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ABOUT US
Our company, which has been operating in the field of Agriculture and Livestock since 1946, and
expanded its activities by institutionalizing in 2011, provides services to our customers with the highest
genetics of Europe's breeding, fattening and butchery animals with its professional staff. KAYALAR
GROUP, one of the leading companies in the European cattle breeding sector, maintains intensive
relations with the leading companies of the sector in Austria, Netherlands, Germany, Czech Republic
and Romania.
The KAYALAR GROUP family, which has devoted itself to animal husbandry, has had the opportunity to
closely follow the European livestock market with the KAYALAR GMBH company established in Vienna,
Austria in 2016 and KAYALAR LIVESTOCK, which was established in the Netherlands in 2020. The
breeders to be brought to our country have lower cost and superior genetics. It makes a great effort to
obtain it from animals that have it. KAYALAR LIVESTOCK and KAYALAR GMBH not only sell animals to
other European countries. In addition, it has the infrastructure to supply and sell 100,000 head of empty
or pregnant heifers annually from Europe or Turkey. Turkey's first breeding pregnant heifer breeding
facility in European standards and approved by the Ministry of Agriculture and Forestry.
Our own business;
It has the capacity to quarantine 2500 head of animals in 10 different blocks with a capacity of 250
animals, each of which is divided into 6 paddocks, with a closed area of 28.00 m2 and a built area of
35.000 m2. We continue to work by preparing reports on the necessary research and investigations on
the visions of our people and customers' fields of activity and commercial activities.
As a result of long researches, it is predicted that institutional agriculture and livestock activities and
their supportive-complementary services will be at the forefront in the future. During the
industrialization process of our country, there was a rapid migration from the countryside to the city, and
in the current process, back migration has started from the city to the countryside, but this time with
conscious and modern facilities. As KAYALAR GROUP, it has seen this development and in this direction,
pioneering steps have been taken in the formation of service areas. In line with the developing and
emerging demands, our company; It continues to pursue its employment and service targets with its
companies in the fields of Livestock, Breeding Heifer Breeding Center, Kayalar GMBH, Kayalar
LIVESTOCK, Agriculture and Greenhouse, Import and Export, Feed Additives, Consultancy, Construction
- Plan - Project, Real Estate, Apart and Veterinary Services.

HAKKIMIZDA
1946 ‘dan bu yana Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren ve 2011 yılında kurumsallaşarak
faaliyetlerini büyüten şirketimiz, profesyonel kadrosu ile Avrupa'nın en üstün genetiğe sahip damızlık,
besilik ve kasaplık hayvanlarını müşterilerimize sunmak için hizmet vermektedir.
Avrupa büyükbaş hayvancılık sektörünün ileri gelen firmalarından biri olan KAYALAR GROUP Avusturya,
Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da sektörün önde gelen kuruluşları ile yoğun ilişkilerini
sürdürmektedir.
Hayvancılığa gönül vermiş olan KAYALAR GROUP ailesi ,2016 yılında Avusturya Viyana’da kurulan
KAYALAR GMBH firması ve 2020 yılında Hollanda’da kurulan KAYALAR LIVESTOCK ile birlikte Avrupa canlı
hayvan piyasasını yakından takip etme fırsatı elde etmiştir.Ülkemize getirilecek olan damızlıkların daha
düşük maliyetli ve üstün genetiğe sahip hayvanlardan temin edilebilmesi için yoğun çaba harcamaktadır.
KAYALAR LIVESTOCK ve KAYALAR GMBH bununla da kalmamakla beraber diğer Avrupa ülkelerine de
hayvan satmaktadır. Ayrıca Avrupa’dan veya Türkiye’den yıllık 100.000 baş damızlık boş veya gebe düve
temin edebilecek ve satabilecek alt yapıya sahip duruma gelmiştir.
Avrupa standartlarında ve Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Türkiye’nin ilk damızlık gebe düve yetiştirme
tesisine sahip işletmemiz; 28.000 m2 kapalı ,35.000 m2 inşa edilmiş alanla birlikte her biri kendi içinde 6
padoğa ayrılmış 250 şer hayvan kapasiteli 10 farklı blokta 2500 baş hayvana karantina sağlayacak
kapasiteye sahiptir.
Halkımızın ve müşterilerimizin faaliyet alanlarının , ticarî faaliyetlerinin vizyonları üzerine gerekli
araştırmalar, ve incelemeler üzerine raporlar hazırlayarak, çalışmalarını sürdürmekteyiz.
Uzun araştırmalar sonucunda, kurumsal tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve bunların destekleyici tamamlayıcı hizmetlerinin gelecekte ön planda olacağı öngörülmektedir. Ülkemizin, sanayileşme
sürecinde kırsaldan kente hızlı bir göç yaşanmış, gelinen süreçte ise kentten kırsala doğru ama bu defa
bilinçli ve modern tesislerle geriye göç başlamıştır. KAYALAR GROUP olarak bu gelişmeyi görmüş ve bu
doğrultuda hizmet alanlarının oluşmasında yine öncü adımlar atılmıştır.
Gelişen ve oluşan taleplere arz doğrultusunda firmamız;
Hayvancılık, Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi, Kayalar GMBH,Kayalar LIVESTOCK , Tarım ve Sera, İthalat
ve İhracat,Yem Katkı Maddeleri, Danışmanlık, İnşaat - Plan - Proje, Emlak, Apart ve Veterinerlik
Hizmetleri alanlarındaki firmalarıyla istihdam ve hizmet hedeflerine koşmaya devam etmektedir.

OUR MISSION
With the fact that the development of a country is directly proportional to the welfare level of its
people, the return from the city to the countryside, opening new horizons with new and modern
facilities, and providing peaceful and fruitful earnings in all areas we serve as KAYALAR GROUP…

OUR VISION
In line with the reports presented by our R&D department, which conducts scientific research and
studies on animal husbandry, agriculture and its facilities in our country and especially in countries
that have completed their development; The Animal Care and Quarantine Unit, each of which
consists of 6 paddocks, together with a 28.000 m2 closed and 35.000 m2 built area for the first time in
Turkey by our Construction-Plan-Project company within the Kayalar GROUP; It has built and put into
service 2 Blocks of Feed Storage and Breeding Heifer Breeding Center, Livestock facility and SERA
facility serving 20,000 m2 of greenhouse agriculture.

OUR GOAL
To share our knowledge and experience with everyone; To produce better quality service with
machines that reduce the need for manpower, To develop projects that will contribute to the
development of the welfare level of our people, It has been......

MİSYONUMUZ
Bir ülkenin kalkınması halkının refah seviyesi ile doğru orantılı olduğu gerçeği ile kentten kırsala dönüşün
yeni ve modern tesislerle yeni ufuklar açarak KAYALAR GROUP olarak hizmet verdiğimiz tüm alanlarda
huzurlu ve bereketli kazançlar sağlamak...

VİZYONUMUZ
Ülkemizde ve özellikle kalkınmasını tamamlamış ülkeler olmak üzere, her kıtada hayvancılık, tarım ve
tesisleri üzerine bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapan AR-GE bölümümüzün sunduğu raporlar
doğrultusunda;
Kayalar GROUP bünyesinde bulunan İnşaat-Plan-Proje firmamızca Türkiye’de ilk defa 28.000 m2 kapalı
,35.000 m2 inşa edilmiş alanla birlikte her biri kendi içinde 6 padoktan oluşan Hayvan Bakım ve Karantina
Ünitesi; 2 Blok Yem Deposu ve Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi ile Hayvancılık tesisi ve 20.000 m2 örtü
altı tarıma hizmet veren SERA tesisini yapmış ve hizmete sunmuştur.

HEDEFİMİZ
Bilgi ve tecrübe birikimlerimizi herkesle paylaşmak; İnsan gücüne ihtiyacı azaltan, makinelerle daha
kaliteli hizmet üretmek,
Halkımızın refah düzeyinin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmek,Olmuştur...

WHY

BREEDER?

Chairman of
The Board

PREGNANT HELF FOR STABILITY
Breeding pregnant heifers for breeding makes important contributions to human
nutrition with the production of important products, while adding vitality to economic
life. On the one hand, the sector provides important raw materials to the food and leather
industry, on the other hand, it is an important customer of the feed industry, machinery
industry and pharmaceutical industry. In addition to meat and dairy products, live
animals, embryo semen, etc. The domestic and foreign trade of substances is also
increasing every year.
The above-mentioned features have not only ensured the widespread breeding of
pregnant heifers in the world, but also the business and processes of cattle breeding in
many countries have been evaluated within national policies. Meat and milk were two of
the few products that were the subject of the policy, and the common market
regulations, which were also the subject of these products, were among the important
tools of agricultural policies. Many developed countries, in particular, did not fail to
implement effective policies for cattle breeding, generally milk production. Regardless of
the tool(s) used in the policies on livestock, the main purpose has been to "increase
productivity, increase the income level of the workers in the sector, ensure market
stability, guarantee the continuity of supply, and keep consumer prices at reasonable
levels". Various measures have been taken and continue to be taken as a requirement of
this understanding in the world. Making this understanding dominate in Turkey will solve
many problems. Turkey has to make its breeding cattle breeding competitive with the
important countries of the world in this field, especially the European Union countries.
This change cannot be realized only with the decisions taken by the state. In other words,
although the measures to be taken by the public are appropriate, they may be
insufficient. At this point, what breeders need to do is to give priority to applications that
will bring competitiveness to the sector and to implement them. In short, the existing
structure will have a structure with more production and higher efficiency as soon as
possible At this point, it is necessary to focus on short and medium-term practices that
will facilitate this transformation.
KAYALAR GROUP, which thinks that the creation of this understanding in Turkey will solve
many problems, has started to institutionalize since 2011 in order to make the Turkish
Breeding Cattle sector competitive with the important countries of the world in this field,
especially the EU countries. and now it has become a company that exports both from
Europe and Turkey to the Middle East and Asian countries. In addition, by increasing the
number of animals with superior genetics brought from abroad in our country, it provides
a more efficient livestock production, by importing pregnant heifers between 4-8
months. It is aimed to transform the sector into productivity quickly.
We are happy to see you with us on this road for a stable and independent production.

