2009 YILINA KARLI BAġLAYAN DEVA HOLDĠNG YENĠ MAKĠNE
YATIRIMLARI ĠLE HIZINI VE VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ARTIRIYOR
Türkiye’nin en güçlü eĢdeğer ilaç Ģirketi olmayı hedefleyen ve yatırımlarına devam eden
DEVA Holding, 2009 yılının ilk çeyreğinde satıĢlarını geçen yılın ilk çeyreğine göre
yüzde 91 artırdı.
2009 yılında 500 milyon TL konsolide ciro hedefleyen DEVA Holding, yılın ilk çeyreğinde
de 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği yatırımları sürdürüyor. 2009 senesi için hedeflerini
onkoloji alanında gerçekleştirecekleri atılımlar ve yüksek kalitede üretim çözümleri olarak
belirleyen DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Philipp D. Haas, 2009 yılında Çerkezköy
fabrikasına 5 milyon Euro’luk yeni makine parkuru yatırımı yapılmasının planlandığını
belirtti.
2009 yılının ilk üç ayında Türkiye ilaç pazarı kutu bazında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 3.78 oranında büyüme kaydederken bu rakam TL bazında yüzde 18.02 olarak
gerçekleşti. 2008 yıl sonu itibariyle Türkiye ilaç pazarında yüde 5,2’lik paya sahip olan
DEVA Holding, ciro bazında ise Türkiye’nin 8. büyük ilaç şirketi konumunda bulunuyor.
DEVA Holding, 2008 yılında yeni fabrika binalarının inşası, Roche ile gerçekleştirilen lisans
anlaşmaları ile 16 yeni ilacın şirket bünyesine katılması ve satış ekibinin organize ve proaktif
hale getirilmesi çalışmaları sonucu ilk çeyrekte 9.468.451 TL kar açıkladı. Temmuz 2008’den
sonra satışına başlanan 16 Roche ürününün 2008 yılı net satış rakamı 50 milyon TL olarak
gerçekleşirken, 2009 yılının ilk çeyreğinde Roche ürünlerinin (Saba hariç) satışı 23,9 milyon
TL oldu.
Fabrikalara yatırım devam ediyor
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Philipp D. Haas, Çerkezköy fabrikalarına 2009
yılında yapacakları 5 milyon Euro tutarındaki yeni makine parkuru yatırımının, sefalosporin
ünitesinin iş verimliliğini ve hızını artıracağını söyledi. Yeni makine parkurları ile iş
verimliliği artırımına gidilecek, üretilen ilaçların hızla paketlenmesi sağlanabilecek. Son
teknoloji ürünü makineler sayesinde üretilen ürün kalitesi en üst düzeye çıkartılırken, hata
payı minimuma indirilecek.
Türkiye’de 2 milyar Euro büyüklüğünde olan eşdeğer ilaç pazarının 2012’de 3 milyar Euro’ya
çıkmasının beklendiğini belirten Philipp D. Haas, Türkiye’de yüzde 51.7 oranında olan
eşdeğer ilaç kullanımının 808 milyon Euro’luk tasarruf anlamına geldiğini söyledi. Haas,
özellikle hastalar için büyük maliyetler oluşturan onkoloji ilaçlarında eşdeğer ilaçların
artmasının hem hastalar hem de ülke ekonomisine yapacağı katkının çok daha büyük
olacağına dikkat çekti. Eşdeğer ilaçların içeriğinin referans ilaçlar ile aynı olduğunun tüketici
bilincine yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Haas, Türkiye’de en çok kullanılan eşdeğer
ilaçların antibiyotikler olduğunu söyledi.
GeliĢmekte olan ülkeler 2012’de pazar payını artıracak
Mevcut ekonomik veriler Türkiye, Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Kore
gibi gelişmekte olan ülkelerde ilaç sektörünün hızlı bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor.
2012 yılında dünya nüfusunun yüzde 45’ine sahip olacak bu ülkelerin toplam küresel
ekonomik büyümenin üçte birini gerçekleştirmesi bekleniyor. Yedi ülkenin dünya ilaç

pazarındaki toplam payının ise 2012’de yüzde 9-10 olacağı düşünülürken, bu ülkelerdeki ilaç
pazarının büyüme hızının küresel ilaç pazarının büyüme hızının iki katına ulaşacağı tahmin
ediliyor. 2007 yılında 85 milyar dolar olan küresel ilaç pazarının ise 2012 yılında 145 milyar
dolara ulaşması bekleniyor.

