EDİTÖRDEN

holdingler tarımsal faaliyetlere yatırım yapabilir. Tarımsal üretim ufak
aile işletmelerinden kontrolünden
çıkar, bu daha etkin bir kaynak kullanımını ve daha kârlı üretimi doğurabilir, fakat diğer yandan sosyolojik olarak toplumdaki çiftçi aileleri ve
onların kuşaktan kuşağa aktardıkları
kültürü olumsuz etkileyebilir.

BİRLİKTE
DAHA İYİ
BİR
GELECEĞE
Değerli okuyucularımız,
Uzun bir aradan sonra tekrar buluşmak ve sizlerle attığımız adımları
paylaşmak bizlere büyük bir keyif verecektir. Bu sayımızı hazırlarken fark
ettik ki son birkaç yıldır katıldığımız
onca etkinlik var, “Acaba hangilerini
derlesek?” diye düşünürken, oldukça
yoğun geçen 2014 yılındaki etkinliklerimizi bu sayıda toplamak istedik.
Umuyoruz ki önümüzdeki sayılarda
2015 ve 2016 yıllarını da sizlerle paylaşırız ve tarihe not düşmüş oluruz.
Böylece sene bitiminde de 2017’de
neler yaptığımızı paylaşan bir sayı
ortaya çıkartabiliriz.
Ülkemizin nüfusu artmaya devam
ediyor ve 2017 ilk çeyrekte TÜİK verilerine göre büyüme oranlarımız %
5 gibi oldukça umut verici oranlarda seyretti. Dinamik bir nüfus hem
üretime hem de tüketime hız katarken hayvancılık sektörümüz de Dünya fonlarının ilgisini çekiyor. Yabancı sermaye ülkeye girebilir, ama sıfırdan yatırım yapmak yerine hali hazırdaki bir değeri satın alabilir. Küresel
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Ne de olsa küresel bir sistemdeyiz
ve tabi ki ülkeye yabancı yatırım gelecektir, gelmelidir de. Fakat, bu düzende yerli firmalar neler yapmaktadır onlara bakmak gerekir. Yani acaba neden değerli gıda markalarımız
bir bir yabancı gıda devlerine satılmaktadır? Veya büyük markalarımız
yurtdışında da firma satın almaya
ne zaman başlayacaktır? Ne zaman
uluslararası fuarlara yerli firmalar sırt
sırta verip katılacaktır? Mevzuatlarımız ihracatın önünü daha fazla açmaya çalışmalı ve yerli sanayiye desteği arttırmalıdır. Zira artık mücadele
ekonomik alanlardadır. Dev markalar, küreselleştikçe, değer yarattıkça
ülkelerin kaleleri haline gelir, onları
bu satranç oyununda kaptırmamak
lazımdır. Aksi takdirde artık her türlü
kaynağı ülkeye ithal ederek burada
üretim yapmaya devam edebilirler.
Bence, biz ülke olarak üretmeye devam ettikçe, bu alanlarda eğitimli arkadaşları sisteme dahil ettikçe,
kaliteli yerli markaları tercih ettikçe, her geçen yıl daha da iyileşeceğiz. Geçmişte maalesef yerli ürünlere şüpheyle bakan birçok kişi tanıdım. Ama artık devir değişiyor, yerli markalarımız sektörümüzde Dünya kalitesinde üretim yapabiliyor. Bakınız, Avrupa’da doğan ve Dünya’da
kabul gören yem ve yem katkıları
kalite sertifikasyonunda 2017’de en
kapsamlı sertifikayı alan ilk yerli firma olarak Farmavet International
hepimize bir gurur yaşatıyor. Yine
bu yıl içinde İngiltere’ye sofistike bir
yem katkısını ilk defa Farmavet International ihraç ediyor. Diğer yandan
Tayland’daki karides çiftliklerine ba-

ğışıklık arttırıcı doğal yem katkılarını Farmavet International Türkiye’de
üretip gönderebiliyor. Tüm bu gelişmeler ulusal ve yerel basında yer alıyor.
Farmavet International, sadece bir
yem katkıları üreticisi değil, bir değer yaratıcısı olarak sektördeki varlığını sürdürüyor. 2017’de Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi yatırımına daha başlıyor.
Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerle her fırsatta tanışmaya gayret ediyor.
Sorumluluğumuzun farkında, Dünya sahnesinde ülkeyi temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bu bağlamda en iyi
yem katkılarını geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Bizi tercih
eden tüm paydaşlarımıza, ürünlerimizi kullanan tüm kurumlara ve çiftçi kardeşlerimize, ekibimizde çalışan
tüm arkadaşlarımıza, bizi takip eden
tüm diğer yerli üreticilere teşekkürü
bir borç biliriz. 6-8 Temmuz’da VIV
TÜRKİYE 2017 kanatlı fuarında görüşmek üzere…
Birlikte, daha iyi bir geleceğe…
Saygılarımla,
H. Deniz Petekkaya, Yönetim Kurulu
Üyesi, Farmavet International

DÜNYADAN HABERLER / AROUND THE GLOBE

BM eğitimi halkın biyoteknoloji
ve biyogüvenlik anlayışını
geliştirmeyi amaçlıyor
Türkiye’de bu hafta gerçekleşen FAO
eğitiminde tarımda yeni teknolojiler
ve kamuoyu tartışmaları ele alınıyor.
21 Haziran, Ankara, Türkiye–İnsanlar modern tarım biyoteknolojileri ve
biyogüvenliği ile ilgileniyorlar ancak
çoğu zaman bilerek tartışma için –
meselelerin tartışıldığı kamusal- bilgi eksikliği yaşıyorlar.
Ankara’da bu hafta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Türkiye’den hükümet yetkilileri ve
ünlü bilim insanları tarımsal biyoteknoloji meseleleri üzerine açık diyalog ve karar vermede farklı grupların nasıl dahil olabileceği konusunda
BM Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO)
eğitim alıyor. Dünya bugün tarımla ilgili görülmemiş zorluklarla karşı karşıya: 2050 yılında 9 milyara varması beklenen dünya nüfusunu besleme ihtiyacı, ucuz enerji kaynaklarının azalması, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin erozyonu bunlardan başlıcaları. Artan nüfusun gıda ihtiyacını
karşılamak için önümüzdeki 30 sene
boyunca tarımsal üretimin küresel olarak yaklaşık yüzde 60 civarında arttırılması gerekiyor- hatta gelişmekte olan ülkelerde iki katına çıkarılması gerekiyor. FAO ilave üretimin
yaklaşık yüzde 80’nin tarımsal araştırmalardaki gelişmeler vasıtasıyla
sağlanacak ürün verimliliğinin arttırılmasından karşılanması gerektiğini öngörüyor.
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FAO tarımsal yenilik sistemleri ve
bilgi paylaşımı yetkilisi Nevena
Alexandrova-Stefanova “İnsanlık tarihinde birçok zaman tarımsal araştırma ve yenilik gıda arzını yükselterek artan nüfusun kitlesel açlığa
maruz kalmasının önüne geçmiştir.
Araştırma ve yeniliklerin bugün ve
yarının çok boyutlu zorluklarına cevap vermekte ana rol oynayacağına
eminiz.” diye konuştu. Ancak teknoloji tek başına etkili bir çözüm değil.
FAO teknolojik yeniliklerden yararlanmak için çiftçi ve topluma imkan
veren bir çevrenin önemine dikkat
çekiyor. Böyle bir çevreyi yaratmak
ve korumak için genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), yeni tohum
ıslah teknikleri veya hatta e-tarım
gibi yoğun teknoloji bilgisi üzerine
kamusal diyalog çok önemli. Tarımsal eğitimi ve bilimin kamusal farkındalığı gecikirken şimdiye kadar çoğu
hükümet müdahalesi GDO’lar için
biyogüvenlik çerçeve düzenlemeleri kurmakla sınırlı kaldı.
Ankara’da 19-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen eğitimde 20
kadar uzman tarımsal biyoteknolojiler ve biyogüvenlik üzerine kamusal
farkındalık, katılım ve risk iletişiminde ortak zorluklar ve fırsatları tartışıyor. Bu kurs FAO’nun alt bölge teknik işbirliği programında yer alan “Biyogüvenlikte kapasite geliştirme”nin
bir parçası. Katılımcılar ülkelerinin

