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Agromey, yıllık 15.000 ton Çipura ve Levrek üretim kapasitesine 
sahip olup, Karaburun/İzmir ve Umurlu/Aydın‘da faaliyet gösteren 
paketleme ve işleme tesisleri ile birlikte, Türkiye’nin önde gelen 
su ürünleri yetiştiricisi firmalarından biridir. 

Agromarin markası ile Torbalı/İzmir‘de bulunan Agromey yem 
fabrikası, yıllık 90.000 ton alabalık, çipura ve levrek yemi üretim 
kapasitesine sahiptir.

Agromey is a leading company in aquaculture sector with its own 
fish feed production,farming,processing and packaging facilities. 
There are two facilities, in Izmir and Aydin, serving natural or 
processed fish for sale with annually 15.000 tons. 

Agromey fish feed plant produce feed of Sea Bream & Sea Bass 
and Rainbow trout in Torbalı/İzmir with annualy 90.000 tons.

STAND NO: 108AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

Air Liquide, endüstri ve sağlık için gaz, tekno-
loji ile hizmetlerde dünya lideridir. 80 ülkede 
50.000 çalışanı ile 2 milyondan fazla müşteri 
ve hastaya hizmet vermektedir. Türkiye’de 
uzman bir ekip, Ankara Polatlı, İzmir Aliağa, 
Kartepe Kocaeli, Rami İstanbul, Manisa, Bur-
sa ve İstanbul Maslak’taki Genel Müdürlük 
Ofisi ile faaliyet göstermekte ve yeniliklerle 
müşterilerinin çalışmalarını hep daha ileriye 
götürmek için çalışmaktadır.

Air Liquide is the world leader in gases, tech-
nologies and services for industry, health and 
the environment and is present in 80 countries with close top 50,000 employees and serves more than 
2 million customers and patients. In Turkey we are a network of dynamic people working at Ankara 
Polatlı, Izmir Aliağa, Kartepe Kocaeli, Rami Istanbul, Manisa, Bursa and Head Office in Maslak Istan-
bul, each one committed to inventiveness in moving our customers’ businesses forward.

STAND NO: 404AIR LIQUIDE GAZ SAN. TİC. A.Ş.

AKVA group, dünya çapında akuakültür 
endüstrisi için teknoloji ve servis or-
tağıdır. Şirketin, 8 ülkedeki ofislerinde 
yaklaşık 670 çalışanı vardır. Biz, borsada 
işlem gören ve dünyanın en hızlı büyüyen 
sektörlerinden birinde, hem karasal hem 
açık deniz yetiştiriciliğine tek bir ürün-
den anahtar teslim sistemlere kadar 
herşeyi tedarik eden bir şirketiz. 

AKVA group is a technology and service partner to the aquaculture industry worldwide. The company 
has around 670 employees, offices in 8 countries. We are a public listed company operating in one of 
the world’s fastest growing industries and supply everything from single components to complete in-
stallations, both for cage farming and land based aquaculture. AKVA group is recognized as a pioneer 
and technology leader through more than 30 years.

STAND NO: 266AKVA GROUP KÜLTÜR BALIKÇILIĞI 
LTD. ŞTİ.

STAND NO: 182AKVAPLAST PLASTİK VE DENİZCİLİK 
LTD. ŞTİ.
1997 yılında kurulan ve Dünya çapında, Akuakültür 
Sektörüne hizmet veren firmamız, teknolojik ve yeni-
likçi çizgisi ile Enjeksiyon Braket ve Kafes Sistemleri, 
Rotasyon Braket ve Kafes Sistemleri, Çift Tırnak ve 
Tek Tırnak Çapa, Tüm İşaret Şamandırası ve Demir-
leme Şamandırası Sistemleri, İzolasyonlu Balık Taşı-
ma Tankları, Polietilen Tekne 3,25m + 3,75m + 4,25m 
(3 Boy olmak üzere), ayrıca tüm mooring ekipmanları 
tedariğini sağlamaya devam etmektedir.

Since 1997 our company is a unique partner with 
capability to offer both cage farming technology and 
specially designed netting sollutions. Our main prod-
ucts for the fish farming are as following: injection 
brackers, rotational brackets, pipes, fish tanks, all 
sizes buoys, boats. We are able to deliver all sizes 
and meshes nets for the aquaculture cages in the 
sea and lakes.

-PE Bot imalatı ve tadilatı
-Kapalı devre sistem ele-
manları imalatı
-Canlı balık transfer pom-
pası satışı
-Oksijen yayıcı satışı
-Lumic marka aşılama mak-
inelerinin satış temsilciliği
-Calitri marka balık sayım 
makinelerinin satış tem-
silciliği

Ak-Ya Veteriner kliniği
-Balık sağlığı konusunda danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri
-Hipra Türkiye satış temsilciliği
-Bağışıklık sistemi güçlendirici ve yem katkı maddeleri satışı
-Antibiyotik vitamin ve dezenfektan satışı
Ak-Ya Denizcilik ve Su Ürünleri 

-Hdpe boat manufacture, service and refit
-Close circuit system components manufacture
-Fish pump manufacture and sales
-Oxygen diffuser sales and manufacture
-Distributorships 
-Calitri technology fish counter turkey and middle east distributor
-Lumic vaccination machine turkey and middle east distributor

Ak-ya veteriner clinic
-Aquaculture fish health and nutrition consultancy and laboratory services
-Hipra vaccine turkey distributor
-Antibiotics, vitamins and disinfectant sales 
-Immune system boosters and supplements

STAND NO: 244AK-YA DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ 
LTD. ŞTİ.

Alltech olarak, otuz beş yıldan fazla bir 
süredir hayvansal üretim ve yem endüs-
trisinin gelişimine katkıda bulunan, yeni-
likçi ve doğal yem katkı maddeleri üretiy-
oruz...doğal olarak! 

Akuakültür endüstrisinde, su ürünlerinin 
beslenme gereksinimlerini detaylı şekilde 
saptamaya ve tüketicilerin beklentilerine uygun üretimi gerçekleştirmeye odaklı çalışıyoruz. Daha faz-
la bilgi edinmek için www.alltech.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

As Alltech, we produce innovative and natural feed additives which contribute to development of 
animal production and feed industries for over thirty five years…naturally! 

For aquaculture industry, our work focuses on realizing a production compatible with consumer expac-
tations and determining nutritional requirements of aquaculture species. 

For more information please visit www.alltech.com.tr 

STAND NO: 138ALLTECH LTD. ŞTİ.

PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS ürünleri, 
SITA - OZONIA sterilizasyon, TECNOS anal-
iz ve ölçme, FFF otomatik yemleme sistemleri, 
yemler, kimyasallar, temsilciliğini ve üretimini 
gerçekleştirdiğimiz, kuluçkahane ve kapalıdevre 
sistem ekipmanları, biyolojik, otomatik, tambur 
ve torba filtrasyon sistemlerini içeren ürünlerin 
yanında, mühendislik, projelendirme danışmanlık 
hizmetleri ile tüm Dünyada hizmet veriyoruz. Bi-
zimle güvendesiniz. 

We offer services worldwide in various areas 
such as PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS products, SITA - OZONIA sterilization, TECNOS analysis 
and measurement systems, FFF automatic feeding systems, Feeds, chemicals, hatchery products, and 
RAS equipment biological, automatic, drum and bag filtration system products that we represent and 
produce, as well as engineering, project planning and consulting services. You are safe with us.

STAND NO: 130AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ
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STAND NO: 398ART-AKUA YEM VE KATKI MADDEL-
ERİ LTD. ŞTİ.

Art-Akua 2008 yılında kurulmuştur. Balık lar-
vasının hayata başladığı safhadaki en büyük 
ihtiyacı olan kuru Artemia yumurtası ve kuru 
alg getiren şirketimiz Artemia Koral (Rusya), 
Proviron (Belçika), Daesang (Kore), Viusid 
Aqua (İspanya) şirketlerinin akuakültür ile ilg-

ili ürünlerinde Türkiye distribütörüdür. Bunun yanında Ar-Ge Faaliyetlerini de devam ettiren şirketimiz, 
özel rasyonlarla hazırlanmış akvaryum balığı yemlerini üretmektedir. 

Art-Akua has established in 2008 June and sells good quality Russian Artemia cyst which is the most 
important food for young fish larvae. Art-Akua is distributor of aquaculture products of Artemia Koral 
(Russia), Proviron (Belgium), Daesang Korea and Viusid Aqua (Spain) in Turkey. Beside this, regarding 
R&D Facilities, our company is producing special quality aquarium fish feeds. 

ANDRITZ Feed& Biofuel tarafından 
sağlanan akuatik yem üretim hat-
ları, kolay işletim olanağı, yüksek 
verimlilik ve full proses izlenebilirliği 
sağlayan; entegre IT çözümleriyle 
kombinasyon içerisinde kanıtlanmış 
makine ve ekipman teknolojisine 
dayanan komple bir programdır. AN-
DRITZ Feed& Biofuel teknolojileri bu 
alanda büyük bir tecrübeye sahiptir. 

