
Kanatlı Veteriner Hekimliği Dergisi        Sayı 248     03 / 2021

Perf  rmansH
ay

va
nc

ılı
kt
aPerf  rmans

www.performansdergileri.com

“Başarı, Ben’le değil, Biz’le olur”“Başarı, Ben’le değil, Biz’le olur”
HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer:

Phytobiotics, Orta Doğu’ya 
Yatırım Yapıyor
Phytobiotics, Orta Doğu’ya 
Yatırım Yapıyor

Keskinoğlu’nda 
yeni dönem
Keskinoğlu’nda 
yeni dönem

Nekrotik Enterit







2 

Baskı - CTP:

Ege Reklam ve Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti.

Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:4/1 Ataşehir 

İstanbul Tel: 0216 470 44 70

Sertifika No: 45604

Yayın türü:

Ulusal, süreli, aylık dergidir.

Dergimizde yayınlanan makalelerin 

sorumlulukları yazarlarına aittir. 

İzin alınmadan kullanılamaz.

www.facebook.com/HayvanciliktaPerformansiçindekiler

Sahibi ve Yazý Ýþleri Md. 
Aslan SARIZEYBEK            0532 425 90 93  

performansgazetesi@gmail.com

Sayfa tasarým grafik: 
Aslan Sarızeybek

Ankara temsilcisi:
Vet. Hek. Yeþim Yýlmaz       0535 851 73 12

İzmir temsilcisi:
Vet. Hek. Hakan Boyar       0533 414 15 32

Malatya temsilcisi:
Vet. Hek. Mehmet Erkan 
Doğan                              0532 626 90 42

Yönetim yeri: 
Ağaoğlu My Town Sitesi 12 A2 Blok D:35 Tepeüstü 

Ümraniye - İstanbul  0532 4259093

Haber

Köşe

38

76
4

20

“2020 ve 2021 yılı yatırımlarımız 
287 milyon TL’dir”

HasTavuk Yön. Kur. Bşk. Müjdat Sezer:

Etsiz yemek, sanılanın aksine 
pahalıya mal olur!

Haber

Haber

Makale

Yüce Canoler

Phytobiotics, 
Orta Doğu’ya 
yatırım yapıyor

Haber

Makale

Makale

48

42

32

Uz. Vet. Hek. 
Güney Gökçelik

26Haber

OptiPhos Plus 
ile en yükseğe İnsanlarda  

Enfeksiyöz  
Obezite   
Kanatlılarda  
Enfeksiyöz  
Adipozite

Besd-Bir Yönetim 
Kurulu’na  
Naci Kaplan  
Başkan seçildi

Nekrotik Enterit

72

“İnaktif Covid-19 Aşısı Geliştirilmesi” 
Projesinin Preklinik Çalışmaları Tamamlandı

MONIMAX® İLE 

DAHA DEĞERLİ 

AYAKLAR

Karl Poulsen 
Elanco Bölgesel 
Beslenme  
Danışmanı 

PERSPEKTİFLER: 

Yemdeki Beta  
Mannanların  
Varlığıyla Mücadele 
Edilmesi Sektör için  
Büyük Kazanç  
Sağlayabilir

Röportaj 62

68Haber

Keskinoğlu’nda yeni dönem





4 

“2020 ve 2021 yılı yatırımlarımız 
287 milyon TL’dir”

HasTavuk’tan 
Yatırım Atağı
HasTavuk’tan 
Yatırım Atağı

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer:

HasTavuk, Balıkesir’de geçen yıl başlattığı Avrupa’nın En Büyük kuluçkahene projesini tamamlayarak 
işletmeye aldı. HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yeni kuluçka yatırımıyla ilgili konuşma-
sında “HasTavuk’ta hiçbir şey tesadüf değildir. Yapılan her yatırımın, üretilen her ürünün arkasında yılla-
ra dayanan Arge ve fizibilite çalışmaları yer almaktadır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Balıkesir kuluçkahe-
nemizde yıllık 167 milyon adet kuluçkalık yumurta basımı yaparak kapasitemizi ikiye katlayacağız” dedi.  





Yıllık 167 milyon adet kuluçkalık yu-
murta basımı yapabilecek kapasiteye 
sahip olan Avrupa’nın en büyük ku-
luçkahanesini işletmeye alan HasTa-
vuk, basın toplantısıyla kuluçkahaneyi 
tanıttı.

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı 
Müjdat Sezer, damızlık ve beyaz et 
olmak üzere iki faaliyet kolunda üre-
tim gerçekleştirdiklerinin bilgisini 
vererek “Damızlık ürünlerimiz; et-
lik-damızlık yumurta, etlik-damızlık 
civciv ve yarkadır. Beyaz et faaliyet-
lerimizde ise; bütün tavuk, tavuğun 
bölümleri, şarküteri ürünleri, pratik 
yemekler olmak üzere ürünlerimiz 
mevcuttur. Şu an Türkiye’de 3 idari 
noktada, 5 kuluçkahane, 3 yem fab-
rikası, 1 beyaz et üretim tesisi, 1 ileri 
işlem tesisi, damızlık ve yarka tesisle-
rimiz ile 50’ye yakın noktada, 2100 
çalışanımızla tavukçuluk sektörüne 
hizmet etmekteyiz” dedi. 
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HasTavuk’un Balıkesir’de yeni işletmeye aldığı Avrupa’nın en büyük kuluçkahanesi, 
20.000 m2 açık arazi üzerinde 8.000 m2 kapalı alanı olan bir tesis. 

HasTavuk’un Balıkesir’de yeni işletmeye aldığı Avrupa’nın en büyük kuluçkahanesi, 
20.000 m2 açık arazi üzerinde 8.000 m2 kapalı alanı olan bir tesis. 

“Başarı, 
Ben’le değil, 
Biz’le olur; 
çünkü başarı 
bir çok aklın 
ve elin 
ürünüdür.”

HasTavuk Yönetim Kurulu 
Başkanı Müjdat Sezer



HasTavuk; 3 idari noktada, 5 kuluçkahane, 3 yem fabrikası, 1 beyaz et üretim tesisi, 1 ileri işlem tesisi, damızlık 
ve yarka tesisleri ile 50’ye yakın noktada, 2100 çalışanıyla tavukçuluk sektörüne hizmet ediyor”
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2021 sonunda ilave 1.000 kişiye 
daha istihdam sağlanacak

Sürekli büyüyen, büyürken teknolo-
jik gelişmeleri de takip ederek ilerle-
diklerinin altını çizen Sezer, 2020 ve 
2021 yılı yatırımlarının 287 milyon TL 
olduğunu ifade etti. Bursa-Eskişehir ve 
Afyon’da ilave damızlık ve yarka tesis 
yatırımları, Balıkesir’de büyükbaş yem, 
lisanslı depo ve kuluçka yatırımları ger-
çekleştirdiklerini, bu 4 şehirde ki yatı-
rımlarla 2021 sonunda ilave 1.000 kişi 
istihdam sağlayacaklarını söyledi. 

Müjdat Sezer, Balıkesir Kuluçka Yatı-
rımıyla ilgili konuşmasında; “Beyaz et 
üretiminde hem kendimizin hem de 
sektörün ihtiyacını karşılamak, kapa-
sitemizi arttırarak yurtiçi ve yurtdışı 
pazarda daha etkin olup, ekonomiye 
ve istihdama katkı sağlamak amacıy-
la Mart 2020’de başladığımız Balıke-
sir Kuluçka yatırımımızı tamamladık. 
Burası 20.000 m2 açık arazi üzerinde 
8.000 m2 kapalı alanı olan bir tesis. 
Teknolojik donanıma sahip tesiste 
kurulmuş, gelişim ve çıkım makinala-
rıyla yıllık 167 milyon adet kuluçkalık 
yumurta basımı yaparak kapasitemizi 
ikiye katlayacağız” dedi. 

Sezer; “HasTavuk’ta hiçbir şey tesa-
düf değildir. Yapılan her yatırımın, 
üretilen her ürünün arkasında yıllara 
dayanan Arge ve fizibilite çalışmaları 
yer almaktadır. Hayvan yetiştirmeden, 

civciv üretimine, cinsiyet ayrımından,  
yeni doğan civcivlerin sevkiyat araçla-
rına kadar kullanılan makine-ekipman-
teknolojinin her biri özel dizayn edil-
miş, özel üretilmiştir.

Biz işletme verimliliğini arttıracak ya-
tırımlar yapan, vizyonlarını hayata ge-
çiren, üreterek - ürettirerek büyüme 
yaklaşımını benimseyen, ülkesi ve hal-
kı için üretmeyi amaç edinen bir firma 
olduk hep. 

Sevdiğim güzel bir söz var. “Başarı, 
Ben’le Değil, Biz’le Olur; Çünkü Başarı 
Birçok Aklın ve Elin Ürünüdür.” Bana 
göre HasTavuk uzun yıllar çok yol kat 
etmiş başarılı bir şirkettir. 

Bu başarının ardında birbirini tamamla-
yan, başarı için canla başla çalışan, ka-
liteli, yetkin ve sorumluluklarını bilen 
güzel insanlar var.

HasTavuk’un bugün geldiği nokta, bu 
güzel insanların başarısıdır. Bu yüzden 
başarı yolculuğumuzda kader ortaklığı 
yaptığımız çalışanlarımıza, üreticileri-
mize ve tüm halkımıza teşekkür ederiz. 

Açılışımızın Türk tarihinin en şanlı za-
ferlerinden biri olan 18 Mart Çanakka-
le Zaferinin Yıldönümüne denk gelme-
si de ayrı bir gurur ve onur bizim için. 
Milli birlik ve beraberlik içinde, zafer-
lerle dolu başarılar bu ulusun hakkıdır” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Civciv Faaliyetlerinden Sorumlu 
Genel Müdür Müfit Yavuz, HasTa-
vuk hakkında  dergimize yaptığı açık-
lamada “HasTavuk’ta hiç bir şey tesa-
düf değildir” diye sözlerine başlayarak;  
“Bugün Avrupa ile dünya ile rekabet 
edebilen üretimiyle, kalitesiyle, kadro-
suyla genç dinamik yeni bir tesisi daha 
sektöre kazandırabilmenin haklı guru-
runu yaşıyoruz.  

Çok yakın bir geçmişte Japonya’ya 
ihracat yapan bir firmayız. Yakın za-
manda Çin, Ortadoğu ve Avrupa’ya da 
Türk ürünlerini ihraç edeceğiz. 

2003 yılında kanatlı sektörümüzün  bu 
güzide firmasında çalışmaya başladım. 
İki değerli insanın kurup geliştirdiği 
firmada bayrakları devir aldık. Genç 
kadromuzla bu tesisleri kurabildeysek 
ne mutlu bize. HasTavuk bir okuldur 
diyebilirim, bu işletmeler çok kıymet-
li, kendi içinde dinamikleri var, herkes 
çalıştığı işletmenin değerinin farkında. 
1915’de küllerinden yeni bir ülke yara-
tan atalarımız gibi, 1972 yılında kuru-
lan HasTavuk, bir hayal ile başlayarak 
bugün 2000 kişiye istihdam sağlayarak 
etrafındakilerle birlikte 10 bin kişiye 
katma değer sağlıyor. 

Bugün yumurtacı damızlıkta Türkiye-
nin 60-70 pazarına sahip. 2013 yılında 
yaptığı kesimhanesi ile dünyanın en 
iyi 3. kesimhanesine sahip, şu anda 
Avrupa’da da en yüksek kuluçkahane 



kapasitesine sahip. Günlük 450 ton 
et et üretimimiz var. Günlük 200-225 
bin kesim 160 milyon broiler yumurta 
üretimi, 60 milyon da yumurta civciv 
üretimi var. %30-35 ihracat hacmine 
sahip. 50 milyon dolar ihracatı var 
geçmişte, hedefimiz ise 100 milyon 
dolar. İyi bir tecrübeli ekibimiz var 
bu hedefi yakalayacağız. Ekipte usta 
çırak ilşkimiz çok iyi yürüyor, eğitim-
ler iyi gidiyor, aidiyat ve sevgi bağları 
artıyor şirkette. Hastavuk’un temel 
başarısı da buradan geliyor. Tüm ça-
lışanlarımız, yönetim kurulundan baş-
layarak ne emekle ne özveriyle bura-
lara geldiğini biliyorlar

Damızlık broiler 1 milyonun üzerin-
den, yumurtacı olarak 650-700 bin 
yumurtacı damızlık kapasitemiz var. 
Beyaz, kahve ve krem olarak 3 ayrı ka-
tegoride yumurta civcivi üretiyoruz.

Yem sektörüne de hizmet veriyoruz. 

Civciv Faaliyetlerinden  

Sorumlu Genel Müdür  

Müfit Yavuz: “HasTavuk’ta hiç 

bir şey tesadüf değildir”
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6 milyon yarka üretimimiz ve yarka ih-
racatı da yapıyoruz. Ortadoğu ve Türk 
ülkelerine yaptığımız yarka ihracatının 
lojistiği zor bir durum ama yıllarını bu 
şirkette geçiren değerli elemanlarımız 
ile tüm sorunlara çözüm buluyoruz.

İhracatta lojistik sıkıntılı bir durum, 
geçtiğimiz yıl çok zor günler yaşadık. 
Pandemi nedeniyle uçaklar kalkmadı, 
sınırlar kapatıldı, bir anlamda da bü-
yük bir tecrübe yaşadık diyebilirim. Bu 
sıkıntılı günler arasında yeni kuluçka-
hanemizi kurduk. Gerçekten onur du-
yuyorum”.

Kuluçka Koordinatörü Vet. Hek. 
Özgün Yılmaz, Balıkesir kuluçkanesi 
hakkında şu bilgileri verdi: “Balıkesir ku-
luçhanemize 2020 Mart ayında inşaatına 
başladık ve 2021 Mart ayında tamamla-
dık. Yıllık 167 milyon adet yumurta basa-
bilme kapasitesine sahip. Yeni teknoloji-
lere sahip bir kuluçkanedir. Bünyemizde 
5 adet kuluçkahane bulunuyor. Kapasite 
açısından Avrupanın 3. Büyük kuluçka-
hanesi konumundadır”.

Beyaz Et Genel Müdürü Şahin        
Aydemir ise dergimize yaptığı açıkla-
mada Hastavuk’un konumu hakkında 
şu bilgileri verdi:

“Uzun yıllar sektörde hizmet vermekte 
olan firmamız, 2000’li yıllardan sonra 
kendisine bir vizyon getirdi, dünya 
ile rekabet edebilen bir hale getirdik. 
Bünyemizde 3 ayrı Genel Müdürlük 
oluşturduk, yeni jenerasyonlar oluştu-
rup uzmanlıkları çoğaltıyoruz. 