Neden
Damızlık ?

Yönetim Kurulu
Başkanı

İSTİKRAR İÇİN GEBE DÜVE
Damızlık gebe düve yetiştiriciliği önemli ürünlerin üretimiyle insan beslenmesine
önemli katkılar sağlarken, ekonomik hayata da canlılık katar.Bir yandan gıda ve deri
sanayine önemli hammadde sağlayan sektör diğer yandan yem sanayi, makine sanayi
ve ilaç sanayisinin önemli bir müşterisidir. Ayrıca et ve süt ürünleri yanında canlı
havyan, embriyo sperma vb. maddelerin iç ve dış ticareti de her geçen yıl artmaktadır.
Yukarıda sayılan özellikler, gebe düvenin dünyada yaygın olarak yetiştirilmesini
sağlamakla kalmamış, pek çok ülkede büyükbaş yetiştiriciliğine yönelik iş ve
işleyişler,ulusal politikalar içerisinde değerlendirilmiştir.Öyle ki ABD’de çıkarılan tarım
kanunları içerisinde süt üretimi her zaman yer bulurken,Avrupa Birliği’nde ortak tarım
politikasına konu olan az sayıda üründen ikisi et ve süt olmuş,bu ürünleri de konu olan
ortak piyasa düzenlemeleri tarım politikalarının önemli araçları arasında yer
almıştır.Özellikle gelişmiş ülkelerin pek çoğu da, genellikle süt üretimi esas olmak üzere
büyükbaş yetiştiriciliğine yönelik etkin politikalar uygulamaktan geri
kalmamışlardır.Hayvancılık üzerine yürütülen politikalarda kullanılan araç/araçlar ne
olursa olsun temel amaç “verimliliği arttırmak, sektörde çalışanların gelir seviyesini
yükseltmek, piyasa istikrarı sağlamak, arzın sürekliliğini garanti etmek, tüketici
fiyatlarını makul seviyelerde tutmak” olmuştur. Dünyada bu anlayışın gereği olarak
çeşitli tedbirler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.Türkiye’de de bu anlayışın
egemen kılınması pek çok sorunu çözecektir.Türkiye,damılzık büyükbaş yetiştiriciliğini
,başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın bu alandaki önemli ülkeleriyle
rekabet edebilir hale getirmek zorundadır.Bu değişim sadece devletin alacağı
kararlarla gerçekleştirilemez. Diğer bir ifadeyle kamunun alacağı önlemler uygun olsa
da yetersiz kalabilir.Bu noktada yetiştiricilerin yapması gereken şey, sektöre rekabet
gücü kazandıracak uygulamalara öncelik vermek ve bunları hayata geçirmektir.Kısaca,
mevcut yapı bir an önce ve hızla daha fazla üretim ve daha yüksek verimliliğe sahip bir
yapıya dönüştürülmelidir.Geldiğimiz noktada bu dönüşümü kolaylaştıracak kısa ve orta
vadeli uygulamalara ağırlık vermek gerekmektedir.
Türkiye’de de bu anlayışın oluşturulmasının pek çok sorunu çözeceğini düşünen
KAYALAR GROUP Türkiye Damızlık Büyükbaş sektörünü, başta AB ülkeleri olmak üzere
dünyanın bu alandaki önemli ülkeleriyle rekabet edebilir hale getirmek amacıyla 2011
yılından itibaren kurumsallaşmaya başlamış,2017 yılında Türkiye’nin ilk DAMIZLIK
DÜVE YETİŞTİRME MERKEZİ olmuş ve artık gerek Avrupa’dan gerekse Türkiye’den
Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihracat yapan bir firma haline gelmiştir.Ayrıca
yurtdışından getirilen üstün genetikli hayvanların sayısını ülkemizde artırarak daha
verimli bir hayvancılık üretimi sağlanmasına vesile olarak, 4-8 ay arası gebe düveleri
ithal ederek bu sektörün hızlı bir şekilde verime dönüşmesi amaçlanmaktadır.KAYALAR
GROUP,ülke ekonomisine katkı sağlamak ve üreticimizin hızlı üretime geçişi konusunda
kaliteli hayvan varlığı ile buluşması konusunda köprü görevi görmektedir.
İstikrarlı ve bağımsız bir üretim için sizleri de bu yolda yanımızda görmekten mutluluk
duyarız.

“

Kaliteli Damızlığı Olan ve
Üretmeye Devam Eden Kazanır

””

“Those Who Have Quality Breeders And Continue To Produce Win
TÜRKİYE - TURKEY
HOLLANDA - NETHERLANDS
FRANSA - FRANCE
İSPANYA - SPAIN
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SIMENTAL

Simental, also known as tawny cows, is a cattle breed that has high reproductive efficiency, can
easily adapt to climatic conditions, and
is highly preferred in farms.
Simental cows give a lot of milk with their developed milk vessels
and constitute the second cattle breed that is mostly grown for milk
in our country.
They are more resistant to diseases than other breeds
Simental cows raised for meat and dairy in many parts of the world give birth to an average of 7
calves during their lifetime. They are ideal animals for farms.
Simental cattle easily adapt to climatic conditions.
It does not experience any adaptation problems in regions with different climatic characteristics.
It is a long-lived cattle breed.
Since simmental cattle are a combined breed of cattle, they have a separate place in the market and
the prices of simental cattle are therefore different compared to other cattle breeds.
Live Weight: While the live weight of Simental cattle is
between 1100 kg and 1400 kg in males; between 600 and
900 kg in females
Height at withers: When females are between 155 cm
and 170 cm at withers; between 165 – 175 cm in men.
Live Weight Increase: There is an increase in weight
between 1350-1600 g Meat Yield: Meat yield of
Simmental cattle is 58%.
Milk Yield: The average milk yield of Simmental cattle is
6.500 lt.
Fat Rate: The milk fat rate of Simmental cattle is 4.2%.

1. LACTATION

MILK LT
: 6.500

AVRG.LACTATION : 7.500
H. LACTATION

: 9.500

IRK (KOMBİNE)
SÜTÇÜ - ETÇİ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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SİMENTAL

Simental diğer adı ile sarı alaca inekler, yüksek döl verimi özelliğine sahip, iklim şartlarına kolayca
adapte olabilen, çiftliklerde oldukça fazla tercih edilen bir sığır ırkıdır.
Simental inekler, gelişmiş süt damarları ile oldukça fazla süt vermekte ve ülkemizde sütü için en çok
yetiştirilen ikinci sığır ırkını oluşturmaktadır.
Diğer ırklara göre hastalıklara dirençleri daha fazladır
Dünyanın pek çok yerinde et ve süt amaçlı yetiştirilen simental inekler yaşamları boyunca ortalama 7
buzağı dünyaya getirir. Çiftlikler için ideal hayvanlardır.
Simental ırkı sığırlar iklim şartlarına kolayca adapte olurlar.
Farklı iklim özelliklerine sahip bölgelerde hiçbir şekilde adaptasyon sorunu yaşamamaktadır.
Uzun ömürlü bir sığır ırkıdır.
Simental sığırlar kombine bir sığır ırkı oldukları için pazarda ayrı bir yere sahiptirler ve simental sığır
fiyatları bu nedenle diğer sığır ırklarına oranla daha farklıdır.

Canlı Ağırlık: Simental sığırlarının canlı ağırlıkları erkeklerde 1100 kg ile
1400 kg arasıyken; dişilerde 600 ile 900 kg arasındadır.
Ÿ Cidago Yüksekliği: Dişilerde cidago yüksekliği 155 cm ile 170 cm
1.LAKTASYON
arasındayken; erkeklerde 165 – 175 cm arasındadır.
Ÿ Canlı Ağırlık Artışı: Günlük 1350 – 1600 gr arası ağırlıklarında artış görülür.
Ÿ Et Randımanı: Simental sığırlarının et randımanı %58’dir.
ORT.LAKTASYON
Ÿ

Ÿ

Süt Verimi: Simental sığırlarının süt verimi ortalama olarak 6.500 lt’ dir.

Ÿ

Yağ Oranı: Simental sığırlarının süt yağ oranı %4.2’dir.

H.LAKTASYON

SÜT LT
: 6.500
: 7.500
: 9.500

IRK
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

HOLSTEIN

One of the most famous dairy breeds in the World
It can be fed both meat and milk. But it is mostly accepted in terms of milk yield.
It’s other name is “Black-Hot” because of it’s colors.
The milk yield is between 7,000 and 14,000 liters in a lactation period.
The udders in Holstein cows are large, soft and well formed
There are problems in adaptation to climatic conditions.
The live weight of Holstein cows is about 550-750 kg.
Height at withers is 155-166 cm in females and 160-170' cm in males.
Bulls can reach 1000kg live weight.
The average calf birth weight is 40 kilogramsLaktasyonda (305 gün) ortalama süt
verirler.
Fat ratio in milk is 3.6%
Their most productive time is 4-6 years old
Especially, there is a great relationship between milk yield and nutrition.
There are Holstein cows in the world that produce 70-80 liters of milk per day.
In order not to have a difficult birth problem in the first birth of heifers, the bull selection should
be meticulous.

1. LACTATION

MILK LT
: 7.000

AVRG.LACTATION: 9.500
H. LACTATION

: 14.000

IRK
SÜTÇÜ
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HOLSTEIN

Dünyanın en ünlü süt ırklarından birisidir
Hem et hem de süt yönlü beslenebilir. Ama daha çok süt verim yönü ile kabul görür.
Renklerinden ötürü diğer ismi “Siyah-Alaca”dır
Süt verimi bir laktasyon döneminde 7.000 ile 14.000litredir.
Holstein ineklerinde memeler büyük, yumuşak ve iyi şekillenmiştir
İklim şartlarına uyumlarda sorunlar yaşanmamaktadır.
Holstein ineklerinin canlı ağırlığı yaklaşık 550-750 kg’dır.
Cidago yüksekliği dişilerde155-166 cm Erkeklerde 160-170’ cm dır.
Boğaları ise 1000kg canlı ağırlığa ulaşabilir.
Buzağı doğum ağırlığı ortalama 40 kilogramdır
Laktasyonda (305 gün) ortalama süt verirler.
Sütteki yağ oranları %3.6’dır
En verimli zamanları 4-6 yaşlardır
Özellikle süt verimi ile beslenme arasında büyük ilişki vardır
Dünya’da günde 70-80 litre süt veren Holstein ırkı ineklere rastlanılmaktadır
Düvelerin ilk doğumlarında güç doğum sorunu yaşamamak adına boğa seçiminde titiz
davranılmalıdır.