Aquatic feed production lines sup-
plied by ANDRITZ Feed & Biofuel 
Technologies are based on a complete program of well-proven process machinery and equipment in 
combination with integrated IT solutions, which ensure easy operation, high plant efficiency and full 
process traceability. ANDRITZ Feed and Biofuel Technologies has the experience...

STAND NO: 252ANDRITZ HYDRO LTD. ŞTİ.

Balık üretim ve yetiştirme tesisleri-
nin makine ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş ve özellikle balık 
boylama makineleriyle Türkiye’nin 
hemen her noktasında yerleşmiş 
işletmelerde hizmet vermektedir. 
İmalatı yapılan makineler 0,5 gr 
ağırlıktaki yavrudan 400 gr ağırlık-
taki porsiyon balık boyuna kadar 
geniş bir aralıkta boylama yapmak-
tadır. Balık transfer pompasıyla 
saatte 15 tona kadar balık boyla-
nabilmektedir. Ayrıca yeni tasarım-
larla 0,5 gramdan itibaren levrek ve çipura yavrusunu boylamakta ve sayılabilmektedir.

The company is product some mechanics especally fish grading machine for fish farms requrments. 
Now that machines are Works Turkey and some Asia countries.Grading is untill 0,5 grams fry to 400 
gr table size truth.İf the sistem work with a Fish transfer pomp can grading 15 tons per hour.New 
designed of them can grading see bass and bream fry until 0.5 grams and counting.

STAND NO: 226BALIK TEKNİK SU ÜRÜNLERİ

BioMar-Sagun is a leading high performance fish feed sup-
plier that provides a rich product assortment for both marine 
and fresh water segments. BioMar-Sagun’s feed ranges cov-
er the full life cycle from fish larvae to brood stock particular-
ly for bass, bream and trout with the promise of the best total 
economic performance of the feed. 

BioMar-Sagun, deniz ve tatlısu balık türlerine yönelik geniş 
ürün yelpazesi sunan, yüksek performans balık yemi üretici-
sidir. Yemin en iyi toplam ekonomik performans sağlaması 
taahhütü ile üretilen BioMar-Sagun balık yemleri özellikle 
çipura, levrek ve alabalıkların larval dönemden damızlık 
döneme kadar olan bütün yaşam döngüsünü kapsar. 

STAND NO: 106BIOMAR SAGUN YEM SAN. TİC. A.Ş.

Bjørdal Industries karada 
ve gemi üzerine kurulu balık 
işleme tesisleri için eksiksiz, 
anahtar teslimi çözümler 
sunmaktadır. Daha verim-
li üretim, ham maddeden 
daha iyi faydalanma ve 
daha kolay temizleme için 
çözümler sağlıyoruz. Başka 
bir önemli nokta da sistem-
lerimizin sağladığı ergono-
mik uyumdur. Bu nokta fab-
rikada çalışan insanların çalışma koşullarını çok daha iyi hale getirecek ve bu sebeple sistemlerimiz 
çalışma ortamına önemli katkılarda bulunacaktır. www.bjordal-industrier.no

Bjørdal Industries provides complete solutions in the fish processing plants on land and ships. We 
facilitate solutions for more efficient production, better utilization of raw materials and easier clean-
ing. Another important point is ergonomic fit. This will improve the working situation of the people 
working in the factory, and thus an important contribution to the work environment. www.bjordal-in-
dustrier.no 

STAND NO: 120BJØRDAL INDUSTRIES

Türkiye’de entegre kültür balığı üretiminin öncüsü olarak 
1985 yılında faaliyete başlayan Çamlı, balık işinde bir 
değer zinciri haline gelmiştir. Çamlı bugün balık yemi 
üretiminden kuluçkahaneye, su ürünleri yetiştiriciliğin-
den nihai ürüne ulaşan entegre bir yapıda faaliyet gös-
termektedir. İlklerin öncüsü firma sahip olduğu kalite 
belgelerinin yanında Türkiye’nin akuakültürdeki ilk İyi 
Tarım Uygulamaları ve Friend of the Sea sertifikaları ile 
sektörde fark yaratmaktadır. 

As being the leader of integrated aquaculture, Çamlı be-
gan to carry on a business in 1985 and created a value 
chain in aquaculture. Today Çamlı, has an integrated and 
widescale role in the sector that reaches ultimate prod-
ucts from fish feed production to hatchery and aquacul-
ture. It creates visible differences in the sector both with 

its Friend of The Sea and Good Aquaculture Practices certificates with the leading position that it has. 

STAND NO: 102ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Derin Su Ürünleri belirlemiş olduğu kalite hedefleri 
doğrultusunda birçok firma gibi çok geniş bir ürün 
yelpazesi oluşturmak yerine, sadece Ağ Dikimi, Ağ 
Boyama, Ağ Bakımı ve Ağ Yıkama gibi 4 ana hizmet 
ile müşterilerine ulaşmayı hedeflemiştir.

Derin Su Ürünleri founded at place which have 5100 
m2 on Güllük area. Our target is to provide quality 
service to meaning logistical to speedy developed 
companies in aquaculture sector. Net Sewing, Net Painting, Net washing and Net reparing which is 
the first 4 main subject in aquaculture and not have built a wide product variety.

STAND NO: 146DERİN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TİC. 
LTD. ŞTİ.

STAND NO: 124ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. ŞTİ.
1986 yılından beri sektörümüzün hizmetinde 
olan firmamız Çakır Balıkçılık Malz. Ltd. Şti. 
hızlı ve güvenilir tedarikçilik anlayışıyla, en 
kaliteli ürünü,en kaliteli servisle sunmaktadır. 
Hem Türkiye’de hem de Azerbaycan, Rusya, 
Tunus, Irak, Fransa, İtalya, İspanya, Roman-
ya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde 
gerçekleştirdiği anahtar teslimi projelerle 
Global bir oyuncu olarak, Türkiye ve Avru-
pa’nın en büyük ve kapsamlı lojistik merkezi 
ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Our company Cakır Fishing Equipments Ltd. 
has been giving the best service with the best products by the motto “Fast and Reliable Supplier” 
since 1986. Both in Turkey and other countries like Azerbeijan, Russia, Tunusia, Iraq, France, Italy, 
Spain, Romania, Australia, New Zealand; as a Global player, continue to give the best service in many 
Turn Key projects with the biggest logistic factory of Europe.
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STAND NO: 132DSM BESİN MADDELERİ LTD. ŞTİ.
ROVIMAX® NX, %80’den fazla toplam nükleotid içeren, 
zengin ve dengeli bir maya ürünüdür. %40’ın üzerinde 
serbest nükleoitit içeriği sayesinde immün sistemin 
etkinliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Enfeksiyonlar, 
suyun ısısındaki değişimler ve aşılama gibi ciddi stres 
koşullarında artan ölüm oranın düşürülmesi için en etkili 
ve doğal bir yöntemdir.

ROVIMAX® NX is containing more than 80% nucle-
otides, a rich and balanced yeast extract. 

The effectiveness of the immune system is enhanced 
significantly by 40% ‘free nucleotides’ content. It is an 
effective and natural way to reduce the increasing mor-

tality rate during the stress conditions like infections, temperature changes in water and vaccination.

En son teknolojiyi kullanarak üre-
tim yapan makinelerimizde Avrupa 
standartlarında olan yüksek muka-
vemetli iplikler kullanarak, kültür 
balıkçılığına yönelik düğümsüz (ra-
cheal) balık ağları üretimi yapmak-
tayız.İstenilen boy, ip kalınlığı ve göz 
açıklığında üretim yapabilmekteyiz.

Ürün gamımızda;
*Naylon Düğümsüz Balık Ağları,
*UHMWPE Düğümsüz Balık Ağları,
*Dyneema Düğümsüz Balık Ağları 
mevcuttur.

Our Company manufacture knotless fishing net with using high-strength yarns with European standards 
for aquaculture, Using the latest technology in our machines that manufacture. we are able to manufac-
ture nets with the desired size (thickness,mesh size and meshes)

Product List;
*PA Nylon Knotless Fishing net,
*UHMWPE Knotless Fishing net,
*Dyneema Knotless Fishing net,

STAND NO: 176EGE BALIK AĞLARI LTD. ŞTİ.

Şirketimiz 2011 yılında İzmir de kurulmuştur. Genç ve dinamik 
kadrosu ile 7 coğrafi bölgede yem katkı alanında hizmet ver-
mektedir. Su ürünleri alanında Agranco, Agroin ve AWP firma-
larının temsilciliklerini yürütmekte olup çözüm odaklı ürünleri 
üreticiye sunmaktadır. Şirketimiz, ithal ettiği ürünlerin üniver-
sitelerde balık türlerine göre denemelerini yaparak, tecrübeyi 
bilim sahayla bütünleştirmeyi kendine ilke edinmiştir.

