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Tek Sağlık Neden Önemli?

İnsanlarda bilinen 1.407 patoje-
nin %60’ının zoonotik olduğu ve 
Avrupa’da 2018 yılında 36 ülkede ra-
porlanan yaklaşık 400.000 zoonozun 
%90’dan fazlasının gıda kaynaklı ol-
duğu göz önüne alındığında, hayvan-

sal kaynaklı gıdaların güvenilirliği ve 
canlı üretimden, perakendeye kadar 
tüm gıda zinciri boyunca çalışan ve-
teriner hekimlerin mesleki önemi de 
daha iyi anlaşılabilir. İnsan sağlığını 
koruyabilmek hayvan sağlığını koru-
yabilmekten geçerken, çevre faktörü 
de göz ardı edilemeyecek kadar önem 

kazanmaktadır.

Tek Sağlık deyince ne anlamalıyız?

VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 

Bayhan, bu soruyu şöyle açıklıyor: 

“Çok eskilerden beri insan sağlığı ile 

hayvan ve çevre sağlığı arasında bir 

Yabani veya evcil hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, pandemi ile birlikte yeniden 
gündeme gelirken “Tek Sağlık” konseptinin önemi de bir kez daha anlaşıldı. Bu kapsamda, 
zoonotik hastalıklara yönelik   disiplinler arası yaklaşımı benimseyen VİSAD (Veteriner 
Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği), bünyesinde Tek Sağlık Çalışma Grubu oluşturduğunu 
duyurmuştu.

Bu anlamda VİSAD Başkanı Ramazan Bayhan ve Tek Sağlık Çalışma Grubu sözcüsü Nedim 
Üzey ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Tek Sağlık konusundaki röportajda, insan sağlığının 
korunmasında hayvan sağlığı ve çevre faktörlerinin bir bütün içinde değerlendirilmesi ve 
insanlardaki hastalıkların önlenmesinde veteriner hekimlerin önemli payı  olduğu vurgu-
landı.

İnsanlarda bilinen 1.407 bulaşıcı hastalık
etkeninin %60’ı hayvansal kaynaklıdır

Veteriner Hekimler hayvan sağlığında,
Tek Sağlık konseptinin temel taşıdır



“İnsanlardaki 

enfeksiyonların önlenmesinde 

veteriner hekimlerin payı
yüzde 60’tır”

VİSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Bayhan:
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bağlantı olduğunun bilinmesine rağ-
men bu konu neden bugünlerde daha 
gözle görülür hale geldi? Çünkü dün-
ya artık daha küçük, daha kompakt. 
Bir taraftan dünya nüfusunun hızla 
artışı diğer tarafta ulaşım teknolojisin-
deki gelişmeler, küçük bir kıvılcımın 
tüm dünyayı tehdit eden bir yangına 
dönüşmesine yönelik risk potansiye-
lini artırdı. Tıpkı insanların ve kendi 
aralarındaki etkileşimin artmış olması 
gibi insan ve hayvan etkileşimi de artış 
trendinde… Hayvanlar her geçen gün 
insan hayatının daha da vazgeçilmez 
bir parçası olmaya ve insana daha da 
yakınlaşmaya devam ediyor. 

Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanların sa-
yısı insan nüfusuna paralel bir şekilde 
sürekli artıyor. Diğer taraftan insanoğ-
lunun, içinde bulunduğu kalabalığa 

rağmen, arkadaş bir hayvana duyduğu 
ihtiyacın arttığı da gözleniyor. Hay-
vanlar bu kadar hayatın merkezine 
yerleşiyorken, insan-hayvan arasında-
ki ilişkinin sevgi ve gıda ihtiyacının 
güvenli bir şekilde karşılanması çer-
çevesinde kalması ve zoonozlarla ya 
da gıda kaynaklı hastalıklarla gölge-
lenmemesi için bu iki türün sağlığının 
birlikte değerlendirilmesi şarttır.  Yine 
bu türlerin ikisinin de varlığının sağlık-
lı bir bitki plantasyonu ile sağlıklı su 
kaynaklarına bağlı olduğunu dikkate 
aldığımızda, mantıklı bir yaklaşımla, 
sağlık konusunun  insan-hayvan ve 
çevre ekosisteminde değerlendirilme-
si gerektiğini anlayabiliriz. 

Burdan hareketle tek sağlığı şu şekilde 
tanımlayabiliriz: İnsan, hayvan ve bun-
ların ortak kullanımındaki çevre sağlı-

ğına yönelik sorumluluk alan tüm sek-
törler ve disiplinlerin, bu üç unsurun 
birbiriyle olan yakın ilişkisini dikkate 
alarak, lokal, ülkesel ve global düzlem-
de işbirliği yapmasını hedefleyen bir 
konsepttir.  

Nedim Üzey ise “Veteriner hekimli-
ği, hayvan sağlığını korumak ve hasta 
hayvanları   iyileştirmek hedefli zanne-
diyorduk, bugün ise dengeli beslenme 
ve insan sağlığını korumadaki önemini 
daha iyi anlıyoruz” şeklinde açıklıyor 
ve Tek Sağlık’ın önemine dikkat çe-
kiyor. Hem insan sağlığında hem de 
hayvan sağlığında kullanılan antibiyo-
tiklerin bilinçli kullanılmasının önemi-
ni vurgulayarak “Gerek tıp hekimleri 
gerekse veteriner hekimler büyük çer-
çeveye bakarak kararlarını vermeli, in-
san-hayvan ve çevre etkileşimi ise bu 

“Veteriner hekimliği, hayvan sağlığını korumak ve hasta hayvanları iyileştirmek hedefli zannedi-
yorduk, bugün ise dengeli beslenme ve insan sağlığını korumadaki önemini daha iyi anlıyoruz”

VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu sözcüsü Nedim Üzey: 



çerçevenin içindeki resimdir. Bu üçlü 
saç ayağı ile ilgili bir karar verirken her 
üçünü de düşünmek Tek Sağlık’ı oluş-
turmaktadır” diyor.

VİSAD, Tek Sağlık konusunda        
ne gibi çalışmalar yapacak?

Ramazan Bayhan: “VİSAD bünyesin-
de Tek Sağlık Çalışma Grubu kurduk. 
Bu grup öncelikli olarak bu konseptin 
daha iyi anlaşılması ve etkin bir nitelik 
kazanması için bir bilgi ve farkındalık 
altyapısı hazırlıyor. Bu amaçla fark-
lı disiplinlerde çalışan hocalarımızla 
seminer serisi başlattık. Şimdilik sa-
dece üyelerimize yönelik yapılan bu 
seminerleri meslektaşlarımızı ve diğer 
ilgilileri de kapsayacak şekilde geniş-
letmeyi planlıyoruz. Aşıların zoonozla-
rın önlenmesine yönelik rolünün daha 
iyi anlaşılması gerekiyor. Bu amaçla, 

aşılarla bertaraf edilecek zoonozların 
belirlenmesi ve ilgili kurumların bu 
yönde işbirliği yapmasını sağlamaya 
yönelik bazı girişimlerimiz var. Bu ara-
da zoonozların ya da gıda kökenli has-
talıkların ülke turizmine dahi etkileri 
olduğunu ifade etmek gerek. Örneğin 
gıda kaynaklı Salmonella bulaşmaları 
açısından riskli ülkeler kategorisinde 
olmanın ekonomik bir sonucu da var-
dır. Dolayısıyla ilgili tüm kurumların 
işbirliği büyük öneme sahip. Biz bu 
konseptin etkin bir şekilde hayata ge-
çirilmesinde hayvan sağlığı ürünlerinin 
önemli bir rolü olduğunu biliyoruz ve 
bu alanda liderlik yapma konusunda da 
istekliyiz. 

Yapacağımız çalışmalar esasında iş or-
taklarımız olan üreticilerimizin ihtiyaç-
ları doğrultusunda olacak. Bir örnek 

vermek gerekirse, Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin KOCA tarafından duyurulan 
2019-2023 Türkiye Zoonotik Hastalık-
lar Eylem Planı, Sağlık ve Tarım Orman 
Bakanlıklarının değerli uzmanları ta-
rafından oluşturulmuş öneriler içinde 
yer alan ve üreticilerimize değer kata-
cak olan faaliyetlere öncelik vereceğiz.  
Sağlıklı hayvan ve sağlıklı insanlar için 
teknoloji geliştiren ve üreten bir sivil 
toplum kuruluşu olarak üzerimize dü-
şen rolü, yetkili otorite ve üreticilerle 
istişare süreciyle icraata geçirilmesine 
katkıda bulunmak istiyoruz. 

VİSAD olarak, tıp, çevre ve gıda ko-
nularında uzmanlığı olan STK’lar 
ile iletişime geçip birlikte bir plat-
form oluşturmayı planladınız mı? 
Böyle bir platform medyanın da 
ilgisini çekecektir…

“Küçük bir kıvılcımın tüm dünyayı tehdit eden bir yangına dönüşmesine yönelik 
risk potansiyeli arttı”

VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayhan:
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“Tek Sağlık konseptinin 

etkin bir şekilde 

hayata geçirilmesinde 

hayvan sağlığı ürünlerinin 

önemli bir rolü olduğunu 

biliyoruz ve bu alanda 

liderlik yapma konusunda da 

istekliyiz”.

Tek Sağlık vizyonu hayvansal gıda tüketiminin 
arttırılması için büyük fırsatlar sunuyor

Tek Sağlık vizyonu hayvansal gıda tüketiminin 
arttırılması için büyük fırsatlar sunuyor



Nedim Uzey, bu konularda çalışan, üye-
lerinin tıp doktorları ve veteriner he-
kimlerden oluştuğu Türk Mikrobiyoloji 
Derneği, Gıda Güvenliği Derneği gibi 
STK’ların olduğunu söylüyor ve tüm bu 
kurumlarda çalışan doktor ve veteriner 
hekimlerin ortak aklıyla toplum sağlığı-
na önemli katkılar yapılabileceğini be-
lirtiyor.

Tek Sağlığa, üretici açısından  
bakarsak neler söyleyebiliriz?

VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu sözcü-
sü Uzey, bu soruya 3 veri ile yanıt veri-
lebilir diyor.

1.Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 
ülkemizde obez birey sayısı OECD orta-
lamasının %20 üstündedir. Dengeli bes-
lenmede önemli rol oynayan hayvansal 
proteinler obezite ile mücadelede bü-
yük öneme sahiptir.

2.Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı EFSA 
tarafından yaptırılan bir ankete göre, 
Avrupalı tüketicilerin %65’i, Türk tü-
keticilerin %59’u gıda seçerken başlıca 
kaygılarının güvenlik olduğunu veya gü-
venlik sorununun kaygıları arasında ol-
duğunu belirtmişlerdir. Avrupalı tüketi-
cilerin %64’ü, Türk tüketicilerin %30’u 
bakteri kaynaklı hastalıkları duyduğu-
nu, Avrupalı tüketicilerin %66’sı, Türk 
tüketicilerin %72’si gıda ile ilgili riskleri 
duyduktan sonra tüketim alışkanlıkları-
nı değiştirdiğini ifade etmiştir.

3. Yakın zamana dek, dünyada en çok 
tüketilen ikinci hayvansal protein olan 
piliç eti, 2018 yılında 1 numaralı hay-
vansal protein olmuş ve giderek artmak-

tadır. ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin 
ülkelerde kanatlı eti tüketiminin 35-50 
kg arasında olduğunu düşünülürse, ül-
kemizdeki 21 kg’lık tüketimin ne kadar 
düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir. Yine 
ülkemizde kişi başı 200 yumurta tüketi-
lirken, kimi ülkelerde bu rakam 300’ün 
üzerine çıkmaktadır. 

Ortak sonuç olarak şunu belirtebiliriz 
ki, et, süt, yumurta gibi hayvansal gı-
danın üretiminde TEK SAĞLIK vizyonu 
ile gıda güvenliği imajının arttırılması, 
“çevreye saygılı sağlıklı gıda üretiyoruz 
algısının yaygınlaştırılması” hayvansal 
gıdanın daha fazla tüketilmesine, daha 
sağlıklı nesiller yetişmesine, sürdürüle-
bilir ve kârlı bir gıda endüstrisine katkı 
sağlayacaktır. 

Bu sadece üreticilerin değil, kamu ve 
özel tüm paydaşlara düşen önemli bir 
rol olduğuna inanıyoruz. Hayvansal gı-
daya olan güvenin arttırılmasına yönelik 
her adım tüketim artışına, dolayısıyla 
üretimin artışını ve endüstrinin sürdü-
rülebilir büyümesine katkı sağlayacaktır. 

Zoonoz hastalıklar hayvanlarda belirti 
göstermeden seyreden, üreticilerin tek 
başlarına biyogüvenlik ve hijyen ön-
lemleri ile engellemelerinin mümkün 
olmadığı hastalıklardır. Bu sebeple, Tek 
Sağlık prensibi çerçevesinde zoonoz 
hastalıklarla mücadelede, devlet kurum-
larının bilgi, insan kaynağı ve parasal 
olarak hayvansal gıda üreticilerinin ya-
nında olmaları, VİSAD üyelerinin geliş-
tirdiği teknolojilerin devlet gücüyle des-
teklenmesi sorunlara daha hızlı çözüm 
üretmek mümkündür
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KANATLI ETİ ve 

Yüce CANOLER
Ziraat Yüksek Mühendisi

Bilimsel Tavukçuluk Derneği

(WPSA Türkiye Şubesi)

Yönetim Kurulu Üyesi

yucecanoler@gmail.com

İhracatın yıllık değerlendir-
mesini yaparken genelde 
önce “İhracat Miktarı”nı ve 
hemen arkasından “ihracat 
Değeri”ni bir önceki yılla 
mukayese ederek işe başla-
rım. Bu iki parametre ihra-
catın performansını ölçmede 
belirleyici role sahiptir. Pan-
deminin yarattığı olağanüstü 
koşullarda kanatlı eti ihraca-
tının 2020 yılı sonuçlarını bir 
önceki yılla mukayese eder-
ken de aynı yoldan hareketle 
ilk işim “İhracat Miktarı”nı 
karşılaştırmak oldu. Korona 
virüs önlemlerine rağmen 
ihracat toplamının  %7,2 art-
tığını görmek beni rahatlattı. 
Hemen arkasından “İhracat 
Değeri”ni karşılaştırdığımda 

“Kanatlı eti ihracatı miktar 
olarak %7.2 artı ancak  
“İhracat Değeri”          
bir önceki yıla göre   
%-9 düştü”



İHRACATI 2020

ise sevincim bir anda kaybol-
du. Toplam “İhracat Değeri” 
bir önceki yıla göre %-9 düş-
müştü. Bu durum, madalyo-
nun iki yüzünü de görmeden 
sonuç hakkında karar verme-
nin doğru olmadığını bana 
bir kez daha hatırlattı. Geçti-
ğimiz yıl gerçekleşen yumur-
ta ihracatımızın durumuna 
da aynı açıdan baktığımda 
“İhracat Miktarı” toplamının 
%-20, “İhracat Değeri” topla-
mının %-13 düşmüş olduğunu 
gördüm. Bu ilk tespitlerin ar-
kasından elde ettiğim detaylı 
bilgileri iki başlık altında siz-
lerle paylaşacağım.

