DEVA HOLDİNG, TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE 2010 YILINI
”JENERİKLER YILI” İLAN EDERKEN,
DEVA İÇİN “ŞİMDİ BÜYÜME ZAMANI” DİYOR
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan’ı Philipp Haas, yeni fiyat kararnamesi
ile devreye alınan uygulamada, jenerik ilaçların öneminin artacağına yönelik
inancını belirterek, ilaç kullanıcılarının hem kendi bütçelerine hem de Türk
ekonomisine katkı sağlayacağı için jenerik ilaçları tercih etmelerini
beklediğini, böylece 2010 yılının “Jenerikler yılı” olacağını belirtti.

DEVA Holding, Türk İlaç Sektöründe uygulamaya alınan yeni fiyat indiriminden tüm diğer
üreticiler gibi etkilenmiştir. İlaç sektöründe öncü Jenerik ilaç üreticisi olarak rekabetçi
gücünü korumak amacıyla tüm giderlerinin, uygulamaya alınan yeni fiyat yönetmeliğine
göre yeniden yapılandırması için DEVA Holding hızlı bir şekilde çalışmalarına başlamıştır.
Tasarruf tedbirlerine yönelik çeşitli uygulamalar devreye alınmış olup, bu uygulamaların
olumlu etkisinin 2010 yılında dengeli ve kontrollü bir büyüme olarak kendini göstereceği
öngörülmektedir.
Türkiye, dünya ilaç pazarları arasında en ucuz ilaç pazarlarından biridir ve yatırımlara
ihtiyaç duymaktadır. Fiyat düzenlemeleri sonucunda tüm ilaç şirketleri olumsuz yönde
etkilenirken, bu gelişmelerin çokuluslu ilaç şirketlerinin Türkiye İlaç Pazarına ilgisinin
azalmasına sebep olabileceği ve bu tür durumların ilaç pazarında arz sorunları
yaratabileceği ve bunun da sağlık sektöründeki gelişme hızını yavaşlatabileceği
düşünülmektedir.
Jenerik İlaçların, Türkiye İlaç Pazarında katkısı büyük
Jenerik İlaçlar, daha düşük fiyatlı eşdeğer ürünleri pazara sunmak suretiyle Türkiye
ekonomisine doğrudan katkı sağlamakta, bütçe açığının daha az olmasını temin
etmektedir. Ayrıca ithalata bağımlılığı da sınırlamaktadır. İlaç sektörünün 4.4 milyar USD
tutarındaki ithalat hacmi ve sadece 400 milyon USD tutarındaki ihracatı dikkate
alındığında, cari açığın azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Jenerik İlaçlar, Türkiye’de
üretilen ürünler olduğundan, katma değerli istihdam imkanı sağlaması itibariyle de
Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir. Jenerik ürünler, biyoeşdeğerlilik
çalışmalarının da kanıtladığı üzere, orijinal ürünlerle tamamen aynı özelliklere sahiptir.
Jenerik ilaçların geliştirilme sürecinde insan kaynağına önemli bir yatırım yapılması
gerekmektedir.