Our company was founded in 2011 in Izmir. We are serving 
all over the Turkey in feed additive field with our young and 
dynamic team. In the field of aquaculture, we are carrying 
out the commercial distributorship of A Groin, Agranco and 
AWP with supplying the solution oriented products to the 

producers. With the objective of integration the science and the field experience, we are making 
experiments for the imported products in the Universities according to the different species of fishes.

STAND NO: 354EGEVİZYON YEM SANAYİ LTD. ŞTİ.

SAGA (SuAltı Gözlem Aracı)

SAGA, sualtı jeolojik araştırma-
lar, hidrografik araştırmalar, balık 
çiftliklerinde balık ağlarının in-
celenmesi, gemi-liman güvenliği 
gibi su altında yapılan tüm gözlem 
faaliyetlerinde kullanılabilir. Anlık 
yüksek çözünürlüklü video ve fo-
toğraf çekimi, kayıt, veri toplama, 
sualtından örnekler alma, sualtı 
haritalandırma gibi işlemler için 
hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlar.

SAGA (Underwater Observation Vehicle)

SAGA can be used in several areas including underwter geological research, hydrographic research, 
fish net inspection in fish farms, port and ship security.Many underwater applications such as under-
water observation, instant high resolution imaging, data gathering, underwater sampling, underwater 
mapping etc. can be accomplished in a quick and cost efficient way.

STAND NO: 184DESİSTEK ROBOTİK ELEKTRONİK
YAZILIM AR-GE TİC. LTD. ŞTİ.

OTOVAKSİN

Aşılama büyük ölçekli ticari 
balık çiftliklerinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Dollvet balık 
çiftliklerinde yapılan mikroor-
ganizma izolasyonuna bağlı 
olarak çiftliklerdeki suşlar 
ile aşı teşhisi gerçekleştirip 
üretiliyor. Bu yapılan metod 
çiftliklerde hastalıklardan 
koruma için büyük bir başarı 
göstermektedir.Otovaksinlerin 
hazırlanması ve uygulanması 
kolay ve başarılıdır.

AUTOVACCINE

Vaccination plays an important role in large-scale commercial fish farming. It has been a key reason for 
the success. Dollvet created an exclusive way for the production of fish vaccines depending on the in situ 
isolation of microorganisms, identification and preparation of vaccine from the homologues circulating 
strains in the farm. Administration of the produced auto vaccines, takes in consideration the easiest way 
of using beside the highest efficacy. 

STAND NO: 110DOLLVET VETERİNER AŞI İLAÇ A.Ş.

Firmamız balık çiftliği projelendirmesi, 
ağ kafes dikimi, antifouling ağ boyama, 
ağ yıkama, ağ tamiri, kuş koruma ağı, su-
altı hizmetleri, halatlar ve diğer yardımcı 
materyaller ve geri dönüşüm ile tüm su 
ürünleri yetiştiriciliğinin hizmetindedir. 
Dünyaca kalitesi tescilllenmiş Egersund 
Firmasının ağlarının, Steen Hansen Anti-
fouling ağ boyasının, Cotesi halatlarının 
Türkiye’de tek distribütörüdür.

Our company is operating in the markets 
of preparing aquaculture farms projects, 
sewing fishing net cages, antifouling fishing net painting, fishing net washing/repairing, protection 
nets against birds, underwater activities, ropes and other materials, recycle and all other aquaculture 
products. Our company is Turkish sole distributor of fishing nets of Egersund, antifouling fishing net 
paints of Steen Hansen, ropes of Cotesi, high quality of which is well known internationally.

STAND NO: 118EMEL BALIK VE BALIK AĞI A.Ş. 

Akvakültür endüstrisi için geliştirilmiş olan makinamızla, ala-
balıklar istenilen gramaj aralığında otomatik olarak tartılıp, boy-
lanır ve sayılır. Vardiya sonunda ekranda her kategorideki adet, 
biomass ve ortalama ağırlık görülür.

Havuz stoklarının bilinmesiyle FCR minimize edilirken işletmenin 
verimliliği ve kârı maksimize edilir. Hasat ve sevkiyat doğru gram-
ajda ve adette yapılarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlanır.

EMİNTEK GRADER

Our machine has been developed for trout aquaculture industry 
to provide weight grading and counting for specific needs. 

At the end of operation cycle it provides 100% accurate data for 
quantity, biomass and average weight of the trouts. Assessing 
fish biomass in aquaculture ponds it is aimed to minimize FCR 
(Feed Conversion Ratio), maximize profitability and productivity 
also providing accurate insight for stock assessment.

STAND NO: 416EMİNTEK MAKİNA
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STAND NO: 338FAIVRE SASU
FAIVRE, 1958’den beri faaliyet gösteren, 
dünyanın lider akuakültür ekipmanı tedarikçile-
rinden biridir. Balık boylama makinesi, balık say-
ma sistemi, pompa, drum filtreler gibi ekipman-
ların tasarım ve üretimini yapmakta ve yüksek 

kaliteli ürünlerimizi dünya çapında otuz temsilcimiz kanalı ile pazarlamaktayız. Yeni Ürün: 5gr-550gr 
aralığında balıklar için yeni pompa.

“Since 1958, faivre company is one of the world leaders for fish farming equiment. We design, de-
velop and manufacture a complete range of drum filters, fish graders, fish counters and fish pumps. 
Our high quality equipment is distributed through 30 partners over the world. New product/service: 
We introduce our new fish pump with direct drive system for fish from 5 gr up to 550 gr”

Eurofish, Avrupa’da balıkçılık ve akuakültürün 
gelişimine destek olmak için kurulmuş, uluslararası 
bir kuruluştur. Eurofish, sektörün sektörün gelişi-
mine Eurofish dergisi ve web sitesinin yanı sıra, 
konferans ve workshop ve seminerler düzenleyerek 
de destek vermektedir. 

Eurofish is an international organisation established to assist the development of fisheries and aqua-
culture in Central and Eastern Europe focusing on post-harvest fisheries and aquaculture industries. 
Eurofish contributes to the development of fisheries and aquaculture sector through the publication 
of marketing and industry related information in the Eurofish Magazine, Eurofish website, Eurofish 
Magazine website, as well as through the organization of conferences, workshops and seminars, 
B2B meetings and by executing a variety of projects in the fields of trade and market, processing and 
aquaculture. Eurofish has an in-depth knowledge about the fisheries and aquaculture sector in Europe 
and neighbouring countries and an extensive network in this region.

STAND NO: 434EUROFISH

STAND NO: 348FARMAVET İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Farmavet İnternational, 1983’ den beri yem ve su katkılarında hay-
van sağlığı ve beslenmesi için kendi AR-GE tesislerinde geliştirdiği 
yeni ürünleri GMP belgeli üretimiyle yurtiçi ve yurtdışında kullanı-
ma sunmaktadır.

Ürün gruplarımız;

Bactifarm- Oxifarm: Yem hijyeni ve koruyucuları. 

Biobound- Toxifarm DRY: Toksin bağlayıcılar. 

FARMARİNE XP: Hayvanın bağırsak sistemini güçlendirerek, 
virüs ve diğer etkenlere karşı bariyer oluşturarak verim artışı sağlar.

Since 1983, FARMAVET INTERNATIONAL is a proud worlwide pro-
vider of premium and unique feed and water additives which are 
developed at its own R&D labarotaries with GMP certification.

Product groups:

Bactifarm- Oxifarm: Feed hygiene and preservatives. 

Biobound- Toxifarm DRY: Toxin binders. 

FARMARINE XP: Strengthening the animal’s intestinal system, it provides increased efficiency by cre-
ating a barrier against viruses and other factors.

STAND NO: 288FATİH POLYESTER LTD. ŞTİ.
FATİH POLYESTER 1987 yılında kurulmuş, İzmir 
Kemalpaşa’da bulunan 3.800 m2‘si kapalı, 11.500 
m2 alanda CTP ürün imalatı yapan sektörün öncü 
firmalarındadır. Kapalı devre balık çiftlikleri için fi-
berglass ekipmanlar imalatı ana iş kollarındandır 
ve Ön Büyütme Tankları, Besleme Tankları, Yu-
murtlama Tankları, Oksijen Konileri, Balık Nakil 
Tankları gibi ürünler ürün gamımız içindedir.

FATIH POLYESTER is manufacturer for RAS prod-
ucts by fiberglass at own plant which has total 
11.500 sqm with 3.800 sqm closed area. Our 
main product goups are Growing Tanks, Feeding 
Tanks, Egg Collector Tanks, Oxygen Cones, Trans-
portation Tanks, Saturation Coloums, etc. We can 
produce those products with customer requests 
dimensions.