Deneyimlerimizi tecrubelerimizi dev-
redebilmek anlamında eğitim, bilgi ve 
geçmiş hafızlarımızı aktarıyoruz. Eski-

Kuluçka Koordinatörü   
Vet. Hek. Özgün Yılmaz: 

“Yıllık 167 milyon adet  
yumurta basabilme kapasitesine 
sahip olan kuluçkahanemiz 
yeni teknolojilere sahiptir ve 
kapasite açısından Avrupa’nın 
en büyük 3. kuluçkahanesidir.  
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den yabancılardan eğitim alırdık, artık 
biz yabancılara eğitim verebilecek du-
rumdayız. Dünyaya karşı ekonomik bir 
istiklal mücadelesi veriyoruz. Gençle-
rimize bu bilgi birikimlerimizi aktarıp, 

geleceğe hazırlıyoruz. Gıda Arge üssü-

müzü kuruyoruz. Turquality belgemizi 

alıyoruz. Genç nesillere görevleri dev-

rederek yeni ufuklara koşuyoruz.

Beyaz et, yem, yem konsantreleri, 
damızlık yumurta, 1 günlük civciv ih-
racatları yapıyoruz. 27 ülkeye ihracat 
yapmaktayız, bunu bu yıl 35 ülkeye 
çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye’den 
ürün satılamayan yeni ülkelere gir-
mek hedefimizdedir. Nasıl Japonya’ya 
girdiysek diğer ülkelere de girmek he-
defindeyiz. 

Geçen yıl 60 milyon dolar bir ihracat 
gerçekleştirdik. Bu yıl ki ihracat hede-
fimiz ise 100 milyon dolardır”.

Aydemir, ihracattaki sorunlar hakkın-
da da şu bilgileri verdi: “İhracattaki 
lojistik sorunlarımızı 3 ayrı kategori-
de değerlendirebiliriz. Bunlar; Siyasi 
sorunlar, Covid-19 ile ilgili pandemi 

Beyaz Et Genel Müdürü   
Şahin Aydemir:

“Bu yıl ki ihracat hedefimiz   
100 milyon dolardır”





14 

sorunları ve teknik sorunlar boyu-
tunda ele alabiliriz. Siyasi sorunlarda 
Türkiye ile siyasi olarak anlaşamayan 
bazı ülkeler, ihracatımızı engelleyeci 
bazı çalışmalar yapmaktalar. Bizde ka-
litemiz ile sağlam durup yeni pazarlar 
açabilme çabasındayız. Suudi Arabis-
tan Türk mallarına boykot getirdi me-
sela, bizde başka ülkelere girmeye ve 
ülke sayımızı artırmaya çalışıyoruz.

Covid-19 pandemisi ile ilgili sorunlar, 
karantina kaynaklı olarak ihracatımızı  
olumsuz etkiliyor ve azaltıyor. Tüm 
ekonomilerde azalmalar var haliyle. 
Olumlu tarafından da bakarsak Brezil-
ya ve ABD’nin bizden daha fazla so-
run yaşadıkları ortada. Teknik prob-
lemleri ise daha fazla çalışıp çözümler 
üreterek, hedeflerimizi gerçekleştire-
ceğimizi düşünoruz.

Yumurtacı damızlık olarak dünyanın 
en büyük 6. firmasıyız, toplam Ku-
luçkahane kapasitemizle Avrupa’nın 
en büyük kuluçkahanesine sahibiz, 
beyaz et üretiminde ise kalitede dün-
yanın ilk ikisi içindeyiz. Uluslararası 
Tüketiler Birliği, tarafından yapılan 
araştırmalara göre sahadan en az müş-
teri şikayeti alan firmayız. Bu ilk firma 
içinde bazen biz, bazen de Hollandalı 
bir firma birinciliği alarak yer değişti-
riyoruz”.

Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir ve Civciv Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür 
Müfit Yavuz

HasTavuk’un Balıkesir Kuluçkahanesi, 18 Mart 2021 tarihinde basına 
tanıtıldı. Tanıtım programından önce Çanakkale şehitleri adına 1 daki-
kalık saygı duruşunda bulunuldu. Yeni teknolojileri de barındıran bu ku-
luçkahane, yıllık 167 milyon adet yumurta basabilme kapasitesine sahip. 
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1972 yılında yem bayiliğiyle sektöre giriş yaptı

1975  yılında yem bayiliğine yumurta tavukçulu-
ğunu dahil etti 

1982 yılında yurt dışından ilk kez damızlık geti-
rerek, damızlık faaliyetine başladı

Bursa ve çevresinde damızlık, yarka, kuluçka te-
sis yatırımlarını ard arda tamamladı.

2000-2010 yılları arasında Eskişehir, Sivrihisar 
tarafında yatırımlarını yoğunlaştırdı. 

Burada sırasıyla, damızlık, yarka, kuluçka tesisleri 
ve yem fabrikası inşaa etti.

Ardından Afyon, Emirdağ bölgelerinde yarka te-
sisleri kurdu. 

2013 yılında Balıkesir-Susurluk’ta kurulan Beyaz 
et üretim tesisi, 

2014 yılında Susurluk yem fabrikası 

2015-2016 yıllarında;

Susurluk ileri işleme tesisini kurdu.

2020-2021 döneminde;

Gürcistan Kuluçka Tesis Yatırımı

Büyükbaş Yem Tesis Yatırımı

Has Lidaş Lisanslı Depo Yatırımı

Yatay Yem Depo Yatırımı

Eskişehir ve Afyon’da ilave damızlık ve yarka      
yatırımları

Balıkesir Kuluçka tesis yatırımı olarak çalışmalarını 
devam ettiriyor.

1972’den bu yana... 





Sedat Sırrı Sezer ve İsmail Hakkı 
Yılmaz’ın 1972 yılında başlayan yol ar-
kadaşlıkları bugün dünyaya mal olmuş 
bir markanın başarı hikayesini oluştur-
makta. 

50. yıla yaklaşırken bu iki kahraman 
birçok başarıyı ve birçok ödülü sığdır-
dı hayatlarına.

Taviz vermediği kalitesiyle farklı yıl-
larda alınan 3 Mükemmellik Ödülü. 

European Business Awards (Avrupa İş 
Ödülleri) global yarışmasında ‘Sektör-
de Türkiye’nin Milli Şampiyonu’ ilan 
edildi. Tüketicileri Koruma Derneği-
nin “Tavsiye Edilen Marka” ödülü.

HasTavuk’un öne çıkan diğer ödülleri 

ise şu şekilde özetlenebilir: Bursa Ye-
nişehir hava alanını ilk ihracat amaç-
lı kullanan firma, en çok çalışılmak 
istenen ve tercih edilen “İnsana Say-
gı Ödüllü” firma, ISO Listesine göre 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen (çıkış 
yapan) şirketi, beyaz et faaliyetleri ile 
“Cirosunu en çok arttıran Türkiye’nin 
2.şirketi” ve “İstihdamını en çok yük-
selten Türkiye’nin 5.şirketi”, Londra 
borsası araştırmasına göre geleceğin 
“En parlak 100 Türk şirketi” sıralama-
sında ilk 2’de yer alan tek tavuk marka-
sı, sektöründe en fazla ihracat yapan 
ilk 3 firmadan biri, TÜRKONFED’in 
araştırmasına göre sergilediği büyü-
me grafiği ile “İlham Veren İşletme”, 
sektörden ilk kez Japonya’ya tavuk 
eti ihracatı yapmasıyla bakanlık ve 

birçok kurum tarafından “Fark Yara-
tan Firma Ödülleri. İstanbul İhracat-
çı Birlikleri (İİB) genel sıralamasında 
sektöründe 2017 yılının ikinci, 2018 
yılının ikinci ve 2019 yılının üçüncü 
en büyük ihracatçı firması oldu. Ana-
dolu 500 genel sıralamada 101. sırada 
yer alırken, sektör bazında 33.  iller 
bazında Balıkesir’de 15, Bursa’da 13, 
Eskişehir’de ilk 5 firma arasına girerek 
sektördeki ve Türkiye’deki konumu-
nu işaretledi. 

Türkiye’nin en büyük 1000 firması sı-
ralamasında kısa zamanda ilk 200’lere 
yerleşen firması, Bursa’nın en büyük 
ilk 25 sanayisi içine giren firması.
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HasTavuk Başarı Ödülleri

Mükemmellik 
Ödülü. 

‘Sektörde 
Türkiye’nin 

Milli              
Şampiyonu’

Tavsiye Edilen 
Marka

İnsana Saygı 
Ödüllü

En parlak 100 
Türk şirketi

İlham veren 
işletme

3

HasTavuk’un başarılarından bazı örnekler:





Son günlerde gıda maddelerine ve 
özellikle de etlerin satış fiyatlarına peş 
peşe gelen zamlar tüketici tepkileri-
nin de zirve yapmasına sebep oldu. 
Aile bütçesinde ortaya çıkan açıklar 
giderek büyüyor. Artık daha düşük 
maliyetli ürünleri tercih ederek geçin-
menin yolları da tıkanmaya yüz tuttu. 
Kırmızı et yerine tavuk etini ikame 
ederek beslenmede dengeyi sağlayan 
dar gelirli tüketiciler tedirgin. Tavuk 
fiyatları artmaya devam ederse hay-
vansal proteinden tamamen vazgeç-
mek “etsiz yemek yapmak” durumu-
na düşmek istemiyor. 

Bilindiği üzere dengeli beslenmede 

en önemli hususlardan birisi yeterli 
düzeyde hayvansal protein tüketmek-
tir. Çünkü vücudumuzda sentezlene-
meyen esansiyel amino asitler sadece 
hayvan etlerinden temin edilerek nok-
sanlıklar giderilebilmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün önerisine göre 
sağlıklı ve ideal kilodaki bir ferdin 
günlük protein gereksinimi kg başına 
0,45 gr’dır. US RDA (ABD Recommen-
ded Dietary Allovances)’nın önerisine 
göre de günlük maksimum hayvansal 
protein gereksinimi kg başına 0,80 
gr olarak belirlenmiştir. Bu durumda 
ortalama 70 kg ağırlığında bir ferdin 
günlük protein gereksinimi 31,5 gr 
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ETSİZ YEMEK, SANILANIN AKSİNE 
PAHALIYA MAL OLUR!
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Yönetim Kurulu Üyesi
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Tablo 1. ETLERİN BESİN DEĞERLERİ (100 gr da) 

Et cinsi Enerji(kcal) Protein gr Yağ gr

Tavuk  215  18,6  15,1

Hindi  160  12,4  8,0

Sığır  225  19,4  15,8

Dana  156  19,7  8,0

Koyun  247  16,8  19,4

                                Kaynak: www.hekimce.com

Tablo 1 incelendiğinde; 

100 gr tavuk etinin, aynı   
miktar koyun etinden 1,8 gr, 
hindi etinden 6,2 gr daha fazla 
protein içerdiği, buna mukabil 
sığır ve dana etinde bulunan  
protein miktarından ise   
ortalama 1 gr geride kaldığı   
görülmektedir.



veya maksimum 56 gr olarak tavsiye 
edilmektedir. Ben bu yazımda Dünya 
Sağlık Örgütü (31,5 gr/gün) kriterleri-
ni baz alarak Tablo 2’yi oluşturdum.

Hayvansal protein kaynağı bir kısım 
etlerin 100 gramında bulunan ana be-
sin değerleri tablodadır.

İnsan beslenmesinde ve öncelikle ye-
tişme çağındaki genç neslin zihinsel 
yeteneklerinin gelişmesinde hayvan-
sal kaynaklı proteinlerin çok büyük 
rolü vardır. İleri teknolojiye sahip 

ülkelerin hayvansal protein tüketim 
miktarları, gelişmekte olan ve az ge-
lişmiş veya geri kalmış ülkelerin tü-
ketimlerinden kat kat daha fazladır. 
Başka bir ifade ile hayvansal protein 
tüketiminde ilk sıralarda yer alan ül-
keler, aynı zamanda ileri teknolojiye 
ve ekonomik üstünlüğe de sahiptir-
ler. Her ne kadar yeterince hayvansal 
protein tüketilebilmesi hem maddi 
olanaklar hem de bilinçli ebeveyn-
ler gerektirirse de her koşulda ihmal 
edilemeyecek kadar önemlidir. İşte 
bu aşamada en ekonomik hayvansal 

protein kaynağını belirlemek ve aile 

bütçesine uygun olanı tercih ederek 

tüketmek doğru bir çözüm olacaktır. 

Etlerin Besin Değerleri (Tablo 1.) de 

“Protein” sütununda belirtilen 100 

gr ette bulunan protein miktarlarını 

esas alarak, bir günlük ve aylık “Hay-

vansal Protein İhtiyacını Karşılama 

Maliyeti”ni hesapladım. Tüketicilerin 

tercihlerine yardımcı olmak amacı ile 

(Tablo 2.) yi hazırladım. 

“Hayvansal protein tüketiminde  
ilk sıralarda yer alan ülkeler,   
aynı zamanda ileri teknolojiye ve 
ekonomik üstünlüğe de    
sahiptirler”. 

“Hayvansal protein tüketiminde  
ilk sıralarda yer alan ülkeler,   
aynı zamanda ileri teknolojiye ve 
ekonomik üstünlüğe de    
sahiptirler”. 
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C İ N S İ  Kg   TL/kg       TL      TL

Tavuk eti  0,169   20      3,39   101,61

Hindi eti  0,254   35      8,89   266,73

Dana eti  0,160   60      9,59   287,82

Koyun eti  0,188   70    13,13   393,75

Et Fiyatı (*)
Günlük 
Tutarı 

Aylık  Tutarı
31,5 gr/gün protein için 
gereken et miktarı

Tablo 2. HAYVANSAL PROTEİN İHTİYACINI KARŞILAMA MALİYETİ 

(*) 2021 Mart ayının son haftasında rastgele 4 süpermarket kasap reyonunda yer alan ve çoğunlukla 
tüketicilerin tercih ettiği ürünlerin fiyatları baz alınmıştır.

Tablo 2’nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, bir günlük hayvansal protein ihtiyacımızı 3,39 TL harcayarak alabi-
leceğimiz 169 gr tavuk etinden en ekonomik şekilde karşılayabilmek mümkündür. Buna mukabil, dana etini tercih 
edersek 9,59 TL, koyun etini seçtiğimizde ise 13,13 TL, hindi istersek 8,89 TL harcama yapmamız gerekecektir. 

Dar gelirli+açlık sınırında bulunan va-
tandaşlarımızın ülke nüfusunun yarı-
dan fazlasını teşkil ettiği malumdur. 
İşte tavuk eti, bu gelir gruplarının ta-
bir caizse can simidi ve en çok tercih 

ettiği hayvansal protein kaynağı duru-
mundadır. Benim bakış açıma göre, 
tavukçuluk sektörü mevcut durumda 
stratejik bir görev üstlenmiş durum-
dadır. Kırmızı et üretiminin uzun yıl-

lardır toparlanamayıp ülke ihtiyacını 
karşılayacak düzeye gelememesinin 
yarattığı hayvansal protein açığını ka-
natlı eti sektörü çok başarılı bir üretim 
performansı göstererek kapatmış ve 



kapatmaya devam etmektedir. Kanat-
lı sektörü hem üretim büyüklüğünde 
hem de ihracatta dünya sıralamasında 
uzun zamandır ilk 10 ülke içerisinde 
bulunmaktadır.

