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2010 YILININ ĠLK DOKUZ AYINDA SATIġLARINI % 6 ORANINDA ARTIRAN
DEVA HOLDĠNG,
ÜRÜN GELĠġTĠRME VE PORTFÖYÜNÜ ÇEġĠTLENDĠRMEDE ATAĞA GEÇTĠ.
DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaĢama herkesin eriĢebilmesi amacıyla,
yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettiği
alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızla ilerliyor.
DEVA Holding, yoğun rekabetin ön planda olduğu Türk İlaç Sektöründe 2010 yılının ilk
dokuz ayında, IMS Healthcare verilerine göre, portföyüne yeni kattığı BMS ürünleri ile
birlikte kutu bazında dördüncü firma olarak, geçen yılın aynı dönemine göre %4,9’dan
%5,5 pazar payına ulaşmış, Türk İlaç Sektörü’nde kutu bazında en yüksek mutlak kutu
büyümesini gerçekleştirmiştir. DEVA Holding, IMS Healthcare verilerine göre TL bazında
yedinci sıradan altıncı sıraya yükselmiştir.
Türkiye İlaç Pazarı, 2010 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2009 yılının ilk dokuz aylık
dönemine oranla kutu bazında %2,92 büyürken, TL bazında %0,78 oranında
küçülmüştür.
2010 yılının ilk dokuz ayında 294 milyon TL net satış geliri açıklayan DEVA Holding, beşeri
ilaçların fiyatlanmasında yeni uygulama ile satışlarda yaşanan değersel daralmayı,
portföyüne kattığı yeni ürünlerin yanı sıra tamamlamış olduğu yeni fabrika yatırımları
sonucunda artan kapasitesiyle, kutu bazında satışlarındaki büyüme ile dengelemeyi
hedeflemektedir. DEVA Holding ilk dokuz aylık performansında net aktif büyüklüğünü %9
oranında artırarak 574 milyon TL seviyesine ulaşmış ve 11.4 milyon TL dönem karı
açıklamıştır.
DEVA Holding, ürün geliĢtirme ve portföyünü çeĢitlendirmede atağa geçti
DEVA Holding, ulaşılabilir fiyatlarla sunulan yeni ürünleri geliştirerek, lider Türk Jenerik
İlaç üreticisi olma hedefini korumaktadır. Bu hedef doğrultusunda kurulmuş olan yeni ARGE merkezi “DevArge” çalışmalarına hızla devam etmektedir. Çeşitli tedavi gruplarındaki
mevcut ürünlerine yeni form ilaveleriyle DEVA Holding; Türk İlaç Sektöründe ürüne ve
tedaviye pozitif katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, Türk sağlık sektörüne yeni tedavi
alternatifleri sunmak amacıyla, doğal içeriğe sahip ve tedaviye yardımcı orijinal ürünler
ile birçok hastalıkda yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak yeni ürünleri DEVA
Holding kısa süre içinde pazara sunmayı planlamaktadır.
2010 yılı içinde BMS’ten bünyesine kattığı ürünlerle DEVA Holding, önemli terapötik
alanlarda ürün çeşitliliğini genişletmiştir.

Yeni teknolojileri kullanarak ürün geliştirmede yeni atılımlar hedefleyen DEVA Holding,
başarılı ve yoğun ARGE çalışmaları neticesinde 2011 yılında başta kronik hastalıklar olmak
üzere Türk İlaç sektöründe yeni ürünleri ile yer almayı hedeflemektedir.
Yatırımlara 2010 yılında da hızla devam
DEVA Holding ve Grup şirketlerine 2010 yılının ilk dokuz ayında; yönetim binası, fabrika, makinetesisat ve demirbaş olmak üzere toplam 12 milyon TL; Ar-Ge, ruhsatlandırma ve lisanslarla ilgili
olarak 24 milyon TL tutarında olmak üzere toplam 36 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Kızılay iĢbirliği ile Pakistana ilaç yardımı
DEVA Holding, 1.581 koliden oluşan toplam 2.4 milyon Türk Lirası değerindeki ilaç yardım
paketini Türk Kızılayı’na Ekim ayı içinde teslim etmiştir. Pakistan sel felaketinden zarar görenlerin
yaralarının sarılmasında kullanılacak olan ve DEVA ilaçlarından oluşan 1.355 koli Türk Kızılayı
tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

DEVA Holding, Türk Ġlaç Sektörünün geliĢimi için eğitimin sürekli destekçisi
Türk Eğitim Vakfı ile 50. yılı olan 2008’de başlattığı işbirliğini sürdüren DEVA Holding, geleceğin
doktor ve eczacılarının yetiştirilmesinde eğitime katkısını sürdürüyor. DEVA Holding, TEV ile
birlikte Tıp ve Eczacılık Fakülteleri’nden her yıl 50 öğrenciye burs vermeye devam ederken, Türk
İlaç sektöründe eğitime verdiği desteği yeni projeler ile de sürdürmektedir.
DEVA Holding’in koşulsuz desteği ile 1-4 Ekim 2010 tarihleri arasında Halki Palas, Heybeliada
İstanbul’da Dünya Psikiyatri Birliği ve Akıl Sağlığı Gelişimi Programları Birliği’nin katkılarıyla
“Akademik Eğitim Kursu” organize edilmiştir.
Kariyerlerinin başındaki psikiyatristlere, profesyonel gelişimleri için gerekli bilgi ve becerileri
kazandırmayı ve aralarında işbirliği ağlarının kurulmasını kolaylaştırmayı amaçlayan eğitimlerde,
katılımcıların uluslar arası bilimsel materyallerden faydalanmaları, yazılı ve sözlü sunumlar
hazırlanmasında yardımcı yöntemler, toplantı yönetimi, teklif hazırlama süreçlerinde dikkat
edilmesi gereken hususlar, zaman yönetimi ve önceliklerin belirlenmesi gibi becerilerinin
gelişmesine yardımcı olacak başlıklara yer verilmiştir.

DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas: “İnsan sağlığı bizim
önceliğimizdir. Sosyal sorumluluk bilincimizle, Türk İlaç sektörünün her halkasında
halkımıza hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. 2010 yılının ilk dokuz ayında şirketimizin
gösterdiği başarı aslında sahip olduğumuz potansiyelin kıymetini bilen, zorlu piyasa
şartlarına rağmen doğru bir takım çalışmasıyla bu potansiyeli etkin bir şekilde harekete
geçirmiş olmamızın bir sonucudur. Global konjonktürdeki gelişmelerden, güçlü yapısına
rağmen Türkiye de etkilenmektedir. Önümüzdeki dönem özverili çalışmaları gerektiren bir
dönemdir. Bu bilinç ve sorumluluk ile, ne istediğini bilen, nereye gideceğini bilen, bu
yolda nasıl ilerleyeceğinin stratejisini iyi çizmiş ve bu stratejiye gönül vermiş cesur ve
yorulmaktan imtina etmeyen inançlı bir ekibin ulaştığı bu başarıyı sürdürülebilir kılmak
hedefimizdir.”

