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Şirket merkezi Ivanovice na Hané'de bulunan Bioveta anonim şirke�, Çek 
Cumhuriye�'ndeki veteriner immünobiyolojik ve farmasö�k ürünlerin en önemli 
üre�cisidir.  Faaliyet amacı, profesyonel veterinerlere ve hayvan ye�ş�ricilerine en 
kaliteli veterinerlik ürünleri geniş bir yelpazede sunmak�r. Yeni üre�m ve kontrol 
tesislerine yapılan büyük ya�rımlar, yöne�cilerinin çabaları ve çalışanlarının 
güvenilirliği sayesinde, Bioveta veteriner ilaçlarının üre�mi için Avrupa standartları 
gereklerinin tümünü, gerek doğru üre�m uygulaması, araş�rma ve geliş�rme 
alanında, gerekse sa�ş poli�kası alanında karşılamaktadır. 

1996 yılında Bioveta, Türkiye pazarına İntermed distribütörlüğünde trikofitozis aşısı 
Trichoben ile girdi. Trichoben'den sonra Bioveta, yine İntermed 
distribütörlüğündeTürkiye pazarında başarı kazanan ve yerini sağlamlaş�ran başka 
aşılar ve ilaçlar sundu.

Türkiye pazarındaki gücünü ve payını ar�rmak için yakında Türkiye'de açacağı 
şubeyle, exclusive distribütörü İntermed ile birlikte daha da büyümeyi ve 
güçlenmeyi hedeflemektedir.

TARİHSEL DÖNÜM NOKTALARI

 1918 – Çek Cumhuriye�'nin güney 
bölgesinde bulunan Çek şehri Ivanovice 
na Hané'de, hayvan enfeksiyonları ve 
aşıların üre�minin için devlet ens�tüsü 
kuruldu. 

 1951 – ens�tünün adı �Bioveta Ivanovice 
na Hané” olarak değiş�, logosu 
oluşturuldu, BIOVETA �cari markası 
tescil e�rildi.

 1995 – Kamu kuruluşu olan BIOVETA 
kamu ihalesi ile özelleş�rildi, Bioveta 
limited şirke� kuruldu. 

 1996 – BIOVETA anonim şirke� kuruldu. 

 2006 – Amerikan yetkili makamı USDA 
tara�ndan te�iş edilen ilk Çek 
veterinerlik üre�cisi oldu. 

 2006 – Almanya ve Güney Kore'nin 
devlet yetkilileri tara�ndan, bu ülkelere 
ihraca� sağlayacak olan dene�mler 
geçirdi. 

 2007 – İnsana dair yeni bir bölüm, Tıbbi 
Departman, kuruldu, bu bölüm insan 
sağlığı ürünleri hakkında araş�rma-
geliş�rme, üre�m ve pazarlama 
konularında yer aldı. 

 2010 – ABD'de veterinerlik 
preparatlarının ilk tescili ve sa�lması.

 2010 – Çek İs�krarlılık Ödüllerinde ilk 
100 Çek firma içinde onurlandırıldı.

 2010 – Bioveta Eği�m �erkezi ve yeni 
Dağı�m �erkezi inşa edildi. 

 2011 – Romanya ve Ukrayna'da Şirke�n 
ilk bölgesel şubeleri kuruldu. 

 2012 – Polonya'da şirket bölgesel şubesi 
kurularak yeni biyo-teknolojik bina inşa 
edildi. Bioveta biyo-teknolojik bina 2013

�ği�m �erkezi II 2012

Tarihsel laboratuvar

Tarihi binalar
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Bioveta şirke�nin ürün 
por�öyü, gerek evcil 
hayvanların gerekse çi�lik 
hayvanların teşhisi, profilaksisi 
ve tedavisi için tasarlanan 
yüksek kaliteli veterinerlik 
sağlık ürünlerinin 150'den fazla 
çeşidini kapsamaktadır. 
Çeşitlilik, aynı zamanda, evcil 
hayvanların kozme�k tedavisi 
ve temel hayvanat bahçesi 
hijyeni için tanımlanan ürünleri 
de kapsamaktadır.  Bu başlıca 
üre�m programı, lisanslama, 
araş�rma�geliş�rme hizmetleri, 
klinik araş�rmalar, insan sağlığı 
ürünleri, yur�çi ve yurtdışı 
müşteriler için fason üre�m gibi 
ilave hizmetlerle 
genişle�lmiş�r. Söz konusu 
fason üre�m anlamlı ölçüde 
artan bir trend göstermektedir. 