STAND NO: 206FET ELETRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Firmamız; FET Markalı Alabalık Kuluçka Dolabı (inkübatör) 
İmalatı yapan Konya merkezli bir şirkettir. 1994 yılından 
bugüne imalatımız devam etmektedir. Ürünlerimiz Yurtiçi 
ve Yurtdışı birçok işletmede kullanılmaktadır. Fuara katıl-
ma amacımız; 2012 yılında olduğu gibi Siz değerli Müşter-
ilerimizle buluşmak, Kuluçka dolaplarımızdaki yenilikleri 
anlatmak, Müşteri isteklerini değerlendirmek ve Kuluçka 
dolaplarımızın her modelini görselleştirmektir. Yine aynı 
stantta buluşmak dileğiyle. www.alabalikkulucka.com 

Our company is based in Konya and we have been produc-
ing FET incubators for trout since 1994. Our products are 
being used in many hatcheries locally and internationally. 
Our aim in exhibiting this year is to meet with our valuable 
clients, explain the new developments in our incubators, 
interact with our clients. Hope to meet you in the same 
booth as the last show.

STAND NO: 440FORM ATILIM MAKİNA LTD. ŞTİ.
Canlı balık için hayati önemdeki oksijen ölçüm ve kontrolü konusunda 
uzmanlaşan firmamız, OxyGuard sistemlerinin Türkiye tek yetkilisidir. 

Oksijen ölçümünün canlı balık için hayati önemde olduğu 

•	 Kuluçkahaneler		 	
•	 Kafes	Balıkçılığı	
•	 Kara	Havuz	Sistemleri
•	 Canlı	Balık	Nakil	

Dahil tüm canlı balık uygulamalarında
•	 Oksijen	
•	 Sıcaklık
•	 pH
•	 Karbondioksit	

ölçüm ve kontrol çözümlerini oluşturmaktadır. 

The company is specialized on measurement and control of the most 
critical parameter for keeping the fish alive: oxygen. 

As the sole and exclusive OxyGuard distributor in Turkey, Form Ltd. 
designs, installs and commissions 

•	 Hatcheries		 	
•	 Cage	Farms	
•	 Land	Based	Pools
•	 Live	Fish	Transport	

applications in regards to the measurement and full automation of

•	 Oxygen	
•	 Temperature
•	 pH
•	 Carbondioxide	

1993 Yilindan itibaren lojistik alaninda 
faaliyet gösteren şirketimiz sahip old-
uğu özel çift rejimli frigofirik araç filo-
su ile farkli ürün gamlarinda donuk ve 
taze soğutulmuş her türlü su ürünlerini 
başarili şekilde taşmaktadir.

Süreç içerisinde sigortacilik,yurt içi ve 
yurt dişi taşimacilik, depolama, daği-
tim, gümrüklü antrepo aği ile enteğre 
bir hizmet vermektedir.

ERHANLAR was established and oper-
ates in Logistics Sector since 1993 by 
providing international transportation 

services with special double deck frigorific fleet for mainly fresh and frozen sea foods transports. 

In the bussiness processes now; Erhanlar is operating in integrated Lojgistics Services such as insur-
ance, bonded warehousing, domestic storage&warehousing and domestic distribution services entirely.

STAND NO: 204ERHANLAR GROUP
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FPT Gıda İşleme Teknolojileri, su ürünleri işleme sanayine anahtar teslim projelendirme ve inşaat 
hizmetinin yanı sıra, işleme sanayinde gerekli tüm makina ve ekipmanlar konusunda, 10 ülkeden 15 fir-
manın Türkiye temsilcilisi olarak, en yüksek kaliteyi en uygun fiyata müşterilerine sunmaktadır. Yılların 
deneyimi, kurmuş olduğu işleme tesisleri, sektörde kurulu makina parkuru, müşteri memnuniyeti ilkesi 
ve tamamen su ürünleri sektörüne odaklı çalışması nedeniyle, FPT, daima sektörün ilk tercihi olmuştur.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için www.fpt.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 FPT Food Processing Technologies is Turkey’s leading supplier of fish processing machinery and 
equipment. FPT is the distributor of 15 companies from 10 different countries for Turkey, The Middle 
East and the Turkic Republics. What ever your aim is; to build a new processing plant, refurbish your 
existing one or just in need of processing machinery, FPT has the perfect solution for you.

Please visit www.fpt.com.tr for further information on our products and services.

STAND NO: 158FPT GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 
LTD. ŞTİ.

STAND NO: 220GÖKTOĞAN TEKNİK MAKİNA 
LTD. ŞTİ.
Akuakültür sektöründe 1992 yılından bu 
yana yandan kanallı blower modelleri 
ile hizmet veren firmamiz, geçen yıllar 
içerisinde ürün gamina difüzör, debimetre, 
su filtreleri ve canli balik transfer pom-
paları ve otomatik yemleme sistemleri 
imalatını da ekleyerek sektörümüzün bu 
kalemlerde de ithal ürün bağımlılığından 
kurtulmasina yardımcı olmuştur.

Aquaculture sector since 1992 side chan-
nel blower models and serving our compa-
ny, the last years in the range to diffuser, 
flow meter, water filters and live fish pump 
transfer and automatic feeding systems 
our sector by add in the manufacturing 
has helped to get rid of the de imported 
products addiction in these items.

INVE EURASIA A.Ş. STAND NO: 240

INVE AQUACULTURE &
BENCHMARK HOLDING 
AKUAKÜLTÜRÜ BİRLİKTE ŞEKİL-
LENDİRİYORLAR 

Endüstrinin öncüsü olarak, INVE Aqua-
culture her zaman büyüme konusunda 
olmuştur. Balığın ve karidesin sağlıklı 
büyümesi ve müşterilerimizin iş birim-
lerinin büyümesi. Benchmark Hold-
ing’in biyoteknoloji uzmanlığı ile te-
crübelerimizi birleştirerek, genetik ve 
sağlık, çevre ve besleme konularında 
tam bir portföy sunmaktayız. 
www.inveaquaculture.com

INVE AQUACULTURE & 
BENCHMARK HOLDINGS SHAP-
ING AQUACULTURE TOGETHER

As a pioneer in the industry, INVE 
Aquaculture has always been about growth. The healthy growth of fish and shrimp and the growth 
of our clients’ businesses. By uniting our experience with the biotechnology expertise of Benchmark 
Holdings, we offer the most complete portfolios in nutrition, environment, health and genetics. www.
inveaquaculture.com

STAND NO: 185HİDRONER DENİZÜSTÜ HİDROLİK 
EKİPMANLAR

İşletmememizde, balık yemleme makinaları 
imalatına ilave olarak, peçe ırgatı, (halat ırgatı) 
tekli ve üçlü ağ makarası ve isteğe bağlı özel 
imalatlar da yapmaktayız.

We have been producing purchase winches, 
(rope winches) single and triple net reels and 
tailored products in addition to the production of 
fish baiting machines.

STAND NO: 106KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ.
Kemal Balıkçılık, Sagun Grup şir-
ketlerinin ihracat firması olarak 
bölgesinde son 13 yıldır Su Ürün-
leri konusunda geniş ürün gamı 
ile ihracat lideridir. Kendine ait 
çiftliklerinde Çupra & Levrek, 
Alabalık ve Mavi Yüzgeçli Ork-
inos yetiştirerek dünya çapında, 
müşterilerine 3. Kuşak Yönetimi 
ile hizmet vermektedir.

“Sagun” güçlü markaları ile hem 
yurt içi hem de dış pazarlarda yük-
sek bilinirliğe sahiptir ve benzer-
siz hizmet ağı ile toptan v perakende zincirlerine Deniz Ürünleri tedariki yapmaktadır.

Kemal Balıkçılık is the export company of Group Sagun and the leading exporter in its region for the 
last 13 years with a wide product range of Seafood. Kemal Balıkçılık owns and operates Seabass & 
Seabream, Rainbow trout and Bluefin Tuna farms in service of our worldwide customers with 3rd 
Generation Management.

“Sagun is well known in both domestic and international markets with its strong brands and provides 
Seafood products to retail and wholesale chains and sales points with unique network.

STAND NO: 188FİBERPLAST PLASTİK SAN. LTD. ŞTİ.
Fiberplast Ltd. Şti. Kemal-
paşa - İzmir’deki tesisinde 
son teknoloji ile gıda, kimya, 
arıtma tarım/hayvancılık ve 
inşaat alanlarına projeye 
dayalı C.T.P ürünler ile hizmet 
vermektedir. Bulunduğu 
bölge itibari ile balıkçılık sek-
töründe eşsiz deneyime sahip 
olan Fiberplast, üretim hızını 
arttıran, işletmeye uzun yıllar 
hizmet verebilecek, hijyenik 
balık havuzları, canlı balık 
taşıma tankları v.b. ürünler 
dizayn eder ve üretir.