“Yumurta ihracatı 

miktarında %-20, 

İhracat değerinde ise 

%-13 düşüş 

oldu”

YUMURTA
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Kanatlı Eti ve Sakatatı İhracatı

İhracat Miktarı: 2020 yılında Türkiye 
kanatlı eti ve sakatatı ihracatının perfor-
mansını bir önceki yılla mukayese etti-
ğimizde ortaya çıkan durum şöyledir;

•Kanatlı eti ve sakatatı ihracat miktarı 
toplamı %7.2 artmıştır.

•En büyük ihracat kalemi olan piliç 
ve tavuk etleri miktarındaki artış da 
%8.9 olmuştur. 

•Hindi eti ihracat miktarı %-35 düş-
müştür.

•Tavukayağı ihracatı miktarı %3.5, 
ileri işlenmiş kanatlı etleri ihracat 
miktarı da %8.7 oranında artmıştır.

İhracat Değeri: “Türkiye Kanatlı Eti 
ve Sakatatı İhracat miktar ve Değeri”  
başlıklı grafik, yapılan ihracatın 10 
yıllık bir derinlikte ‘miktar’ ve  ‘de-
ğer’ bilgilerini göstermektedir. 2020 
yılında yapılan 538.598 ton ihracat 
miktarı rekor teşkil etmekle beraber 

karşılığında 579.515.865 USD gelir 

sağlanabilmiştir. Oysaki 2014 yılın-

da 430.544 ton kanatlı eti ihracatına 

karşılık sağlanan 699.558.000 USD 

toplam gelir halen rekor seviyesini 

korumaktadır.

Bir önceki yıla kıyasla 2020 yılında ih-
racat değeri:

•Kanatlı eti ve sakatatı ihracat değeri 
toplamı %-9 düşüşle sonuçlanmıştır.

•En büyük ihracat kalemi olan piliç ve 

Kaynak: DTM ve EGE İhracatçı Birlikleri verileri

2020 yılında yapılan 538.598 ton ihracat miktarı rekor teşkil etmekle beraber karşılığında 579.515.865 USD 
gelir sağlanabilmiştir. Oysaki 2014 yılında 430.544 ton kanatlı eti ihracatına karşılık sağlanan 699.558.000 
USD toplam gelir halen rekor seviyesini korumaktadır.
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tavuk etleri değerinde düşüş  %-11,8 
olmuştur.

•Hindi eti ihracat değeri de %-35,6 
azalmıştır.

•Tavukayağı ihracat değeri %16, ileri 
işlenmiş kanatlı etleri ihracat değeri 
%6,4 artmıştır.

2014 yılında 430.544 ton kanatlı eti ih-
racatına karşılık sağlanan 699.558.000 
USD toplam gelirin rekoru halen kırı-
lamamıştır. 

İhracat toplamının ortalama ton 
değeri:

Kanatlı eti ve sakatatının diş pazarlar-
daki ton başına fiyatları her yıl farklı-
lıklar göstermektedir. “Kanatlı Eti ve 
Sakatatı İhracat Ortalama Ton Değeri” 
başlıklı grafikte ton başına elde edi-
len en yüksek değer 1.737 USD ola-
rak 2012 yılında elde edilmiştir. Kuş Kaynak: DTM ve EGE İhracatçı Birlikleri verileri





Gribinin etkisi ile ortalama ton değeri 
2015 yılında 312 USD ve 2016 yılında 
164 USD olmak üzere toplamda 476 
USD düşmüştür. Kuş Gribi tehdidi-
nin kalkması sonucu 2017 yılında ton 
değerinde 82 USD artış görülmüştür. 
2019 yılında 1.266 USD olan ton de-
ğeri 2020 yılında 1.067 USD seviyesi-
ne gerilemiştir. Gelinen bu satış değe-
ri ortalaması 2008 yılındaki seviyeye 
inildiğini göstermektedir.

Kanatlı eti ihracatımızın yarıdan fazla-
sının (%56,5) Irak’a yapıldığı dikkate 
alınırsa oluşan ortalama ihracat değeri 
seviyesinde de bu ülke payının büyük-
lüğü ortaya çıkacaktır. Irak hüküme-
tinin 2017 Eylül ayında uygulamaya 
başladığı %50 ek gümrük vergisinin de 
etkisiyle 2018 yılında ton değeri 138 
USD düşerek 1.334 USD seviyesinde 
kalmıştır. 2019 yılı sonucuna göre or-
talama ton değeri 1.422 USD seviyesi-
ne çıkmıştır. 2020 yılında ortalama ton 
değeri 294 USD düşerek 1.128 USD se-
viyesine gerilemiştir.  

Tavukayağı kaleminde ortalama ihra-
cat değeri 2018 yılında 1.044 USD/
Ton iken, 2019 yılında 753 USD/Ton 
seviyesine düşmüş, 2020 yılında da 
844 USD/Ton olmuştur.

Dünya dış ticaretinde kanatlı eti ve 
ürünleri fiyatlarında son yıllarda dü-

şüş izlenmektedir. Ülkemiz ihracat ko-
şulları çerçevesinden de baktığımızda 
2012 yılında en yüksek seviyeye ulaş-
tığı görülen kanatlı eti ortalama ton 
fiyatlarının her yıl azaldığı ve 2020 
yılında 2008 yılı fiyatının da altına in-
miş olduğu, verdiğim “Kanatlı Eti ve 
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Not: Tavuk ayağı dahil





Sakatatı Ortalama Ton Değeri” başlıklı 
grafikten açıklıkla anlaşılmaktadır.

İhracat Ürünleri:

Kanatlı eti ve sakatatı ihracatımızın çok 
büyük bir kısmı tavuk ve piliç etlerinden 
oluşmaktadır. İkinci sırada hindi etleri 
gelmektedir. İhracatımızın %78’ini ta-
vuk ve piliç eti, %10’unu tavuk ayağı 
oluşturmaktadır. Çoğunluğu tavuk etin-
den oluşan “ileri işlenmiş ürünler”in ih-
racattaki payı %9, hindi etlerinin payı da 
%2 seviyesinde kalmaktadır.

İhracat Yapılan Ülkeler:

2020 yılında 95 ülkeye yapılan ihra-
catın ayak hariç toplam miktarının 
%56.5’i, değer olarak %57.8’i Irak’a 
yapılmıştır. Bir önceki yıla oranla mik-
tarda 1.13 değerde ise 4.58 puan gerile-
me meydana gelmiştir. 

Irak’ın açık ara birinci olduğu ihra-
cat miktarı sıralamasında ilk 10’a gi-
ren ülkeler;  Libya, Kongo, Suriye, 
Gürcistan, Filipinler, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Katar ve Suudi Ara-
bistan olarak sıralanmıştır. 51 bin ton 
tavuk ayağı ihraç edilen Hong Kong bu 
sıralamaya dahil edilmemiştir.   

YUMURTA İHRACATIMIZ

En büyük alıcımız olan Irak’a yapılan 
yumurta ihracatımızda son iki yıldır 
düşüş yaşanmıştır. İç pazar yumurta fi-
yatlarının da düşmesine sebep olan bu 
durum bazı üreticilerin kümesleri boş 
bırakmalarına neden olmuştur. İhracat-
taki düşüşün devamı halinde yumurta 
üretiminin bundan olumsuz etkilenme-
si kaçınılmaz olacaktır.

İhracat Miktarı: 2020 yılı yumurta ih-
racatını bir önceki yılla mukayese etti-
ğimizde 

•Kuluçkalık, damızlık yumurta ihracat 
miktarı toplamının %37 arttığı,
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•En büyük ihracat kalemi olan sofra-
lık yumurta miktarında %-25 azalma 
olduğu, 

•Genel toplamda (damızlık + kuluç-
kalık + sofralık + diğer) ihracat mikta-
rının %-20 düştüğü anlaşılmıştır.

İhracat Değeri: 2020 yılında bir ön-
ceki yıla kıyasla:

•Kuluçkalık, damızlık yumurta ihra-
cat değeri toplamı %10 artmış,

•En büyük ihracat kalemi olan sofra-
lık yumurta değeri %-22 düşmüş,

•Genel toplamda (Damızlık+kuluçk
alık+sofralık+diğer) ihracat değeri de 
%-13 azalmıştır.

İhraç edilen yumurta çeşitleri

Son yıl gerçekleşen yumurta ihracat 
miktarı toplamının %1,7’sini  “Damız-
lık yumurta”, %12,3’ünü “Kuluçkalık 
yumurta” ve %86’sını “Sofralık yu-
murta” oluşturmaktadır. Toplam ih-
racat değerinin de %3,2’si Damızlık, 
%31’i Kuluçkalık ve %65,7’si Sofralık 
yumurtadan müteşekkildir.

Yumurta ihracatı yapılan ülkeler

2020 yılında 41 ülkeye yumurta ih-
racatı yapılmıştır. 2018 yılına kadar 
yumurta ihracatımızdaki Irak’ın payı 
üçte iki seviyelerinde gerçekleşmiş, 
zaman zaman bu oranın üzerine 
çıktığı yıllar yaşanmıştır. Irak hükü-
metinin ithalat politikasında yaptığı 
değişiklikler nedeniyle 2019 yılında 
ülkemizden aldığı yumurta miktarı 

yarıdan aşağıya düşmüş, ihracat mik-
tarı toplamındaki payı %37 seviyesine 
gerilemiştir. 2020 yılı ihracat miktarı 
sıralamasında Suriye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt ve Katar ön sırala-
ra çıkarken Irak’ın payı %10’un altına 
inerek 5. sıraya gerilemiştir. İthalat 
değeri sıralamasında da Suriye ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nin arkasından 
%14 payla 3. sırada Irak yer almakta-
dır. Umman, Suudi Arabistan, Afganis-
tan, Bahreyn, Azerbaycan-Nahcivan, 
Rusya ve Kazakistan yumurta ihracatı 
yaptığımız diğer önemli ülkeler ara-
sında yer almaktadır.

SONUÇ: Damızlık ve kuluçkalık yu-
murta ihracatı her yıl belli bir gelişme 
içerisinde artarken, sofralık yumurta 
ihracatımız 2020 yılında 2018 yılına 
kıyasla yarıya yakın azalmıştır. Kanat-

lı eti dış ticaretinde Dünya genelinde 
görülen fiyat düşüşlerinin Türkiye’nin 
ihracatı üzerinde yaptığı olumsuz et-
kilerin giderek artmakta olduğu gö-
rülmektedir. Kanatlı eti ve yumurta 
ihracatında yaşanan bu endişe verici 
duruma ilaveten artan üretim mali-
yetleri dış satım üzerindeki mevcut 
baskısını daha da artıracaktır. Bu du-
rumun devamı halinde 2021 yılında 
kanatlı eti ile yumurta üretiminde, 
aynı zamanda ihracatta düşüş yaşan-
ması olasılığı yüksektir. 
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HIPRA Türkiye Genel Müdürü Serkan Biçer:

HIPRA; Koruyucu veteriner hekimliği alanında dünyanın önemli 
kuruluşlarından biri olan ve ara üretim aşamaları da dahil olmak üzere         
hiç bir ürününde fason hizmet almadığı gibi başka firmalar adına fason 
üretim de yapmayan tam bağımsız nadir hayvan sağlığı firmalarından 
biri olarak performansını sürekli yükseltiyor. 

Tüm gelişmeleri HIPRA Türkiye Genel Müdürü Serkan Biçer ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajda detaylı olarak öğreniyoruz.

“Koruyucu Veteriner Hekimlikte 
Dünya Referansı olma      
vizyonumuzla yolumuza     
güçlenerek devam ediyoruz”

“Koruyucu Veteriner Hekimlikte 
Dünya Referansı olma      
vizyonumuzla yolumuza     
güçlenerek devam ediyoruz”



HIPRA firmasını bize genel olarak ta-
nıtır mısınız? Ne zaman kurulmuştur, 
gelişim hikayesini anlatır mısınız? Glo-
bal anlamda HIPRA, gerek kendi ofisi 
gerekse temsilcilik olarak kaç ülkede 
yer almaktadır?

HIPRA, 1954 yılında İspanya’da giri-
şimci bir veteriner hekim Dr. Juan No-
gerada ve arkadaşları tarafından kuru-
larak faaliyetlerine başlıyor. HIPRA’nın 
ruhsatlandırdığı ilk ürün at sağlığına 

yönelik bir D vitamini preparatı oldu-
ğu için logosunu da at kafası olarak 
belirliyorlar. İşin ilginç yanı, şu anda 
portföyümüzde neredeyse tüm hay-
van türleri için bir ürünümüz bulun-
masına rağmen at ürünleri bunlardan 
biri değil. 

HIPRA, yıllar içerisinde farklı hayvan 
türlerine yönelik ürün portföyünü 
genişleterek İspanya’nın en büyük 
Veteriner Aşı ve İlaç firmalarından 

biri haline geliyor. 70’li yılların sonu 
ve 80’li yılların başından itibaren yurt 
dışı ülkelere dağıtım ve satış başlayın-
ca yavaş yavaş uluslararası pazarlarda 
HIPRA tanınmaya başlıyor. 90’lı yılla-
rın sonuna doğru ise 100’ün üzerinde 
ülkeye ihracat yapan bir firma haline 
geliyor.

2000’li yılların başından itibaren ise HIP-
RA, tüm dünyadaki müşterileriyle daha 
iyi iletişim kurmak, kendini, markasını, 

“Mükemmeliyet, Güvenilirlik, İyimserlik” 
değerleri kurumsal kimliğimizin üç önemli 
bileşenini oluşturuyor.

“Mükemmeliyet, Güvenilirlik, İyimserlik” 
değerleri kurumsal kimliğimizin üç önemli 
bileşenini oluşturuyor.
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“HIPRA’nın sektördeki 

diğer çok uluslu firmalardan 

en önemli farkı; tüm odağının 

aşı ve koruyucu hekimlik 

olmasının yanında bir 

Veteriner Hekim tarafından 

kurulup günümüzde de halen 

bir Veteriner Hekim 

tarafından yönetilen ve tek 

faaliyet alanı hayvan sağlığı 

olan çok uluslu bir firma 

olmasıdır”. 



ürün ve hizmetlerini daha iyi tanıtmak 
amacıyla Türkiye gibi birçok ülkeye 
doğrudan yatırım yapmaya karar veri-
yor ve ihracatçı bir organizasyondan, 
çok uluslu bir yapıya geçiyor. 

