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9. VIV TÜRKİYE 2019, Tavukçuluk endüstrisinin büyük ilgisi ile başladı
9th edition of  VIV TURKEY 2019 kicked off with an Enormous Interest of Poultry industry

Non - Exhibitor Sponsor:

Kanatlı Sektörünün merkez noktası VIV Türkiye Fuarı, VNU exhibitions ve 
HKF Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile 13 Haziran  tarihinde İstanbul Fuar 
Merkezi’ nde 9. Kez kapılarını sektöre açtı. 250 den fazla sektör lideri 
katılımcıya ev sahipliği yapan ve 15.000 ziyaretçi gelmesi beklenen fuar 15 
Haziran tarihlerine kadar ziyaret edilebilir.

VIV Fuarı içerisinde sadece tavukçuluk sektörüne odaklanan tek fuar özelliğine 
sahip VIV TÜRKİYE 2019, 3 gün boyunca tavukçuluk endüstrisi için ticari bir merkez 
oluşturarak, tüm piyasa profesyonellerine eşsiz ticaret fırsatları sunacak.

Açılış konuşmaları Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği ( VİSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayhan, Veteriner Tavukçuluk Derneği 
(VTD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erol Şengör , Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği (TÜYEM) Başkanı M.Ülkü Karakuş, Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA) 
Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, BESD-Bir Beyaz Et Sanayicileri 
ve Damızlıkçıları Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün, TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zeki Taydaş, İstanbul Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Başkanı Sayın Müjdat Sezer,  
HKF Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, M.Bekir Çakıcı, HKF Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdür Vekili Bora Çakıcı tarafından gerçekleştirildi.

9th International Trade Fair for Poultry & Technologies VIV TURKEY 2019 was officially 
opened yesterday following the speeches of Bekir Çakıcı, Chairman of Hkf Trade 
Fairs, Bora Çakıcı, General Vice Manager of HKF Trade Fairs, Prof. Dr. Rüveyde Akbay, 
President of World’s Poultry Science Association (WPSA) Turkish Branch, Prof. Dr. Ahmet 
Ergün, General Secretariat of Turkish Poultry Meat Producers and Breeders Association  
Ramazan Bayhan, the President of Association of Turkish Animal Health Industry, Prof. 
Dr. Erol ŞENGÖR , Chairman of Veterinary Poultry Association, ,M. Ülkü Karakuş, the 
President of Turkish Feed Manufacturer’s Association, Kemal Zeki Taydaş, Chairman 
of   The Union of Chamber of Food Engineers and Architects(UCTEA) and Müjdat Sezer, 
President of Fishery and Animal Products Exporters Association at the main foyer.

VIV TURKEY, the focal point of poultry industry opened its doors to all sector 
professionals for the 9th time by the organization of HKF Trade Fairs on 
June 13th in Istanbul Expo Center. This year the fair will host more than 250 
companies and expecting more than 15.000 buyers from poultry sector. The fair 
can be visited until June 15th.

As the 2nd biggest poultry show in worldwide, VIV TURKEY is the only poultry fair directly 
focusing on poultry industry among the other VIV fairs. The fair generates a commercial hub 
for the poultry industry and offers a great opportunities to all market professionals for 3 days.

Bekir ÇAKICI Prof. Dr. Erol ŞENGÖRProf. Dr. Ahmet ERGÜN M. Ülkü KARAKUŞ Musa ARIK Kemal Zeki TAYDAŞ Müjdat SezerProf. Dr. Rüveyde AKBAY

Yem makinaları sektöründe öncü olan 
Yemsa makina  20 yılı aşan tecrübe 
ve deneyimleriyle arge çalışmalarını 
başarılı bir şekilde tamamlayıp üretmiş 
olduğu 760 model şanzımanlı pelet 
pres makinalarını ve hayvan beslemede 
en çok tercih edilen ürünlerden olan 
mısırın uygun sıcaklıkta işlenerek flake 
haline getirilmesini sağlayan flake press 
makinalarını fuar alanında Hall 10 C12 
standında sergiliyor.

Sanidez İlaç bünyesinde kurduğu, bilim komitesinin önerileri ile biyogüvenlik ürün 
skalasının üretimini yapmaktadır. ihracat hedeflerini oluşturarak, dünya pazarına kaliteli 
ürün sunumu yapan firma,  gelecek nesillerin; güvenilir gıda, temiz su, çevreyle uyumlu, 
sağlıklı yaşam adına ürünlerini her geçen gün geliştiriyor.

Kümes ekipman ve yemleme sistemlerinin geliştirilmesi, dağıtımı ve modern kümes 
yönetimi konusunda dünya çapında pazar lideri olarak, Big Dutchman, basit bilgisayar 
kontrollü kurulumlardan, yemleme ve kümes sistemlerine, doğayla dost gübre bandı 
bataryalarından, zenginleştirilmiş koloni sistemlerine ve çok katli yumurtacı ve broyler 
kafes sistemlerinden yer ekipmanlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile ihtiyacınız olan 
her şeyi, tek bir kaynaktan sunuyor.

YEMSA MAKİNA, as a pioneer in animal feed 
machinery sector, has more than 20 years 
of experience. Teh company  successfully 
completed the R & D works and produced 
the 760 model gearbox pellet press machine. 
Additionally , corn is one of the most 
preferred products in animal feeding. Yemsa 
will showcasethe  flake press machine, which 
enables corn to be processed at a suitable 
temperature in its booth locataed at Hall 10 
C12. 

As worldwide market leader in the development and distribution of housing equipment 
and feeding systems for modern poultry management, Big Dutchman offers you 
everything from one single source. The extensive product lines ranges from simple 
installations to computer-controlled feeding and housing systems, environment-friendly, 
feed-saving manure belt batteries, furnished colony systems, multi tier aviary systems as 
well as floor management systems for layers, broilers and breeders.

We started to take the foundations of this journey in 2008 to learn the problems of the areas 
we first feel responsible and their solutions. With the suggestions of the scientific committee 
the company established within inhouse .Sanidez decided to produce our biosafety product 
range quality products to the world market by creating its  export targets. Company is in the 
happiness of making presentations. Reliable food, clean water, environmentally compatible, in 
the name of healthy life. 

Sanidez, biyogüvenlikte çözüm ortağınız

BIG DUTCHMAN dünya tavukçuluk sektörünü ağırlıyor

YEMSA’ dan  hayvan beslemesi için yepyeni teknolojiler 

Sanidez, Solution Partner in Biosecurity

BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL welcomes global poultry market 

Tarih / Date Saat / Time Etkinlik / Event Salon / Lounge Sunan ve Konuşmacılar / Presented by Konu / Theme
13.06.2019 11:30 Açılış/ Opening Ceremony Fuaye Bakanlık ve VIP tarafından Resmi Açılış Töreni

13.06.2019 13:00-14:00 Seminer / Seminar
ANPARIO PLC / İNGİLTERE 
ANPARIO PLC / UK

Efes Dr. Helen HOUGHTON MRCVS, 
Kurumsal Gelişim Direktörü
Corporate Development Director

Esansiyel Kekik Yağı Olan Orego-Stim Kullanarak Kümes Hayvanlarında 
Optimum Verimlilik Nasıl Elde Edilir
How to Achieve Optimal Productivity in Poultry Using Orego-Stim, The Essential Oregano Oil

14.06.2019 15:30-16:30 Seminer / Seminar
BIG DUTCHMAN AGRICULTURE TARIM 
MAK. KAFES DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL 
GMBH / GERMANY

Efes Taylan Özgür KAYA 
Türkiye Bölge Satış Yöneticisi, Batı Bölgesi   
Turkey Regional Sales Executive, West Region
Erdal GÜRBÜZ
Türkiye Bölge Satış Yöneticisi, Doğu Bölgesi
Turkey Regional Sales Executive, East Region

Big Dutchman Eurovent Kafes Sistemleri
Big Dutchman Eurovent Layer Cages 

14.06.2019 16:30-17:30 Seminer / Seminar
MİSTAV İLAÇ VE TAVUKÇULUK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Efes Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan 
Besleme ve Beslenme Hastalıkları 
Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, 
Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases

Kanatlı Beslemede Keçiboynuzu Çekirdeği ve Deoderize Edilmiş Sarımsağın 
Alternatif Katkı Maddesi Olarak Kullanımı
Carob Bean Seed and Deoderized Garlic as an Alternative  Feed Additive in Poultry 

14.06.2019 11:00 - 11:30 Seminer / Seminar
YEMMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Efes Fatih BALCAN
Teknik Büro Asistan Direktörü
Technical Department Assistant Director

Kanatlı Gübrelerinin Kurutulması ve Peletlenmesi
Dehydrating and Pelletizing Poultry Manure

14.06.2019 13:30-15:00 Bilgilendirme Toplantısı 
Briefing
AVIAGEN ANADOLU ANA DAMIZLIK 
TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİC.AŞ

Efes John MCGRELLlS 
Aviagen Anadolu / Genel Müdür / General Manager
Kayhan GÜRSEL 
Aviagen Anadolu / Satış Müdürü / Sales Manager
Robert HAGGARTY
Aviagen UK Ltd / Ross TMEA Kıdemli Teknik Müdür
Ross TMEA Senior Technical Manager
Dr. İbrahim İBRAHİM
Aviagen UK Ltd - Ross TMEA Int. Teknik Servis Müdürü
Aviagen UK Ltd – Ross TMEA Int. Technical Service Manager 
Murat YAKAR 
Aviagen UK Ltd / Ross TMEA Int. Teknik Servis Müdürü
Aviagen UK Ltd / Ross TMEA Int. Technical Service Manager  
Dr. Pavel SHKARLAT 
Aviagen UK Ltd / Ross TMEA Teknik Servis Veterineri
Aviagen UK Ltd / Ross TMEA Technical Service Veterinarian