şu konularda uluslararası yükümlülüklerinden kaynaklanan mevzuat gereksinimlerinin bilgisi geliştirecek: risk farkındalığı, farklı izleyicilerin riskleri nasıl farklı algılayabileceğini öğrenmek, onların mesajlarını
düzenlemek, iletişim stratejileri oluşturmak, nasıl halka açık duruşmalar organize edeceğini ve medya ile
nasıl etkili etkileşimde bulunacağını
öğrenmek.
FAO Orta Asya Alt Bölge Temsilcisi Yuriko Shoji her ülke için GDO’lar
ve diğer tarımsal teknolojiler üzerine
politika seçimleri yapıldığını belirterek “Biyoteknolojilerde kendi kapasitelerini oluşturmak ve her seviyede
fikir alışverişini sürdürmek için hükümetlere yardım etmek önemli. FAO
bunlar için kendini adamış durumda. Ülkelere eğitim ve teknik işbirliği
sağlamaya devam edeceğiz; kamusal tartışmaları ve kararları bilgilendirmek için dengeli, bilimsel temelli bilgi sağlamayı sürdüreceğiz.” diye
konuştu. Eğitim faaliyetinin aynı zamanda Türkiye’nin risk analiz tecrübesi ve GDO’lar üzerine önemli şekilde katkıda bulunan sosyo-ekonomik
mülahazalarıyla bölgesel işbirliğini ve ağ oluşumunu güçlendirmesi
bekleniyor.
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ILDEX VIETNAM 2014
Uzak Doğu’da doymuş, gelişen ve
yeni oluşan piyasalar mevcut. Yem
katkıları konusunda Vietnam aynı
Tayland gibi bölgenin büyük pazar- larından birisi. Yerel firmaların
yanı sıra, fuarda büyük oranda stand
açan, Güney Kore ve Çin firmaları
idi. Farmavet International da gururla bu ülkelere uzun zamandır ürün
te- darik etmektedir.Bugun, bölgenin 6 ülkesinde ürünleri olan Farmave- tin farklı ülkelerde yeni partnerlerle güçlü ilişkiler kurmayı planlıyor.
‘Bu yıl Çin ve Güney Kore’deyiz’
“Büyük müşterilerimizi Türkiye’de
bulunan fabrikalarınıza getirmeyi ve
seminer vermeyi iple çekiyoruz. ” –
Bir fuar katılımcısı

Farmavet International’ın Dış Ticaret Koordinatörü Deniz Petekkaya Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam da gerçekleşen ILDEX VIETNAM
2014 fuarıdaydı. Bir çok anlamda bu
fuara katılım, Farmavet adına büyük
bir avantajdı. Çevre ülkelerden gelen
hali hazırdaki iş ortakları ve distribütörlerle görüşmenin yanı sıra, Farma- vet ayrıca ürünlerini Vietnam’a
ithal edip distribütör olmak isteyen
bir çok firma ile de görüştü.

Farmavet International Diş Ticaret
Koordinatörü yerel ithalatçı ile buluşmanın yanı sıra Uzak Doğu ülkelerinden gelen firma yetkilileri ile de
görüştü.

“Bir süredir, Farmavet ürünlerini inceliyor ve ithal etmek istiyordum.
Ar- tık Farmavet sayesinde Vietnam
da güçlü bir ürün gamı yaratabilecegiz. ” –Bir fuar katilimcisi
“Hali hazırdaki distribütörlerimizle
buluşmak ve onlara isteklerine her
zaman ve her yerde cevap verebileceğimizi göstermek bizim icin büyük bir zevkti. ” – Deniz Petekkaya

“Yıllık hedeflerimize göre, 1 yıl içinde, Uzakdoğudaki satış hacmimizi
35% daha da arttıracağız. Bu bölgede seneye yine stand açacağız böylelikle bayilerimizi destekleyecegiz”
– Deniz P.
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Dubai AGRAME 2014

Farmavet International’ın Dış ticaret
koordinatörü Deniz Petekkaya AGRAME 2014 fuarı için Dubai’deydi. Bu
fuara katılım yine Farmavet’e büyük
avantaj sağlamış oldu. Bir çok anlam- da Farmavet için başarılı geçen
fuar- da çevre ülkelerdeki hali hazırdaki bayilerimizle ile verimli toplantılar yapıldı, bunun yanı sıra Farmavet ürünerini BAE’ye ithal edip hem
Dubai‘de hem de Körfez ülkelerinde tedarik etmeyi hedefleyen bir çok
yerel firma yetkilisi ile görüştü.
Orta Doğu yem ve su katkılarında en
büyük pazarlardan birisi.
Farmavet International bu pazara
yıl- lardır gurula mal ve hizmet götürü- yor. Bugün bölgedeki 10 ülkede
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bu- lunan Farmavet, kurduğu uzun
süre- li is ilişkileri ile saygın bayilerle
aktivi- telerine devam ediyor.
Farmavet International Dış Ticaret
müdürü bir çok firmanın standında davet edilmekten dolayı memnun- du, gurur duyduğu bu olayı güzel bir misavirperverlik örneği olarak
nite- ledi.
“Sizi bir çok ülkede ve uluslararası etkinlikte aktif olarak görmek çok güzel. Önce Endoneyza’da tanıştık, sonra Çin‘de ve Almanya’da bulustuk, ve
simdi de burada. Iyi bir örneksiniz ”
– Dubai de bir ziyaretci
“Farmavet’i bir çok farklı ülkeden biliyoruz, BAE de sizin ayrıcalıklı bayi-

niz olmak istiyoruz”–Dubai’de bir katılımcı 2014
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FARMAVET’s JORDAN VISIT May 2014:
A successful tour in a beautiful country
Between the 5th and the 9th of May 2014, Farmavet International’s founder and Managing
Director Dr Ercan Petekkaya visited Jordan. It
was a great opportunity for Farmavet international to meet with the business partner
in Jordan and visit many more places in the
in- dustry.

