
Ürünümüzü size ulaştırıyoruz, tüm dünyada.
Hayvanlarımızı hastalıktan ari tutmak işimiz için hayati önem taşıyor.

Müşterilerimizin beklediği ve hakettiği kaliteden ve tedarikten ödün vermiyoruz.

SİZE NE TAAHHÜT EDİYORUZ?
Tavizsiz Biyügüvenlik Programı | İzlenebilirlik | Sağlık Testleri | Yararlanılabilir Tedarik



RISK MANAGEMENT

BIOSECURITY

WE TAKE BIOSECURITY SERIOUSLY. 

Biosecurity is non-negotiable for our business 
and has helped protect our supply chain from 

numerous disease outbreaks for decades.

All facilities are fully bio-secure to prevent 
disease entry and we follow stringent 

programs utilizing approved NPIP internal 
and state labs.

There is extensive auditing, monitoring and 
approval by third party organizations to 

ensure we are compliant.

Exceptional biosecurity allows us the ability  
to distribute broiler breeding stock to more 

than 120 countries worldwide.

Our protocols exceed the USDA’s (United 
States Department of Agriculture) rigorous 

standards, to ensure importing o�cials have 
a high degree of con�dence in our products 

no matter where they come from.

SECURE PIPELINE
We have secure Cobb owned facilities in multiple countries. Even if faced with catastrophic supply interruptions, we are able to use 

our own operations to rebuild and supply our customers worldwide. 

DISTRIBUTION NETWORK
We utilize our network of 60+ distributor partnerships globally to ensure our product is available in over 120 countries. 

Cobb has been around for over a century. Together with our customers and distributors, we’ve weathered many di�erent situations and crisis. Read more about our biosecurity program here: cobb-vantress.com/resources/biosecurity

JUST SOME OF THE WAYS WE MINIMIZE RISKS

Secure and isolated facilities with mandatory check-in o�ces/stations

5 minute mandatory shower-in/shower-out policy (all Cobb production facilities 
and hatcheries)

Facility provided uniforms, boots and equipment/accessories (all washed and 
sterilized daily)

Boot wash stations (outside and inside of facilities)

House clean-out a�er each �ock

Transport vehicles are cleaned and disinfected between deliveries

Hand sanitation stations spread through-out all corporate facilities, production 
facilities, hatcheries, etc.

Required training and onboarding policies for all Cobb employees worldwide

Consistent and regular internal and external Quality Assurance audits of all 
Cobb facilities 

Strict policy on outside bird contact (ie – close contact or actual contact w/ 
backyard chickens, fowl/duck hunting, birds nests, etc). Contact can mean 
required “time-out” or depending on severity, up to termination of employment.

NORTH AMERICA
6 Pedigree Complexes (PED)
4 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
5 Grand Parent Complexes (GP)
8 Hatcheries
3 Feed Mills (Cobb-Owned)

SOUTH AMERICA
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
9 Grand Parent Complexes (GP)
7 Hatcheries

EMEA (EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA)
1 Pedigree Complex (PED)
3 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
2 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

ASIA-PACIFIC
2 Great Grand Parent Complexes  (GGP - Pureline)
3 Grand Parent Complexes (GP)
3 Hatcheries

WE HAVE GLOBAL OPERATIONS AND COMPLEXES 
COVERING THE WORLD: 

Brazil*, Colombia, Peru, United Kingdom*, Netherlands*, 
Turkey, Philippines, China, the United States* and New Zealand.

In the United States, our facilities are spread across 11 states.**

* Has received compartment status
** Arkansas, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia

SECURE, SAFE, SUPPLY

COMPARTMENTALIZATION

WHAT?
Compartmentalization was introduced by the World 

Organization for Animal Health (OIE) in 2002 and was 
adopted by the National Poultry Improvement Plan (NPIP) in 
2006. The NPIP developed management guidelines in 2014 to 

provide international trading partners con�dence in the 
health status of imported breeding stock. 

WHY?
This certi�cation provides assurance of AI-free product 

supply. Companies with this certi�cation are recognized for 
operating at high levels of biosecurity. It also allows for 

business continuity provisions for animal health crises – the 
freedom of transport across state/country lines for animal 

feed, animal feed ingredients, live poultry and egg transport.

HOW?
A stringent, uncompromising biosecurity program, along 

with skillful �ock management and frequent health 
monitoring. We’ve established protocols that exceed what is 

required so importing o�cials have a high degree of 
con�dence in our products.

