


2

5 - 7 / 06 / 2014 w w w. f u t u r e - f i s h . c o m

STAND NO: 115AGROMEY GIDA VE YEM
SAN. TİC. A.Ş.
Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve 
balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür 
sektöründe Türkiye’nin en güçlü temsilcilerindendir. 

Agromey is one of the best representatives of the aquaculture sector by an accomplished integration 
of fish feed production, fish farming, fish processing and packaging facilities. 

STAND NO: 201AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Yemler, SITA - OZONIA sterilizasyon, TECNOS analiz ve ölçme, FFF 
otomatik yemleme sistemleri, BACTAPUR biyolojik ürünler, kimya-
sallar, 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 veri-
yoruz. Bizimle güvendesiniz. 

Feeds, SITA - OZONIA sterilization, TECNOS analysis and measurement, FFF automatic feeding sys-
tems, BACTAPUR biological products, chemicals, representation and that we manufacture products 
for hatchery, farm and RAS equipments, biological, automatic, drum and bag filter products, engineer-
ing, design and consulting services, we serve all around the world. You are safe with us.

STAND NO: 427AKUALOJİSTİK SU ÜRÜNLERİ
2008 yılında kurulan ve uzmanı olduğumuz balık 
ağı yıkama, bakım, boyama ve dikim faaliyetler-
imizi sürekli geliştirme ve yenileme gayreti ile 
faaliyet gösteren Akualojistik, 2010 yılı itibariyle 
Akuapaint Boya ve Akuanet Balık Ağları marka-
larını oluşturarak kurumsal yapılanmasına start 
vermiştir.

2011 yılı itibariyle ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemi ile Türkiye’nin Geçici Faaliyet Belgesini 
ilk alan ve Çevre İznine ilk başvuran firma ünvan-
larını almıştır.

2012 yılı itibariyle Ar-Ge birimini kurarak sektöre yenilikleri ile hizmet vermeye devam eden Akualojis-
tik, 2013 yılı itibariyle Akuarope markasını da sektöre kazandırmayı başarmıştır.

STAND NO: 211AKVA GROUP KÜLTÜR BALIKÇILIĞI 
EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.
Akuakültür Teknolojisi ve Servis Ortağınız
AKVA group, Norveç, Şili, Danimarka, İskoçya, İzlanda, Kanada, Vietnam, Avustralya ve Türkiye’de 
ofisleri bulunan, dünya akuakültür endüstrisinin lider teknoloji ve servis ortağıdır.

Kaliteli ve sağlam ürün ile iyi hizmetten asla ödün vermeyen AKVA group, güçlü ve bilinen markaları 
Akvasmart, Fishtalk, Polarcirkel ve Wavemaster ile endüstrinin hizmetindedir. 

Your Aquaculture Technology and 
Service Partner
AKVA group is a leading technology and 
service partner to the aquaculture industry 
worldwide and present in all markets with 
offices in Norway, Chile, Denmark, Scot-
land, Iceland, Canada, Vietnam, Australia 
and Turkey. 

The company holds strong, well-
known brand names: Akvasmart, 
Fishtalk, Polarcirkel and Wavemaster. www.akvagroup.com

Your Aquaculture Technology and Service Partner

STAND NO: 104AKVAPLAST PLASTİK LTD. ŞTİ.
AKVAPLAST, Güner Marine Plastik fir-
masının kardeş kuruluşu olarak 2000 yılın-
dan bu yana denizde kullanılan malzemeler-
in imalatında uzmanlaşmıştır. 12m çaplı çift 
sıra yüzdürücülü kafesten 50m çaplı 3 sıra 
yüzdürücülü ve 60m çaplı 2 sıra yüzdürücülü 
kafeslere kadar her çapta dairesel kafesler 
firmamızca üretilmektedir. 17 farklı dizayn 
ve modelde 32 adet braket kalıbımızla ve 4 
ayrı kurulum ekibimizle müşterilerimizin ihti-
yaçlarına kısa sürede cevap verebilmekteyiz.

Established as a brother company of Güner Marine Plastik, AKVAPLAST is a leading manufacturer and 
constructor of aquaculture farms in Turkey. We can produce cages from 12m diameter with double 
pipes up to 50m with triple pipes and 60m diameter cages with double pipes. With our 17 different 
designs and 32 different models of brakets, together with our 4 montage teams, we can satisfy the 
needs of our customers in very short time.

STAND NO: 313AK-YA DENİZCİLİK VE SU 
ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Ak-Ya Denizcilik ve Su Ürünleri 2011 yılı ocak 
ayında Muğla ili Milas ilçesinde Su Ürünleri 
sektörüne balık sağlığı ve mekanizasyon konu-
larında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. 

Balık sağlığı konusunda 2013 yılı haziran ayın-
da Milas ilçesinde veteriner hekim Özge Otgu-
cuoğlu ile birlikte Ak-Ya veterinerlik adı altında 
kliniğimizi açmış bulunmaktayız.

 

 

 

 

STAND NO: 522ALKIN KOMPRESÖR SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız 1990 yılında ALKIN KOMPRESÖR adıyla kurul-
muş, 2012’de Aydın Trafo A.Ş. bünyesine geçmiştir. ALKIN 
KOMPRESÖR üretim faaliyetlerini Menderes/İzmir’deki 
3500m2’si kapalı olmak üzere toplam 16.500m2’lik bir al-
anda sürdürmektedir. Günümüzde farklı sektörlere hitap 
eden ürünleri, hızlı ve kaliteli servisi, iç ve dış piyasalardaki 
tanınırlığı ve yükselen ihracatı ile ALKIN KOMPRESÖR Türki-
ye’nin ve dünyanın önde gelen kompresör üreticilerindendir.

Our company ALKIN COMPRESSORS was established in 
1990, then was acquired by Aydın Trafo A.Ş. in 2012. Produc-
tion activities take place in Menderes/İzmir at our 16500m2 
site with 3500m2 indoors. Today our products appeal to dif-
ferent sectors, we offer fast, high quality service and our 
recognition in domestic and foreign markets is rising. 

STAND NO: 108ARDAVET İLAÇ LTD. ŞTİ.
Sektörde çok uzun yıllara dayanan deneyimimiz 
ve bilgi birikimimiz sonucunda 2011 yılında, hay-
van sağlığı alanında faaliyet gösteren ARDAVET 
İLAÇ’ı hayata geçirdik. 

Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak için öncelikle, 
zenginleşen kanatlı ve balık sağlığı portföyümüzün yanı sıra ilerleyen dönemlerde büyükbaş hayvan 
sağlığı ve yem katkı ürünlerimizi de sizlerle buluşturarak, hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.

Based on our many years of experience and knowledge in the industry, we have accomplished ARDAV-
ET ILAC, which operates in the field of animal health, in 2011.

Primarily to share our experiences with you, besides with the expanding poultry and fish medications 
portfolio, we will continue to serve for the health of cattle and with the feed additives.

STAND NO: 418AHMET YAR A.Ş.
1946 yılında, İzmir’de Ahmet Yar tarafından kurulan 
şirketimiz, soğutma sektöründe Türkiye’de lider, dünya-
da da global oyuncular arasındadır. Ürün portföyünde 
soğutmalı kabinler, soğutma sistemleri, soğuk hava 
depoları, ısı eşanjörleri, yoğuşma üniteleri, merkezi 
soğutma grupları, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri 
ile enerji yönetim sistemleri bulunmaktadır. Soğutmalı 
reyonların yanı sıra, Avrupa gıda tüzüğüne uygunluk bel-
geli poliüretan panel, soğuk hava depoları, değişik pros-
es sistemleri, endüstriyel soğutma sistemleri, şoklama 
üniteleri ve konveyörleri ile soğuk lojistik merkezleri de 
çözüm sunduğu alanlardır.

Ahmet Yar, established in 1946 in İzmir, Turkey, is now 
the leader of the Turkish market and a global producer worldwide. The company has a wide produc-
tion range of refrigerated cabinets, condensing units, cold rooms, cold room panels and doors, heat 
exchangers, multicompressor sets, monitoring. CE certificated panels, cold rooms, variated kind of pro-
cess systems, industrial cooling equipments, shocking systems are the different solutions of Ahmet Yar.
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STAND NO: 203ALLTECH TÜRKİYE
Alltech olarak, otuz yıldan fazla bir 
süredir hayvansal üretim ve yem 
endüstrisinin gelişimine katkıda 
bulunan, yenilikçi ve doğal yem 
katkı maddeleri üretiyoruz...doğal 
olarak! 

Akuakültür endüstrisinde, su ürün-
lerinin beslenme gereksinimler-
ini detaylı şekilde saptamaya ve 
tüketicilerin beklentilerine uygun 
üretimi gerçekleştirmeye odaklı 
çalışıyoruz. 

Daha fazla 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 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: 523ART - AKUA YEM VE YEM KATKI
LTD. ŞTİ.
Art-Akua, balık kuluçkahaneleri sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda 2008 yılında kurulmuştur. Balık lar-
vasının ihtiyacı olan kuru Artemia yumurtası ve kuru 
alg getiren şirketimiz Artemia Koral (Rusya), Proviron 
(Belçika), Daesang (Kore), New Horizons Global (İngiltere) şirketlerinin akuakültürle ilgili ürünlerinde 
Türkiye ve Yunanistan distribütörüdür. Ar-Ge Faaliyetlerimizin yanında, 2012 yılından itibaren özel 
rasyonlarla hazırlanmış akvaryum balığı yemleri üretilmeye başlamıştır. 

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 New Horizons Global (England) in Turkey and Greece. 
Beside this, regarding R&D Facilities, our company has started to produce special quality aquarium 
fish feeds since 2012. 

