMAZYMEs.

As like Apple develops the iPhone products in USA 
and produce it in China, we do the same thing for 
our special enzymes and we are proud to work with 
the best manufacturing sites in the World.» - Deniz 
Petekkaya, FARMAVET INTERNATIONAL
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IPEX PAKISTAN
22-26 September 2016 

The systematic production of broilers and 
laying hens began almost at 1962 in Pakistan. 
Depending on the production increase more 
than 2 million people earn there livelihood 
directly or indirectly in that sector, today. With a 
volume of 750  billion rupee and 15000 Poultry 
farms is Poultry Farming once of the important 
sectors in Pakistan. The Capacity of Broiler farms 
changes from 5.000 to 500.000 and meet 40 % 
of the meat requirment.

The yearly egg production reach to 18 million  
and the meat production reach to 2,2 million tons chicken meat. The yearly white meat consumption ratio 
is 7 Kg and 2 % of GNP is be provided from Poultry Sector. Dairy Farms prefere local Buffalos because of 
there milk production capacity (10-15 L) and milk fat content (7-8 %).

As FARMAVET INTERNATIONAL 
we had a fabulous and efficient week 
in Pakistan. Our first station was IPEX 
(International Poultry  Expo 2016) in 
LAHORE. IPEX is the largest and one 
and only Poultry Expo in Pakistan, which 
repeats yearly under the coordination 
of PPA (Pakistan Poultry Association) 
where we receive Guest with our 
Pakistan FARMAVET INTERNATIONAL 
Distributor and Partner.

We met old friends who already use 
FARMAVET products over the years and 
we met new friends who are excited and 
happy to start working with us. Meetings 
with veterinary consultants about our 
new and special products was also a nice 
experience for us.
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We met old friends who already use 
FARMAVET products over the years and we 
met new friends who are excited and happy to 
start working with us. Meetings with veterinary 
consultants about our new and special 
products was also a nice experience for us.

Some of our efficient meetings were, 1. with 
farmers who are very felicitous about the yield 
enhancing effects of our herbal products in 
poultry; 2. with different drug brand and feed 
additives distributors, in the PUNJAP area. 
It was nice for us to see that our Pakistani 
friends really interested in to learn the farming 
strategies and innovative products from Turkey.

We recognize Pakistan as a really breathtaking, hospitable and friendly country with extraordinary 
food culture included spices which are not found in any other countries. The peoples are really warm and 
helpful.  Almost all people know english and visit other countries to follow World trends, that is one of 
the most important reasons why there are integrated on the business world.

Pakistan takes important steps in education and infrastructure, trade and production, forge closer ties 
and make agreements with Turkey and China. Pharmaceutical production facilities are quite common. We 
as FARMAVET INTERNATIONAL will maintain our presence and increase support of Farming in Pakistan.
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EUROTIER 2016
NOVEMBER 15-18 HANNOVER

Farmavet International’s domestic and international business development team were in Hannover for 
exhibiting at EUROTIER 2016 GERMANY. Exhibiting at EUROTIER 2016 Hannover, brought an enormous 
interest to FARMAVET products. Since 2012 Farmavet International exhibits in Germany.

Farmavet International’ın yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme ekibi EUROTIER 2016 fuarında bulunmak üzere 
Almanya’daydı. 2012 yılından itibaren Almanya’da stand açan Farmavet International’ın ürünlerine, 2016 
EUROTIER fuarında da muazzam bir ilgi vardı.

The booth was well designed and hundreds of visitors have spent time at FARMAVET’s booth. Many 
existing distributors and partners had meetings scheduled at Farmavet’s booth. Also potential new 
partners from Asia ,Africa,Europe and Middle East were very interested to work with FARMAVET.

Yüzlerce ziyaretçi mükemmel bir tasarıma sahip olan Farmavet standında zaman geçirdi.Birçok mevcut 
distribütör ve ortak ve ayrıca, Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’dan potansiyel yeni ortaklar ile Farmavet 
International’ın standında toplantılar düzenledi.