Fiyat artışları, tüketici üzerinde olum-
suz etkisi olan tek neden değilse de 
en önemli olanıdır. Hele yaşadığımız 
pandemi döneminde fiyatı artmayan 
bir ürün bulmak adeta mümkün değil-
dir.  Yaşadığımız bu salgın günlerinde 
yeni bir zam haberi almaya tahammü-
lümüzün kalmadığı bir gerçektir. Ka-
natlı eti 1 yılı aşkın bir süredir fiyatı 
değişmeden süpermarket raflarında 
bol bol yer alırken Martın son hafta-
sında fiyatının yükselmesi tüketiciyi 
şoka soktu. Oysa kanatlı eti fiyat artış 
ve düşüşleri hemen her yıl belirli ne-
denlerle belirli zamanlarda yaşanmak-
tadır. Nisan-Mayıs ayları herkesin de 
bildiği üzere piknik mevsiminin hız 
kazandığı, kanat başta olmak üzere 
ızgaralık kanatlı etlerine talebin hızla 
arttığı bir dönemdir. Üstüne üstlük bu 
sene Ramazan da 13 Nisan-12 Mayıs 
tarihleri arasına denk gelerek talep 
artışına ikinci neden olarak devreye 
girmiştir. Bu saydığım nedenlerle ta-
lep artışına paralel olarak fiyat artışları 
bu sene de beklenilen dönemde ol-
muştur diyebiliriz. Ama bu durum fi-
yat düşmelerinin artık yaşanmayacağı 
anlamına gelmiyor. Fiyat artışlarına se-
bep olan 5-6 neden varsa fiyat artışına 
sebep olabilecek 10’dan fazla neden 
saymak mümkündür. 

Bir yılı aşkın bir süredir Covit-19 ne-

deniyle tüm Dünya ekonomik kriz 

geçirmektedir. Her alanda dengeler 

bozulmuş, herkes gemisini kurtarma 

çabası içerisine girmiştir. Pandeminin 

daha ne kadar devam edeceğini, kısıt-

lamaların ne zaman biteceğini tahmin 

bile edemiyoruz. Bu zor koşullarda 

öncelikle fertlerin beslenmesinin ak-

satılmadan sağlanması ihmal edilemez 

bir zorunluluktur. Yetişmekte olan 

yeni neslin dengeli beslenmesi ise 

yetişkinlerden daha önce gelen çok 

önemli bir konudur.  Maddi imkan-

lar yeterli olmasa da çocuk ve genç-

lerin hayvansal proteinden mahrum 

bırakılmaması ebeveynlere düşen bir 

sorumluluktur. Bu aynı zamanda ül-

kenin geleceği açısından vazgeçilmez 

bir husustur. Bilim adamlarının da ka-

tıldığı bir görüşe göre “tarih boyunca 

ot tüketenler et tüketenlerin idaresin-

de yaşamaya mahkum olmuşlardır.”

Sonuç olarak, “Etsiz yemek” fikri ge-

rekçesi ne olursa olsun savunulamaz. 

Kim üç kuruşluk tasarruf etmek uğru-

na çocuklarının zeka seviyesini düşür-

meyi göze alabilir? 

“Hayvansal 

protein açığını 

kanatlı eti sektörü 

çok başarılı 

bir üretim 

performansı 

göstererek 

kapatmış ve 

kapatmaya devam 

etmektedir”.
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Coronavirus infeksiyonuna karşı Aşı 
ve İlaç Geliştirilmesi Stratejik Hedefi 
projesinde Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü, aşı çalışmaları konusunda 
bir yıl önce başlattığı Preklinik çalış-
maları tamamlayarak, “İnaktif Covid 
19 Aşısı”, Tohum Suşu Sertifikası ile 
birlikte insanlardaki klinik (Faz)  ça-
lışmaları için GMP şartlarında üretim 
gerçekleştirecek olan Proje partneri 
olan VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri 
A.Ş’ne elden teslim etti.

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ta-
rafından yapılan açıklamada şu bilgile-
re yer verildi:

“120 yıllık biyolojik ürün geliştirme 
ve üretim geleneğine sahip olan Ens-
titümüz,  yine bir ilke imza atarak, 
TÜBİTAK’ın Mükemmelliyet Merkezi  
Destek  Programı  (1004  Programı) 
“18AG020” kapsamında, Coronavirus 
infeksiyonuna karşı Aşı ve İlaç Gelişti-

rilmesi Stratejik Hedefi ile proje  lider-
liğini   Selçuk  Üniversitesi  Veteriner  
Fakültesi  Mikrobiyoloji  Anabilim  Dalı  
Başkanı  Prof.  Dr. Osman ERGANİŞ’in 
yürüttüğü, “İNAKTİF  COVİD-19  AŞISI 
GELİŞTİRİLMESİ”  projesinde,  Bakan-
lığımızın da onayları ile görev almış 
olup, 22.04.2020 tarihinde çalışmala-
rına fiilen başlamıştır.

Proje kapsamında yürütülen tüm preklinik 
çalışmalar Enstitümüzde tamamlanmış 
olup, bu çalışmalar, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından SARS-CoV-2 virusunun 
üretilmesine yönelik her türlü  çalış-
ma için gereklilik olarak belirtilen ve 
ülkemizde sınırlı  sayıda bulunan BSL  
3  (Biyogüvenlik  seviyesi  3) laboratu-
varımızda uzman personel ile gerçek-
leştirilmiştir.

Proje çalışmaları kapsamında öncelik-
le, PCR  ile  SARS-CoV-2  pozitif  olarak  

tespit  edilen  20  adet hastadan  elde 
edilen örneklerden, Sars CoV-2 virusu  
izolasyon  işlemlerine  başlanmış olup, 
çalışma  sonucunda 13 adet virus izo-
le edilmiştir. İzolatlardan, aday ana 
tohum suşu olarak seçilmiş saflaştırıl-
mış, kontrol testleri yapıldıktan sonra 
“İnaktif Covid 19 Aşısı”  için ana to-
hum suşu olarak belirlenen bu virus, 
Pen07 SARS-CoV-2 olarak Gen Banka-
sına kaydettirilmiştir. 

Ana Tohum suşunun kalite kontrol 
testlerinin tamamlanması ve büyük 
ölçekteki üretim süreci için kritik ve-
rilerin elde edilmesinden sonra, ilk 
seri aşı doz belirleme çalışmaları için 
gerekli aşı suşu süspansiyonu (bulk) 
üretimi tamamlanmış ve gerekli kalite 
kontrol testlerinden geçirilmiştir. Elde 
edilen inaktif konsantre aşı adayı süs-
pansiyon, adjuvan ile farklı virus kon-
santrasyonları içerecek şekilde formü-

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden açıklama:

“İNAKTİF COVID-19 AŞISI GELİŞTİRİLMESİ” 
PROJESİNİN PREKLİNİK ÇALIŞMALARI 

TAMAMLANDI

“İnaktif Covid 19 Aşısı”  için ana tohum suşu olarak belirlenen virus, Pen07 SARS-CoV-2       
olarak Gen Bankasına kaydedildi.
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le edilerek ve Avrupa Farmakopesine 
uygun şişelere steril dolumu gerçek-
leştirilmiş, tıpalanmış, kapşonlanmış 
ve etiketlenmiştir. Bu şekilde ilk seri 
üretim gerçekleştirilmiştir. Aşımızın 
koruyuculuğuna dair çok önemli bir 
aşama olan, challange çalışması TÜ-
BİTAK MAM da transgenik farelerde 
yapılmış olup, aşılanan Transgenik fa-
relerde yüksek bağışıklık elde edilmiş, 
aşılanan fareler, patojen Sars-Cov-2 vi-
rusuna karşı çok iyi bir şekilde korun-
duğu görülmüştür.

Preklinik çalışmaları tamamlanmış 
olan “İnaktif Covid 19 Aşısı”, Tohum 
Suşu Sertifikası ile birlikte insanlardaki 
klinik (Faz)  çalışmaları için GMP şart-
larında üretim gerçekleştirecek olan 
Proje partneri olan VETAL Hayvan 
Sağlığı Ürünleri A.Ş’ne elden teslim 
edilmiştir.

Proje çalışmaları kapsamında, yuka-
rıda özet olarak verilen süreç, Ens-
titümüz BSL3 ve Viral Aşılar Üretim 
Laboratuvarı altyapısı kullanılarak, 
Dr. Fahriye SARAÇ, Dr. Serdar UZAR, 
Dr. Ahmet SAİT, Veteriner Hekimler; 
Hakan ENÜL, Cumhur ADIAY, Orbay 

SAYI, Mustafa KESMEN, Muhammed 
KARAHAN ve Zeynel ASLAN ile Proje 
Ortağımız İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ ta-
rafından gerçekleştirilmiş olup, ekibi-
mize zaman zaman Enstitü personeli-
miz bilgi, deneyim ve işgücü ile destek 
vermiştir. Bu çerçevede, aşı geliştirme 
çalışmalarında yüzyılı aşan bilgi biriki-
mi ve alanında yetişmiş insan gücüne 
sahip Enstitümüzde, dünyada kalite, 
etkinlik ve güvenilirlik standartlarını 
belirleyen İlaç Ajansları, Dünya Sağlık 
Örgütü, Farmakopeler gibi uluslara-
rası düzenlemelere de uygun olarak, 
Proje çalışmaları yürütülmüş ve Ülke-
mizin hizmetine sunulmak üzere so-
nuçlandırılmıştır.

Enstitümüz uzman personeli ile bir-
likte, proje kapsamında üzerine dü-
şen bütün görevleri yerine getirmiş 
olup, sonrasında da laboratuvar testle-
ri, kontroller vb. birçok konuda des-
teğini devam ettirmektedir. Ayrıca, 
TÜBİTAK’ın    Mükemmeliyet  Merke-
zi  Destek  Programı  (1004  Programı) 
“18AG020” kapsamında desteklenen 

ve projeleri olan Bilkent Üniversite-
si, ODTÜ Üniversitesi ve proje part-
nerimiz ve proje finansörümüz olan 
Tübitak MAM Gen Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü çalışmaları-
na, saflaştırılmış virus, challange vi-
rüsü, inaktif virus tedariki ile, virüs 
nötralizayon testi, antiviral etkinlik 
vb. önemli analizlerin yapılması için 
destek verilmiş ve verilmeye devam 
etmektedir.

Bu projeler ile Ülkemizde alanında 
uzman olan birçok araştırma grubu, 
kuruluşu ve bilim insanları bir araya 
gelerek, bilgi, donanım ve deneyim-
lerin paylaşımı ile kaynakların ortak 
kullanımını sağlamış ve çok hızlı ve 
başarılı bir şekilde yol almıştır. Pendik 
Veteriner Kontrol Enstitüsü olarak bu 
seferberliğin içinde bulunarak katkı 
sağlamış olmanın mutluluğunu yaşadı-
ğımızı bildirmek isteriz.

Tek sağlık konsepti kapsamında, halk 
sağlığına yönelik olarak gerçekleştirilen 
bu değerli aşı çalışması için Enstitü Mü-
dürümüz, Dr. Fahriye SARAÇ ve tüm 
çalışma ekibine teşekkür ediyoruz”.
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Monimax®, iyileştirilmiş performans-
la sonuçlanan güçlü antikoksidiyal et-
kinliğe sahiptir. Daha iyi koksidiyoz 
kontrolü, daha iyi bağırsak sağlığı ve 
altlık kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.

Altlık kalitesi, önemli bir refah para-
metresi olan ayak taban dermatitinin 
(FPD) oluşumunda anahtar rol oynar. 
Hayvan refahının yanı sıra, FPD’nin 
varlığı, ihracata uygun olmayan ayak-

lara neden olabileceğinden, ekono-
mik anlamda önemli bir gelir kalemi-
nin de kaybı anlamına gelir.

Son dönemlerde Avrupa’da ger-
çekleştirilen yüksek kapasiteli bir 
broyler saha çalışmasında (toplam-
da 203.200 Ross 708 broyler kulla-
nılmıştır), Monimax®’ın koksidiyoz 
lezyon skorları, performans ve FPD 
üzerindeki etkisi, ticari bir nikarba-

zin/narasin kombinasyon ürününe 

kıyasla değerlendirildi. Deneme için 

16 aynı özellikteki kümese sahip bir 

çiftlik seçildi.

Kanatlıların yarısına yemde Monimax® 

uygulanırken, diğer yarısına nikarba-

zin / narasin kombinasyon ürünü ve-

rildi (Tablo 1)

MONIMAX® İLE 
DAHA DEĞERLİ 
AYAKLAR

FAZ    Başlangıç Büyütme 1 Büyütme 2 Bitirme  Arınma

Monimax®   50/50 ppm 50/50 ppm 50/50 ppm 50/50 ppm Boş

Nikarbazin / narasin  50/50 ppm 50/50 ppm 50/50 ppm 50/50 ppm Boş

  0-10 GÜN 11-20 GÜN 21-32 GÜN 33-38 GÜN 38-41 GÜN

Tablo 1. Tedavi grupları ve diyet aşamaları



Huvepharma®’nın performansı 

üst seviyeye taşıyan kombine    

antikoksidiyali Monimax® ile 

tavukların ayak sağlığını da 

maksimize edebilir, daha sağlıklı 

ayaklarla hem onların refahını 

korurken hem de daha  kârlı 

bir ticaret 

yapabilirsiniz.
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Toplam Ortalama Lezyon Skoru 
(TOLS); skorlanan kanatlılar için E. 
acervulina, E. maxima ve E. tenella 
için ortalama lezyon skorunun (MLS; 
ortalama skor) toplamıdır.

Tablo 1’deki sonuçlar Monimax® uy-

gulanan kanatlılardaki lezyon skorla-
rının, değerlendirilen tüm farklı yaş 
gruplarında (21, 25 ve 28 günlük), 
nikarbazin / narasin ürünü uygulanan 
kanatlılara kıyasla daha düşük olduğu-
nu gösterdi. Bu sonuçlar, performans 

verilerine de yansıyan daha iyi koksi-
diyoz kontrolüne işaret etmektedir.

Her program için günlük ağırlık artışı 
(DWG), yem dönüşüm oranı (FCR) ve 
EPEF (Avrupa üretim verimlilik faktö-
rü) belirlendi.

Koksidiyoz lezyonlarını değerlendirmek için 21, 25 ve 28. günlerde 
lezyon skorlaması (Johnson ve Reid, 1970) yapıldı.

Şekil 1. Monimax® ve bir nikarbazin / narasin kombinasyon ürünü alan 
gruplar için lezyon skorları

Tablo 2. Performans parametreleri

Nikarbazin / narasin

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (38 güne göre düzeltilmiştir)     64.0                 62.4

FCR (2500 grama göre düzeltilmiştir)       1.54                 1.59

EPEF (düzeltilmiştir)         403                                      382

Günlük ağırlık artışı 38 gün ve FCR, 
bitirme ağırlıklarına bağlı olası farklı-
lıkları önlemek için 2500 g olarak dü-
zeltildi. Monimax®, her iki parametre 
için de nikarbazin / narasin grupların-
dan daha iyi performans gösterdi. 