1.LAKTASYON

SÜT LT
: 7.000

ORT.LAKTASYON : 9.500
H.LAKTASYON

: 14.000

BROWN SWISS
(MONTOFON)

RACE
MILKER
Ÿ

The Montofon breed, also known as the Brown Swiss.

Ÿ

It is a combined breed. Undoubtedly, it can be used for both meat and milk.

Ÿ

In addition to giving a lot of milk, their large size also allows them to be used for meat production.

Ÿ

Montofon breeds have developed muscle and body structure.

Ÿ

They are famous for their durability There are no problems in adapting to climatic conditions.

Ÿ

It is a sought-after breed because it can be grown in hot and very cold temperatures.

Ÿ

Live weight varies between 600-700 kg

Ÿ

Withers height between 150-157 cm in females and 157-167 cm in males

Ÿ

Bulls can reach 1000kg live weight. Average calf birth weight is 40-45 kilograms

Ÿ

They give average milk in lactation (305 days).

Ÿ

Fat ratio in milk is 4%

Ÿ

Their most productive time is in the first 6 years

Ÿ

Very valuable cheeses are produced from the milk of Mondofon cows.

Ÿ

Montofon bulls are in high demand in livestock breeding.

Ÿ

Received many international awards in milk yield

1. LACTATION

MILK LT
: 7.500

AVRG.LACTATION: 9.000
H. LACTATION

: 10.000

BROWN SWISS
(MONTOFON)

IRK
SÜTÇÜ
Ÿ

Montofon ırkı diğer adıyla Brown Swiss.

Ÿ

Kombine ırklardandır. Hem et, hem süt yönünde kuşkusuz kullanılabilir.

Ÿ

Çok süt vermelerinin yanı sıra iri olmaları et üretimi için kullanılmasına da olanak sağlamaktadır.

Ÿ

Montofon ırkları gelişmiş kas ve vücut yapısına sahiptir.

Ÿ

Dayanıklılığı ile ünlüdürler

Ÿ

İklim şartlarına uyumlarda sorunlar yaşanmamaktadır.

Ÿ

Sıcak ve çok soğuklarda yetiştirilebildiği için aranan ırk konumundadır

Ÿ

Canlı ağırlığı 600-700 kg arasında değişim göstermektedir

Ÿ

Cidago yüksekliği dişilerde 150-157, erkeklerde 157-167 cm arasındadır

Ÿ

Boğaları ise 1000kg canlı ağırlığa ulaşabilir.

Ÿ

Buzağı doğum ağırlığı ortalama 40-45 kilogramdır

Ÿ

Laktasyonda (305 gün) ortalama süt verirler.

Ÿ

Sütteki yağ oranları %4’tür

Ÿ

En verimli zamanları ilk 6 yıldır

Ÿ

Mondofon ineklerinin sütlerinden çok değerli peynirler üretilmektedir

Ÿ

Mondofon boğaları besicilikte oldukça talep görmektedir

Ÿ

Süt veriminde birçok uluslararası ödül almıştır

1.LAKTASYON

SÜT LT
: 7.500

ORT.LAKTASYON : 9.000
H.LAKTASYON

: 10.000

RACE
MILKER

DENMARK
RED

Norway's best Norwegian Red herds, the best (ball) cows are milked at 16,000 kg (35,275 lbs), with milk
production exceeding 10,000 kg (22,045 lbs). It currently meets cows in the entire population with an
average percentage of fat of 4.2% and protein of 3.4% throughout their entire lactation.
Health Attributes: Health attributes have been included in the Total Value Index (TMI) since 1978.
Included in breeding values to increase resistance to mastitis and other diseases (especially ketosis).
These traits have less heredity than production traits. Therefore, genetic improvement occurs if
breeding goals give sufficient weight to these traits. Low heritability traits require large numbers of
daughters to calculate correct breeding values within the progeny testing system.
Fertility:
Fertility has been included in the Total Value Index (TMI) since 1971. This index is the irreversible rate for
fertility in heifers and first lactation cows. The genetic disposition for fertility in the Norwegian Red breed
is positive, with an average of 72.4%, with an irreversible rate at 56 days (2014).

DANİMARKA
KIRMIZISI

IRK
SÜTÇÜ

Norveç'in en iyi Norveç Kırmızısı sürülerinde, en iyi (top) ineklerinin sağımı 16.000 kg (35,275 lbs) ile süt
üretimi 10.000 kg

(22,045 lbs)' ı aşıyor. Şu anda, ineklerin popülasyonun tamamında tüm laktasyonları

boyunca ortalama %4,2 yağ ve %3,4 protein yüzdesi ile karşılar.
Sağlık Özellikleri:
Sağlık özellikleri 1978 yılından bu yana Toplam Değer İndeksine (TMI) dahil edilmiştir. Mastitis ve diğer
hastalıklara direnci artırmak için ıslah değerlerine dahil edilmiştir (özellikle ketozis de). Bu özelliklerin üretim
özelliklerine göre daha az soya çekim (kalıtım) özelliği vardır. Bu nedenle eğer ıslah hedefleri bu özelliklere
yeterli ağırlık verirse genetik gelişim olur. Düşük kalıtım özelliklerinin, döl test sistemi içinde doğru ıslah
değerlerini hesaplamak için çok sayıda kızları gerekir.
Doğurganlık:
Doğurganlık 1971 yılından beri Toplam Değer İndeksine (TMI) dahil edilmiştir. Düve ve birinci laktasyondaki
ineklerde doğurganlık için bu indeks geri dönüşü olmayan orandır. Norveç Kırmızısı ırkında doğurganlık için
genetik eğilim ortalama %72,4 ile 56 günde geri dönüşsüz oran pozitifdir (2014).

RACE
MILKER

JERSEY

Jersey cattle breed appearance characteristics

Ÿ

Color is yellowish, light brown and cream tones.

Ÿ

It is thought to resemble a deer with its black eyes and body color.

Ÿ

It has thick rooted horns.

Ÿ

Jersey cattle breed is a breed that carries the characteristics of typical dairy breeds. With
its thin bones, full breasts, thin skin, neck and head structure, it is the epitome of the dairy
race.

Jersey cattle breed yield characteristics

Ÿ

Milk yield: 5,000 Lt/year

Ÿ

Fat content: 6%

Ÿ

Height at withers: Male: 130 cm; Female: 120 cm Body weight: Male: 350 – 450 kg; Female:
330 – 400 kg They give 2500 - 3000 liters of milk in one lactation.

IRK
SÜTÇÜ

JERSEY

Jersey sığır ırkı görünüm özellikleri
Rengi sarımsı, açık kahve ve krem tonlarındadır.
Siyah gözleri ve vücudunun rengiyle de bir geyiği andırdığı düşünülür.
Ÿ Kalın köklü boynuzludur.
Ÿ Jersey sığır ırkı, tipik süt ırklarının özelliğini fazlasıyla taşıyan bir ırk hayvanıdır. İnce
kemikleri, dolgun memeleri, ince derisi, boyun ve baş yapısı ile sütçü ırkın timsalidir.
Ÿ

Ÿ

Jersey sığır ırkı verim özellikleri
Süt verimi: 5.000 Lt/yıl
Yağ oranı: % 6
Ÿ Cidago yüksekliği: Erkek: 130 cm; Dişi: 120 cm
Ÿ Canlı ağırlık: Erkek: 350 – 450 kg; Dişi: 330 – 400 kg
Ÿ Bir laktasyonda 2500 - 3000 lt süt verirler.
Ÿ

Ÿ

MEAT BREEDS

Charolais

,
Belgian
Blue

Limousin

Hereford

Breeds that are described as beef cattle breeds; It has been developed only in terms of meat yield.
The milk of these breeds is generally not used for commercial purposes and is not milked. It is
considered sufficient if they only give enough milk to their calves. Among the beef cattle breeds, the
most preferred and known ones are;
Limousin: Colors are light or dark red. The mouth and eye area are light in color. It is suitable for the
herd due to its very comfortable and calm nature. Ease of delivery is particularly prominent. The
meat binding feature is extraordinary. The low fat content of the meat ensures that the meat quality
is high. Muscle structure is good. Meat yield is at the highest level.
Charolais: It is known as charolais in our country. In recent years, it has become one of the most
preferred beef cattle breeds. Color is cream color. It is a large and heavily built breed. A female that
comes to slaughter weighs about 800 kg, and the male weighs 1000 kg.
Hereford: The body of this breed is dark red and brown in color. The face, breast, under the breast,
under the abdomen, tail end, back line and lower parts of the legs are white. It can be used in
breeding up to 14-15 months of age. Adaptation abilities are good, feed conversion rates are high.
At slaughter age, females weigh around 500 kg and males around 800 kg.
Belçika Mavisi: Sculptural, heavily muscled appearance of the Belgian blue, also known as double
muscle. The double muscle phenotype is an inherited condition and occurs as a result of an increase
in the number of muscle cells (fibrils) (hyperplasia) instead of an increase in the volume of muscle
cells (hypertrophy). This hereditary condition is also found in “Piedmontese” cattle. Both types of
cattle have superior abilities in turning feed into muscle, which makes their meat low in fat.
Although the Belgian blue got its name from the typical gray-blue tawny appearance of the species,
its hair can vary from white to black. As a company, we provide for the slaughter of these breeds, as
well as for use as breeding female bulls and pregnant females.