Aviagen – Broyler ve Broyler Damızlıkların Genetik ve Ekonomik Potansiyelini 
Ortaya Çıkartmak için En Son Teknolojiye ve Yerel Tesislere Yatırım Yapmak
Aviagen - Investing in the Latest Technology and Local Facilities to Reveal the Genetic and 
Economic Potential of Broiler and Broiler Breeds

13.06.2019 14:30-16:30 Seminer / Seminar
FARMAVET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
FARMAVET INTERNATIONAL

Efes Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Farmavet International Ar-Ge Danışmanı 
Atatürk University, Faculty of Veterinary Medicine 
R&D Leader for Farmavet International
Dr. Li YONG 
Farmavet Bilimsel Danışmanı
Farmavet Consultant Feed Enzymes Scientific Specialist

Kanatlı Yemlerinde Farklı Yem Enzimi Formüllerinin Kullanımının Bilimsel 
Gerçekleri ve Onların Gerçek Matriks Değerleri
The Scientific Facts of Using Di�erent Enzyme Formula in Poultry Feed and Their Real 
Matrix Value

15.06.2019 11:30-13:00 Seminer / Seminar
SONİKEL ULTRASONİK ELEK. VE 
OTOM. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
SONIKEL ULTRASONIC ELECTRONIC 
AUTOMATION SAN. T.C. LTD. ŞTİ.

Efes Özcan DURAHİM
Pazarlama Yöneticisi / Marketing Manager 

Tavukçuluk Sektöründe Ultrasonik Kaynak Kullanımı ve Üstünlükleri
Ultrasonic Welding Applications and Advantages in Poultry Industry

VIV TURKEY 2019 - ETKİNLİK PROGRAMI - EVENT PROGRAMMEVIV TURKEY 2019 - ETKİNLİK PROGRAMI - EVENT PROGRAMME

için kayıtlarımız başlamıştır
VIV TÜRKIYE 2021 

Booking started for the 
upcoming VIV TURKEY 2021

2021 yılında 10. Kez  düzenlenecek 
VIV TÜRKİYE Fuarı’nda yer almak için 
kayıtlarımız başlamıştır. Yer değişikliği 
yeni alan talebi ve ya standınızı büyütmek 
için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

ÜCRETSİZ SERVİS / FREE SHUTTLE 

Booking   of  10th VIV Turkey  2021 has been 
started. You can easily get in touch with 
our team for your  participation requests .

Taksim - Yeşilköy
09:00
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30

Yeşilköy  - Taksim
10:00
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30

Taksimden kalkan ücretsiz servis otobüsleri, 
ziyaretçileri fuar alanına ulaştırıyor.
During the fair there will be a free shuttle 
bus service for visitors between Taksim and 
exhibition center.

Bora ÇAKICI



YEM-VİT olarak faaliyetlerimize 1987 yılında 
başladık. 1987 yılından beri giderek büyüyen ve 
günümüzde yem katkı sektörünün en başarılı 
firmalarından biri olan Yem-Vit; kanatlı, büyükbaş, 
küçükbaş ve balık türlerine yönelik premiks ve 
yem katkı ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. 
Üretim tesisi İzmir’de bulunan firmamız, 
ülkemizin dört bir yanındaki satış ağı ile birlikte şu 
anda 15 ülkede ihracat faaliyeti göstermektedir. 
Sektöre ilk adım attığımız yıldan itibaren pazar 
payımızı arttırarak büyümeye devam ediyoruz. 
Çalışmalarımızı Ar&Ge’ ye ayırdığımız sınırsız 
bütçe, iyi yetişmiş uzman kadromuz ile teknolojiyi 
takip ederek sürekli yenilenerek geliştirmekteyiz. 
Dünya standartlarındaki üretim anlayışımızı; 
dünya standartlarında tedarik ettiğimiz ürünler 
ve sektördeki kararlı duruşumuz ile kaliteden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz. 
TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000:2005 ve GMP belgelerine sahip olan firmamız; 
yenilikçi ürünleriyle kalite politikasını bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürecektir. 
Faaliyetlerimize devam ederken, İrlanda’nın lider firması Devenish Nutrition ile ortaklık 
anlaşması yaptık. 2017 yılı Temmuz ayında yapılan ortaklık anlaşmasına göre Devenish, 
Yem-Vit’e %50 ortak olarak Türkiye yem katkı pazarına girmiş oldu. Yem-Vit ise bu ortaklık 
ile mevcut ve çevre pazarlardaki gücüne güç kattı. 
1952’de Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta kurulan ortağımız Devenish, İrlanda’nın en 
önemli yem ve yem katkı üreticilerinden biridir.Bunun yanında Devenish’in İngiltere, İrlanda, 
Kuzey Amerika ve Afrika’da yatırımları bulunmaktadır. Devamında Yem-Vit ile yaptığı ortaklık 
ile Türkiye’ye ilk yatırımını gerçekleştirmiştir. Geniş bir yelpazede bulunan müşterilerine 
büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, balık ve diğer türlerin beslenmesi, yem üretimi, veterinerlik 
hizmetleri ve teknik çözümler ile hizmet veren firma 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 

Cimuka 1981 yılından bugüne, geniş ürün yelpazesiyle Tavuk, hindi, bıldırcın,  
keklik, sülün, ördek, kaz, devekuşu ve özel tür kanatlılar için kuluçka ve yetiştiricilik 
çözümleri üretmektedir. 10 ile 40.000 tavuk yumurtası kapasitelerinde farklı model 
kuluçka makinaları ve kuluçkahane ekipmanları, farklı türler için kafes sistemleri ve 
kesim-yolum makinaları üretimlerimizle anahtar teslim üretim çiftlikleri kuruyoruz.

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. dünya genelinde kuruluşunun 
20. yılını kutladığı 2019’da, 9. Tavukçuluk ve Teknolojileri 
Uluslararası İhtisas Fuar’ında .Yeni nesil inovatif ürünler 
ile Türkiye tavukçuluk sektöründe sağlıklı sürülerin ve 
ulaşılabilir kaliteli protein kaynaklarının elde edilmesine katkı 
sağlamayı amaç edinmiş firma yine inovatif ve yeni teknoloji aşılama ekipmanlarını 
da sektörün hizmetine sunmayı sürdürüyor.  Ceva Hayvan Sağlığı’nın 42 ülkede 
merkezi bulunmakta ve 110’dan fazla ülkede 5.000’den fazla çalışanı ile faaliyet 
göstermektedir. Ceva Hayvan Sağlığı’nın aynı zamanda 12 araştırma ve geliştirme 
merkezi ve 25 üretim merkezi bulunmaktadır.

Damızlık yumurtadan yumurtalık ve etlik civcive, yarkadan yem ve tavuk eti üretimine 
kadar tavukçuluğun her alanında 1850 çalışanıyla sektöre, ekonomiye hizmet veren 
HasTavuk, kalitesini yurt dışında da kanıtlamıştır. Bunun en güzel örneği Japonya 
pazarıdır.Türk tarihinde ilk kez 2017 yılında anlaşması yapılan ve 2018 yılında artarak 
devam eden Japonya ihracatı, hem HasTavuk’u hem sektörü hem de ülkemizi 
gururlandırmıştır. HasTavuk;  çeşitli platformlarda ülkemizi temsil etmeye,  değer 
katmaya, başarılar kazanmaya ve bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla 
yürümeye devam edecektir. 

Mavitec 13-15 Haziran tarihler arasında VIV 
Türkiye’de İstanbul Fuar Merkezin’de salon 
10 C21 numaralı stantta yerini alıyor. VIV 
Türkiye’nin 9’uncu serisi, 45 ülkeden, 25.000 
metrekarelik fuarın 500’den fazla katılımcısını 
ağırlayacak. VIV Türkiye, kümes hayvancılığı 
sektöründe bir dağıtım merkezi olarak görev 
yapan eşsiz bir konuma sahiptir. Birçok yerel 
ve uluslararası istekli, potansiyel alıcı bu 
fuara uzun yıllardır büyük ilgi göstermiştir. Mavitec ünlü Rendering sistemlerimiz ile 
yeni ve yenilikçi gazlaştırma sistemimizi sunacak. Gübreyi yeşil enerjiye ve EcoChar’a 
dönüştüren çevre dostu bir teknoloji. Gazlaştırma, birçok avantaj sunan gübre 
sorunlarını çözmenin yeni bir yoludur: %85’e varan hacim azaltma, yenilenebilir enerji, 
CO2 azaltma ve değerli EcoChar. Bu yüksek değerli EcoChar, toprak iyileştirici ve hayvan 
altlığı gibi uygulamalar için kullanılabilir olmasını sağlayan çok sayıda benzersiz özelliğe 
sahiptir. Atık akışınızın değerini en üst düzeye çıkarın ve çevreyi iyileştirin!

Türkiye’nin en büyük ve en modern lisanslı 
depolama tesisi ALTINBILEK-BBCA tarafından 
Ceynak Grubu için inşa edilmiştir.
Tesiste toplam depolama kapasitesi 200.000 
ton olan 76 adet silo bulunmaktadır. 8 hat, her 
hat 200 ton/saat tahıl alımı için uygundur ve 
toplam alım kapasitesi 1600 ton/saattir. Nakliye 
istasyonundan aynı anda 8 kamyon yüklenebilir.
Altınbilek, yüksek kalitede hammadde, yüksek 
teknoloji üretim hatları ve deneyimli teknik ekibi 
ile Türkiye ‘de ve yurtdışında en büyük projeler için 
önemli bir tedarikçi olmaya devam etmektedir.