Fiberplast Ltd. Şti. manufactures F.R.P project based products for food, chemical, waste treatment, agri-
culture/livestock and construction fields with the latest technologies. Fiberplast has a great experience 
about Aquaculture sector concerning to its location; designs and manufactures hygienic fish-farm pools, 
live-fish transfer tanks etc., those increases the production speed and have long service lives.
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STAND NO: 104KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.
1991 yılında kurulan Kılıç Den-
iz tam entegrasyon anlayışıyla 
hizmet vermektedir. Yıllık 393,5 
milyon yavru balık üreten Kılıç 
Deniz, bu alanda dünya lideri 
olmuştur.

50 ülkeye ihracat yapmakta olan 
Kılıç Deniz’in; 45.000 ton çipu-
ra, levrek, alabalık yetiştirme ve 
120.000 ton balık yemi üretimi 
kapasitesi bulunmaktadır.

Etkin bir satış-pazarlama ve 
dağıtım ağı kuran Kılıç Deniz Tür-
kiye’nin 5 yıldır ihracat lideridir.

Established in 1991, Kılıç Seafood 
became the world’s leading brand 
thanks to its rapid growth and it’s 
provision of service with the con-
cept of full integration.

It breeds 393,5 million juvenile fish annually and it has achieved World leadership in this field. Kılıç 
Seafood has also achieved worlds’ leading producer with its production capacity above 45.000 tons of 
sea bream, sea bass, royal sea bass and trout. and 120.000 tons of feed production capacity.

As a major supplier to international markets, the group exports it’s products to 50 countries around 
the World. Kılıç Seafood has been Turkey’s largest exporter in its field for the last 5 years.

STAND NO: 120LIFT UP AS
Sistemimiz ölü balıkları kafeslerin-
izden hızlı, kolay ve verimli bir şekilde 
çıkarır. Bu kafeslerinizde daha az bak-
teri ve virüs olması demektir. Bunun 
yanında daha iyi yemleme kontrolü 
ve daha az yem atığı olacaktır. Bunlar 
balığınızın daha iyi ve hızlı büyümesi-
ni ve balık çiftliği sahalarının ömrünün 
uzamasını sağlayacaktır. Sistemimiz 
yırtıcıların kafesteki ölü balıklarla 
beslenmeye çalışmasını önleyecektir. 
Sistemimizin montajı kafes balık ile 
doluyken yapılabilir. www.liftup.no

Our system removes morts (dead fish) in a fast, simple and efficient way from your cages. This means 
reduced spread of bacteria and viruses. There will also be better feed control and less feed waste. 
This will cause improved fish growth and prolonged life span of fish farming sites. It will prevent 
predators feeding on morts. The system can be mounted while there is fish in the cage. www.liftup.no 

STAND NO: 304LIPIDOS TOLEDO S.A. (LIPTOSA)
Liptosa akuakültür için phytobiyotik ve diğer çözeltiler imalatında 
uzmanlaşmış bir İspanyol şirketidir. Phytobiyotiklerimiz akuakültür 
türleri için özel olarak formüle edilmiştir ve sektöre karlı çözümler 
sunmaktadır. 

Liptosa phytobiyotikleri, balık ve karideste görülen parazit 
hastalıkları ve bakterileri önlemede oldukça etkilidir. Aynı phytobi-
yotiğin hem bakteri hem de parazit kaynaklı sorunlara karşı çözüm 
olabilmesi, çiftliklerdeki hijyen koşullarının iyileştirilmesi için büyük 
bir avantaj sağlamaktadır.

LIPTOSA is a Spanish company specialized in the production of phy-
tobiotics and other solutions for aquaculture. Our phytobiotics are 
specifically formulated for aquaculture species, offering industry 
profitable solutions. 

Liptosa phytobiotics are able to prevent parasite diseases in fish 
and shrimps (Trematode, Protozoa ciliates, Coccidios) with high ef-
ficacy. Our phytobiotics have shown a good effect against bacterial 
problems, as well. Both, antibacterial and antiparasite properties, 
achieved in the same phytobiotic is a great advantage and profitable 
alternative when aiming to improve sanitary condition in farms.

STAND NO: 286MAT AKVARYUM FİLTRASYON 
SİSTEMLERİ A.Ş.
MAT Yaşam Destek Sistemleri, Akvaryum ve Akuvakültür uygulamalarında 
yüksek biyolojik stabiliteye sahip su koşulları sağlar.

MAT Protein Skimmer filtrasyon sistemleri çözünmüş organiklerin, protein 
artıklarının, yem kalıntılarının %90’ını su kütlesinden ayırır. MAT Protein 
Skimmerlar ayrıca sudaki bakteri ve pathojen yoğunluğunu düşürür. Bun-
larla birlikte profesyonel bir Protein Skimmer sıvı oksijen ve ozon gazlarını 
karıştırarak oksijen satürasyonunu maksimize eder.

MAT Life Support Systems, LSS, provide safe, highly biologically stable wa-
ter conditions to the aquarium and aquaculture industry.

MAT Protein Skimmer filtration systems remove mechanically 90% of the 
dissolved organics, proteins, fish 
food remains & tints from the wa-
ter column. Our protein skimmer 
operation lowers bacteria and 
pathogen concentrations on the 
water. Above all, a professional 
Protein Skimmer should maximize 
saturation of oxygen in the water 
while it mixes & dissolves liquid 
oxygen and ozone. 

MAVİ PROTEİN DANIŞMANLIK şir-
ketimiz Doç. Dr. Fatih BAŞARAN’ın 
1990 yılında başlayan akuakültür, 
balıkçılık, akademik ve reel sektör 
deneyimlerini tüm insanlığın hizme-
tine sunabilme arzusu ile 2015 yılın-
da kurulmuştur. Firmamız üreticile-
rin, yatırımcıların, araştırmacı bilim 
adamlarının, laboratuar ve küçük 
ölçekli sanayi kuruluşlarının Ar&Ge 
projelerinin hazırlanmasını, sunu-
munu ve takibini, tüm makine talebi-
ni karşılayan hizmetleri sunmaktadır.

The Mavi Protein Consultancy found-
ed in 2015 as a multipurpose profes-
sional consulting services. Associate 
Professor Fatih BAŞARAN wants to 
share his aquaculture, academic 
and real sectors experiences to all 

humanity. Our company gives services to manufacturers, investors, research scientists, laboratories 
and small-scale industrial SME’s for preparation of R & D projects, presentation and follow-up, also 
machine offers services that meet all the demands.

STAND NO: 228MAVİ PROTEİN DANIŞMANLIK
SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

STAND NO: 112MERSU AMBALAJ SU ÜRÜNLERİ 
LTD. ŞTİ.
Balıkçılık sektörünün 
ilk strafor kutu tedar-
ikçilerinden olan Mersu 
Ambalaj 2001 yılından 
bu yana sektöre hizmet 
vermektedir. Ürün kali-
tesinde yılların deneyimi 
uluslararası sertifikasyon 
ile onaylanmıştır. Gıda 
ambalajında bir marka 
haline gelmiş olan firmamız, yakın zamanda değişen yönetimi ile su ürünleri sektörünün çözüm ortağı 
olmayı sürdürmeyi ve daha ileri boyutlara taşımayı hedeflemektedir. 

Mersu Ambalaj has been serving as one of the first suppliers to fish industry since 2001. Long term expe-
rience on product quality has been acknowledged by international certification. As it turned to a brand in 
food packing, our company is aiming to stay as a solution partner to packers under its new management.
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STAND NO: 398NEKTAR YEM LTD. ŞTİ.
2001 yılından beri Bernaqua N.V. 
nin Türkiye distribütörüdür. Deniz 
balıkları larva yemi ve canlı yem 
zenginleştiricileri sağlayan fir-
mamız, 2010 yılında Dezofarm-50 
adındaki ekolojik dezenfektanın 
distribütörlüğünü almıştır. Ardın-
dan Nourivit Plus Aqua adlı probiy-
otiği ürün gamına eklemiştir. Tubi-
tak projesi kapsamında geliştirilen 
Larva yemi Samba ve Tango ile 
Anaç Balığı Yemi SuperNova ile 
Nektar Yem aynı zamanda üretici 
bir firma olmuştur. 

Nektar Feed and Feed Additives Ltd. Sti.

Our company distributor of Bernaqua N.V in Turkey since 2001. It sells marine feeds and live food 
enrichments. Also Nektar Yem distributor of Dezofarm-50 which is the ecological disinfectant of all 
hatchery in aquaculture. We are selling probiotic as the name of Nourivit Plus Aqua. Within the 
context of project Tubitak, developed larvae feed Samba and Tango with broodstock feed SuperNova. 

STAND NO: 160NESNE ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
Nesne Elektronik 2011 yılından buyana 
akuakültür ekipmanları üreten Steinsvik AS 
‘nin Türkiye ve Doğu Akdeniz temsilciliğini 
yapmaktadır. 

Steinsvik AS 25 yıldır tüm dünya bazın-
da akuakültür endüstrisi için, otomatik 
yemleme sistemleri, su altı ve su üstü 
görüntüleme çözümleri, uzaktan kontrol 
ve çiftlik yönetim yazılımları gibi zorlu 
iklim koşullarına dayanıklı, sorunsuz ve 
sürdürülebilir çözümler üretmektedir.