STAND NO: 350BALIK TEKNİK SU ÜRÜNLERİ
Balık üretim ve yetiştirme tesislerinin makine ih-
tiyaçlarını 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 ağırlıktaki porsiyon 
balık boyuna kadar geniş bir aralıkta boylama 
yapmaktadır. Balık transfer pompasıyla saatte 15 
tona kadar balık boylanabilmektedir. Ayrıca yeni 
tasarımlarla 0,5 gramdan itibaren levrek ve çi-
pura 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: 531AVANGART KURUTMA
TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

AVANGART KURUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ 
TİCARET LTD. ŞTİ
1- Hayvan ve Bitki Atıklarından Yem, Gübre ve Katı Biyoyakıt Üre-
tim Teknolojisi
2- Extruder Yem Üretim Teknolojisi
Extruder yemler: balıklar, kanatlı, kedi, köpek ve diğer hayvanlar 
içindir. Extruder Feed Production Technology

AVANGART DRYING TECHNOLOGIES INDUSTRIAL DOMES-
TIC AND FOREIGN TRADE LTD. CO.
1- Of Animal and Plant Waste Feed, Fertilizer and Solid Biofuels 
Production Technologies.
2- Extruder forages for fishes, hens, dogs, cats and other animal 

STAND NO: 148CALITRI SPRL
CALITRI TECHNOLOGY C16 balık sayıcısı 20 yılı 
aşkın süredir Fransa’nın en büyük akuakültür ek-
ipmanları üreticisi tarafından satılmaktadır. Eski 
C16 balık sayıcısının yerini yeni nesil FC2, FC4, 
FC8 sayıcılarımız almıştır. Sayıcılarımızın özel-
likler: hafif, sağlam, akıllı, hassas sayım yapar, 
bakımı hızlı ve kolay.

CALITRI TECHNOLOGY manufacturer of the fish 
counter C16, was distributed for over 20 years by 
one of the largest French manufacturers of aqua-
culture equipment.

Our old fish counters C16 are advantageously re-
placed by our new fish counters: FC2 - FC4 - FC8 Here are the main features of our products: light and 
robust - accurate - intelligent - rapid maintenance.

c

FISH COUNTERS - FC type

More than 25 years’ experience in the counting for aquaculture

STAND NO: 219ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. ŞTİ.
1986 yılından beri sektörümüzün 
hizmetinde olan firmamız Çakır 
Balıkçılık Malz. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. hızlı ve güvenilir tedarikçilik 
anlayışıyla, en kaliteli ürünü, 
en kaliteli servisle sunmak-
tadır. Hem Türkiye’de hem de 
Azerbaycan, Rusya, Tunus, Irak, 
Fransa, İtalya, İspanya, Avustra-
lya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde 

gerçekleştirdiği anahtar teslimi projelerle Global bir oyuncu olarak, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ve 
kapsamlı lojistik merkezini Milas da kurarak 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 Azerbei-
jan,Russia, Tunusia, Irak, France, Italy, Spain, Australia, New Zealand; as a Global player, continue to 
give the best service in many Turn Key projects by establishing the biggest logistic factory of Europe 
in Milas, Turkey.

STAND NO: 121ÇAMLI YEM BESİCİLİK A.Ş.
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 
yetiştiriciliğinden nihai ürüne ulaşan entegre bir 
yapıda faaliyet göstermektedir. 

Fish business of Çamlı, which currently has become 
a value chain, was initially set up in 1985 as a pio-
neer in the industry. Çamlı is Turkey’s first fish feed 
producer and fish feed exporter. Çamlı, which start-
ed modern and integrated aquaculture production in 
Turkey, is now among the 10 biggest Aquaculture in-
vestments in Europe and the Mediterranean region 
in terms of production capacity. 

STAND NO: 223CÖMERTLER MATBAACILIK A.Ş.
Firmamız, İstanbul Topkapı’da 12,000m2 
kapalı alandaki fabrikamızda, Ofset Baskılı 
Kutu, Etiket (Bobin/Rulo Etiketler – Tabaka 
Etiketler), katlanmış ve düz Prospektüs ve 
Pop malzemeleri (stand, broşür, katalog, afiş, 
dönkart vb.) üretimi ile 60 yıldan bu yana İlaç 
ve Kişisel Bakım Ürünleri, Gıda, Temizlik Mal-
zemeleri, Kozmetik, Tütün ve Alkollü İçecekler 
ve Yan Sanayi sektörlerine hizmet vermek-
tedir. Gıda sektörüne bazı referanslarımız: 
Barilla, Beşsan, Coca – Cola, Çaykur, Etsun, 
Findus, Heinz, Iglo, Nestle, Nuhun Ankara, Pepsi – Cola, Sanset, Soubry, Uğurlu Balık

We offer total printing and packaging solutions consisting of extensive and flexible manufacturing 
facilities especially for folding carton packaging, leaflets (flat and folded) and labels for pharmaceuti-
cals, food & beverage, personal care, cosmetics, household cleaning, textile and spare part industries. 
Being a 60 year old company, we have long term business relations with many multinational compa-
nies like Bayer, Sandoz, Reckitt Benckiser.
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STAND NO: 300DOLLVET A.Ş.
Dollvet Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üre-
timi Sanayi Ticaret A.Ş., hayvanlarda seyretmekte 
olan; viral, bakteriyel, paraziter ve mikoplazmik 
hastalıklara karşı koruma amaçlı aşı, tedavi ve 
koruma amaçlı antiserum ve teşhis amaçlı antijen 
üretimlerinin yanı sıra, Veteriner alanda kullanıl-
makta olan ilaç üretimi programıyla,54.000 me-
trekare üzerine kurulmuş dev bir komplekstir.

Dollvet has ben established in Sanliurfa Province of 
Turkey for the production of vaccines and antisera 
against viral, bacterial, parasitic and mycoplasmic 
diseases of livestock. The production of veterinary 
medicines and diagnostic kits will be realised in 
the near future.

STAND NO: 336EGE BALIK AĞLARI LTD. ŞTİ.
1997 yılında üretime başlayan fir-
mamız kurumsallaşma yolunda her 
sene biraz daha emin adımlarla iler-
leyip artı yönde bir ivme kazanmıştır. 
Bugün balık ağları sektöründe söz 
sahibi olarak ülke piyasasındaki arzın 
belirli yüzdesini oluşturmaktadır.İler-
leyen zaman içerisinde makine port-
föyümüzde genişleterek her tür ve 
ebatta balık ağı imalatımız artan bir 
grafik çizmiştir. Ürün gamımızda mono-
filament ağlar, multifilament ağlar ve 
düğümsüz ağ imalatımız vardır. 

Ege Balık Ağları started production in 1997 and continous development and improvement leads us to 
prosperous future with safe steps. We are one of the leading company in Turkey on fishnet business. 
Every year we increased and gave varieties to our all type of fishnet products with upmost technology 
possible. At the moment we produce monofilament nets, multifilament nets and racheal (knotless nets)

STAND NO: 124DSM BESİN MADDELERİ LTD. ŞTİ.
DSM, yaşam bilim ürünleri, performans matery-
alleri ve endüstriyel kimya ürünleri alanlarında 
dünya çapında faaliyet göstermektedir. Ürünleri 
insan ve hayvan beslenmesi ve sağlığı, ilaç, 
otomotiv ve nakliye, kaplama, inşaat, elektrik 
ve elektronik gibi çok sayıda nihai pazarda kul-
lanılmaktadır. Geniş ürün portföyümüz kalite ve 
sürdürülebilirliğe yaklaşımımızı yansıtmaktadır: 
Carophyll® Pink, ROVIMIX® STAY-C® 35, ROVIMAX® NX.

DSM is active worldwide in life science products, performance materials and industrial chemicals. 
Its products are used in a wide range of end-use markets and applications, including human and 
animal nutrition and health, cosmetics, pharmaceuticals, the automotive industry, coatings, the con-
struction industry and the electrics & electronics market. Our extensive product portfolios reflect this 
comprehensive approach to quality and sustainability: Carophyll® Pink, ROVIMIX® STAY-C® 35, 
ROVIMAX® NX.

STAND NO: 435ECO FRIGO KAMYON KASASI LTD. ŞTİ.
ECO FRİGO”Kamyon Kasalarında 
Standartlar Değişti”

2008 yılında kurulan Ecofrigo, Ankara’da 
kurulu modern tesislerinde dünya stand-
artlarına uygun frigorifik, insüle kamyon 
ve yarı römork üst yapıları üretmektedir.

Taşımacılık sektörüne yeni ve farklı 
standartlarda ürettiği kasalarla sağlam, 
hafif, estetik ve ekonomik normlarıyla 
en kaliteli hizmeti vermeyi ilke edinmiş 
olan Ecofrigo bir MOPAS kuruluşudur.

ECO FRİGO “The Standards Of Truck Bodies Have Changed”

Ecofrigo, established in 2008, has been manufacturing bodyworks of refrigerated trucks, insulated 
bodies, semi-trailer according to the global standards in its modern facilities in Ankara.

“ Kamyon Kasalarında Standartlar Değişti ”

“The Standards Of Truck Bodies Have Changed”

FRİGORİFİK KASALAR - İNSÜLE KURU YÜK KASALARI
ET KASALARI - DONDURULMUŞ GIDA VE ET TIR KUTULARI

REFRIGERATED TRUCK BODIES - INSULATED DRY GOODS BODIES
REFRIGERATED TRUCK BODIES AND SEMI - TRAILER BOXES FOR MEAT
TRANSPORTATION AND FROZEN FOOD

STAND NO: 333ERHANLAR GROUP
Erhanlar Group taşımacılıkta ürün yel-
pazesi; her türlü sıcak/soğuk transfer 
gerektiren taze ve dondurulmuş deniz 
ürünleri, yaş sebze-meyve, süt ve sütten 
mamül tüm ürünler, ve taze çiçek gibi her 
türlü ürünü kapsamaktadır. Erhanlar aynı 
zamanda IATA üyesi olup müşterilerine 
tüm modlarda optimal çözümleri sun-
mayı ilke edinmiştir. 