ETCİ IRKLAR

Charolais

,
Belçika
Mavisi

Limousin

Hereford

Etçi sığır ırkları olarak nitelendirilen ırklar; sadece et verimi yönünden geliştirilmiştir. Bu ırkların
sütleri genellikle ticarî amaç için kullanılmaz ve sağılmaz. Sadece buzağılarına yetecek kadar süt
vermeleri yeterli sayılmaktadır.
Etçi sığır ırkları arasında en çok tercih edilen ve bilinenleri şunlardır;
Limousin: Renkleri açık yada koyu kızıldır. Ağız ve göz çevresi açık renktedir. Çok rahat ve sakin
yapısından dolayı sürüye uygundur. Doğum kolaylığı özellikle ön plândadır. Et bağlama özelliği
olağan üstüdür. Etinin az yağlı oluşu, et kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Kas yapısı iyidir. Et
randımanı üst seviyededir.
Charolais: Ülkemizde şarole olarak bilinmektedir. Son yıllarda en çok tercih edilen etçi sığır
ırklarından birisi haline gelmiştir. Rengi krem rengidir. İri ve ağır yapılı bir ırktır. Kesime gelen bir
dişi yaklaşık 800 kg, erkek ise 1000 kg ağırlığındadır.
Hereford: Bu ırkın vücudu koyu kırmızı ve kahverengi renktedir. Yüz, döş, göğüs altı, karın altı,
kuyruk ucu, sırt çizgisi ve bacakların alt kısımları ise beyaz renktedir. 14-15 aylık yaşa kadar
damızlıkta kullanılabilir. Adaptasyon yetenekleri iyidir, yemden yararlanma oranları yüksektir.
Kesim yaşında dişiler 500 kg, erkekler ise 800 kg civarındadır.
Belçika Mavisi:Belçika mavisinin heykelimsi, yoğun kaslı görüntüsü, çift kaslı olarak da bilinir.
Çift kaslı fenotipi kalıtsal bir durumdur ve kas hücrelerinin hacminin artışı yerine (hypertrophy)
kas hücrelerinin (iplikçiklerinin) sayısının artması sonucu (hyperplasia) oluşur. Bu kalıtsal durum
“Piedmontese” türü sığırlarda da bulunur. Her iki türdeki sığırların da yemi kasa çevirmede üstün
yetenekleri vardır bu da bu tür sığırların etlerinin yağ oranın düşük olmasını sağlar. Belçika mavisi
ismini türün tipik gri-mavi alaca görüntüsünden almış olmasına rağmen kılları beyazdan siyaha
kadar farklılık gösterebilir.
Firma olarak bu ırkların kesimi için temin ettiğimiz gibi ayrıca damızlık olarak kullanmak için dişi
boğa altı ve gebe olarakta teminini yapmaktayız.

KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIK
SMALL
LIVESTOCK

SHEEP
MERINOS

Features
Ÿ Merino sheep are hornless, but some rams can also be horned.
Ÿ The merino race, whose body is short, is white and has fine fleece,
but the underbelly and legs are fleecy, and the face of the head is
fleeceless. Their tails are slender and long
Ÿ While the live weight of sheep is 50-60kg, the live weight of rams
varies between 80-100kg.
Ÿ Lactation milk yield is between 30-35 kg in Merino sheep with a
lactation period of 70 days.
Ÿ Since the meat yield of sheep with a carcass weight of 25-30 kg
after slaughter varies by 45-50%, it is seen among sheep breeds
with high meat yield.
Ÿ With a fertility rate of 120%, Merino sheep are raised in sheep
breeding for various reasons, especially for wool.

Features
Ÿ Lambs of the breed, which are black when they are first born, turn gray
as they grow.
Ÿ Females are hornless.
Ÿ They have long legs, but their build is petite.
Ÿ Milk yield is quite high.
Ÿ They are resistant to cold and hot climates.
Ÿ Adaptation capabilities have improved.
Ÿ Body weight : Male: 55 ¬ 80 kg ? Female: 40 ¬ 50 kg
Ÿ Wool fineness: 20.9 micron (bottom) , 71.9 micron (top)
Ÿ Wool yield: 4.5 kg
Ÿ Lamb birth weight: 2.2 kg
Ÿ Number of lambs per litter: 2.35 ¬ 2.45
Ÿ Ratio of increase in number of lambs in one litter: 275% ¬ 280 (50%
Romanov female)
Ÿ Ratio of increase in number of lambs in one litter: 230% ¬ 240 (25%
Romanov female)
Ÿ Shows estrus in 3-4 months.
Ÿ The 5 track feature is very high (Sometimes it can be 6'z.) This feature is
only valid for purebred breeds.
Ÿ (Bazen 6’z olabilir.) bu özellik safkan ırklar için geçerlidir ama.

ROMANOV
SHEEP

ILE DE FRANCE
Appearance Features :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Color is white.
It is wide and large.
It has short and fine wool.
Suitable for sheep sheep breeding
It has a medium-sized face.
The nose and lips are thick..
Ears are large and never low.
The neck is short.
There are no folds in the skin.
It shows early development..

KOYUN
MERİNOS

Özellikleri
Ÿ Merinos koyunu boynuzsuzdur ancak bazı koçlar boynuzlu da
olabilmektedir.
Ÿ Vücudu kısa olan merinos ırkı beyaz ve ince yapağılı olmakla
birlikte karın altı ve bacakları yapağılı, başın yüz kısmı yapağısızdır.
Kuyrukları ince ve uzundur
Ÿ Koyunların canlı ağırlığı 50-60kg iken koçların canlı ağırlığı 80100kg arasında değişmektedir.
Ÿ 70 gün laktasyon süresi bulunan Merinos koyunu ırkında
laktasyon süt verimi 30-35 kg arasındadır.
Ÿ Kesim sonrası karkas ağırlığı 25-30 kg olan koyunların et
randımanı da %45-50 oranında değişkenlik gösterdiğinden et
verimi yüksek koyun ırkları arasında görülmektedir
Ÿ %120 oranında döl verimi ile de Merinos Koyunu başta yün için
o l m a k ü ze re ç e ş i t l i s e b e p l e r l e ko y u n b e s i c i l i ğ i n d e
yetiştirilmektedir.

Özellikleri
Ÿ İlk doğduklarında siyah renkte olan ırkın kuzuları
büyüdükçe gri renge dönerler.
Ÿ Dişileri boynuzsuzdur.
Ÿ Uzun bacaklıdırlar ancak yapıları minyondur.
Ÿ Süt verimi oldukça yüksektir.
Ÿ Soğuk ve Sıcak iklimlere karşı dayanıklıdırlar.
Ÿ Adaptasyon kabiliyetleri gelişmiştir.
Ÿ Canlı ağırlık : Erkek: 55 ¬ 80 kg ? Dişi: 40 ¬ 50 kg
Ÿ Yün inceliği : 20.9 mikron (alt) , 71.9 mikron (Üst)
Ÿ Yün verimi : 4.5 kg
Ÿ Kuzu doğum ağırlığı: 2.2 kg
Ÿ Bir batında kuzu sayısı: 2.35 ¬ 2.45
Ÿ Bir batında kuzu sayısı artış oranı: % 275 ¬ 280 (%50
Romanov dişi)
Ÿ Bir batında kuzu sayısı artış oranı: % 230 ¬ 240 (%25
Romanov dişi)
Ÿ 3-4 ayda kızgınlık gösterir.
Ÿ 5 iz özelliği çok yüksek (Bazen 6’z olabilir.) bu özellik safkan
ırklar için geçerlidir ama.

ROMANOV
KOYUNU

İLE DE FRANCE
Görünüm Özellikleri :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Renk beyazdır.
Enli ve iri yapılıdır.
Kısa ve ince yünlüdür.
Ağıl koyunculuğuna uygundur
Orta büyüklükte yüzü bulunur.
Burun ve dudaklar kalındır.
Kulaklar büyük ve asla düşük değildir.
Boyun kısadır.
Deride kıvrım bulunmaz.
Erken gelişme gösterir..

GOAT
,
SAANEN

Yield Characteristics
Body weight: :50-55 kg (adult) 45-50 kg (adult)
Fertility
:180-200%
80%
Lactation period:
:270 days
150 days
Lactation yield: :600 kg 40 kg
Fat in milk:
:%3-3.3 %3-3.3
Give Average Milk Per Day.
:2.2 kg 0.27 kg
Native Bristle (Hybrid) Yield Characteristics
Live weight : 50-55 kg
Fertility: 130%
Lactation period: 210 days
Lactation yield: 250-300 kg
Fat in milk: 3-3.3%
Give Average Milk Per Day. : 1.2 kg

Aleppo goats are known as dairy goats. However, due to the high
live weight gain, Aleppo goat is fed in its meat. The body of the
Aleppo goat is covered with long hairs. Ears are long and drooping.
There are earrings under the neck. Body color is red-brown,
although rare, gray and beige color can be found. Since its homeland
is the Middle East, it has adapted to the desert climate. It is a calm
breed of goat. It is one of the goat breeds that can withstand the most
thirst. It is a goat breed that can feed itself even with thorns, as it
feeds on the vegetation of the Middle East.
Ÿ Lactation period in Aleppo goats is 250 – 300 days. According to its
care, it has an average milk yield of 3 liters per day. Milk yield is the
most important among the characteristics of the Aleppo goat. It is
one of the most lactating goat breeds. It is easy to milk and has a
structure suitable for machine milking.
Ÿ It is known that adult goats from Aleppo goats exceed 100 kg live.
Average live weight of Aleppo goat females is 50 – 65 kg. It is
around 70 – 110 kg in men.
Ÿ Capricorn birth weight 4 – 5 Kg. is on average. The average birth rate
in a litter is between 1.5 and 2.2. Live weight gain in male kids is 250 –
300 Gr per day. is the average. Efficiency in meat is around 52%.
Ÿ

ALPİN

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

HALEP

This goat breed is highly adaptable to all kinds of climate and
maintenance and feeding conditions.
The head and ears of Alpine goats are medium in size and their
ears are erect.
There is no standard for body color. Body colors are made up
of combinations of gray, brown, black and red colors by
transitioning from white.
Alpine goats, which have a thin and bony structure, can be
easily raised in mountainous regions.
Live weight of adult Alpine goats is 55-70 Kg in females; 75-90
kg in males..
The fertility of Alpine goats is high. The twin rate is high and
the number of kids per abdomen is about 2. In short, it is
possible to get two offspring from each Alpine goat.
The growth rate of the offspring of Alpine goats is slightly
higher than that of Saanen goats.
The udder structure of the Alpine goat is very developed and it
is in the udder type of dairy goat breeds.
Lactation period in Alpine goats is 250-180 days and milk yield
in a lactation is 550-800 kg.