Nesne Elektronik has been serving in aquaculture industry as the representative of Steinsvik in Turkey 
and Eastern Mediterranean, since 2011.

Steinsvik AS provides reliable and sustainable solutions for aquaculture industry worldwide regarding 
central feeding systems, underwater and surface monitoring systems, remote control operations and 
total fish farming software for harsh weather conditions.

STAND NO: 134NOVAPOL EPS KÖPÜK AMBALAJ 
SAN. LTD. ŞTİ.

NOVAPOL, 20 yılı aşkın bilgi ve deneyimini sürekli olarak yenileyen bir teknoloji ile EPS’yi şekillen-
dirmektedir.

NOVAPOL, yüksek ürün kalitesi, tecrübeli kadrosu ve mükemmel lokasyonu nedeni ile özellikle Kültür 
Balıkçılığı konusunda Türkiye’nin önde gelen tüm şirketlerinin tedarikçisi konumundadır. 

NOVAPOL; EPS Gıda, Tarım, Tıbbi, Otomotiv ve Endüstriyel Ambalajın yanısıra EPS İzolasyon ve EPS 
Dekorasyon alanlarında İZONOVA, NOVABOX ve NOVAPACK markaları ile hizmet vermektedir.

NOVAPOL, is shaping EPS with a technology renewing its knowledge and experience over 20 years.

NOVAPOL, is one of the major suppliers of the most common companies of aquaculture sector in 
Turkey by its high product quality, experienced team members and perfect location.

NOVAPOL, is giving service with the trade marks as IZONOVA, NOVABOX and NOVAPACK in EPS 
Food, Agriculture, Medical, Automotive and Industrial Packaging besides EPS Isolation and EPS Dec-
oration and Construction.

STAND NO: 258NUTRI-AD YEM KATKI MADDELERİ 
LTD. ŞTİ.
Nutriad olarak kültür balıkçılığında, 
sektörün lider firmalardan olmanın so-
rumluluğunu hissederek, türlere özgü 
sorunları algılamak ve yenilikçi çözüm-
ler bulmak adına birçok beslenme uz-
manı ile birlikte çalışmaktayız. 

Ürün gruplarımız arasında iç ve dış parazit ürünleri (SANACORE GM, APEX BRANCHIA C) sindirim destek-
leyici ürünler (AQUAGEST CAF – LIPOGEST – AQUALYSO) ve diğer sağlık ürünlerimiz (AQUASTIM – BAC-
TINIL AQUA) yer almaktadır.

Understanding species-specific problems is the starting point of true innovation in aquaculture where 
a wide variety of species are farmed. That’s exactly what our multidisciplinary team of nutritionists, 
micro-biologists and feed technologists focuses on.

When we look at the product portfolio which is as follows; 

SANACORE GM – APEX BRANCHIA C – AQUALYSO – AQUAGEST – LIPOGEST – AQUASTIM CAF

STAND NO: 120MPI AS (MULTI PUMP INNOVATION)
MPI, balık çiftliklerine ağlarını 
denizden çıkarmadan temizle-
mek/yıkamak için profesyonel 
ekipman tedarik eder. 200’ün 
üzerinde modelle 100 bardan 
başlayıp 2750 bara kadar yük-
sek basınçlı ağ yıkama maki-
neleri sunuyoruz. MPI, Termi-
natör markasını verdiği yeni 
bir yıkama ekipmanı geliştirdi, 
bir yıkama robotu; balık çift-
likleri için Uzaktan Kumandalı 
Ağ Temizleyicisi (U.K.A.T). Elle 
kumanda edilen modellerim-
izde 3, 5, 7, 9, 13 ve 21 diskli 

çözümlerimiz vardır. U.K.A.T için ise 3, 5,7,9 diskli modellerimiz mevcuttur. www.mpi-norway.com 

MPI is a supplier of professional cleaning equipment for fish farms without removing the nets from 
the sea. With over 200 models, we offer high pressure machines from 100 bar and up to 2750 bar. MPI 
has developed a brand new washing rig (Terminator), a washing robot; Remote Operated Net Cleaner 
(R.O.N.C) for fish farming. For the manual washing rig we offer 3-discs, 5-discs, 7-discs, 9-discs, 
13-discs and 21-discs. R.O.N.C is delivered with 3-discs, 5-discs, 7-discs and 9 discs. 
www.mpi-norway.com 

STAND NO: 148MESSAN SOĞUTMA LTD. ŞTİ.
MESSAN SOĞUTMA SANAYİ 
ve TİCARET LTD. ŞTİ. endüstriyel 
soğutma konusuna yoğunlaşmış 
olup, ürün gamımızda, Anahtar 
teslim soğutma tesisleri, Soğuk 
depo cihazları, Şoklama Sistem-
leri, Soğuk depo panelleri, Sürgülü 
ve menteşeli soğuk depo kapıları, 
geçiş kapıları, Buzlu su tankları, 
Humi&Cooler® nemlendirilmiş ha-
valı ön soğutma sistemleri, MQF® 
Spiral Tip Konveyörlü Şoklama ve 
Soğutma Sistemleri bulunmaktadır. 

Messan Cooling Industry Ltd. 
which has a wide range of prod-
ucts with production of, Turn 
Key Industrial Plants, Cold Room 
Refrigeration Units, Ice Banks, Cold Room Panels, Humi&Cooler® Forced air Pre-cooling Systems, 
Hinged and Sliding Cold Room Doors, Swing Doors, MQF® Spiral Cooling and Freezing Systems and 
Air Blast freezing units 
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STAND NO: 120PLANY
Plany AS teknik tekstile dayalı ürünlerin 
tedarikine yoğunlaşmış bir firmadır. Bir 
tedarikçi olarak, balık üreticiliği endüs-
trisindeki başarımız, bu endüstri ile ilgili 
ilk el tecrübelerimize ve bu işe adanmış 
personelimize dayanmaktadır. Diğer bazı 
firmalarla işbirliği yaparak tüm dünyada 
anahtar teslimi balık çiftliği projeleri 
kurmaktayız. Bizim ürünlerimiz sizin 
değerlerinizi koruyacak ve yatırımlarınızı 
emniyete alacaktır. www.plany.no

Plany AS is focused on supplying products based on technical textiles. Our success as supplier to the 
fish farming industry is built on firsthand experience from within the industry and a dedicated staff. 
In cooperation with other companies we offer turnkey fish farming projects all over the world. Our 
products will protect your values and safe your investments. www.plany.no

STAND NO: 268ÖRTAŞ A.Ş.

Örtaş Örücüler A.Ş. 40 yılı aşkın bir süredir pompa ve vana imalatı yapmaktadır. Ayrıca, yangın sistemleri, 
tesisat malzemeleri, eşanjör, genleşme tankı vs konularında bir çok markanın ürünlerini satmaktadır.

Derinox markasıyla Transfer Sistemleri konusunda da faaliyet gösteren Örtaş, müşterilerinin çözüm ortağı 
da olmaktadır. Daha fazla detay için lütfen www.derinox.com ve www.oruculer.com.tr adreslerini ziyaret 
ediniz.”

“Örtaş ÖrücülerA.Ş. has been manufacturing pumps and valves for over 40 years now. In addition, it is 
also selling many other brands (fire systems, fitting materials, heat exchangers, expansion vessels, etc.). 

Ortas is also active in Hydro Transport Systems with its Derinox brand and providing solutions to their 
customers. Please visit www.derinox.com and www.oruculer.com.tr for much more details”

PHARMAQ, aşı ve inovasyonda akuakültür 
endüstrisi küresel lideri olmakla birlikte, 
hayvan sağlığında dünya lideri Zoetis’in bir 
parçasıdır.

PHARMAQ, akuakültür endüstrisine çevre 
sağlığına duyarlı, güvenilir ve etkili sağlık 
ürünleri sunmaktadır.

PHARMAQ, ürünlerini Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya’da pazarlamaktadır. Daha fazla bilgi 
için www.pharmaq.com

PHARMAQ, being the global leader in vaccines and innovation for aquaculture, is also a part of Zoetis, 
the world leader in animal health.

The company provides environmentally sound, safe and efficacious health products to the global 
aquaculture industry. 

PHARMAQ, markets its products in Europe, North and South America and Asia. For more information 
visit www.pharmaq.com 

STAND NO: 122PHARMAQ VETERİNER ECZA DEPOSU 
LTD. ŞTİ.