Farmavet Internationalhas been
ac- tively working in Middle East
area since many years. Jordan has
an important role in agriculture
and animal husbandry of the Middle East. Many years ago Farmavet
In- ernational’s products have been
in- troduced to Jordanian market
how- ever with 2014 a bright refresh
has started. The business partner
of Far- mavet International is a well
known and successful Veterinarian.

“I am glad that I came here. First of
all, the country is great and future
will be good in terms of agriculture
and business. Second, our partner
here is a technical and well known

professional. Third, I am impressed
by the well organized schedule.
Hopefully we will visit Jordan again.”
Dr.Ercan Petekkaya, Founder and
CEO, Farmavet International.

In just a few days, Farmavet and its
partner have visited 4 cities: Irbid,
Jarash, Al Zaaqa and Amman. Farmers, Poultry farm owners, technical
managers, ruminant farms, largest
feed manufacturers, dairy, egg, meat
companies have ben visited. Also
Veterianry drug stores and other
businesses have been visited by the
Farmavet team.
“I would like to inform you that Farmavet Quality Control team is working very strict. The packages are
great. Also the communication between us and the Quality Control
team is so fast. Congratulations for
having such a good team.” – Business
partner of Farmavet in Jordan
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RUSSIA Technical Tour
Russia is one of the biggest livestock producers in the World. Therefore, the country is also a leading feed manufacturer.
According to the Russia Grain union the
compound feed production increases in
Russia.
Farmavet International organized another tour to Russia this year in late May.
Right after the exhibition at VIV Europe, a
technical tour has been scheduled by Farmavet and its business partner in Russia in
order to visit farmers and agri-businesses
in various cities of Russia.

“Farmavet’s visits are highly appreciated. These activities are helping
us to bring technical service to our
end users such as poultry and swine
farmers .”- Business partner of Farmavet

Last year, we have visited Russia in
May and October. We were at VIV
RUSSIA 2013 and also in diﬀerent cities to give some seminars. Visit- ing
Russia is good in terms of un- derstating the farmers’ needs and approaches. All of our visits are full of
meetings and fruitful. Overall, we
had a great and successful meeting
in Russia.
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“We are dealing with the best companies in Russia. We are proudly visiting farms and companies that our
partner works with. All I can say that
Russia is a big country with a developing market and promising future.
We will visit here again soon.”- Deniz
Petekkaya, Foreign Trade Coordinator, Farmavet International
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“Since early 2000’s I have been visiting Russia. I have seen diﬀerent
cities and met with farm owners,
Doctors, business people, researchers, manufacturers and distributors.
Until now, we couldn’t really focus
on Russian market, but it’s time to
let the Russian farmers know about
FARMAVET’s scientific products. If
they win, we win.“- Dr Ercan Petekkaya, Founder and CEO of FARMAVET INTERNATIONAL

FARMAVET team have travelled to 3
cities in 3 regions. They had a busy
schedule in 5 days during Russia
Technical Tour.
“Many companies are visiting us, but
your approach to these technical issues and your way of presenting is
better than others. In other words,
yes we are interested to your products..”
– Technical manager at one of the
biggest poultry breeding and meat
processing companies.

On site visits are critically important
during technical tours. We have to
visit farms and talk to them in order
to make a good observation and
give technical support.
Moscow, Oryol, Belgorod and some
other parts of the county have been
visited by Farmavet team and its
business partners. Architecture and
history in Russian cities are significant.

FARMAVET INTERNATIONAL
has been active in Russian
markets since many years.
Today, having many technical contacts and knowing
many business are supporting the communication between the company and its
partners.
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VIV EUROPE 2014
Farmavet International’s Foreign Trade Coordinator and Financial Manager were in Utrecht for
exhibiting at VIV EUROPE 2014.

Exhibiting at the VIV EUROPE 2014 brought a tremendous interest to FARMAVET. The booth was well designed and hundreds of visitors spent time at FARMAVET’s booth. Many distributors from Asia, Africa, Europe, Latin America and Middle
East were very interested to work with FARMAVET.

“This year at VIV
EUROPE the number
of visitors were
much more than the
previous years.”
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CANADIAN TOUR Summer 2014
G8 ülkelerinden birisi olan Kanada ayrıca dünyanın en geniş,tarım
ekonomilerinden birisine sahip. Kuzeyinde tarıma elverişsiz geniş
toprakları olmasına rağmen, Kanada yem ve gıda üretiminde oldukça
büyük. Bu yıl, FARMAVET INTERNATIONAL’ın ürün ve aktivitelerini tanıtmak
için Kanadalı çiftçileri ve yem üreticilerini ilk kez ziyaret ettik.
“Biz daha önce Farmavet ürünlerine
benzer ürünler kullandık. Hala da bazılarını kullanmaktayız. Ben inanıyorum ki ürünleriniz gelecekte Kanada
çiftlik hayvancılığı sektöründe büyük
rol oynayacak.” Abbotsford, BK’dan bir
süt ürünleri beslenme uzmanı
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Fraser Vadisinin verimli toprakları Kanadalı çiftçilerin bir çok bitki,sebze
ve meyve yetiştirebilmelerine imkan veriyor.
Hali hazırda mevcut bir yem katkı- sı
tanıtmak yerine, Farmavet,hayvan
besleme pazarına yeni,bilimsel olarak kanıtlanmış girişimler getirmeye
odaklanıyor.
“Buradaki yem endüstrisi biraz tutucu olabilir.
“ Kanada çapında yaklaşık 2,700 tavuk yetiştiricisi mevcut . ”

Hepimiz var olan tedarikçilerimiz ve
ürünlerimizle gayet mutluyuz.Fakat yeni,doğal ve bilimselliği kanıtlan- mış bir yem katkısı aramakta
hiçbir yanlış yok.Tescil sürecinin tamam- lanması boyunca,strateji geliştirmek için daha detaylı bir buluşma gerçek- leştirebiliriz” – En büyük
yem üretici- lerinin birinden bir beslenme uzm.
Türlere göre tamamlanmış yem
üretimi (Milyon ton) 2010
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Toplam
Domuz
Sığır
Süt
Tavuk
Diğer

30.5
11.0
8.8
5.5
4.3
0.9
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EUROTIER 2014
November 11 -14 Hannover
Modern Animal Husbandry?
That’s what the EuroTier is all about.
This year about 2.200 businesses are
represented at the world’s lead- ing
exhibition for animal husbandry
and management at the Exhibition Grounds in Hannover. It is the
world’s leading window for innovations concerning machinery, facilities and working funds of professional animal husbandry. For several
years companies concentrate their
innovation cycles on the EuroTier in
Hannover. There they present their
novelties for the international markets. And we proudly say that FARMAVET INTERNATIONAL was at EUROTIER 2014
Farmavet International were also
with the team.

A photo with Turkish Consul General
in Hanover and Commercial attaché.