Monimax® için hesaplanan EPEF de-
ğeri, 400’ün üzerindeydi ve nikarba-
zin / narasin grubuna kıyasla 21 puan 
yüksek değer elde edildi.

Ayak tabanı lezyonları, aynı anda baş-
layan aynı çiftlikten tüm kanatlılarda 

seyreltme (32 gün) ve kesim günü (41 

gün) puanlandı. Kesim hattındaki her 

ayağı skorlamak için bir kamera sistemi 

kullanıldı, burada A en iyi ve C en kötü 

skor olarak değerlendirildi (Şekil 2).

Şekil 2. Berg’in (1998) skorlama sistemini takip eden AVIAPP’dan alınan FPD puanlamaları için örnek görüntüler

SKOR A SKOR B SKOR C

Monimax®
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Seyreltme sırasında, Monimax® veri-

len grup, %5 oranla daha fazla A skor-

lu ayağa sahipti. Kesim yaşında bu 

oran Monimax® grubunda %33 daha 

fazla A skora sahip ayak ile sonuçlandı 

(Tablo 3).

Saha denemesinin sonuçları açıkça 

göstermektedir ki, bir antikoksidi-

yal ürünün etkinliği, tek başına lez-

yon skorlarından daha fazlasını ifade 

etmektedir. Bu çalışmada, etkili bir 

koksidiyoz kontrolünün, daha iyi per-

formans sonuçlarının yanı sıra FPD 

üzerindeki olumlu etkileri de öne çık-

maktadır.

Bu denemede altlık kalitesi ayrıca 

değerlendirilmemiş olsa da genellik-

le altlık neminin FPD gelişiminde en 

önemli parametre olduğu bilinmekte 

ve kabul edilmektedir. FPD üzerindeki 

olumlu etki, muhtemelen koksidiyozi-

sin ve sekonder bakteriyel enteritisin 

kontrol edilmesinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Yanı sıra monensin 

kullanımı sırasında su tüketiminde 

görülen bir miktar azalma, daha kuru 

dışkıya ve dolayısıyla daha kuru altlı-

ğa neden olan yardımcı faktörlerden 

biridir. Daha iyi altlık yönetimi mali-

yetlerden tasarruf sağlar, kümeslerde 

ayak tabanı lezyonlarını ve dolayısıyla 

hayvan refahını iyileştirir.

Referanslar

• Berg, C. (1998). ‘Foot-pad dermati-
tis in broilers and turkeys’. PhD the-
sis, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Uppsala. 

• Johnson, J. and Reid, W.M. (1970). 
Anticoccidial drugs: lesion scoring 
techniques in battery and floor-pen 
experiments with chickens. Experi-
mental Parasitology. 28(1). 30-36.

Tablo 3. Ayak Taban Skorları

Monimax®  Nikarbazin / narasin

Seyreltmede Skor A* (%)          72.4      68.9

Kesimde Skor A* (%)         62.8      47.4

*Ayak taban skorlaması A/B/C harfleri ile A en iyi ve C en kötü olacak şekilde gösterilir.

Değerlendirme

Monimax®, altlık kalitesi üzerindeki 
olumlu etkilerinden dolayı, kümes-
lerde daha iyi ayak taban skorları ile 
sonuçlanır ve kanatlıların refah sevi-
yelerini yükseltir. Altlık üzerindeki 
olumlu etki, daha iyi koksidiyoz kont-
rolü sağlanmasının ve monensin kul-
lanımının ıslak altlık üzerindeki olum-
lu etkisinin sonucudur.





Türkiye’de 20 üye firma ile kanatlı eti 
sektörünü başarılı ile temsil eden Be-
yaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları 
Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) 19. Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 
Çarşamba günü Ankara Holiday Inn 
Çukurambar Oteli’nde yapıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin belirlendiği toplan-
tıda Naci Kaplan Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak seçildi. Derneğin 19. Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısında yapılan 

seçim sonucuna göre; Başkan Yardım-
cısı Faik Üçer, Sayman ise Cüneyt Öz-
kurt oldu. Dr. Sait Koca ve Onur Öz-
kul ise yönetim kurulu üyeleri olarak 
belirlendi.

Türkiye kanatlı eti sektörü 2020  
yılında 2.2 milyon ton üretim yaptı

Genel Kurul Toplantısı açılış konuş-
masında dünya ve ülke kanatlı eti 
sektörünün değerlendirmesini yapan 
BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Naci Kaplan, “BESD-BİR yıllık cirosu 

yaklaşık 5.5 milyar dolar olan, 94 ül-
keye ihracat gerçekleştiren ve dolaylı 
olarak 3 milyon kişinin geçimine katkı 
sağlayan Türkiye kanatlı eti sektörünü 
28 yıldır başarıyla temsil etmektedir.  
Sektörümüz, Kovid 19 pandemi şart-
larında 2020 yılında bir önceki sene 
ile neredeyse aynı kalmak üzere 2,2 
milyon ton üretim gerçekleştirdi ve 
bu rakamın 540 bin tonunu ihraç etti. 
Türkiye piliç eti üretiminde dünyada 
10’uncu, ihracatta ise Dünya’da 7’inci 
sıradadır” dedi.
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BESD-BİR YÖNETİM KURULU’NA 
NACİ KAPLAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR)  19. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri’nin belirlendiği toplantıda Naci Kaplan Başkan seçildi.





Pandemi sürecinde tüm BESD-BİR 
üyeleri “TSE Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi” aldı

Kovid-19 pandemi sürecinde sektö-
rün çok çalıştığını ve tüketicinin hiç-
bir zaman en temel gıda maddesi olan 
tavuk ve hindi etine ulaşmasında zor-
luk yaşamadığını belirten Naci Kap-
lan konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “Geçen Mart ayında ülkemizde 
ilk vakanın açıklanması ve tedbirlerin 
geldiği zaman maalesef kanatlı eti sek-
törünün üretiminin en fazla olduğu 
dönemde yaşandı. Piknik sezonu ve 
ramazan ayı öncesi hepimiz üretimle-
rimizi bu yoğunluğa göre planlamış-
tık. Üretimi aksatmadan sürdürme 
çabalarımız, sokağa çıkma kısıtlama-
ları tüm yiyecek&içecek sektörünün 
satış kanallarının kısıtlamaları, turizm 
sezonunun verimsiz geçmesi hepimi-
zin hedeflerinde ciddi sapmalara ne-
den oldu. Üyelerimiz ve üreticilerimiz 
her zaman uyguladıkları biyogüvenlik 
önlemlerini en üst seviyeye çıkararak 
üretimlerini büyük titizlikle sürdür-
meye devam etti. Üyelerimizin tama-
mı bu zaman zarfında  “TSE Covid-19 
Güvenli Üretim Belgesi “almaya hak 
kazanarak kalitemizi ve hijyene verdi-
ğimiz önemi bir kez daha kamuoyuna 
gösterdi.”

Kanatlı eti sektörünün hedeflerinin 
başında “Sürdürülebilir Üretim” var

Tüm dünyada sürekli artan nüfusun 
gıda ihtiyacının sağlanması, pandemi 
koşullarının getirdiği sorunlar, iklim 
değişikliğinin tarıma yüklediği negatif 
etkiler içerisinde, toplumların tarımı 
desteklemesinin ve gıdaya ulaşmanın 
ciddiyetini daha iyi anladığını belirten 
Naci Kaplan sürdürülebilir üretimin 
önemini vurguladı.

Kaplan: “Yeni dünya düzeninde bizle-
ri bekleyen bu zorluklar sürdürülebi-
lir üretimin ehemmiyetini ve gerekli-
liğini karşımıza daha da hızla çıkardı. 
Dünya standartlarında üretim yapan 
sektörün; kısa vade gelecek planlarına 
mutlaka çevresel riskleri ve ekolojik 
kıtlıkları azaltmayı hedefleyen “yeşil 
ve çevreci” ekonomi ilkelerini benim-
seyerek  hayata geçirmesi lazım.” söz-
leri ile devam etti.

Japonya’dan sonra Çin’e ihracat başladı

94 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti 
sektörünün dünya ticaretinde 7.sıra-
da yer aldığının bilgisini veren Naci 
Kaplan: “Japonya’dan sonra Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz sene Ka-
sım ayında ilk ihracatı gerçekleştirdik. 
Çin kanatlı ürünlerde yıllık ortalama 2 

milyar dolarla dünyanın en büyük dör-
düncü ithalatçısı konumunda büyük 
bir pazar, Türkiye kanatlı eti kalitesi 
ile bu pazarda hak ettiği yerini alaca-
ğını kuvvetle ümit ediyoruz.   Sektö-
rün potansiyeli ile paralel ihracatta 
koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek 
için yeni pazarlara ve bazı pazarların 
geliştirilmesine mutlak ihtiyaç var. Bu 
hedeflere ulaşmak için biz çok çalışı-
yoruz ve konuyla ilgili ilerlemek için 
ilgili bakanlıkların mutlaka desteğini 
bekliyoruz” dedi.

19. Olağan Genel Kurul Toplantısı so-
nucunda BESD-BİR Yönetimi şu şekil-
de oluşmuştur.

BESD-BİR Yönetim Kurulu: 

Başkan  Naci Kaplan, Başkan Yrd. 
Faik Üçer, Sayman Cüneyt Özkurt, 
Üye Dr. Sait Koca, Üye Onur Özkul.

BEYAZ ET KONGRESİ   
2022 YILINA ERTELENDİ

BESD-BİR tarafından her 2 yılda bir dü-
zenlenen Uluslararası Beyaz Et Kong-
resinin 6.sı, yapılan bir açıklama ile 
Covid-19 pandemisindeki olumsuz ge-
lişmeler nedeniyle 2022 yılı sonbahar 
dönemine ertelendiği duyuruldu. 
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BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan

“TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi “almaya hak kazanarak kalitemizi ve hijyene
 verdiğimiz önemi bir kez daha kamuoyuna gösterdi.”
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Dünya fitaz pazarındaki bazı üretici-
ler pazar paylarını biraz daha artırmak 
için ürünlerini farklılaştırmaya uğra-
şırken, Huvepharma yeni fitaz enzimi 
OptiPhos® Plus ile yenilikte öncü ol-
duğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeni nesil fitaz enzimi OptiPhos® 
Plus, Mart 2019’da piyasaya çıktığın-
dan bu yana önce AB dışındaki ülke-

lerde, 2020 Temmuz ayı itibari ile AB 
ruhsatını almasının ardından ise tüm 
dünyada satışlarını katlayarak artırdı. 
Böylece ürün global anlamda mono-
gastrik yem üretiminin büyük bir kıs-
mına dahil edilmiş oldu.  

Huvepharma® Global Enzim Ürün 
Müdürü Dr. Lode Nollet ile yeni fitaz 
enzimleri OptiPhos® Plus’ı benzersiz 

kılan özelliklerini konuştuk.

Huvepharma®’nın faaliyetleri içerisin-
de önemli bir yer tutan enzimlerin ge-
lişim sürecinden kısaca söz eder mi-
siniz, enzim geliştirme konusundaki 
tutkunuz nereden geliyor?

Huvepharma®; veteriner ilaçtan anti-
koksidiyallere, probiyotiklerden diğer 

ile en yükseğe
YEM DÖNÜŞÜMÜ VE KANATLI PERFORMANSI ÜZERİNE KANITLANMIŞ POZİTİF ETKİLERİ İLE 

OPTIPHOS® PLUS, FİTAZ ENZİMLERİ DÜNYASINDAKİ POPÜLARİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Huvepharma® Global Enzim Müdürü Dr. Lode Nollet yeni nesil fitaz enzimleri OptiPhos® Plus ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.



yem katkı maddelerine, hayvan sağ-
lığının farklı alanlarında etkileyici bir 
büyüme yaşarken yakın bir geçmişte 
biyogüvenliğin değişmez bir parçası 
hijyen ürünleri gibi yeni alanlarda da 
söz sahibi olmaya başladı.

Yem enzimleri ise 2005’ten bu yana 
Hostazym® X (NSPaz) ve OptiPhos® 
(fitaz) gibi yüksek performansları ka-
nıtlanmış markalarımızla ürün gamı-
mızın bir bileşeniydi. Sürekli büyüyen 
profesyonel ekibimizin ve elbette 

yüksek kalitede ürünlerimizin verdiği 
saha sonuçları sayesinde, ABD ve AB 
pazarlarına hızla girerek, birçok ülke-
de enzim pazarında ilk üçe hatta lider-
liğe oynadık. Huvepharma®’nın enzim 
ürünlerimizi geliştirme konusundaki 
kararlılığı ve Ar-Ge çalışmaları, Mart 
2019’da OptiPhos® Plus’ın sektöre 
doğuşu ile sonuçlandı. OptiPhos® 
Plus’ın geliştirilmesindeki anahtar fak-
tör, performansı göz ardı etmeden sta-
bil iç sıcaklık direncine sahip bir fitaz 
enzimi üretmekti.

OptiPhos® Plus’ı ön plana çıkaran 
özelliklerden biri de yüksek sıcaklık 
stabilitesi. Bu neden bu kadar önemli?

Pelet yemlerde sıcaklığa dayanıklılık 
fitazların, hatta tüm yem enzimlerinin 
önemli bir özelliği olmuştur. Bunun 
nedeni, yem üretiminde enzim aktivi-
tesindeki kayıpların beslenme bozuk-
luklarına ve dolayısıyla hedef türde 
alınmak istenen performansın altında 
dönüşe neden olmasıdır. 

“Pelet yemlerde sıcaklığa dayanıklılık, 

tüm yem enzimlerinde istenen önemli bir özellik olmuştur”
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Biz, OptiPhos® Plus’ın yem fabrikala-
rındaki enzim ilavesinde devrim yara-
tabilecek bir potansiyele sahip oldu-
ğuna inanıyor ve bunu kanıtlıyoruz. 
Sürece bakıldığında, bu sorunları aş-
mak için sıvı enzimler kullanılmakta an-
cak peletleme sonrası sıvı enzim ilavesi 
sıklıkla bakım ve sıkı kalite kontrolü ge-
rektirdiğinden yem fabrikası yöneticile-
rinde bir endişe yaratmaktaydı.

Bu nedenle yem fabrikalarında, yük-
sek sıcaklıklarda peletlenmesi gereken 
yemde dozajlanabilen, ısıya karşı kararlı 
bir iç stabiliteye sahip fitazın geliştiril-
mesine ihtiyaç vardı. Belirtmeye değer 
bir başka husus ise; sıcaklığa dayanıklı-
lığın yanı sıra saf ürün veya konsantre 
premiks şeklinde muhafaza edilirken, 
artan sıcaklıklara mükemmele yakın 
dayanıklılıkta bir fitaz enzimi elde etme 
arzusu, OptiPhos® Plus’ın geliştirilme-

sindeki itici etkenlerden bir diğeriydi.