The biggest and the most modern licensed 
storage plant of Turkey has been built for 

Ceynak Group by ALTINBILEK-BBCA.  
Plant has 76 pcs silos with total storage 

capacity is 200.000 tons. 8 lines ,each line is 
200 tph are avaiable for receiving of grain and 

total intake capacity is 1600 tph. 8 trucks can 
be loaded synchronously at shipping station.

Altinbilek countinues to be key supplier for 
biggest projects in Turkey and overseas by high 

quality raw material, high-tech production 
lines and experienced technical team.

As YEM-VİT, our adventure began in 1987. Since 
1987, Yem-Vit is a growing company and today 
one of the leading companies in feed additive 
sector. We make sale and production of premixes 
and feed additives for poultry, ruminant and aqua 
groups. Manufacturing plant of our company is in 
Izmir. Our company export with sales network from 
all sides of our country in 15 countries for now.Our 
sectorial market share has constantly grown since 
the date of our establishment. We improve our 
works constantly by following technology with 
allocated indefinite budget for R&D and our well-
trained experts. We fulfill our producing mentality 
in global standarts by products which provided in 
global standarts determine our posture without 
any compromise for high quality.

Our company which has TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000:2005 and GMP 
certificates, will maintain its quality policy with innovative products as always.
While we continue our actions, a partnership agreement was signed with Irish leading 
company Devenish Nutrition. According to the partnership agreement signed in July of 
2017, Devenish entered Turkish feed additives market as a 50% partner to Yem-Vit. This 
partnership strengthens Yem-vit’s power on its current and the surrounding markets.
Founded in Northern Ireland’s capital city, Belfast, in 1952, Devenish is one of the most 
important feed and feed additives manufacturers in the industry. Beside this, Devenish 
has investments in England, Ireland, North America and Africa. Devenish has made its 
first investment in Turkey with a partnership with Yem-Vit. The company is engaged in 
export to more than 40 countries and this includes ruminants, poultry, aqua and other 
types of nutrition, feed production, veterinary services and technical solutions to a wide 
range of customers.

Cimuka Egg Incubators
CİMUKA is established in 1981 with an approach in production of hobby and 
commercial aimed incubators in the poultry field. CİMUKA offers a full range of 
incubators and hatchers having capacities from 10 to 40.000 chicken eggs.  CİMUKA 
is also the producer of modular block cage systems for all types of poultry and games, 
slaughtering and plucking machines for chicken and quail. 

From 13-15 June, Mavitec is present at VIV Turkey at Istanbul Expo Centre, Istanbul Turkey at 
Hall 10 booth C21. The 9th edition of VIV Turkey will house more than 500 exhibitors from 
45 countries over 25.000 sqm of Exhibition. VIV Turkey has an unique position, acting as a 
distribution hub in the poultry business. Many local and international eager, prospective 
buyers have shown great interest to this poultry show for many years. Mavitec will present 
our famous rendering systems and our new and innovative gasification system. An 
environmental technology that converts manure into green energy and EcoChar. Gasification 
is a new way of solving manure issues that offers a lot of advantages: volume reduction up to 
85%, renewable energy, reduction of CO2and valuable EcoChar. This high value EcoChar has 
a lot of unique properties which makes it usable for applications such as soil improver and 
animal bedding. Maximize the value of your waste stream and improve the environment!

GOLD SPONSOR YEM-VİT VİTAMİNLİ YEM KATKI MADDELERİ / STAND NO: HALL 9 / E02

CİMUKA KULUÇKA MAK. VE EKİPMANLARI LTD. ŞTİ. / STAND NO: HALL 10 / C02

Altınbilek’ten Anahtar Teslim Çözümler

Mavitec Rendering &  Gazlaştırma Sistemleri  
Tavukçuluk Sektörü ile Buluşuyor

Mavitec  Rendering Systems & Innovative Gasification System Meets with Poultry Buyers

Turn-key solutions from Altınbilek   

SILVER SPONSOR

 

Feedtech hayvan beslemede 50 yıllık tecrübeye sahip bir gruba bağlı bir şirkettir. Yem 
üretimimiz 2000 yılına kadar devam etmiş olup 1998 yılında yem fabrikaları üretme ve 
anahtar teslim fabrika kurulumu alanında uzmanlaşarak Feedtech’in temelleri atıldı. 
On yıl boyunca dünya çapında önde gelen iki lider makine üreticisiyle lisans anlaşması 
çerçevesinde birlikte çalıştık. 2013 yılında ise Ar-Ge, mühendislik ve Avrupa pazarında 
satış yapmak üzere Feedtech International BV kuruldu. Günümüzde hala Salihli’de 
5000 m² kapalı alanda üretim yapılmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız 
kapasiteyle 26 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Feedtech dünyanın önde gelen projeleri 
ile Türkiye’de üretim yapmanın maliyet avantajını birleştirerek adını duyurmuştur 
Üretim Kapsamı : Yem Fabrikaları, Balık Yemi Fabrikaları, Kedi-Köpek Maması 
Fabrikaları, Premiks Fabrikaları, Atık Peletleme Tesisleri.

Yurt içinde ve yurt dışında 30 dan fazla ülkede yaptığı projelerle kanatlı işleme  
ekipmanlarında ülkemizin lider firması Alberk Makine, bir yeniliğe daha imza attı. Yüksek 
kapasiteli tesislerde en önemli hat olan Otomatik İç Organ Temizle Hattı, Alberk Makine 
tarafından üretildi. Tubitak tarafından da denetleme ve testlere tabii tutulan makineler 3 
yıllık bir sürecin sonunda Arge kapsamında başarılı proje olarak değerlendirildi. Bu geçen 
sürede Tubitak tarafından belirlenen makine mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşan 
bilim insanları inceleme ve analizlerde bulundu. Analiz ve incelemeler raporlanarak Tubitak 
kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda prototip sonrası ilk üretim gerçekleşti. 
Ülkemizde ilk ve tek yerli Otomatik İç Organ Temizleme Hattı üretimini yapan Alberk, düşük 
veya yüksek kapasiteli tüm tesislere anahtar teslim makine imalatı yapan tek firma olarak 
sektördeki lider firma olduğunu bir kez daha kanıtladı. Günümüzde de Arge çalışmalarına 
devam eden Alberk Makine, sektöre kazandıracağı yeni makine ve ekipmanların bir 
çoğunun altyapı hazırlığını yapmış ve prototip üretimlerine başlamıştır.

Feedtech, as a family owned company has been manufacturing animal feed between 
1969 and 2000. In the early 2000’s we started our business manufacturing turnkey 
prjocets, delivering complete, made-to-measure installations. We combine highest 
technical quality standards with a wide ranging approach. Our customers are being 
supported with customised solutions for all process stages by our team. Quality 
and reliability have been guranteed for many years by our licensed production 
in cooperation with two worldwide leading dutch companies. In 2013, Feedtech 
International BV came up with R & D, and Engineering projects. The production takes 
place in Salihli in a 5000 m2 closed area. Feedtech has achieved cost efficiency by 
combining international projects with the cost advantage of producing in Turkey
Scope of Production: Animal Feed Factories, Fish Feed Factories, Pet food factories, 
Premix Factories, Biomass Pelleting Plants.

Alberk Machinery, a leading company in poultry processing equipment and solutions in more 
than 30 countries across the world, has made another innovation. Automatic evisceration 
Line, the most important line for high capacity plants, was produced by Alberk Machinery. 
The machines, which were subjected to inspection and testing by Tubitak (Scientific and 
Technological Research Council of Turkey), were evaluated as successful project within the 
scope of R&D after a procedure lasted for 3 years. During that time our innovation was 
inspected by Tubitak mechanical engineers and food engineers, scientists. After analyzes 
evaluation and investigations by the Tubitak Board, the first production was performed after 
the prototype. The first and only domestic Automatic evisceration Line in our country, Alberk, 
has proved to be the only company in the sector that manufactures turnkey solutions for all 
low and high capacity plants. Alberk Machinery, which continues to work on R & D now, has 
prepared infrastructure for many of the new machines and equipment it will bring to the sector 
and started to produce prototypes.

Ceva Animal Health , celebrates its 20th anniversary, participate in 9th International 
Trade Fair For Poultry and Technologies. The company which takes a goal to provide 
contribute to obtaining healthy flocks and qualified protein sources continue to 
serve innovative and new technology vaccination equipment.  Ceva Animal Health is 
operating in more than 110 countries with 42 offices and more than 5000 employees. 
Ceva also has R&D facilities in 12 country and production facilities in 25 countries. 

