‘den fazla

portföyümüzde

yaklaşık

farklı
terapötik
alanda
ürün
bulunmaktadır.

‘den fazla ülkede

‘ün üzerinde
ruhsatımız ile

DEVA Kartepe üretim
tesisi FDA onayı aldı.

‘dan fazla ülkeye ilaç ve
ilaç ham maddesi ihracatı
gerçekleştiriyoruz.

• DEVA Çerkezköy II Üretim
Tesisi FDA onayı aldı.
• Amerika’ya ilk ürün ihracatı
gerçekleştirildi.
• Altın Havan En İyi AR-GE
Ödülü’ne layık görüldü.

DEVA Holding olarak 1958 yılından
bu yana insan sağlığını ve yaşam
kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Yaşama
Sağlık
Katmak İçin
Çalışıyoruz...

Hedefimiz yenilikçi bir yaklaşımla
sağlığa yönelik tedavileri tıbbın
hizmetine sunarak güvenilir
ürünlerimiz ile küresel ölçekte saygın
ve tercih edilen bir marka olmak.
Bu amaçla ülkemize yatırım yapıyor,
daha sağlıklı bir gelecek için
ulaşılabilir, yenilikçi ve kaliteli ürünleri
tıbbın hizmetine sunuyoruz.
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1958 27 hissedar ve 500.000 TL. sermaye ile DEVA’nın (Doktor, Eczacı ve Alât)
kuruluşu gerçekleşti.
1960 Beyoğlu Tünel’de ilk DEVA üretim tesisi açıldı.
1961 DEVA Holding’in sermayesi 10 milyon TL’ye çıkarıldı ve hissedar sayısı
1.500 kişiye ulaştı.
1963 DEVA Bomonti İlaç Fabrikası açıldı.
1968 İzmit’te DEVA Ampul Fabrikası kuruldu.
1970 Tetrasiklin ve Oksitetrasiklin üretimiyle Türkiye’nin ilk ilaç hammaddesi
üretimi, DEVA Holding tarafından gerçekleştirildi.
1973 İlk büyük üretim tesisi, İtalyan Farmitalia’dan satın alındı.
1978 Carlo Erba İlaç Fabrikası satın alındı.
1981 DEVA Holding, gentamisin üretimiyle, dünyada bu aktif maddeyi
üretebilen 5 kuruluş arasına girdi.
1983 İzmit’te, DEVA Holding’e ait deterjan ve kolonya fabrikası kuruldu.
1986 DEVA Holding hisse senetleri İMKB’de işlem görmeye başladı.

Tarihçe
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1988 İlaç aktif madde üretim tesislerinde, linkomisin üretimine başlandı.
1991 Sentez fabrikası kuruldu ve sefuroksim aksetil üretimine geçildi.
1994 DEVA Holding, potasyum klavulanat üretimiyle, dünyada bu aktif maddeyi
üretebilen 4 kuruluş arasına girdi.
2006 DEVA Holding’in çoğunluk hisseleri EastPharma’ya devredildi.
2007 Şirket merkezi Halkalı’daki yeni binasına taşındı. Çerkezköy ve İzmit
Köseköy’de fabrika yapımına başlandı.
2008 18 adet Roche ürünün ruhsat ve satış hakkı devralındı. Sektörde başarıyla
geçen 50 yıl, Türkiye genelinde doktor ve eczacılar ile birlikte kutlandı.
2009 AR-GE Merkezi “DEVARGE” kuruldu.

2010 Bristol-Myers Squibb’den 10 adet ürünün ruhsat ve satış hakları satın
alındı.
2011 Sanofi-Zentiva’nın Çerkezköy’deki API üretim tesisi satın alındı.
Onkolotik üretim tesisi açıldı.
2012 Alman Sağlık Bakanlığı’ndan Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı alındı.
2013 DEVA Holding, Altın Havan yarışmasında “Yılın Ar-Ge Çalışması” dalında
birincilik ödülüne layık görüldü.Tüm üretim alanları Çerkezköy ve
Kartepe’deki tesislerde toplandı.
2014 Çerkezköy’de 1700 m2 alanda kurulan inhaler ilaç üretim tesisinin açılışı
yapıldı.Kartepe’deki üretim tesislerinde oftalmoloji üretim hattı kuruldu.
Kuru göz tedavisinde kullanılan ilk eşdeğer ürün Türk tıbbının hizmetine
sunuldu.