Biraz da OptiPhos® Plus ile ilgili aldığı-
nız sonuçlardan bahsedebilir misiniz?

OptiPhos® Plus G (granüler) termosta-
bil ve 85°C’ye varan sıcaklıklara kadar 
kullanılabilir. Ancak patentli kaplama 
teknolojisiyle geliştirilen OptiPhos® 
Plus CT, 95°C’ ye varan sıcaklıklara 
kadar kullanım imkânı sağlar. Bu bir 
iddia değil, 2017’den beri ABD ve AB 
ülkelerinde ondan fazla yerde devam 
eden test sonuçlarıyla desteklenen 
bulgulardır. Artan termostabilitenin 
fitaz performansını azaltmadığından 
emin olmak, ürünü desteklemek ve 
müşterilerimize güvenilir matriks de-
ğerleri verebilmek için hayvanlar ile 
deneme grupları kuruldu. 

Sonuç olarak OptiPhos® Plus için 

elde edilen değerler; yem formülas-
yonu yapan uzmanlara, rasyonu 
minimum fosfor seviyeleri ile for-
müle ederken dahi herhangi bir 
hesaplama hatasına yol açmadan 
kullanım güvenliği sağlamaktadır.

Portföyünüzde var olan OptiPhos® 
zaten sektörde oldukça popülerdi. 
Ürünlerin birbirinden farkı nedir?

Yeni fitazların geliştirilmesi ve değer-
lendirilmesi sürecinde, biz incelemele-
rimizi PPS (pH, Pepsin, Speed) konsep-
timize göre yapmaktayız. Bu konsept 
fitazın, asidik (pH 2 - 4) pH ortamında 
etkinlik gösterebilmesini, pepsine di-
rençli olmasını ve fitatı hızla metabo-
lize etmesini gerektirir. Bu temeller 
Huvepharma®’nın OptiPhos®’ı seçer-
ken aradığı ve onu böylesine başarılı bir 
fitaz enzimi yapan özelliklerdir.
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OptiPhos® Plus’ı geliştirirken, tüm bu 
spesifik özelliklere ek fayda sağlaya-
cak karakteristik başka özelliklere 
odaklandık. Amacımız öncelikle daha 
yüksek sıcaklık stabilitesi ve diğer 
yandan fitata olan afinitesi daha da 
yüksek, zaten mükemmele yakın per-
formansa sahip OptiPhos®’un matriks 
değerleriyle kıyaslandığında daha iyi 
sonuç verebilen, bir başka fitaz enzimi 
üretmekti.

OptiPhos® Plus’ın nasıl geliştirildiğini ve 
ürünü bu kadar özel yapan özel nedeni 
anlatır mısınız?

AR-GE bölümümüzde, yeni ve po-
zitif ek özellikleri seçmek üzere 
Huvepharma®’ya ait var olan asit 
fosfataz/fitaz E.coli geni üzerindeki 
çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Aday 
olan suşlar PPS konseptinin yanı sıra, 
yüksek iç sıcaklık stabilitesi ve fitat 
metabolizasyonu için yüksek afinite 
yönlerinden incelendi. Böylece belirli 
suşlardan oluşan ve yoğun şekilde pe-
letleme çalışmalarına tabi tutulan ilk 
suş seçimimizi yaptık. Aradığımız ko-
şulları en çok karşılayacağını düşün-
düğümüz suşları, hayvan performansı 
ve besin sindirilebilirlikleri üzerine 
etkilerini görmek açısından hayvan 
çalışmalarına dahil ettik. 

Nihayetinde tüm çalışmalar OptiPhos® 
Plus’ın seçilmesiyle sonuçlandı ve ara-
dığımız daha iyi besin maddeleri sindi-
rilebilirliği ile birlikte istenen iç sıcaklık 
stabilitesini verdi.

OptiPhos® Plus EFSA’dan, Avrupa kanat-
lı işletmelerinde kullanılmak üzere Hazi-
ran/Temmuz 2020‘de olumlu görüş aldı. 
Bunun anlamı nedir?

2019’da AB dozaj ruhsatlandırması 
için başvuruda bulunuldu ki bu yem 
katkıları için en zor testtir. Bir yıl içe-
risinde EFSA OptiPhos® Plus’ın tüm 
kanatlı işletmelerinde, minimum 250 
FTU/kg dozda kullanımı için olumlu 
beyan verdi. Bu OptiPhos® Plus’ın 
açık ve net etkinliğinin bir kanıtıdır.

Huvepharma®’nın Bulgaristan’daki 
üretim tesislerine yaptığı önemli yatı-
rımlar var. Mevcut üretim hacmi şir-
ketin talepleri karşılaması için yeterli 
oluyor mu?

Huvepharma®, 2019’da Peshtera’da 
faaliyete geçirdiği 3.000 m3’lük son 
teknoloji fermantasyon tesisi ile AB’de 
toplam 10.000 m3’ün üzerinde üretim 
kapasitesine sahip ve fermantasyon tek-
nolojisinde öncü pozisyondadır. Bu te-
sisler inokülümden bitmiş formülasyo-
na kadar Huvepharma®’nın tüm üretim 

sürecinde kalite kontrole sahip olmasını 
sağlıyor.  

Müşterilerimizin taleplerini karşılaya-
cak ve fitaz pazarındaki büyümemizi 
ileride de sürdürecek yeterli kapasi-
temiz, uzmanlığımız ve esnekliğimiz 
var. Bu bizim AB üretimine sadık ve 
Çin’de üretilen aktif maddelerden ba-
ğımsız kalmamızı sağlıyor. 

OptiPhos® Plus’ın yeni nesil sürümünü 
görebilecek miyiz? 

OptiPhos® Plus zaten oldukça etkili 
ve eşsiz bir fitaz, yemdeki fitat-P’nin 
%80’inden fazlasını metabolize edebi-
liyor. Yeni ve daha da etkili bir başka 
fitazın geliştirilmesi tabii ki göz ardı edi-
lemez. Bununla birlikte, gelecekte fitat 
metabolizasyonunun iyileştirilmesi için 
yapılacak araştırmaların alanı OptiPhos® 
Plus’ın varlığıyla birlikte sınırlandırılmış 
oldu. Huvepharma®’nın AR-GE ve tek-
nik ekibi yem endüstrisindeki tüm 
gelişmeleri ve soruları takip etmeye 
ve müşterilerimize en iyi çözümleri 
sağlamayı sürdürmek için sıraya aldı-
ğımız birçok yeni projemizle gelece-
ğin hayvancılık çözümlerini üretmeye 
devam edeceğiz. 
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Nekrotik enterit, ticari broyler sü-
rülerinin yaklaşık % 40’ını etkile-
yen, dünyanın en yaygın ve mali 
açıdan zarar oluşturan kanatlı 
hastalıklarından biridir. Klinik 
salgınların % 50’ye varan ölüm 
oranlarına neden olduğu ve küre-
sel broyler endüstrisine yılda 5-6 
milyar ABD dolarının üzerinde 
bir maliyet oluşturduğu tahmin 
edilmektedir. Bununla birlikte, 
sıklıkla tespit edilemeyen ve do-
layısıyla tedavi edilmeyen subkli-
nik formdadır.

Kanatlı başına maliyet

Nekrotik enterit, hayvan refa-
hının yanı sıra besin emilimini, 
büyüme oranını ve yem dönüşü-
münü bozma kabiliyeti sayesinde 
performans üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir ve muhtemelen 
klinik hastalıktan çok daha bü-
yük bir zarara neden olur. Orta-
lama olarak, nekrotik enteritin 
üreticilere kanatlı başına tahmini 
ekonomik maliyeti, hayvan başı-
na 0,050 ile 0,063 ABD Doları ara-
sında değişmektedir.

Biomin Teknik Servis

Şekil 1. Nekrotik enteritin üreticilere kanatlı başına 

tahmini ekonomik maliyeti, hayvan başına 0,050 ile 

0,063 ABD Doları arasında değişmektedir.



Nekrotik 
Enterit
Nekrotik 
Enterit
Kanatlı üreticileri için bu maliyetli sorunun nedenleri, belirtileri ve önlemleri
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Oluşumu

Nekrotik enterit genellikle altlık üze-
rinde yetiştirilen 2-5 haftalık etlik 
piliçlerde ve 7-12 haftalık hindilerde 
görülür. Hastalık 5 ila 10 gün sürüde 
kalacak ve % 2 ila % 50 ölüme neden 
olacaktır (Merck Veteriner El Kitabı, 
1998).

Nekrotik enterit genellikle etlik piliç-
lerde görülmesine rağmen  yumurta-
cı tavuklar ve hindiler de bu durum-
dan etkilenir (Broussard ve diğerleri, 
1984; Gazdzinski ve Julian, 1991; 
Droual ve diğerleri, 1994, 1995; Dhil-
lon ve diğerleri, 2004).

Nekrotik Enteritin Nedenleri

Nekrotik enterit, normal bağırsak 
mikrobiyotasının bir üyesi olarak 
kabul edilen sporlanmış bir Gram-
pozitif bakteri olan Clostridium 
perfringens’in aşırı çoğalmasının bir 
sonucudur. Sporlar; kurumaya, ısıya, 
dezenfektanlara ve UV radyasyonuna 

son derece dirençli, hareketsiz bir ya-

şam şekli formundadırlar. Sporların 

dirençli doğası nedeniyle Clostridia, 

dünyanın dört bir yanındaki kümes-

lerde neredeyse her yerde bulunur.

Çoğu zaman C perfringens, tavukla-

rın bağırsaklarında hastalığa neden 

olmadan bulunur. Bu bakteriyi şiddet-

lendirmek, toksin üretimini uyarmak 

ve klinik hastalığa neden olmak için 

hazırlayıcı faktörlere ihtiyaç vardır. 

Bağırsak protozoası ve parazitleri, ba-

ğışıklık baskılayıcı hastalıklar, diyette 

ani değişiklikler, buğday, çavdar veya 

balık unu içeren diyetler (viskos di-

yetler); ve antibiyotik tedavisi veya 

aşılamaya bağlı olarak normal bağır-

sak mikroflorasındaki değişiklikler C 

perfringens replikasyonunu şiddet-

lendirir (Branton ve diğerleri, 1987).

Nekrotik Enteritin semptomları ve 
klinik işaretleri

Nekrotik enteritin akut salgınları sı-
rasında kanatlılar, belirgin dış belir-
tiler göstermezler. Sık görülen bir 
gözlem, bu hastalığa yakalanan ölü 
hayvanların hızla çürüme eğiliminde 
olduğudur.

Nekrotik enterit ile ilişkili hepatit ve 
Kolanjiyohepatit tarif edilmiştir (Ran-
dal ve diğerleri, 1983; Hutchincon ve 
Ridell 1990, Loveland ve Kaldhusdal 
1999; Sasaki ve diğerleri 2000). 

Clostridium perfringens’in aşırı popülas-
yonu nekrotik enterite neden olur

Nekrotik enteritin akut salgınları 
sırasında kanatlılar, belirgin dış 
belirtiler göstermezler. Sık görülen 
bir gözlem, bu hastalığa yakalanan 
ölü hayvanların hızla çürüme   
eğiliminde olduğudur.





Safra kanalı ligasyonu ve C. perfrin-
gens inokülasyonu ile kolanjiyohe-
patit indüksiyonu (Onderka ve ark. 
1990 ve Sasaki ve ark. 2000), yeni 
yumurtadan çıkmış civcivlerde C. 
perfringens’e bağlı nekrotik hepatit 
(Sasaki ve ark. 2003), kolesistit, kur-
sakta lezyonlar Fabricius, dalak ve taş-
lık da olabilir.

Sub-akut nekrotik enterit formundaki 
klinik belirtiler şunlardır:

lAğır depresyon

lİshal

lDehidrasyon

lYem alımında azalma

lKarışık tüyler

lHareket etmede isteksizlik

Nekrotik enterit aynı zamanda, hasta-
lığın tek işareti olan optimalin altında 
üretim şeklinde bir subklinik bir form-
da da mevcut olabilir.

Ölüm sonrası işaretler

Ölüm sonrası incelemeler sırasında 
ince bağırsak genellikle gazla şişirilir. 
Bağırsak lezyonları ince bağırsağın üst 
ve alt kısmında daha yaygındır; ancak 

lezyonlar genellikle ince bağırsağın 
bitişik bölgelerine uzanır ve kalın ba-
ğırsağı bile tehlikeye atabilir (Long ve 
diğerleri, 1974). İleri makroskopik 
lezyonlar, bağırsak mukozasını kapla-
yan difteritik membran yamalarından 
oluşur. Difteritik zar, dejenere epitel 
hücreleri, kırmızı kan hücreleri, hete-
rofiller, makrofajlar, lenfositler, fibrin 
ve bakterilerden oluşur.

Mikroskobik olarak durumun başlan-
gıcı, villusun tepelerinde enterositle-
rin lokal yıkımı ile karakterize edilir. 
Epitelde sarkma görülebilir ve buna, 
lamina proprianın Gram pozitif ba-
siller tarafından kolonizasyonu eşlik 
eder. Nekrotik alanlar, enflamatuar 
sızıntılarla (heterofiller ve makrofaj-
lar) çevrilidir. Bağırsağın ileri nekrozu 
bağırsağın submukozal ve kas tabaka-
larına ilerleyebilir.

Ölü hayvanlar açıldığında, ilk başta 
koksidiyoz varmış gibi görünebilir, 
ancak bağırsaklar gazla şişirilir, gev-
rek ve kötü kokulu kahverengi bir sıvı 
içerir. Hastalığın ilerlemesinin erken 
dönemlerinde bağırsakların yüzeyin-
de ülserler veya açık sarı lekeler görü-
lür. Daha sonra, bağırsakların iç yüze-
yinde, genellikle bir “türk havlusuna” 
benzediği söylenen, ten rengi ile sarı 
renk arası  bir zar olabilir. Karaciğer-

ler nekroz odakları gösterebilir.

Clostridium üreten toksinler

Nekrotik enterit, Clostridium perfrin-
gens tip A tarafından üretilen toksin-
lerden ve daha az ölçüde C. perfrin-
gens tip C’den kaynaklanır.

C.perfringens tip A’dan alfa toksin ve 
C. perfringens tip B’den alfa ve beta 
toksinler genellikle klinik hastalığın 
oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Kanat-
lılarda hastalığın yeniden olması için 
alfa toksinin gerekli olmadığı iddia-
ları mevcuttur; bununla birlikte, bu 
gözlemi desteklemek için kullanılan 
deneysel model, hastalığın replikasyo-
nundan sonra ölüm kaydedilmeyen% 
50 balık unundan oluşan bir diyet içe-
riyordu (Keyburn ve diğerleri, 2006).