KECİ
,
SAANEN

Verim Özellikleri
Ÿ Canlı ağırlığı
:50-55 kg (ergin) 45-50 kg (ergin)
Ÿ Döl verimi
:%180-200
%80
Ÿ Laktasyon süresi
:270 gün
150 gün
Ÿ Laktasyon verimi
:600 kg 40 kg
Ÿ Sütte yağ
:%3-3.3 %3-3.3
Ÿ Günde Ort.Süt Ver. :2.2 kg 0.27 kg
Yerli Kıl (Melez) Verim Özellikleri
Ÿ Canlı ağırlık
: 50-55 kg
Ÿ Döl verimi
: %130
Ÿ Laktasyonsüresi
: 210 gün
Ÿ Laktasyonverimi
: 250-300 kg
Ÿ Sütte yağ
: %3-3.3
Ÿ Günde ort. süt verimi : 1.2 kg

Halep keçisi süt keçileri olarak bilinmektedir. Ancak canlı kilo
artışının yüksek olması nedeni ile Halep keçisi eti içinde
beslenmektedir.Halep keçisinin vücudu uzun kıllarla kaplıdır.
Kulaklar uzun ve sarkıktır. Boyun altında küpeler vardır. Vücut
rengi kımızı kahve renkli olup, nadirde olsa gri ve bej renkliye
rastlanabilir. Anavatanı Ortadoğu olduğu için çöl iklimine uyum
sağlamıştır. Sakin yapılı bir keçi ırkıdır. Susuzluğa en çok
dayanabilen keçi ırklarındandır. Ortadoğu bitki örtüsüyle
beslendiğinden dikenle bile karnını doyurabilen bir keçi ırkıdır.
Ÿ Halep keçilerinde laktasyon süresi 250 – 300 gün olaktadır.
Bakımına göre günde ortalama 3 Litre süt verimine sahiptir. Süt
verimi Halep keçisinin özellikleri arasında en önemlisidir. En çok
süt veren keçi ırklarındandır. Sağımı kolay, makine sağımına
müsait yapıya sahiptir.
Ÿ Halep keçisi ergin tekeler canlı olarak 100 kg geçtiği bilinmektedir.
Halep keçisi dişilerde ortalama canlı ağırlık 50 – 65 Kg. Erkeklerde
ortalama 70 – 110 Kg ortalamasındadır.
Ÿ Oğlak doğum ağırlığı 4 – 5 Kg. ortalamasındadır. Bir batında
doğum ortalaması 1,5 ila 2,2 arasındadır. Erkek oğlaklarda canlı
ağırlık artışı günlük 250 – 300 Gr. ortalaması olmaktadır. Etteki
Ÿ

ALPİN

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

HALEP

Bu keçi ırkının her türlü iklim ve bakım beslenme koşullarına
adaptasyonu yüksektir.
Alpin keçilerinde baş ve kulaklar orta büyüklüktedir kulakları
diktir.
Vücut rengi bakımından bir standart yoktur. Vücut renkleri
beyazdan geçiş yaparak gri, kahverengi, siyah ve kırmızı
renklerin bileşimlerinden oluşur.
İnce ve kemikli bir yapıya sahip olan Alpin keçileri dağlık
bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilmektedir.
Ergin Alpin keçilerinde canlı ağırlık dişilerde 55-70 Kg ;
erkeklerde 75- 90 kg kadardır.
Alpin keçilerinde döl verimi yüksektir. İkizlik oranı yüksek
olup bir batına düşen oğlak sayısı yaklaşık 2’dir. Kısaca her
Alpin keçisinden iki yavru almak mümkündür.
Alpin keçilerinin yavrularının gelişme hızı Saanen keçisine
oranla biraz daha yüksektir.
Alpin keçisinin meme yapısı çok gelişmiş olup sütçü keçi
ırklarının meme tipindedir.
Alpin keçilerinde laktasyon süresi 250-180 gün kadar olup, bir
laktasyondaki süt verimi 550-800 kg kadardır.

SHIPMENT

Transport is an important activity among farm activities and is of great importance in animal
welfare. The vast majority of farm animals are transported from one place to another for sale or
to be sent to different breeders at some point in their lives. Capturing, loading, transporting and
unloading animals has a major impact on their well-being.
Transports are very important in terms of animal welfare, animal-human health and livestock
economy. Transports that are not carried out under appropriate conditions cause
deaths/injuries in animals and decrease in milk quality, leading to economic losses. Animal
transport should be done carefully in terms of animal and public health. Uncontrolled animal
movements have a great impact on the spread of foot and mouth, brucellosis, tuberculosis and
other infectious diseases in animal markets. Factors such as the loading of animals on transport
vehicles, the characteristics of the loading and unloading ramp, the space allocated per animal
in the vehicle, the characteristics of the transport vehicle (suspension system, height, ventilation
in closed vehicles, etc.), road and climatic conditions have a direct impact on welfare. Among
these factors, the area allocated per animal (loading density), loading and unloading ramps and
transportation times are of great importance, especially in transportation vehicles.
As KAYALAR GROUP, all kinds of responsibilities are fulfilled in terms of both the
importation of animals from abroad and the safe and healthy delivery of animals to the
customer enterprises (animal transport insurance) after sales, and we take great care in
providing favorable transport condition

SEVKİYAT

Çiftlik faaliyetleri içinde nakil, önemli bir faaliyettir ve hayvan refahı konusunda büyük önem arz
etmektedir. Çiftlik hayvanlarının büyük bir çoğunluğu yaşamlarının bazı dönemlerinde bir
yerden başka bir yere satış veya farklı yetiştiricilere gönderilmek amacıyla taşınmaktadırlar.
Hayvanların yakalanması, yüklenmesi , taşınması ve boşaltılması refahları üzerinde çok önemli
bir etkiye sahiptir.
Nakiller hayvan refahı, hayvan-insan sağlığı ve hayvancılık ekonomisi bakımından oldukça
önemlidir. Uygun şartlarda yapılmayan nakiller hayvanlarda ölümlere/yaralanmalara, süt
kalitesinin düşmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hayvan ve halk sağlığı
açısından hayvan nakillerinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri
hayvan pazarlarının şap, brusella, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük
etkisi vardır. Hayvanların nakil araçlarına yüklenmeleri, yükleme ve boşaltma rampasının
özellikleri, araçta hayvan başına ayrılan alan, nakil aracının özellikleri (süspansiyon sistemi,
yükseklik, kapalı araçlarda havalandırma vb.), yol ve iklim koşulları gibi faktörler refah üzerine
doğrudan etkili olmaktadır. Bu faktörlerden özellikle nakil araçlarında hayvan başına ayrılan alan
(yükleme yoğunluğu), yükleme ve boşaltma rampaları ile nakil süreleri büyük önem arz
etmektedir.
KAYALAR GROUP olarak gerek yurtdışından hayvanların getirtilmesi gerekse satış sonrasında
hayvanların müşteri işletmelerine sağlıklı ve sağ salim ulaştırılması (hayvan sevk sigortası )
hususunda her türlü sorumluluk yerine getirilmekte ve elverişli nakil koşullarının sağlanmasında
çok özenli davranılmaktadır.

TARIM
MAKİNALARI VE EKİPMANLARI
AGRICULTURE
MACHINERY AND EQUIPMENT

10 CUBE HORIZONTAL DOUBLE
WIRE FEED MIXER

KYL-YMK 10

Kayalar KYL-YMK 10, double auger horizontal feed mixer is the ideal machine for small and
medium sized enterprises. The low height of the machine allows it to be used in many
businesses without any problems. Thanks to the 2 main auger at the base of the machine, the
ration is mixed quickly and homogeneously.
There are carefully positioned specially designed blades on the well-balanced horizontal main
spirals. Thanks to the round and flat blades, all the materials thrown into it are easily shredded.
Thanks to the lugs in the positions where the blades pass close to the middle wall, the contents
are cut and brought to the desired particle size without wrapping around the spirals.
Thanks to quality transmissions, ST52 metal body, specially designed spirals and blades,
optimum performance hydraulic system, solid chassis and tires, the machine has high
performance and longevity.
Kayalar horizontal feed mixers are equipped with a self-hydraulic system, hydraulic cover,
loading bucket and conveyor belt as standard. The options left to the preferences of the users are
the programmed weighing system and the 2nd side conveyor.
It can be manufactured in the desired capacity as 4 - 6 - 9 - 12 Cube

10 METREKÜP YATAY ÇİFT HELEZONLU
YEM KARMA MAKİNESİ

KYL-YMK 10

Kayalar KYL-YMK 10, çift helezonlu yatay yem karma makinesi küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler için ideal makinedir. Makinenin yüksekliğinin az olması birçok işletmede sorunsuzca
kullanılmasını sağlamaktadır. Makine tabanında bulunan 2 ana helezon sayesinde, rasyon hızlı ve
homojen bir şekilde karışmaktadır.
Balansı çok iyi sağlanmış yatay ana helezonlar üzerinde, dikkatlice konumlandırılmış özel
tasarımlı bıçaklar bulunmaktadır. Yuvarlak ve yassı bıçaklar sayesinde içine atılan tüm
materyaller kolaylıkla parçalanır. Bıçakların orta duvara yakın geçtiği konumlardaki kulakçıklar
sayesinde, içerikler helezonlar üzerine dolanmadan, sarılmadan kesilir ve istenilen partikül
boyutuna getirilir.
Kaliteli şanzımanlar, ST52 metal gövde, özel tasarım helezonlar ve bıçaklar, optimum
performanslı hidrolik sistem, sağlam şase ve lastikler sayesinde makine, yüksek performanslı ve
uzun ömürlü olmaktadır.
Kayalar yatay yem karma makinelerinde standart olarak kendinden hidrolik sistem, hidrolik
kapak, yükleme kepçesi ve konveyör bant bulunmaktadır. Kullanıcıların tercihine bırakılmış
opsiyonlar programlı tartı sistemi ve 2. yan konveyördür.
4 - 6 - 9 - 12 Metreküp olarak istenilen kapasitede imalatı yapılabilir.