STAND NO: 120POLYFORM
Polyform® 1955’te Norveç’in Ålesund şehrinde 
kurulmuştur ve ilk şişme şamandıranın mucidi-
dir. Bugün Norveçli Polyform dünyanın en çeşit-
li şişirebilir şamandıra ve fenderlerini, marina 
fenderlerini, purse seine floatlarını ve açık deniz 
akuakültür endüstrisi için çok geniş bir yelpazede 
çeşitlilik gösteren sert plastikten mamul ürünler 
sunabilen bir firmadır

Polyform® was established in Ålesund, Norway 
in 1955 and was the inventor of the world first 
inflatable buoy. Today Polyform® of Norway can 
offer the widest range of inflatable buoys and 
fenders, marina fenders, purse seine floats and 
an extensive range of hard-plastic products for 
use throughout the offshore aquaculture industry.

ROYAL NORWEGIAN EMBASSY IN
ANKARA & INNOVATION NORWAY
ISTANBUL OFFICE 

STAND NO: 120

Norveç Kraliyet Büyükelçiliği Ankara ve Norveç’in 
Resmi Ticaret Ofisi, Innovation Norway Istan-
bul Ofisi, sizleri Türkiye’nin en önemli akuakültür 
fuarı olan Future Fish 2016’da Norveç Pavyonunda 
görmekten mutluluk duyacaktır. Norveç malı hizmet, 
ürün ve bu Norveç menşeili ürün ve hizmetlerin fi-
nansman olanakları hakkında sizlere bilgi vermek 
için Norveç Pavyonunda olacağız. 
www.innovationnorway.no

Royal Norwegian Embassy in Ankara and Norway’s 
Official Trade Office, Innovation Norway Istanbul 
Office, welcomes you to the first ever Norwegian 
National Pavilion in Turkey’s most important aquaculture exhibition, Future Fish 2016. We will be 
present in The Norwegian Stand to give information to you about Norwegian services, products and 
financing opportunities for the Norwegian services and products. www.innovationnorway.no

STAND NO: 352ROTİFER SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
2007 yılında, Prof.Dr.Atilla ALPBAZ tarafından 
kurulan Rotifer Su Ürünleri, Amerika Great Salt 
Lake Artemia (GSLA), Vin-Chau (Viertnam-Mikro 
artemia), Biomarine Aquafauna artemia ve roti-
fer zenginleştiricileri (USA-Algamac), New Life 
Spectrum, Ocean Nutrition ve Dainichi Akvaryum 
Balıkları yemlerinin Türkiye Distribütörlüğünü 
yapmaktadır. www.rotifer.com.tr

Rotifer Su Urunleri is established in 2007 for 
importing and distributing Artemia Cyst to the 
hatcheries. Rotifer is distributor of Great Salt Lake Artemia (GSLA), Vin-Chau (Vietnam) (mikro arte-
mia), Biomarine Aquafauna (USA-Algamac), New Life Spectrum, Ocean Nutrition and Dainichi aquar-
ium fish foods in Turkey. www.rotifer.com.tr

Pınar Balık, Türkiye’nin ilk kültür 
balığı üreticisi ve ilk markalı 
balığıdır. Çevre dostu olarak yük-
sek kalitedeki yemlerle doğal or-
tamında en iyi şekilde yetiştirilen 
balıklar yalnızca iç piyasada değil 
İspanya, İtalya, Amerika ve Katar 
gibi yurtdışı pazarlarda da yüksek 
talep görmektedir. Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından 
düzenlenen yarışmada çipura ve 
levrekleri ile “Üstün Lezzet Ödülü” 
kazanan Pınar Balık, bu alanda 
Türkiye’nin ödüle layık bulunan 
tek balık markası oldu.

Pınar Fish, is the first aquaculture producer and the first branded fish in Turkey. As being the friend 
of the sea, fish which are breeded with high quality feeds in their natural environments, are not just 
being demanded in the domestic markets; they are also being demanded in the foreign markets such 
as Spain, Italy, America, Qatar, etc... Pınar Fish, won the “Superior Taste Award” with its’ sea bream 
and sea bass. It is assumed as Turkey’ s first granted fish brand in the competition which is organized 
by the International Taste and Quality Institution. 

STAND NO: 102PINAR DENİZ ÜRÜNLERİ
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STAND NO: 114TERMODİZAYN TERMİK CİHAZLAR 
LTD. ŞTİ.
Termodizayn, ülkemizde ve uluslararası 
arenada, Buz makinalarının ve Soğuk 
Oda sistemlerinin imalatı, özel soğutma 
proseslerinin kurulması ve gerekli koşul-
ları sağlamasıyla bilinen, sektörünün 
profesyonel firmalarından biridir.

•	Panel	Tip	Soğuk	Hava	Depoları,
•	Soğutma	Cihazları,
•	Buz	Makinaları,
•	-40	C	Şoklama	Üniteleri,

TERMODIZAYN COOLING SYSTEMS & 
FLAKE ICE MACHINES 

TERMODİZAYN is noted a manufactur-
er of cold storage, flake ice machines, 
shock units equipments, refrigeration systems and conditioners for the air and also constructor of 
prefabricated rooms. The firm is located in Turkiye. 

•	Cold	Rooms,
•	Refrigeration	Systems,
•	Ice	Machines,
•	-40	C	Blast	Freezers,

STAND NO: 400

BALIK SINIFLANDIRMA MAKİNALARI 
FISH GRADERS MACHINE
S-500

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yüksek hassasiyetle sınıflandırma./ Hight accuracy 
grading

Kolay ayarlanabilir sınıflandırma özelliği./ Easy 
grade adjustment

Sağlam paslanmaz çelik/alüminyum gövde./ Reli-
able robust stanless steel/aliminium frame and body

Hafif ve kolay taşınabilme./ Light&handling by a sin-
gle operator.

Kullanıcı dostu./ User-friendly.

Az bakım gerektirir. / Robust and low on mainte-
nance.

Boylama büyüklüğü kolay ayarlanabilir. / Easy grade 
adjustment.

Sağlam, hafif ve kolay taşınabilir. / Compact, light & 
easy handling. 

Tek kişi tarafından kullanılabilir. / Simple to operate by a single operator.

2.5-3 ton/Saat yüksek boylama kapasitesi. / High capacity up to 2,5-3 ton/hour.

Çalışma aralığı +7°C ile +40°C. / Temperature Range +7°C to +40°C (+45°F to 104°F).

0,5 gramdan 500 gr büyüklüğe kadar yüksek hassasiyetle sınıflandırma. / Accurate grading of fish from 
0,5 gram to/500 gram

ŞEKERMAKSAN MAKİNA TARIM 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

STAND NO: 140YEDİTEPE TAŞIMACILIK A.Ş.
Yeditepe Taşımacılık müşteri 
memnuniyetini temel alarak 
öncelikle hava taşıması olmak 
üzere lojistik zincirin her nok-
tasında başarıları tescillenmiş 
bir firmadır. IATA üyesi olmanın 

gururunu yaşayan firmamız dünya genelinde geniş network ağı ile taze ve dondurulmuş gıda, canlı 
hayvan, damızlık yumurta, tehlikeli madde taşımalarında profesyonel ekibi ile 7/24 çalışarak, müşter-
ilerine butik hizmet vermeyi hedef almıştır.

Yeditepe Transportation Company has grown with success by basing customer satisfaction in every 
aspect of the logistics chain, especially in air transportation. As an IATA member, we are proud of 
having a proffesional team whose aim is making customers feel themselves special by giving service 
for 7/24 in fields of general Cargo, live animals, perishable goods and dangerous goods.

STAND NO: 432TROUTLODGE INC
Troutlodge dünyanın önde gelen 
üstün kalite alabalık yumurtası üret-
icisidir. Troutlodge hızlı büyüyen ve 
yüksek performanslı alabalık üre-
timi için kapsamlı bir genetik ıslah 
programı uygulamaktadır. Tüm 
Troutlodge yumurtalarının hastalık-
tan arınmış (pathogen-free) olduğu 
Uluslararası Hayvan Sağlığı Örgütü standartlarına göre tescil edilmiştir. İletişim bilgilerimiz: http://
www.troutlodge.com +1-253-863-0446 trout@troutlodge.com. 

Troutlodge is the world’s leading supplier of superior trout eggs. Troutlodge utilizes a comprehensive 
genetic selection program to produce fast growing and high-performing trout. All Troutlodge eggs 
are certified pathogen-free under the standards of the International Organization for Animal Health. 
Please contact us at : http://www.troutlodge.com or +1-253-863-0446 or trout@troutlodge.com. 

STAND NO: 282STK AQUA-MOR TECHNOLOGIES LTD.
Stockton Group Veterinerlik Birimi olan STK 
Aquamor Teknologies, akvaryum ve yene-
bilir balıkların nakliye ve üretim surecinde 
karşılaşılan stres ve ölüm oranlarını önemli 
ölçüde azaltan, uygun maliyetli çözümler 
sunmaktadır. Sunduğumuz çözümlerde, bit-
kilerden elde edilen organik bileşiklerin yenilikçi formülasyonu baz alınmış olup, işlemsel kullanım 
sürecinde yapılan klinik testleri ve alan deneyleri ile kanıtlanmıştır.