Daha yeni veriler, kümes hayvanların-
da nekrotik enterit için nedensel ajan 
olarak yeni bir NetB toksinini göster-
mektedir. Bu bulgu, yalnızca vahşi tip 
NetB geni ile tamamlandığında hasta-
lığı yeniden üretebilen bir bakterinin 
nakavt mutantı tarafından desteklen-
miştir. Görünüşe göre NetB toksini, 
hücre zarlarına 1,6 – 1,8 nm çapında 
hidrofilik gözenekleri açabilen göze-
nek oluşturucu bir proteindir. Bu tok-
sinin hastalıktaki rolünü destekleyen 
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güçlü kanıtlar olmasına rağmen, nek-
rotik enteriti yeniden üretebilen tüm 
Clostridia’ların bu gene sahip olduğu 
bulunmamıştır (Keyburn ve diğerleri, 
2008).

Hastalığın oluşumundan sorumlu olan 
toksin ne olursa olsun, Clostridia ba-
ğırsakta yüksek sayılara ulaştığında 
nekrotik enterit üretildiği görülmek-
tedir. “Çekirdek algılama” (bu bakte-
rilerin diğer bakterilerden türetilen 
hücre dışı sinyalleri algılama yetene-
ği), görünüşte hücre dışı toksinlerin 
üretimi / şiddetlenmesinde rol oynar. 
Clostridium durumunda, salgılanan 
çoğunluk algılama maddeleri, sinyal 
reseptörleri için ligandlar olarak işlev 
gören otoindükleyiciler olarak adlan-
dırılan peptidlerden oluşur (Kaori ve 
diğerleri, 2002).

Nekrotik enterit için katkıda bulunan 
ve hazırlayıcı faktörler

Yönetim uygulamaları, besleme fak-
törleri, koksidiyoz ve mikotoksin kon-
taminasyonu dahil olmak üzere çeşitli 
faktörlerin C. perfringens’in çoğalma-
sı üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Nekrotik enterite yol  katkıda   
bulunan faktörler:

lMikotoksinle kontamine kanatlı 
yemi

lKoksidiyoz (Eimeria kontaminasyonu 
veya aşılama)

lBağışıklık baskılama

lDüşük kaliteli protein

lAzalmış amino asit sindirilebilirliği

lAzalmış besin emilimi

lLümende artık protein varlığı

lBağırsak bütünlüğünün azalması

lProtein sızıntısı

lPatojen translokasyonu

Diyet, etlik piliçlerde nekrotik ente-
rit insidansı üzerinde güçlü bir etkiye 
sahip olan önemli bir risk faktörüdür. 
Et ve kemik unu veya balık unu gibi 
hayvansal proteinlerde bulunanlar 
gibi sindirilemeyen diyet proteinleri, 
bağırsak yolunun üst kısmında sindiri-

lemez ve emilemez.

Bunun yerine protein, bağırsak siste-
minin alt kısmında birikir ve bu daha 
sonra bağırsak mikrobiyotası için bir 
substrat görevi görür. Proteinin fer-
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Şekil 2. Nekrotik enterit gelişimini etkileyen faktörler 
Kaynak: BIOMIN Nutrition
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mantasyonu, aminler ve amonyak gibi 
istenmeyen yan ürünler üretir, bağır-
sak pH’ını artırır ve patojenik bakteri-
lerin çoğalmasını teşvik eder.

Çeşitli yem bileşimi ve sindirilebilirlik 
faktörleri, hayvanları aşağıdakiler de 
dahil nekrotik enterite yatkın hale ge-
tirebilir:

lSindirilebilirliği düşük protein

lBağırsak iltihabı / tahriş / hasar

lDaha yüksek lifli diyet, hızlı büyü-
me, yüksek enerji, yüksek viskozite 
ve yüksek proteinli diyetler

lHazırlayıcı enzimler (ksilanazlar),

lAmino asit takviyesi (düşük seviye-
de Arginin ve glutamin)

lYüksek düzeyde laktik asit

Koksidiyoz

Doğal hastalık salgınından veya canlı 
koksidiyoz aşısı yoluyla alınan  kok-

sidiyal enfeksiyon, bağırsak epiteline 
zarar vererek plazma proteinlerinin 
bağırsak lümenine sızmasına neden 
olabilir – C. perfringens’in proliferas-
yon için kullanabileceği zengin bir 
besin substratı ve toksin üretimi. Bu, 
performansı düşürebilir ve hayvanları 
nekrotik enterite yatkın hale getirebilir.

Sızdıran bağırsak

Bu mikotoksinler bağırsak bariyeri-
ni olumsuz etkiler. Örneğin, duode-
nal villus kısalır ve enterositlerin sıkı 
bağlantıları bozulur, bu da proteinle-
rin plazmadan bağırsağa sızmasına, 
yemden daha az besin emilmesine ve 
Clostridium perfringens için mevcut 
olan bağırsak besinlerinin seviyesinin 
artmasına neden olur.

Kötü su kalitesi

İçme suyundaki bakteri yükü çok 
önemlidir. Biyofilmin, C. perfringens 
bakteri hücrelerini yüksek konsan-
trasyonlarda test edilen antimikrobi-
yallere maruz kalmaktan koruduğu 

bulunmuştur. Ek olarak, C. perfrin-
gens biyofilm, bakteriyel hücreleri 
dezenfektanların çoğunun etkisinden 
koruyabilir (Montreal Üniversitesi). C. 
perfringens biyofilm, çiftliklerde ve 
gıda işlemede yaygın olarak kullanılan 
antibiyotiklere ve çoğu dezenfek-
tana karşı etkili bir in vitro koruma 
mekanizmasıdır.

Paratifo

Civcivlerde Salmonella thyphimu-
rium enfeksiyonu, broylerlerde 
nekrotik enterit için önemli bir pre-
dispozan faktördür. Kanatlı hay-
van operasyonlarında Salmonella 
semptomları ve önlenmesi hakkında 

daha fazla bilgi edinin.

Yönetim

Nekrotik enterit oluşumuna aşağıdaki-
ler dahil çeşitli yönetim değişkenleri 
katkıda bulunabilir:

lYüksek yoğunluk

   Grup     DON  C. perfringens NE görülen hayvan yüzdesi   

Sadece C. perfringens   –             +   20 ± 2.6b

C. perfringens + DON   +             +   47 ± 3.0a

Sadece DON     +             –   0 ± 0.0

Negatif Kontrol    –             –   0 ± 0.0

Broyler yeminin deoksinivalenol veya fumonisin gibi Fusarium mikotoksinleri veya ikisinin bir            
kombinasyonu ile kontaminasyonu, etlik piliçlerde nekrotik enterit için bir predispozan faktördür.

Şekil 3. Düşük seviyeli deoksinivalenolün bağırsak bariyeri üzerindeki 
etkileri | Kaynak: BIOMIN
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lAltlık kalitesi ve altlık yönetimi

lKesintili aydınlatma ve sürekli aydın-
latma

Nekrotik enterit nasıl tedavi edilir ve 
önlenir

C.perfringens neredeyse her yerde 
bulunduğundan, standart biyogüven-
lik prosedürleriyle kontrol edilemez. 
Şiddetli faktörlerin azaltılması artı C. 
perfringens’in kendisinin azalması, 
nekrotik enterit insidansını azaltmak 
için anahtar faktörlerdir. Bağırsak yo-
lunda daha az sayıda Clostridium perf-
ringens, nekrotik enteritin önlenme-
sine veya hafifletilmesine yol açabilir.

Nekrotik enteriti tedavi etme ve  
önleme stratejileri şunları içerir:

1- Antimikrobiyallerin geleneksel te-
davisi veya subterapötik uygulaması

2- Bakterilerin proteine erişimini sınır-
landırma

3- Mikrobiyota ve gastrointestinal ge-
lişimi desteklemek için probiyotik uy-
gulama

4- Koksidiyoz kontrolü

5- Mikotoksin risk yönetimi

6- Yönetim

Antimikrobiyaller

Nekrotik enterit ile ilişkili ölüm oranı 
genellikle 24 ila 48 saatlik antibiyotik 
tedavisinden sonra azalır. Nekrotik 
enteriti tedavi etmek için su ve bes-
lenmede terapötik dozlarda başarılı 
bir şekilde bir dizi antibiyotik kullanıl-
mıştır. Koksidyanın kontrolü, kümes 
hayvanlarında nekrotik enterit insi-
dansını azaltmak için önemli bir husus 
olarak kabul edilir (Ficken, 1991).

Nekrotik enteritin geleneksel olarak 
önlenmesi, yem veya suya sürekli ola-
rak düşük dozda antimikrobiyallerin 
dahil edilmesine ve ayrıca yeterli kok-
sidia kontrolüne dayanır. Bu uygula-
ma, dünya çapında kümes hayvanları 
endüstrisinde onlarca yıldır başarıyla 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 
kümes hayvanı üretiminde subtera-
pötik antibiyotik uygulaması, tüketici 
ve yasal taleplerin bir sonucu olarak 
giderek artan bir şekilde gözden düş-
mektedir.

Bakterilerin proteine erişimini   
sınırlayın

Bakteriyel büyümeyi ve aktiviteyi 
azaltmak için bir çözüm, temel besin 
kaynağı olan proteine erişimlerini sı-
nırlamaktır. Birçok üretici tamamen 
sebze diyetine geçmektedir. Besin 
maddelerinin sindirilebilirliğinin artı-

rılarak mikrobiyota yerine kanatlı ta-
rafından emilmesi ve kullanılması baş-
ka bir seçenektir. Bazı fitojenik yem 
katkı maddeleri, endojen sindirim 
enzimi aktivitesini artırabilir, böylece 
hayvan, proteini ve diğer besinleri 
daha iyi parçalayabilir ve emebilir, bu 
da onları mikrobiyotada kullanılamaz 
hale getirir (Şekil 4). Eksojen prote-
olitik enzimlerin takviyesi, fazla pro-
teini parçalamaya yardımcı olabilecek 
başka bir yöntemdir.

Probiyotik uygulama

Yumurtadan hemen sonraki dönem, 
civcivin bağırsak yolunun gelişimi 
için kritik bir zamandır. Bu dönemde 
meydana gelen değişiklikler tama-
men uygun mikrobiyal kolonizasyona 
bağlıdır. Probiyotiklerin kuluçka-
hanede ve broyler kümesine ulaşır 
ulaşmaz uygulanması, yararlı bakter-
ilerin, civcivler kümes içinde potan-
siyel olarak patojenik bakteri ve man-
tarlara maruz kalmadan önce sindirim 
sistemini kolonileştirmesi için ideal 
bir fırsat sağlar ve sindirim sistemi-
nin gelişmesine yardımcı olarak en-
terik enfeksiyonlara karşı korunmaya 
yardımcı olur (Tablo 2).

Şekil 4. Etlik piliçlerde fitojenik yem katkı maddelerinin görünür ideal 
sindirilebilirlik üzerindeki etkisi. (Hafeez ve diğerleri, 2015)





Koksidiyoz kontrolü

Probiyotikler ve fitojenik yem katkı 
maddeleri, koksidiyostatların veya 
aşıların kullanımı ile veya kullanılma-
dan, koksidiyal enfeksiyonun olum-
suz etkilerini hafifletmeye yardımcı 
olabilir. Ookist dökülmesini, bağır-
sak lezyonlarının ciddiyetini ve per-
formans üzerindeki olumsuz etkileri 
azalttığı ve umut verici bir “antikoksi-

diyal” olarak durumlarını gösterdikle-
ri kanıtlanmıştır (Şekil 5 ve 6).

Nekrotik enterit riskini azaltmak için bir-
kaç yönetim adımı atılabilir. Örneğin:

ERKEN HIZLI BÜYÜMEYİ ÖNLEYİN

KULUÇKADAKİ HAYVANLARI  
SICAK TUTUN

HAYVANLARINIZIN ÖZELLİKLE 

NEKROTİK ENTERİTİS ZORLUKLARI 
SIRASINDA YEMELERİNİ SAĞLAYIN

YOĞUNLUĞU AZALTIN

ALTLIK  ASİFİKASYONU KULLANIN 
VEYA ALTLIK YAPIN

HAYVAN YAN ÜRÜNLERİNDEN  
KAÇININ

ALTLIK YÖNETİMİ.
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    Lezyon Skoru  Mortalite  Log10 CFU/g

Negatif Kontrol      0.29b   0/50 (0%)  1.00b

Positif Kontrol      1.33a   13/50 (26%)  3.42a

PoultryStar®       0.29b   3/50 (6%)  1.90b

Tablo 2. Deneysel olarak nekrotik enterit ile tehdit edilen hayvanlarda probiyotiklerin lezyon skorları, 
mortalite ve C. perfringens CFU sayımları üzerindeki etkisi  | Kaynak: McReynolds ve diğerleri, 2009

Şekil 5. Koksidiya aşısı ile ve olmadan,  probiyotiklerin bir koksidiya tehdidi sırasında 
bağırsak lezyon skorları üzerindeki etkisi. (Ritzi ve diğerleri, 2016)

Şekil 6. Digestarom®’un koksidiyal tehdit sırasında broyler performansı üzerindeki 
etkisi. (Reisinger ve diğerleri, 2011)
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PERSPEKTİFLER: 

Yemdeki Beta Mannanların Varlığıyla 

Mücadele Edilmesi Sektör için     

Büyük Kazanç Sağlayabilir

Son yıllarda hayvan beslemedeki en önemli gelişmelerden biri, yaygın olarak kullanılan yem 
maddelerinin içindeki anti nutrisyonel faktörlerin daha iyi anlaşılması ve bunlarla başa çıkma 
yollarıdır. Fitaz ve ksilanaz gibi enzimler neredeyse küresel ölçüde kullanıma gitmiş, hayvan 
sağlığı ve performansta büyük kazanımlar sağlamıştır.

Şimdi Elanco, aynı önemin baş-
ka bir anti nutrisyonel faktör olan 
β-mannanlara da verildiğini görmek 
istemektedir. Doğal bağışıklık siste-
minin defans mekanizmalarını tetikle-
yerek intestinal enflamasyona neden 
olduğunu gösteren, uzun yılları kapsa-
yan araştırmalara dayanarak1,2, Elanco 
β-mannanların yaklaşık 90 kcal/kg me-
tabolize edilebilir enerji kaybına, sürü 
üniformitesinde düşüşe3-9 ve enfek-
siyonlara karşı duyarlılık artışına10,11 
neden olduğunu öne sürmektedir. 
Elanco bölgesel beslenme danışmanı 
Karl Poulsen, “Örneğin akut enfeksi-
yon gibi stres artışı olan dönemlerde, 
β-mannanların yan etkileri önemli öl-
çüde artmakta ve performans kaybı 
%20’yi geçebilmektedir” demektedir. 
“Bu olduğunda, β-mannanların sağlık 
üzerindeki etkisi, artan mortalite ve 
morbidite ile çok daha kuvvetli hale 
gelmektedir10.”

Buradaki asıl problem, β-mannanların 
bitkisel bazlı bileşenlerde yaygın 
bulunan polisakkaritler olmasıdır. 