«It is a usual thing for us to see Farmavet in any 
international event of the industry . We are really 
eager to be a partner of Farmavet International.» -A 
visitor from Ukraine

«Farmavet’i uluslararası etkinliklerinde görmek 
normal bir şey. Farmavet International’ın ortağı 
olmak için çok heyecanlıyız» - Ukrayna’dan bir 
ziyaretçi.

l Germany is the largest economy in Europe.
l It is the forth largest economy in the world by 
nominal GDP and the fifty largest by GDP (PPP).
l The country is a founding member of the 
European union and the Eurozone.
l The socio-economic policy of Germany is based 
on the concept social market economy.
l German economy is the third most complex 
economy according to economic complexity index.
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«We’re working with Farmavet International for 
many years and we definitely will keep working in 
future with more products such as MaviMoo Milk 
replacer and Bovifarm.»» A distributor from Middle 
East

«Uzun yıllar Farmavet International ile çalışıyoruz 
ve gelecekte MaviMoo Buzağı Maması ve Bovifarm 
gibi daha fazla ürünle çalışmaya devam edeceğiz.» 
Ortadoğu’dan bir distribütör

«We’re planning to import FARMAZYME 
FEED ENZYMES from FARAMVET .»»

A distributor from Africa.
«Farmavet’den Farmazyme yem enzimleri 

ithal etmeyi planlıyoruz.»
Afrika’dan bir distribütör.
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MEDYADAN 
HABERLER

25 Ekim 2016 tarihinde Salihli Lidya 
Sardes Otelde Geleneksel VII. FHABESAS 

SEMPOZYUMU, Ruminant ve Buzağı Besleme 
üzerine gerçekleştirildi. VII. FHABESAS 

SEMPOZYUM ile ilgili haberimiz 27.10.2016 tarihli 
Posta gazetesinde yayınlanmıştır. Sektördeki 

tüm dost ve müşterilerimize duyurulur.

Traditional VII. FHABESAS SYMPOSIUM which 
focused on ruminant and calf feeding was 

performed on october 25, 2016 in Lidya Sardes 
Hotel, Salihli. We announce to all friends and 
customers in the sector that The news about 

VII. FHABESAS SYMPOSIUM was published on 
Posta Daily News today.

Farmavet International’ın yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme ekibi 
EUROTIER 2016 fuarında bulunmak üzere Almanya’daydı. 
2012 yılından itibaren Almanya’da stand açan Farmavet 
International’ın ürünlerine, 2016 EUROTIER fuarında da 
muazzam bir ilgi vardı. EuroTier fuar ile ilgili haberimiz 
30 kasım 2016 tarihli Posta gazetesinde yayinlanmistir. 
Sektördeki tüm dost ve müşterilerimize duyurulur. 

Farmavet International’s domestic and international business 
development team was in Germany to participate at the 
EUROTIER 2016 fair. The products of Farmavet International, 
which has booth in Germany since 2012, also had a great 
interest in the 2016 EUROTIER exhibition. Eurotier fair was 
published in the  POSTA Newspaper dated November 30, 
2016. All friends and customers in the sector are notified.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
üyeleri arasında Türkiye, antibiyotiklerin 
hastalara en az etki ettiği ülke oldu.

OECD tarafından yayınlanan rapor, antibiyotik 
ilaçlara dirençte Türkiye’nin ilk sırada olduğunu 
ortaya koydu.

OECD raporuna göre, Türkiye’de antibiyotikli 
ilaçlara direnç oranı yüzde 38,8. Türkiye’nin 
ardından yüzde 37,7 ile Yunanistan, 35,2 ile Güney 
Kore geliyor.

Uzmanlara göre, basit bir soğuk algınlığı ya da 
grip tedavisinde bile antibiyotiklere başvurulması, 
geçmişte hayvan yemlerine kontrolsüz bir şekilde 
koruyucu olarak antibiyotik katılması gibi bilinçsiz 
kullanımlar, bakterilerin antibiyotik ilaçlara yönelik 
dirençlerinin artmasına yol açtı.

Antibiyotik direncinin artması, doğrudan 
antibiyotiklerin etkisinin azalmasına yol açıyor. 
Antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişmesiyle, 
eskisi gibi antibiyotik ilaçlarda fayda sağlanması 
da doğal olarak azalıyor.

OECD üyesi olmayan ülkelerde 
lider Hindistan

OECD raporuna göre, antibiyotiklere direnç 
oranı OECD içinde ortalama yüzde 17.4, AB 

ülkeleri içinde yüzde 17.8, G20 ülkeleri içinde ise 
yüzde 29.2.

