
HAYVANLARDA SAĞLIK, verim ve 
performansı arttırmak için antibiyotiklerin 
yerine hayvansal ürünlerde kalıntı bırakma 
riski olmayan probiyotik, prebiyotik ve 
enzim gibi katkı maddeleri kullanımı 
önem kazanmıştır. Bu anlamda pazarın 
ihtiyaçlarını gözeterek, 2017 yılı Haziran 
ayında Türkiye hayvan sağlığı sektörüne ilk 
adımını atan CMA Biotechnology & 
Pharmaceutical, kısa sürede büyük atılım-
larda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Kaya ile firmanın yeni ürün grupla-
rını, hedef odaklı yaklaşımını ve yürüttük-
leri çalışmaları sizler için dinledik.

Hayvan sağlığı ve verimliliğini koruyan 
yeni ürün gruplarına sahip olmak sizce 
neden önemli?

Dünya nüfusunun hızla artması, artan 
hayvansal protein ihtiyacının karşılanması 
için daha fazla hayvansal gıda üretimini 
zorlayarak daha büyük çapta sürülerin ye-
tiştirilmesini ve daha yoğun üretim tarzını 
yaşama geçirmiştir.  Bu amaçla kendileri 
tek başına bir yem olarak kabul edilmeyen 
“yem katkı maddeleri” yemlerde düşük 
düzeyde bulunmakta ve hayvanlardan 
mümkün olabilecek maksimum verimi elde 
edebilmek için kullanılmaktadır. 

Yem katkı maddeleri hayvanların 
sağlığını korumanın yanında elde edilen 
ürün miktarını, yem tüketimini ve yemden 
yararlanmayı arttırmaktadır. Ayrıca yem 
katkı maddeleri yemin tadını iyileştir-
mekte, peletlenmesini kolaylaştırmakta, 
yemlerin ve hayvansal ürünlerin kalitesini 
iyileştirmektedirler.

Probiyotik bakterileri, barsaktaki toksik, 
yabancı maddeleri temizler, allerjik madde-
leri süzer sonrada barsaktan sağlıklı absorb-
siyonun olmasını sağlar. Sonuç olarak ne 

hastalıklara karşı yeni ilaçların gelişti-
rilmesinde kimyasal ve bitkisel formü-
lasyonlardan daha etkili olduğu giderek 
anlaşılıyor. Son yıllarda hayvan sağlığında 
yeni ilaçlar arasında biyoteknolojik ilaçların 
oranı giderek artıyor.

CMA Biotechnology & Pharmaceutical 
kimdir? Neler yapar?

CMA Biotechnology & Pharmaceutical, 
hayvanların sağlık ve verimliliğini biyo-
teknolojik ürün segmenti ile geliştirerek, 
hayvan sağlığı ve verimliliğini artıran paza-
rın en yenilikçi firmasıdır. Biyoteknolojik 
teknikleri kullanarak hayvanlarda bağırsak 
sağlığını ve florasını koruyan ürünler paza-
ra sunmaktadır.

Yetiştiricilikte ikinci beyin olarak 
adlandırılan barsak sağlığı ile ilişkili yerli 
probiyotikler gelişirken, bu yönde faaliyet 
gösteren şirketler ile işbirliği içine girerek 
biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvan 
sağlığını iyileştirmek, ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak ürünler ve yeni yöntemler 
geliştirmeyi hedeflemiştir.

“CMA olarak, sağlık ve verimliliğin 
arttırılması önceliğimiz” dediniz. Bu 
konuyu biraz açar mısınız?

Hayvan sağlığında antibiyotik kullanı-
mını azaltma hareketi, Amerika ve Avrupa 
başta olmak üzere dünya çapında güç-
lenmeye devam ediyor. Antibiyotiklerin 
eliminasyonu ve barsak sağlığının tam 
korunmasını sağlayan çözümler yeni yem 
katkı ürünlerinde aranmaktadır. Probi-
yotikler, organik asitler ve enzimler en 
önemlilerindendir.