β-mannanların hayvan yemlerinde ne 
kadar yaygın olduğunu anlamak ama-
cıyla, Elanco bu ANF’lerin parçalan-
ması için β-mannanaz uygulamasının 
uygun olup olmadığını belirlemek 
için kullanılan referans tabloları gün-
cellemek için bir araştırma yapmış-
tır. Aşağıdaki söyleşide, Poulsen bu 
çalışmadan bahsetmekte ve sektörün 
β-mannan problemini daha ciddiye 
alınması gerektiğini öngörmektedir. 

Hangi bileşenler β-mannan içerme 
eğilimindedir? Tripsin inhibitörü 
gibi diğer ANFlerden nasıl farklılık 
gösterir? 

Karl Poulsen: β-Mannanlar çoğu bitki-
sel yem bileşeninde bulunurlar. Bun-
lar, bitkilerin hemiselüloz yapısında 
nişasta olmayan polisakkarit (NSP) 
liflerdir. Farklı bileşenlerdeki çözü-
nebilir β-mannan içeriği, göz ardı edi-
lebilir seviyeden %5’in üzerine kadar 
değişiklik gösterir12. β-mannan içeriği 
protein küspelerinde daha yüksektir 
(soya ve ay çiçeği küspesinde yakla-

şık %0.6 ve guar ve palm çekirdeği 

küspesinde yaklaşık %7), bu nedenle 

besinsel β-mannan içeriğine önemli 

derecede katkıda bulunurlar.

Karl Poulsen
Bölgesel beslenme danışmanı 

Elanco 





Tablo 1. Yaygın yem bileşenlerinde tahmin edilen çözünebilir 
β-mannan içeriği
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β-mannanlar diğer ANF’lerden fark-
lıdır çünkü verdikleri hasar büyük 
ölçüde doğal bağışıklık sisteminin 
β-mannanlarla mücadele için aldığı 
önlemler tarafından oluşturulmakta-
dır. Basitçe söylemek gerekirse, bağı-
şıklık sistemi çok düşük seviyelerde 
bile β-mannanları istilaci patojenler 
(PAMP patojen benzeri moleküler 
şekil) ile karıştırır ve aslında mevcut 
olmayan bir probleme karşı savun-
maya başlar13.Bu indirekt aktivite, 
β-mannanları hayvan performansı 
veya etkinlik üzerinde doğrudan etki-
si olan çoğu ANF’den farklı kılar. Trip-
sin aktivitesini azaltan tripsin inhibi-
törleri, doğrudan etkili ANF’lere iyi 
bir örnektir. Başka bir fark ise, tripsin 
inhibitörlerinin termal işlem ile inak-

tif olması, β-mannanların ise modern 
yem üretiminde kullanılan kurutma, 
peletleme ve ekstrüzyon gibi termal 
işlemlere dayanıklı olmasıdır14. 

Elanco neden farklı yem  
bileşenlerindeki β-mannan içeriğini 
araştırmayı gerekli buldu?  

Karl Poulsen: Elanco yakın zamanda 
yaygın kullanılan yem bileşenlerindeki 
Beta-Mannan içeriği hakkında global 
bir araştırmayı tamamladı. Bu araştır-
maya dünya çapında 21 ülkeden 236 
adet yaygın kullanılan yem bileşeni 
numunesi dahil edildi. Bu şimdiye ka-
dar yapılmış en büyük β-mannan araş-
tırmasıdır. Bu araştırmanın arkasında-
ki önemli bir motivasyon yaygın yem 

Bileşen      Çözünebilir β-mannan,   
        Yüzde 

Arpa          0.42

Pancar onu         0.22

Mısır           0.14

Mısır gluteni küspesi        0.17

DDGS, mısır         0.57

Yulaf          0.31

Yulaf, kavuzsuz         0.16

Palm çekirdeği küspesi        7.24

Bezelye          0.11

Kolza küspesi         0.18

Kolza tohumu ekspeller        0.13

Kolza tohumu, bütün        0.08

Soya kavuzu         6.67

Soya küspesi %44 CP        0.79

Soya küspesi %48 CP        0.59

Soya küspesi, fermente        0.59

Soya küspesi, Tam Yağlı        0.71

Ay çiçeği küspesi ≤%32 CP, kavuzlu       0.62

Ay çiçeği küspesi >32 CP, kavuzsuz       0.57

Buğday          0.27

Buğday kepeği         0.25

*Tahmin edilen Çözünebilir β-mannan, % = Çözünebilir mannoz, % x 1.5

bileşenlerinde β-mannan içeriği için 
referans tablomuzu güncellemektir. 
Bu tablo önemlidir, çünkü Hemicell’i 
kullanım önerimiz, tahmin edilen be-
sinsel β-mannan içeriğine dayanmak-
tadır. Değerler besinsel β-mannan içe-
riğini belirlemeyi kolaylaştırmak için 
konvensiyonel mannan hesaplayıcıya 
dahil edilerek, β-mannanaz eklenme-
sinin maliyeti olumlu etkileyip etkile-
meyeceği tahmin edilmektedir. 

Global β-mannan araştırmasındaki 
en göze çarpıcı bulgular nelerdir? 
Araştırmanın sonucu ne oldu? 

Karl Poulsen: Araştırmanın ana sonu-
cu, 36 ortak yem bileşenindeki çö-
zünebilir β-mannan içeriği hakkında 
yeni bilgilerdir. Sonuçlar ham pro-
tein, ham lif ve β-mannan içerikleri 
arasında bir korelasyona işaret etme-
mektedir; yüksek ham protein içeriği-
ne sahip kabuksuz soya küspesindeki 
β-mannan içeriği azalmamış ve yük-
sek lif içeriğine sahip kabuksuz soya 
küspesinde artmamıştır12.

Hayvan sağlığını etkileyen minimum be-
sinsel β-mannan seviyesi nedir? Elanco, 
dünya çapındaki monogastrik diyetlerin-
de ne kadar yaygın bir sorun olabileceği-
ne dair bir tahmin yürütebiliyor mu (yani 
diyetlerin yüzde kaçı bu seviyenin üzerin-
de β-mannan içeriyor? 

Karl Poulsen: Ticari üretim koşulları 
için, her iki çalışmamız ve müşteri-
ler ile deneyimlerimiz, çözünebilir 
β-mannan içeriği %0.2-0.25 seviyesini 
aştığında ve yem en az %12 soya küs-
pesi veya ay çiçeği küspesi içerdiğin-
de üretim etkinliğinde yaklaşık %3’lük 
bir düşüş beklenebileceğini gösteri-
yor. Neredeyse tüm standart broyler 
veya hindi üretim diyetleri β-mannan 
içeriği için bu kriterleri aşmaktadır, 
yani oldukça yaygın bir problemdir.

β-mannanların yan etkileri iki fak-
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törden etkilenmektedir: Besinsel 
β-mannan içeriği önemlidir ancak in-
testinal sızıntı seviyesi veya enflamas-
yonun daha önemli olması olasıdır13. 
İntestinal sızıntının en önemlisi ol-
duğuna inanıyoruz, çünkü intestinal 
sızıntı veya enflamasyon yokluğunda 
β-mannanlar zararsız görünmekte-
dir15. Hemen hemen her zaman ticari 
üretim koşullarında oldukça fazla zor-
luk vardır, yani bir miktar enflamas-
yon ve sızıntı her zaman mevcuttur. 
İn vitro çalışmalar %0.05 kadar az bir 
seviyede β-mannan içeriğinin güçlü 
bir immün yanıta neden olabileceğini 
göstermiştir16.  

Firmaların düzenli olarak yemlerin-
deki β-mannan seviyelerini test et-
melerini beklemek makul mü? Bu ne 
zaman/ne sıklıkla yapılmalı? Elanco 
β-mannan kaynaklı negatif etkilerin 
potansiyelini kontrol etmek için baş-
ka neler öneriyor? 

Karl Poulsen: Yem bileşenlerinde-
ki β-mannanları kantifiye etmek için 
kullanılan miktar tayini prosedürü ol-
dukça zaman alıcıdır ve aynı zamanda 
pahalıdır. Yani, maliyet sorun olmasa 
da, yem firmalarının kendi analizleri-
ni yapmasını önermem, çünkü alınan 
çoğu numunelerin alındığı seriler, so-
nuçlar belli olmadan tüketilmiş olacak-
tır. Bu nedenle en iyi tavsiye, besinsel 
β-mannan içeriğini tahmin etmek için 
referans tablosunu kullanmaya devam 
etmek ve bir β-mannanaz eklenme 
gerekliliğini belirlemektir. Bu stan-
dart bir uygulama haline gelmelidir. 
β-mannanların negatif etkilerini kont-
rol etmek için firmaların yapabileceği 
diğer tek şey, ilgili β-mannan içeriği 
olan tüm yemlere rutin olarak Hemi-
cell (β-mannanaz) eklemektir. 

Sizce sektör büyük ölçüde 
β-mannanların ne kadar problematik 
olabileceğinin farkında mı? Elanco 
yem sektörüne katıldığından beri bu 
soruna karşı ilgi arttı mı? 

Karl Poulsen: β-mannanların hayvan 
üretimi üzerine etkisi hakkında anla-
yış gelişmeye devam etmekte, ancak 
β-mannanlar hakkında farkındalığı iz-
lemek için tamamladığımız her araş-
tırma bunun büyük bir engel olarak 
görüldüğünü göstermektedir. İşimizin 
bir parçası, β-mannanların bağışıklık 
ve hayvan performansı üzerine eğitim 
vermeye devam etmektir. Fitaz ve ksi-
lanaz, kullanımları standartlaşmadan 
yıllar önce piyasada bulunmaktaydı ve 
benzer bir kabullenmeyi β-mannanaz 
için de beklemek gerçekçi olacaktır. 
Bu nedenle β-mannanların bağışıklık 
sistemi ve hayvan üretimi üzerindeki 
etkisini araştırmaya yatırım yapılması-
nı beklemekteyiz. Hemicell kullanımı 
deneyimi olan ilk beslenme uzmanla-
rı, kanatlı üreticilerine tereddüt etme-
den fitaz ve ksilaz enzimleri ile aynı 
şekilde standart yemde Hemicell kul-
lanmayı tavsiye etmektedir. 
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Türkiye’nin en büyük beyaz et ve 
yumurta üreticisi Keskinoğlu, eko-
nomik krizle baş edememiş ve 2018 
yılında konkordato ilan etmişti.

Manisa Akhisar’daki tesislerinde yak-
laşık 5 bin kişiyi istihdam eden fir-
manın konkordato süresi birkaç kez 
uzatılmıştı.

Daha sonra Keskinoğlu Tavukçuluk 
ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ti-
caret AŞ hisselerinin tamamı kamu 
bankalarına geçmiş, şirketin yeni sa-
hipleri Vakıfbank, Ziraat Bankası ve 
Halkbank olmuştu.

Bir başka ifadeyle Keskinoğlu aile-
sine ait hisselerin yüzde 41,77’si 
Vakıfbank’a, yüzde 32,60’ı Zira-
at Bankası’na, yüzde 25,63’ü de 
Halkbank’a geçmişti.

2018 yılından bu yana Ziraat Banka-
sı ve Halkbank’ın, Keskinoğlu A.Ş. 

nezdindeki hisselerinin bir bölümü 
Tiryaki Holding ve Matlı Holding or-
taklığında kurulan Tima Yem ve Gıda 
Tic. A.Ş’ye 4 Mart 2021 tarihinde dev-
redildi.

Keskinoğlu A.Ş. Hisse Devri İmza 
töreni sonrası açıklamalarda bulu-
nan Tiryaki Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 
Keskinoğlu’nun sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın önemli bir değeri ve 
markası olduğunu ifade etti.

Tiryakioğlu açıklamasında, “Bugün 
önemli bir oluşuma imza attık. Bü-
yük bir sorumluluk üstlendik. Ben 
bu oluşumun öncelikle Manisa’ya ve 
tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Şu an itibariyle Keskinoğlu’nun 
yeniden eski günlerine dönmesi için 
Tiryaki ve Matlı grubu olarak Ziraat 
ve Halk bankasına ortak olmuş du-
rumdayız. Burada yapılacak çok iş ve 

atılacak çok adım var. Biz aslında 45 
gün önce bu konuda prensipte anlaş-
mıştık ve fiziken bu işin içerisindey-
dik. İlk olarak istihdamda bir artış 
sağladık. Yaklaşık 1600 olan çalışan 
sayısı şimdi 2300’e çıkmış durumda. 
Artan iş hacmi doğrultusunda çalışan 
sayısını 4.000 kişiye ulaştırarak istih-
damı daha da üst noktalara taşımayı 
hedefliyoruz. Bu iş birliği Manisa ve 
tüm bölgede bir heyecan ve canlılık 
oluşturdu. Bunun yansımalarını şim-
diden görebiliyoruz. İşletme madden 
ve manen ayağa kalktı, Genel Müdür-
lerimizin verdiği desteklerle bu şirke-
ti en hızlı ve en güçlü şekilde ayağa 
kaldırarak, Türkiye’nin en önemli ta-
vuk ve yumurta markası olma hedefi-
ni sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tiryaki Holding ve Matlı Holding or-
taklığında kurulan Tima Yem ve Gıda 
Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıkla-
mada “Keskinoglu Tavukçuluk ola-

Keskinoğlu’nda yeni dönem





rak değişen ortaklık yapısı ile birlikte 
büyümeye devam ediyoruz. Ziraat 
Bankası ve Halk Bank’ın şirket nez-
dindeki hisselerinin yüzde 20’lik payı 
sektörün tecrübeli şirketlerinden olan 
Tiryaki Holding ve Matlı Holding or-
taklığında kurulan Tima Yem ve Gıda 
Tic. AŞ’ye 04.03.2021 tarihi itibariyle 
devredilmiştir. Gerçekleşen bu ortak-
lık ile birlikte ortaya çıkan sinerji ile 
ülke ekonomisinin temel taşlarından 
biri olan şirketimiz kısa surede yurt 
içi ve yurtdışında sektöre yön vere-
bilecek dinamik bir yapıya sahip ola-
cak olup bu sayede ülkemizdeki milli 
üretimin güçlenerek devam etmesine 
ve istihdam gücünün artmasına katkı 
sağlayacaktır.

Güzel sonuçlar doğuracak bu adımın 
faaliyette bulunduğumuz bölge ve 
tüm Türkiye için hayırlı, uğurlu olma-
sını dileriz” şeklinde belirtildi.

Tima Yem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Tiryakioğlu verdiği demeçte 
“Bankalarımız tabiri caizse uçağı pis-
te kadar getirdiler. Bizde bu noktada 
devreye girdik. Alanının en büyük 

şirketlerinden Tiryaki ve Matlı ola-
rak markayı kısa sürede eski günleri-
ne döndürme sonrasında ise daha iyi 
noktalara getirerek ülkemize sağlaya-
cağı katma değeri en üst noktaya taşı-
ma hedefi ile yola çıktık” dedi.