2015 DEVA Holding, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilaç
sektörünün en iyi Ar-Ge Merkezi’ne sahip şirketi seçildi.
DEVA, Eczacı Dergisi tarafından ilaç ve eczacılık sektörünün başarılı kurum
ve kuruluşlarının seçildiği Altın Havan Ödülleri’nde yılın en iyi Ar-Ge
merkezi seçildi.
2016 Kartepe Üretim Tesisi FDA onayı aldı.
Devatis adlı şirketi ile Almanya’da faaliyetlerine başladı.
2017 Amerika’ya ilk ürün ihracatı gerçekleştirildi.
Çerkezköy II Üretim Tesisi FDA onayı aldı.
Türkiye’nin en büyük merkezi olan DEVA Lojistik Tesisinin
Çerkezköy’de temelleri atıldı.
Meme kanserinin tedavisinde kullanılan ilk yerli tamoksifen
DEVA tarafından üretildi.
DEVA, Eczacı Dergisi tarafından ilaç ve eczacılık sektörünün
başarılı kurum ve kuruluşlarının seçildiği Altın Havan Ödülleri’nde
3. kez yılın en iyi Ar-Ge merkezi seçildi.
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2000‘den fazla çalışanımız, 3 üretim
tesisimiz ve AR-GE merkezimiz
ile ülkemizin köklü ve yerli ilaç
üreticilerinden biri olarak 1958’den
bu yana sağlığa hizmet ediyoruz.
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Türkiye’nin
Köklü İlaç
Üreticilerinden
Biriyiz

Beşeri İlaç:
Portföyümüzde onkolojiden
kardiyolojiye, solunum
sisteminden sinir sistemine
13 farklı terapötik
alanda yaklaşık 400 ürün
bulunmaktadır.
İlaç Ham Maddesi
Üretimi:
İlaç sektörünün ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ham
madde üretimi ve ihracatı
gerçekleştiriyoruz.

Veteriner İlaçları:
VETAŞ ile hayvan sağlığı
sektörünün en geniş
ürün yelpazesine sahip
kuruluşlarından birisi
konumundayız.
Tıbbi Ampul Üretimi:
Tıbbi ampul üretiminde
ülkemizin önde gelen üç
şirketinden biri
olarak piyasa ihtiyacının
önemli bir bölümünü
karşılamaktayız.
1958’den beri ülkemize
hizmet ediyoruz.
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Hedefimiz eşdeğer ilaç
geliştirmede öncü olmak...
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında
güncel teknoloji ile donatılmış
laboratuvarlarımız ve üretim
sahalarımız ile katma değeri yüksek,
yenilikçi yeni form ve ürünler
geliştiriyoruz. Bu doğrultuda,
2016’da ciromuzun yaklaşık
%7’sini Ar-Ge’ye ayırdık.
DevArge, önformülasyon ve pilot
üretim sahası, sentez ve ölçek
büyütme laboratuvarları, stabilite
kabinleri, analitik geliştirme
laboratuvarları, biyoteknoloji
laboratuvarları, onkolitik ve
hormon geliştirme laboratuvarları,
hammadde, ambalaj malzemesi
ve bitmiş ürün deposu, analiz
laboratuvarları ve CMC
dokümantasyon arşivlerinden
oluşarak toplam 7.000 m2 alanı
kapsamaktadır.
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Önceliğimiz
Ar-Ge

Ar-Ge faaliyetlerini etik ve
kanuni bütün düzenlemelere
uygun yürütmek, ürünün
güvenlik, etkinlik ve
kalitesini kanıtlayarak ürün
ulaşabilirliğini artırmak,
sürdürülebilir büyüme için
verimliliği artırıcı yöntemler
geliştirmek ve üretime
uygun hale getirmek için
çalışıyoruz.
Çalışma prensibimiz,
ürünlerimizin kalitesinin
güncel standartları
sürekli karşılaması, yeni
formülasyonlar, dozaj
formları, hammaddelerin
farklı sentez yollarının ve
yeni polimorf yöntemlerinin
bulunması yönündedir.