Raporda, OECD dışındaki ülkelere de yer 
verilirken, bunlar arasında ilk sırayı antibiyotik 
direnç oranı yüzde 57.1 olan Hindistan aldı. Çin 
yüzde 43.7 ile bu klasmanda ikinci, Rusya ise 
yüzde 42.9 ile üçüncü sırada geliyor.

Öte yandan, antibiyotiklerin hala etkisini 
koruduğu ülkeler ise İzlanda, Hollanda, Norveç ve 
İsveç olarak sıralanıyor. Bu ülkelerden İzlanda’da 
antibiyotik direnci yüzde 3.5 iken, Hollanda’da 
yüzde 5.2, Norveç’te yüzde 5.5, İsveç’te ise yüzde 
5.6 oranında.

OECD’ye göre, antibiyotiklere dirençli 
bakterilerin ve antimikrobiyal direncin 
artmasına yanlış ilaç kullanımı dışında hayvan 
sağlığı, besin güvenliği, göç, kentleşme ile ilgili 
sorunlar da etkili oluyor. OECD raporunda, 
antibiotiklere dirençli bakterilerin artması 
yüzünden, 2015 ve 2050 yılları arasında Avrupa, 
Kuzey Amerika ve Avustralya’da gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde 2.4 milyon kişinin hayatını 
kaybedeceği uyarısı yapılırken, kişi başına yılda 2 
dolarlık bir yatırımla bu ölümlerin dörtte üçünün 
engellenebileceği bildirildi.

Kaynakça: https://tr.euronews.com/2018/11/07/
bilincsiz-antibiyotik-kullanimi-oecd-de-
antibiyotiklere-direnc-oraninda-turkiye-ilk-sirada 

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı: 
OECD’de antibiyotiklere direnç oranında Türkiye ilk sırada
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“Çok faydalı bir etkinlikti. Bu gibi eğitim faaliyetleri, 
FARMAVET olarak başarımızın sebeplerinden sadece biri.”
Hasret AKGÜL, Veteriner Teknikeri, Farmavet International

Bilimsel çalışmalarıyla dünya 
literatürüne yön veren FARMAVET 
INTERNATIONAL ekibi 20-21 Şubat 
2016 tarihlerinde düzenlenen 
“Değişimi Yönetmek” isimli 
eğitimdeydi.

DEĞİŞİMİ YÖNETMEK EĞİTİMİ
ŞUBAT 20-21 SALİHLİ

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın planladığı Lidya Sardes 
Hotel’de düzenlenen faaliyet katılımcılarından tam not 
aldı.
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Future Fish Eurasia Fuarı, başta T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri ve Su 
Ürünleri Tanıtım Grubu (SGT) olmak üzere, sektörün 
tüm dernek, birlik, kurum ve kuruluşlarının, lider 
firmalarının, üniversitelerin katılımı ve desteği ile 2 
Haziran Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını açtı 
ve fuar 4 Haziran Cumartesi gününe kadar devam etti.

Future Fish Eurasia Expo opened its gates at June 4th 
with the utmost attandance of various foundations 
including Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 
Aegean Exporters Union and Fisheries Promotion 
Group (SGT), leading universities and companies.

Hayvan sağlığı ve beslenmesindeki uzmanlığını yıllardır balıkçılık 
sektöründe de sürdüren FARMAVET INTERNATIONAL ekibi, 3 gün süren 
fuar boyunca birbirinden değerli sektör temsilcilerini standında ağırladı.

TEAM FARMAVET, who have been presenting their expertise in animal 
health and nutrition 
for more than three 
decades, hosted many 
sector representatives 
at their booth. It’s not 
hyperbole to say that, for 
three days, FARMAVET 
INTERNATIONAL booth 
was a meeting point for 
scientific discussions on 
aquaculture  health and 
nutrition.

FUTURE FISH EURASIA 2016
HAZİRAN 2-4 İZMİR
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Mevcut partanrlerinin yanı sıra, FARMAVET INTERNATIONAL’ın 
yurtdışında distribütörlüğünü yapmak isteyen çeşitli firmalarla da 
görüşen Dış Ticaret Koordinatarö Sn. Deniz Petekkaya, fuar boyunca 
sektör paydaşlarına ürünler hakkında bilgi verme fırsatı buldu.