Bankaların finansal kontrolü, sektö-
rün önde gelen markaların birleşimi 
ile yüksek performanslı yapı kurduk-
larını da belirten Tima Yem Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu 
“Başta bankalarımız olmak üzere bu 
sürece dahil olarak ticari faaliyetin 
ötesinde çok büyük sosyal sorumlu-
luk projesine imza attık. Keskinoğlu 
milyar dolarlık bir değer. Yarattığı 
istihdam ve ihracat potansiyeli ile 
çok önemli bir yerde. Hep beraber 
Keskinoğlu’nu çok daha iyi noktaya 
taşıyarak ülke ekonomisine katkı sağ-
layacağız. Şu anda günlük 100 binin 
altında kesim yapılıyor. Daha önce-
ki yıllarda 400-500 bin adetlerdeydi. 
İşin içine girer girmez hemen çeşitli 
alanlarda yatırımlara başladık. Bu ya-
tırımların yansımasını önümüzdeki 
bir yıllık süreçte göreceğimizi tahmin 
ediyoruz” dedi.

Matlı ve Tiryaki grubunun sektörlerin-
de öncü kuruluşlar olduklarına işaret 
eden Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: 

“Matlı Gıda Grubu, Türkiye ge-
nelindeki 8 fabrikasının yanı sıra, 
Diyarbakır’da hayata geçireceği fabri-
kasında ürettiği yemleri; Türkiye’nin 
81 iline, 500’ün üzerindeki bayi 
ağı ile ulaştırmaya devam ediyor. 
‘Türkiye’nin Yemcisi’ olarak tanımla-
nan Matlı Gıda Grubu, 9 ayrı ülkeye 
gerçekleştirdiği yumurta ihracatıyla 
da bu alandaki büyük oyuncular ara-
sında yer alıyor. Tiryaki Holding ise 5 
kıtada gerçekleştirdiği faaliyetleriyle 
alanının en büyük emtia şirketleri ara-
sında yer almakta. 14 ayrı bölgede ku-
rulu 20 fabrikasıyla üretim ve ihracat 
alanındaki başarılarıyla da Türkiye’nin 
global markaları arasında yer almakta. 
Bu iki kuruluşun iş birliği ve deneyimi 
ile Keskinoğlu’nu sektörde tekrar hak 
ettiği noktaya taşımak istiyoruz” 
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Bağırsak sağlığı konusunda uzman 
İbrahim Arpacı tarafından 2019 yılın-
da kurulan NutriMOORE, alanlarında 
deneyimli liderleri bir araya getiriyor. 
1989 yılı Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi mezunu olan Arpacı, kariye-

rine kanatlı üretim bölümünde başladı 
ve sonrasında Pfizer ve Vimar’da teknik 
müdür olarak görev yaptı. Kendi şirke-
ti NutriMOORE’u kurmadan önce, sa-
hip olduğu teknik altyapı doğrultusun-
da uzun yıllar ANC’de hizmet vererek 
çalışma hayatını sürdürdü.

Phytobiotics’in Orta Doğu için büyük 
bir büyüme hedefine sahip olması ne-
deniyle, bu yatırım son derece stra-
tejik bir öneme sahip. NutriMOORE 
yatırımı, Orta Doğu’daki Phytobiotics 
konumunu daha da güçlendirmek ve 
geliştirmek için açık bir taahhüt olarak 
görülmekte. 

NutriMOORE’un kurucusu İbrahim 
Arpacı, “NutriMOORE, mükemmel bir 
ürün portföyü ile güçlü bir hissedar ola-
rak Phytobiotics’i kazanmış olmaktan 
mutluluk duyuyor” şeklinde konuştu.

Phytobiotics Grup CEO’su ve sahi-
bi Dr. Hermann Roth, “Phytobiotics, 
Türkiye’de ve Orta Doğu’daki birçok 
ülkede neredeyse yirmi yıldır mü-
kemmel iş ilişkileri yürütüyor. Şirket, 
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Phytobiotics 
Orta Doğu’ya Yatırım Yapıyor
Phytobiotics çalışmalarına, yeni bir girişimle daha, büyüyerek devam ediyor.

Ocak ayı itibarıyla Phytobiotics, Türk şirketi NutriMOORE’dan (www.nutrimoore.com) önemli miktarda hisse sa-
tın almış durumda. NutriMOORE’un felsefesi, hayvan sağlığına ilişkin danışmanlık hizmeti sunarken, sorunlara 
etkin çözümler sağlamaya dayanmakta. NutriMOORE alanında uzman iş ortakları ile, özellikle bağırsak sağlığı 
konusunda, uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimine sahip.





bölge genelinde uzun süredir devam 

eden iş temelli dostluklara sahip. Bu 

nedenle, artık kendi varlığımızla bu 

bölgeye yatırım yapmanın zamanı gel-

mişti ” dedi.

Global Satış ve Pazarlama Direktö-

rü Dr. Götz Gotterbarm ise ilaveten, 

“Phytobiotics’in yalnızca bilinen ürün-

leri Sangrovit, Miracol ve Plexmomin 

ile değil, aynı zamanda portföye yeni 

eklenen Active D ve Immunemilk ile 
de çok iddialı büyüme hedefleri var” 
dedi.

Phytobiotics, 2000 yılındaki kurulu-
şundan bu yana, yüksek kaliteli per-
formans katkı maddeleri distribütörü 
küresel bir lider ve temel bir üretici 
haline gelmiştir. Phytobiotics, tüm 
çabaların kılavuz ilkesi çerçevesin-
de müşterilerin gereksinimlerini göz 
önünde bulundurarak, yıllık cirosu-
nun ortalama %7’sini Ar-Ge yatırımına 
harcamaktadır. Phytobiotics, hayvan 
besleme, mahsul üretimi ve biyoe-

nerji fermantasyonu için kapsamlı ve 
bilime dayalı çözümler geliştirmekte-
dir. Birden fazla üretim tesisi, küresel 
satış şubeleri ve yerel destek ekipleri 
ile Phytobiotics, sizlere yakın hizmet 
sunmaktadır. Tescilli teknoloji ve ta-
nınmış bilim adamları ve üniversite-
lerden oluşan bir ağ, şirketin yenilikçi 
ve etkili çözümler geliştirmesini sağ-
lamaktadır. Fitobiyotikler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için sizi teş-
vik ediyoruz...

Meraklı olun.  Cesur olun.  Dahi olun.

74





76

OBEZİTE : Aşırı kilolaşma

ADİPOZİTE : Aşırı yağlanma

ENFEKTOBEZİTE : Enfeksiyöz orijinli 
obezite   

Obezite  etiolojisi multifaktoral olarak 
değerlendirilmektedir. Sclafani, hay-
vanlardaki obeziteyi 9 farklı grupla 
sınıflandırmıştır: Nöral, Endokrinal, 
Farmakolojik, Nutrisyonel, Çevresel, 
Mevsimsel, Genetik, İdiopatik ve Viral 
orijinli. Genetik ve davranışsal bozuk-
luklar üzerine eğilim yaygınken en-
feksiyonlara dayalı faktörler üzerine 
olan çalışmalar kısıtlı kalmıştır. “En-
fektobezite” deyimi yeni bir tanımla-
ma olarak düşünülse de geçen 20 yıl 
içerisinde, 6 faklı patojenin hayvan-
lardaki obezite nedeni olduğu bildiril-
miştir.Rous-associated Virus (RAV-7), 
Avian Retrovirus, Avian adenovirus 
(SMAM-) tavuklarda adipozite, Borna 
virus (BDV) sıçanlarda, Scrapie virü-
sü (ME-7) fare ve hamsterlerde, Canin 
distemper farelerde obeziteyi tetikle-
diği ortaya konmuştur. Patojenlerden 
kaynaklanan obezitenin mekanizma-
sı henüz tam olarak açıklanamamış 
olmakla birlikte, potansiyel etiolojik  
faktörleri listesi oldukça kabarıktır.

Uzm.  Veteriner Hekim 
Güney GÖKÇELİK

İNSANLARDA 

ENFEKSİYÖZ OBEZİTE                                            

KANATLILARDA 

ENFEKSİYÖZ ADİPOZİTE
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TAVUKLARDA

ROUS VİRUS:

Carter ve ark. 1983 yılında, Rous-asso-
ciated Virus (RAV-7) tavuklarda geliş-
me  geriliği, Obezite ve hiperlipidemi-
ye neden olduğunu rapor etmişlerdir. 
10 günlük embriyolara, koryoallantik 
yola RAV-7 inokülasyonu yapılmış ve 
erişkin yaşlarında, kursak çevresinde 
yağ birikimi ve karında yağ yastıkları-
nın oluşumu gözlenmiştir. RAV-7 ile 
enfekte erişkin tavuklardan alınan se-
rumlarda yapılan  inokülasyonlar sonu 
da benzer olgular bulgulanmıştır.

RAV-7 ile oluşturulan obezite send-
romu ve patolojisi, inokülasyon yo-
luna bağlıdır. Bir günlük civcivlere       
RAV-7’nin inravenöz inokülasyonu 
devamında gelişme geriliği ve obezite 
oluşmamıştır. RAV-7 yağlı Karaciğer 
oluşumuna, hepatomegali, anemi ve 
immünosüpresyona neden olmakta-
dır. Sağlıklı hayvanların Karaciğer/
vücüt oranı % 2.4 iken, enfekte olan-
larda % 6.2’ye ulaşmıştır.

ADENOVİRUS

Hatırlanacağı gibi;Adenovirüsler, ka-
natlıların tanıdığımız,geniş ve yay-
gın hastalıklar grubu nedenleridir.           
Adenoviridae ailesi klasifikasyonunu 
özetlersek:

1- Mastadenovirus (Memeli) İnsan, sı-
ğır, at, domuz, koyun, keçi v.b

2- Aviadenovirus  (Grup 1 kanatlı) Ta-
vuk, hindi, ördek, kaz: (A, B, C, D, E 
cinsleri ve 12 serotip)

3- Siadenovirus (Grup II kanatlı)  Ta-
vuk; AASV, Hindi; HE, Sülün; MSD.

4- Atadenovirus (Grup III kanatlı) EDS 

1980 yılı başlarında, Hindistan’ın 
Bombay kentinde, Avian Adenovirus 
ile enfekte olan tavuklarda büyük ka-
yıplar yaşanmıştır. Ajinkya ve ark., bu 
tür hayvanların, Adenovirus SMAM-1 
ile enfekte yaşayanlarında, aşırı int-
ra-abdominal yağ oluşumu ve düşük 
serum kolesterolü, trigliserit düzey-

leri ile karakterize sendrom geliştiği-
ni gözlemişlerdir. Deneysel olarak, 
SMAM-1 inoküle edilen 3 haftalık pi-
liçlerde karın yağlarında artış ve kont-
rol grubuna oranla, paradoksal olarak 
düşük serum lipidi  seviyesi bulgu-
lanmıştır. Üçüncü bir gruba etken 
inoküle edilmemiş ve fakat enfekte 
hayvanların arasına katılarak kontak 
bulaşma denenmiştir. Havayla yayılan 
virus partiküllerinden bulaşan bu hay-
vanlarda da obezite sendromu geliştir-
mişlerdir.

SMAM-1 ile enfekte piliçlerde adipo-
zite yanında, solgun ve büyümüş Ka-
raciğer, hepatik yağ infiltrasyonu ve 
konjesyon, hepatositlerde bazofilik 
intranüklear inklüzyon cisimcikle-
ri oluşmuştur. Yem tüketimi her üç 
grupta da aynı olmuş, fakat enfekte 
grubun final vücut ağırlığı kontrol 
gruptan düşük olmuştur. Viseral yağ; 
inoküle grupta % 53, kontak bulaşan 
grupta ise % 33 daha fazla oranda sap-
tanmıştır.
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İNSANLARDA ENFEKTOBEZİTE

ABD’de obezite olgusu bir numaralı halk 
sağlığı ve baş problemidir. 1980-1990 
yılları arasında % 30 artış göstermiştir ve 
artışın süreceği düşünülmektedir. 

Avrupa ülkelerinde de giderek artan 
problem olarak önem kazanmaktadır.                                                                                                                                   
Obezite oluşumunda bir çok etiolojik 
etken söz konusu iken, burada enfeksi-
yöz orijinli olanları ve hayvanlardaki sap-
tamalarla korelasyonu özetlenecektir.

ADENOVİRUS

İnsanlarda, Adenoviruslar, 50 farklı 
tiple üst solunum yolu enfeksiyonu 
etkenidirler. Aynı zamanda enteritis ve 
konjoktivitis oluşturabilirler. Solunum 
yolu, dışkı ve fekal-oral yolla bulaşabi-
lirler. Etkenler, nazal ve fekal swablar-
dan kolaylıkla izole edilebilirler.

Yine Bombay’da, Dhurandhar ve ark., 
52 obez insanı, SMAM-1 antikorları 
yönünden, AGP testi ile taramışlardır.

42 kişi SMAM-1 negatif ve10 kişi sero-
pozitif bulunmuştur. Pozitif bulunan 
grup, negatif bulunan gruba kıyasla 
önemli derecede yüksek vücut ağır-
lığı ve kütle endeksi göstermekteydi.

Pozitif grubun kolesterolü % 15 ve 
trigliserdi % 60  düşük bulunmuştur.
Pozitif iki kişi birbirlerinin serumla-
rına karşıda antikor geliştirmişlerdir.
Bu iki serum örneklerinden tavuk 
embriyo inokülasyonlarında, SMAM-
1 enfeksiyonuna ilgili makroskobik 
lezyonlara sahip enfeksiyon gelişimi 
bulgulanmıştır. Bu araştırma insanlar-
daki enfektobeziteye ilgili bildirilen 
ilk bulgulardır.

Bu verilerin bir diğer sonucu da; “Avi-
an adenovirus’ların insanları enfekte 
etmez ve insan adenovirusu, Avian 
adenovirusla kros-reaksiyon göster-
mez” görüşünün aksini yansıtmasıdır.

Adenovirus tip 36 (Ad-36) diğer insan 
Adenoviruslarıyla kros-reaksiyon oluş-
turmamaktadır. Bu nedenle antijenik 
olarak tektir ve ilk olarak, 1978 yılın-
da Almanya’da, bir kız çocuğu dışkı-
sından izole edilmiştir.

Ad-36, dört farklı deneyle, tavuk ve 
farelere inoküle edilmiş ve ilginç ola-
rak; onlarda da yağ dokusu artışı ile 
serum kolesterol ve trigliserid seviye-
sinde düşüş saptanmıştır.

ABD’de (Wisconsin, Florida ve New 

York) gönüllü insanlardan toplanan 
serumlar taranmış, Ad-36 prevalansı 
obez olmayanlarda % 5, obezlerde ise 
%30 olarak belirlenmiştir. Tüm bölge-
lerde, antikor pozitif obezler negatif-
lere göre anlamlı oranda düşük koles-
terol ve trigliserit seviyelerine sahip 
bulunmuşlardır.

Bütün bunlara karşın, etik nedenlerle, 
insanlarda araştırmalar yeterli yapıla-
makta, sebep/sonuç açıklamaları net-
leştirilememektedir.                                                                                                                 
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