HIPRA, altyapısının sunduğu im-
kanlar, kuruluş yıllarından itibaren 
özel olarak eğildiği Ar-Ge yatırımları 
ve en önemlisi kurucumuz Dr. Juan 
Nogerada ve şu anki Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO’muz Dr. David 
Nogerada’nın veteriner hekim olma-
ları ve farklı ürünler sunarak mesleğe 
katkı verme konusundaki yoğun is-
tekleri sayesinde aşı alanında yenilik-
çi ve farklı ürünler geliştirmeye baş-
lıyor. Koruyucu hekimlik alanındaki 
yenilikçiliğe ve gelişime açık alanlar, 
yıllar içinde HIPRA’nın ilgisini bu ala-
na daha da fazla çekiyor.

Nitekim 2008 yılında HIPRA, strate-
jisini tamamıyla değiştirerek “Koru-
yucu Veteriner Hekimlikte Dünya 
Referansı olma” vizyonu ile yenilikçi 
aşılar, aşı teknolojileri ve global ola-
rak “Smart Vaccination” adıyla tanıttığı-
mız Akıllı Aşılama Cihaz ve Teknoloji-
lerine odaklanıyor. 2008 yılından bu 
yana da HIPRA olarak Ar-Ge yatırımla-
rımızın tamamını aşı ve aşılama tekno-
lojilerine ayırıyoruz. Bunun sonucu 
olarak tamamı HIPRA bilim insanları 
tarafından geliştirilmiş 22 aşı ile son 
on yılda en fazla aşıyı pazara sunan, 
bu alanda sektörün lider firmasıyız.

HIPRA’nın sektördeki diğer çok ulus-
lu firmalardan en önemli farkı; tüm 
odağının aşı ve koruyucu hekimlik 
olmasının yanında bir Veteriner He-
kim tarafından kurulup günümüzde 
de halen bir Veteriner Hekim tara-
fından yönetilen ve tek faaliyet alanı 
hayvan sağlığı olan çok uluslu firma 
olmasıdır. 
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Bunun yanında, ürün portföyünün ta-
mamı HIPRA bilim insanları tarafından 
geliştirilmekte ve eksiksiz her aşama-
da sadece HIPRA tesislerinde üretil-
mektedir. HIPRA, ara üretim aşamaları 
dahil hiçbir ürününde fason hizmet 
almadığı gibi başka firmalar adına fa-
son üretim de yapmayan tam bağım-
sız nadir hayvan sağlığı firmalarından 
biridir. Bu durum, bir ürünün Ar-Ge 
projesi olarak başlamasından ruhsat-
landırılıp üretilmesine ve bitmiş ürün 
olarak pazara verilmesine kadar sayısız 
kalite kontrol noktasını bizzat denetle-
yebildiğimiz anlamına geliyor ve bu 
nedenle ürünlerimizin kalitesine çok 
güveniyoruz.

Bugün, HIPRA, 65 yılı aşan tecrübesi 
ile 2000’i aşkın çalışanı, İspanya ve 
Brezilya’da bulunan AB Standartlarına 
uygun, GMP sertifikalı 2 üretim mer-
kezi, 3 kıtadaki Ar-Ge merkezleri, 5 
kıtada 38 ülkedeki ofisleri ve çeşitli ül-

kelerdeki anlaşmalı distribütörleriyle 
birlikte 130’a yakın ülkede aşı ve ilaç-
larını veteriner hekimlerin hizmetine 
sunuyor. 

Gelecekte HIPRA olarak, hayvan sağ-
lığı sektörünün değişen ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için her türlü Ar-Ge, 
teknoloji ve altyapı yatırımını yaparak 
geliştirmeye devam edeceğimiz yük-
sek teknolojili, yenilikçi ve farklı aşı-
ları ile kurumsal değerlerinden taviz 
vermeden, Koruyucu Veteriner He-
kimlikte Dünya Referansı olma vizyo-
numuzla yolumuza güçlenerek devam 
ediyoruz.

HIPRA’nın değerleri nelerdir? Stratejile-
rini hangi temeller üzerine kurmaktadır?

HIPRA’nın kuruluşundan beri benim-
sediği “Mükemmeliyet, Güvenilirlik, 
İyimserlik” değerleri kurumsal kimli-
ğimizin üç önemli bileşeni, bizim ad-
landırdığımız şekliyle bu değerlerimiz, 

bizim kurumsal mührümüzdür. Üre-
timden saha çalışmalarına, Ar-Ge’den 
pazarlamaya kadar çalışmalarımızın 
her aşamasında bu ortak değerlerimizi 
gözetiriz.  

Strateji olarak ise, yukarıda da belirt-
tiğim gibi Koruyucu Veteriner Hekim-
likte Referansı olma vizyonumuz çer-
çevesinde stratejilerimizi belirliyoruz. 
Bu çerçevede en önemli hedefimiz 
gerçek anlamda ileri teknolojiler kul-
lanarak sahanın ihtiyaçlarına cevap ve-
ren, Veteriner Hekimlerin hastalıklar-
dan korunmada ellerini güçlendiren, 
yeni nesil ve yenilikçi aşılar ve aşılama 
teknolojileri geliştirmek. Bu nedenle, 
HIPRA olarak o endikasyon alanında 
benzeri olmayan ilk ve tek aşıyı veya 
o alanda benzer ürünler olsa da mutla-
ka içinde bir veya birden fazla farklılık 
içeren ürünleri projelendirip ürün ola-
rak geliştiriyoruz. 

Örnek vermek gerekirse global olarak



“En önemli hedefimiz ger çek anlamda ileri teknolojiler 

kullana rak sahanın ihtiyaçlarına 

cevap veren, Veteriner Hekimlerin hastalıklardan 

korunmada ellerini güçlendiren, 

yeni nesil ve yenilikçi aşılar ve aşılama teknolojileri 

geliştirmektir.” 

“En önemli hedefimiz ger çek anlamda ileri teknolojiler 

kullana rak sahanın ihtiyaçlarına 

cevap veren, Veteriner Hekimlerin hastalıklardan 

korunmada ellerini güçlendiren, 

yeni nesil ve yenilikçi aşılar ve aşılama teknolojileri 

geliştirmektir.” 
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mutlak lider olduğumuz mastitis aşıla-
rında STARTVAC®, Avrupa İlaç Ajan-
sında ruhsat almış biyofilme karşı da 
bağışıklık oluşturan, Staph. aureus, 
gram negatif stafilokoklar ve E.coli’ye 
karşı meme dokusunda dahi bağışıklık 
oluşturan sektördeki ilk ve tek aşıdır. 
Bir başka örnek olarak, damızlık kok-
sidiyozuna karşı benzer aşılar olsa da 
EVALON®, yine HIPRA’nın geliştirdiği 
patentli adjuvanı, renklendiricisi ve 
tatlandırıcısı ile birlikte ruhsatlandırıl-
mış, etiketinde bulunan RFID çipi ve 
Akıllı Aşılama cihazı sayesinde kuluç-
kadan kümese kadar izlenebilirlik im-
kanını sunan çok farklı bir kanatlı da-
mızlık aşısıdır. STARTVAC® ve EVALON® 
gibi, VIMCO®, HIPRAGUMBORO®-

GM97, HIPRACOX®, ICTHIOVAC® VR/
PD ve bunlar gibi birçok ürünümüzü 
örnek olarak gösterebilirim. 

Ar-Ge çalışmalarının HIPRA için olduk-
ça önemli olduğunun farkındayız. Bu 
konularda ne gibi yenilikler getirerek 
hayvan sağlığı sektörüne katkıda bu-
lunmaktadır? 

HIPRA olarak Ar-Ge çalışmalarımızı 
tüm faaliyetlerimizin odağında tutu-
yoruz ve firmanın en önemli alanı ola-
rak tanımlıyoruz. Bu nedenle, yıllık 
ciromuzun %10’unu Ar-Ge çalışmala-
rımıza ayırıyoruz.  Hayvan sağlığında 
yenilikçi ve farklı aşıların geliştirilme-
si ve koruyucu hekimlikte referans 
olma vizyonu ile yola çıkmış bir firma 

olarak başka türlü bir yaklaşımımızın 
olması da beklenemez.  Nitekim, çok 
nitelikli ve kalabalık bir Ar-Ge ekibiyle 
HIPRA’nın, son 10 yılda ruhsatlandı-
rıp dünya genelinde pazara sunduğu, 
tamamı farklı 22 yeni aşıyla bu alanda 
lider firma olduğumuzu gururla tekrar-
lamak isterim.

Ar-Ge departmanımızda yenilikçi aşıla-
rın yanı sıra, teşhis kitleri, sektörde ilk 
olma özelliğini taşıyan Akıllı Aşılama 
Cihazları ve aşılama takibine imkan 
veren özgün yazılımlar geliştiriyoruz. 

Ayrıca, ana terapötik alanlarımızda koru-
yucu hekimliğe odaklanmış, DIAGNOS 
adlı teşhis hizmeti sunan özel bir labora-
tuvara sahibiz. Hayvan yetiştiriciliğinde 

HIPRA olarak Ar-Ge çalışmalarımızı tüm faaliyetlerimizin odağında tutuyoruz             

ve  firmanın en önemli alanı olarak tanımlıyoruz.





büyük olumsuzluklara neden olabilecek 
salgın hastalıkların önlenmesine katkı 
sağlaması amacıyla geliştirdiğimiz DI-
AGNOS laboratuvarımızda yılda yak-
laşık 525.000 serolojik analiz, 17.500 
moleküler analiz ve 5.100 mikrobiyo-
lojik analiz uyguluyoruz. Çok uluslu 
hayvan sağlığı firmaları arasında, CIV-
TEST™ adıyla spesifik teşhis kitlerine 
sahip dünyadaki tek firma özelliğini 
taşıyoruz. Veteriner teşhis alanında 
başarıyla kullanılan CIVTEST™ teşhis 
kitleri, birçok uluslararası lider labora-
tuvarla iş birliği içinde Ar-Ge depart-
manımız tarafından geliştirilmiştir. 

Koruyucu hekimlik üzerinde HIPRA ne-
den bu kadar çok duruyor? Koruyucu 
hekimliğin önemini açıklar mısınız, 
HIPRA bu konularda neler yapmaktadır?

Günümüzde pek çok faktöre bağlı ola-
rak yeni hastalıklar ortaya çıkıyor veya 
eradike edildiği için uzun süredir gün-
demde olmayan pek çok farklı hastalık 
yeniden görülebiliyor. Entansif hay-
vansal üretimde ortaya çıkan yeni ihti-
yaçlar, gıda amacıyla daha çok hayvan 
üretilmesi gibi sebepler hayvan sağlı-
ğı ve dolayısıyla buna bağlı olarak da 
insan sağlığının korunması için yeni 
ürün ve yöntemler geliştirilmesini zo-
runlu kılıyor. 

Bugün dünya nüfusu yaklaşık 7.5 mil-
yar ve 2050 yılında bunun 10 milyara 
yaklaşacağı tahmin ediliyor. 10 milyar 
nüfusun hayvansal protein ihtiyacını 
karşılamak için hayvan sayıları artar-
ken entansif hayvancılık daha da geli-
şecek ve nitekim gelişiyor da. Bundan 

20-25 yıl önce Türkiye’de 200-300 
başlık sağmal bir işletmeyi büyük bir 
işletme olarak tanımlarken bugün 
1000-2000 baş ve üzeri birçok işlet-
me var. Aynı şekilde, benim mesleğe 
başladığım yıllarda 5000 civciv kapa-
siteli bir broiler kümesi büyük kabul 
edilirken artık 50.000 kapasiteli kü-
mesler normal kabul ediliyor. Dolayı-
sıyla, sürü yoğunlukları arttıkça strese 
bağlı enfeksiyonlarda artış, mevcut 
patojenlerde mutasyonlar göreceğiz 
veya daha önce görmediğimiz enfeksi-
yonlarla mücadele etmek durumunda 
kalacağız. Bu nedenle, bireysel teda-
vi yerine aşı uygulamaları ile sürüyü 
hastalıklar ortaya çıkmadan korumak, 
yani koruyucu veteriner hekimlik her 
geçen gün daha da önem kazanacak. 
Hekimler ve işletmeler için çok daha 

“Bireysel tedavi yerine aşı uygulamaları ile sürüyü 

hastalıklar ortaya çıkmadan korumak, 

yani koruyucu veteriner hekimlik her geçen 

gün daha da önem kazanacak.” 
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kolay olan bu yaklaşımın daha az mali-
yetli olduğunu zaten biliyoruz. 

Dolayısıyla işin ekonomik boyutu 
var. Bugün hayvan yetiştiriciliğinde 
en büyük giderin yem olduğu söyle-
nir ancak kişisel görüşüm asıl büyük 
giderin mortalite ve ardından subkli-
nik enfeksiyonlar olduğu yönündedir. 
Bugün, Türkiye yılda yaklaşık 1.5 milyar 
broiler üretiyor. Ortalama mortalitenin 
üzerinde sadece %1’lik bir artış bile 
15 milyon broilerin kaybedilmesi de-
mektir. Bu kayıp, bugünkü fiyatlarıyla 
200-250 milyon TL’nin üzerinde bir 
gelir kaybı anlamına geliyor. Subklinik 
enfeksiyonlara bağlı verim kayıpları 
da göz önüne alınırsa aşılamanın öne-
mi, kazandırdıkları ve kazandıracakla-
rı daha da belirginleşiyor. Benim her 

zaman koruyucu hekimlik ve aşı konu-
sunda verdiğim bir örnek vardır. Bir 
dalgıç için oksijen tüpü neyse, veteri-
ner hekim için aşı odur. Bir dalgıç için 
tehlike anında kullandığı bıçağı neyse, 
veteriner hekim için ilaç odur. Dolayı-
sıyla koruyucu hekimlik gerek hayvan 
sağlığı ve refahı, gerek halk sağlığı ve 
gerekse hayvancılık ekonomisi olarak 
bakıldığında çok önemli bir konu ve 
önümüzdeki süreçte çok daha önemli 
hale gelecek. 

HIPRA olarak koruyucu hekimliğin 
hayvan sağlığının en temel noktası ol-
duğunu biliyoruz ve bu nedenle 2008 
yılından bu yana koruyucu hekimliği 
işimizin odağına aldık. Bu doğrultuda 
inovatif aşılar, akıllı aşılama cihazları ve 
bu alanda farklı hizmetler geliştiriyoruz.  

Aslında sadece HIPRA değil, sizin de 
bildiğiniz gibi Avrupa İlaç Ajansı da 
tüm açıklamalarında korumanın teda-
viden daha iyi olduğunu vurguluyor 
ve koruyucu hekimlik uygulamala-
rının önemine ve sağladığı tasarruf 
avantajlarına dikkat çekiyor. Benzer 
şekilde, Tarım Bakanlığımızda hayata 
geçirdiği birçok proje ve kampanya 
ile koruyucu hekimliği teşvik edici 
politikalar uyguluyor. 

Bizler de, HIPRA olarak farklı hayvan 
türlerinde bilinen veya oluşabilecek 
tehditleri henüz ortaya çıkmadan ta-
nımlayarak bunların etki ve sonuç-
larını tamamen önleyen ya da en az 
düzeyde kalmasını sağlayan ürünler 
geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık veriyoruz. 