«We had a very succesful and fruitful
exhibiton at EuroTier 2014. We will
surely take place again for the next
Eurotier in 2016 .»
Deniz Petekkaya ,
Foreign Trade Coordinator

FARMAVET INTERNATIONAL don’t
stop! After a great and widely spoken symposium , VI.FHABESAS in last
month, attending to Eurotier exhibition which has 156,000 visitors from
more than 100 countries, brought
Farmavet more success. Beside Foreign Trade Coordinator, General
Manager and Financial Manager of

«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 Poland
15
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Germany is the largest national economy in Europe, the
fourth-largest by nominal GDP in the world.Since the age of
industrialisation and beyond, the country has been a driver,
innovator, and beneficiary of an ever more globalised economy. Germany’s economic policy is based on the con cept of
the social market economy. Germany is the third largest
exporter in the world with $1.516 trillion exported in 2012.
(0.8 % belongs to agriculture)

We’re working with Farmavet International for many years and I guess
we definitely will keep working in
future.
A distributor

«It was really nice to meet also our
domestic friends from business , customers and authorities from Turkish
Consulate here in Germany»
Emrah Petekkaya Financial Manager
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VIV CHINA 2014

September 23 – 25Beijing
Some of the provinces are Anhui,
Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou,
Hainan, Hebei, Henan, Jiangsu, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Sichuan,
Yunnan.

Farmavet International’s foreign trade
activities continued in Beijing last
September. Beside the Foreign Trade
Coordinator, our General Manager Dr.
Ercan Petekkaya was with the team.
Farmavet team was in China for a
week full of meetings, visits and exhibition. As like the previous time, Farmavet’s booth in VIV CHINA has got
many visitors from different provinces of China, neighbouring countries
and overseas. Many
distributors from Asia, Africa, Europe
and the Middle East were very interested to FARMAVET products.
This year in VIV China the number
of visitors were much more than the
previous years. Many distributors and
feed mill owners as well as farmers
have visited the exhibition in 2014.
“We are very happy to work with
FARMAVET INTERNATIONAL. We believe 2015 will be a year of success for
both of us. Also it is good to see you
in many places around the World” - A
distributor from Malaysia
There are 34 divisions, classified as 22
provinces, 4 municipalities, 5 autonomous regions, 2 special administrative regions and 1 claimed province.

The existing distributor
and business partners
were also visiting
FARMAVET INTERNATIONAL
booth. Our distributors in China exhibited KAOLINAPOL as well at their
own booth.
The top 3 Farmavet products in the
Chinese market:
Kaolinapol Dry
Moldstop Dry
Oxifarm Dry

of the Chinese National Animal and
Veterinary Service (CNAVS) and VNU
Exhibitions Europe. As expected in a
fast growing economy also VIV China
experienced steady growth. Among
many local competitors VIV China
has established itself to be the only
international trade show in animal
husbandry in China.
China’s annual average GDP growth
between 2001 and 2010 was 10.5%.
Between 2007 and 2011, China’s economic growth rate was equivalent to
all of the G7 countries’ growth combined.

«We are looking forward to be your
business partner for the Chinese market.» A visitor from China.
“I met you in Holland, and we want to
import 3 key products to Philippines”
– A visitor from Philippines
«This is not our first time exhibiting
at VIV CHINA. It was a great moment
when we find our booth full of people from the animal nutrition industry. Numbers tell us that 2015 will be
an extraordinary year in terms of Foreign Trade for Farmavet» - Farmavet
Foreing Trade Coordinator
The President of Turkish Feed Manufacturers’ Association Dr Ulku Karakus
and delegates have visited Farmavet
International’s booth.
In 2000 the first VIV China was organized. It was, and still is, a joint venture
17
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Türkiye, Amerika’nın en büyük gıda fuarı Fancy Food’ta partner ülke
New York Fancy Food Fuarı’na Türkiye damgasını vuracak
Türk gıda ürünleri, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik
Devletleri’nde en büyük gıda fuarı
Summer Fancy Food Show Fuarı’nda
görücüye çıkarken, Türkiye’de fuarda
partner ülke olarak yer alacak.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New
York kentinde bu yıl 25-27 Haziran
2017 tarihleri arasında 63. kez düzenlenecek olan Summer Fancy
Food Show Fuarı’nda Türkiye Milli
Katılı Organizasyonu’nu 1998 yılından bu yana olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor.
Türkiye, Summer Fancy Food Show
Fuarı’nda Partner Ülke olarak katılıyor.
Normal şartlar altında Summer 2017
Fancy Food Fuarı’nda tanıtım yapma
imkânı olmadığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Partner ülke tanıtımında birçok alanda poster ve her
türlü mecrada tanıtımı yapılabildiğini, Fuarda yaklaşık 50.000 ziyaretçinin her ortamda Türkiye logosu ile
karşılaşacağını kaydetti.
ABD’nin gıda ithalatından 2 milyar
dolar pay almak istiyoruz
Dünya’nın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ne,
Türkiye’nin önemli bir gıda tedarikçisi olduğu mesajını vermek istediklerini dile getiren Ünlütürk, “Amerika Birleşik Devletleri, yıllık yaklaşık 130 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu
hedefi gerçekleştirmemiz açısından
çok değerli bir fuar. Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne 2016 yılında yaptığı toplam gıda ürünleri ihra-

catının 755 milyon dolar olduğunu
göz önüne alırsak Türk gıda ihracatçıları için çok önemli bir pazar olduğunu unutmamak gerek. Tüm dünya
tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açacağına olan inancımızla 2017 yılında
Summer Fancy Food Fuarına partner
ülke olduk ve önemli tanıtım aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Toplam 530
m2lik alanda yerimizi alarak 40 firmamız ile yer alacağımız bu fuarın
Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada
bilinirliğini artıracağını ve dolayısıyla
ihracatımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye milli katılımı dahilinde, fuara ağırlıklı olarak kuru meyve, zeytinyağı, meyve ve sebzeden mamuller,
hububat ve bakliyat ürünleri, baharat, unlu mamuller ve şekerleme sektörlerinden katılım sağlanmakta olduğunu ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türk gıda firmalardan söz konusu fuara her geçen yıl artan bir katılım talebi olduğuna dikkati çekti.
Partner Ülke olarak Türkiye’nin Level
3 katında fuar ana kapısının tam karşısında ayrıcalıklı bir yeri olacağı bilgisini veren Tarakçıoğlu, Partner Ülke
olmanın diğer ayrıcalıklarını ise şöyle sıraladı; “Fuar alanı girişinde kayıt alanında ziyaretçileri standımıza çekmek için 4 adet poster panosu
ilanı verilecek. Fuar alanında gezen
katılımcıları standlarımıza çekmek
için fuar alanı içinde 10 adet poster
panosu ilanı olacak. Fuar ziyaretçilerine ve katılımcıları giriş kartları için
yaka kartı askısında Turkey logosu
yer alacak. Fuar organizatörünce dağıtılacak çantaların bir yüzünde Turkey logomuza yer verilecek.

