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Ç iftlik Hayvanları Hekimliği Der-
neği tarafından gerçekleştirilen 
5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi 

Kongresinde CMA, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen yaklaşık 900 veteriner 
hekimle buluşma imkanı yakaladı. 1,5 
yıllık yeni bir şirket olmasına rağmen 
üçüncü defa uluslararası kongrede yer 
alan CMA, bilimsel kongrelere des-
tek vermeyi stratejik hedefi arasına 
koyduğunu bir kez daha gözler önü-
ne serdi. CMA Biyoteknoloji ve İlaç 
A.Ş. Saha Müdürü Ahmet Çelikoğlu 
kongreyi içerik ve katılım açısından 
değerlendirirken, stant alanlarında 
hekimler ile birçok konu hakkında fi-
kir alışverişinde bulunmuş olmanın 
memnuniyetini dile getirdi: “Kongre 
içeriğinin çiftlik hekimleri ile serbest 
hekimlerin ilgisini çekmesi bu alan-
da faaliyet gösteren hekimlerin yoğun 
olarak katılımından anlaşılmaktaydı. 
Yabancı ve yerli uzmanların sunumları 
ile gerçekleştirilen kongre, klinik ça-
lışmalar sunulması ile bilimsel açıdan 
zengin bir kongre olmuştur. Kongreye 
katılan sektör paydaşları ile bilgi alış-
verişinin sağlandığı ve yoğun ziyaret 
alan stant alanında pek çok konu dile 

getirilerek geleceğe yönelik güzel bek-
lentilerin şekillenmesine vesile oldu. 
Endüstriyel üretimin ön plana çıktığı 
günümüzde koruyucu hekimlik, teda-
viden daha ön planda yer almaktadır. 
Ekonomik kaybın şekillenmemesi için 
etken faktörlerin elimine edilmesi ko-
ruyucu hekimliğin kapsamındadır. Ko-
ruyucu hekimlik yanında beslenmenin 
önemi oldukça büyük. Bu açıdan Prof. 
Dr. Hakan Biricik hocamızın sunduğu 
“Yarının İneklerinin Beslenmesi: Buza-
ğı 4.0” sunumu oldukça ilgi çekiciydi.”

Sağlıklı buzağı, kuzu ve oğlaklar ge-
leceğin sağlıklı nesilleri olacaktır

Hayvan sağlığında antibiyotik kulla-
nımını azaltma hareketinin, Amerika 
ve Avrupa başta olmak üzere dünya ça-
pında güçlenmeye devam ettiği bir dö-
nemde, antibiyotiklerin eliminasyonun 
sağlanmasında ve barsak sağlığının tam 
korunmasında probiyotiklerin, organik 
asitlerin ve enzimlerin ön plana çıktı-
ğını belirten Ahmet Çelikoğlu, CMA’nın 
kongre standında “Barsağı Korursanız, 
Tüm Vücudu Korursunuz” sloganı çer-
çevesinde ziyaretçilerine tanıttığı ürün-
lerinden söz etti: “Yetiştiricilikte ikinci 

beyin olarak adlandırılan barsak sağlığı 
ile ilişkili probiyotik ve biyofermentle-
ri, biyoteknolojik teknikleri kullanarak, 
“Geleceği Keşfet” konsepti ile hayvan 
sağlığını iyileştirmeyi, ülke ekonomi-
sine katkı sağlayacak ürünler ve yeni 
yöntemler geliştirmeyi hedefledik. 
CMA olarak, kongre standında “Barsağı 
Korursanız, Tüm Vücudu Korursunuz’’ 
sloganımızı ön plana çıkardık ve rumi-
nantlarda ilk olarak probiyotik, prebiyo-
tik, enzim içerikli ZymFlor® Ruminant 
adlı ürünü standımızda tanıtma fırsatı 
yakaladık. CMA, yerli barsak florasından 
izole edilen probiyotikleri, tüm hayvan 
gruplarında ayrı ayrı pazara veren ilk ve 
tek firma ünvanını elde etmek için ça-
lışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de hayvancılığın geleceği olan 
buzağı, kuzu ve oğlak ishalleri geri dö-
nüşü olmayan kayıplara hatta ölümlere 
neden olmaktadır. Bu ihtiyacı görerek 
ruminant barsak florasından elde edilen 
probiyotik ve biyofermet içeren Zoente-
ro® adlı ürünü kongre standımızda tanıt-
tık. Barsak sağlığının tam korunmasında 
yeni nesil biyoteknolojik bu ürünün, “ar-
tık buzağılar ölmesin” tezini tam anla-
mıyla desteklemesi ve ülke ekonomisine 
önemli katkı sağlaması için çalışmakta-
dır. Sağlıklı buzağı, kuzu ve oğlaklar ge-
leceğin sağlıklı nesilleri olacaktır.

Bunların yanı sıra ruminantlarda, 
prebiyotik, vitamin, mineral ve amino-
asitten oluşan ve tüm olumsuz yaşam 
şartlarında hayvanlara yüksek direnç 
sağlayan dörtlü kombinasyonlu eferve-
san toz ürün Bio-AminoVit® Ruminat, 
sikatrizan ve göbek kordonu kurutucu 
Super® 7, buzağı sıvı elektrolit ihtiya-
cını karşılayan Boviferm® Plus, meme 
sağlığını destekleyen ZoeMint® Cream 
ve ayak sağlığını destekleyen spesifik 
özelliklere sahip Inchoof® Jel gibi biyo-
teknolojik ürünlerimizi sunduk.”

CMA, Türkiye’nin her yerindeki he-
kimlerin yanında

Ahmet Çelikoğlu son olarak, CMA’nın 
vizyonu gereği koruyucu hekimlik 
ürünlerinin veteriner hekimlere tedari-
kini hedeflediğini, bu doğrultuda hızla 
değişen pazar koşullarına ayak uydu-
rarak ve kendini sürekli yenileyerek, 
bulunduğu sektöre katkı sağlamaya de-
vam edeceğini belirtti. Her zaman vete-
riner hekimlere yakın olmak, destek ve 
hizmeti Türkiye’nin her yerinde görev 
yapan veteriner hekimlere götürmek 
suretiyle sektörde büyümeye devam 
edeceklerini vurguladı.

CMA, kongre standında “Barsağı Korursanız, Tüm Vücudu Korursunuz” 
sloganı çerçevesinde ziyaretçilerine en yeni ürünlerini tanıttı.

Yeni bir şirket olmasına rağmen üçüncü 
defa uluslararası kongrede yer alan 
CMA, bilime desteği stratejik hedef 
haline getiridiğini gösterdi.

Bilimsel kongreler, 
CMA’nın stratejik 
hedefleri arasında 
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