“Bir dalgıç için oksijen tüpü neyse, 
veteriner hekim için aşı odur.” 
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Koruyucu Veteriner Hekimliğinde 
Dünya Referansı Olma vizyonumu-
zun bir sonucu olarak antibiyotik ve 
antikoksidiyal kullanılmadan etkin ve 
rekabetçi hayvan yetiştiriciliği yapıl-
masını sağlamak için bir danışmanlık 
programı olan ORIGINS®’i tasarladık. 
Antibiyotiksiz üretim yapmak için ge-
reken anahtar faktörlerin tanımlanma-
sı sistemi üzerine kurulan ORIGINS® 

antibiyotik ya da koksidiostat kullan-
maksızın üretim yapılabilecek en olası 
çiftliğin istatistiki olarak saptanmasını 
sağlıyor. Sistem, antibiyotiksiz üreti-
me geçmek için gerekli olan ihtiyaç-
ları da belirleyerek iyileştirmeler yapıl-
masına imkân veriyor. Böylece üretim 
performanslarının optimizasyonunu 
sağlanırken antimikrobiyal kullanımı da 
azaltılmasına belirgin katkı veriyoruz.

HIPRA Türkiye kurulalı 14 yıl oldu. 
Küçük bir ekiple Ankara’da başlayan 
yolculuğunuz bugün hem kanatlı hem 
büyükbaş hem de balık sağlığı alanla-
rında Türkiye’nin önemli bir firması, 
tedarikçisi oldu ve güçlü bir ekibe sa-
hip. HIPRA Türkiye’yi anlatır mısınız?

HIPRA Türkiye olarak 2006 yılında 
ilk olarak kanatlı ekibimizin kurulma-
sıyla 4 kişilik mütevazi bir kadro ile 
Ankara’da faaliyetlerimize başladık. 
2008 yılında ise ruminant ekibimizin 
de kurulmasıyla birlikte Türkiye’de 
merkez ofislerimizi ve depolarımızı 
İstanbul’a taşıdık. Mevcut durumda 
ülkemizde veteriner hekim istihdam 
eden tüm entegrasyon, işletme ve ve-
teriner kliniklerine ziyaret götüren ve 
son yıllarda pazara en çok sayıda yeni 
ürün veren, sektörün öncü ve lider fir-

malarından biri konumuna geldik. 

Ülkemize ek olarak, bizim sorumluluk 
alanımıza giren Azerbaycan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dist-
ribütörlerimiz kanalıyla faaliyet göste-
riyoruz ve bu ülkelerde de her geçen 
zaman pazar payımızı ve etkinliğimizi 
artırıyoruz.

Veteriner hekim meslektaşlarımıza ve 
ülke hayvancılığına faaliyet gösterdi-
ğimiz her segmentte yenilikçi, kaliteli 
ürün ve hizmetler sunmak her zaman 
önceliğimiz oldu. Müşterilerimize ve iş 
ortaklarımızla daha güçlü iletişim kur-
mak ve daha iyi hizmet verebilmek için 
her geçen yıl sahada çalışan ekiplerimi-
zin sayısını artırıyoruz. 4 kişi ile faaliyet-
lerimize başladığımız HIPRA Türkiye’de 
bugün, Ruminant, Kanatlı ve Aqua 
olmak üzere 3 farklı iş birimimizle,

“Yeni yılda, mevcut ürünlerimizdeki yüksek performansı mızı sürdürürken ruminant ve 
kanatlı sağlığına yönelik, sahada hekimlerimi zin ihtiyaç duydukları önemli alanlar da 4 
farklı ve yenilikçi aşıyı ve yeni bir Akıllı Aşılama cihazını pazara vermeyi hedefliyoruz.”
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5 farklı bölgede, 40’ı aşan çalışanımız-
la, başta aşılar olmak üzere 100’e yakın 
geniş ürün portföyümüz ile sahaya hiz-
met vermeye devam ediyoruz. 

2020 yılı HIPRA Türkiye olarak nasıl 
geçti? 2021 yılındaki yeni projeleriniz 
nelerdir?

Covid-19 pandemisine bağlı zorlukla-
ra ve kurlardaki sert dalgalanmalara 
rağmen HIPRA Türkiye olarak faaliyet 
gösterdiğimiz temel iş alanlarında pa-
zarın en fazla büyüyen firmalarından 
biriyiz. Bu sene de hedeflerimizin 
üzerinde yılı kapatacağız ve 14 yıllık 
aralıksız çift haneli büyümemizi de-
vam ettireceğiz. Bu anlamda başarılı 
bir yılı daha tamamlıyoruz. Bu önemli 
başarıda, saha ekiplerimizin stratejik 
endikasyon alanlarımızdaki yüksek 
performansları ve genel merkezimiz-
deki arkadaşlarımızın sahaya verdikle-
ri destek çok belirleyici oldu. 

Bu sayede, STARTVAC®, HIPRABOVİS®-4, 
VIMCO®, AGALAXIPRA®, EVALON®,    
HIPRAVIAR® - SHS ve HIPRAGUMBORO® 

- GM97 gibi segmentlerinde lider olan 
ürünlerimizde agresif büyüme rakam-
ları yakaladık. 

2021 yılına, sahada müşterilerimize ve 
iş ortaklarımıza daha iyi hizmet vere-
bilmek için kadrolarımızı genişleterek 
aramıza katılan 4 yeni arkadaşımızla 
birlikte çok güçlü bir giriş yapıyoruz. 

Bunun yanında, yeni yılda, mevcut 
ürünlerimizdeki yüksek performansı-
mızı sürdürürken Ruminant ve Kanatlı 
sağlığına yönelik, sahada hekimlerimi-
zin ihtiyaç duydukları önemli alanlar-
da 4 farklı ve yenilikçi aşıyı ve yeni bir 
Akıllı Aşılama cihazını pazara vermeyi 
hedefliyoruz.

Yeni ürünlerimizden biri sığır mastitis-
lerine karşı daha önce pazarda bulun-
mayan ve süt hayvancılığının en zorlu 
enfeksiyonlarından birine karşı geliştir-
diğimiz ve sektörün uzun yıllardan beri 
beklediği yeni nesil, subunit bir aşı.

Aynı şekilde BRSV’ye karşı yenilikçi bir 
aşının daha lansman hazırlığındayız. 

Ek olarak, kanatlı sektörüne yönelik 
yine yeni nesil ve yeni teknoloji bir 
aşının lansmanını yapacağız. Kanatlı 
entegrasyonlarına birçok avantaj sağ-
layacak aşımızı, yine tamamen HIPRA 
olarak bizim geliştirdiğimiz yepyeni 
bir Akıllı Aşılama cihazı ile birlikte ta-
nıtacağız. 

Lansmanını yapacağımız yeni kanatlı 
aşılarımızdan bir diğeri ise yumurtacı 
tavuklarda son yıllarda dahada fazla 
soruna neden olan, yüksek verim kay-
bı ve mortalitelere yol açan önemli bir 
hastalığa karşı geliştirildiğimiz bir aşı 
olacak. 2021 yılı, HIPRA için veteriner 
hekimlere bir çok yeni ürün sunacağı-
mız hareketli ve keyifli bir yıl olacak.

Üretim, Ar-Ge’nin yanında eğitim ve 
hizmetlere de önem veren bir firma-
sınız. Eğitim ve hizmetler konusunda 
neler yapmaktasınız?

HIPRA olarak gerek kurumsal gerek-
se uluslararası arenada tanınan kanaat 
önderlerin mesleki bilgi birikimlerini 
ve tecrübelerini meslektaşlarımıza 
aktarabilmek için çeşitli mesleki ge-
lişim ve eğitim çalışmaları hayata ge-
çiriyoruz. Her yıl düzenlenen HIPRA 
Üniversitesi eğitimlerine Türkiye’den 
meslektaşlarımızı davet ederek on-
ların hayvan sağlığı alanında güncel 
gelişmeleri yakından takip etmelerine 
yardımcı oluyoruz. 

HIPRA Üniversitesi veteriner hekim-
lerin, koruyucu hekimlik alanında 
eğitim almalarını hedefleyen sürekli 
bir eğitim programıdır. Bu program, 
verilen eğitimlerin içeriğinin kalitesini 
garanti eden bağımsız ve lider CPD ak-
reditasyon kurumu tarafından da akre-
dite edilmektedir.

HIPRA Üniversitesi, eğitim faali-
yetlerimiz kapsamında Türkiye’de, 
İspanya’da, ABD’de, İngiltere, Belçi-
ka ve İtalya’da birçok üniversite ve 
bu üniversitelerdeki birçok tanınmış 
öğretim üyesiyle iş birliği yapıyoruz. 
Cornell Üniversitesi, Nottingham Üni-
versitesi, Barcelona ve Girona Üni-
versiteleri, Gent Üniversitesi, Milano 
Üniversitesi ve ülkemizdeki üniversi-
telerde birçok tanınmış bilim insanı 
ile iş birliği yapıyoruz. 

“HIPRA Türkiye olarak 

faaliyet gösterdiğimiz 

temel iş alanlarında 

pazarın en fazla büyüyen 

firmalarından biriyiz. 

Bu sene de hedeflerimizin 

üzerinde yılı kapatacağız ve 

14 yıllık aralıksız çift haneli 

büyümemizi devam ettireceğiz.”









Üst düzey biyogüvenlik standartlarına sa-
hip olmanın bir sonucu olarak, Aviagen® 
Anadolu 27 Ocak 2020 tarihinde Tür-
kiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından resmî olarak bölüm 
statüsü almaya hak kazandı. Bu durum 
şirketin, ülkenin diğer bölgelerinde 
bir Avian Influenza (AI) salgını orta-
ya çıkmış olsa bile, Türkiye ve Orta 
Doğu’daki ve aynı zamanda bölüm 
statüsünü resmî olarak tanımış ve ka-
bul etmiş olan ülkelere canlı hayvan 
teslimatı yapmasına izin vermektedir.

Bölümlendirme

“Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme 
Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan 
“İhbarı Mecburi Tavuk Vebası (Avian 
Influenza) Hastalığından Ari Bölüm-
lerin Tanımlanması ve İlanı Hakkında 

Talimat” kapsamında T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından denetlen-
mesinin ardından, Aviagen Anadolu, 
biyogüvenlik konusundaki çabaları 
sayesinde Birleşik Krallık, ABD ve 
Brezilya’nın ardından 27 Ekim 2020 ta-
rihinde Bakanlık tarafından onaylanan 
bölüm sertifikası almaya hak kazandı.

Bölümlendirme bir ülke ya da bölgede 
Avian Influenza hastalığının ortaya çıktı-
ğı durumlarda bölüm statüsü olan firma-
nın bölüm içinde yer alan bütün işletme-
lerden ihracat yapmasını temin eder.

Bölümlendirme proaktif bir yaklaşımla 
hastalığın bölüm içinde yer alan  işlet-
melere girmemesi için gerekli yüksek 
biyogüvenlik önlemlerinin alındığını, 
bütün faaliyetlerin kayıt altında oldu-
ğunu ve şeffaf bir şekilde izlenebildiği-

ni, gerek iç gerekse Bakanlık denetim-
leri ile işletmelerin yönetim ve üretim 
sisteminin sürekli denetlenerek kont-
rol altında tutulduğunu garanti altına 
alır. Şirketin uyguladığı yüksek biyo-
güvenlik önlemleri sayesinde sadece 
Avian Influenza için değil diğer enfek-
siyöz ajanların işletmeye girişini önle-
mek de mümkün olmaktadır.

Bölüm statüsündeki bir şirketin ihra-
cat yapabilmesi tamamen ülkeler arası 
ikili anlaşmalarla ülkelerin birbirinin 
statüsünü tanımasına bağlıdır. Bu se-
beple, Aviagen Anadolu sürdürülebilir 
bir bölüm statüsü ve bunun diğer ül-
keler tarafından tanınması için resmi 
otorite olarak Tarım ve Orman Bakan-
lığı yetkilileri ile sektör dernek ve ku-
ruluşlarının desteğini arkasına alarak 
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Aviagen Anadolu, 
Bölüm Statüsü ile Türk Kanatlı 
Sektöründe Bir İlke İmza Attı

Türkiye, Aviagen’in dünya çapında “bölüm” statüsü kazanan dördüncü üretim üssü oldu



ülkemizi ihracat pazarlarında da başa-
rıyla temsil etmeye devam edecektir.

Stratejik öneme sahip bir diğer husus 
da Türk Kanatlı Sektörü’nün sürdürü-
lebilir bir üretim yaparak, halkın sağ-
lıklı ve uygun fiyatlı kanatlı etine ulaş-
masını temin etmek amacıyla yüksek 
jenerasyon (ana damızlık ve damızlık) 
hayvan  tedarikinde sorun yaşanma-
masıdır. Bu açıdan bakıldığında da-
mızlık teminini güvence altına almak 
amacıyla farklı ülkelerdeki bölüm sta-
tülerinin resmi makamlarca ikili an-
laşmalarla onaylanması, Türk Kanatlı 
Sektörü’nün gerek yurt içi talebi kar-
şılamaya devam etmesi gerekse ulusla-
rarası arenadaki konumunu güçlü bir 
şekilde devam ettirmesi ve ileriye ta-
şıması açısından stratejik bir önem arz 
etmektedir.

Aviagen Anadolu Genel Müdürü 
John McGrellis, bu başarılarında 
çok çalışma ve özverinin önemine de-
ğindi. “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
tesis ve prosedürlerimizi inceleyerek 
OIE’nin Bölgeselleştirme ve Bölümlen-
dirme Standartları Bölüm 4.4 ile uyum-
lu bir şekilde Aviagen Anadolu’ya 
bölüm statüsü vermesinden büyük 
mutluluk duyuyorum. Yaklaşık iki yıl 
önce başlayan bu süreç, özellikle son 
zamanlarda içinde bulunduğumuz 
pandemi kısıtlamalarına rağmen gerek 
Aviagen tarafında gerekse de resmi 
veterinerlik hizmetleri tarafında olsun 
yoğun ve zorlu bir çalışma gerektirdi. 
Neticede çok yüksek biyogüvenlik 
ve hastalık izleme protokollerimizin 
resmi olarak da tanınmış olması, yurt 
içindeki ve uluslararası pazarlardaki 
müşterilerimize güven vermelidir. Bu 

durum Aviagen Anadolu’nun kendi sü-

rülerini korumuya ve tedarik güvenliği-

ni sağlamak amacıyla yatırım yapmaya 

devam edeceğinin güvencesi olacaktır. 