ERHANLAR production ranges in trans-
portation are; every kind of special loads 
that require cold/hot transfer, frozen 
and/or fresh sea food, raw vegetable 

and fruits, milk and milk products and fresh flowers. Erhanlar is an holder of an IATA license and 
adopted the principle of offerıng the optimal solution to any transportation demands of its customer.

STAND NO: 425FATİH POLYESTER LTD. ŞTİ.
Fatih Polyester, firma 1987 yılından itibaren su 
ürünleri ve balıkçılık sektörüne gerekli olan fiber-
glas malzemeleri üretmektedir. Mevcut üretimine 
ek olarak özel istenen proje bazlı talepleri karşıla-
maktadır. Türkiye’de bulunan sektör firmalarına 
hizmet verdiği gibi Almanya, İsviçre, Gürcistan, 
Suudi Arabistan, Ermenistan, Bulgaristan gibi 
ülkelere proje bazlı tank ihracatı yapmış olup 
müşterilerinin güvenini kazanarak sektördeki bilgi 
birikimini paylaşmaktadır.

Fatih Polyester founded in 1987 and started to 
manufacture fiberglass aquaculture equipments. 
We are available to meet our customers’ needs 
in our country and also in foreign countries. We 
experienced projects in Germany, Sweden, Geor-
gia, Suudi Arabia, Armenia, Bulgaria and others.

STAND NO: 310DÖRT MEVSİM SOĞUTMA LTD. ŞTİ.
Firmamız Dört Mevsim Soğutma Ltd. Şti., İzmir Kısık-
köy’deki modern üretim tesislerine 33 yıldır, Soğuk 
hava depoları, Donmuş muhafaza depoları, Şok oda-
ları, Hızlı soğutma sistemleri, Ön soğutma sistemleri, 
Buz makinaları, Endüstriyel soğutma sistemleri, Kli-
ma santralları, Havalandırma sistemleri, Soğutma 
kulelerinin imalat ve taahhütünü yapmaktadır.

Our company Dort Mevsim Sogutma ltd stı has ben 
manufacturing and installing cold rooms, frozen food 
rooms, shock rooms, pre cooling systems, chilled sys-
tems, ice machines, industrial cooling systems, air 
handling units, ventilation systems, cooling systems at our modern facilities located in Kısıkkoy İzmir.

STAND NO: 320DERİN SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Derin su ürünleri 2005 yılından itibaren yıka-
ma bakım boyama ve dikim alanında yaptığı 
yeniliklerle sektörde öncü olmaya devam et-
mektedir.

Morenot ve Netkem gibi dünya lideri firma-
larıyla birlikte alanında kaliteden ödün ver-
meden yenilikçi olmuştur.

Dünyada ilk defa Organik balık yetiştiri-
ciliği için kullanılacak Netkem ağ boyasının 
uluslararası sertifikası alınmış olup 2014 
yılında değerli Türk üreticilerin kullanımına Derin garantisiyle sunulacaktır. 

Derin continues to be a pioneer in the aquaculture industry with doing innovations on washing, re-
pairing, painting and sewing netts since 2005 and working with the world-leading companies like 
Morenot and Netkem, has been innovative in the field without compromising on quality.

First in the world, it’s been taken the international certification of Netkem net paints which will be 
used for organic fish farming and will be provided the precious Turkish manifacturers by the quality 
of Derin as of 2014.
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STAND NO: 507

STAND NO: 301

GÖKTOĞAN TEKNİK MAKİNA
MODEL LTD.

INDUKERN İSTANBUL KİMYA
SAN. LTD. ŞTİ.

Göktoğan Teknik Makina Model olarak Yandan 
Kanallı Blower, Helis Loblu Blower, Canlı Balık 
Transfer Pompası, Off-shore Yemleme Sistem-
leri, Su Filtresi, Debimetre ve Difüzör çeşitler-
imiz ile akuakültür sektörünün hizmetindeyiz. 
Seri imalat ürünlerimizin yanı sıra ihtiyaca özel 
sistem ve ürünlerin tasarım ve imalatı konusun-
da güvenilir adres Göktoğan TMM.

Göktoğan Teknik Makina Model is at the service of the aquaculture industry with a wide range of side 
channel blowers, helical lobe blowers, fish pumps, off-shore feed transfer systems, water filters, flowme-
ters and diffusors. Göktoğan TMM is your trusted partner with custom designed products and systems.

Indukern Grup; 1962 yılında Barselona, İs-
panya’da kurulmuş olan global bir firma. In-
dukern İstanbul ofisi, Türkiye’deki faaliyetine 
2008’de başladı ve Mart 2009’da Veteriner 
İlaçları Bölümümüz açıldı. Şu anda ruhsatlı 54 tane hayvan sağlığı ürünümüz mevcut. Indukern, veter-
iner ilaçları sektörüne hizmet veren yüzlerce farklı ürüne sahip, bu bağlamda Indukern İstanbul olarak, 
veteriner hekimlerimizin hizmetine bir çok hayvan sağlığı ürününü sunacağız.

Indukern, is an international group which was founded ın 1962 and is centralized in barcelona,spain 
with many branches around the world. Indukern istanbul was established in 2008 and the veterinary 
pharmaceutıcal department was opened in march 2009. Indukern group has a wide selection of prod-
ucts ın veterinary pharmaceutıcal, thus we as ındukern ıstanbul aım to serve & provide our veterınıans 
ın all sectors of the animal health medicine. 

STAND NO: 239INTEGRATED INFORMATION 
SYSTEMS S.A. - İ2S
İ2s, akuakültür sektörüne, yaratıcı çözümler üreten 
ileri teknoloji şirketidir. Misyonumuz, akuakültür 
sektöründeki şirketlerin daha etkin ve rekabetçi 
olabilmelerini sağlayan yazılımları ve sistemleri geliştirip, uygulamak. Ana Ürünümüz, AquaManager, 
Üretim Planlamasını, İş Süreç Yönetimini, Mali Yönetimi, Finansal Tahmini ve Üretim Optimizasyonunu 
tek çatı altında toplayıp, karmaşık süreçleri kolaylaştıran benzersiz bir üründür.

i2s is a high-tech company specialized in the aquaculture sector. Our mission is to develop and deliver 
innovative software technology that helps aquaculture businesses become more competitive. Our 
main product, aquaManager, is a unique tool for production planning, management, cost analysis, 
financial forecast, production optimization and cost reduction.

STAND NO: 403FİBERPLAST PLASTİK LTD. ŞTİ.
Fiberplast Ltd. Şti. Kemalpaşa - 
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 
sektöründe eşsiz deneyime sahip olan 
Fiberplast, üretim hızını arttıran, işlet-
meye 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, 
agriculture/livestock and construction fields with the latest technologies. Fiberplast has a great ex-
perience 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.

STAND NO: 305HMAK HİDROLİK MAK. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
1978 yılında başlayan Sanayicilik ve Hizmet 
yolculuğumuzu, Kalite ve Müşteri Odaklılıktan 
ödün vermeksizin bugüne, her gün güçlenerek ve 
büyüyerek ve 2006 yılından itibaren de HMAK 
İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. çatısı altında ve HMAK markasıyla bugüne getirdik... 

Firmamız 6 ton/metre den başlayarak 180 ton/metre araç üstü hidrolik kaldırma aksamı bulunan mak-
ine’ler sabit platform makineleri yükleyici ve Ekipman üretmektedir. Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak 
hidrolik platformlar yük asansörleri de imalatları da yapabilmekteyiz son 5 senedir imalat gurubumu-
za da balıkçı hizmet teknelerine hidrolik vinç üretimi yapmaktayız. Son yıllarda ARGE çalışmalarını 
bitirmiş olduğumuz balıkçı hizmet tekne üretimi de gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Değerlerimiz: Müşterinin gerçek işveren olduğu bilinciyle Kalite ve Terminde ödün verilmeksizin en üst 
düzey standartlar ve şeffaflık, Çalışan Mutluluğu, Seçkin ve Örnek, Etik Değerleri yüksek Sanayiciliktir.

STAND NO: 316FORM ATILIM MAKİNA TİC. 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 oluşturmakta, kurulum ve teknik 
desteğini sağlamaktadır. 

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. de-
signs, 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 

The company provides the control system design solutions and full 
technical support in installing the systems with final training at site. 

STAND NO: 438FET ELETRONİK VE SU ÜRÜNLERİ 
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 katılma amacımız; 
2012 yılında olduğu gibi Siz değerli Müşterilerimizle buluşmak, 
Kuluçka dolaplarımızdaki yenilikleri anlatmak, Müşteri istekler-
ini değerlendirmek ve Kuluçka dolaplarımızın her modelini gör-
selleştirmektir. Yine aynı stantta buluşmak dileğiyle. www.
fetsuurunleri.com 

Our company is based in Konya and we have been producing 
FET incubators for trout since 1994. Our products are being used 
in many hatcheries locally and internationally. Our aim in exhib-
iting 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: 537INTRALOX
Intralox, L.L.C. 40’dan fazla ülkede doğrudan hizmet veren, konveyör 
çözümleri sunan küresel bir tedarikçidir. Uzmanlaşma alanımız yük-
sek kaliteli konveyör bantlar ve ekipmanlarıdır. Özel sektör ekipler-
imiz müşterilere doğrudan gıda ile temas, spiral sistemler, paket 
taşıma dahil birçok uygulamada konveyör sorunlarını çözmeye 
yardımcı olur. Daha fazla bilgi için, turkiye@intralox.com ile 
temasa geçiniz.

