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Yeni DEVA Fabrikası, Astım ve Koah hastalarına çare olacak
Türkiye’nin en büyük ilaç üreticilerinden biri olan DEVA’nın yeni inhaler ilaç üretim tesisi, Çerkezköy’de açılıyor.
1700 metrekare büyüklüğündeki dev tesis, 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 14:00’da Tekirdağ Valisi Ali
Yerlikaya, İstanbul Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul
Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, ve DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas tarafından
hizmete açılacak. Yılda yaklaşık 500 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip DEVA, yeni tamamlanan İnhaler
İlaç Üretim Tesisleri’nde üreteceği ilaçlarla devletin sağlık bütçesine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. DEVA’
nın yeni tesisi, Türk ilaç sektörünün yabancı ilaçlara bağımlılığından kurtulması noktasında dev bir adım olacak.
15 milyon TL’lik yatırım
Toplam maliyeti yaklaşık 15 milyon TL olan, Astım ve KOAH hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ürünlerin
üretileceği tesis, 4 ay gibi Türk ilaç sektörü için rekor sayılacak bir sürede hazır hale getirildi. Böylece Türkiye’de
üretim yapılmadığından ithal edilmek zorunda kalınan inhaler ilaçları için devletin kasasından döviz çıkması
önlenecek.
Yeni tesis, Türkiye’deki yaklaşık 5 milyon astım ve 4 milyon KOAH hastası için çare olacak. Sağlık Bakanlığı
verilerine göre KOAH’ın Türkiye’de üst sıralarda yer alan ölüm sebeplerinden biri olduğu göz önünde tutulursa,
böyle tehlikeli bir hastalık için Türkiye’de ilaç üretilmesi, ilaçlara daha kolay ulaşma imkânı yaratarak hastalar
için hayati bir rol oynayacak.
1700 metrekarelik kapalı alan
1700 metrekare kapalı alana sahip ve en son teknolojiyle tasarlanan tesis, hem kendi başına tam bir uzmanlık
alanı olan inhalasyon preparatlarının üretilmesine imkân sağlayacak hem de gelecek yıllarda ülkemizin bu
alandaki ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılayacak. İnhaler İlaç Üretim Tesisi’nin hizmete girmesiyle DEVA’nın
“Çerkezköy -1 Yerleşkesi” olarak adlandırdığı 52 bin metrekare arazi üzerine kurulu mevcut 32 bin metrekarelik
kapalı alandaki tesislerine 1700 metrekare daha kapalı alan eklenmiş olacak.
Yılda 2 milyon vial, 180 milyon toz kapsül
Yeni tesiste tek vardiyada yılda 2 milyon aerosol vial, 180 milyon kuru toz kapsül ve 23 milyon BFS vial
üretilebilecek. Böylece söz konusu kapasitesiyle DEVA Çerkezköy İnhaler İlaç Üretim Tesisi Türkiye’de tüm
inhale ürün çeşitlerini barındıran en büyük tesis konumuna yükselecek. DEVA; İnhaler İlaç Üretim Tesisleri’nin
hizmete girmesiyle, ülkemizdeki jenerik ürünlerin kapasitesinin artmasını ve jenerik ürünlerin uluslararası
pazarlara açılmasını sağlayarak yerel üretimin artmasına katkı sağlayacak. Geçen yıl 10 yeni ilaç pazara sunarak
Türk ilaç sektöründeki güçlü konumunu koruyan DEVA, AR-GE yatırımları için yaklaşık 30 milyon TL.; üretim
tesisleri için ise yaklaşık 35 milyon TL. olmak üzere toplam 65 milyon TL. yatırım yaptı.

38 ülkeyle ruhsatlandırma çalışmaları başladı
DEVA, inhaler ürünlerde başta Afrika olmak üzere, Uzak Doğu, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan
yaklaşık 15 ülkeyle; solid onkolitik ürünler içinse ABD, Yeni Zelanda ve Avrupa, Afrika ve Balkan ülkeleri
yoğunlukta olmak üzere 20 ülkeyle ruhsatlandırma çalışmaları başlattı. İnhaler ürünlerin Avrupa ve ABD
pazarına başvuruları için çalışmalar halen devam ediyor. DEVA’nın Avrupa Birliği GMP belgeli tesislerinde
üretilen ilaçlar bugün dünyanın 18 ülkesine ihraç ediliyor ve 40’ın üzerinde ülkede ruhsatlandırma faaliyetleri
devam ediyor.
“Cari açığın dengelemesinde rol oynayacağız”
Açılış töreninde konuşan DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas, “Türkiye’de
üretilemediği için ithal edilmek zorunda kalınan ilaçlar için devletin kasasından her yıl milyonlarca dolar döviz
çıkıyor. DEVA olarak faaliyete geçecek yeni tesisimizde astım ve KOAH hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
ürünler üreteceğiz. Böylece ilaç sektörü olarak ithalatın azalmasına katkı sağlayarak cari açığın
dengelenmesinde rol oynamış olacağız” ifadelerini kullandı.
İhracat hedefi
DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas “Yeni tesis, öncelikli olarak Türkiye pazarı
için üretim yapacak olmasının yanında, dünya pazarına ihraç edilecek ürün imalatına imkân veren
mükemmeliyete de sahiptir. Bu tesisten önemli ürünler ihraç etmeyi planlıyoruz ve bu tesisin, hükümetin 2023
ihracat hedeflerine ulaşmasına aktif şekilde katkıda bulunacağına inanıyoruz.”
100 kişiye yeni istihdam imkânı sağlandı
DEVA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas, yapılan tahminlere göre dünya ilaç sektöründe İnhaler
pazarının 2018 yılında yaklaşık/ 60 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 40’la en büyük talebin yine ABD’den
geleceğinin altını çizerek asıl ihracat hedeflerinin ABD ve Avrupa pazarları olduğunu vurguladı. DEVA’nın dünya
standartlarındaki Çerkezköy İnhaler Tesislerinde 21 üretim personeli ve Inhaler ürün geliştirmelerinde 10 Ar-Ge
personeli görev alacak. 2013 yılında ihracatını yüzde 38 artıran DEVA, özellikle İnhaler gibi fark yaratan
ürünlerin ihracatına başlamasıyla birlikte bu yıl daha da büyük bir ihracat artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Bilgi Notu: Türkiye’de solunum hastalıkları
Türkiye’de 5 milyonun üzerinde astım hastası bulunuyor. Hastaların yüzde 80’i astım nedeniyle uyku problemi, yüzde 80’i günlük aktivite
kısıtlaması, yüzde 40’ı da istediği işi yapamama sorunu yaşıyor. Solunum yollarının bir diğer önemli hastalığı olan KOAH ise 40 yaş
üstünde yaklaşık yüzde 20 sıklıkta rastlanıyor. Türkiye’de toplam 4 milyon civarında KOAH hastası var. Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılındaki
Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkinlik Projesi sonuçlarına göre; Türkiye’de her yıl KOAH’ tan 40 bin ölüm meydana geliyor.

DEVA Holding A.Ş. Hakkında:
1958 yılında faaliyete başlayan DEVA, sağlık sektöründe Türkiye’nin köklü ilaç üreticilerinden biridir. Günümüzde DEVA, beşeri ilaç
alanındaki başarısını, grup şirketlerinden Vetaş ile hayvan sağlığına alanına da taşıyan nadir ilaç firmalarındandır. Sektöre kazandırdığı
yenilikçi ürünleri Türkiye’nin de sınırlarını aşan DEVA, tam teşekküllü bir Ar-Ge merkezine sahiptir.
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