Ekim ayında bölümlendirme statüsünün 

verilmesi ile birlikte, süreç başlamış olup 

düzenlemelere uyumun sürekliliğini sağ-

lamak için resmi veteriner otoriteleri 

tarafından düzenli olarak gözetim ve de-

netim yapılması gerekecektir. Önümüz-

deki aylarda ve yıllarda Türk Hükümeti 

ile diğer ithalatçı ülkeler arasında ikili 

anlaşmaların geliştirilerek bölümlendir-

menin kabul edilebileceğini ve kuş gribi 

gibi talihsiz bir hastalık ile karşılaşılması 

halinde ticaretin devamlılığının korun-

ması için seçenekler sunulabileceğini 

umuyorum” dedi.

Aviagen Anadolu Genel Müdürü John McGrellis, Aviagen Anadolu’ya bölüm statüsü verilmesinden dolayı 
mutluluk duyduğunu belirterek “Çok yüksek biyogüvenlik ve hastalık izleme protokollerimizin resmi ola-
rak da tanınmış olması, yurt içindeki ve uluslararası pazarlardaki müşterilerimize güven vermelidir” dedi.



Avrupa İlaç Ajansı (EMA)- Veteriner 
İlaçları Komitesi (CVMP) MSD Hay-
van Sağlığı’nın EXZOLT ürününün 
kısa ürün bilgisine tavukların içme 
suyunda kullanılmasına dair güncelle-
me yapılması konusunda pozitif görüş 
belirtti.

Bu güncelleme Avrupa’da kırmızı bit 
şikayeti bulunan bir çok yumurtacı 
işletmede yapılan saha çalışmasının 
sonuçları ışığında yapılmıştır. Buna 
göre, çalışmada Exzolt tedavisinden 
önce ve sonra hayvan refahı üzerinde 
etkili olan parametreler incelendi ve 
Exzolt kullanımının tavukların gece 
aktivitelerinin azalmasına ek olarak, 
gün boyunca kafa kaşınması, sallan-
ma, tüy gagalama davranışlarının azal-
dığı ve kandaki kortikosteron seviye-
sinin düştüğü sonucuna ulaşıldı.

Bu sayede Exzolt, Komite (CVMP) ta-
rafından onaylanarak, Avrupa’da kısa 
ürün bilgisinde “hayvan refahını iyi-
leştiren” ifadesini yazan ilk ürün oldu.

MSD Hayvan Sağlığı Bilimsel      
Pazarlama İlişkileri Direktörü Rik 
Hoopman konuyla ilgili şu yorumda 
bulunuyor: “Kırmızı tavuk biti enfes-
tasyonu büyük bir refah tehdidi ve 
Avrupa’da kanatlı operasyonlarında 
ekonomik kayba neden olan ilk beş 
etmenden biridir. Bit ısırıkları, acı 

ve ciltte iritasyona neden olur. Bu da 

kronik stres, kafa kaşınması, sallan-

ma, tüy gagalama gibi davranışlar, 

kilo kaybı ve immunosüpresyona se-

bebiyet verir.”

MSD Hayvan Sağlığı Genel Müdürü 

Burhan Hacı, bu gelişmenin sektör-

de bir ilk olduğunun altını çizerek 

“Daha Sağlıklı Hayvanlar İçin Bilim 

sözümüz yaptığımız her işi yönlendi-

ren bir taahhüttür. Hayvanların sağlı-

ğını ve refahını güvence altına almak 

şirketin DNA’sında yer alır ve bu mis-

yon, işimizin her aşamasında rehber-

dir” açıklamasında bulunuyor. 

Kanatlı ve Balık İş Birimi Direk-

törü Mustafa Söylemez ise, MSD 

Hayvan Sağlığı’nda hayvanların sağlı-

ğını ve refahını korumak ve alternatif, 

yenilikçi çözüm yolları keşfetmek her 

zaman öncelik olarak kabul edildi-

ğini belirtiyor. “Exzolt ürünümüzün 

kazandığı bu başarı da bu yolda sa-

dece bir ilktir. Paydaşlarımızla ortak 

amacımızı özetleyen “Sağlıklı Tavuk, 

Sağlıklı Yumurta” hedefimiz de, yetiş-

tiricilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ça-

lışmalarda MSD Hayvan Sağlığı’na yol 

göstermeye devam edecek.”
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Hayvan refahını iyileştiriyor

MSD Hayvan Sağlığı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)- Veteriner İlaçları Komitesi (CVMP) tara-
fından EXZOLT’un hayvan refahını iyileştirdiğine dair pozitif görüş aldı.

Bu sayede Exzolt, Komite (CVMP) tarafından onaylanarak, Avrupa’da kısa ürün bilgisinde 
“hayvan refahını iyileştiren” ifadesini yazmaya hak kazanan ilk ürün oldu.
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Kanatlılarda, ince bağırsaklar; Duo-

denum, Jejunum ve İleum bölgelerin-

den oluşur.  

İnce bağırsaklar, anatomik olarak 3 

bölümde isimlendirilmişlerse de his-

tolojik farklar çok belirgin değildir. 

Kalın bağırsak bölümünde Colon yok-

tur ve rectum cloaca’ya açılır. Villus-

ların yüzeyindeki epitel ve bunların 

arasındaki kadeh hücreleri koruyucu 

mukus salgılar. Bu mukusla kaygan-

laştırmanın ötesinde, zararlı mikroor-

ganizmanın yerleşimini ve kimyasal 

irritanların etkisini kontrol altında 

tutarak epitel katmanı koruduğu, ya-

rarlı bakterilerin yerleşim/üremesine 

ortam sağladığı ve immun sistem ile 

etkileşimde olduğu bilinmektedir.

Villuslar; inkübasyonun 16. gününde 

belirginleşmeye başlar ve çıkımdan 

sonra da gelişim Duodenumda 7. 

güne ve jejunum ile İleumda 14. güne 

kadar devam eder. 

Sindirim kanalı mukozasında bulunan 

soliter ve agregan lenf follikülleri, 

subepiteliyal lenfositler, makrofajlar, 

plazma hücreleri ve intraepiteliyal 

lenfositler (GALT: Gut associated 

lymphoid tissue) korumada önemli 

sistemi oluştururlar. 

BAĞIRSAK ve

BAĞIRSAK 

SAĞLIĞI

Uzm.  Veteriner Hekim 
Güney GÖKÇELİK
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Kanatlılarda bağırsakların uzunlu-
ğu türlere ve de aynı türün üyele-
rinde farklılıklar gösterir. Tavuklar-
da;145-200 cm, Kazlarda 250-300 cm, 
Ördeklerde 150-230 cm Güvercinler-
de 70-110 cm. Jejenum en uzun bölü-
müdür.  Periton kesesi boşluğunda ve 
karnın sağ tarafında yer alırlar.  Duo-
denum “U” ve Sekum “V” harfi şeklin-
dedir. Bir kısım kanatlılarda (Kanarya, 
Papağan…) Sekum bulunmaz. Lenfo-
siter infiltrasyonun en yoğun olduğu 
bağırsak bölümü olan Sekum; suyun 
kalan kısmının emilimi ve bir oranda 
sellülozun sindiriminden sorumludur. 

Şimdilerde, ancak %30-35 oranında ta-
nıyıp tanımlayabildiğimiz (Kültürleye-
bildiğimiz) bağırsak mikrobiyotası ya-
pısı, hayvan beslenmesi ve sağlığını en 
önde ilgilendiren araştırmaların kay-

nağı olmuştur. Şimdilerde, tüm mik-
robiyomu tarayabilecek moleküler 
araçlar mevcuttur ama mikrobiyomun 
tüm gizemlerini çözmek olası değildir.                                                                                                        
İnsan organizmasında, 100-160 tril-
yon varsayılan bağırsak mikroorganiz-
masının dengeli korunması yapısında, 
mutluluk hormonunun (Serotonin) 
%88’inini ürettiğini (Devamında da 
Melatonin), bağışıklık kazancının da 
%80’inin sağlandığını biliyoruz.  Gü-
nümüzde uygulanan gaita nakli ile; 
Kolit, diyabet, Tansiyon tedavilerinde 
kazanılan başarılar yayınlanmaktadır.  
Yine beşeri alandaki bilgiler içerisin-
de; bağırsaklar çeperindeki sinir hüc-
releri sayısının beyindekinden çok 
daha fazla olduğu ve de daha ilginç 
olanı da bu sinir sisteminin Beyin’den 
bağımsız işlev gördüğü bulgularıdır.  
İşte bu verilerle, bağırsakların, ne-

den” İkinci beyin-yeni bir organ-süper 
organ “olarak nitelendirildiğini kavra-
yabiliriz.  Hipokrat’ın 2500 yıl önce-
sinde “Tüm hastalıklar bağırsaklarda 
başlar” yorumuyla değerlendirdiği 
bağırsak yapısının, hayvan sisteminde 
de aynı derecede önemi yadsınamaz.  

Uygun büyütelim, sağlıklı büyütelim, 
verimli büyütelim, bağışıklığı yeterli 
olarak büyütelim ve hatta dışkısı nor-
mal formda, kirli olmayan yumurtalı 
yetiştirelim dediğimizde; daima bağır-
sak sağlığına yönelmemiz gerekecektir.  

Tüm hayvanların gastroentestinal sis-
temi; vücutta en geniş yüzey alanına 
sahip ve bu alanda da yararlı yarar-
sız pek çok bileşeni kucaklayan bir 
yapıdadır.  Ayrıca; vücutta dış yüzey 
ile temasta olan üç sistemden (Deri, 
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Akciğerler, Bağırsaklar) birisidir.  Bu 
kompozisyonu olumsuz etkileyecek 
3 bileşen; yem, bağırsak mukozası ve 
bağırsak mikroflorasında olabilecek 
her olumsuz faktör tüm organizmanın 
sağlığını ve de en azından verimini 
olumsuz etkileyecektir. 

Enfeksiyon önlenmesinde ve immun 
yapının güçlenmesinde anahtar bir 
sitedir. Laktik asit bakterilerinin anti-
jenlere karşı sistemik immün yanıtı, 
serumdaki ve bağırsak içeriğindeki an-
tikor titresini artırdığı gösterilmiştir. 
Kommensal mikrofloranın, biyofilm 
oluşturarak ve reseptör noktalarını blo-
ke ederek patojen mikroorganizmaların 
kolonizasyonunu önlediği bilinmekte-
dir. Verimlilikte seviye kazanmanın 
%85-90’ı genetik gelişten sağlanırken, 
%10-15’i kadarı ise beslenme ve yöne-
timle güçlendirilir.  

Enterik ekosistemin yemle alınan ener-

jinin %20’sini tükettiğini, bir yetiştirme 
sürecinde sentez proteinin %12 kadarı-
nın bağırsak morfolojisinin yenilenme-
sinde harcandığını hatırlayarak önemini 
bir kez daha vurgulayalım. 

Bağırsakta 10 14 CFU/gr bakteri ko-
lonisi (Bazı bilgilerde 10 15 ) varlığı 
öngörülmektedir. 

Mikroflorada, yaklaşık 30 farklı genusa 
ait 640’dan fazla etken barınır.  Başta 
bakteriler olmak üzere, virüsler, man-
tarlar ve birçok ökaryotik mikroorga-
nizmalardan oluşmaktadır.  Dengeli 
bir mikrobiyal topluluğun çoğunluğu 
(%85)yararlı gram pozitif bakteriler-
dir. Mikrobiyota yönlü en çok aktif or-
ganlar; Kursak ve Sekumdur. Kursak 
popülasyonu, bağırsak alt kısmının 
florası çeşitliliğine doğrudan etkilidir. 
Proventrikülüs ve taşlık ise, düşük pH 
salgıları nedeniyle, patojenlerin geçi-
şini engelleyen önemli bariyerlerdir. 

Taşlıkta Lactobacillus’lar ağırlıktayken, 
enterobakterler ve Koliform’lar da bulu-
nabilir. İnce bağırsaklarda sindirim içe-
riğinin geçişi Duodenum’dan İleum’a 
doğru azalırken mikrobiyota yoğunluğu 
doğrusal bir artış gösterir.  Duodenum 
mikroorganizma gelişimi için uygun bir 
ortam değildir (Çok sayıda enzim, safra 
tuzu, 02 basıncı ve taşlığa doğru reflüks 
hareketi). Duodenum’da bakteri yoğun-
luğu 103-5 iken, İleumun 108-9 dur. Se-
kum ise daha kompleks bir mikrobiyota 
yapısına sahiptir; Anaerob bakteriler 
yoğundur ve 1011 gibi bir yoğunluğa 
sahiptir.  Bakteriyel aktivite ve ferman-
tasyonun olduğu bölüm olarak, bağırsak 
sağlığı ve kanatlı performansında önem-
li konumdadır. 

Bağırsak sağlık yapısına etkiyen faktör-
ler nelerdir 

1. Bakteri, Virüs, Protozoa gibi mikroor-
ganizmalar, 





2. İmmünosüpressif viral patojenler, 

3. Antimikrobiyal ve bir kısım anti-
mikrobiyal olmayan katkı maddeleri; 
bu ürünler gastrointestinal sistemi 
yönlendirmeye veya etkilemeye ça-
lışırlar. Üreticilerin, kullandıklarının 
yararını, zararını ve nasıl uygulamala-
rı gerektiğini doğru olarak bilmeleri 
gerekir. 

4. Bağırsak sağlığını etkileyecek, ba-
ğışıklığı baskılayabilecek doğrudan 
ya da dolaylı etkileyen Mikotoksinler. 

5. Yem bileşimi, dokusu/formu, içe-
rik kalitesi ve yönetimi bileşkesinde 
diyet.  Sadece yem bileşenlerini de-
ğiştirmek bile bağırsak sağlığını ve 
dolayısıyla kanatlı performansını etki-
leyebilir. 

6. Su kalitesi (pH, mikrobiyal yapı, 
mineral içerik v. b.)

7. Yönetim, çevresel faktörler ve ısı-
sal stres, 

8. Üretimde; kafes ya da yer sistemi fak-
törü. Farklı ortamlarda yetiştirilen ka-
natlılar, farklı mikrobiyal ortama ve do-
layısıyla faklı mikrobiyotaya sahiptirler. 

Bağırsak florası varlığını ve değişimi-
ni anlatan terimler:

•MİKROBİYOTA: Vücutta kommen-
sal olarak yaşayan mikroorganizma-
ların tamamını ifade eder.  Bağırsak 
florasını yuva belleyen bu mikrobiyal 
yapı, üreyebilir, birbirleriyle iletişim 
kurabilir, konakçısı için ya da konak-
çısına karşı kimyasal bir savaş başla-
tabilir.  Sayısı, (İnsanlarda)tüm vücut 
ökaryotik hücre sayısının 10 katı ka-
dardır.  Toplam gen sayısının da 50-
100 katı olduğu kabul edilmektedir. 
Ayrıca, vücuttaki immun hücrelerin 
%70’ini ifade eder.  Hayvanlar cins-
tür-verim amaçlı olarak çok çeşitlen-
dikleri için net bir ölçü verilemezken, 
insan örneği doğru bir korelasyon ifa-
de edebilir.  Kanatlılarda, fungal top-
luluk ise, bakterilerin %0, 1-%0, 001 

kadarıdır. 