DEVA Holding, ulaşılabilir fiyatlarla sunulan yeni ürünleri geliştirerek, lider Türk Jenerik
İlaç üreticisi olma hedefini korumaktadır. Bu hedef doğrultusunda, 80 yeni istihdam
yaratılmasını sağlayan yeni AR-GE merkezi “DevArge” kurulmuş ve çalışmalarına
başlamıştır.
Yeni ürünler geliştirmek ve bunları hali hazırda piyasada mevcut olan daha yüksek fiyatlı
orijinal ürünlerden daha ucuza arz etmek suretiyle, DEVA Holding, sadece Türkiye’nin
bütçe açığının kapatılmasına yönelik olumlu bir rol oynamakla kalmamakta, bundan daha
da önemli olarak, Türk hastalarına sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesine destek
olmaktadır. Türk hastalarının, ilaç satın alırken, jenerik ilaç tercihlerini dile getirmeleri,
hem ülkemiz finansal kaynakları hem de jenerik ilaçların sağladığı yerel istihdama çok
büyük bir katkı oluşturacaktır.
Sektörün sahipleri olan doktorlar ve eczacılar tarafından kurulmuş olan DEVA Holding,
ürünleri hakkında doktorlara bilimsel destek vermekte, eczacılara hızlı ve etkin satış
koşulları sunmakta, hastalara geniş ilaç yelpazesi ile en uygun fiyatlı Jenerik İlaçları
ulaştırmakta ve böylece kurucularına ve hastalarına verdiği desteği sürekli devam
ettirmektedir. Sürekli kılınmış bir desteğin kesintisiz iletişimden geçtiği bilinciyle, “444
DEVA” (444 3382) hattı devreye alınmıştır.
Gelişmiş operasyonel mükemmeliyet ile 2010 yılında yola devam
2009 yılında 4 yeni üretim tesisini faaliyete geçiren DEVA Holding, yeni tesislerindeki
makina ve ekipmanların validasyonları ile Sağlık Bakanlığı nezdindeki tüm üretim
ruhsatlarını tamamlayarak, yeni tesislere geçiş sürecinin sorunsuz ve çok kısa bir
zamanda gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler, operasyonel etkinliğe olumlu
katkılar sağlayarak, üretim kapasitesinin artmasını temin edecek ve aynı zamanda, kutu
bazına maliyetlerin düşmesini mümkün kılacaktır.
2010 yılında güçlü finansal yapısı ile DEVA Holding “Şimdi büyüme zamanı”
diyor
DEVA Holding, güçlü finansal yapısını 2010 yılının ilk yarısında gerçekleştireceği sermaye
artışı ile de desteklemektedir. DEVA Holding’in ana hissedarı olan EastPharma, bu
sermaye artışı kapsamında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır.

DEVA Holding bir Türk firmasıdır ve satılmayacaktır
Sektör içinde süregelen ve hiçbir gerçekçi dayanağı olmayan duyum ve söylentilerin artık
sona ermesi için bir kez daha belirtilmelidir ki DEVA Holding satılık değildir ve stratejik
planlar arasında satılması gündemde değildir.

Ana hissedar EastPharma, DEVA Holding’in sektördeki gücünü artırması ve büyümesine
odaklıdır. DEVA Holding, EastPharma’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Olası bir satışa yönelik
hiçbir görüşme ya da pazarlık yapılmamıştır, yapılması da planlanmamaktadır.
Grup bünyesinde stratejik odak, DEVA Holding’in dünya çapında bir şirket olmasının
temin edilmesi için büyüme ve gelişim stratejilerinin en etkin şekilde uygulamaya
alınması ve DEVA Holding’in temel pazar ve ürünleri ile pazar lideri konumuna
ulaşmasıdır.
“Şimdi büyüme zamanı”
Yeni fiyat uygulaması sonucunda pazarda daralma beklentisi artsa da, bunu fırsata
dönüştürme odağı ile çalışmalarına hız veren DEVA Holding, uzun vadeli konumu
konusunda “Şimdi büyüme zamanı” sloganı ile yoluna devam ediyor.
DEVA Holding, ihracat iş hacmini arttırmak için çalışmalarına devam ederken, bitmiş
ürünlere ilişkin ilk ihracatlarını 2010 yılında gerçekleştirmeye başlayacaktır. Bununla
birlikte, ihracatın esas etkilerinin 2011 ve 2012 yıllarında, gelişmiş pazarlara yönelik
ihracatın hayata geçmesiyle görüleceği öngörülmektedir. DEVA Holding, tüm bu
hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yeni tesislerinde, 2010’un ikinci yarısında
gerçekleşmesi planlanan uluslararası denetimler için hazırlık yapmaktadır.
2009 yılının ilk dokuz ayında DEVA Holding’in Türkiye pazarında en çok satılan 10 ilacı,
DEVA Holding’in toplam satışının kutu bazında yüzde 42’sini, TL bazında ise yüzde 60’ını
oluşturdu. DEVA Holding’in IMS Healthcare datalarına göre kutu bazındaki satışlarında
Anti-İnfektif ilaçlar kutu bazında yüzde 31, TL bazında ise yüzde 39 ile en büyük payı
oluşturdu.

