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EKOL GIDA TARIM HAYVANCILIK 
PAZARLAMA SAN VE TİC A.Ş.

1998 Yılında faaliyetine başlamıştır.
Faaliyet alanı Yem Katkı Maddeleri üretim 
ve satışıdır.
Yönetim kurulu ve çalışanları Roche A.Ş
kökenli olup, bu firmada Bölge Müdürlüğü
ve Genel Müdür yardımcılığı görevi ile 
yem katkı sektörünü Türkiye’de  ilk kuran 
kişilerden oluşmuştur.   
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Yem Katkı Maddeleri
Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde, normal 
yetiştirme koşullarında gereksinim duyulmayan, 
fakat yeme katıldıkları zaman yemlerdeki besin 
maddelerinin emin şekilde hayvanlara 
bozulmadan verilmesini, hayvan tarafından daha 
kolay sindirilmesini, bağırsaklardan emilip vücut 
hücrelerine taşınmasını sağlayan, ürün miktarını
artıran, yemden yararlanmayı yükselten, ürünün 
görünümünü değiştiren, niteliğini etkileyen veya 
bir başka nedenle ekonomik yarar sağlayan ve 
genel olarak "Yem Katkı Maddeleri" adı ile anılan 
bazı maddeler kullanılmaktadır. 
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Yem Katkı Maddeleri:
Hayvanların sağlığı üzerine olumsuz etki 
yapmamalı,
Yem katkı maddeleri eklenmiş yemlerle beslenen 
hayvanlardan elde edilen ürünler tüketici 
sağlığını olumsuz yönde etkilememeli,
Hayvansal ürünlerin bileşimini ve teknolojik 
özelliklerini değiştirmemeli,
Eklendiği yemde, bu yemi tüketen hayvanda ve 
bu hayvanlardan elde edilen ürünlerdeki miktarı
kesinlikle belirlenebilmeli,
Ekonomik veya biyolojik olarak etkili olduğu 
kesin olarak bilinmeli,
Yeme eklenmeleriyle sağlanan ekonomik yarar, 
eklemeyle yapılan masraftan yüksek olmalıdır.
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Yem Katkı Maddelerini; 
1. Yemlerin korunmasını sağlayan katkı
maddeleri
2. Yem tüketimini artırıcı katkı maddeleri 
3. Sindirime yardımcı katkı maddeleri
4. Büyümeyi uyarıcı ve/veya sağlık koruyucu 
katkı maddeleri
5. Tüketici isteğine uygun ürün eldesi için 
kullanılan katkı maddeleri
6. Metabolizmayı değiştirici etkiye sahip katkı
maddeleridir.
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Yem Katkı Maddeleri Sektörü

Sektörde  faaliyet gösteren firmalar   
Türkiye Yem Katkı Üreticileri Derneği 
(Tüyekad)  bünyesinde örgütlenmişlerdir.
Tüyekad’a kayıtlı 23 firma bulunmaktadır. 
Ancak kayıtsız firmalarla birlikte bu sayı
30 civarındadır. 
Sektörel ciro yılda yaklaşık 75 Milyon 
Euro’dur. 
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Zooteknist’ler bugün
Devlet daireleri
Entegreler
Çiftlikler
Yem fabrikaları
Yem katkı firmaları
Beşeri ilaç firmaları
Üniversiteler
Ziraii ilaç
Hammadde satış şirketleri
Serbest olarak çalışmaktadırlar.
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Sektörde Zooteknist’ler için İş
Olanakları

Yem Katkı Maddelerinin Satış Elemanı
Yem Katkı Maddelerinin Üretimi
Teknik Sorumlu
Yönetici
Yayım ve Eğitim Uzmanı
Koordinatör
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Sektörde Zooteknist’lerin
Çalışma Koşulları

Mesai saati yoktur,müşterilerine 24 saat 365 gün 
hizmet sunar.
Her gün bakımlı ve prezentabl olmak zorundadır.
Aracını kendi kullanarak her yıl birkaç defa 
dünyayı dolaşacak kadar yol kateder.
Sosyal ve özel hayatı işinden sonra gelir.
İş garantisi yoktur, satış hedeflerini yakalamak 
işinin güvencesidir.
Sektörde  maaşı, tecrübe, başarı ve dürüstlük 
belirler.
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Yem Katkı Sektörünün 
Zooteknist’lerden beklentileri

Çalışma İsteği (Kişisel Hedef)
Master veya Doktora
Bilgisayar 
En az bir yabancı dil
Belirli bir konuda eğitim ,örneğin: Pazarlama, 
Satış, Yöneticilik, Bilgisayar veya Teknik eğitim
Tecrübe
Konuşma ve  prezantabl görüntü
Genel Kültür ve Sosyal Yapı
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Sahip Olabileceğimiz Değerler  
Nelerdir?

Başarıya bağlı olarak
Kariyer
Refah
Saygınlık
Tatmin gibi kişisel değerlere sahip 

olabiliriz.
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