•MİKROBİYOM (Genlerden oluşan 
kullanım kılavuzu): Bu mikroorganiz-
maların toplam genomunun ifadesi-
dir.  Genom sayısı ise 100 kat fazladır. 

•DİSBİYOZİS: (Disbakteriyoziz) Ya-
rarlı / zararlı bakteri dengesinin, sağlıklı 
flora aleyhine bozulması tanımıdır.  En-
düstriyel toksinler, kimyasal ve metal-
ler, aşırı ilaç kullanımı, deterjanlar, in-
sektisitler önemli etmenlerdir. 

•VİROM: Mikrobiyomdaki virüs top-
lumuna verilen isimdir. Kanatlılar dı-
şındaki herhangi bir hayvanda karak-
terize edilmemiş, bağırsak kanalının 
büyük bir genetik çeşitlilik kaynağıdır. 

Bağırsak sağlığı ve dolayısıyla hayva-
nın sağlığını olumlu yönde etkileye-
bilmek için, mikrobiyotayı uygun ve 
dengeli tutmak gerekiyorsa yapılması 
gerekenlerde olacaktır:                                                       

•PROBİYOTİK: (Yaşam için olan) 
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Yeterli miktarlarda verildiğinde ko-
nakçıya yarar sağlayan, canlı organiz-
malardır.  Geleneksel medikal tedavi-
lerin yerine geçmezler, beraberinde 
takviye olarak kullanılabilirler. 

•PİREBİYOTİK: Yararlı bakterilerin 
gelişme ve aktivitesini uyaran, sindi-
rilmeyen, Fruktoolisakkaritler (FOS) 
gibi doğal diyet liflerinden oluşan 
katkı maddeleridir. 

Patojenik bakteriler tarafından sindi-
rilemez, ancak Bifidobacterium, Lac-
tobacillus gibi yararlıların gelişmele-
rinde etkindirler

Patojenik bakterilerin büyüme ve 
kolonizasyonunu kısıtlayabilirler (CE 
etki)

•SİNBİYOTİK: Probiyotik ve Prebi-
yotik ürünlerin bileşimidir. 

•POSTBİYOTİK: Probiyotiklerin me-
tabolik yan ürünlerini ifade eder. (Bu-
tirat, Kısa zincirli yağ Asitleri v. b.)

Son sıralarda, kültür bağımsız mole-
küler tekniklerin konuda sağladığı 
ilerlemeler sonu mikrobiyolojinin 
güçlenmesiyle, sağlıklı bir hayvan 
mikrobiyomunun kurulması ve bes-
lenmesine yardımcı iki yöntem üze-
rinde çalışılmaktadır:

1.Mikrobiyota bazlı metabolit tedavi-
si; bağırsaktaki yardımcı mikropları 
doğrudan beslemek ve desteklemek-
tir. Bunlar karbonhidratlar, amino 
asitler gibi besleyicilerdir. Probiyotik 
ya da prebiyotiklerden farklı olarak, 
seçilen bakterilerin kullanımına yö-
neltilebilen sistemdir. 

2.Beslenmede immünoregülatuvar 
etkinlerin kullanımı; Bağışıklık siste-
mi yanıtını elde edebilmek için spe-
sifik yararlı bakterilerin varlığını ve 
gelişimini desteklemek amaçlıdır. 
Problem, halen bu bakterilerin kültü-
re edilip isimlendirilmesindeki güç-
lüklerdir. 

Her iki yöntemde, halen çalışılır/araş-

tırılır durumdadır. 

NEDEN PROBİYOTİK

•Mikrobiyotanın stabilizasyonu

•Koruyucu bariyerin güçlendirilmesi 
(Rekabetçi dışlama)

•Antimikrobiyal maddelerin üretimi

•pH’nın düşürülerek patojen savaşımı

•Enflematuvar olasılığının indirgenmesi

•Besin maddelerinin absorbsiyonu-
nun desteklenmesi

•Bir kısım vitamin üretimine destek

Kanatlılarda probiyotik kullanımının 
sonuçlarını değersiz kılacak birçok 
faktörler vardır;

•Kullanılacak probiotikteki bakteri/
bakteri türleri, 

•Birlikte kullanılan diyet türü, 





•Probiyotiğin dahil edildiği mikrobiyom

•Kullanım zamanlaması

TİCARİ PROBİYOTİK KATEGORİLERİ

•Tek suşlu

•Çok suşlu

•Çok tür/Çok suşlu

•Çok genli

ÜÇ ANA PROBİYOTİK KATEGORİSİ 
VARDIR

1. Sporlanmış Bacillus spp.  (Lümen ve 
dış mukus tabakasında kalabilenler)

2. Mukus bağlama yeteneklerine bağlı 
olarak laktik asit üretenler)

3. Mayalar

ANA PROBİYOTİK    
BAKTERİ - MANTAR - MAYALAR

• Bacillus subtilis, B. Licheniformis, 
B. amyloliquefaciens

• Lactobacillus acidophilus, L. bulga-
ricus, L. reuteri, L. salivarus, L. sobrius

• Enterococcus faecium

• Bifidobakterium animalis, B. bifidum

• Pediococcus acidilactici

• Clostiridium butyricum

• Streptococcus thermophilus

• Aspergillus niger

• Aspergillus orizae

• Saccharomyces cerevisiae

• Torulopsus candida

• Saccharomyces cerevisiae

BAĞIRSAK İÇERİĞİNDE MİKROBİYOTA 
YAPISINI HATIRLAYALIM

Bağırsak kanalındaki mevcut mikro-
biyal kümeler; yoğunluk, rasyon, su 
kaynağı, beslenme şekli, bakım koşul-
ları, yaşları, kümeslerdeki bakteriyel 
ekosistem ve etkilendikleri patojen-
ler gibi birçok faktörlere bağlıdır. 

Civcivler yumurtadan çıktıklarında 
sterildirler ve ilk 2 hafta önemlidir.  
Sindirim sistemi fizyolojik olarak uy-
gun değildir ve bağışıklık sistemi ak-
tive olur ve bağırsak sistemi iltihapla-

nır, besin emilimi azalır, enfeksiyon 
riski artar. Devamında, taşıma kutu-
ları, altlık ve tükettikleri yem/su’dan 
aldıklarıyla flora hızla gelişir.  Ancak 
bu hız, patojenlerin yerleşebilme hızı-
nı engelleyebilecek süreci ifade ede-
mez. Aslında, ilk hafta boyunca Ente-
robacteraceae baskındır. Sonrasında, 
gram-pozitif Firmicutes ve Actinobac-
teria ile yer değişir. Lactobaciller an-
cak 3-4 gün sonrasında gözlenmeye 
başlanır. İyilerle kötüler arasındaki 
savaş 14 gün kadar sürecektir. Mik-
robiyotanın tamamlanması ise; ince 
bağırsakta 2 hafta, sekumda 4-6 hafta 
zaman alır. 

12 günlük yaştan itibaren, fakültatif 
anaerob ve absolü anaerobların top-
lam sayısı 10 3-10 4 oranındadır. Se-
kumda 38 tür anaerobik bakteri varlı-
ğı bildirilmiştir. 

İbrani üniversitesinde yapılan dene-
nen bir teknikle; civcivin ilk yeme-
ğinin besin değerini artırmak ve yu-
murtadan çıkışta tamamen işlevsel 
bir sindirim sistemi ile sağlığı tehdit 
edecek her türlü istilacılara karşı sa-
vunma yapabilecek daha olgun bağır-
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sak mikrobiyomu için, yumurtadaki 
amniyonik sıvıyı özel besinlerle des-
teklemenin yararları ortaya konmuş-
tur (Ovo yemleme). 

“ Kısaca; İyi başlamazsa iyi bitmez “

Erişkin sindirim kanalında bulunması 
beklenen bakteri tür ve sayıları:

Kursakta; 103-4 Lactobacilli-Streptococci

Taşlıkta: 103-4 Lactobacilli-Streptococci

İleum: 108-9   Bacteroides-Clostiri-
dia-Streptococci-Enterococci-Lacto-
bacilli-E. coli

K l o a k a : 1 0 1 1 - 1 2 B a c t e r o i d e s -
Clostiridia-Streptococci-Enterococci-
Lactobacilli-E. coli

Sekum: 1011-12 Bacteroides - Clos-
tiridia - Streptococci - Lactobascilli 
-  E.coli

Temel Lactobacillus türleri; L. acidop-
hilus, L. salivarius ve L. ferment’dir ve 
konakçı spesifiktirler.  Her bir Lactoba-
cil ayrı özelliklere sahiptir, bakterisin 
üretimi gibi değişiklikler, probiyotik 
türlerinin kullanılmasıyla, tek tür karak-

terlerinin faydalarını sağlayabilecektir. 

İnce bağırsak seğmentlerinde 
Lactobacil’ler yoğun değildir ve %11 
Clostidiceae, %6,5 Streptococcus spp. 
ve % 6.5 Enterococcus spp. gözlen-
miştir. Duodenum ve İleum boyunca; 
%60-90 yoğunluğunda, Streptococci, 
Lactobacilli ve E. coli’ye rastlanmakta-
dır. İnce bağırsaktan yapılan bakteriyel 
izolatların %9-39’u Eubakterium türü 
anaeroblardan oluşmaktadır. 

Genç hayvanların Sekumunda; %65 
Clostirdiaceae, Fusobacterium % 
14, Lactobacillus %8 ve Bacteroid’ler 
% 5 bulgulanacaktır. Ticari yemlerle 
beslenenlerinse; %2 C. leptum, % 27 
C. coccoides, % 21 Sporromusa spp.  
ve %20 gamma proteobakteri ağırlık-
tadır. Ayrıca; %3,6 Atopobium, %2 
Bacteroidler ve % 1 Bifidobacterler 
bulunacaklardır. 

Rasyondaki protein kaynakları ve mik-
tarı, İleum ve Sekum’daki C. perfrin-
gens sayısını artırmada etkindir. 

Sürekli konu edilen Koli enfeksiyo-
nundan korunmanın güçlüğünü vur-
gulamak üzere, bilelim ki, mikrobiyo-

tanın 10 5-6/g’mı E. coli bakterilerdir 
ve de bunun %15 kadarı da potansiyel 
patojendir. 

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA   
DİREK ETKİLİ OLACAK TEHDİTLER

1. Patojenler (Koksidiyozis, NE, Miko-
toksin)

2. Biyogüvenlik

3. Yem hijyeni

4. Su hijyeni

5. Yem formülasyonu (Protein, yağ, 
tuz, buğday)

6. Dijestibilite

SONUÇTA KULLANILAN BAĞIRSAK 
SAĞLIĞI KATKILARININ GELECEĞİ 
4 SENERYO İLE    
DEĞERLENDİRİLEBİLİR

1. Bir şey değişmeyecek

2. Süper bir katkı ortaya çıkacak

3. Mikrobiyota kendi katkılarını üretecek

4. Yeni katkılar önerilmeye devam 
edilecek



54 

Pandemi nedeniyle uzun süredir yüz 
yüze görüşme ve ziyaretleri erteleyen 
VİSAD Yönetim Kurulu, gündemdeki 
acil konuları değerlendirmek üzere 5 
Şubat 2021 tarihinde Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürü Harun SEÇKİN’i ziyaret 
etti.

Covid-19 önlemlerine hassasiyetle 
uyularak gerçekleşen ziyarette aşağı-
daki hususlar görüşüldü;

lYeni ürün dosyalarının durumu,

lMart–Haziran ayları arasında gerçek-
leştirilmesi gereken GMP denetimleri-
nin durumu,

lİTS üzerindeki verilerin paylaşımı,

lİTS ve ATS’de iyileştirilmesi gereken 
hususlar,

lYem katkı maddelerinin ilaç formü-
lasyonu olarak piyasaya verilmesinin 
engellenmesi,

lOrtak Ürün Özellikleri Özeti konu-
su,

lHalk sağlığı açısından risk oluştu-
ran non tifoid Salmonella (NTS) bulaş 
riskinin minimize edilmesine yönelik 
öneri yazısının değerlendirilmesi.

Bu ziyarette VİSAD heyetinde;

Yönetim Kurulu Başkanı: Ramazan 
BAYHAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
:Taner ÖNCEL,

Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuğba KÜN-
TÜZ ve Yiğit ALTAV,

VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu So-
rumlusu: Nedim ÜZEY

VİSAD Genel Sekreteri: Musa ARIK, 
yer aldılar.

VİSAD, 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürünü ziyaret etti
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İnsanlarda bilinen 1,407 patojenin 
%60’ı zoonotiktir (Woolhouse, 2005). 
Avrupa’da 2018 yılında 36 ülkede 
raporlanan yaklaşık 400.000 zoono-
zun %90’dan fazlası gıda kaynaklıdır 
(EFSA, 2019;17(12):5926). 

Dünyada artan gelir seviyesi ve tüke-
ticilerin dengeli beslenme konusunda 
bilinçlenmesiyle kanatlı ürünlerine 
artan bir talep var. Zira ülkemiz da-

hil tüm dünyada obezite ve sorumlu 
olduğu, diabet, kalp damar hastalık-
ları gibi hastalıklar çok önemli sağlık 
sorunlarıdır. Hayvansal proteinler 
dengeli beslenmede önemli bir role 
sahiptir. Dünya geneline 2018 yılında 
tarihte ilk kez, kanatlı eti üretimi 123 
milyon tonla birinci sıraya yerleşmiş-
tir. 2008’de 62 milyon ton olan yu-
murta üretimi ise 2018’de %24’lük bir 
artışla 77 milyon tona çıkmıştır. Artan 

tüketime bağlı olarak hayvansal ürün-
lerin kalite standartlarının arttırılması 
için dünya çapında yoğun çaba sarf 
edilmektedir. Ülkemizde de Tarım ve 
Orman Bakanlığı yasal mevzuatlar ve 
yaptığı denetimlerle, et, süt, yumurta 
ve balık üreticileri birincil üretimde, 
gıda üreticileri ve perakendecileri 
ise üretim sonrası gıda güvenliğini 
arttırmak için sürekli çalışmalar yap-
maktadırlar. Veteriner Sağlık Ürünleri 

Gıda kaynaklı hastalıkların 
tüketicilere etkisi

VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu, Kanatlı Zoonozlar Komisyonu
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Sanayicileri Derneği (VİSAD) üyeleri 
de geliştirdikleri teknolojiler ve hiz-
metlerle hastalıkları ve ölümleri en-
gelleyerek hayvansal üretime katkı 
sağlamaktadır. 

