DEVA HOLDİNG, AR-GE MERKEZİ “DEVARGE”Yİ KURUYOR
DEVA Holding, Ar-Ge merkezi „DEVARGE‟ ile 100 kişilik ek istihdam
yaratarak Türkiye‟de yatırımlarına devam ediyor.
DEVA Holding, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini Çerkezköy tesislerinde kurulmakta olan Ar-Ge merkezi ile
güçlendiriyor. „DEVARGE‟ ile Türk ilaç sektörüne istihdam kazandırmayı
hedefleyen DEVA Holding, yeni kuracağı ekipte dinamizmi hedefleyerek, genç
yetenekleri tecrübeli bilim adamları ile buluşturarak geleceğe hazırlamayı
planlıyor..
Yaklaşık 10 milyon Euro yatırım ile inşa edilen ve son teknoloji ile donatılmış olan
Ar-Ge merkezinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan DEVA
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Philipp D. Haas, “Ar-Ge merkezimiz, yeni
fabrikalarımızın devamında hayata geçirilen önemli bir yatırımdır. Türk ekomisine
ve hükümetin destekleyici uygulamalarına güvenimiz tamdır. Türk ilaç sektörünün
büyüme potansiyelini görüyoruz. Türkiye‟de istihdam sağlayarak büyümeyi
hedefliyoruz. Yeni Ar-Ge merkezimizde geliştirilecek ürünler ile Türkiye‟de ürün
çeşitliliğimizi zenginleştireceğiz ve Türk sağlık sektörüne destek vermeye devam
edeceğiz.” dedi.
Çerkezköy üretim tesislerinin içinde ayrı bir birim olarak kurulan Ar-Ge merkezine
ayrıca Topkapı ve İzmit üretim tesislerindeki araştırma ve geliştirme bölümleri ile
de destek verilecek. Yeni Ar-Ge merkezinin üretim ve Ar-Ge aşamasında yeni
ürünler için önemli bir sinerji yaratması ve DEVA Holding‟in köklü yerli ilaç
üreticisi kimliğine, araştırmacı özelliğini de eklemesi hedefleniyor. DEVA
Holding‟in yeni Ar-Ge merkezi ile sektöre ve iş ortaklarına, araştıran ve geliştiren
kimliğini tanıtacağına olan inancını dile getiren Philipp D. Haas, şirketin
deneyimlerini de yeni çözümlere dönüştüreceğini söyledi.
100 kişilik ek istihdam sağlayacak
Yeni Ar-Ge merkezi ile 2009 sonuna kadar 50 kişilik, 2010 sonunda ise toplamda
100 kişilik ek istihdam sağlanmış olacağını belirten Philipp D. Haas, “Yeni
tesisimizde gelişmiş teknik ekipmanlar ile çalışma fırsatını ekip arkadaşlarımıza
sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Ar-Ge Merkezi için alanında uzmanlaşmış
deneyimli kadromuza, 2009 sonuna kadar alınacak 50 yeni uzman için eczacılar,
farmasötik kimyagerler, farmasötik teknoloji uzmanları, patent vekilleri,
farmakologlar, proses ve kimya mühendisleri ve analitik kimyagerleri aramıza
katılmaya davet ediyoruz. Hedefimiz 2010 yılında 100 kişilik deneyimli bir ekibe
ulaşmak.” dedi.

Ar-Ge merkezinin yöneticiliğini ilaç sanayinde 15 yıla yakın Ar-Ge deneyimi
bulunan, bir çok bilimsel çalışma, patent başvurusu ve jenerik ürün geliştirme
projesine imza atan Biyokimya Uzmanı Şirin Deha Ebrahimi yürütecek. Türkiye‟de
ve dünyada hızla büyümekte olan tedavi alanlarına yönelik alternatif çözümler
üretecek olan Ar-Ge merkezinin tescil başvurusu ise önümüzdeki günlerde
gerçekleşecek.
Ar-Ge çalışmalarıyla yeni tedavi gruplarında Türkiye ilaç pazarı için
ürün geliştirmeyi ve mevcut grupların ürün gamını çeşitlendirmeyi
hedefleyen DEVA Holding, bu amaçla jenerik ürünlerin formülasyon
ve geliştirme çalışmalarına hız kazandıracak. Yeni Ar-Ge merkezinde
geliştireceği formülasyonlar için patent başvurusunda da bulunacak
olan DEVA Holding, aynı zamanda bu merkezinde geliştirilen analitik
metodlar için de Avrupa Farmakopesi gibi referans kaynaklara
başvurarak tescil işlemlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
DEVA Holding’in yeni Ar-Ge merkezi ‘DEVARGE’ ile büyüme
stratejisini destekleyen önemli bir adım attığını belirten Philipp D.
Haas, ‘Yeni Ar-Ge merkezi ile DEVA Holding, her yıl piyasaya sunmayı
hedeflediği yeni ürünlerin sayısını hızla artıracak, yeni Ar-Ge merkezinde
geliştireceği yeni ürünler ile ürün portföyünü çeşitlendirirken, uygun fiyatlı
eşdeğer kalitedeki ürünlerin Türk halkına sunulmasını sağlayacak. DEVA
Holding ailesi olarak, uygun fiyatlı eşdeğer ürünler ve alternatif çözümler
geliştirerek, hem devletimizin hem de halkımızın ortak faydası için çalışmalarımıza
ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