Intralox, L.L.C. is a global provider of conveying solutions, offer-
ing direct service in more than 40 countries. We specialize in 
high-quality conveyor belts and equipment. Our dedicated industry 

teams help customers solve conveyance challenges in many applications, including direct food con-
tact, spiral freezing and package handling. For more information, contact turkiye@intralox.com
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STAND NO: 207INVE EURASIA A.Ş.
INVE Aquaculture karides ve balık üreticilerine yüksek kalitede besleme ve sağlık ürünleri ile ye-
nilik ve gelişimi sunmaktadır. Belçika’daki merkezimiz, Thailand’daki üretimimiz ve dünyanın birçok 
yerindeki bölgesel ofislerimiz ve test merkezlerimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Ürün portföyü içerisinde bulunan ürün grupları aşağıdaki gibidir:
• Artemia ve Özellikli Artemia yumurtası
• Zenginleştirme grubu ürünleri ve kültür yemleri
• Kuru Yemler
• Sağlık ürünleri

INVE Eurasia A.Ş. Inve Grup’un 1998’de kurulmuş 
olan ve İzmir’de yerleşik Türkiye şubesidir. 

INVE Aquaculture has strived for innovation and offering the highest quality products in nutrition and 
health for fish and shrimp hatcheries and farms. With headquarters in Belgium, production facilities 
in Thailand and regional offices and test centers across the world, we are able to use our global range 
to effectively reach out to our customers worldwide. 

For aquaculture the most reputable products include:
• Artemia and Specialty Artemia Cysts
• Range of enrichment products & culture diets
• Dry Diets
• Health products 

INVE Eurasia A.S. is the Turkish subsidiary company of the Inve Group founded in 1998 and is located 
in Izmir. 

STAND NO: 133LIPIDOS TOLEDO S.A. (LIPTOSA)
LIPTOSA is a Spanish company specialized in the production 
of Phytobiotics additives and other solutions for aquaculture 

Our Phytobiotics additives are specifically formulated for 
aquaculture species, looking for profitable solutions.

Liptosa growth promoters provide high performance through 
improved indices of production (lower FCR between 5-15%), 
with shorter production cycles (15-20% lower in fry phase), 
with lower mortality rates and with better digestibility of 
nutrients. 

Furthermore we produce also antiparasite Phytobiotics that 
get effective control of the most common parasites in aqua-
culture (Protozoa; Trematoda (Microcotyle); coccidios...)

Our proposals are firmly committed to the principles of sus-
tainability. Modern aquaculture requires natural solutions to 
get sustainable productions. 

The additives Phytobiotics offer highly effective solutions to 
improve animal health and are highly regarded by consum-
ers

Liptosa bet on the aquaculture future with natural solutions 
as the best tool to get the best prevention against health 
fish problems.

NUTRACEUTICALS AND PHYTOBIOTICS 
FOR AQUACULTURE

Growth promoters

Anti-parasites

Attractants

Hepatoprotectors

Antioxidants

Detoxifiers

Chelated minerals

ADDITIVES FOR AQUACULTURE SOLUTIONS

C/ San Romualdo 12-14 • 28037 Madrid (Spain)
+34 902 15 77 11 • +34 91 725 08 00

liptosa@liptosa.com • www.liptosa.com

STAND NO: 329MAES ODIN MAKİNE LTD. ŞTİ.
Firmamız 1999 yılından beri gıda sektörünün içerisinde bulunan satış ve teknik servis ekibi ile birlikte 
AVRUPA BİRLİĞİ ülkelerinden temsilciliğini yaptığı firmalara ait makinelerin satış, satış sonrası servis 
ve yedek parça konularında faaliyet göstermektedir.

Amacımız sektörümüzde öncü bir kuruluş olarak sizler-
le uzun süreli bir diyalog geliştirmek ve en iyiyi sizlere 
sunmaktır.

Firma olarak bu sektörde yer almaktan, tüm birikim ve 
tecrübelerimizi satışını yaptığımız her modelde içine 
emeğimizi ve samimiyetimizi de katarak sizlerle pay-
laşmaktan gurur duyuyoruz.

Faivre S.A.R.L. - Fransa;
- Alabalık, Somon, Levrek, Çipura v.b. balıklar için;
- Canlı Balık Pompalama, Boylama, Sayma Sistemleri.

Vendee Concept S.A. - Fransa;
- Otomatik Tartım, Boylama ve Gruplama Sistemleri.

Kroma A/S - Danimarka;
- Alabalık, Somon, Levrek, Çipura, v.b. balıklar için;
- Kesim, İç Alma ve Fileto Çıkartma Makineleri.

 Nieros Metal D.O.O - Slovenya;
- Modüler Hijyen Üniteleri.

STAND NO: 109KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.
1991 yılında kurulan Kılıç Den-
iz tam entegrasyon anlayışıyla 
hizmet verir. Yıllık 393.5 mily-
on yavru balık üreterek, bu al-
anda bir dünya lideri olmuştur.

Dünyanın 40 ülkesine ihra-
cat yapmaktadır. Kılıç Deniz, 
36.000 ton çipura, levrek, al-
abalık yetiştirme kapasitesi* 
bulunmaktadır. 

Etkin bir satış-pazarlama ve 
dağıtım ağı kuran Kılıç Den-
iz Türkiye’nin 4 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 concept of full integration. 

It breeds 393.5 million juvenile fish annually and it has achieved world leadership in this field. It 
breeds sea bream, sea bass, royal seabass and trout. Kılıç Seafood has also achieved worlds’ leading 
producer with its production capacity above 36,000 tons.

As a major supplier to international markets, the group exports it’s products to 40 countries around 
the world. Kılıç Seafood has been Turkey’s largest exporter in its field for the last 4 years.

STAND NO: 309KARPANEL SOĞUTMA SAN. TİC. A.Ş.
Karpanel Endüstriyel ve Ticari Soğutma 
Çözüm Sistemleri;
KARPANEL; endüstriyel soğuk oda panelleri, 
kapılar, soğuk oda montaj aksesuarları, soğutu-
cu cihazlar ve ekipman üretme konusunda önde 
gelen üretici markalardan biridir. Misyonumuz; soğutucular da dahil olmak üzere, endüstriyel soğuk 
oda, soğuk proses tesisleri konusunda dünya lideri olmaktır. 

Karpanel Industrial & Commercial Cooling Solution Systems;
The Karpanel is one of the leading manufacturer brands which manufactures industrial cold store 
panels, doors, cold room mounting accessorries, refrigeration devices and equipment. Our mission is 
to become “the world’s leader about industrial cold store, cold process facilities, including walk-in 
refrigerators.”

STAND NO: 325KANYON VETERİNER ECZA 
DEPOSU İLAÇ LTD. ŞTİ.

Kanyon Su Ürünleri, 6 yıldır faaliyet gösteren bir firmadır. Su 
ürünleri sektörüne; Türkiye’nin her yerinde, ulusal ve uluslararası 
firmaların temsilcilikleri ile, antibiyotik, vitamin, dezenfektan, 
çeşitli kimyasallar, ekipmanlar, yem katkıları ve bağışık artırıcı 
ürünlerle kesintisiz hizmet, koruyucu hekimlilik ve veterinerlik 
hizmeti vermektedir. 240 kişilik deneyimli kadrosu ile 2013 se-

zonu 180 milyon adet balığın aşılama ve boylaması, 6 ekip halinde günlük 1.200.000 adet balık aşıla-
ma hizmeti verilmiştir. 2014 sezonu hedefimiz günlük 1.500.000 adet balık aşı uygulaması yapmaktır.

Kanyon Su Ürünleri has been serving the aquaculture industries for 6 years with international brands 
of antibiotics, vitamins, disenfectants, chemicals, equipment, feed additives. With 240 experienced 
staff, Kanyon has applied vaccines to 180 million fish in 2013.

STAND NO: 419FPT GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 
LTD. ŞTİ.
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. 

FPT Food Processing Technologies is Tur-
key’s leading supplier of fish processing 
machinery and equipment. FPT is the dis-
tributor 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, refur-
bish your existing one or just in need of 
processing machinery, FPT has the perfect 
solution for you.
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STAND NO: 101MARINE ELEKTRONİK LTD.

Marine Elektronik 1980 yılında izmirde kurulmuştur, Kuruluş Amacımız Yatların, Balıkçı teknelerinin, 
Ticari ve Askeri Deniz araçlarının, ve Acentelerin iletişim, bilişim yönünden teknolojik ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. İlk yıllarında İzmir ve yakın bölgelerde gemi, yat, balıkçı teknelerine sadece tamir 
hizmetleri sunarken, artık FURUNO, JRC, SIMRAD, LOWRANCE, B&G markalarının Türkiye ve Bölge 
temsilciliğini yapmaktadır.

Marine Electronics was established in 1980, Our goal is to supply technological and communication 
needs of yachts, fishers, commercial and military vehicles, and Agents. Early years, Only served repair 
services to ships, yachts and fishers, Nowadays our company represents FURUNO, JRC, SIMRAD, 
LOWRANCE, B&G brands in Turkey and Aegean Area.

STAND NO: 409MARMARA PLASTİK AMBALAJ
İP SAN. A.Ş.
1978 yılında kurulmuş olan şirketimiz, 
kendi alanında Türkiye’nin en büyük üre-
tim kapasitesie sahiptir. Modern tesisleri 
ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman 
DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

İmal ettğimiz ürünlerimiz; balıkçılık, 
tarım, ambalaj ve her türlü tekne ve gemi 
donanımlaırnda da kullanılmaktadır.

Our company that’s been established in 
1978 has the biggest production capac-
ity in its sector throughout Turkey. With its modernized foundations, Marmara caught up with the 
contemporary technology and keep on its produstion with German DIN norm.

Our products can be used in fishing, agriculture, packaging and every kinds of ship and boat equipments.