Ancak et tüketimi konusunda ülke-
miz gelişmiş birçok ülkenin gerisin-
dedir. Hayvansal proteinlerin tüketi-
minde önemli engellerden biri bilgi 
kirliliği, diğeri ise gıda kaynaklı has-
talıklarla ilgili duyum ve endişelerdir. 
Günümüzde tüketiciler gıda kaynaklı 
hastalıklara daha duyarlıdır. Avrupa 
Gıda Güvenliği Ajansı EFSA tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa-
lı tüketicilerin %65’i, Türk tüketici-
lerin de %59’u gıda seçerken başlıca 
kaygılarının güvenlik olduğunu veya 
güvenlik sorununun kaygıları arasın-
da olduğunu belirtmişlerdir. Avrupalı 
tüketicilerin %64’ü, Türk tüketicile-
rin %30’u bakteri kaynaklı hastalıkları 
duyduğunu ifade etmiştir. Avrupalı 
tüketicilerin %66’sı, Türk tüketicile-
rin %72’si gıda ile ilgili riskleri duy-
duktan sonra tüketim alışkanlıklarını 
değiştirmektedir (EFSA, 2019). 

Gıda kaynaklı zoonozların en aza in-
dirilmesi ile ilgili her geçen gün atılan 
yeni adımlar sayesinde, tüketici güve-
ni ve hayvansal protein tüketiminin 
artması, Tek Sağlık açısından önemli 
bir hedef ve fırsattır.

Salmonella’nın gıda kaynaklı 
hastalık yapan diğer bakterilerden 
farkı nedir?

Aslında Salmonella dünyada en sık 
rastlanan gıda kaynaklı zoonoz olma-
yıp, ilk sırada kampilobakter türleri 
yer almaktadır. Örneğin Avrupa’da 
2018 yılında insanlarda raporlanan 
kampilobakteriyozis vakası 250.000’e 
yakınken, Salmonellosis vakası bu 
sayının 1/3’ü civarındadır (EFSA, 
2019;17(12):5926). 

Peki Salmonella ikinci sırada yer alan 
gıda kaynaklı bir patojen olmasına 
rağmen, neden öne çıkıyor?

a.Salmonella, biyofilm tabakası oluş-
turarak doğada diğer birçok bakteri-
nin aksine yıllarca canlı kalarak, hem 
işletme için, hem de çevresel konta-

minasyon yönünden risk oluşturabi-
lir. Bu özelliği bakteriyi üreticilerin 
rutin biyogüvenlik önlemleri ile uzak-
laştırmasını güçleştirmektedir,

b.Salmonella, diğer birçok bakteriden 
farklı olarak ve Mycobacterium tu-
berculosis, Listeria monocytogenes 
gibi hücre içi bir bakteri olduğundan, 
konakçı hücreleri içinde canlı kal-
maya devam eder. Bu sayede konak 
hayvan savunma hücrelerinden ve 
antibiyotiklerden korunur. Buna bağlı 
olarak hem enfekte sürülerden elde 
edilen gıdalar, hem de çevresel kirli-
lik yönünden tehdit oluşturmaya de-
vam eder (Kamaruzzaman, 2017) ve 
enfekte olan sürü yaşam boyu pozitif 
kalır (Breslin, 2004),

c.Salmonella kampilobakter gibi di-
ğer gıda kaynaklı bakterilere göre çok 
daha hızlı çoğalarak, saklama, mutfak 
hijyeni veya uygun pişirme koşulları-
na dikkat edilmeyen şartlarda kısa sü-
rede zehirlenmelere yol açacak sayıla-
ra ulaşabilir. Bu özelliği toplu yemek 
sektörü ve pastaneler için salgın riski 
oluşturmaktadır, 

d.Salmonella’nın insanlarda hastalığa 
yol açan bazı serotipleri birden fazla 
antibiyotiğe direnç geliştirmiş olup, 
tıp dünyasında yaygın olarak kullanı-
lan yaklaşık 12 antibiyotik sınıfından 
sadece bir veya ikisine duyarlılık gös-
termektedir. Bunlar “kritik öneme sa-
hip antibiyotikler/hayat kurtaran anti-
biyotikler” olarak adlandırılmaktadır. 
Avrupa’da insanlardan izole edilen 
salmonella serotiplerinin %30’u çoklu 
ilaç direncine sahip olması nedeniyle, 
doktorların tedavi seçeneklerini kısıt-
lamaktadır (EFSA, 2020;18(3):6007).  

Salmonella,     
biyofilm tabakası oluşturarak 
doğada diğer birçok bakterinin 
aksine yıllarca canlı kalarak, 
hem işletme için, hem de   
çevresel kontaminasyon   
yönünden risk oluşturabilir.





Halk sağlığı için hayvan sağlığı

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 
paylaşılan istatistiklere göre ülke-
mizde 2019 yılında insanlarda en 
sık rapor edilen hastalıklar arasında 
10,244 Brusella ve 1,855 Salmonel-
la vakası bulunmaktadır (WAHIS, 
2019). Ancak gıda kaynaklı hasta-
lıklarda genellikle rapor edilen vaka 
sayısı ile, gerçek vaka sayısı arasında 
fark bulunmaktadır.  Örneğin EFSA 
Avrupa’daki gerçek Salmonella vaka 
sayısının, rapor edilen vaka sayısının 
40 katı olduğunu tahmin etmektedir 
(EFSA, 2019;17(2):5596).

2015 yılında yayınlanan “Kuluçkaha-
ne ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yö-
netmeliği” ile aşılamalar dahil çevre-
sel bulaşmanın azaltılmasına yönelik 
adımlar sayesinde, bazı kritik hayvan 
hastalıkları(M. gallisepticum, S. galli-
narum, S. pullorum) ve zoonozların 
(S. Enteritidis, S. Typhimurium) da-
mızlıklardan ticari üretim sürülerine 
vertikal bulaşma riski, hemen hemen 
ortadan kalkmıştır. 

Salmonella serotipleri önemli gıda 
patojenleri arasında yer aldığından, 
birçok ülkede olduğu gibi Tarım ve 
Orman Bakanlığı ülkemizde de “Ulu-
sal Salmonella Kontrol Programı” uy-
gulamaya koymuştur. Bu çerçevede 
her etlik piliç çiftliği kesim öncesi 
Salmonella ari raporu aldıktan sonra 
ürünlerini pazara sunmakta, ticari yu-
murtacı işletmelerde de gerek üretici 
ve gerekse resmi kontroller sürmekte-
dir. Ülkemizde yapılan prevalans ça-
lışmaları ile yumurtacı sürülerde tes-
pit edilen Salmonella türleri, Avrupa 
Birliği ve ülkemiz Salmonella azaltma 
hedefini karşılamakta, hatta oldukça 
altında kaldığını göstermektedir. Bu 
veriler, üreticilerin gösterdiği biyo-
güvenlik ve hijyen çabalarının sonuç 
verdiğini ve yumurta üretiminde Sal-
monella riskinin düşük olduğunu gös-
termektedir. 

Ancak sürülerdeki düşük risk, gıdaya 
aynı oranda yansımayabilir. Örneğin, 
bu sürülerden sadece birinde yönet-
melikte belirtilen 15 haftalık denetim 
aralığı sırasında bulaş olduğu düşü-

nülürse, 10,000 kapasiteli bir çiftlik 
örneği için 900,000’e yakın riskli yu-
murtanın farkında olunmadan pazara 
arz edilebileceği tahmin edilebilir. As-
lında Salmonella bakterileri 70 0C’de 
öldüğünden, pozitif sürülerden elde 
edilen yumurtalar, sarısı ve beyazı 
katı olacak şekilde iyi pişirildiğinde 
zehirlenme riski tamamen ortadan 
kalkmaktadır. Ancak yumurta artık 
günümüzde kahvaltıda, sporcu içe-
ceklerinde, yemek ve tatlılarda çiğ 
veya az pişmiş olarak tüketildiği için 
hastalığa yol açması mümkün olabilir. 
Bu yüzden Salmonella ülkemizde her 
ne kadar çiftlik seviyesinde çok düşük 
oranlarda tespit edilse de, bu oranı 
daha da azaltmak ve bu sayede daha 
sağlıklı gıda elde etmek mümkündür. 

Salmonella kontrolünde   
tek sağlık yaklaşımı

“Tek Sağlık”, halk sağlığının korun-
ması ve geliştirilmesi için daha iyi 
politikalar, uygulamalar, ortaya koya-
bilmek için farklı bilim dallarının ve 
meslek gruplarının ortak çatı altında 
çalışmalarının gerekliliğini vurgula-
yan kavram olarak tanımlanmaktadır. 

Hayvan kaynaklı hastalıklar söz konu-
su olduğunda veteriner aşılar, hem 
hastalıkların hayvanlar arasında ya-
yılmasını engellemesinde, hem de in-
sanlara bulaş çemberinin kırılmasında 
fayda sağlarlar. Birçok zoonoz gibi Sal-
monella da hayvanlarda herhangi bir 
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Avrupalı tüketicilerin %65’i, 

Türk tüketicilerin de %59’u gıda 

seçerken başlıca kaygılarının 

güvenlik olduğunu veya güvenlik 

sorununun kaygıları arasında 

olduğunu belirtmişlerdir.





hastalık belirtisi göstermeden seyret-
tiğinden ve gerektiğinde antibiyotik-
lerle tedavi edilebilir algısı sebebiyle, 
bazı üreticiler standart biyogüvenlik 
ve hijyen uygulamaları ile yetinerek 
aşı uygulamalarından kaçınabilir. An-
cak aşılanmamış sürüler, enfeksiyona 
daha kolay yakalanabileceğinden, po-
zitif hale geldiklerinde saçtıkları yük-
sek bakteri yükü ile aşılanmış sürüler 
için de bir tehdit oluşturabilir. 

Salmonella gibi bakteriyel aşıların 
üretilmelerindeki zorluk sebebiyle 
viral aşılara göre daha yüksek mali-
yette olmaları üreticilerin bu konu-
da çekimser kalmalarındaki diğer bir 
nedendir. Ancak taşıyıcı sürüler gıda 
kontaminasyonu için önemli bir so-
run teşkil ettiğinden, Dünya Sağlık 
Örgütü, Salmonella’ya karşı aşı kulla-
nımında üreticilerin teşvik edilmesini 
önermektedir (WHO, 1988). 

Hastalıkların gözetimi, hazırlıkların 
güçlendirilmesi ve hayvan hastalık-
larının önlenmesinde kurumlar arası 

işbirliği kaçınılmazdır. Bu tehditlere 
yönelik daha hızlı tepki göstermek, 
etkileri ülkelerin sınırlarını aşan bula-
şıcı hastalıkların yayılımını azaltmak 
veya durdurmak, tüketicilere daha 
güvenli gıda sunmak için, Tek Sağlık 
yaklaşımı ile her zaman işbirliği fırsat-
ları mevcuttur.  

Covid-19 pandemisi ile birlikte, dev-
letin halk sağlığı alanında attığı veya 
atacağı adımlar kamuoyunda pozitif 
yankı bulmaktadır. VİSAD, etlik ve 
yumurtacı damızlık ve ticari yumur-
tacı yarkalara Salmonella aşı desteği 
vererek, gıda kaynaklı hastalık riskini 
daha da azaltabileceği, tavuk eti ve 
yumurtaya güvenin daha da artacağı, 
kamuoyunda Tarım ve Orman Bakan-
lığı ve Sağlık Bakanlığı’na duyulan gü-
veni arttıracağı hususunda önemli bir 
adım olacağını değerlendirmektedir. 
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İşaretler, semptomlar, önlem ve tedavi

Yüksek sıcaklıklar, kanatlı performan-
sını etkileyerek üreticilerin karlarını 
azaltır. Sıcaklık stresi; kanatlıların dav-
ranışlarında, solunum ve kardiyovas-
küler sistemlerinde, bağışıklık fonksi-
yonlarında, bağırsak bütünlüğünde ve 
besin kullanımında değişiklikler yara-
tabilir.

Kanatlı üreticileri mevsimsel olarak 
ve ya yıl boyunca sıcaklık stresi soru-
nuyla karşı karşıya kalabilirler. Sıcak 
ve nemli ülkelerde yetiştirilen kanat-
lılar, genetik olarak Avrupa ve Kuzey 
Amerika’nın serin iklimlerinde yetişti-
rilen türlerden elde edilirler. Hayvan-
ları termal konfor bölgelerinin dışında 
yetiştirmek, tam genetik potansiyele 
ulaşmada başarısız olmak anlamına 
gelebilir. Daha sıcak  veya daha soğuk 
bölgelerde yaşayan ve kümes sıcaklık-
larını kanatlılarınınkine değil de kendi 
konfor seviyelerine ayarlayan üretici-
ler, sıcaklık stresinin sürü üzerindeki 
etkisini dikkate almalıdır.

Sıcaklık stresi ile ilişkili  
olumsuz etkiler şunları içerir:

*yem alımının azalması

*gelişimin yavaşlaması

*yem veriminin azalması

*yumurta veriminin düşmesi

*ölüm oranının artması

*riskli yumurta ve et kalitesi

*daha yüksek hastalık insidansı

Tüm kanatlılarda aşırı durumlar acıya 
ve ölüme neden olur. Kümes hayvanı 
genetiğinin ilerlemesiyle, kanatlılara 
daha yüksek metabolik taleplerin geti-
rildiği ve bunun modern türlerin sıcak-
lık stresine duyarlılığını artırabileceği 
düşünülmektedir. Bu, kümes hayvanı 
endüstrisinin dünyanın sıcak bölgele-
rinde büyümeye devam edeceği ger-
çeğiyle birleştiğinde, sıcaklık stresinin 
olumsuz etkilerini hafifletmek için çe-

Kanatlılarda 
Sıcaklık Stresi
Kanatlılarda 
Sıcaklık Stresi



şitli tamamlayıcı stratejiler gereklidir.

Sıcaklık Stresinin   
Göstergeleri

Sıcaklık stresi, herhangi bir aşama veya 
herhangi bir tür için; hayvanlar vücut 
ısısı üretimini ve vücut ısısı kaybını 
dengelemekte zorlandıklarında ortaya 
çıkar. Şekil 1’de gösterilen termo-nötr 
bölge içerisinde, kanatlılar davranışla-
rını değiştirerek kontrollü bir hızda ısı 
kaybedebilirler. Bu noktada sıcaklık 
stresi yoktur ve vücut sıcaklıkları sabit 
kalır. Kritik üst sıcaklıkta veya üzerin-
de, kanatlılar aktif olarak vücut ısısını 
kaybetmeye başlarlar.

Hızlı nefes alıp vermek, sıcağa normal 
bir tepki olarak kabul edilir, ancak sı-
caklıklar artmaya devam ettikçe hızlı 
nefes alıp verme oranı da aynı anda 
artar. Isı üretimi, yoğunlukta (akut sı-
caklık stresi) veya uzun dönemlerde 
(kronik sıcaklık stresi) maksimum ısı 
kaybından daha fazla olursa, hayvan-

lar çok hızlı bir şekilde ölmeye başlar. 
Broyler vücut ısısı 41°C’ye çok yakın 
kalmalıdır. Vücut ısısı 45°C’nin üzeri-
ne çıkarsa, hızla ölüm gerçekleşmeye 
başlar.