Bioveta, a. s., kuduz ve dermatofitoz aşıları 
ve hormonlar alanında lider şirketlerden biri 
olarak anılmaktadır. 

Kalite, Bioveta, a.s.'nin en fazla önem verdiği 
konudur ve şirket hem, Avrupa Birliği İyi 
Üre�m Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar 
Uygulamaları (GLP) ve İyi Dağı�m 
Uygulamaları (GDP) şartlarını hem de Avrupa 
Farmakopesi şartlarını karşılamaktadır. 
Bioveta, ayrıca Çevre Yöne�m Sistemi 
(ISO 14001:2004) ve Kalite Yöne�m Sistemi 
(ISO 9001:2008) vasıtasıyla ser�fikasyon 
almış�r. Bioveta, a.s. düzenli dene�mleri 
başarı ile geçmektedir (EU, USDA, vb.).

Analep�kler
An�ane�i�ler
An�bi�o��ler
An��araziterler
An��er�� �e globülinler
Dermatolojik ürünler

Bioveta'nın por�öyü aşağıdaki bağımsız gruplardaki kullanım ve 
ürün karakterlerine uygun olarak bölünebilir:

Diyagnos�k ürünler
Hormonlar
Mineral yem katkı maddeleri
Probiyo�kler
Vitaminler
Aşılar

Bioveta, a. s. üre�len ürünlerin 
kalitesini iyileş�rmeye ve 
verimliliklerini, emniye�ni ve diğer 
parametreleri, gerek laboratuvarda 
gerekse saha koşullarında en güncel 
bilimsel buluşlara dayanan test 
yöntemlerini kullanarak denetlemeye 
devam etmektedir.   

Bioveta, a. s.'de üre�len tüm 
ürünler, aşağıdaki dene�mlerin 
yapıldığı yeni kontrol 
laboratuvarlarında çok sıkı test 
yöntemlerine tabi tutulmaktadırlar: 

Girdi (ham maddeler, paketleme 
malzemeleri) 

Operasyon sırasında (bir başka 
deyişle; belirli bir ürünün üre�m 
süreci sırasında kendisi ile ilgili 
olan tanımlanmış parametrelerin 
revizyonu – örneğin, ilaç şişeleri 
doldurulmadan önce sterillik 
tes�, vs) 

Çıkış kontrolü (başka bir deyişle; 
gereken tüm ürün 
parametrelerinin kontrolü, 
örneğin, verimlilik, zararsızlık, 
sterillik, pH, mikoplazmalar, vs) 
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ÜRETİM TESİSLERİ

Bioveta, modern üre�m ekipmanları 
kullanarak üre�m yapmakta ve her yıl yeni 
üre�m teknolojileri ve ekipmana milyonlarca 
dolar ya�rım yapmaya devam etmektedir. 
Tüm üre�m ve kalite kontrol tesisleri, Avrupa 
Birliği ve Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı 
(USDA) şartnamelerine tam bir uyum içinde 
tasarlanıp inşa edilmektedir. 

2005 yılında, Bioveta yeni üre�m tesisleri 
inşa etmiş ve yeni üre�m teknolojilerini, 
doldurma ve liyafilizasyon cihazları da dahil 
olmak üzere an�miko�k ve bakteriyel aşıları 
içeren veterinerliğe ait steril farmasö�k 
preparatların üre�mi ile ilgili GMP 
şartnameleri ile uyumlu yeni üre�m 
teknolojilerini uygulamış�r. Gene�k 
mühendisliği bölümü de yeni açılmış�r. 

2007 yılında, Bioveta, a. s. yeni viroloji steril 
alanlarında aşıların üremi için 5 milyon 
Amerikan Doları tutarında ya�rım yapmış�r. 
Yeni oluşturulan viroloji steril alanları gerek 
Avrupa'nın en ka� şartnamelerine gerekse 
veterinerlik viral aşılarının üreminde zorunlu 
kılınan dünya yönergelerine uyumludur.