Besides having some talk with the existing partners, FARMAVET 
INTERNATIONAL’s Foreign Trade Coordinator Mr.Deniz Petekkaya had 
a lot of chance to emphasize the general problems about aquaculture 
health and nutrition and FAMAVET INTERNATIONAL’s ultimate solutions 
for them.

Farmavet International Genel Müdürü Dr. Ercan 
Petekkaya, YAŞAR HOLDİNG A.Ş. Tarım ve Balıkçılık İcra 
Başkan Yardımıcısı Sayın Hasan Girenes ile Farmavet 
International standında sohbet ettiler ve sektör hakkında 
görüşmeler gerçekleştirdiler. Aynı zamanda fuar 
sürecinde Kılıç Balık, Agromey, Biomar-Sagun, ArtAkua 
gibi Sektör paydaşlarıyla da görüşme şansı bulundu.

CEO of FARMAVET INTERNATIONAL, Dr.Ercan 
Pektekkaya and Mr.Hasan Girenes (GM of Agriculture, 
Livestock and Fisheries Group, Çamlı Yem Corp.) shared 
many opinions and discussed new opportunities during 
the expo. Dr. Petekkaya, also had chance to meet some 
other industry leaders like Kılıç Balık, Agromey and 
Biomar-Sagun at FARMAVET INTERNATIONAL’s booth.
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
KARİYER GÜNLERİ
30 KASIM 2016 ELAZIĞ

Farmavet Internatıonal Genel 
Müdürü Dr. Ercan Petekkaya 
Elazığ Fırat Üniversitesi I. VETPAL 
Kariyer etkinliğine konuşmacı 
olarak katıldı.

Dr. Ercan Petekkaya Genç 
meslektaş adaylarına Tecrübeleri 
ve kariyer hayatıyla ilgili bilgiler 
verdi.

Dr. Ercan Petekkaya bu tarz 
etkinliklere katılmak hem kendileri 
için hem de genç arkadaşlar için 
çok iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Farmavet International General 
Manager Dr. Ercan Petekkaya 
Participated as a speaker in 
I.vetpak career activity at Elazığ 
Fırat University

Dr. Ercan Petekkaya gave 
informations about his 
experiences and caree life to 
young colleague candidates.
Dr. Ercan Petekkaya stated that 
joining such events is a great 
opportunity for bolth themselves 
an young friends.
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VII FHABESAS
25 EKİM 2016 SALİHLİ - MANİSA
Bu yıl VII. düzenlenen FHABESAS yurtiçi ve yurtdışıdan bir çok katılımcının katkısıyla gerçekleştirildi 
Farmavet Internatıonal Dış Ticaret Koordinatörü H.Deniz Petekkayanın açılış konuşması ile sempozyum 
başladı. Yabancı konukların da yer aldığı sempozyum verimli geçti.
VII. FHABESAS organized with the contribution of many participants from home and abroad.
The symposium started with the opening speech of Farmavet International Foreign Trade Coordinator 
H.Deniz Petekkaya. The symposium, where foreign guests were also present, was fruitful. 