HasTavuk, which has been serving the sector with its 1850 employees in all areas of 
poultry production, has provenitsqualityabroad as well. Themostbeautifulexample 
of this is theJapanese market.Exports of Japan, which was signed for the first time in 
Turkish history in 2017 and increased in 2018, made Hastavuk and our sector proud. 
Hastavuk will continue to represent our country on various platforms, to add value, to 
win successes and to take firm steps towards becoming a world brand.
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Yem endüstrisi için son teknoloji çözümler

Hastavuk, Türkiye tarihinde Japonya 
ihracatına başlayan ilk firma oldu

Alberk Makine,Türkiye’deki İlk ve Tek  Otomatik 
İç organ Temizleme Hattını üretti High end solutions for the feed industry

Hastavuk, the first company  began exporting to Japan

Alberk Makine produced the first and only 
Automatic Evisceration Line in Turkey
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AVIAGEN ANADOLU – 20 yıllık büyüme 
ve sektörle kurulan yakın ilişkiler 
1999 yılının Ağustos ayında, Ross Breeders Anadolu, Türkiye’deki 
faaliyetlerine başlayarak yatırımlarını hayata geçirmeye başlamış 
ve birçok yeni yatırım yapmıştır. Aviagen tarafından 2011 yılında 
tamamının satın alınmasıyla Aviagen® Anadolu adını alan şirket, 
günümüzde, önde gelen broyler damızlık tedarikçi konumunu hâlen sürdürmektedir. 
Aviagen Anadolu, Türkiye’deki müşteriler için iş anlamında önemli iki kilit nokta olan 
kaliteli ve hızlı tedarikin sağlanması amaçlarına büyük bağlılık göstermektedir. Aviagen 
Anadolu’nun kaydettiği gelişim ve büyüme sektörde yaşanan genişlemeye benzerlik 
göstermektedir ve bu durum sektörle yakın iş ilişkilerinin ve müşterilerin gelecekteki 
ihtiyaçlarının anlaşıldığının da iyi bir göstergesidir. Bağlı olduğu EW Group’un uzun 
dönemli yatırım stratejisi, Aviagen Anadolu’nun Türkiye’deki müşterilerine hizmet 
vermekle kalmayıp ayrıca Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki müşterilere ihracat 
yapmasını sağlamıştır. Aviagen Anadolu, yurtiçinde ve ihracat yaptığı ülkelerdeki 
kanatlı sektöründe kaliteli damızlık temininde tercih edilen tedarikçi olmak için 
günlük faaliyetlerin dikkatlice yürütülmesinin gereği olan taahhütlerinin, yatırımın ve 
sorumluluğun farkındadır.

Birsen Kimya San. Ltd. Şti. hayvancılık   sektörüne yem ve yem katkı maddeleri, 
kimyasallar ve ekipman sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Hedefimiz kanatlı ve büyükbaş yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve 
kalitede, yurtiçi ve yurt dışından temin ederek, müşteri memnuniyetinin üst düzeye 
taşımaktır.

Hayvancılık sektöründe özellikle beslenme alanında yeni gelişmelerin müşterilerimize 
aktarılması, maksimum üretim performansı için gerekli teknik bilgi ve kaliteli ürünleri 
tedarik etmeyi kendimize misyon edindik.

Ürünlerimizin kullanıcılara sağladığı kolaylık ve karlılık düzeyi, yurt dışındaki sektörel 
firmalarında ilgisini çekmiş olacak ki ihracatına yönelik taleplerin artmasına olanak 
sağlamıştır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2018’deki üretim ve satış performanslarına göre 
yapılan değerlendirmede Kutlusan A.Ş. , geçen yıla göre 10 basamak atlayarak 90. sırada 
yer almıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Kutlusan’ a  3.lük Ödülü
Kutlusan A.Ş. , Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 2018 İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni’nde  ‘Makine Sektörü’nde İhracat Üçüncüsü’ olarak ödül almıştır.
Kutlusan A.Ş. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin En Büyük 
İhracatçı Firmaları-2017’ araştırmasında olarak tüm ihracatçı firmalar arasında bir 
önceki yıla göre 962. sıradan 705. sıraya, Makine İhracatçıları arasında ise 16. sıradan 
12. sıraya çıkarak Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmaları arasında yer almıştır.

VIV Türkiye fuarında bu sene de yeni ürünleri ile yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerinin 
işlerine değer katacak çözümler sunmaya devam eden firma, özel mekanik tasarımını 
kendi mühendislerinin geliştirdiği, android tablet ile yönetilebilen, her dilde 
kodlama yapabilen, yumurta üzerine logo basma özelliği de olan yumurta kodlama 
makinelerini görücüye çıkarıyor.

Birsen Kimya was established in order to supply feed, feed additives, customers required 
chemicals materials and also equipments for animal breeders.

Our main aim is providing the animal breeder requirements with high quality and the 
best cost in locally and internationally places and keep high degree of its own customers 
satisfaction.

Our mission; also is providing, updated technology information to get products with 
high quality for our own customers and also share latest developments in livestock 
nutrition sector in order to obtain maximum production of animals already.
Our products usage convenience and profitability, attracted the attention of the foreign 
companies and caused to be started our products export as well.

According to the production and sales performances in 2018 by the Aegean Region Chamber 
of Industry, Kutlusan Poultry Equipment Co. Inc. was ranked as 90th. place with a rose of 10 
places.
Third Prize From Eagean Exporters’ Association To Kutlusan Poultry 
Equipment Co. Inc
Kutlusan Poultry Equipment Co Inc. was awarded the third prize in Exports in Machinery Sector 
in 2018 Export Stars Award Ceremony organized by the Aegean Exporters’ Association.
According to the Turkey’s Largest Export Companies in 2017 research made by Turkey Exporters’ 
Assembly ( TIM ),  among all the export companies, Kutlusan Poultry Equipment Co. Inc.  was 
ranked at 705th place with a rose of 257 places. Also, among all Machine Exporters, Kutlusan 
Poultry Equipment Co. Inc. was ranked at 12th place with a rose of 4 places.

Taha Office is  proud and happy to export egg coding machines, package coding 
machines and egg coding cartridges to 23 countries in 2019. The company continues to 
present solutions that will add value to the businesses of our domestic and international 
visitors during this year’s VIV Turkey as well. Taha has been expecting great interest to 
its egg coding machines which is designed by their our own engineers. Our brand new 
machine can be managed by Android Tablet, can print on any language and it can also 
print logo on eggs.

In August 1999, Ross Breeders Anadolu was 
founded and continued to invest and grow before 
it was acquired by Aviagen in 2011 to become a 
fully owned company, Aviagen® Anadolu and has 
continued to be the leading supplier today. The 
Aviagen Anadolu internal commitment has been 
the pursuit of quality and timely supply as the two 
important business contributions to customers in 
Turkey. The development and growth of Aviagen 
Anadolu is similar to the industry’s expansion and 
provides a good indication of the close working 
relationships and understanding of the future needs 
of the customers. The long-term investment strategy of the owners, the EW Group has 
enabled Aviagen Anadolu to serve customers in Turkey and also to export customers 
in the Middle East and African region.  Aviagen Anadolu recognizes the commitment, 
investment and responsibility involved in the careful execution of everyday activities 
to be the supplier of choice for quality breeding stock for the domestic and export 
industries.  

TH

AVIAGEN   ANADOLU

PLATINUM SPONSOR
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Taha Office, EKOPRINT Yumurta Kodlama 
Makinelerini sergiliyor

İzmir’in En Büyük 100 Kuruluşu Açıklandı

Taha Office is to highlight EKOPRINT, Egg Coding Machines

Izmir’s Top 100 Companies Were Announced

AVIAGEN ANADOLU – 20 years growth and close relations 
with the industry
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TAVSAN ile  Verimli Kümes Sistemleri CLR, sulama ve yemle sistemleri ile 
ziyaretçilerini ağırlıyor

Phibro Hayvan Sağlığı, iki yeni ürününü kanatlı 
sağlığı sektörünün hizmetine sundu

Cobb500™ Türkiye Pazarındaki Değerini Gösteriyor

Türk kanatlı sektöründe 44 yıldır öncü kuruluş olma misyonu ile hareket eden Tavsan’da 
yenilikler devam ediyor. Geçmiş senelerde olduğu gibi, VIV Türkiye 2019 Fuarı’nda da Tavsan 
ziyaretçilerini, Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda geliştirdiği inovasyonlarla tanıştırmak üzere 
standına bekliyor. Tavsan, VIV Türkiye 2019 Fuarında, Türkiye’de ve dünyada satışa sunduğu 
tüm ürünlerle  birlikte, Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yaptığı yenilikleri de tanıtacak. 
Kümeslerde verim artışı sağlamak üzere tasarlayıp ürettiği; sınıfının en geniş ve en yüksek 
olma özelliğini taşıyan, Avrupa Birliği Hayvan Refahı Yönetmeliği’ne uygun, modüler alt hasır 
teli bulunan, yeme rahat ulaşımı sağlayan, özel tasarımlı, ekstra bükümlü yemliğe sahip olan 
ve  bu yıl yeni pek çok özellik eklediği Tavsan Kafes Sistemleri ile Türkiye’de ve  Avrupa’da 
ürün tescil belgelerini aldığı, sınıfının en yüksek hava hacmine sahip, işçilik maliyetlerini 
düşüren, uzun ömürlü Comfort+ Folluğunu  Hall10, C15 nolu standında sergiliyor. 

Geleneksel inaktif aşılardan daha yüksek konsantrasyonda antijen ve PD50 değerine sahip 
Nectiv Forte isimli inaktif Newcastle Disease aşısı ve Türkiye ve Dünya’ da ilk S. infantis içeren 
dört suşlu inaktif Salmin Plus isimli Salmonella aşısı kanatlı üreticilerinin kullanımına sunuldu. 
Her iki ürün de alanlarında üreticilerin sıkça karşılaştıkları sorunları ve performans kayıplarını 
önlemede önemli rol oynayacaktır. Aynı zamanda S.infantis’in insan sağlığına olası risklerini 
de azaltarak katkı sağlayacaktır. 
Phibro Hayvan Sağlığı, bu yeni ürünlere ek olarak kanatlı aşılamalarında devrim niteliğinde 
yenilik getirecek pHi-Tech Aşı Yönetim Sistemi’ nin lansman öncesi ilk paylaşımını da VIV 
Türkiye 2019 Fuarı süresince müşterileriyle gerçekleştiriyor olacak.
Sağlıklı Hayvanlar, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Dünya sloganıyla hareket eden Phibro yenilikçi 
ve verimliliği artıracak projeleriyle hayvan sağlığı alanındaki hizmetini sürdürmeye önem 
veriyor.