Dijital birçok platformda Turkey logosu yer alacak
Ziyaretçilerin kayıtlarını online olarak yaptıklarında aldıkları konfirmasyon e-postaları, Fuar mobil uygulamasında navigasyon ekranı, On-line
yerleşim planı vb. alanlarda Turkey
logosunun gözükeceği bilgisini paylaşan Tarakçıoğlu, “Fuar öncesinde
ve fuar süresince ilgili alıcılara dağıtımı yapılan fuar resmi kataloğunun kapak sayfasında logomuz ve
tam sayfa ilanımız yer alacak.Gurme
gıda ürünleri konusundaki ABD’nin
önemli ihtisas dergilerinden Specialty Food dergisinin fuar sayısında
tam sayfa ilanımız yer alacak. Fuar
süresince günlük olarak yayınlanan
Fancy Food Show Daily’nin arka kapağında reklamımız yayınlanacak.
Specialty Food e-gazetesinin 2 sayısında partner ülke olduğumuz ile ilgili haber yayınlandı. Fuarın internet
sitesinde yer alan logo ve reklamlara tıklandığında katılımcı firmalarımızın profillerine ulaşılabiliyor” dedi.
Kültürel Tanıtım Alanı
Fuar alanında giriş kapısı önünde sabah ve öğleden sonra 1’er saat olmak
üzere günde 2 saat ülkemize ait tanıtım ürünleri dağıtımı yapılacağını da
anlatan Tarakçıoğlu, giriş kapısındaki enformasyon standında ülkemiz
gıda ürün üretici-ihracatçılarına yönelik tanıtımın yanı sıra Türkiye standını ziyaret eden yabancı işadamlarına ilgilendikleri konularda ticari enformasyon hizmeti verileceğini sözlerine ekledi.
Fancy Food Fuarına 55 ülkeden bin
70’i yabancı, 2 bin 670 firma katılıyor. Fuarı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
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12. TUYEM 2014
“Farmavet is always active in feed
congress. We are proud that we, Turkey’s feed industry, has a company
like yours. We wish you luck and success in your future activities.
– A delegate from Kayseri city

A part of Farmavet
International team was
at the Mardan Palace to
attend the biggest feed
congress and exhibition of
the region: 12th TUYEM
organized by Turkish Feed
Manufacturers’ Association.
Farmavet International was
also one of the selected
exhibitors of the event.
FarmavetInternational has been
sup- porting the international feed
con- gress since many years. This
year, the congress has been held in
Mardan Palace where a vast majority of feed manufacturers and academics from Agriculture and Veterinary medicine Departments of
universities have met. Beside them,
many suppliers and international
NGO leaders were there as well.
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The President of Turkish Feed Manufacturers’ Association announced
that in 2016, The World Feed Congress and European Feed Summit
will be held in Turkey with the13th
TUYEM.
“This year TUYEM was great. This
is one of our traditions: we, as Farmavet, attend and exhibit in all the
TUYEM events. I guess we will be
here in 2 years again for the next
event” – Mrs Evzal Erel, VP, Farmavet
International
‘’I believe Turkey has an important
role for feed business Worldwide.
Especially in this part of the World,
TUYEM will be a unique global event
for all the industry shareholders. I
am excited for 2016.” – Mr. Deniz Petekkaya, Foreign Trade Coordinator,
Farmavet international

“You have the most outstanding
booth as always. Congratulations!
And I appreciate you are the only
company who celebrates Turkey’s
national day: April 23rd, National
Sovereignty and Children Day by
putting the country’s flags up on
your booth. Thank you! You are a
good example! “
– A delegate from Ankara province
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EQUIST 2014

FARMAVET horse care ürünleri Repectland adlı firmanın standında sergilendi. Ürünlerin ilgi çekici renkleri ve kolay kullanım özelliğine sahip
şişe dizaynları ziyaretçilerin il- gisini çekti. Equist fuarında olmak, Famravet için bir çok anlamda büyük bir
başarıydı.
Hali hazırdaki yerli distribütörü ile
toplantı yapmanın yanında, FARMA-

Farmavet International‘ın Dış Ticaret Koordinatörü Deniz Petekkaya ve
Horse Care Ürüleri Pazarlama Sorumlusu Derya Çelik İstanbul’da- ki EQUIST Atçılık ve biniclik fuarındaydı.

VET kendi ülkelerinde Horse Care
ürünlerinin dağıtımını yapmaya istekli bir çok yabancı firma ile de buluşma
olanağı buldu.
Distributörümüzden bu yorumları
duymak çok keyif vericiydi. Sonuçlardan çok memnun olduklarını söylediler ve at sahiplerinin de yeni ürünlerden çok memnun olduklarını söylediler. “– Derya Çelik, Farmavet Internatio- nal

Farmavet exhibited at Ahal Teke
Horse Festival 2014 inTurkmenistan

Between the 24th and the 27th of April in 2014, Farmavet International was
exhibting at Tukrmen horse fair in Ashgabat, Turkmenistan. Attending to the
international horse event in the same city a second time with a team of 3 was
a great and successful experience for our team.
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FARMAVET INTERNATIONAL has organised the
traditional VI.FHABESAS‘ FARMAVET ANIMAL
HEALTH AND NUTRITION SYMPOSIUM’ between
16–19 October 2014 in Alanya, TURKEY.

This year FHABESAS is dedicated in
honour of Prof. Dr. Rüveyde AKBAY
, who had an enourmous contribution in the advancement of the Turkish poultry science and industry and
who also served as President of the
WPSA ‘ World Poultry Science Association’ from 2004 – 2008. This event
created a big opportunity to reuni te
a lot of friends, scientists and technical people from sectors related to
animal health and nutrition. In the
symposium there were around 300
participants from feed industry, NonGovernment Organizations, veterinarians, zootechnicians and professors
from many universities.

The event have had many activities such as panels, discussions, cocktails, interviews, free leisure time, gala dinner with musicians…etc
Farmavet Foreign Trade Coordinator Mr. H.Deniz PETEKKAYA has
made interviews with the guests as- king what their opinions are about
VI.FHABESAS. They were mostly imp- ressed and strongly suggested for
everybody else to attend next FHA- BESAS in 2016.
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The event have had many activities such as panels,
discussions, cocktails, interviews, free leisure time,
gala dinner with musicians…etc

Some pics from the cocktail evening
Farmavet Foreign Trade Coordinator
Mr. H.Deniz PETEKKAYA has made
interviews with the guests asking what
their opinions are about VI.FHABESAS.
They were mostly impressed and
strongly suggested for everybody else
to attend next FHABESAS in 2016.
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In the symposium there were
around 300 participants from feed
industry sector, universities. Veterinarians, zootechnicians, agricultural
engineers, Professors from many
universities.
FARMAVET INTERNATIONAL
also hosted many guests from different countries; Russia, Ukraine,
Hungary, Turkmenistan, China, Sudan, Egypt, Morocco and Pakistan.
They have also found the chance to
meet many people in the same area
from all over the world on an international Scientific platform.

24

BASINDA BİZ
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u 1983 yılından bu yana hayvan besleme ve sağlığı ürünleri üzerine üretim yapan Farmavet İnternational, Ege Bölgesi’nde yem
katkıları, premiksler, yem maddeleri, tamamlayıcı yem üretimi, ticareti ve hizmeti alanlarında GMP+ belgesi alan ilk yerli üretici oldu

Ege Bölgesi’ne en
kapsamlı ilk “GMP+”
2000’li yıllardan bu yana Dünya pazarlarına açıldıklarını, ulusal ve uluslar arası
düzeyde sivil toplum kuruluşlarının sektörel etkinliklerini sponsor veya katılımcı
olarak desteklediklerini belirten Farmavet International Dış Ticaret Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Petekkaya, uluslararası ölçekte hayvan besleme ve
sağlığı sempozyumu FHEBESAS’ı düzenlediklerini belirtti.