Prof. Dr. Armağan Hayırlı tarafından moderatörlüğü yapılan VII. 
FHABESAS’ ta  ruminant beslemede mikotoksinlerin önemi konulu 
sunumunu da  gerçekleştirdi. 
The Symposium was moderated by Prof. Dr.  Armağan Hayırlı. He also 
presented a presentation on the importance of mycotoxins in ruminant 
feeding in FHABESAS.
Farmavet International’ ın öğren ve paylaş sloganı ile gerçekleştirilen 
sempozyumda  Prof. Dr. Armağan Hayırlı sunumu  ilgiyle takip  edildi.
The presentation of Prof. Dr. Armağan Hayırlı was followed with 
interest  in the Symposium which is organized with slogan of Farmavet 
International which is ‘’learn and share’’.
VII. FHABESAS için Polonya’dan gelen konuşmacılar Dr. Pawel Gorka’ 
nın Buzağı besleme ve gelişiminde mamanın rolü, Buzağı mamalarında 
bioaktif maddelerin etkisi ve Marci Staslak‘ın Süt sığırında doğum 
öncesi ve sonrası geçiş  döneminin yönetimi hakkında yaptıkları 
sunumlar sempozyuma katılan tüm katılımcıların  dikkatini çekti.
Speakers from Poland who comes for  VII.FHABESAS receive intense 
interest from participants. The presentation of Dr. Pawel Gorka’s on 
role in the feeding and development of calves, the impact of bioactive 
substances in calf foods, and Marci Stasiak’s presantation which 
focused on the management of transition to pre-natal and post-natal 
transition in dairy cattle caught the attention of all participants in the 
symposium.
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Farmavet İnternational çalışanları da sempozyumda Farmavet ürün grupları hakkında bilgi verdi.
Farmavet Satış Müdürü Veteriner Hekim M.Zeki Erünsal buzağı maması – Mavimoo’ nun özellikleri hakkında 
bilgi verirken, Saha destek ekibinden Ziraat Mühendisi Hatice Üney mikotoksinlerle mücadele ve  Farmavet 
International toksin bağlayıcılarının rolü hakkında bilgi verdi.
Farmavet International team also gave information about the Farmavet product groups in the symposium.
While giving information about the characteristics of Mavimoo, Agricultural Engineer Hatice Üney from 
the field support team informed about the role of Farmavet International toxin binders and fight against 
mycotoxins.

Farmavet Internatıonal Saha destek ekibinden Veteriner 
Teknikeri Hasret Akgül sempozyuma katılan misafirlerle 
röportaj yaparak sempozyum hakkındaki düşüncelerini aldı.
Veterinary Technologist Hasret Akgül from Farmavet Internatonal 
Field Support Team took opinions about the symposium by 
interviewing the guests attending the symposium.
VII. FHABESAS’ ta sunumlar bittikten sonra UZMANA SORUN 
bölümünde Prof. Dr. Armağan Hayırlı, katılımcılara buzağı 
besleme ve sağlığı hakkında bilgiler  verdi. Uzmana sorun 
bölümünden sonra Farmavet International Genel Müdürü Dr. 
Ercan Petekkaya’nın kapanış konuşması ile sempozyum sona 
erdi.
After the presentations at VII.FHABESAS, Prof. Dr. Armağan 
Hayırlı gave informations  about calf feeding and health. After 
the quenstions and answers session , the symposium ended 
with the closing speech of Farmavet International General 
Manager Dr.Ercan Petekkaya,

Sempozyum sırasındaki kahve aralarında sektördeki kişiler birbirleriyle ve uzmanlarla sohbet etti ve bilgi 
alışverişi için fırsat buldu. Yemek öncesi ve sonrasında Sempozyumda konuşulan konularla ilgili görüşmelere 
devam edildi.
Among the coffee during in the symposium, the people in the sector chatted with each other and experts 
and had the opportunity to exchange information. Before and after the dinner, negotiations on the topics 
discussed in the Symposium were continued.
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VII. FHABESAS sempozyumunun sonunda konuşmacılara ve katılımcılara katılım sertifikaları verildi. 
Sempozyum sonunda  gala yemeği ile etkinlik devam etti.
At the end of the VII. FHABESAS symposium, certificates were given to speakers and participants
At the end of the symposium, activity continued with gala dinner.
Farmevet International Satış ekibi de tam kadro olarak FHABESAS ta yer aldı. Satış ekibinin gelen misafir-
lerle yakından ilgilenmesi katılımcıları çok memnun etti.
The Farmevet International Sales team also included to VII. FHABESAS as full staff. Participants were very 
pleased with the sales team’s close attention to the incoming guests.

25 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen 
sempozyumdan sonra 26 Ekim 
2016 Çarşamba günü Farmavet 
Internatıonal fabrika ziyareti 
yapıldı. Üretim ve Laboratuarda 
Kimya Mühendisleri ve Kimyagerler 
tarafından ziyaretçilere 
bilgilendirmeler yapıldı.  Ar&Ge ve 
Üretim tesisi katılımcıların ilgisini 
çekti.