STK Aquamor Technologies, Veterinary Unit of the Stockton Group, provides cost-effective solutions 
to significantly reduces stress and mortality of capture of aquarium and edible fish during transporta-
tion and handling. Our solutions are based on innovative formulations of organic compounds extracted 
from plants and proven in clinical and field tests during operational use.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türki-
ye, Su Ürünleri üretimi ve aynı 
zamanda ihracatı için büyük 
potansiyele sahiptir. Sürdürüle-
bilir üretim kapasitesi için türler-
in çeşitliliği, yabancı pazarlarda 
belirgin pay sağlayan bir avan-
tajdır. Türk Su Ürünleri 80 ülkeye 
ihraç edilmektedir. Su Ürünleri 
Tanıtım Grubu, Türk Su Ürün-
lerine olan talebi arttırmak için 
çeşitli aktiviteler gerçekleştirme-
ktedir.”

“Bordered by three seas, Turkey has great potential for Seafood production, also exportation. The 
capacity for sustainable production, species diversity is the advantage generates significant share in 
foreign markets. Turkish seafoods are exported to 80 countries. Turkish Seafood Promotion Commit-
tee implements activities to increase the demand and exportation of Turkish seafoods.

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU STAND NO: 156

STAND NO: 120STRANDA PROLOG AS
Stranda Prolog AS Norveç’te Somon çift-
liklerinin başladığından beri akuakültür 
endüstrisine muhtelif teknik çözümler su-
nan, üçüncü kuşak tarafından yönetilen, 
Norveçli bir aile şirketidir. Şirket balık 
işleme lojistiğine odaklı olup, hasat, va-
kum pompaları ve yakın zamanda beri de 
balık kliniği olan “HeliXir” çözümlerini 
sunmaktadır.

Stranda Prolog AS is a third generation, 
family owned business, which has been 
delivering various technical solutions to 
aquaculture since the beginning of salm-
on farming in Norway. With a focus on 

processing logistics the company has been delivering solutions for harvesting, vacuum pumps, and 
recently the fish clinic “HeliXiR”.





Firma / Company 
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. A.Ş.
AIR LIQUIDE GAZ SAN.
AK - YA DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ
 - AK - YA VETERİNERLİK
 - MSD (SCHERING PLOUGH)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ
 - PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS - USA
 - ARGENT - USA
 - BACTA-PUR - Canada
 - BIOMARK - USA
 - FIAP - Germany
 - FISH FARM FEEDER - Spain
 - FLOY TAG - USA
 - IMPEX - Denmark
 - RKPLAST - Denmark
 - KC - Denmark
 - OZONIA - Switzerland
 - SITA UV - Italy
 - SMITH ROOT - USA
 - TECNOS - Italy
 - S.F.L. - Japan
 - TIMEX TÜRKİYE
AKVA GROUP
 - AKVASMART - Norway
 - FISH TALK - Norway
 - WAVEMASTER - Ireland
 - POLARCIRKEL - Norway 
AKVAPLAST PLASTİK LTD. ŞTİ.
 - CITTADINI SPA - Italy
 - GUNER MARIN
ALLTECH TÜRKİYE
ANDRITZ HYDRO - Denmark
ART AKUA YEM KATKI MADDELERİ LTD. ŞTİ.
 - ARTEMIA KORAL - Russia
 - DAESANG - Korea
 - NEW HORIZONS GLOBAL - UK
 - SBAE - Belgium
ATLAS SOĞUTMA SİSTEMLERİ
BALIK TEKNİK SU ÜRÜNLERİ
BIOMAR SAGUN A.Ş.
 - BIOMAR - Denmark
BJORDAL  INDUSTRIER - Norway
ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. ŞTİ.
 - BADINOTTI SPA - Italy
 - FLEXABAR - USA
 - GIASCO - Italy
 - LANKHORST EURONETE - Portugual
 - MADANMAOF TRADING - Israel
 - PLASTIC FABRICATIONS - Australia
 - PROMENS/ SEAPLAST - Iceland
 - ROSSI AS - Denmark 
 - SEALITE - Australia
 - TUFROPES - India
 - WIELAND - Germany
ÇAMLI YEM BESİCİLİK A.Ş.
DERİN SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
 - MORENOT - Norway
 - NETKEM - Norway
DESİSTEK YAZILIM
DOLLVET VETERİNER AŞI İLAÇ
DSM BESİN MADDELERİ LTD. ŞTİ.
EGE BALIK AĞLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
EGEVİZYON YEM SANAYİ
EMEL BALIK VE BALIK AĞI
 - CARMANAH - Canada
 - COTESI - Portugual
 - EGERSUND - Norway
 - NOFIR - Norway
 - STEEN HANSEN - Norway
EMİNTEK MAKİNA
ERHANLAR GROUP

S.No.
108
404
244

130

266

182

138
252
398

406
226
106

120
124

102
146

184
110
132
176

354
118

416
204

EUROFISH ORGANISATION - Denmark
FAIVRE SAS - France
FARMAVET INTERNATIONAL
FATİH POLYESTER
FET ELEKTRONİK 
FİBERPLAST PLASTİK
FORM ATILIM MAKİNE LTD.
 - OXYGUARD - Denmark
FPT GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
 - CRETEL NV. - Belgium
 - MORA OF SWEDEN - Sweden
 - IRAS - Denmark
 - PISCES FISH MACHINERY - USA
 - SALMCO TECHNIK - Germany
 - TRIO NORWAY - Norway
 - REX-POL - Poland
 - OMAR SRL - Italy
 - AQUACULTUR FISCHTECHNIK GMBH - Germany
 - SAB BARTH GMBH - Germany 
 - TRIOMACHINE - Spain
 - VAKI - Iceland
 - SPRINGER - Poland
 - FUTURE OCEANS - Australia
GALİPOĞLU SU ÜRÜNLERİ
GÖKTOĞAN TEKNİK MAKİNA 
HİDRONER HİDROLİK EKİPMANLAR
INVE EURASIA A.Ş.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
KANYON SU ÜRÜNLERİ
KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.
 - BAFA SU ÜRÜNLERİ
LAFORTUNA
LIFT UP - Norway
LIPIDOS TOLEDO - (LIPTOSA) - Spain
LİNDE GAZ A.Ş.
MAT AKVARYUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ A.Ş.
MAVİ PROTEİN DANIŞMANLIK
MERSU AMBALAJ VE SU ÜRÜNLERİ 
MESSAN SOĞUTMA
MPI - Norway
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
NEKTAR YEM LTD. ŞTİ.
 - BERNAQUA N.V. - Belgium
 - DEZOFARM
NESNE ELEKTRONIK
NISA MEDIA - UK
 - AQUACULTURE DIRECTORY
NOVAPOL EPS KÖPÜK AMBALAJ
NUTRI-AD YEM KATKI MADDELERİ
ÖRTAŞ ÖRÜCÜLER A.Ş.
PHARMAQ - Norway
PINAR DENİZ ÜRÜNLERİ
PLANY - Norway
POLYFORM - Norway
ROTİFER SU ÜRÜNLERİ
SAGUN
 - KEMAL BALIKÇILIK
SERTOM YAZILIM
STEINSVIK AQUA - Norway
STK AQUA-MOR TECHNOLOGIES - Israel
STRANDA PROLOG - Norway
SU DÜNYASI DERGİSİ
SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU (STG)
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
ŞEKERMAKSAN MAKİNE LTD. ŞTİ.
TAÇMAK MAKİNA LTD. ŞTİ.
TERMODİZAYN TERMİK CİHAZLAR
TIETJEN VERFAHRENSTECHNIK
TROUTLODGE - USA
ULUÇ DENİZCİLİK
YEDITEPE TASIMACILIK

434
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288
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220
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240
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444
120
304
314
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112
148
120

398

160
310

134
258
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120
120
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120
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400
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114
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Bizi facebook’tan takip edin.
Follow us on Facebook.
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PROGRAMME

Scientific Board of Middle East & Central Asia Aquaculture 2016 (by Surname)
Asoc. Prof. Dr. Özgür Altan (Fisheries Faculty, Ege University, Turkey)
Dr. Türker Bodur (Fisheries Faculty, Akdeniz University, Turkey)
Dr. Stefan Meyer (Gesellschaft fuer Marine Aquakultur mbH, Germany)
Thomas Moth-Poulsen (Sub-regional Office for Central Asia, FAO, Italy)
Dr. Magdolna Müllerné Trenovszki (Department of Aquaculture, Szent István University, Hungary)
Assist. Prof. Dr. Michael H. Schwarz (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Virginia Tech, USA)
Dr. Ivan Viegas (Department of Life Sciences University of Coimbra, Portugal)

Forum Sponsor

Destekleyen Kuruluşlar/Supported by 

* Nihai program değildir, son halini www.future-fish.com adresinden görebilirsiniz. 
The programme has not been finalised yet, please visit www.future-fish.com for the latest version.