Ba Bale Loading Machine

KYL-BYM

Kayalar Bale Loading Machine; It is a machine that collects the prismatic bales waiting on the field
surface and loads them on the trailer. The person on the trailer stacks the loaded bales properly.
The machine takes its movement from the tractor PTO. By means of the hydraulic system on the
machine, the height of the machine can be adjusted as desired.
This feature; It facilitates the stacking process.
It is connected to the tractor with the drawbar system. The drawbar is changed according to the
work and road conditions. In addition, the collection mouth can be adjusted to different levels in
accordance with rough terrain conditions.

Length :5700 mm
Weight : 500 kg
Height (work location) : 1500-3500 mm

Width (work location) : 1880 mm
Altitude (road location): 2000 mm
Width (road location) :1800 mm
Tire size : 5,60-13

Balya Yükleme Makinesi

KYL-BYM

Kayalar Balya Yükleme Makinesi; tarla yüzeyinde bekleyen prizmatik balyaları toplayan ve
römorka yükleyen bir makinedir. Römork üzerindeki kişi yüklenen balyaları uygun şekilde istif
eder. Makine hareketini traktör kuyruk milinden alır. Makine üzerindeki hidrolik sistem vasıtası
ile makine yüksekliği istenilen şekilde ayarlanabilmektedir.
Bu özellik; istifleme işleminde kolaylık sağlamaktadır.
Traktöre çeki sistemiyle bağlanır. Çeki oku iş ve yol durumuna göre değiştirilmektedir. Ayrıca
toplama ağzı engebeli arazi koşullarına uygun olarak farklı kademelere ayarlanabilmektedir.

HORIZONTAL MILK COOLING TANK

KYL-SST

PRODUCT DESCRIPTION
Bacterial growth will continue until the milk is lowered to +10 C, which is the most critical point
during cooling. The shorter this period, the lower the bacterial count will be. Kayalar cooling tanks
are available in varieties between 300 kg and 10 tons. The most suitable cooling and pre-cooling
systems for the producer's needs are produced in accordance with the operating style of the
milking system. With the automatic washing technology, every square centimeter surface area is
ensured to come into contact with the same and sufficient amount of cleaning liquid.
PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS
GENERAL FEATURES

SIZES
Height: 600 cm Depth: 600 cm Width:
600 cm Length: 600 cm

Material: AISI 304 Stainless Steel
Total Gross Volume: 3000 LT
Product Type: Horizontal
Electronic Display: Yes
Control System: Yes
Sound Level: 80 (dBA) Climate Class: SN-TdBA)
İklim Sınıfı: SN-T

CONSUMPTION INFORMATION
Energy Class: 600 cm
Daily Energy Consumption: 600 cm
Annual Energy Consumption: 600 cm

YATAY SÜT SOĞUTMA TANKI

KYL-SST

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Sütün soğutulması sırasında en kritik nokta olan +10 C ye düşürülmesine kadar geçen sürede
bakteri üremesi devam edecektir. Bu süre ne kadar kısa olursa bakteri sayısı o kadar az olacaktır.
Kayalar soğutma tanklarının 300 kg ile 10 ton arasında çeşitleri mevcuttur. Üreticinin ihtiyacına en
uygun soğutma ve ön soğutma sistemleri sağım sisteminin işleyiş tarzına uygun imal
edilmektedir. Otomatik yıkama teknolojisi ile her santimetrekare yüzey alanı aynı ve yeterli
miktarda temizleyici sıvının temas etmesi sağlanmıştır.
ÖLÇÜLER
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GENEL ÖZELLİKLER
Malzeme: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Toplam Brüt Hacim: 3000 LT
Ürün Tipi: Yatay
Elektonik Gösterge: Var
Kontrol Sistemi: Var
Ses Seviyesi: 80 (dBA)
İklim Sınıfı: SN-T

Yükseklik: 600 cm
Derinlik: 600 cm
Genişlik: 600 cm
Uzunluk: 600 cm
TÜKETİM BİLGİLERİ
Enerji Sınıfı: 600 cm
Günlük Enerji Tüketimi: 600 cm
Yıllık Enerji Tüketimi: 600 cm

LIQUID FERTILIZER

B -M

C- AGRO
Group

LIQUID FERTILIZER
Our group company MAC AGRO TARIM TEKNOLOJİLERİ İTH. IHR. LTD. STI. Which was established in
2020 with the aim of increasing the productivity in the field of agriculture by offering the added value
and high technology that the Netherlands revealed in the field of agriculture, first to our country and
then to the neighboring countries and the Middle East countries. MAC KALSEDON, MAC OPAL ve
MAC AMETIST ürünlerimizin faydaları:
It is a fertilizer based on Silicon plant available as silicic acid.
Increases resistance against Fungi, Insects and Pests.
Increases resistance to drought and salinity (Reduces Water Use)
Improves crop quality: Increases Brix, firmness, shelf life.
More efficiency: Weight, Size and Better quality
Forms a larger root system.
More and stronger stems/shoots are formed in less time.
Daha fazla klorofil içeren daha büyük yapraklar ve daha fazla ürün olur.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

SIVI GÜBRE

B -M

C- AGRO
Group

Grup firmamız MAC AGRO TARIM TEKNOLOJİLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 2020 yılında Hollanda’nın tarım
alanında ortaya çıkardığı katma değer ve yüksek teknolojiyi önce ülkemize sonra da komşu ülkeler ile
ortadoğu ülkelerine kullanımına sunarak tarım alanında verimliliği artırmayı hedef edinerek kurulmuştur.
MAC KALSEDON, MAC OPAL ve MAC AMETIST ürünlerimizin faydaları:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Silisik asit olarak mevcut Silikon bitkisine dayalı bir gübredir.
Mantar, Böcek ve Haşerelere karşı direnci arttırır.
Kuraklığa ve tuzluluğa karşı direnci artırır (Su Kulanımını Azaltır)
Mahsulün kalitesini artırır: Brix, sıkılık, raf ömrünü artırır.
Daha fazla verim: Ağırlık, Boyut ve Daha iyi kalite
Daha büyük kök sistemi oluşturur.
Daha fazla ve daha güçlü gövdeler/sürgünler daha kısa sürede oluşur.
Daha fazla klorofil içeren daha büyük yapraklar ve daha fazla ürün olur.

TARIM - SERA
AGRICULTURE - GREENHOUSE

TARIM
AGRICULTURE

Ülkemizin coğrafi yapısına uygun, iklim şartlarına
göre her bölgeden örtü altı Tarım - Sera projeleri
geliştirmekte, müşterilerimizin talepleri
doğrultusunda hizmet verilmektedir.
KAYALAR GROUP bünyesinde 2018 yılında faaliyete
geçen 20.000 m2 sera tesisimizde domates,
biber,yeşillik ve her türlü sebze üretimi
yapılmaktadır. Domates üretiminden yıllık min 400
ton ürün alınmaktadır.
2020 yılında hayvan yemi olarak kullanılmak üzere
1000 Dekar arazi üzerinde mısır,yulaf,yonca gibi
kaba yem ürünlerin üretimine başlanmıştır.

SERA
GREENHOUSE

In accordance with the geographical structure of our
country, according to the climatic conditions,
greenhouse agriculture - greenhouse projects are
developed from each region, and services are
provided in line with the demands of our customers.
Tomatoes, peppers, greens and all kinds of
vegetables are produced in our 20.000 m2
greenhouse facility, which became operational in
2018 within the body of KAYALAR GROUP. A
minimum of 400 tons of product is taken annually
from tomato production.
In 2020, the production of roughage products such
as corn, oats and alfalfa was started on 1000 decares
of land to be used as animal feed.

MACHINES

EQUIPMENT

It is an agricultural sector company located in Burdur, with 100% Turkish capital, with extensive
experience in greenhouse agriculture and a great technological development suitable for agricultural
production, specializing in greenhouse design, development, marketing and installation. We design and
manufacture structures and equipment using the most advanced technology to ensure our customers'
complete satisfaction.
It is one of the goals of KAYALAR TARIM&SERA to develop every day, to create innovative solutions, to
seek the ways of continuous improvement, to provide more efficiency and profitability to the customer
without leaving the installations behind. works to adapt it to customer expectations by adapting.
Our facilities have optimal working conditions for the preparation of products, their preservation status
and the possibility of storing more items of all types. A quality product should always be accompanied by
excellent service. Our aim is to ensure that our product is tailored to each customer's needs, while at the
same time facilitating the maximum technology and the most efficient innovation, guaranteeing the
maximum speed of implementation and a quality service.

THE BEST...
WITH GREENHOUSE SOLUTIONS
For Your Growth And Fast Development
We Desıgn Specıal Solutıons
To Your Needs

WE ARE IN THE WORLD MARKET
Kayalar Group, w th ts un que ph losophy
cont nues to take ts place n the world
market n agr cultural mach nery.