Cobb500, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VIV Turkey 2019’da 9. Salon, C06 
no’lu standda müşterileri ve misafirleri ile buluşuyor. Cobb 500’ün  yemden yararlanma 
ve maliyette  sağladığı güçlü avantajlar konusundaki her türlü bilgi için gelip misafirimiz 
olun! Cobb500™ broyleri,  düşük yoğunluklu, daha  ucuz rasyonlarla  bile ortaya koyduğu 
yüksek  yaşama gücü ve üniformiteye sahip olma özelliği  ile Türkiye pazarındaki değerini  
kanıtlamıştır. Dr. Erol Çan – Cobb Türkiye Ülke Sorumlusu: “Yüksek genetik potansiyelimizin 
performansa yansıması için,  müşterilerimize sunduğumuz etkin  ve güçlü  teknik servisle 
Cobb’u Türkiye  broiler pazarındaki en iyi  noktaya getirdik.”  VIV Türkiye fuarından beklentimiz, 
dünya genelinden katılım sağlayacak Cobb çalışanlarıyla birlikte müşterilerimizle buluşmak, 
birbirlerini tanımalarını sağlamak ve farklı bakış açılarıyla farklı pazar dinamikleri hakkında 
görüş alışverişinde bulunmaktır. Bu, bizim için potansiyel müşterilerimizle tanışmak ve 
onlara ürünümüzü anlatmak için de bir şans olacaktır.

Kalite ve zamanında teslim politikasıyla sulama ve yemleme sistemlerinde öncü bir 
firma haline gelen CLR; 1981’den günümüze tavukçuluk sektöründe güvenilirlik sağlıyor. 
Türkiye’de tavukçuluk ekipmanlarında görülen eksikliği giderebilmek amacıyla kurulan 
CLR; beyaz et tüketiminde hijyenik, sağlıklı ve seri üretimin yapılabilmesi için başta kümes 
ve çiftlik kurucuları olmak üzere toptancılara hizmet vermektedir. Dünya standartlarına 
uygun hammadde kullanımı, stok bulundurma özelliği, kalite, marka ve fiyat garantisi ile 
zamanında teslim politikası CLR’nin başlıca tercih edilme sebeplerindendir.

For 44 years, Tavsan’s mission has been to be the pioneering company in the Turkish poultry sector, 
so the innovations continue to come. As in previous years, Tavsan will be expecting its visitors to 
come its stand in VIV Turkey 2019 Exhibition to present the latest innovations.
The company  has been introducing all its product portfolio for Turkish market and around the 
world as well as the latest innovations of our R&D department in VIV Turkey 2019 Exhibition.The 
products that has been designed and produced in order to increase the productivity in poultry 
houses; Tavsan Cage Systems which have the feature of being the widest and highest in its class 
and suitable for the European Union Animal Welfare Regulation, equipped with modular lower 
mesh, specially designed feeders with extra convulsions for easy reach to eat is at  the show. Product 
registered in both Turkey and Europe, Company’s Comfort + Automatic Nest with the highest air 
volume in its class, reducing labor costs and long-lasting has been the focus of attention of the 
visitors. Tavsan has been hosting the potential buyers in its booth which is located in Hall 10 –C15.

Nectiv Forte is an inactivated vaccine for Newcastle Disease, which has higher concentrations 
of antigen and PD50 value than the traditional inactivated vaccines, and Salmin Plus is an 
inactivated Salmonella vaccine that contains S.infantis strain for the first time in the world 
and four strains of Salmonella. Both products will play a significant role to minimize frequently 
observed performance issues in their areas, while Salmin Plus will also contribute to the reduction 
of S. Infantis related health risks in humans.
In addition, Phibro Animal Health will be sharing the revolutionary pHi-Tech Vaccination 
Management System to poultry producers for the first time before the official launch of it.
Phibro Anilmal Health is committed to contribute to poultry industry providing innovative and 
revolutionary solutions with its guiding principle of “Healthy Animals, Healthy Food, Healthy 
World”.

Cobb Turkey will be meeting the customers and visitors at its booth C06 in Hall 9 in VIV Turkey 2019, 
13-15 June. Ask us about the Cobb500 and its strong gains in cost and feed efficiency. The bird 
is robust and shows great uniformity, while thriving on a lower density and cheaper ration. The 
Cobb500™ is a solid all-round broiler proving its value in the Turkish market. “We have brought 
Cobb to a point to be the best broiler in the market. We give the most efficient technical service to 
our customers to support and help them maximize their product performance and value” said Dr. 
Erol Can, Cobb Turkey Country Manager.  Our expectations for VIV Turkey fair is to meet our current 
customers with the attendance of our global team members, enable them know each other and 
have the chance to negotiate different market characteristics from different perspectives. And this is 
also a chance for us to meet the potential customers and help them know our product better. 

Having become a leading company in irrigation and feeding systems with its quality 
and timely delivery policy, CLR has been providing reliability in the poultry sector since 
1981.Established in order to overcome the lack of poultry equipment in Turkey, Clr 
serves wholesalers, especially poultry and farm builders, for hygienic, healthy and mass 
production in white meat consumption.Use of raw materials in accordance with world 
standards, stock keeping feature, quality, brand and Price Guarantee and timely delivery 
policy are the main reasons of CLR being preferred.

TAVSAN with Efficient Poultry Systems

Phibro Animal Health introduces two new products to the 
poultry market in Turkey

Cobb500™ Proving its Value in Turkish Market

CLR welcomes visitors seeking for irrigation & feeding systems



YEMMAK bu yıl VIV Türkiye Fuarı’nda , ziyaretçilerine 
sanal gerçeklik deneyimi yaşatıyor.
Standımıza uğrayarak 240 ton/saat kapasiteli, 
Avrupa’nın En Büyük Yem Fabrikası olma 
özelliğine sahip projemizi sanal gerçeklik ile 
deneyimleyebilirsiniz.  1965 yılından itibaren, yem 
makineleri üretiminde Türkiye’nin en büyük üreticisi 
konumda olan ve Türk kanatlı sektörüne birçok 
modern yem fabrikası kuran Yemmak yeniliklerin 
öncüsü olmaya devam ediyor, sektördeki 
deneyimini sanal gerçeklik ile gözler önüne seriyor.
Ayrıca Yemmak IQ mobil uygulamasını da standımızda inceleyebilirsiniz. Yem 
fabrikanızın proses otomasyonunu cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden 
izleme, yönetebilme ve tüm süreci raporlama imkanı sağlayan uygulamamız ile üretim 
verimliliğinizi arttırabilirsiniz.Yemmak IQ ile fabrikanızın tüm ekipmanlarını tek akışta 
izleyip kontrol edebilirsiniz. Yemmak;  kanatlı, büyükbaş, balık, kedi, köpek, flake, premiks 
ve konsantre yem kategorilerinde bugün 4 kıtada 40 ülkeye makine ihracatı yapıyor. 
Sahip olduğu yüksek mühendislik gücü ve AR-GE’si ile rendering, kimya ve biomass 
sektörleri için de endüstriyel çözümler sunmaya devam ediyor.
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This  year the fair welcomes Top Buyer Delegations, from Lebanon, Jordan, Palestine, 
Oman, Kuwait, Kosovo, Tunisia, Algeria, Morocco, Uzbekistan, Ukraine through an 
organization of HKF Fairs. The main purpose of the buyer delegation program is to hold 
B2B meetings with the exhibitors.

You can experience virtual reality of the project which has the capacity of total 240 tons 
/ hour and is Europe’s Largest Feed Mill Plant. Yemmak continues to be the forerunner of 
many innovations in feed mill industry, at the same time being at the position of largest 
manufacturer of feed mill equipment since 1965 andrevealing its experience in the sector 
with the help of virtual reality.
You can also have a look at  Yemmak IQ mobile application at our booth. You can 
increase your production efficiency with application which allows you to monitor, 
manage and report the entire process of your feed factory via mobile phone, tablet or 
PC.Yemmak exports machinery to 40 countries on 4 continents in poultry, ruminant, fish, 
pet, flake, premix and concentrate feed categories. With its high engineering strength 
and R & D, Yemmak continues to offer best  industrial solutions for rendering, chemical 
and biomass industries.

REFARM has regularly participated in int’l poultry exhibitions since its establishment 
in 1985. Based on the mission of “protecting human and animal health as well as 
environmental safety” the company has been contributing to healthy and profitable 
production in the poultry sector since then. As a pioneer in the selection of bio-security 
products, REFARM has always taken necessary steps to meet the needs of the sector in 
prior to inquiries to be received from customers. Its vision is to continue to serve the sector 
with natural and effective products and solutions in the future, as well. 

Since its incorporationin 1978, Tarımar Tavukculuk A.S has been manufacturing high 
quality, reliable and advanced technology poultry farming equipment. At our new 
company plant at Dilovası-Imes OSB, we serve to Turkish and World Poultry Sector with 
the combination of 41 years of experience and qualified young team since 2016.
Not only  we present our country and our brand over 45 countries with proud, we are 
also representative of world’s most respectable and prestigious companies in their sector. 
We say OPENING OF A NEW ERA, and we are excited to wellcome you at our booth 
Hall:10 C-20. Come to our booth and explore  broiler equipment, breeder equipment, 
layer equipment,Turkey equipment and also especially COLD MAKER VENTILATION 
SYSTEM with our dinamic, qualified team. You will not regret!!