STAND NO: 411MAT 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 or-
ganiklerin, protein artıklarının,yem kalıntılarının %90’ını 
su kütlesinden ayırır. MAT Protein Skimmerlar ayrıca su-
daki bakteri ve pathojen yoğunluğunu düşürür. Bunlarla 
birlikte profesyonel bir Protein Skimmer sıvı oksijen ve 
ozon gazlarını karıştırarak oksijen satürasyonunu mak-
simize eder.

MAT Life Support Systems, LSS, provide safe, highly bi-
ologically stable water conditions to the aquarium and 
aquaculture industry.

MAT Protein Skimmer filtration systems remove me-
chanically 90% of the dissolved organics, proteins, fish 
food remains & tints from the water column. Our protein 
skimmer operation lowers bacteria and pathogen concen-
trations 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. 

STAND NO: 136MERSU AMBALAJ VE SU
ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Tarım Bakanlığı’ndan almış olduğumuz Gıda Am-
balajı Üretim İzniyle, istenilen boyutlarda, hem 
iç hem de yurt dışı pazarlarda kullanılan stra-
for balık kutusu imalatı yapmaktayız. Bilindiği 
üzere, iç ve dış pazarlarda kullanılan gıda 
ambalajlarının Bakanlıktan üretim izni olmak 
zorundadır. Firmamızın misyonu ise, Gıda mad-
delerinin güvenle tüketicilere ulaştırılmasında, 
partnerlerimize, minimum maliyetle maksimum 
kaliteyi sunabilmektir.

With the Food Packing Production Courtesy taken from Ministry of Agriculture, we manufacture sty-
ropor fish boxes in all desired sizes to both domestic and overseas markets. As is known, fish boxes 
manufacture of food packaging used in domestic and foreign markets must have a production permit 
from the Ministry. The mission of our company is to offer minimum cost maximum quality to the part-
ners with the delivery of foodstuffs to consumers safely.

STAND NO: 127METE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
05-07 Haziran 2014 tarihlerinde İzmir’de düzen-
lenecek 7. Future Fish fuarında sizleri standımız-
da görmekten mutluluk duyacağız. 

Kilitli kapak sistemine sahip uzun raf ömürlü 
IML’e uygun sızdırmaz gıda kaplarımız çoklu kul-
lanım olanağına sahip olup, mikrodalgaya ve de 
bulaşık makinasına girebilmektedir. 

We would be glad to see you in our stand on 05-
07 June 2014 in 7. Future Fish exhibition. 

Our tamper evident & leakproof food containers 
with In Mould Labelling and with long self life 
and multiuse advantage can be used in micro-
wave and dishwasher . 

STAND NO: 432KUŞDOĞAN ÇELİK HALAT LTD. ŞTİ.
Denizcilik ve asansör halatları sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, 1988 yılında, Karaköy Makaracılar 
Çarşısı’nda, İSLAM KUŞDOĞAN tarafından kurulmuştur, şu an torunları tarafından yönetilmektedir. 

Ürünlerimiz: 
ÇELİK HALATLAR
KENDİR HALATLAR
POLİPROPİLEN HALATLAR
POLYESTER HALATLAR
İPEK HALATLAR
HER TÜRLÜ HALAT APARATLARI
HER TÜRLÜ TONAJLI BAGLANTI APARATLARI
YÜK KALDIRMA EKİPMANLARI
GÜVENLİK EKİPMANLARI

STAND NO: 435MOPAŞ MODÜLER PANEL SOĞUTMA 
SİST. LTD. ŞTİ.

MOPAS Ltd. Şti. teknik bir kadronun bilgi ve 
birikimlerini bir araya getirmesi neticesinde or-
taya çıkmış bir mühendislik firmasıdır. Soğutma 
tekniği ve soğutma sistemi konusunda uzman 
firmamız, soğuk hava deposu ve soğuk hava 
depoları, buzhane, endüstriyel soğutma ciha-
zları, soğuk oda ve merkezi soğutma sistemleri 
konusunda komple çözümle üretmektedir.

MOPAS Ltd.. Sti. refrigeration industry leading technical organizations engineering firm. Our company 
is specialized in refrigeration equipment and cooling system, cold storage and cold storage, cold-stor-
age plant, industrial cooling equipment, refrigeration systems, cold room and in the center produces 
a complete solution.

“Soğuk Depoda Çözüm Ortağınız”
ET - TAVUK - BALIK - SÜT - SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAKETLEME TESİSLERİ

ENDÜSTRİYEL DEPOLAMA TESİSLERİ  •  PAKET VE MERKEZİ TİP SOĞUTMA SİSTEMLERİ

MEAT - POULTRY - FISH - MILK - AQUACULTURE PROCESSING AND PACKAGING FACILITIES
INDUSTRIAL STORAGE FACILITIES  •  MODULAR AND CENTRAL COOLING SYSTEMS

“Your Solution Partner for Cold Stores”

“Soğuk Depoda Çözüm Ortağınız”
ET - TAVUK - BALIK - SÜT - SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAKETLEME TESİSLERİ

ENDÜSTRİYEL DEPOLAMA TESİSLERİ  •  PAKET VE MERKEZİ TİP SOĞUTMA SİSTEMLERİ

MEAT - POULTRY - FISH - MILK - AQUACULTURE PROCESSING AND PACKAGING FACILITIES
INDUSTRIAL STORAGE FACILITIES  •  MODULAR AND CENTRAL COOLING SYSTEMS

“Your Solution Partner for Cold Stores”

STAND NO: 520MNG HAVAYOLLARI VE
TAŞIMACILIK A.Ş.
1996 yılının Şubat ayında kurulan MNG Havayolları, 
Kasım 1997 de orta menzilli Airbus A300 ile Hahn 
(Almanya) ve Stansted’e (İngiltere) tarifeli kargo 
seferleri ile hizmet vermeye başlamıştır.

Bugün MNG Havayolları 6 Airbus A300-605R, 1 
Airbus A330-200F, 1 Boeing 737-400S uçağından 
oluşan filosu ile operasyonlarına devam etmektedir.

Yıllar içinde büyüyen filosunun yanı sıra MNG Havayolları bölgesinde saygın ve lider bir konum yarat-
mıştır. Türkiye’deki hava kargo kapasitesinin büyük kısmını elinde tutan MNG Havayolları tarifeli 
seferlerinin yanı sıra charter seferleriyle birlikte müşterilerine uçak ve kapasite sağlayarak büyüme-
sini sürdürmektedir.

MNG Havayolları, 2000 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 12 km uzaklıkta AB standartlarında 
tamamen donanımlı İthalat Antreposu Hizmeti veren bir operatör durumuna gelmiştir. MNG Antreposu 
İstanbul Havalimanı gümrüğüne bağlı 10.000m2 alan, 60.000m3 hacim ve 7.000 Euro-palet kapasite-
li bir yerde konumlanmıştır. Gümrüklü antrepo, kayıt yapma, istifleme, kargo arama ve kargo teslim 
işlemlerini barkodlu sistem üzerinde kurulu bilgisayar ile yapmaktadır.
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STAND NO: 229PHARMAQ SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. 
Hedef odaklı araştırmalarımız ve çalışanlarımızınkendileri-
ni işlerine adamışlığı sayesinde küresel balık yetiştiriciliği 
endüstrisine çevreye duyarlı, güvenilir ve etkili sağlık ürün-
leri sunmaktayız.

Müşterilerimiz, güvenli gıda ve sürdürülebilir gelişme için 
karlılık, teknoloji ve kaliteye ihtiyaç duymaktadırlar. Aşılama 
ve sağlıklı balık yetiştiriciler için katma değer sağlamaktadır. 
Güvenebileceğiniz kalite www.pharmaq.no

We provide environmentally sound, safe and efficacious 
health products to the global aquaculture industry through 
targeted research and the commitment of dedicated people.

Our customers face increasingly demands for profitability, quality and technology that contribute to 
safe food and sustainable development. Vaccination and good fish health contribute to added value 
for the farmers. Quality you can rely on www.pharmaq.no

STAND NO: 519NEKTAR YEM LTD. ŞTİ.
2001 yılından beri Bernaqua N.V. nin Tür-
kiye distribütörlüğünü yürüten şirketimiz 
Türkiye’deki tüm kuluçkahanelere iyi ka-
lite larva yemi temin etmektedir. Çipura, 
levrek ve yeni türlere yönelik larva yemi 
ve canlı yem zenginleştiricileri sağlayan 
şirketimiz, 2010 yılında Dezofarm-50 adın-
daki ekolojik dezenfektanın akuakültürde-
ki distribütörlüğünü almış ve larva, canlı 
yem, anaç, yumurta ve ortam dezenfek-
siyonu için satışına başlamıştır. 2013 yılı 
itibariyle Nourivit Plus Aqua isimli probiyotik ürünün Akuakültür distribütörlüğünü yapmaktadır. 

Our company distributor of Bernaqua N.V in Turkey since 2001 and it supplies good quality larvae 
feed to hatcheries. Our company sells sea bass, sea bream and new species larvae feed and live food 
enrichments beside these Nektar Yem started to do distributor of Dezofarm-50 which is the ecological 
disinfectant of larvae, life food, broodstock, egg and all hatchery in aquaculture. Since 2013 Nektar 
Yem started to distributed of Nourivit Plus Aqua which is new probiotic. 

STAND NO: 125NOVAPOL EPS KÖPÜK AMBALAJ 
LTD. ŞTİ.
NOVAPOL EPS Ambalaj grup olarak EPS 
teknolojisindeki 22 yıla dayanan uzman-
laşmış tecrübesi ile geniş bir yelpaze içinde 
balık kutuları üretmektedir. NOVAPOL, 
NOVABOX markasını taşıyan kutularının 
kalitesi ile Ege bölgesinde büyük kültür 
balıkçılığı üreticileri ve balıkçılık sanayis-
inin çoğunun EPS kutu ana tedarikçisidir. 