WHERE?

Extensive auditing, monitoring and approval by third party organizations is proof of our never-ending 
commitment to supply safe, high quality breeding stock globally.

Cobb is the only poultry breeding company to have 
attained four certifications!

UNITED STATES
This certi�cation is managed by the USDA Animal and Plant Health 

Inspection Service’s National Poultry Improvement Plan Program (NPIP).

BRAZIL
This certi�cation is managed by the Ministry of Agriculture, Livestock 

and Supply (MAPA) and approved by the World Organization for Animal 
Health (OIE).

NETHERLANDS
This certi�cation is managed by the Netherlands Food and Consumer 

Product Safety Authority (NVWA).

UNITED KINGDOM
This certi�cation is managed by the Department for Environment, Food 

and Rural A�airs (DEFRA).

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

We have pedigree, GGP, GP production and 
hatchery complexes strategically located 

globally to ensure security of our products as 
well as available supply in case of disease, 

outbreak, bans, natural disasters, etc.

WE ARE PREPARED. CERTIFIED SAFE.

NO COMPROMISE. COUNT ON COBB.

COBB OWNED FACILITY

DISTRIBUTOR

PARTNER

ARİLİK SERTİFİKASI
GÜVENLİĞİ SERTİFİKALI.

RİSK YÖNETİMİ
HAZIRLIKLIYIZ.

       GÜVENİLİR, TEMİZ ÜRÜN TEDARİĞİ
COBB’A GÜVENİN.

BİYOGÜVENLİK
ÖDÜN VERMİYORUZ.

TÜM DÜNYADA ÜRÜN SAĞLADIĞIMIZ 
OPERASYONLARIMIZ VE TESİSLERİMZ VAR

Brezilya*, Kolombiya, Peru, Birleşik Krallık*, Hollanda*, Türkiye, 
Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri* ve Yeni Zelanda.

Amerika Birleşik Devletlerinde 11 eyalette tesislerimiz bulunmaktadır.**

TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİM

Hem hayvanlarımızın hem de hastalık, salgın, 
yasak ve doğal afet gibi durumlarda kullanılabilir 
kaynaklarımızın güvenliğini sağlamak için dünya 

genelinde stratejik olarak konumlandırılmış  
safkan, GGP ve GP üretim tesislerine ve 

kuluçkahanelere sahibiz.

* Arilik Sertifikası’na sahip
** Arkansas, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia

KUZEY AMERİKA
6 Pedigri Çiftliği (PED)
4 GGP Çiftliği 
5 GP Çiftliği
8 Kuluçka
3 Yem Tesisi (Cobb’a ait)

GÜNEY AMERİKA
2 GGP Çiftliği
9 GP Çiftliği
7 Kuluçka

EMEA (AVRUPA, ORTA DOĞU & AFRİKA)
1 Pedigri Çiftliği (PED)
3 GGP Çiftliği
2 GP Çiftliği (GP)
3 Kuluçka

ASYA - PASİFİK
2 GGP Çiftliği
3 GP Çiftliği
3 Kuluçka

NEDİR?
Arilik Sertifikası, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) 

tarafından 2002’de tanıtılmış ve 2006’da Ulusal Kanatlı 
Geliştirme Planı (NPIP) tarafından kabul görmüştür.  
NPIP 2014’te uluslararası ticaret ortaklarının alınan 

hayvanların sağlığına ilişkin güveni oturtmak için idare          
el kitapları geliştirdi.

NEDEN?
Bu sertifika, kuş gribinden ari ürün sağlandığına dair garanti 

verir. Bu sertifikaya sahip işletmelerin yüksek seviyede 
biyogüvenlik önlemleriyle işletildiği tescillenir. Aynı zamanda 
hayvan sağlığıyla ilgili krizlerde işin devamının sağlanmasına, 
Bölgeler ve ülkeler arasında hayvan yemi, yem hammaddeleri, 
canlı hayvan ve yumurta transferinin yapılabilmesine olanak 

sağlar.

NASIL?
Başarılı bir sürü yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri ile 

birlikte yürütülen sıkı ve ödünsüz bir biyogüvenlik programı 
kullanılır. Gerekenden daha iyi protokoller hazırladığımızdan 

ithalat aşamasında resmi kurumlar hayvanlarımıza karşı 
yüksek güven duymaktadırlar.