Tüm steril üre�m tesisleri modern üre�m 
teknolojileri ve ekipmanları ile döşenmiş�r, 
tanımlanmış olan çevre temizliği 
kategorilerini yerine ge�rmektedir, personel 
ve malzeme kapılarını kullanmaktadır ve ısı,  

Gelirleri, şirkete daha ileri dinamik gelişim 
için, sadece büyüme, üre�m ve �cari 
faaliyetler anlamında değil, aynı zamanda 
ya�rım anlamında da gerçekçi potansiyel 
sağlamaktadır. 

nem ve kontrollü hava akışı açılarından 
düzenlenmişlerdir. Aşı formülasyon 
ekipmanının yeni blisterleme ve dolum 
makineleri, Bosch ve Marchessini, ile 
doğrudan bağlan�sı, gerek aşı üre�mi 
sırasında kirlenme riskini azaltmakta gerekse 
işgücü verimliliğini ar�rmaktadır. 

 Bioveta, a. s. ayrıca uygun üre�m, 
laboratuvar ve dağı�m işlerinin standardını 
geliş�rmek için sürekli olarak çok 
çalışmaktadır. Gelişmesi gereken tesislerin ve 
binaların inşaa�na ve veterinerlik ilaçlarının 
teminini hızlandırmaya ya�rım yapmaktadır. 
Bu nedenle, örneğin, 2008 yılında Bioveta 
yeni hayvan barınağı tesisini açmış�r, burası, 
konvansiyonel laboratuvar hayvanlarının ve 
SPF laboratuvar hayvanlarının ve OECD 
yöntemlerinin ve GLP rejiminin dahilinde 
deney hayvanlarının ye�ş�rilmesi ve 
kullanılmasına dair tüm standartlarını ve 
gelişme hedeflerini tam olarak 
karşılamaktadır. 2010 yılında, Bioveta, a. s. 
ham madde deposunun inşaa�nı bi�rmiş�r 
ve buna ilaveten iki eği�m merkezi açmış�r. 
Mayıs 2011'de bitmiş ürünler için yeni bir 
dağı�m merkezini açmış�r, buna özel 
depolama şartları olan ürünler için iki adet 
büyük kapasiteli soğuk hava deposu da 
dahildir. 

2013 yılında, Bioveta, şirket tarihinin en 
büyük ya�rımını gerçekleş�rmeye 
çalışmaktadır. Şirket, 16 milyon dolar'dan 
daha fazla değeri olan yeni bir biyo-teknolojik 
binanın inşaa�na başlamış�r. Burası en son 
üre�m tesislerinin ve teknolojinin kullanımı 
sayesinde sıvı ve dondurularak kurutulmuş 

an� bakteriyel ve an� viral aşıların 
üre�minde çok önemli bir 
inovasyona öncülük edecek ve 
üre�mi çoğu zaman çok daha 
verimli hale ge�recek�r. Yeni 
biyoteknolojik binada üre�m 201� 
yılında başlayacak�r. Bu ya�rım, 
Bioveta, a.s.'ye Avrupa'dan ve 
başka yerlerden müşterilerin 
giderek artan veteriner aşıları 
taleplerini karşılama olanağını 
sağlayacak�r. 

MODERN 

TEKNOLOJİ
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Bioveta, a. s., sa�ş faaliyetlerini geliş�rmeye ve bu iyi yapılandırılmış bölgelerde 
veteriner ilaçlarının sa�şında pazar payını aşamalı olarak ar�rmaya devam 
etmektedir. Aynı zamanda, bazı ürün grupları için yeni ilginç pazarlar elde etmek 
adına hedef odaklı pazarlama stratejileri kullanmaktadır. 

Bioveta, USDA'nın çok sıkı dene�mini geçen ilk Çek veterinerlik üre�cisi olmayı 
önemli bir başarı olarak görmektedir. Bu dene�m sayesinde, Bioveta preparatlarını 
Amerika Birleşik Devletleri'ne satabilmektedir. 

2006 yılının başında, Bioveta, a.s., Almanya ve Güney Kore'den devlet yetkililerinin 
yap�ğı dene�mleri başarı ile geçmiş�r ve bugün bu ülkelere seçilmiş ürünlerini 
ihraç etmektedir  (Almanya - büyük baş hayvanlarda trikofitozise karşı aşı, 
köpeklerdeki lyme hastalığına karşı aşı, vebaya ve tavşanlardaki miksomatoza karşı 
aşı; Güney Kore - köpek aşıları). 