MAKİNA

EKİPMAN

Burdur’ da yerleşik, %100 Türkiye sermayeli, örtü altı tarım konusunda geniş deneyime ve tarımsal üretime
uygun büyük bir teknolojik gelişmeye sahip, sera tasarımı, geliştirme, pazarlama ve kurulumunda
uzmanlaşmış bir tarım sektörü şirketidir. Müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlamak için en ileri
teknolojiyi kullanarak yapılar ve ekipmanları tasarlar ve üretiriz.
Her gün gelişerek , yenilikçi çözümlerin yaratılmasını sağlayan,sürekli ilerlemenin yollarını arayana ,
kurulumları geride bırakmadan ve müşteriye daha fazla verimlilik ve karlılık sunmak KAYALAR TARIM&SERA
‘nın hedeflerinden biridir.Teknik ve ticari ekibimiz, sunduğu ürünleri, yıllar içinde gelişen, pazar taleplerine
ve yetiştirme yöntemlerindeki değişikliklere uyum sağlayarak müşteri beklentilerine uyarlamak için
çalışmaktadır.
Tesislerimizde , ürünlerin hazırlanması, korunma durumları ve her türden daha fazla sayıda eşya depolama
imkanı için en uygun çalışma koşullarına sahiptir . Kaliteli bir ürüne her zaman mükemmel hizmet eşlik
etmelidir. Amacımız, her müşteriye, ürünümüzün ihtiyaçlarına göre ayarlanmasını sağlamak ve aynı
zamanda maksimum teknolojiyi ve en verimli yeniliği kolaylaştırmak, maksimum uygulama hızını ve kaliteli
bir hizmeti garanti etmek için çalışıyoruz.

EN İYİ...
SERA ÇÖZÜMLERİYLE
Daha Akıllı Ve Daha Hızlı Büyümen z İç n
İht yaçlarınıza Özel Çözümler
Tasarlıyoruz

DÜNYA PAZARINDAYIZ

Kayalar Group, kend ne özgü felsefes le
tarım mak neler nde dünya pazarında yer n
almaya devam ed yor.

OUR CONSULTING
SERVICES
Credit Consultancy:
In order to increase the production in the livestock sector of our state and to increase the number
of Bee farms in livestock, Ziraat Bank provides the opportunity to pay in two equal installments
each year for the next 5 years, with a subsidized 2-year grace period. The reason why there is a 2year grace period here is to pay for the raw material investment of the investment made by the
breeding heifer producers by purchasing calves 3 times in 2 years from the imported pregnant
heifers, etc. It is carried out in order to concentrate only on production and to ensure business
continuity by financing it.
As Kayalar Group, we, as Kayalar Group, inform and direct our producers about this loan, with
the title of Breeding Heifer Breeding Center, which our state has given us, and directing our
producer on breeding heifer production, and within the scope of informing, 25% of the animal
cost must be covered by our producer as equity capital. It is credited over . There is zero interest
in this loan, only appraisal fee, package costs, commission costs are charged, and a mortgage
and guarantor is sought according to the credit rating of our producer.
We continue to assist our producers in the preparation of credit files by directing our producers
in the documents required to be prepared for the loan, and our activities to guide and inform
our producers. From these credit opportunities, we help our producers in detail both on our
website, on our social media accounts and when they call us, and we see our producers not as
customers but as companions in order to contribute to the production of our country, and we
are with them at every stage.
Our aim is to contribute to the production of our country by providing accurate information
and directing our producers, determining the number of pieces suitable for their budget with
our producer, and contributing to our country's production by contributing to our country's
production by contributing to become a country that exports, not imports, in animal
husbandry.
Visa Consultancy:
As Kayalar Group, we take our producers abroad for their purchases of 30 heads or more, and
we do the visa procedures ourselves for the purchase of breeding heifers to be provided by our
Group company Kayalar GMBH and Kayalar LIVESTOCK, as well as for manufacturers and
suppliers who want to go abroad for machinery and equipment imports and other imports,
apart from the purchase of pregnant heifers. We provide visa consultancy to entrepreneurs.
Our aim is to save you from many formalities that waste time in consulates and to ensure that
you get a visa quickly and accurately.

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİMİZ
Kredi Danışmanlığı:
Devletimizin hayvancılık sektöründe üretimi arttırmak için ve hayvancılıkta Ari işletme
sayısını yükseltmek amacıyla Ziraat Bankası sübvansiyonlu 2 yıl ödemesiz sonraki 5 yılda her
yıl birer eşit taksitle ödeme imkanı sağlıyor. Buradaki 2 yıl ödemesiz olmasının sebebi
damızlık düve üreticilerinin almış oldukları ithal gebe düvelerden 2 yılda 3 defa buzağı alarak
yapmış olduğu yatırımın işletme hammadde yatırımını vb. finanse ederek sadece üretime
yoğunlaşması ve işletme sürekliliğini sağlaması amacıyla yapılmaktadır.
Kayalar Group olarak biz üreticilerimizin bu kredi hakkında bilgilendirip ve yönlendirerek
devletimizin bize yüklediği damızlık Düve Yetiştirme Merkezi unvanıyla damızlık düve
üretimi konusunda üzerimize düşen üreticimizi yönlendirme, bilgilendirme kapsamında bu
kredinin şartları arasında hayvan bedelinin %25'lik kısmı üreticimiz tarafından öz sermaye
olarak karşılanması gerekiyor %75'i üzerinden kredilendiriliyor. Bu kredide sıfır faiz
işletiliyor sadece ekspertiz ücreti paket masrafları komisyon masrafları alınmakta ipotek
konusunda üreticimizin kredi notuna göre ipotek ve kefil aranmaktadır.
Kredi için hazırlanması gereken evraklarda üreticilerimizi yönlendirerek kredi dosyası
hazırlanmasında yardımlarımız ve üreticilerimizi yönlendirme ve bilgilendirme
faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu kredi olanaklarından gerek internet sitemizde gerek
sosyal medya hesaplarımızda ve bizi aramalarında detaylı bir şekilde üreticimize vakit
kaybettirmeden yardımcı olmaktayız ve üreticilerimizi ülkemizin üretimine katkı koymak
için müşteri olarak değil yol arkadaşı olarak görmekteyiz ve her aşamada yanlarındayız.
Amacımız üreticilerimiz doğru bilgi verip ve yönlendirerek kendisine bütçesine uygun adet
sayısını üreticimizle belirleyerek ülkemizin üretimine siz değerli yol arkadaşlarımızla katkı
koyarak üreten ve hayvancılıkta ithal eden değil ihracat yapan bir ülke haline gelmek için
katkı koymaktır.
Vize Danışmanlığı:
Kayalar Group olarak üreticilerimizin 30 baş ve üzeri alımlarında yurtdışına götürerek
oradaki Grup şirketimiz olan Kayalar GMBH ve Kayalar LIVESTOCK şirketlerimiz tarafından
sağlanacak damızlık düve alımlarında vize işlemlerini kendimiz yapmaktayız ayrıca gebe
düve alımları dışında makine ve ekipman ithalatlarında ve başka ithalatlarda yurtdışına
çıkmak isteyen üretici ve girişimcilere vize danışmanlığı yapmaktayız.
Amacımız konsolosluklarda vakit kaybı yaratan birçok formalite İşlemden sizleri kurtararak
hızlı ve doğru bir şekilde vize almanızı sağlamaktır.

OUR VETERINARY
SERVICES
KAYALAR GROUP As KAYALAR GROUP Imported Livestock, from 2011 to the present, 445
people from Austria, Germany, Czechia, Slovakia countries in Europe were selected by our
professional veterinarians from large pastures and pastures, free from tuberculosis and
brucella diseases in accordance with the Turkish Ministry of Agriculture and Forestry criteria,
and the selection committee of our ministry was selected. After receiving the approval, customs
entry is made to the territory of our country. Within the scope of the project of the Ministry's
Breeding Heifer Breeding Center with a capacity of 2000 head, located in Burdur Gölhisar
district, Turkey's first farm has been completed and the first animal has been sold, and our
animals are entered into our farm under veterinary control. During the quarantine, the
necessary vaccinations are made under the supervision of Gölhisar Agriculture and Forestry
Branch. It sees practices such as acclimation and adaptation in the country's soil, feed mixed
ration order, animal locks and adaptations from the pastures and pastures of Europe to the farm
life in Turkey.
Animal selections are carried out by veterinarian teams together with our producers invited by
our marketing department for our animals whose quarantine is over.
Selected animals are taken into a separate compartment and reviewed by physical control.
In general, after the animal selections, unfortunately, people who own animals learn that the
animals are not pregnant and incur financial and moral losses. Before being delivered to
our esteemed producers, our animals that pass the test are carefully placed in our animal
transport vehicles and delivered to you, taking into account 100% customer satisfaction, by
delivering the charts indicating the vaccination programs and nutritional ration programs after
the animals are downloaded to your farm. We will continue to be with you with our animal
after-sales veterinary services. If we list this service under a few headings; Quality Seed
Supply
1- After receiving your calf, we can visit your farm and inseminate by our veterinarians by
calling us for seed selection. In this way, you can keep your 2nd generation calves at European
standards.
Animal Inspection and Controls
As Kayalar Group veterinary service, we are with you in these situations. Our specialist
physicians carry out examinations and controls and provide you with the necessary medicines
and food supplements upon diagnosis.