Türkiye’de hayvancılığın geleceği olan 
buzağı, kuzu ve oğlak ishalleri geri dönüşü 
olmayan kayıplara hatta ölümlere neden 
olmaktadır. Bu ihtiyacı görerek ruminant 
barsak florasından elde edilen probiyotik 
ve biyofermet içeren ürünü pazara ilk ve 
tek olarak sunan firmadır. Barsak sağlığı-
nın tam korunmasında yeni nesil biyotek-
nolojik bu ürünün, artık buzağılar ölmesin 
tezini tam anlamıyla desteklemesi ve ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlaması için 
çalışmaktadır. Sağlıklı buzağı, kuzu ve oğ-
laklar geleceğin sağlıklı nesilleri olacaktır.

Ruminant, kanatlı, pet, kafes kuşları, arı 
ve atçılıkta prebiyotik, vitamin, mineral 
ve aminoasitten oluşan ve tüm olumsuz 
yaşam şartlarında sözü geçen hayvanla-
ra yüksek direnç sağlayacak dörtlü kom-
binasyonlu efervesan toz şeklinde ürünü 
Türkiye’de pazara vermiştir.

yendiği değil, ne sindirildiği önemlidir.
Canlı mikrobiyal yem katkıları olan pro-

biyotikler neden alınır? Çünkü barsaktaki 
faydalı bakteri koloni sayısını artırmak 
içindir. Antibiyotik kullanımı sonrasında 
ise aksine, barsak florası yerle bir olmak-
tadır. Antibiyotikler, aynı hedef dokudaki 
zararlı bakterili yok etmenin yanında, 
barsakta bütün o biyolojik dengeyi sağla-
yan yararlı bakterileri de yok eder. Bu da 
ilk ishal sindirim bozukluğu olarak ortaya 
çıkar ve bağışıklık sistemini bozar.

Yine Amerika Birleşik Devletleri  ve 
Almanya’dan buzağı sağlığını, İngiltere’den 
meme sağlığını, Hollanda’dan ayak sağlığını 
destekleyen spesifik özellikleri olan biyo-
teknolojik ürünleri pazara vermiştir.

CMA ve destek aldığı biyoteknoloji 
firmaları, tüm çabalarını araştırma & geliş-
tirmeye harcıyor ve yeni biyolojik ürünleri 
ile biyoteknoloji alanında öncü firma olma 
hedefleri bulunmaktadır.

CMA, hayvan sağlığında geleceği şekillen-
direcek biyoteknolojik ürünlerin yanı sıra, 
koruyucu aşı uygulamalarının önemini bile-

Sizce, biyoteknolojik yöntemlerle 
üretilmiş ilaçlar son zamanlarda niçin 
popülerleşmeye başladı?

İlaç endüstrisinin hayvan sağlığı hiz-
metinde ilerlemesi için biyoteknoloji çok 
önemli bir kilit noktaya sahip. Biyolojik 
ilaçlar, etkin maddesi kimyasal sentezler yo-
luyla değil, biyolojik bir kaynaktan üretilen 
veya ekstre edilen ürünlerden hazırlanıyor.

Biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin hayvan 
sağlığının hizmetinde ilerlemesi için kilit 
öneme sahip. Biyoteknolojik yöntemlerin 

rek, Japonya Kyoto Biken Laboratories Inc. 
aşı firması ile ön anlaşmalar imzalamıştır.

Yine hayvan sağlığının yanında çevre 
sağlığı korunması alanını da tamamlayıcı 
sağlık kontrolü çerçevesinde Avrupa’nın bu 
konuda uzman önemli bir şirketi Biosix ile 
anlaşma imzalamıştır.

Dezenfeksiyon olmadan tam bir ko-
rumadan bahsedilemez, bu konuda da 
sahadaki veteriner hekim meslektaşlarımı-
za yönelik her an her yerde pratik kulla-
nabilecekleri şekilde dezenfektan ürünler 
hizmetlerine sunulmuştur. 
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Barsağı Korursanız, 
Tüm Vücudu Korursunuz”
BİYOTEKNOLOJİNİN ÖNEMİNİ KAVRAYAN CMA BIOTECHNOLOGY & PHARMACEUTICAL, 
HAYVANLARIN SAĞLIĞINI VE VERİMLİLİĞİNİ BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN SEGMENTİ İLE 
GELİŞTİREREK, KORUYUCU ÜRÜNLERDE PAZARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA GAYESİ TAŞIYOR. 

CEMAL KAYA 
CMA Biyoteknoloji ve İlaç A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Barsaklara 2. beyin deniyor, çünkü 
beyinden fazla nöron hücresi var.”

“