After the symposium held on October 
25, 2016, Farmavet International 
factory visit was held on 26 October 
2016 Wednesday. Chemical Engineers 
and Chemists in the production and 
laboratory informed the visitors. The 
R & D and production facility attracted 
the attention of participants.
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Farmavet international
Gmp + son denetimi 05.12.2016

Balikesir Panderma fabrika ziyareti 
07.12.2016

Farmavet Internatıonal 2013 yılında açılan 
tesisin hem sıvı hem pelet hem de toz üretim 
bölümleri, 41 farklı silo, 4 elektro scale ile 
çalışan üretim hatları, kalite labarotuvarı, son 
ürün stok, hammadde ve ambalaj depoları ile 
bugün ISO 9001, ISO 22000, GMP Belgeleri 
mevcut olan ,GMP+ belgesi için başvurusu 
yapılmış, dosya numarası alınmış olup, son 
denetimi 5 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. 

Denetim  iyi şekilde sonuçlandı ve Farmavet 
International GMP + belgesini aldı. 

Farmavet Internatıonal Ar-Ge   ekibiyle 
beraber çalışmalarına aralık vermeden, yenilikleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Farmavet International opened the facility in 2013 and now has ISO 9001, ISO 22000, GMP Certificates 
available with liquid and pellet and powder production departments, production lines operating with 41 
different silos, 4 electro scales, quality lab, final product stock, The application for the GMP + certificate 
was filed, the file number was taken and final inspection was done on 5 December 2016.

The audit was successful and Farmavet International received the GMP + certification.
Farmavet International continues to closely follow innovations without giving a break to work with the R & 
D team.

Farmavet Internatıonal Balıkesir 
de bulunan Panderma Gıda 
ve Hayvan sağlığı yetkilileri, 
Fabrikamızı ziyaret etti. 
Farmavet Internatıonal bayisi 
olmak için görüşmeler yapıldı 
ve yeni anlaşmalar imzalandı. 
Farmavet Internatıonal Genel 
Müdürü Dr. Ercan Petekkaya  son 
sistem üretim tesisimizi  misafirlere anlattı. Misafirlerimiz  fabrika ziyaretinden memnun bir şekilde ayrıldı.

Farmavet International was visited by PANDARMA Food and Animal Health authorities located in Balikesir. 
Negotiations were held to become an International agent and new agreements were signed. Farmavet 
Internatıonal General Manager Dr. Ercan Petekkaya told the guests about our latest system production 
facility. Our guests were satisfied with the visit to the our factory.
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Farmavet international Taiwan’lI 
Misafirlerin Fabrika ziyareti 08.12.2016

Tedarikçimizin Ziyareti

Taiwan’ da hali hazırda bilinen ürünlerimizin 
üretim yerinde  görmek için gelen Taiwanlı 
misafirlerimiz, Dış Ticaret koordinatörümüz H. 
Deniz Petekkaya eşliğinde fabrikamızı gezdiler. 
Ar-Ge çalışmalarımız ve GMP+  başvurumuz 
hakkında bilgi veren Deniz Petekkaya misafirlerle 
yakından ilgilendi.

Our Taiwanese guests, who came to Taiwan 
to see our products already known at the 
production site, visited our factory in cooperation 
with our foreign trade coordinator H. Deniz 
Petekkaya. Deniz Petekkaya, who gives 
information about our R & G work and GMP + 
application, was very interested in the guests.

Farmavet Internatıonal Hollanda’da tedarikçi temsilcisi olan Wesly Fabrikamızı ziyaret etti.
Genel Müdürümüz Dr. Ercan Petekkaya ve Dış Ticaret Koordinatörümüz Deniz Petekkaya’nın eşlik ettiği, 
AB kalitesindeki üretim tesislerimizi gezen Wesly fabrikamızı çok beğendiğini belirtti. 

Farmavet International visited by Mr. Wesly who is the supplier representative in the Netherlands.
General Manager Dr. Ercan Petekkaya and our Foreign Trade Coordinator Deniz Petekkaya accompanied  
to Mr. Wesly during factory tour  which EU production facilities and Mr. Wesly mentioned that he liked our 
facility very much.
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THE STORY OF
FARMAGULATOR©

UNDER THE SPOTLIGHTS
Recently, we are getting lots of attention from media. One of the scientific innovations of Farmavet 
International is attracting interest of many professionals. This innovative product gives hope to everyone 
for a better and natural animal nutrition.  As a feed  additive developer and manufacturer Farmavet 
International is proud to share the news with you.