The agricultural industry in Turkey who study the CP Group, which he founded in 1986 
with the feed factory in İnegöl “CP Standart Gida San. And Tic. Inc. “As Turkey’s CP Foods 
Public Limited Company started its operations and continues to serve as the subsidiary.
CPF Group, which is the world feed leader with 27 million tons of feed production, carries 
out agricultural industrial and food business with the aim of s providing quality products   
in a responsible manner for the environment and society for 100 years.
CP Group which has an important position in many countries, has been operating in 
Turkey for 33 years, with investments exceeding $ 100 million. 
The CP, which will take part in the 9th Poultry and Technologies International Special 
Exhibition on June 13-15, is waiting for its visitors at the 11th Holl E16 stand ...

Alım Heyetleri VIV Türkiye Fuarı’nda

Sanal Gerçeklik Deneyimi ile Avrupa’nın En 
Büyük Yem Fabrikasını Turlayın!

REFARM ‘biyogüvenlik bizim işimiz’ misyonuyla 
sağlıklı ve verimli üretime katkıda bulunuyor

Tarımar ekipmanda yeni bir çağa davet ediyor
C.P. STANDART GIDA,  Freshmart marketler zinciri ve 
10NMR  Yem ile VIV  Türkiye’de

C. P. GROUP unveils Freshmart market chains and 10NMR Feed

International Buyer Delegations are present at VIV TURKEY

Discover YEMMAK Feed Mill Plant with  Virtual Reality Technology

REFARM is contributing the poultry sector by ‘biosecurity is our business’ mission

Tarımar invites to a new age

CARGILL / STAND NO: HALL 9 / C16

DIAMOND SPONSOR

Cargill Premix & Nutrition Türkiye
Cargill Premix & Nutrition Türkiye (CPN)  yaklaşık dört yıldır bölgede etkinlik 
göstermektedir. CPN’in 3 ürün grubu; premiksler, hammaddeler ve katkı maddeleri. 
Yunanistan, Azerbaycan, Mısır ve Gürcistan’a ihracat yapmakta olan CPN Türkiye, 
hayvan üreticileri, yem üreticileri, yem distribütörleri ve entegrasyonlara hizmet 
vermektedir.
Besleme Bilgisi ve Çözümleri
CPN Türkiye’nin İzmir’de süt çiftliği Teknoloji Uygulama Merkezi vardır ve İstanbul 
merkezli Adana’da ofisi bulunur. Uygulama Merkezi ve ofisler, firmanın beslenme 
uzmanlığı, yazılım, premiks ve katkı maddeleri tedariki konusunda sürekli olarak 
genişlemesini ve lider olmasına yardımcı olmaktadır.Büyük Cargill ailesinin bir parçası 
olarak CPN Türkiye, müşteriye özel yerel çözümler üretmekle birlikte, hayvan besleme 
ihtiyaçları ve endüstri eğilimleri hakkındaki global bilgileri de sağlamaktadır. 
Cargill ailesinin bir parçası
Cargill’in 70 ülkedeki 155.000 çalışanı, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir 
şekilde besleme amacımıza ulaşmamız için kararlı bir biçimde çalışmaktadır. Her gün, 
çiftçileri pazarlarla, müşterileri bileşenlerle ve insanlar ile hayvanları gelişmek için 
ihtiyaç duydukları gıdalarla buluşturuyoruz. Cargill’in bir parçası olarak, CPN Türkiye 
Cargill’in temel değerlerini ve ilkelerini taşımaktadır.125’ten fazla ülkedeki, gıda, tarım, 
finans ve endüstri alanlarında faaliyet gösteren müşterilerimiz için güvenilir bir ortak 
olarak hizmet vermek amacıyla 153 yıllık deneyimimizi yeni teknolojiler ve tasarımlarla 
birleştiriyoruz. Yan yana, tarım için daha güçlü, sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Fuar bu yıl, HKF Fuarcılık misafiri olarak Türkiye dışından davet edilen kanatlı sektörünün 
en önemli alıcı firmalarını barındıran Özel Alım heyeti fuarı ziyaret ediyor. Özel Alım 
Heyeti’nde bu yıl Lübnan, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Umman, Kosova, Tunus, Cezayir, 
Fas, Özbekistan, Ukrayna’dan alıcılar yer alıyor. Programının amacı uluslararası önemli 
alıcılarla katılımcı firmaları özel toplantılarla bir araya getirmek ve yeni iş bağlantıları 
kurmalarını desteklemek.

REFARM 1985’teki kuruluşundan beri düzenli olarak kanatlı fuarlarına katılmaktadır.
Firma, kuruluşundan beri, “insan ve hayvan sağlığını ve çevre güvenliğini koruma” 
misyonunundan hareketle kanatlı sektöründe sağlıklı ve verimli üretime katkıda 
bulunmaktadır. Biyo-güvenlik ürünlerinin seçiminde de öncü olan REFARM, 
sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları daima 
zamanında atmıştır. Vizyonu, gelecekte de doğal ve etkili ürünler ve çözümler ile 
sektöre hizmet vermeye devam etmektir. 

Tarımar Tavukuçuluk A.Ş, kurulmuş olduğu 1978 yılından beri kanatlı sektörüne 
kaliteli, güvenilir ve üstün teknolojiyle donatılmış ekipman üretimi yapmaktadır.  
2016 Nisan ayında Dilovası-İmes OSB’de taşınmış olduğu 10.000m2 kapalı alan, 
modern fabrikasında kırkbir yıllık birikimi ve uzmanlaşmış genç kadrosuyla Türk 
ve Dünya Tavukçuluğuna hizmet etmektedir.  Ülkemizi ve markamızı yurtdışında 
yaklaşık 45 ülkede gururla temsil etmenin yanısıra firmamız dünyanın en saygın 
ve prestijli firmalarının da Türkiye Mümessilliğinide sürdürmektedir.   Sizleri 
EKİPMANDA YENİ BİR ÇAĞA DAVET EDİYORUZ ve her zaman heyecanla beklediğimiz 
VIV Turkey 2019 fuarında Hall 10 – C20 numaralı standımızda ağırlamaktan gurur 
duyuyoruz.  Gelin ; üstün teknoloji ile üretilmiş, uluslararası standartlara sahip broyler, 
broyler damızlığı, yumurta damızlığı ve hindicilik ekipmanlarımızın yanısıra COLD 
MAKER HAVALANDIRMA SİSTEMİMİZİ sizlere uzman ekiplerimiz tanıtsın!! Pişman 
olmayacaksınız!

Türkiye’yi tarımsal sanayi alanında etüt eden CP Grup, 1986 yılında İnegöl’de kurduğu  
yem fabrikası ile “CP Standart Gıda San. Ve Tic. A.Ş “ olarak Türkiye’ de faaliyetlerine 
başlamış ve CP Foods Public Limited Company iştirakı olarak hizmetlerine devam 
etmektedir. 27 milyon ton yem üretimi ile Dünya yem lideri olan CPF Grup, 100 yıldır 
çevreye ve topluma sorumlu bir şekilde “kaliteli ürünleri sağlama” hedefleriyle entegre 
tarımsal-endüstriyel ve gıda işlerini yürütmektedir.  Yem, tavuk eti, ileri işlenmiş ürünlerle 
“Dünya Mutfağı” sloganıyla, kısa zaman içinde faaliyetlerine başlayacak olan  Freshmart 
yeni nesil marketler zinciri ve yepyeni yem markası 10NMR Yem’in çalışmalarını 
fuar vesilesi ile anlatacaklar.   Dünyanın birçok ülkesinde önemli bir konuma sahip 
olan CP Grup, 100 milyon doları aşan yatırımlarıyla Türkiye’de 33 yıldır faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bununla birlikte birçok ülkeye gıda ürünlerinin yanında yem ihraç etmeyi 
başardı.  13-15 Haziran’da 9. Tavukçuluk veTeknolojileri Uluslararası İhtisas Furı’nda yer 
alacak olan CP, 11. Holl E16 no’lu stand’da ziyaretçilerini bekliyor... 

Cargill Premix & Nutrition Turkey
Cargill Premix & Nutrition (CPN) Turkey has been operating in the region for almost four 
years. The business is divided into three main product categories: premixes, ingredients and 
additives. Exporting to Greece, Azerbaijan, Egypt and Georgia, CPN Turkey has a particular 
focus on serving animal producers, feed manufacturers, feed distributors and integrators.
Nutritional knowledge and solutions
CPN Turkey has Technology Application Centers for dairy in Izmir, headquarters in Istanbul 
and an office in Adana. These facilities have enabled the company to steadily expand 
and become a leader in providing nutritional expertise, software, premix and additive 
offerings. As part of the larger Cargill family, the CPN Turkey business is able to apply global 
knowledge of animal nutrition needs and industry trends, creating tailor-made local 
solutions. 
Part of the Cargill family
Cargill’s 155,000 employees across 70 countries work relentlessly to achieve our purpose 
of nourishing the world in a safe, responsible and sustainable way. Every day, we connect 
farmers with markets, customers with ingredients, and people and animals with the 
food they need to thrive.Being part of Cargill means CPN Turkey upholds the core values 
and ethos of Cargill. Cargill combine 153 years of experience with new technologies and 
insights to serve as a trusted partner for food, agriculture, finance and industry customers 
in more than 125 countries. Side-by-side, we are building a stronger, sustainable future for 
agriculture.