Kanatlılar, sıcaklık stresi altın-
dayken tipik olarak aşağıdaki 
belirtileri gösterirler:

*Nefes almada zorluk

*Uyuşuk davranış

*İshal

*Nöbetler veya kasılmalar

Sıcaklık stresini önlemek için   
barındırma ve yönetim önlemleri

Sıcaklık stresini azaltmak için barın-
ma koşulları, yönetim uygulamaları ve 
beslenme faktörleriyle ilgili bir dizi ön-
leyici tedbir alınabilir.
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Barındırma ve Yönetim:

lKümesteki kanatlı sayısı oranında ha-
valandırma sağlayın

lHayvan yoğunluğunu azaltın

lYeterli miktarda temiz, soğuk su sağ-
layın

lGüneş ısısını önlemek için kümesleri 
yeterince yalıtın

lRüzgar hızını ve hava sirkülasyonunu 
optimize etmek için fanları konumlan-
dırın

lEvaporatif soğutma pedleri veya püs-
kürtme memesi kullanın

Çeşitli barınma ve yönetim uygulamala-
rına ek olarak, dikkate alınması gereken 
bir dizi beslenme stratejisi de vardır.

Sıcaklık stresini yönetmek 
için 10 besleme stratejisi

1. Diyet Yoğunluğu

Yem tüketimi azaldıkça, daha yoğun 
bir diyet sağlamak, besin alımının sür-
dürülmesine yardımcı olabilir. ME ge-
reksinimindeki artış ve düşük yem alımı 
nedeniyle daha yüksek enerji besleme-
si gerekebilir. Diyetlerin enerji ve ami-
no asit içeriğini artırmak, performansın 
iyileştirilmesine yardımcı olabilir (Jiang 
ve diğerleri, 2007).

2. Amino Asitler (AA) ve Ham 
Proteinler

Sıcaklık stresi, kanatlıların AA gereksi-
nimlerini önemli ölçüde etkiler. Yük-
sek sıcaklıkta yetiştirilen etlik piliçlerin 
yemlerinde sindirilebilir AA seviyeleri-
nin yükseltilmesi performansı artırır. 

Orta düzeyde ham protein içeren iyi 
dengelenmiş bir amino asit kaynağı sağ-
lamak, enerji kaybını en aza indirmeye 
yardımcı olur ve hayvanların sıcaklık 
stresi ile baş etmelerine yardımcı olur 
(Soares ve diğerleri, 2020).

3. Yağlar

Yüksek kaliteli bir yağ ile daha fazla 
enerji sağlamak, kanatlı tarafından üre-
tilen ısıyı azaltmak ve performansı ar-
tırmak için bir yöntem olabilir (Hassan 
ve diğerleri, 2008). Nişastadan gelen 
enerjinin bir kısmını değiştirmek için 
yağ seviyeleri % 2-3 artırılabilir. Katı 
veya sıvı yağın kaliteli olduğundan ve 
bir antioksidan ile yeterince stabilize 
edildiğinden emin olun.

4. Sindirilebilirlik

Yemin sindirilebilirliğinin iyileştirilmesi, 

Termo-nötr bölge ve sıcaklık stresinin sonuçları
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metabolizma için gereken enerjiyi ve 
sindirimin ısı artışını azaltarak daha faz-
la enerjiyi büyüme ve üretken amaçla-
ra yönlendirebilir. Yüksek kaliteli ham-
maddelerin ve enzim, fitojenikler gibi 
yem katkı maddelerinin kullanılması, 
yem sindirilebilirliğini artırma yöntem-
leri olabilir.

5. Yem Formu

Mümkünse yemin pelet halinde su-
nulması, yemek için enerji tüketimini 
azaltmanın bir yöntemidir. Peletlerin fi-
ziksel yapısı, kanatlıların daha az enerji 
harcayarak yem tüketmesine izin verir 
ve kanatlı performansının iyileştirilme-
sine yardımcı olur (Hosseini, 2007). 
Peletler, optimum fayda sağlamak için 
uygun kalitede olmalıdır.

Yumurtacı diyetleri normalde toz şek-
linde hazırlanır, ancak yaz aylarında-
ki peletleri göz önüne almak gerekir. 
Rasyonun peletlenmesinden yem tü-
ketimi etkilenmese de yumurta veri-
mi, yem verimi ve su alımı yumurtacı 
tavuklarda önemli ölçüde artırılabilir. 
Peletlemenin avantajlı etkisinden muh-
temelen artan su tüketimi ve diyetin 

gelişmiş sindirilebilirliği sorumludur. 
Ancak etlik piliçler, sıcak ortamlarda 
daha büyük taneli, daha fazla yem ye-
meyi tercih ederler. Mısır, tam tahıl 
olarak verildiğinde, piliçler daha fazla 
protein tüketir ve yem verimliliği artar.

6. Yem ve Su Yönetimi

Yüksek sıcaklık koşullarında yemlikle-
rin ve sulama alanının uygun şekilde 
tahsis edilmesi kritiktir. Bu yüzden 
doğru sayıda alan tahsis edin veya ge-
rekirse hayvan yoğunluğunu azaltın. 
Yüksek sıcaklık dönemlerinde besle-
menin kesilmesi (kontrollü açlık) ve 
nispeten düşük ortam sıcaklıklarının 
olduğu zamanlarda yem sağlanması, 
ısıyla ilgili stresi azaltmaya ve perfor-
mansı artırmaya yardımcı olabilir.

Broyler Programları

Isıya maruz kalmadan önce geçici yem 
kısıtlaması, broylerlerin termal direnci-
ni artırabilir. Yemin geri çekilmesi ısı 
üretimini, vücut ısısının artış hızını ve 
etlik piliçlerin ölüm oranını azaltır. Bu-
nunla birlikte, bu strateji aynı zaman-
da büyüme oranının düşmesine, daha 

uzun bir büyüme dönemine ve kesim 
çağında bir gecikmeye neden olabilir.

İkili besleme programı, daha soğuk 
aşamada bir protein diyeti ve her gü-
nün daha sıcak bir aşamasında ener-
ji açısından zengin bir diyet içeren, 
etlik piliçler için kullanılan başka bir 
stratejidir.Sıcaklık stresi sırasında, ikili 
besleme vücut ısısını ve ölüm oranını 
azaltır.

Yumurtacı tavuk besleme

Yumurtacı tavuklarda, kısmi yem kı-
sıtlaması veya kontrollü bir besleme 
stratejisi sıcaklık stresinin yumurtlama 
performansı üzerindeki zararlı etkisi-
ni azaltır. Yemleme süresinin günde 
ikiden bire düşürülmesi de yumurtla-
yan tavukların performansı açısından 
olumlu bir etki yaratır. Sürüyü besle-
mek için en uygun zaman, gün batımı-
na yakın öğleden sonra olacaktır.

7. Yem Katkı Maddeleri

Sıcaklık stresinin etkilerini hafifletmek 
için betain, enzimler, antioksidanlar, 
mikotoksin bağlayıcılar, fitojenikler 
ve probiyotikler gibi belirli yem katkı 





maddelerini kullanın. Ayrıca, yüksek sı-
caklık dönemlerinde, daha fazla strese 
neden olabilecek veya su alımını etki-
leyebilecek nicarbazin ve monensin 
gibi koksidiyostatların kullanımından 
kaçının.

Fitojenik yem katkı maddeleri (PFA’lar 
veya botanikler), sıcaklık stresinin 
olumsuz sonuçlarını hafifletebilir. 
Almanya’da, kümeslerde yüksek sıcak-
lıkların kaydedildiği bir dönemde yaz 
aylarının başlarında yumurtlamaya ge-
len bir Lohmann Brown Classic kanatlı 
sürüsü ile yakın zamanda bir çalışma 
yapıldı. Hayvanlar; kontrol grubuna ba-
zal diyet; tedavi grubuna ise ton yeme 
150 gr. Digestarom® Poultry – fitoje-
nik bir yem katkı maddesi- dahil edil-
miş aynı bazal diyet alacak şekilde iki 
gruba ayrıldı. Deneme, 23 ila 63 hafta-
lık süre içinde yapıldı.

Fitojenik yem katkı maddesinin sıcak-
lık stresi dönemindeki etkileri Şekil 
2’de gösterilmektedir. Yemleri Diges-
tarom® ile takviye edilen tavuklar gru-
bu, kontrol grubuna kıyasla (daha az 
yalıtım ve havalandırmalı eski binada 
bulunduklarından daha yüksek kümes 
sıcaklıklarına maruz kalmalarına rağ-
men) 41 hafta boyunca tavuk günü 
üretimi açısından sürekli olarak kontrol 
grubundan daha iyi performans göster-
di ve ortada sabit bir zirve yaptı.

Digestarom® grubunun ortalama tavuk 
gün üretimi, kontrol grubundaki % 
86.9’a kıyasla % 89.2 idi ve yumurtla-
ma oranında % 2.3’lük bir artışı temsil 
ediyordu. Ayrıca daha yüksek yumurta 

kütlesi ve ortalama yumurta ağırlıkları 
ile birlikte fitojenik yem katkı maddesi 
içeren diyetlerle beslenen kanatlılarda 
yem dönüşümünde 19 puanlık bir ge-
lişme sağlanmıştır (Şekil 3). Yumurta 
üreticisi için yatırımın geri dönüşü ise 
1: 7 idi.

Digestarom®, ticari yumurtacı tavuk 
sürüsünün sıcaklık stresi süresince en 
yüksek verimliliği korumasına olumlu 
bir şekilde yardımcı oldu. Digestarom® 
alan kanatlılar, herhangi bir hastalık 
salgını olmadan daha iyi yumurtlama 
performansı, daha iyi yem verimliliği, 
gelişmiş yem dönüşüm oranı, daha yük-
sek karlılık, daha yüksek yatırım getirisi 

ve daha iyi sağlık durumuna sahipti.

Digestarom®, bilimsel olarak kanıtlanmış 
etki şekli ve kanatlılar için benzersiz fay-
daları sayesinde, sıcaklık stresi ile müca-
deleye başarılı bir şekilde katkıda bulun-
du, yenilikçi kanatlı beslemesi için yeni 
nesil yem katkı maddesi olarak potan-
siyelini bir kez daha kanıtladı ve üretici 
için artan karlara katkıda bulundu.

Ticari yumurtcacı tavuklarda  sıcaklık 
stresi çalışmasının deneme parametre-
leri ve sonuçları

8. Vitaminler

Kanatlılar için vitaminlerin günlük ge-
reksinimleri ve bulunabilirliği, azalan 
yem alımı ve stres tepkisi nedeniyle 
yüksek sıcaklıklardan etkilenebilir. 
Yüksek ortam sıcaklıklarında yetiştiri-
len civcivler, artan bir tiamin (Vitamin 
B2) ihtiyacı duyarlar. Sıcaklık stresi aynı 
zamanda adrenal bezleri de etkileyerek 
kortizol seviyesini ve C vitamini talebi-
ni artırır. Askorbik asidi yem veya su 
yoluyla bu zamanlarda takviye etmek 
faydalı olabilir. Ek A Vitamini ve E Vita-
mini, antioksidan durumu ve bağışıklık 
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fonksiyonunu yükseltmede etkilidir 
(Niu ve diğerleri, 2009).

9. Katyon- Anyon Dengesi

Hızlı nefes alıp verme ve aşırı karbon-
dioksit kaybı nedeniyle, sıcaklık stre-
si sırasında kanatlıların kan pH’ı ve 
asit-baz dengesi etkilenebilir. Diyete 
sodyum bikarbonat (% 0.5) eklenme-
si, sıcaklık stresi altında performansı 
artırabilir. Bikarbonatlarla birlikte 
sodyum ve potasyum gibi elektrolit-
ler idrarla atılır ve bu da su dengesini 
etkileyebilir. Elektrolitlerin (su yoluy-
la) eklenmesi de ozmotik dengeyi ko-
rumak için faydalı olabilir.

10. Mineraller

Sıcaklık stresi altında, daha yüksek 
miktarda mineral verilebilir. Yüksek 
ortam sıcaklıklarında yetiştirilen civ-
civlerde manganez, bakır ve çinko-
nun tutunma oranlarının daha düşük 
olduğu görülmüştür (Belay ve Teeter, 
1996), bu nedenle mineral takviyesi, 
sıcaklık stresinin sonuçlarını azalta-
bilir ve kanatlı performansına fayda 
sağlayabilir. Gerekli bir mineral olan 
selenyumun da etkili bir antioksidan 
olduğu bilinmektedir.

Sıcaklık stresi ile mücadele için 

organik selenyum

Ortam sıcaklıklarının yüksek olduğu 
dönemlerde, hücre zarlarının lipid 
peroksidasyonunu başlatan ve ser-
best radikaller veya reaktif oksijen 
türleri (ROS) üreten stres hormonları 
(kortikosteroidler ve katekolaminler) 
salınır. Artmış ROS konsantrasyonu 
ile birlikte çeşitli hücrelerin ve do-
kuların parçalanması, kanatlılarda 
bağırsak geçirgenliğinin artmasına ve 
bağışıklık sisteminin baskılanmasına 
neden olabilir.

Bu gastrointestinal disfonksiyon, ba-
ğışıklık bariyerini değiştirir ve hay-
vanları Eimeria, Clostridia, E.coli ve 
Salmonella kaynaklı çeşitli patojenik 
hastalıklara karşı daha duyarlı hale 
getirebilir (Quinterio-Filho, 2010). 
Selenyum gibi antioksidan özellik-
lere sahip maddelerin takviyesi, bu 
oksidatif stresi azaltmak için faydalı 
olabilir.

Selenyum (Se), çeşitli biyokimyasal 
yollarda ve fizyolojik işlevlerde yer 
alan önemli bir elementtir. Antioksi-
dan aktivitede yer alan birkaç seleno-
proteinin ayrılmaz bir bileşenidir ve 
kullanımı, sıcaklık stresi dahil olmak 
üzere kanatlı üretiminde çeşitli stres 

faktörleriyle savaşmak için etkili bir 

yöntem olabilir.

Sonuç

Mevsimsel olarak yüksek çevresel 

sıcaklıklara maruz kalmak, özellikle 

iklim değişimi daha da yoğunlaştık-

ça, kanatlı endüstrisi için büyük bir 

endişe kaynağı olmaya devam ede-

cektir. Sıcaklık stresinin sonuçlarını 

önlemek için uygun barınma ve yö-

netim uygulamaları çok önemlidir. 

Ayrıca, kanatlı tarafından üretilen 

ısının azaltılmasına yardımcı olmak 

veya fizyolojik işlevleri eski haline 

getirerek stresi azaltmak için biyo-

aktif bileşikler sağlamak amacıyla 

kullanılabilecek çok sayıda besleme 

stratejisi vardır. Organik selenyum 

veya fitojenik yem katkı maddeleri 

gibi antioksidanlar, sıcaklık stresinin 

etkisini azaltmada rol oynayabilirler ve 

yüksek ortam sıcaklıklarının olduğu 

zamanlarda performans kayıplarını en 

aza indirmek isteyen kümes hayvanı 

üreticilerine bir çözüm sunabilirlar.