Our foreign trade manager Deniz Petekkaya had been invited to a TEDx (independent TED events around 
the World) to talk about the story of Farmagulator and his life. Later CNN Turk TV chanel and EKO IQ 
magazines interviews him about the topic.
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We are delighted to get the chance to introduce our innovative animal nutrition solutions around the World.
In this case, FARMAGULATOR story has been high ighted by media representatives. Our Foreign Trade 
Manager Deniz Petekkaya has been invited to a TEDx event in Istanbul in April 2016. He talked about 
how he changed his career path in order to spread this natural animal feed additive to the World. EKO IQ 
Magazine’s June 2016 issue published an interview of him.

«My interview with EKO IQ Magazine has been published. For those who are curious about the topic: we 
talked about agriculture, farming, food systems, and natural solutions for animal nutrition. EKO IQ is the 
first carbon neutral magazine in my regionthat publishes news about green business models, sustainable 
solutions...etc» –Deniz Petekkaya
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Buzağılarda
Besleme ve Büyüme İlişkisi

Buzağıların yetiştirilmesi süt sığırcılığı 
işletmelerinde geleceğe yönelik kritik bir 
yatırımdır. Dişi buzağılar, babalarından 

aldıkları genotipik özelliklere bağlı olarak analardan 
daha iyi bir genetik yapıya sahip olabileceklerinden 
sürünün süt verim projeksiyonunu şekillendirir. Dişi 
buzağılar sürünün sayısal büyümesinde önemli 
rol oynadığı için anaçlardan sürü dışı bırakılma 
oranını da etkiler. Erkek buzağılar ise çoğu işletme 
için kasaplık materyal ve işletme yapısına göre 
de damızlık boğa olarak kullanılır. Bu nedenlerle 
pek çok sütçü inek işletmesi buzağı yetiştiriciliğini 
uzun dönem karlılık açısından dikkate almaktadır. 
Buzağılar doğduklarında iki önemli dezavantaja 
sahiptirler. Bunlar, bağışıklık sistemi ve rumen 
fonksiyonu ile alakalıdır. Sütle besleme döneminde 
rumenin gelişimi ve fonksiyonlarını kazanması 
devam ederken 
immunitenin de 
sağlanması gerekir 
ancak buzağıların 
non-ruminant 
(tek mideli) 
gibi beslenmesi 
söz konusudur. 
Buzağılar 
immunitenin 
başlangıcını 
sağlayacak 
antikorların emilimi 
için kolostruma 
gerek duyar. 
Daha sonra kendi 
antikorlarını 
sentezleyebilirler.

Sütten kesim 
öncesi bakım için 
gerekli iş gücünün 
sağlanması, sağlığın 

korunması ve bireysel besleme buzağı üretimindeki 
temel maliyet unsurlarıdır. Büyüme ve gelişme ile 
sağlık birbirleriyle ilişkili olup, buzağı sağlığı ile ilgili 
süreç doğumdan 2 ay önce başlar. Kuru dönem 
süresi ve kuru dönem beslemesi buzağı doğum 
ağırlığını etkilemektedir. Doğumun şekli (normal-
güç) de buzağının postnatal hayata adaptasyonunu 
ve kolostrum kalitesini etkilemektedir. Sütten kesim 
öncesi büyüme hızı ilk laktasyon süt verimindeki 
varyasyonun %22’sini açıklarken genetik yapı 
sadece %7’sini açıklayabilmektedir. Kuru madde 
(KM) tüketimi ve sütten kesim öncesi büyüme 
hızını yavaşlatan tüm faktörler ergin dönemdeki süt 
verimini de etkilemektedir. Dolayısıyla, buzağıların 
büyümesi üzerine besleme yönetiminin etkisini 
anlama etkili ve karlı yetiştiricilik için önemli bir 
konudur.

l Uğur SERBESTERa,  l Emre YILMAZb,  l Armağan HAYIRLIb

aZootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme AD, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana
bHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum



WE INNOVATE THE BEST FORMULA FOR 
YOUR FISH AND SHRIMPS

BALIK VE KARİDESLERİNİZ
İÇİN EN İYİ FORMÜL
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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 

2017
l VIV ASIA THAILAND MARCH
l VISAD MARCH
l FIRAT VETERİNER FAK. VETBAK NEWSLETTER
l ERZURUM ATA TEKNOKENT TOPLANTISI
l VIV 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