BİYOGÜVENLİĞİ CİDDİYE ALIYORUZ

Biyogüvenlik işimiz için tartışmaya açık değildir ve 
uzun yıllardır birçok hastalığın salgınında tedarik 

zincirimizi korumamıza yardımcı olmuştur.

Tüm tesislerimiz hastalık girişini engellemek 
için tamamıyla biyogüvenliklidir ve onaylı NPIP 

laboratuvarları ile devlet laboratuvarları tarafından 
onaylı, katı programlar uyguluyoruz.

Kapsamlı teftiş, gözlem ve üçüncü parti firmalardan 
alınmış onaylar uyumluluğumuzun kanıtlarıdır.

İstisnai biyogüvenlik önlemlerimiz, dünya genelinde 
120 ülkeye broyler damızlıklarımızı tedarik 

edebilmemizi sağlıyor.

Uyguladığımız protokoller, United States Department 
of Agriculture (USDA)’in standartlarından daha 

yüksek olup, ithalat aşamasında resmi kurumlar, 
orijinlerinin neresi olduğuna bakmaksızın, 

ürünlerimize güvenmektedirler.

Kapsamlı teftiş, gözlem ve üçüncü parti firmalardan alınmış onaylar, tüm dünyada güvenli ve yüksek kaliteli 
damızlık hayvanlar tedarik etmeye olan bitmez kararlılığımızın göstergesidir.

NEREDE?ABD
Bu sertifika USDA Animal and Plant Health Inspection Service’in 

National Poultry Improvement Plan Program (NPIP) 
tarafından yönetilmektedir.

BREZİLYA
Bu sertifika Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) and 

approved by the World Organization for Animal Health (OIE) tarafından 
yönetilmektedir.

HOLLANDA
Bu sertifika Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority 

(NVWA) tarafından yönetilmektedir.

BİRLEŞİK KRALLIK
Bu sertifika Department for Environment, Food and Rural Affairs 

(DEFRA) tarafından yönetilmektedir.

Cobb, bu 4 sertifikanın hepsine hak kazanmış tek 
damızlık firmasıdır. 

GÜVENİLİR ZİNCİR
Birçok ülkede Cobb’a ait güvenilir tesislerimiz mevcut. Büyük tedarik sıkıntılarına sebep olacak durumlarda bile 

kendi organizasyonumuzu kullarak tüm dünyaya tedariğimizi devam ettirebilecek bir yapıya sahibiz.

DAĞITIM AĞI
Ürünümüzün 120den fazla ülkede ulaşılabilir olmasını garantilemek için 60dan fazla distribütörümüzün 

bulunduğu dağıtım ağımızı kullanıyoruz.

Cobb, 100 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veriyor. Yıllar boyunca müşterilerimiz ve distribütörlerimizle birçok farklı durum ve krizi atlattık.

COBB’A AİT TESİS

DİSTRİBÜYÖR

İŞ ORTAĞI

RİSKLERİ AZALTMA YOLLARIMIZ

• Ziyaretçi kayıt zorunluluğu olan güvenli ve izole tesisler. 

•  Tesislere giriş ve çıkışta 5 dakika duş alma zorunluluğu (Tüm Cobb çiftlik ve 
kuluçkalarında).

• İşletmelerimiz tarafından sağlanan kıyafet, bot ve ekipman/aksesuarlar.    
(Tümü her gün yıkanıp dezenfekte edilmektedir).

• Bot yıkama alanları (Tesislerin içinde ve dışında olmak üzere).

• Her sürü çıkışından sonra kümes temizliği.

• Her bir sevkiyat sonrasında nakil araçlarının temizliği.

• Tüm Cobb tesislerinde (üretim tesisleri, üretim tesisleri, kuluçkalar vs.) el 
dezenfeksiyon noktaları.

• Dünya genelinde her Cobb çalışanı için gerekli tüm eğitim ve oryantasyonlar.

• Tüm Cobb işletmelerinde sürekli ve düzenli iç ve dış kalite güvenlik teftişleri.

• Dışarıda kanatlı teması ile ilgili katı kurallar (örneğin bahçe tavukçuluğuyla, 
kanatlı avcılığı, evcil kuşlarla veya yuvalarla direkt ya da dolaylı temas vs.) 
Temas halinde uzaklaştırma veya durumun ciddiyetine göre iş akdinin feshine 
sebep olabilir.

Biyogüvenlik programlarımızla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz: cobb-vantress.com/resources/biosecurity