NOVAPOL EPS packaging as a group has been providing a wide range of EPS fish boxes (NOVABOX®) 
for main respectable aqua cultural producers (as world’s largest producers of seabass and bream) 
and fishing industry in Aegean region in Turkey as the main supplier. The quality is based on EPS 
technology background of 22 years.

STAND NO: 511ONAY AMBALAJ 
Onay Ambalaj, İstanbul firması olan Onay Makine A.Ş.Ambalaj 
ve dekorasyon sektöründen sonra Bodrum bölgesindeki balık çift-
liklerinin ihtiyacı olan balık kutusu üzerindeki sıkıntılarını karşıla-
mak amacıyla bölgede bir tesis kurarak, Onay Ambalaj olarak sek-
tördeki yerini aldı.

Onay Ambalaj olarak; ürünlerimiz tarım bakanlığından onaylı 
Gıda Üretim İzin Belgesi ile EPS gıda ambalajı adı altında 2 kg’lık, 
5 kg’lık, 6 kg’lık,10 kg’lık ebatlarında çeşitli ürünler üretmektey-
iz. Ürünlerimiz, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 
standartları ile uyumlu kalite sertifikalarına sahiptir.

Onay Ambalaj olarak; Hedeflediğimiz misyona ulaşırken, değişen 
müşteri ihtiyaçlarına, en son teknolojiyi kullanarak en kısa süre-
de cevap vermek, kalitemizi tüm dünyaya duyurmak için sürekli 
gelişim içerisinde olmaktır.

STAND NO: 128NESNE ELEKTRONİK DANIŞMANLIK 
LTD. ŞTİ.
Steinsvik Aqua 20 yıldan fazla süredir Nor-
veç’te 2011 den itibaren Doğu Akdenizde 
Nesne Elektronik ile birlikte akuakültür 
endüstrisi için yemleme ve izleme sistem-
leri sağlamaktadır. 

Amacımız balık çiftliklerine, yemlemeye 
dayalı üretim süreci üzerinde tam kontrol 
sağlayacak donanımları ve yem tüketimi 
ile balık davranışını etkileyen her şeyi izleme olanağı vermektir.

Steinsvik Aqua have provided feeding and monitoring systems for the aquaculture industry in Norway 
for more than 20 years, and since 2011 in Eastern Mediterranean region with cooperation of Nesne 
Elektronik

Our goal is to give fish farmers the equipment that gives them complete control over their entire 
feeding based production process, and the ability to monitor everything that affects feed intake and 
fish behavior. 

STAND NO: 215SAGUN GRUP

GRUP SAGUN, bünyesinde 5 farklı şirket bulunduran, Türkiye’nin farklı noktalarında 8 üretim tesisi 
olan, deniz ürünleri yetiştiriciliği, üretimi, ihracatı ve ithalatı alanlarında faaliyet gösteren, hem iç hem 
dış piyasada bilinirliği güçlü markalarıyla perakende ve toptan market zincirlerine ve satış noktalarına 
ürünler sağlayan, bünyesinde Avrupa’nın ilk özel balık halini bulunduran ve günümüzde Üçüncü kuşak 
tarafından yönetilen bir Şirketler Topluluğudur.

GROUP SAGUN, is a Group of Companies with 5 different companies, 8 production facilities across 
the Turkey and runs its business in the fields of aquaculture, production, exportation and importation. 
Group Sagun is well known Group in both domestic and foreign market with its strong brands and pro-
vides seafood products to retail and wholesale chains and sales points. Currently it owns 1st private 
fish market in Europe and is managed by 3rd generation.

STAND NO: 541ROSEN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA 
MAK. LTD. ŞTİ. 2006 yılında kurduğumuz firmamız soğutma alanında 

çok kısa bir sürede Türkiye’ nin sayılı firmaları arasına 
girmeyi başarmıştır. Bugün 25’den fazla ülkeye yaptığı 
başarılı ihracatları ile adını uluslar arası piyasada guru-
rla duyurmuştur. İzmir fabrikasında üretimini yaptığı 
buz makinalarını en yüksek kalite ile müşterilerine sun-
maktadır. Kalıp buz sistemlerinde bugün Türkiye’ de bir 
numaradır. 

From the establish at 2006, Rosen Ltd has become one 
of the leading company in refrigeration sector in very 
short time. Today Rosen brand name has annonced 
proudly in the international market with successfull 
export more than 25 countries. Produce the Ice block 
machines, Icy-Water plants in Izmir factory with high-
est quality and resonable price. 

ROSEN BUZ MAKİNALARI

“Önemli İşler Deneyim İster”

www.rosen.com.tr

STAND NO: 238NAOCLEAN - D&D ELECTRONICS
CO., LTD. - Kimyasal maddeler kullanılmadan temizler, kokuları yok eder 

ve sterilize eder.
- Balık ve çürümüş kokuları yok eder.
- Bakterileri öldürmede kimyasallardan daha güçlü bir temi-
zleyicidir.
- Yüzeydeki çamur problemlerini çözebilir.
- Orta derecede hiçbir çevre kirlilği yapmaz.
- Kullanım için dosttur.
- Yalnızca az bir miktarda tuza ihtiyaç vardır.

www.naoclean.com
- It can sterilize, deodorize and clean without chemicals!
- It can remove fishy and rotten smells.
- It is very strong to kill the bacteria more than the chemicals.
- It can solve the problems of the slimy on the floor.
- It does not make any secondary pollution.
- It is very friendly to use.
- It needs only small amount of salt.

www.naoclean.com
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STAND NO: 102ŞAHİN BUZ MAKİNELERİ LTD. ŞTİ.
Profesyonellerin Tercihi Şahin Buz Makinaları, 
YAPRAK BUZ MAKİNALARI konusunda yurt içinde ve 
yurtdışında birçok başarılı proje gerçekleştirmiştir. 
Firmamız, belli bir alanda uzmanlaşarak en iyi 
ürünü üretebilmek prensibiyle sadece “Yaprak Buz 
Makinası”na odaklanmış ve sadece “Yaprak Buz 
Makinası” üretmektedir. Buz yapıcı silindiri dahil 
kendi imalatımız olup, yurt içinde ve yurt dışında 
birçok müşterimiz yıllardır memnuniyetle kullan-
maktadır. Makinalarımız tamamen paslanmaz çe-
likten imal edilmektedir. İmalatımız olan yaprak buz 
makinaları, deniz suyundan da buz yapmaya uygun 
materyalden üretilmektedir. Bu sebeple, Şahin Buz 
makinaları, yurt içinde birçok saygın balıkcılık fir-
masına ilaveten, yurtdışındaki balıkçı teknelerinde 
de yıllardır memnuniyetle kullanılmaktadır. 

20 yılı aşkın mühendislik tecrübemiz ve bu 20 yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinde bulunarak tekno-
lojik gelişimleri takip etmemiz; amacımıza ulaşarak müşterilerimize daha iyi ürünler sunmamızı, daha 
kaliteli servis vermemizi sağlamıştır. Sınırsız müşteri memnuniyetini kendine ilke edinen firmamız 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden almış olduğu olumlu tepkilerle hedeflerine ulaşmanın mut-
luluğunu yaşamaktadır. www.sahinbuz.com

STAND NO: 317SKRETTING YEM A.Ş.
Türkiye’de ithalat yoluyla satış faaliyetine 2000 yılın-
da başlayan şirket, bağlı bulunduğu Nutreco Holding 
bünyesindeki 20. balık yemi fabrikasının Güllük’te 2009 
yılı Eylül ayında işletmeye alınmasıyla üretime başladı. 

Skretting, müşteri odaklı satış ve pazarlama anlayışı 
sonucu kaliteden taviz vermeden üretmiş oldugu balık 
yemlerini uygun fiyatlardan ve zamanında balık üreticilerine tedarik etmektedir. Ayni anlayışın sonucu 
olarak, üreticilerin sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun ürünler ve yöntemler öneren yerli ve 
yabancı uzmanlardan oluşan teknik destek ekibi Skretting müşterilerinin önemli bir ayrıcalığı olmaya 
devam edecektir.

Skretting; dünya çapında AR-GE’ye ayırdığı dev bütçeler sayesinde ürettiği kuluçkahane, içsu ve deniz 
balıklarının farklı dönemlerdeki yem ihtiyaçlarına cevap verecek geniş ürün yelpazesiyle bölge kültür 
balıkçılığının hizmetindedir.

STAND NO: 337TAÇ MAKİNA LTD. ŞTİ.
Taç Makina, 1987 yılından 
günümüze, yurtiçi ve yurtdışı-
na 20 ila 1500 ton/gün balık ve 
balık atığı işleyebilen anahtar 
teslimi balık unu ve yağı fabrika-
ları kurmakta, bu tesislerde kul-
lanılan kurutucu, pres, pişirici, 
soğutucu ve diğer ekipmanların 
imalini yapmaktadır. Firmamızın 
ürettiği makinalar CE ve TS EN 
ISO 9001:2008 kalite belgelidir.

Since 1987, we are manufacturing dryers, cookers, twin screw presses, meal coolers with CE certi-
fication for fish meal and fish oil industries and also complete turn key fish meal and fish oil plants 
between capacities 20 tons - 1500 tons per day for domestic and international markets. Our company 
has TS EN ISO 9001:2008 quality management system.