DUYGU GÖKSU
1983 yılından bu yana hayvan besleme ve sağlığı ürünleri
üzerine üretim yapan Farmavet
International (Farmavet İlaç San
Tic A.Ş.) Ege Bölgesi’nde, dünyada kabul edilen, bir yem hijyeni
kalite sertifikasyonu olan GMP
+ belgesini alarak katma değerli
yem katkıları üreten ilk ve tek yerli
üretici oldu.
İlk on yıllık süreçte veteriner
klinik ve hayan sağlığı hizmetleri, sağlık ve besleme ürünlerinde dünya markalarının Türkiye
temsilcilikleri ile gelişen hayvancılık sektörüne destek olan Farmavet, 1992 ve 1995 yılları arasında uluslararası firmalar ile bir
çok işbirliğinde bulunup Ar-Ge
çalışmalarına başladı ve ürün yelpazesini genişletti. 1996 yılından
itibaren kendi Ar Ge çalışmalarından sonuçlar almaya başlayan firma, spesifik ürün gamına
odaklanarak, doğal yem ve su
katkıları alanında uzmanlaşmaya başladı. Farmavet International 1990’lı yılların sonuna doğru
artık kendi ürünleri ve markaları ile bu alanda ilk yerli üretimi
yapan firmalardan birisi oldu. O
yıllarda ilk defa antibiyotiklerin
doğal ürünlerle ikame edilebileceğini kanıtlayan ve bu iddia
ile ürün geliştiren ilk yerli firma
oldu. Bugüne kadar büyükbaş ve
kanatlı hayanlar ile balık çitlikleri
için ürettiği doğal yem ve su katkılarını iç ve dış pazarlara sunarak
yurt içi ve yurt dışı fuarlarında
yaptıkları çalışmalar ile pazarını
her geçen yıl büyütmeye devam
ederken, Türkiye’nin bu alandaki
ihracat hacmini de genişletiyor.
2000’li yıllardan bu yana
Dünya pazarlarına açıldıklarını,
ulusal ve uluslar arası düzeyde
sivil toplum kuruluşlarının sektörel etkinliklerini sponsor veya
katılımcı olarak desteklediklerini
belirten Farmavet International
Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim
Kurulu Üyesi Deniz Petekkaya,
uluslararası ölçekte hayvan besleme ve sağlığı sempozyumu
FHEBESAS’ı düzenlediklerini
belirtti.

“Yem Katkılarında Hem bir Türk
hem de Dünya Markasıyız”
Faaliyetlerini
artırarak
Manisa’nın Salihli ilçesine yatırım yaptıklarını, yeni üretim ve
arge tesislerini Salihli’de kurduklarını söyleyen Petekkaya, “Far-

mavet ilaç sanayi ve ticaret A.Ş.
olarak 1983 yılından bu yana
hayvan besleme sektörü içerisindeyiz. 2013 yılında Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne ilk yatırımımızı yaptık. İzmir Limanına
yakın olmamız da bize büyük bir
avantaj sağladı. 2017 de Salihli
Organize Sanayi Bölgesine ikinci yatırımımızı bitiriyoruz. Doğal
yem katkı maddeleri, hayvanların daha iyi beslenebilmesi, daha
verimli olabilmesi ve bağışıklık
sistemlerinin güçlenmesi için
geliştirdiğimiz ürünlerdir. Bunlar çeşitli verim arttırıcılar, yem
enzimleri, vitamin mineral karışımları, bitkisel yağ asitleri, probiyotikler, gibi yemlere katılan ilaç
olmayan, antibiyotik içermeyen
toz, likit, pelet formunda ürünler
üretiyoruz” dedi.
Tamamen yerli sermaye ile
kurulmuş bir Türk firması olarak,
üniversitelerle, TUBİTAK, TSE
gibi kurumlar ve akredite laboratuarlar, teknokentler ile büyük
bir Ar-Ge faaliyeti sürdürdüklerini ifade eden Petekkaya, “Sürekli
yeni ürünler geliştiriyoruz ve ürettiğimiz ürünleri hem yurt içinde
hem yurt dışında farklı pazarlara
sunuyoruz. 2000 yılından bu yana
dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. İspanya’dan, Yeni
Zelanda’ya, herkesin ithalat yaptığı Çin’e, yüksek teknoloji ihracatına parlayan Tayvan, Güney Kore
gibi gelişmiş uzakdoğu ülkelerine,
benzer ürünlerin çok zor ruhsatlandırılıp ihraç edildiği Rusya ve
Suudi Arabistan’a, bugün Avrupa Birliği üyeleri olan Macaristan, Bulgaristan ve Ortadoğu e
Afrika’nın en yüksek nüfuslu ve
hayansal ürün üreticilerinden biri
olan Mısır gibi ülkelere ihracat
yapık. Ve En önemli ikisi de: bu ay
içerisinde kanatlı ve karides sektörünü Dünya’da domine eden
Tayland’a deneme ürünlerimizi
gönderdik ve hayvancılıkta gelişmiş İngiltere ye 2017’nin Haziran ayında ihracatlarımız başlayacak. Biz Türk malı kalitesini
yem katkıda dünyaya tanıtmaya
çalışıyoruz. Kanatlı, büyükbaş,
Balıkçılık, atçılık, sektörlerinde
ürünler geliştiriyoruz. Örneğin,
Tayland’daki karides çiftliklerinde kullanılmak üzere yeni bir
doğal yem katkısı geliştirdik. Her
zaman üretim yerlerimizi belli
kalite standartlarına uygun tutmaya gayret ettik. Biz kalite ve

HACCP ilkelerini uygulayarak, çeşitli sertifikalara sahip olduklarını ifade eden firmanın
kalite sorumlularından Ecmel Okman, “Iso 9001, 22000, GMP vardı, Şimdi de GMP+
sertifikasını aldık. GMP+, dünyada kabul edilen bir yem hijyeni kalite sertifikasyonu
standardıdır."

hijyen standartlarımız ile örnek
olmaya çalışıyoruz. Yem katkılarına en köklü yerli üreticilerden biri
olarak örnek olmalıyız. Misyonumuz Dünyanın farklı ülkelerine
Türk ürünlerini sunmak. 2014 te
Kanada 2016 a Amerika Birleşik
Devletleri’ne çalışma ziyaretleri
yaptık” diye konuştu.

“Gücümüze güç kattık”
HACCP ilkelerini uygulayarak, çeşitli sertifikalara sahip
olduklarını ifade eden firmanın
kalite sorumlularından Ecmel

sadece yem sanayisi için kullanılan bir belge olan GMP+ belgesidir. GMP tüm sektörler için kullanılırken, GMP+ yem sanayisi için
kullanılır. Bizim üretim, hizmet ve
satışımız var, bu yüzden tam kapsamlı belgemizi aldık. Bu belgeyi,
müşterilerimize daha iyi hizmet
verdiğimizi göstermek için aldık
hem de Türkiye’ye bu alanda
bir ilk yaşatmış olduk. Bu süreç
başından sonuna kadar firmayı
etkiliyor, çünkü bu süreç dahilinde o kalite sertifikasına sahip

vardır, bir tanesi sadece hayvan
sektörüne aittir. Biz sadece hayvan sektörü için olana yönelmeliyiz ki yaptığımız ürün amacına
uygun olmalıdır” dedi.