OR YEM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş./ STAND NO: HALL 9 / B29
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Yem teknolojileri sektörünün önemli 
temsilcilerinden biri olan Oryem Makine 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
Türkiye’nin önde gelen değirmen 
makineleri üreticilerinden biri olan 
‘Unormak Değirmen Makinaları’ 
bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine 
başlamıştır. Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde 
faaliyetini sürdüren firmamız 
müşterilerine daha yenilikçi ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için sektör ile ilgili yurtiçi 
ve yurtdışı ülkelerinde yapılan bütün fuarlara katılım sağlayarak teknolojik yenilikleri takip 
etmektedir.Böylece sürdürülebilir bir sanayi politikası uygulayarak müşteri ihtiyaçlarına 
hızlı bir çözüm üretilebilmektedir. Oryem Makine Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak yem 
makinalarının tasarımı, üretim ve anahtar teslim olarak komple yem üretim sistemlerini 
kurma veya makina bireysel satış hizmetleri vererek, kaliteli, optimal, müşteri odaklı özel 
çözümler sunarak büyükbaş, küçükbaş, kümes ve diğer evcil hayvanlar için yem üretim 
hatlarını sonuca ulaştırmaktadır. Oryem bu süreçte daha az enerji tüketimi, daha etkin, 
verimli, çevre ve kullanıcı dostu, sanitasyon odaklı hijyenik ürünler, müşteri ve çözüm 
odaklı üretim ve satış ve sonucunda müşteri memnuniyetini ana ilke edindiklerine dikkat 
çekerek yem sektörünün her alanında kullanılan makineleri, bunlara ait komponentleri, 
sistem ve çözüm önerilerini, anahtar teslimi işletmeleri, gerekli modifikasyonları yani 
müşterinin ihtiyaç duyabileceği her noktada hizmet vermeyi hedeflemektedir. 

The ORYEM A.S. is one of world leading deputy of Feed Milling Technology, has started 
his activity in 2012 year on the basis of one of most top producers of flour mills in Turkey, 
on UNORMAK GROUP. Factory has settled in Konya Organized Industrial Zone. To provide 
more innovative and higher quality services with maximum intergartion of technological 
innovation to the product. ORYEM is participating to the domestic and overseas exhibitions 
and conferences. ORYEM follows up the fast and sustainable solutions policy and satisfies 
requirements of customers in complete. ORYEM specialized in producing, designing and 
building all feed machinery system as turnkey systems, as well as on individual machines 
sales basis by optimizing quality and consistency with fast, intelligent and reasonable 
solutions in the feed processing systems. ORYEM serves their customers in the poultry, cattle 
and all livestock branches. Apart from that, ORYEM, during production focuses on energy 
saving, more efficiency, environmental cleanup and user-friendliness, hygienic products, 
customer and solution-oriented production, after sale services and customer satisfaction.
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1983 yılından beri özellikle Un, Yem ve Tavukçuluk Sektörleri başta olmak üzere 
değişik endüstrilerin bir çok alanınında hizmet veren MEKO A.Ş., bütün bu sektörlerde 
minimum maliyetle maksimum kapasite ve kalitede üretimi hedefleyen kuruluşlar için 
PLC ve Bilgisayar Kontrollü Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Komple Elektronik 
Tartım ve Dolum Sistemleri, Kümes Havalandırma, Yer Ekipmanları, Kafes Sistemleri 
sunmaktadır. Amacımız siz sayın müşterilerimize uluslararası standartlara uygun ve 
esnek yapısı ile dünya standartlarında bir üretim ortamı sağlamaktır. SCHNEIDER 
ELECTRIC Yetkili Sistem Entegratörü, yetkili MERLIN GERIN PRISMA Pano İmalatçısı, PT 
Chronos (Tartım ve Paketleme Sistemleri), SKOV (Kümes İklim Otomasyon Sistemleri) 
ve HELLMANN (Kafes sistemleri) Türkiye ve Türki Cumhuriyetler tek yetkili distribütörü 
olan firmamız sizlerle daha iyi ilişkiler kurmak ve kendimizi size daha iyi tanıtmak 
amacıyla çalışma alanlarımızdan  kısaca bahsetmiş bulunmaktayız.

İlklerin ve yeniliklerin öncüsü olan Yemtar, sektördeki yoğun ilgi gören fuarların başında 
gelen VIV Türkiye 2019 Tavukçuluk Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’ndaki standında 
ürünlerini görücüye çıkarıyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlarda ilgi odağı olan 
Yemtar, bu yıl ki VIV 2019 fuarında ziyaretçilerinin karşısına “Ø1000 Şanzımanlı Pelet Presi” 
ile çıkıyor. Teknoloji otoritelerinden tam not alan “Ø1000 Şanzımanlı Pelet Presi”, aynı 
zamanda KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programı kapsamında destek alan bir Ar-Ge projesi 
olmasıyla ilgi topluyor. Sektördeki ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi olan Yemtar Ar-Ge merkezi, 
peletleme teknolojileri konusundaki yetkinliğini bu projeyle gözler önüne seriyor.
Sahip olduğu birçok yenilikçi unsur, ileri teknolojisi ve sağladığı yüksek verimle rakipleri 
arasında öne çıkan Ø1000 Şanzımanlı Pelet Presi, yoğun talep nedeniyle 2019 yılı 
itibariyle seri üretime geçmiş bulunuyor. Yemtar ürünlerinin tanıtımı, uygulama demoları, 
Şanzımanlı Pelet Presi teknolojisinin detaylarını incelemek isteyen tüm ziyaretçiler Salon 
9/D10 - Yemtar standına davetlidir.

BG Makina tarafından geliştirilen yeni nesil yazılım 
ve donanım alt yapısı ile saatlik işleme kapasiteleri 
bazında sektör standartları yeniden tanımlanmıştır. 
Bu sayede aynı alanda çok daha yüksek kapasiteleri 
çok daha hızlı ve hassas bir şekilde işleyebilirsiniz. 
Yumurta violleme makinasının maksimum kapasitesini 
net 40.000 yum/saat seviyesine yükselten BG 
Makina, tek bir makine ile çok daha hızlı bir şekilde 
yumurtaların viollenmesini sağlamış, bu sayede aynı 
kapasiteye hizmet edecek sistemin yatırım maliyetinde 
ciddi seviyede düşüş sağlamıştır. Dokunmatik LCD 
ekrana sahip kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıcıları 
yönlendiren işletim sistemi, 25.000 – 40.000 
yumurta/saat aralığında hız ayarından anlık problemlerin çözümü konusunda kullanıcı 
yönlendirmeye kadar pek çok kolaylık sağlamaktadır. 2019 yılı itibari ile ürün gamına 
eklenen 40.000 yumurta/saat kapasiteli Viol İstifleme makinesi ise viollerin kusursuz bir 
şekilde istiflenmesi sağlanmıştır.

MERCAN50 ve MERCAN70 kümes kontrol 
bilgisayarının silo tartım özelliği, canlı ağırlık tartım 
özelliği, su sayacı ve internet üzerinden kontrol ve 
erişim özelliği vardır. MERCAN50 5 inc dokunmatik 
renkli ekran, MERCAN70 7 inc dokunmatik renkli 
ekranlı dır. CO2, nem, basınç sensörü ve 5 adet 
isi sensörü  bağlanabilmektedir. CO2, nem ve 
isi sensörlerini firmamız üretmektedir.  Kümeste 
oluşacak alarm durumları için SMS ek alarm cihazı 
vardır. Bu cihaz alarm durumu mesaj ve sesli 
arama yaparak bildirmektedir. CO2 yükselme durumunu, ısı alarmlarını, elektrik kesintisi ve 
pano alarmlarını bildirmektedir. Dimer kontrol cihazımız istemen zaman aralıklarında gün 
doğumu ve batımı özelliği ile istenen ışık şiddetinde kümes aydınlatmasını sağlamaktadır.

“Sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı hayvanlar” ilkesiyle Türkiye pazarında aktif rol 
oynarken, ayrıca dünya çapında 15 farklı ülkeye ihracat yapan Mistav İlaç, bünyesindeki 
Ar&Ge ve kalite kontrol laboratuvarlarında yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam 
etmektedir. 13-15 Haziran tarihlerinde VIV Türkiye 2019 İstanbul Fuarında, TÜBİTAK 
destekli Ar&Ge projesi olan iki ayrı ürünün (Phytomis Carob-SF ve Deo Garlic) tanıtımı 
yapılacak olan Mistav İlaç, ayrıca standında kanatlı beslemede probiyotiklerin etkisi 
üzerine Prof. Zhou’nun sunumuna ev sahipliği yapacaktır.

Geliştirdiği Teknolojik Kuluçka 
Makineleri ile sektöre hızlı bir giriş 
yapan ProMarin Teknoloji A.Ş. 
şimdi de büyük kuluçka odaları ve 
kuluçkahaneler için tasarladığı tam 
otomatik kontrol ünitelerini satışa 
sundu. ProEgg® markalı kontrol 
üniteleri ile kuluçkahanelerin tüm 
ısıtma, nemlendirme, havalandırma, 
dahili sirkülasyon ve döndürme 
ihtiyaçları, kullanıcı dostu ara yüz ile 
programlanarak kontrol edilebiliyor. 
Tüm kuluçkahaneler yeni sisteme 
dönüştürülebiliyor ve yüksek çıkım verimi ile üreticilerin yüzü gülüyor. (H11/E26)

Tavukçuluk endüstrisinde dünyanın önde 
gelen markalarına temsilcilik yapan Vtech 
Dış Ticaret Temsilcilik A.Ş. bu yıl da VIV 
Türkiye fuarına katılıyor.Chore-Time, Facco, 
Sanovo(Staalkat), Ovotherm, Plumatech, 
Jamesway gibi sektörün öncü markalarını 
fuara ziyaretçileri ile  buluşturmayı 
hedefleyen Vtech, bu yıl İFM Fuar Merkezi 
10. Hol C18 standında yerini alıyor.Ayrıca 
kendi standındaki markaların dışında 
temsilciliğini yaptığı Plumatech 10. Hol 
C42,  Facco ise 10. Hol B07 alanında ürünlerini tanıtıyor.  