Ticari stratejilerinde, Bioveta, a. s. ayrıca Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına da 
odaklanmaktadır. Varlığını pazarın tüm segmentlerinde ar�rmak için Bioveta 
Holding, a. s., bu bölgede Bioveta'nın �cari faaliyetlerinin temsil edilmesi için 
bölgesel bir konsept adapte etmeye karar vermiş�r. Elemanların bölgesel varlığı, 
Çek yöne�minin yerel sa�ş temsilcileri ile birleşerek, pazarlar ve bunların 
gereksinimleri hakkında çok daha detaylı bilgi sağlamaktadır. Bu, aynı zamanda 
Bioveta, a.s.'ye müşterilerinin ih�yaçlarına cevap vermede esneklik sağlamaktadır. 
Bu strateji, Bioveta, a.s. markasını bölgede tanıtmaya veya gelirlerinin artmasına 
yardımcı olmuştur.

Bu konseptle bağlan�lı olarak kurulan şirke�n ilk şubeleri, Cluj-Napoca merkezli 
Bioveta Romanya s.r.l., Kiev merkezli Bioveta Ukrayna ve Varşova merkezli Bioveta 
Polonya'dır. Rusya ve Türkiye'de yeni şubeler yakın zamanda açılacak�r. 

PRODUCER OF VETERINARY PRODUCTS

İŞLETME FAALİYETLERİ

Bioveta, halihazırda aşağıdaki ülkelere ihracat yapmaktadır: Arnavutluk, Cezayir, 
Angola, Arjan�n, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, 
Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kolombiya, Kosta Rika, Hırva�stan, Küba, 
Kıbrıs, Danimarka, Mısır, E�yopya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, 
Honduras, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, 
Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Makau, 
Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldovya, Montenegro, Fas, Mozambik, 
Nepal, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Rusya, 
Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Siri 
Lanka, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tayvan, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Ukrayna, Uruguay, ABD, Vietnam ve Zambiya. 

Bioveta ürünleri, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da yaklaşık 85 ülkede 
sa�lmaktadır. Bu da işletme ve finansal is�krarın mutlak bir seviyede olmasını 
sağlamaktadır. 

EKONOMİK SONUÇLAR 
Kendi ürünlerinden gelirleri 35 milyon Amerikan Doları olmuştur, bu rakam 
planlanan hede�en önemli ölçüde çok daha yüksek�r. Bu gelirler, şirkete daha 
ileri dinamik gelişim için sağlam altyapıyı, sadece gelişim, üre�m ve �cari 
faaliyetler değil aynı zamanda ya�rım anlamında da sağlamaktadır. 
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TÜRKİYE PAZARINDAKİ ÜRÜNLER 

Biocan B
Köpek Lyme Disease aşısı

Biocan C
Köpek Coronavirus aşısı

Biocan DHPPi+L
Köpek karma aşısı

Biocan M Plus
Köpek ve kedi Microsporium Canis 
aşısı

Biocan R
Kuduz Aşısı ( Sığır, at, koyun, keçi, 
köpek, kedi, vb. hayvanlar için)

Biofel M Plus
Kedi Microsporium Canis aşısı

Biofel PCH
Kedi karma aşısı

Biocan seri aşıları köpekler için

Biofel seri aşıları kediler için

CANİVERM
Köpek ve kediler için iç parazit table�

TOP SPOT ON STRONGER
At ve köpekler için ektoparaziter

Antiparaziter

BioBos Respi 4
Sığırlarda Paraifluenza 3 virüsü, Viral diyare virüsü, Respiratorik syncy�alis virüs 
ve Pasteurella haemoly�ca enfeksiyonlarına karşı inak�f aşı

CLOTEİD 4
Tetanoz Aşısı (Sığır, at, koyun, keçi, köpek, kedi, vb. hayvanlar için)

KOLİBİN RC NEO
Yeni doğmuş buzağıları Rotavirüs, Coronavirüs ve E.Coli enfeksiyonlarına karşı 
koruyucu, gebe düve ve sığırlara uygulanan aşı.

TRİCHOBEN
Sığırlar için Trichophytosis (Mantar) aşısı

Diğer aşılar

ADE-vit
A, D2 ve E vitamini kombinasyonu

Vitamin

ESTROPUR
Veteriner sente�k prostaglandin

Hormon

IVATYL TAR %20
Veteriner sistemik an�bakteriyel

Antibiyotik

POLYGLOB

Köpekler için Distemper, Enfeksiyöz Hepa��s, Enfeksiyöz Laryngotrachei�s, 
Parvovirosis ve Parainfluenza'ya karşı tedavi edici 
ve koruyucu immunglobilin solüsyonu

İmmunglobulin 

XYLAZİNBİO %2
Veteriner Seda�f

Sedatif
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