İngiltere’nin en büyük yumurtacısı,
verimini Türkiye’den alacak”
Bu sertifikanın, Dünya’ya,
Türkiye’de de sofistike yem katkılarını premiksleri, yem maddelerini, tamamlayıcı yemleri, geliştirme, üretme ve son ürün haline
getirebilme adına iyi çalışmalar
yapıldığını gösterdiğini söyleyen

1983 yılından bu yana hayvan besleme ve sağlığı ürünleri üzerine üretim
yapan Farmavet International (Farmavet İlaç San Tic A.Ş.) Ege Bölgesi’nde,
�
dünyada kabul edilen, bir yem hijyeni kalite sertifikasyonu olan GMP + belgesini
alarak katma değerli yem katkıları üreten ilk ve tek yerli üretici oldu.

Okman, “Iso 9001, 22000, GMP
vardı, Şimdi de GMP+ sertifikasını aldık. GMP+, dünyada kabul
edilen bir yem hijyeni kalite sertifikasyonu standardıdır. Herhangi
bir ürün üretmeyip Sadece satış
pazarlamasını yapanlar için de bu
sertifikasyonların çeşitli formları
var. Farmavet İnternational olarak biz, en kapsamlı olanı için
çalıştık. 1990’lı yıllarda Hollanda
hükümeti tarafından geliştirilen,
dünyada yem katkıları için kabul
edilen bir standarttır. Bunu yaparak zaten hali hazırda var olan
kalitemizi bir daha kanıtlamış
oluyoruz. 2005 yılından bu yana
ISO belgelerimizi alıyoruz, 2013
yılında GMP (iyi üretim uygulamaları) belgesi aldık, Hollanda
merkezli yem ve yem maddeleri
ile premixlerin üretiminde homojenite ve bulaşıklık testleri ve analizleri yapan akredite laboratuvardan gelen sonuçlarla 2017 yılında
da GMP+ aldık” dedi.

GMP+ nedir?
Her firmada olduğu gibi, bir
kalite güvence sistemi olduğunu
ifade eden Ecmel Okman, “Firmamız ISO Kalite belgeleri ile
kalite güvence sistemini kuvvetlendirmişti, ardından GMP (good
manufacturing practices) , yani
iyi üretim uygulamaları sertifikası
ile gücüne güç kattı. İyi üretim
uygulamaları; hem üretimde hem
de firma içerisinde her alanın
temiz ve hijyenik olmasını önermektedir. Burada dikkate alınan
HACCP ilkeleri var. Tehlike analizi
ve kritik kontrol noktalarını baz
alındığı ilkelerdir. Sadece üretimin temiz olması değil üretimde çalışılan ortamında tehlikeli
hiçbir materyal bulundurmaması
gerekiyor. Burada iş güvenliğini
de kapsar. İzlenebilirlik, güvenilir
tedarik zinciri de bu sisteme dahil
edilir ve bir üst seviyesi olan ve

olabilmek için kalite dokümantasyonunu da ona göre düzenliyorsunuz ve üretim alanındaki
değişiklikler, işin yapılış tarzındaki değişiklikler kullanılan malzemeler, her şey bu sertifikanın
global standartlarının dahilinde
olması gerekiyor, sertifikayı alma
sürecinde değil, aldıktan sona da
bunun devamlılığının sağlanması
gerekiyor. Bu bir seferde alınıp
son bulan bir süreç değil, her yıl
devamını sağlamak için denetimlerden geçerek kontrol dahilinde
olan ve revize edilen bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“Hammaddeden, sevkiyata hijyen
ve kalite”
Yem sanayisinin canlıya
yönelik çalışması nedeniyle
sorumluluk alanının geniş olduğunu ifade eden Okman, “Bizim
ürünlerimiz paketlendikten sonra
sevkiyata dahil ediliyor ve sevkiyat esasında artık sorumluluk bizde değil diye düşünemeyiz. Sevk
edilen ürünün sevki esnasındaki
bulunduğu aracın hijyeninden de
bizler sorumluyuz. Ürün müşteriye ulaşana kadar, yoldaki sürecinden, aracın temizliğinden, o aracın içinde daha önce hangi ürünün taşındığına bile dikkat etmek
zorundayız, çünkü üründe her
hangi bir şekilde kimyasal, fiziksel, biyolojik hiç bir zararlı etkinin bulunmaması gerekmektedir.
Bir canlı için üretilen ve onun
beslenmesini ilgilendiren ürünün
tüm kalite ve hijyen standartlarına uygun olması gerekmektedir.
GMP+, bu ince ayrıntılara dikkat
ediyor, tam anlamıyla hijyen ve
kaliteye önem veriyor, o yüzden
buna sahip olmak bizim için bir
gurur kaynağıdır. Yem katkısında
kullandığımız ham maddeler gıda
sektörü için de kullanılabilir, hayvan sektörü için de kullanılabilir,
içerisinde bazı değişik bileşenleri

Petekkaya, “Dünyanın neresine
gidersek gidelim, zaten kalitemizi konusunu iyi araştıran fark
ediyordu. Bu sertifika bize bazı
ülkelerin prosedürlerinde daha
da rahatlık getirecektir. Bugün
Türkiye’de yüzü aşkın kayıtlı premix üreticisi var , yaklaşık 10 tane
de GMP+ B1 sertifikasını kısmi
branşlarda alanlar var, ama biz
Mayıs 2017 itibariyle, her alanda
bu sertifikayı alan Türkiye’deki tek
yem katksı üreticisiyiz. Dilerseniz
internetten bakabilirsiniz. Böylece ihracatta, gümrüklerde tartışılmadan, bu Türk firma bu belgeye
sahipse Avrupalı, Amerikalı ile
eşdeğer olduğunu kabul edeceklerdir. Türkiye içinde de aslında
GMP+ belgemizi kullanmış oluyoruz, çünkü dünyanın onayladığı bir üretim tesisimiz olduğunu
kanıtlıyoruz. Üçüncü olarak da
kendi kalite anlayışımıza bir şeyler katmış oluyor. Yurt dışındaki,
yurt içindeki denetçilerin yanı
sıra kendi içimizde de denetim
uygulamamızı güçlendiriyor. Tabi
ki önemli olan zaten ürettiğimiz
ürünlerin kalitesiyle konusunu
iyi bilen üreticileri ikna etmektir.
Yoksa kimse bir kalite belgemiz
var diye Türkiye’den ürün almaz,
ama yıllardır bizi izleyenler bir
de böyle bir kalite sertifikası da
olduğunu görünce Türkiye’de
ürettiğimiz ürünleri ithal etmekte bir sorun görmüyor. Örneğin
İngiltere, son aylarda bizlerle
yıllardır pazara sunduğumuz
bir doğal verim arttırıcımız için
görüşmeler yapıyordu. Nihayet
Haziran 2017’de ilk ihracatımızı
yapacağız. Ülkenin en büyük Free
Range yumurtacı tavukları artık
Türk malı bir verim arttırıcı ile
zenginleştirilecek. İşte bununla
gurur duymamız lazım. Ülkemizdeki yetiştiriciler de artık şu algıyı kırmalıdır, yaparsa yabancılar