VETERİNERLİK
HİZMETLERİMİZ
KAYALAR GROUP İthal Hayvancılık olarak 2011 yılından günümüze kadar 445 kişiye
Avrupa’nın Avusturya, Almanya, Çekya, Slovakya ülkelerinden T.C Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye kriterlerine uygun tuberküloz ve brusella hastalıklardan ari olarak geniş otlak ve
meralarından profesyonel veteriner hekimlerimiz tarafından ön seçimde bulunarak
bakanlığımız seçim heyetinin onayını aldıktan sonra ülkemiz topraklarına gümrük girişi
yapılır.
Burdur Gölhisar ilçesinde bulunan 2000 baş kapasiteli bakanlığın Damızlık Düve Yetiştirme
Merkezi proje kapsamında Türkiye’nin ilk çiftlik inşasını tamamlayıp ilk hayvan satışını
gerçekleştirmiş, Kayalar DDYM ünvanı almış olan karantina çiftliğimize gümrük girişleri
yapılmış hayvanlarımızın veteriner kontrolünde çiftliğimize hayvan girişleri yapılır.
Karantina süresince gerekli aşıları Gölhisar Tarım ve Orman Şubesi takibinde yapılır. Ülke
topraklarındaki alıştırma ve adaptasyonu, yem karma rasyon düzeni, hayvan kilitlerini
alıştırma gibi uygulamalar görür ve Avrupa’nın mera ve otlaklarından Türkiye’deki çiftlik
hayatına geçiş adaptasyonları sağlanır.
Karantinası biten hayvanlarımızın pazarlama departmanımızın davet etmiş olduğu
üreticilerimizle beraber veteriner ekiplerince hayvan seçimleri gerçekleştirilir. Seçilen
hayvanlar ayrı bir bölmeye alınarak fiziki kontrol ile gözden geçirilir. Genelde hayvan
seçimlerinden sonra ne yazık ki hayvanları sahiplenen kişiler hayvanların gebe olmadığını
öğrenerek maddi ve manevi kayba uğrarlar ama Kayalar Group İthal Hayvancılık markası
burada devreye girerek, fiziki kontrollerden geçen hayvanlarımızın her birinden kan numunesi
olarak yine çiftliğimizde bulunan geniş kapsamlı laboratuvarlarımızda gebelik testi yapılır.
Testten geçen hayvanlarımız siz değerli üreticilerimize teslim edilmeden önce hayvanları
çiftliğinize indirdikten sonraki aşı programlarını ve beslenme rasyon programlarını belirten
çizelgeleri tarafınıza teslim ederek % 100 müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak
hayvan taşıma araçlarımıza dikkatli bir şekilde yerleştirilerek tarafınıza teslim edilir. Hayvan
satış sonrası veterinerlik hizmetlerimiz ile yanınızda olmaya devam ederiz.Bu hizmetimizi de
birkaç başlık altında sıralayacak olursak;
Kaliteli Tohum Temini
1- Buzağınızı aldıktan sonraki tohum seçiminde bizleri arayarak veteriner hekimlerimiz
tarafından çiftliğiniz ziyaret edilip tohumlama yapabiliriz. Bu sayede 2. Nesil buzağılarınızı
Avrupa standartlarında tutabilirsiniz.
Hayvan Muayene ve Kontrolleri
Dünya üzerinde hiçbir canlı yoktur ki hastalık geçirmesin Kayalar Group veterinerlik hizmeti
olarak bu durumlarda yanınızdayız. Uzman hekimlerimiz muayene ve kontrolleri yaparak
teşhis üzerine gerekli ilaç ve gıda takviyelerini tarafınıza sunarız.

ADVANTAGES OF WORKING
WITH US
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Because we have been operating in the Turkish market for many years, the awareness of the
KAYALAR brand and our high reliability.
We have a wide customer portfolio that we can reach in the country and especially in the Turkic
Republics and the Middle East market
Being the only company that can export in the livestock sector in Turkey and already has an
export permit.
Our facility capacity is to have 2500 head of quarantine applied at the same time and we are the
first and only company in Turkey to obtain the BREEDING HEIVER BREEDING CENTER
license and still continue its activities.
Production of roughage (oat, corn, alfalfa, etc.) for use in our own animal feeding on 1000
decares of land
Our modern facility, machinery and equipment inventory in European standards.
Managing our animal care, marketing and sales network with a professional and long-term
team of experts.
We have warm relations at the level of partnership with the relevant ministries and institutions
of our state regarding all kinds of bureaucratic and economic cooperation.

BİZİMLE ÇALIŞMANIN
AVANTAJLARI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TÜRKİYE pazarında uzun yıllardır faaliyette bulunmamız sebebiyle KAYALAR markasının
bilinirliği ve güvenilirliğimizin yüksek olması.
Yurtiçinde ve başta Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarı olmak üzere ulaşabileceğimiz
müşteri portföyümüzün geniş olması
Türkiye’de hayvancılık sektöründe ihracat yapabilen ve hali hazırda ihracat izni olan tek
firma olmamız.
Tesis kapasitemizin aynı anda 2500 baş hayvana karantina uygulanmasına sahip olması ve
Türkiye ’ de DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRME MERKEZİ lisansını alan ve halihazırda
faaliyetine devam eden ilk ve tek firma olmamız.
1000 dekar arazi üzerinde kendi hayvan beslememizde kullanmak üzere yapılan kaba yem
üretimi (yulaf,mısır,yonca…vb)
Avrupa standartlarında modern Tesis,makine,ekipman envanterimizin bulunması.
Hayvan bakım,pazarlama ve satış ağımızın profesyonel ve uzun süredir birlikte çalışan
uzman bir ekiple yürütülmesi.
Her türlü bürokratik ve ekonomik işbirliği konusunda devletimizin ilgili bakanlık ve
kurumları ile partnerlik düzeyinde sıcak ilişkilere sahip olmamız

İTHALAT - İHRACAT

IMPORT - EXPORT

Kayalar Dış Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama,

Kayalar Foreign Trade Consulting and Marketing

uluslararası ticaret üzerine uzmanlaşmış bir

is a company specializing in international trade.

firmadır. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizle "Doğru

We work with our services and products in line

Zaman, Doğru Yer" prensibi doğrultusunda

with the "Right Time, Right Place" principle.

çalışıyoruz.

Since its establishment, Kayalar aims to cooperate

Kayalar kuruluşundan bu yana kalite bazlı hizmet
anlayışıyla, Türkiye'den çeşitli ürün grupları
tedarik etmek isteyen yurt dışı firmalarla işbirliği
yapmayı amaçlamaktadır.
Kayalar Dış Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama,
tüm dünya pazarlarındaki müşterilere hizmet
vermektedir.

with foreign companies that want to supply
various product groups from Turkey, with a
quality-based service approach.
Kayalar Foreign Trade Consulting and Marketing
serves customers in all world markets.
The main goal of our company is to increase the

Şirketimizin ana hedefi Türkiye'de çeşitli

foreign trade volume of our country by providing

sektörlerde üretim ve/veya satış yapan firmalarla,

communication between companies engaged in

yurt dışındaki alıcılar arasında iletişim sağlayarak

production and / or sales in various sectors in

ülkemizin dış ticaret hacmini arttırmaktır. Bu

Turkey and buyers abroad. For this purpose, our

amaçla şirketimiz firmaların çeşitli ihtiyaçlarına

company has adopted a service approach that can

c e va p ve r e b i l e c e k b i r h i z m e t a n l a y ı ş ı n ı

meet the various needs of companies and has

benimsemiş ve buna uygun bir yapı geliştirmiştir.

developed a structure suitable for this.

YEM VE YEM KATKI MADDELERİ
KAYALAR GRUP, kuruluşundan itibaren pazarın
ve paydaşlarının beklentilerini karşılayarak,
büyüyen dağıtım ağı ve müşteri portföyüyle
Büyükbaş sektörünün damızlık düve
yetiştiriciliğinde önder kuruluşu haline gelmiştir.
Firmamız, sürekli gelişmeyi hedeﬂeyen takım ruhu
ile devamlı büyüyen proﬁlini koruyarak, bölgede
sektörün lider kuruluşlarından biri olma yolunda
uzman olduğu alanlarına beslenme ekonomisini de
ekleyerek müşterilerinin güvenini ve takdirini
kazanmış olup Türk Tarım ve Hayvancılığının
gelişimine artan sosyo-ekonomik ihtiyaçlar
doğrultusunda ülkemizdeki büyükbaş sektörünün
standartlarını yükseltmeye devam etmektedir.
Büyükbaş besleme alanlarına da faaliyetini
odaklayan KAYALAR GROUP,
(yonca,silaj,ﬁğ,arpa

kaba yem

vs.) ve destekleyici ve

koruyucu yem katkıları başta olmak üzere kaliteli
ürün ve hizmetleri besin zincirinde mükemmellik
anlayışıyla sürdürmekte,yaygın müşteri kitlesiyle
sektörün kılavuzu olmaya devam etmektedir.
KAYALAR GROUP ; Müşteri ve paydaş odaklı
yaklaşımıyla, müşteri taleplerini olabildiğince
ekonomik ve etkin çözüm önerileri, ürünler ve
kaynaklarla yerine getirmeyi ilke edinmiş olup
yalnızca hayvan satışı değil hayvan sağlığı ve
beslemesindeki ürün tedarikiyle aynı zamanda
çalıştığı kurumların gelişimine de katkı sağlayarak
birlikte büyüme hedeﬂi bir iş ortaklığı
amaçlamaktadır.

FEED AND FEED ADDITIVES
KAYALAR GROUP, by meeting the expectations of
the market and its stakeholders since its
establishment, has become the leading institution in
the breeding heifer breeding of the ca le industry
with its growing distribution network and customer
portfolio.Our company has gained the trust and
appreciation of its customers by maintaining its evergrowing proﬁle with a team spirit aiming at
continuous development, adding nutrition
economics to its areas of expertise, on the way to
becoming one of the leading companies in the sector
in the region, and continues to raise the standards of
the ca le industry in our country in line with the
increasing socio-economic needs for the
development of Turkish Agriculture and Livestock.
is doing.Focusing its activities on ca le feeding
areas, KAYALAR GROUP maintains quality
products and services, especially roughage (alfalfa,
silage, vetch, barley etc.) and supplementary and
protective feed additives, with an understanding of
excellence in the food chain, and continues to be the
guide of the sector with its widespread customer
base.Focusing its activities on ca le feeding areas,
KAYALAR GROUP maintains quality products and
services, especially roughage (alfalfa, silage, vetch,
barley etc.) and supplementary and protective feed
additives, with an understanding of excellence in the
food chain, and continues to be the guide of the sector
with its widespread customer base.KAYALAR
GROUP ; With its customer and stakeholderoriented approach, it has adopted the principle of
fulﬁlling customer demands with as much
economical and eﬀective solution oﬀers, products
and resources as possible, and aims at a business
partnership with the goal of growing together by
contributing not only to animal sales, but also to the
development of the institutions it works with, not
only with the supply of products in animal health
and nutrition.

TELEFON

: 05053523466
: 02482341177
: 02482339090
:

info@groupkayalar.com

: www.groupkayalar.com
:

kayalar group thalhayvancılık

Kayalar Group İthal Hayvancılık

: Sorkun Gölhisar Burdur

0 505 352 34 66