STAND NO: 543ŞEKERMAKSAN LTD. ŞTİ.
BALIK SINIFLANDIRMA MAKİNALARI / FISH 
GRADERS MACHINE

Teknik Özellikler / Technical Specifications
• Yüksek hassasiyetle sınıflandırma./ Hight accu-
racy grading
• Kolay ayarlanabilir sınıflandırma özelliği./Easy 
grade adjustment
• Sağlam paslanmaz çelik/alüminyum gövde./Re-

liable robust stanless steel/aliminium frame and body
• Hafif ve kolay taşınabilme. / Light&handling by a single operator
• Kullanıcı dostu. / User-friendly.
• Az bakım gerektirir. / Robust and low on maintenance.
• 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.
• 1.5-2 ton/Saat yüksek boylama kapasitesi. / High capacity up to 1.5-2 ton/hour.
• Çalışma aralığı +7°C ile +40°C. / Temperature Range +7°C to +40°C (+45°F to 104°F).
• 3 gramdan 350 gr büyüklüğe kadar yüksek hassasiyetle sınıflandırma. / Accurate grading of fish 
from 5 gram to/350 gram.

STAND NO: 213SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, Su Ürünleri 
üretimi ve aynı zamanda ihracatı için büyük 
potansiyele sahiptir. Sürdürülebilir üretim kap-
asitesi için türlerin çeşitliliği, yabancı pazarlar-
da belirgin pay sağlayan bir avantajdır. Türk Su 
Ürünleri yaklaşık 80 ülkeye ihraç edilmektedir. 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Türk Su Ürünlerine 
olan talebi arttırmak için çeşitli aktiviteler 
gerçekleştirmektedir.”

“Bordered by three seas, Turkey has great po-
tential for Seafood production, also exporta-

tion. The capacity for sustainable production, species diversity is the advantage generates significant 
share in foreign markets. Turkish seafoods are exported to almost 80 countries. Turkish Seafood 
Promotion Committee implements activities to increase the demand for Turkish seafoods.

STAND NO: 225TEKSER TEKNİK SERAMİK SAN. A.Ş.
TEKSER 1980’den beri Endüstriyel Zemin 
Kaplamalar üreten, özellikle karo ve san-
ayi kaplamaları konusunda uzmanlaşan 
ekipleri ile tüm dünyada kullanılan en 
gelişmiş sistem olan Vibrasyonlu sistemi 
ülkemize taşıyan ilk uygulayıcı firmadır. 
Ayrıca konu ile ilgili malzeme satışı ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmet 
verdiği sektörler arasında 900’e yakın gıda 
firması bulunmaktadır.

Tekser Technical Ceramics serves for trouble free, durable, chemical resistant, heavy duty floors for 
the industry since 1980 by using the international VIBRATION System. Besides turn-key solutions, 
TEKSER provides expert solutions with material sales and consultancy. Our references reach upto 900 
companies only from the Food and Beverages Industry.

STAND NO: 243TAIZHOU WINSTRONG SPECIAL 
NET CO., LTD.

Taizhou Winstrong Special Net Co, Ltd. fir-
ması, naylon multifilament balık ağı, naylon 
monofilament balık ağı, PE net, Raşel net 
üretim ve tedariki yapmaktadır. Balıkçılık 
sektörü için, balık ağı makinesi (tek düğüm, 
çift düğüm, U-düğüm), Raşel net makinesi, 
büküm makinesi, halat makinesi, streç mak-
inesi (lengthway, depthway, vakum), boya-
ma makinesi temin ediyoruz. 

Taizhou Winstrong Special Net Co., Ltd. 
produce and supply nylon multifilament 

fishing net, nylon monofilament fishing net, PE net, raschel net. We supply fishing net machine (sin-
gle knot, double knot, U-knot), raschel net machine, twist machine, rope machine, stretch machine 
(lengthway, depthway, vacuum), dyeing machine for fishing net producing.

STAND NO: 415TERMODİZAYN TERMİK CİHAZLAR 
LTD. ŞTİ.

Soğuk Zincirin En Sağlam Halkası 
Termodizayn, ülkemizde ve uluslararası arenada, Yaprak 
Buz makinalarının ve Soğuk Oda sistemlerinin imalatı, 
kurulması ve gerekli koşulları sağlamasıyla tanınmıştır. 

• Panel Tip Soğuk Hava Depoları,
• Split ve Monoblok Tip Soğutma Cihazları,
• Yaprak ve Kalıp Buz Makinaları,
• -40 C Şoklama Üniteleri,
• Pvc Şerit Perdeler 

The Strongest Link Of The Cold Chain.
TERMODİZAYN is noted a manufacturer 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. 

• Prefabricated Cold Storage Rooms,
• Refrigerating Systems,
• Flake Ice Machinery,
• Pvc Strip Curtains,
• Special For Shock Units (-40 C Blast Freezing System),
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STAND NO: 314USB ULUSAL SİSTEM
BELGELENDİRME HİZ. LTD. ŞTİ.
USB - Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri; sektörel bil-
gi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kad-
rosu ile hizmet veren belgelendirme ve eğitim firmasıdır. 

USB, gıda/tarım alanında dünyanın en büyük belgelendirme 
şirketi olan ve UKAS’dan akredite NSF Certification adına 
GLOBALGAP, TN, LEAF, IFS ve BRC denetim hizmetlerini 
NSF Certification’ın Türkiye temsilcisi olarak sunmaktadır. 
USB, konusunda uzman birçok firma ile çalışmakta olup, 
Türkiye’de en çok BRC belgeli firma sayısı ile lider konumdadır.

USB; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bitkisel üretim kapsamında onaylıdır ve TS EN 
ISO 45011:2001 Standardı’na göre TÜRKAK’dan akreditedir. Aynı zamanda USB, ANAB’dan akredite 
ASR ile, ESYD’den akredite QMSCert ile; Türkiye’de ve bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan bölge 
temsilciliği ile Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartları 
belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

STAND NO: 200TE-TA TEKNİK TARIM LTD. ŞTİ.
YEM KALİTENİZİ ARTIRMAK İSTER 
MİSİNİZ? TETA GÜVENCESİ İLE AN-
DRITZ ÜRÜNLERİ YEM KALİTENİZİ EN 
ÜST SEVİYEYE TAŞIYABİLİR.

ANDRITZ, (eski adıyla SPROUT-MATADOR), 
yem ve biyoyakıt sanayilerinde dünyanın 
önde gelen teknoloji, sistem ve hizmet 
sağlayıcısıdır. Türkiye’de TETA tarafından 
20 yıldır temsil edilmekte ve özellikle ek-
strusyon hatlarında lider konumdadır.

Her marka pelet makinaları için kaliteli 
ANDRITZ pelet disklerimiz ve rulelerimiz 
ile siz de etkin bir üretim sağlayın.

INCREASE YOUR FEED QUALITY? AN-
DRITZ AND TETA CAN CARRY YOUR 
FEED QUALITY TO TOP LEVEL. 

ANDRITZ, (former SPROUT-MATADOR), is the leading supplier of technology, systems and services for 
feed and boifuel industries. ANDRITZ has been represented in Türkiye by TETA for the last 20 years 
and has become the leader in especially extruders. 

For any brand of pellet-press, you can reach an efficient production with our quality ANDRITZ dies 
and rollers.

STAND NO: 245TROUTLODGE INC
Troutlodge Inc. Future Fish Eurasia Fuar’ında 
Türkiye ve civar ülkelerden mevcut ve yeni 
müşterilerini ağırlayarak Man Adası(Ingiliz 
adası) ve ABD’deki üretimindeki gelişmeleri 
paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Her yıl 
Türkiye dahil olmak üzere 60 ülkeye yaklaşık 500 milyon gökkuşağı alabalık yumurtası sağlıyoruz.

Troutlodge, Inc. is please to again participate in Future Fish Eurasia, welcoming new and potential 
customers from Turkey and beyond to visit us to learn more about our latest developments with pro-
duction in the USA and Isle of Man (British Isles). We supply nearly 500 million Rainbow trout eggs 
per year to farmers in Turkey and nearly 60 other countries worldwide.

STAND NO: 342VALPAK S.A.
Valpak anti fouling özellikle Akdeniz kültür 
balıkçılığında kullanılan ağlar ve halat-
lar için özel olarak üretilmiştir. Valpak 
1985’ten buyana askeri sektör için anti-ra-
dar ve anti-termal kamuflaj koruması ile 
ilgili ürünleri üretmekte ve tedarik etmek-
tedir. Valpak firma içi Ar-Ge laboratuarı ve 
tecrübeli personeli, çevre dostu ürünler ve 
garantili ürünleri ile kültür balıkçılığı sek-
törünün hizmetindedir.

Valpak anti fouling ürünleri başarı ile 
Yunanistan, Türkiye, İspanya, Şili, İtalya, 
İsrail, Norveç ve Tunus’ta kullanılmaktadır.

Valpak anti fouling has been developed especially for aqua culture nets and ropes for the Mediter-
ranean seawater. Since 1985 Valpak supplies, the military sector with special coatings for anti radar 
and anti thermal camouflage protection.

The private qualified on-site R&D laboratory and experienced personnel guaranteed the environmen-
tal friendly products and their results. Since 2010 Valpak anti fouling exported and used successfully 
used in Greece, Turkey, Spain, Chile, Italy, Israel, Norway and Tunisia. 

STAND NO: 402TUFROPES PVT LTD.
Tufropes, yüksek kaliteli sentetik ip, ağ ve 
halat üretimi amacı ile 1992 yılında kurul-
muştur. ISO 9001:2000 sertifikalı şirket, 
dünya genelinde 77 ülkeye ihracat yapmak-
tadır. Merkezi Mumbai’de bulunan şirke-
tin 2’si ağ ve 5’i halat olmak üzere 7 tane 
fabrikası vardır. Ürünlerimizin kullanıldığı 
sektörler: Balıkçılık, Akuakültür, Spor etkin-
likleri, Endüstriyel kullanım, Denizcilik

Tufropes was established in 1992 with the 
aim of manufacturing high quality synthet-
ic rope & nets and rope articles. An ISO 

9001:2000 certified company; we export our products to 77 countries across the globe. Head quar-
tered in Mumbai, we have 7 factories – 2 for netting + 5 for ropes. Our products are used across a 
wide range of industries such as: Fishing, Aquaculture, Sports, Industrial usage, Marine 

STAND NO: 237VİBROSER SERAMİK LTD. ŞTİ.
Vibroser Seramik İnşaat Ltd. Şti, başta gıda üretim tesisleri 
olmak üzere, hijyen ve ağır yüklere karşı dayanım gerektiren 
zeminler ve Hijyen Bordür, Kompozit Süpürgelik ürünlerimiz 
ile tesislerin hijyen ve güvenlik açısından ihtiyaç duyduğu; 
duvar, panel diplerinde bakteri oluşumunu minimize eden, 
radüslü, panel ve duvarların darbelere, korozyonlara karşı 
korumasını sağlayan Anti asit, anti bakteriyel özelliklere sa-
hip ürünlerimiz ile tüm işletmelerin sıkıntılarının giderilme-
sinde çözüm sunmaktayız.