yapar, bizim ülkemizden dünya
kalitesinde ürün çıkmaz. Tüm
yıllarımızı bu algıyı kırmak için
verdik. Maalesef, sektörümüzde
“merdivenaltı” diye tabir edilen
haksız kazanç elde etmeye çalışanlar var. Onlar sektördeki yerli
yetiştiricileri öyle kandırıyor ki,
yetiştirici de haklı, yerli firma bizi
kandırıyor, ya da ürünleri kaliteli
olmuyor, biz ithal ürüne odaklanalım diyorlar. İki senede bu
sanayi dalında bir yere gelinseydi, bugün herkes bu işi yapardı. Ama bu iş kurnazlıkla değil,
bilimle, prensiplerle, bu işe gönül
vermekle, ömür vermekle oluyor”
dedi.

“Türkiye’den Alın, Türkiye’ye Katın”
Farmavet İnternational’ın
4’üncü kuşağını temsil ettiğini
belirten Petekkaya, “Benim büyük
dayım Veteriner Prof. Dr. Mahmut
Akkılıç’tır, Türkiye’de Tavukçuluğun duayenlerindendir, dedem
Elazığ’da fidanlık müdürü, Fırat
Üniversite’sinde 1980’lerin başına
kadar çalışmış bir ziraat teknisyenidir, Babam veteriner farmakologdur ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD)
ın kurucularındandır, ben her
ne kadar işletme okumuş olsam
da daha sonra Kanada’da ziraat
zootekni eğitimi aldım. Yani, Türk
gıda markaları da kullandıkları
ürünlerin üreticileri kimlermiş
diye iyi bir araştırma yapsalar
bence daha yararlı olur. Yoksa,
sudan ucuz ama ne olduğu belli
olmayan, sürdürülebilirliği meçhul ürünlerle hem kendi işletmelerini riske atarlar hem de yerli
ekonomiye fayda sağlamazlar.
Kısa dönemli bir kazançları olabilir ama uzun dönemde zararlı
çıkarlar. Ülkemize katma değer
için sloganımıza: Türkiye’den
Alın, Türkiye’ye Katın.!”
“Tayland’lı karides üreticileri
bizlerden destek alıyor”
Bu belge ile birlikte belli bir
kalite anlayışında üretim yapıldığını tescillediklerini ifade eden
Petekkaya, “Dünyada kurulu olan
bu yem güvenliği anlayışının
içinde bulunuyoruz, biz de bu
kalitede ürünler üretmeye devam
ediyor ve bunu deklare edebiliyoruz. Türkiye’de veya yurt dışında
bizimle iş yapan veya yapmayan
insanlara yem güvenliği anlayışı
ile üretim yaptığımızı anlatmak
istiyoruz. Örneğüin su ürünleri ve
balıkçılık bizim ,için çok önem-

lidir. Türkiyte Çupra ve Levrek te
Dünya devi oluyor ve biz de bu
alanda ülkemizin önemli balık
markalarına destek oluyor onlar
için ürün geliştiriyoruz. Yapılan
çalışmalarda gördük ki, ürünlerimiz Türk balık üreticilerine
mücadele ettikleri parazitlere karşı, yabancı ürünlerden daha fazla
fayda sağlıyor. Zira ithal yem katkıları uzun depolama sürecinde
aktiviteleri düşebiliyor. Herkese
aynı ürünü kullandırtmaya çalışıyorlar. Ama bizler balık entegre
tesislerimize özel ürünler üretip,
taze taze sevk edebiliyoruz.
Yurtdışında örneğin Karides
pazarı özellikle Uzakdoğu’da çok
büyük bir pazar olduğu için bu
konu üzerinde çalıştık ve özel bir
ürün geliştirdik. Gönderdiğimiz
numuneler küçük ölçekli çiftliklerde test edildi. Böylece EMS
(Erken Ölüm Sendromu) hastalığının yayılımının durdurulabileceği görüldü. Şimdi ise oradaki
üreticilerle işbirliği içinde daha
büyük ölçekli deneme aşamasına geçtik. Kasetsart Üniversitesi,
Su Ürünleri Fakültesi, Akuakültür
İşleri Araştırma Merkezi’nde kapsamlı bilimsel deneyimiz bu ay
içerisinde başlıyor. Şu anda Uzakdoğu’daki karides yetiştiricileri
için Türk bilim insanlarının FARMAVET INTERNATIONAL çatısı
altında geliştirdiği bir ürün aranan bir ürün olmuştur. Bu gurur
tüm ülkemizindir.” diye konuştu.
Son olarak, Antibiyotiklerin
yerine geçen doğal yem katkıları, verim artırıcılar üretmeye
devam ederek bu ürün gamını
genişletmek istediklerini dile
getiren Petekkaya, “Önümüzdeki
dönemlerde, doğal verim artırıcıların, bağışıklık güçlendirici ve
verim arttırıcı doğal ürünlerin
artması için çalışmalar yapıyoruz.
Bugün, geliştirdiğimiz ürünler
arasında da bu tür işlevleri olan
ürünlerimiz olsa da yoğun etki
mekanizmaları olan, hem nicelik, hem nitelik olarak bu ürün
gamını genişletmek için çalışıyoruz. Hem virüslerin çoğalmasını
engelleyen hem bazı bakterilerin
koloni oluşturmasını engelleyen
doğal ürünlerle önemli adımlar
atıyoruz. Daha güçlü yemler ile
daha performanslı ve dirençli
hayvanların yetiştirilmesini destekleyen yem katkıları üretmek
için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Petekkaya, “Sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz ve ürettiğimiz ürünleri hem yurt içinde
hem yurt dışında farklı pazarlara sunuyoruz. 2000 yılından bu yana dünyanın farklı
ülkelerine ihracat yapıyoruz.
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TAKVİM CALENDER

12-15 EYLÜL 2017

10-13 EKİM 2017

13-16 KASIM 2017

21-22 KASIM 2017

SPACE
FRANSA

SIPSA
CEZAYİR

AGRO- PACK
IRAK

AGROINNOVATE
NİJERYA

01-05 ARALIK 2017

30 OCAK
1 ŞUBAT 2018

06-08 MART 2018

MANUFACTURING
TURKMENISTAN

IPPE
ABD

AGRAME DUBAI
B.A.E

GELECEK SAYI
2015

•
•
•
•
•

CHINA NANJİNG CİTY
TURKMENİSTAN AHAL TEKE
HORSE FAIR
RUISSIA TOUR
VIV TURKEY 2015
FACTORY VISITS FROM ABROAD
(NewZealand, Egypt)
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2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

2017

•
•
•
•
•
•

VISITS IN TURKEY
VIV ASIA 2017 THAILAND
VISAD 25 YEARS
FIRAT UNIVERSITY STUDENTS VISITS
TV CHANNELS AND MEDIA
GMP + APPROVALS
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