Hedefimiz, eşdeğer ilaç
geliştirmede öncü olarak
stratejik ürünlerde dikey
entegrasyon sağlamak,
etken madde ve yeni
polimorf geliştirmede dünya
ile rekabet etmek, değer
katılmış ürünler geliştirerek
farklılık oluşturmak, regüle
pazarlara (EMA ve FDA)
ürünler geliştirmeye devam
etmek, yeni teknolojileri
firmamıza adapte ederek
geleceğe yatırım yapmak,
üniversite-sanayi işbirliğinin
sağlanmasıyla katma değeri
yüksek ürünler geliştirmek,
patent tescili ile fikri
haklarımızın korunmasını
sağlamaktır.
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Çerkezköy ve Kartepe’de olmak
üzere 2 ayrı lokasyonda 3 üretim
tesisi bulunan DEVA Holding,
toplamda 151.551 m2 arazi üzerine
kurulu 67.242 m2 kapalı alana
sahip tesislerinde, küresel ölçekte
sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi
amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri
yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma,
rekabet ettiği alanlarda dev ilaç
markaları yaratarak ilk tercih olma
hedefiyle üretim yapmaktadır.
Birbirinden bağımsız üretim alanları,
güncel teknolojiyle donatılmış
laboratuvarları, eğitimli ve konusunda
uzman personelden oluşan güçlü
kadrosuyla üretim yapan
DEVA Holding, tesisleri ile Türkiye’de
en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç
şirketlerinden biri konumundadır.
Yeni tesisleriyle birlikte yıllık 515
milyon kutu üretim kapasitesine
sahiptir.
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Ülkemiz İçin
Üretiyor,
Küresel Bir
Şirket Olma
Yolunda Hızla
İlerliyoruz...

Solid onkoloji bölümündeki
bütün makineler
çalışanların ürünlerle
temasından doğabilecek
olası zararları engellemek
için izolatörlüdür. DEVA,
tamamen kapalı sistemle
çalışan onkoloji üretim
alanına sahip Türkiye’deki
ilk ilaç şirketidir.
Tüm üretim tesisleri iş sağlığı
ve güvenliğiyle ilgili olarak
OHSAS 18001, çevre dostu
uygulamalarla ilgili olarak
ISO 14001 belgelerine
sahiptir.
Ulusal ve uluslararası
otoritelerden onay alınmış
teknolojik ekipmanlarla
donatılmış modern
binalarda;

Çerkezköy-I Üretim
Tesislerinde;
Likit/semi-solid, solid, betalaktam 1, beta-laktam 2,
inhalasyon ürünleri, hormon
ürünleri, yumuşak jelatin
kapsül, steril likit ampul ve
flakon ürünleri
Çerkezköy-II Üretim
Tesislerinde;
Solid onkoloji, likit onkoloji,
konvansiyonel, onkolotik ve
beta-laktam ürünleri, hayvan
sağlığı ürünleri ve ilaç aktif
maddesi
Kartepe Üretim
Tesislerinde;
Ampul, likit flakon ve liyofilize
flakon formlarındaki steril
enjektabl ürünler ile BFS
teknolojisi ile üretim yapan
hatlarda göz damlası ve nebül
üretimleri yapılmaktadır.
Ampul formlarının üretimi
için gerekli olan boş
tıbbi ampullerin üretimi
de yine bu tesisimizde
gerçekleştirilmektedir.
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DEVA üretim tesisleri,
non steril alanlarda bütün
terapötik sunum şekillerine
sahiptir.
Steril formlarda birçok
farklı teknolojiyle üretim
yapılmaktadır.

Non-steril
• Tablet
• Film Kaplı Tablet
• Enterik Film Tablet
• Kapsül
• Mikropellet Kapsül
• Draje
• Şurup
• Süspansiyon
• Krem
• Pomad
• Merhem
• Damla
• Sprey
• Jel
• Supozituvar
• MDI (Ölçülü doz inhaler)
• DPI (Kuru toz inhaler)
Steril
• Ampul
• Flakon
- Likit
- Liyofilize
• BFS_SVP
- Göz Damlası
- Nebül
• Steril Ham madde
• Steril Hayvan Sağlığı
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DEVA kalitesi özen ve yenilikçilik
ilkelerine dayanır.
DEVA kalite kültürü “bir defada
doğru sonuç” ilkesi üzerine
kuruludur.
Tüm çalışanlarımız hasta güvenliği
konularında ve bütün operasyonlarda
mükemmeliyet için bu ilkeyi
benimser.
DEVA kalite kültürü, ürün araştırma
ve geliştirme ile başlar ve üretimden
dağıtım ağlarına kadar bütün
süreçleri kapsar.
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Kalite yönetim sistemimiz, bütün
üretim tesislerimizin tutarlılık ve en
iyi uygulamalarla üretim yapmasına
yardımcı bir operasyonel prosedür
çerçevesi sağlar. Aynı zamanda yasal
gereklilikleri ve uluslararası İyi Üretim
Uygulaması (GMP) standartlarını da
karşılar. Kalite yönetim sistemi, risk
yönetim tekniklerini ve pragmatik
uygulamaları içerir.