Comex A.Ş olarak dünya kanatlı sektörünün ihtiyaçlarına çözüm odaklı başlattığımız 
AR-GE çalışmaları neticesinde hayvan sağlık ve refahını ön planda tutarak her canlının 
kendi ırkına göre geliştirdiğimiz ekipmanları üretiyor ve her bölgenin iklim şartlarına 
elverişli, kurulumu pratik,yeni nesil modüler kümes binaları ve anahtar teslim projeler 
yapıyoruz. Modern ekipman teknolojimizi ve  portatif binamızı sergilemek maksadıyla 
siz kıymetli misafirlerimizi 9 ve 10 numaralı holün girişinde bekliyoruz.

2015 yılında Konya ‘da yem katkı 
maddeleri, premiksler ve  yalama 
blokları ürünlerinin faaliyetine 
başlayan firma Betra Kimya olarak, 
ISO 9001 ve GMP kalite belgeli,  
tamamını kendi fabrikasında 
ve makinalarıyla ürettiği %100 
memnuniyet garantili ürünlerinin  
bugun itibariyle halihazırda 21 
ülkeye ihracatını yapmaktan ve 
Türkiye ‘de 500 adet çiftliğe direkt 
olarak hizmet etmenin haklı 
gururunu yaşıyor. 

MEKO INC. provides goods and services to ensure the continuous competitiveness of our 
customers by presenting them productive and of good quality production environment 
within the international standards by using the latest technology. As well as other 
industries, MEKO has great expertise specifically for flour and feed mills since 1983. PLC 
and Computer Controlled Industrial Automation Systems, Electronic Weighing, Batching 
and Bagging Systems for companies of all sectors, aiming at production at maximum 
capacity and quality with minimum cost are our main areas of business as well as 
poultry automation systems. MEKO INC. is the distributor of PREMIER TECH CHRONOS 
(Bagging, Filling and Palletizing Systems), SKOV (Poultry House Automation System), 
HELLMANN (poultry equipments), ENDRESS+HAUSER (Level Measurement Systems).

Vtech Foreign Trade Agency Inc., agent and representative of leading brands in poultry 
equipment, egg and grain industry, will be attending VIV Turkey this year. Aiming to bring 
together leading brands Chore-Time, Facco, Sanovo(Staalkat), Ovotherm, Plumatech, 
Jamesway and the visitors together; will be at IFM Hall 10, Booth C18.Besides the brands 
Vtech is presenting at it’s own booth, long term represented brands Plumatech and Facco 
will be presenting their new products at Hall 10, Booths C42 and B07 respectively.

We as Comex A.Ş have been producing animal health and welfare-prioritized equipments 
in accordance with each creature’s race by the virtue of focusing on solution based 
research-development studies and also creating  functional in every climate conditions, 
easy to setup, contemporary modular poultry facilities and key-ready projects. We would 
like to welcome our dear guests to be able show our advanced equipment technologies 
and portable poultry-house by the entrance of Hall 9-10.

As  Betra Kimya , in 2015 the company started to its production activities with feed 
additives, premixes and licking blocks productions in Konya-Turkey ,in the scope of 
ISO 9001 and GMP quality certificates, all Betra products are its own productions in its 
machinery systems with 100% satisfaction guarantee. Betra Kimya is proud of it as of 
today, it already exports of its products to 21 different countries and directly serving the 
500 farms in Turkey. 

Yemtar’dan bir yenilik daha!Endkon Elektronik kümes kontrol bilgisayarları üretiyor

Promarin’den ProEgg® Otomasyon Sistemleri 

Mistav:  ‘Sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı hayvanlar’

BG Makina yumurta işleme sektöründeki standartları 
yeniden tanımlıyor 

Vtech geniş ürün yelpazesini sergiliyor

Betra Kimya’dan %100 müşteri memnuniyeti

Comex, tesisinizdeki dünya markası 

One more innovation from Yemtar!

Endkon Electronics manufactures poultry control devices

Mistav: “Healthy animals for a sustainable future”
ProEgg® Automation Systems  by Promarin

BG Makina redefines the standards in the egg handling sector

Vtech  showcases its huge portfolio

100% Customer Satisfaction from Betra Kimya

Comex, World’s Leading Poultry Brand

Yemtar, the Pioneer of the innovations will be exhibiting at VIV Turkey 9th International 
Trade Fair for Poultry Technologies, one of the leading international exhibitions 
Yemtar, one of the biggest centre of attention at the exhibitions all around the world, 
is presenting’’ Ø1000 Gearbox Pellet Press’’ to its visitors at VIV 2019. ’’ Ø1000 Gearbox 
Pellet Press’’ which has the full marks from the technology authorities, also attracts 
as a R&D Project supported by KOSGEB R&D and Innovation Program. Yemtar R & D 
Center, the first licensed R & D center in the sector, points up its competence in pelleting 
technologies with this Project. With its many innovative elements, advanced technology 
and high efficiency, the ‘’ Ø1000 Gearbox Pellet Press’’ starts its mass production due 
to competing demand. All the visitors who would like to examine Yemtar products, 
application demos and the details of the gearbox pellet press technology are invited to 
our booth at 9/D10.

MERCAN50 and MERCAN70 poultry control computer has silo weighing feature, 
live weight weighing feature, water meter and internet control and access feature.  
MERCAN50 5 inc touch color screen, MERCAN70 7 inc touch color screen.  CO2, humidity, 
pressure sensor and 5 heat sensors can be connected.  Our company produces CO2, 
humidity and heat sensors. There are SMS additional alarm devices for alarm stops in 
the cluster.  This device reports the alarm status by making a message and voice call.  
It reports CO2 elevation status, heat alarms, power failure and panel alarms. When 
you Wayne Our dimer control unit provides daylight and sunset feature at desired time 
intervals and provides lighting at desired light intensity

With its principle “Healthy animals for a sustainable future” Mistav Pharmaceuticals 
plays an active role in Turkish market as well as worldwide by exporting to 15 countries. 
Mistav carries product development projects in R&D and Quality Control laboratories 
situated in its production plant. During VIV Turkey 2019, Mistav will introduce 2 brand 
new products; Phytomis Carob-SF and Deo Garlic, the outcomes of R&D projects; which 
were funded by TÜBİTAK (Scientific&Technological Research Council of Turkey). Also 
Mistav will play host to Prof. Zhou’s presentation about the effects of probiotics in 
poultry nutrition in its booth.

ProMarin Teknoloji A.Ş. which made a flying start to sector with the Technological 
Incubators developed by the company launched the full-automatic control units 
designed for big incubation rooms and hatcheries. All heating, humidification, 
ventilation, internal circulation and rotation needs of the hatcheries can be 
programmed and controlled by ProEgg® trademarked automation unit with a user-
friendly interface. All of the hatcheries can be converted into a new system. Thus, 
producers are satisfied by high output efficiency of the product. (H11/E26)

New generation software and hardware infrastructure developed by BG Makina 
redefined the industry standards on the basis of hourly processing capacities. Now you 
can handle much higher capacities in the same area much faster and more precisely. 
By increasing the maximum net capacity of the egg packing machine to 40,000 eph, 
BG Makina ensures the packaging of the eggs much faster with a single machine, 
thus providing a significant reduction in the investment cost of the system that will 
serve the same capacity. User-friendly LCD touch screen interface provides several 
properties. Adjusting the speed between 25,000 to 40,000 eggs/hour and guiding the 
operator about how to operate, maintain and solve the daily problems are only a couple 
examples. As of 2019, the unique tray stacker with 40.000 eggs/hour capacity added to 
the product range to ensure the flawless tray stacking.

VIV Türkiye Ekibi olarak,

Fuarımızın gelişmesinde 

büyük katkıları bulunan

Sayın Aytek Ercan’ı 

rahmetle anıyoruz.

INTERNET 
Fuar alanındaki ücretsiz kablosuz internet ağından istifade edebilmek için aşağıdaki 
adımları takip etmeniz yeterlidir. 

In order to use the free wireless internet network within the fairground you have to follow the below 
mentioned steps.

• Kablosuz ağlardan IFM’ye bağlanın, 
• İnternet tarayıcınızı açın (Explorer, Mozilla veya Google Chrome) 
• Kullanıcı adı ve şifreyi boş bırakarak, “SMS’le Şifre Gönder“e tıklayın, 
• Gerekli boşlukları doldurarak TAMAM’a basın (cep telefonunuzu girerken ülke kodunu seçmeyi unutmayın), 
• Cep telefonunuza SMS’le gelen kullanıcı adı ve şifreyle bağlanın. 

• Connect IFM on WLAN, 
• Open your web browser (Explorer, Mozilla or Google Chrome),
 • Click on “Send password via SMS” without filling username and password,
 • Fill in the required parts, click OK, (choose your country code while filling in mobile phone number), 
•  Connect with the password and username sent to your mobile phone via SMS.

ÜCRETSİZ SERVİS / FREE SHUTTLE 

Taksim - Yeşilköy
09:00
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30

Taksimden kalkan ücretsiz servis otobüsleri, ziyaretçileri 
fuar alanına ulaştırıyor.

HKF Fuarcılık, servis saatlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
HKF Trade Fairs may change the timetable without any notice.

During the fair there will be a free shuttle bus service for 
visitors between Taksim and exhibition center.

Yeşilköy  - Taksim
10:00
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30