STAND NO: 517YANGZHOU OCEAN FRIEND
IMP&EXP CO. LTD.

Yangzhou Ocean Friend Import & Export Co. Ltd. balık ağları ve balıkçılık malzemeleri üretmektedir. 
Yangzhou Haixin Textile Machinery Co. Ltd. 20 yılı aşkın süredir ağ makinaları ve ağ işleme ekipman-
ları üretmektedir.

Yangzhou Ocean Friend Group owns Yangzhou Ocean Friend Import & Export Co., Ltd and 
Yangzhou Haixin Textile Machinery Co.,Ltd. Yangzhou Ocean Friend Import & Export Co., Ltd, 
majored in fishing net and related fishing products. Yangzhou Haixin Textile Machinery Co., Ltd. en-
gaged in developing netting machine and other netting processing equipments more than 20 years .

STAND NO: 202YEDİTEPE TAŞIMACILIK
Yeditepe Taşımacılık 14 yılı aşkın bir süredir, 
bozulabilir gıda taşımacılığında, uzman kad-
rosu ve çözüm odaklı bakış açısı ile sektörün 
lider firmaları arasında yer almaktadır. Türki-
ye’de 7 ve Almanya’da 1 ofis ile termal örtü, 
barkodlama, paketleme, 24 saat gönderi takip 
sistemi gibi ek hizmetleri ile müşteri mem-
nuniyeti hedefli çalışmaktadır. 

More than 14 years,handling the perishable 
goods, Yeditepe Transportation is among the 
leading companies of the sector with its solu-
tion oriented perspective and expert staff. 7 
offices have been working with targeted cus-
tomer satisfaction with thermal blankets, bar-
coding, packaging and additional servces like 24-hour shipment tracking system.





Firma / Company
ACQUA&CO - Italy
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. A.Ş.
AHMET YAR A.Ş.
AK - YA DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ
- AK - YA VETERİNERLİK
- MSD (SCHERING PLOUGH)
AKUALOJİSTİK SU ÜRÜNLERİ
- GARWARE WALL ROPES - India
AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ
- DANA FEED A/S - Denmark
- TIMEX TÜRKİYE
- WEDECO - Germany
AKVA GROUP
- AKVASMART - Norway
- FISH TALK - Norway
- WAVEMASTER - Ireland
- POLARCIRKEL - Norway 
AKVAPLAST PLASTİK LTD. ŞTİ.
- CITTADINI SPA - Italy
- GUNER MARIN
ALKIN KOMPRESÖR
ALLTECH TÜRKİYE
AQUACULTURE DIRECTORY - UK
AQUAFEED - UK
ARDAVET İLAÇ
ART AKUA YEM KATKI MADDELERİ LTD. ŞTİ.
- ARTEMIA KORAL - Russia
- DAESANG - Korea
- NEW HORIZONS GLOBAL - UK
- SBAE - Belgium
AVANGART KURUTMA TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
BALIK TEKNİK SU ÜRÜNLERİ
CALITRI - Belgium
CÖMERTLER MATBAACILIK A.Ş.
ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. ŞTİ.
- BADINOTTI SPA - Italy
- FLEXABAR - USA
- GIASCO - Italy
- MADANMAOF TRADING - Israel
- PLASTIC FABRICATION - Australia
- ROSSI AS - Denmark 
- SAEPLAST (PROMENS) - Iceland
- SEALITE - Australia
- TUFROPES - India
ÇAMLI YEM BESİCİLİK A.Ş.
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FK.
D&D ELECTRONICS CO LTD. - South Korea
DERİN SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
- MORENOT - Norway
- NETKEM - Norway
DOLLVET AŞI
DÖRT MEVSİM SOĞUTMA
DSM BESİN MADDELERİ LTD. ŞTİ.
ECO FRİGO KAMYON KASALARI
EGE BALIK AĞLARI
EGE PROSES/ NOVAPOL
EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FK.
EGE VİZYON YEM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ERHANLAR GROUP
EUROFISH ORGANISATION - Denmark
FATİH POLYESTER

S.No.
527
115
418
313

427

201

211

106

522
203
241

108
523

531
350
148
223
219

121

238
320

300
310
124
435
336
125

338
333

425

Firma / Company 
FET ELEKTRONİK 
FİBERPLAST PLASTİK
FORM ATILIM MAKİNE LTD.
- OXYGUARD - Denmark
FPT GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
- CRETEL NV. - Belgium
- MORA OF SWEDEN - Sweden
- NILKAMAL - India
- IRAS - Denmark
- PISCES FISH MACHINERY - USA
- SALMCO TECHNIK - Germany
- TRIO FTC SWEDEN - Sweden
- REX-POL - Poland
- OMAR SRL - Italy
- AQUACULTUR FISCHTECHNIK GMBH - Germany
- SAB BARTH GMBH - Germany 
- HERMASA - Spain
- VISIOFISH - Spain
- SPRINGER - Poland
GALİPOĞLU SU ÜRÜNLERİ
GÖKTOĞAN TEKNİK MAKİNA 
GROUP SAGUN
- FISH BOX
- KEMAL BALIKÇILIK
- MARİNES
- MERLION
- SAGUN SU ÜRÜNLERİ
- TMS
HİDRONER HİDROLIK EKİPMANLAR
HMAK HİDROLİK
INDUKERN
INTRALOX LLC EUROPE - The Netherlands
INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS S.A. İ2s- Greece
INVE EURASIA A.Ş.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
KARPANEL SOĞUTMA A.Ş.
KANYON SU ÜRÜNLERİ
KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.
- BAFA SU ÜRÜNLERİ
KUŞDOĞAN ÇELİK HALAT LTD. ŞTİ.
LIPTOSA (LIPIDOS TOLEDO S.A.) - Spain
MAES ODIN MAKİNE LTD. ŞTİ.
- BRUCKS KLOCKNER GMBH - Germany
- DSI A/S - Denmark
- FAIVRE SARL - France
- FISHTECHNIK GMBH - Germany
- GUNTER MASCHINENBAU GMBH - Germany
- ICS B.V. - The Netherlands
- K.M. FISH MACHINERY A/S - Denmark
- KROMA A/S - Denmark
- NIEROS METAL D.O.O. - Slovenia
- NORDIC SUPPLY A/S - Norway
- PENTAVAC S.R.L. - Italy
- REICH KLIMA - Germany
- SAMITECH S.R.L. - Italy
- SCANIMA A/S - Denmark

S.No.
438
403
316

419

106
507
215

525
305
301
537
239
207

309
325
109

432
133
329

Firma / Company
- TECNOVAC S.R.L. - Italy
- VACUUM BOSS KG - Germany
- VENDEE CONCEPT S.A. - France
- VISSE KRAMER - Italy
MARINE ELEKTRONİK
- FURUNO - Japan
- NOVICO - USA
- SIMRAD - USA
- JRC - Japan
- LOWRANCE - USA
- B&G - USA
MARMARA PLASTİK
MAT AKVARYUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ A.Ş.
MERSU AMBALAJ VE SU ÜRÜNLERİ 
METE PLASTİK
MİKRON GIDA KİMYA LTD. ŞTİ.
MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.
MOPAS LTD. ŞTİ.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FK.
NEKTAR YEM LTD. ŞTİ.
- BERNAQUA N.V. - Belgium
- DEZOFARM
NESNE DANIŞMANLIK
- ORBIT GMT AS - Norway 
- STEINSVIK AQUA - Norway
ONAY AMBALAJ
PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS INC. - USA
PHARMAQ - Norway
PINAR DENİZ ÜRÜNLERİ
ROSEN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA
SERTOM YAZILIM
SHAMS MEDIA
SİMURG İLAÇ VE KİMYA
SKRETTING YEM TÜRKİYE
SU DÜNYASI DERGİSİ
SU ÜRÜNLERİ DERNEĞİ
SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU STG
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİĞİ
ŞAHİN BUZ MAKİNALARI
ŞEKERMAKSAN MAKİNE LTD. ŞTİ.
TAÇ MAKİNA
- MEYDAM - Norway
TAIZHOU FISHING NETS - China
TEKSER TEKNİK SERAMİK A.Ş.
TERMODİZAYN TERMİK CİHAZLAR
TE-TA TEKNİK TARIM LTD. ŞTİ.
- ANDRITZ FEED & BIOFUEL
TROPİK DENİZ EKOSİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
TROUTLODGE - USA
TUFROPES - India
TUNCA TEKNİK
USB - ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME
ÜNESER ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
VALPAK SA - Greece
VIBROSER
YANGZHOU OCEAN FRIEND IMP.&EXP. CO. LTD. - China
YEDİTEPE TAŞIMACILIK
YUNUSLAR BALIK AĞI

S.No.

101

409
411
136
127
346
520
435

519

128

511
401
229
121
541
302

325
317
205

213

102
543
337

243
225
415
200

411
245
402
505
314
501
342
237
517
202
122

Bizi facebook’tan takip edin.
Follow us on Facebook.