Kalite
Kültürü
&
Kalite
Sistemi
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Genitoüriner sistem
ve seks hormonları

Kas-iskelet sistemi

Kan ve kan yapan
organlar

Terapötik
Alanlarımız

Dermatolojik
ürünler

Gıda takviyeleri

Sinir sistemi

Sistemik hormonal
preparatlar

Sindirim sistemi ve
metabolizma

Sistemik kullanılan
antiinfektifler ve
antiparaziter ilaçlar
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Bölgesel genişlemeyi sürdürerek
küresel ölçekte bir şirket olma
yolunda ilerliyoruz.
Bölgesel büyüme operasyonlarımız
ve ihracat faaliyetlerimiz artarak
devam ediyor. Aralarında İsviçre’nin ve
Almanya, Hollanda, İngiltere gibi
AB ülkelerinin yer aldığı yaklaşık
40‘tan fazla ülkede 500’ün üzerinde
ruhsatımız bulunuyor. DEVA olarak,
30‘dan fazla ülkeye ilaç ve ilaç ham
maddesi ihracatı gerçekleştiriyoruz.
Uluslararası operasyonlarımız
kapsamında iş modellerine bağlı olarak
• Distribütörlük
• Lisans Satış ve Tedariği
• DEVA Markalı Ürünlerin
Direkt Satışı
• API İhracatı
• Fason Üretimi
• Ortak Geliştirme
süreçlerimiz hızla devam ediyor.
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Uluslararası
Pazarlarda
Büyüyoruz
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DEVA, hayvan sağlığı sektöründe
faaliyet gösteren VETAŞ markasıyla
ve 7 farklı terapötik alanda form
bazında 125’ten fazla ürünle
veteriner hekimlere geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır.
DEVA bünyesinde hayvan sağlığına
yönelik AR-GE ekibimizle erişilebilir,
yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünleri
veteriner hekimlerin hizmetine
sunuyoruz. Çoğunluğu veteriner
hekimlerden oluşan ve ülke
hayvancılığının sorun ve
gereksinimlerini takip eden, araştıran
ve çözümler üreten deneyimli
kadromuz ile faaliyetlerimize büyük
bir istekle devam ediyoruz.
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Hayvan
Sağlığında

VETAŞ olarak, bir yandan
ürünlerimizin Çerkezköy ve
Kartepe’de bulunan T.C.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı GMP sertifikalı
üretim tesislerinde üretimine
devam ederken, diğer
yandan hayvan sağlığı
alanında farkındalığı
artırmak amacıyla “Bilimin
Işığında” sloganıyla hayata
geçirdiğimiz Vetakademi
Kampüs eğitim programı
ile yıl içerisinde çok sayıda
veteriner hekime ulaşarak
bilimsel ihtiyaçların
karşılanmasına destek
oluyoruz.
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Sağlık kattığımız yaşamlar için
yaptığımız işin değerini ve önemini
biliyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek
ve sürdürülebilir gelişme için
sosyal sorumluluk faaliyetlerini ana
faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası
olarak görüyoruz.
Bu kapsamda sosyal sorumluluk
faaliyetlerimizi özellikle eğitim,
toplum sağlığı ve çevre alanlarında
yürütüyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimizden
bazıları;
• DEVA olarak, çocukluğunda
alerjik astım ile tanışmış,
sonrasında hastalığı yenerek
serbest dalış alanında
dünya rekortmeni olmuş
Milli Sporcumuz Şahika Ercümen’in
sponsorluğunu üstlendik.
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Sosyal
Sorumluluk
Anlayışımız

• İhtiyaç doğrultusunda kamu
kurumları ve sivil toplum örgütleri
işbirliği ile ilaç bağışlarında
bulunuyoruz.

Sağlık kattığımız her yaşam,
bize daha iyisini yapmak için güç
veriyor...
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