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toloji, kardiyoloji ve cerrahi alanındaki ürünlerle 
sektörde faaliyetine devam etti.

Yaşam kalitesini artırarak, ilaçlarını reçete 
eden doktorları ve hastaları memnun etmeyi ilke 
edinen Farma-Tek’in en önemli hedeflerinden bi-
ri de bu amaca yönelik yeni ürünleri ithal ederek 
veya üreterek doktor ve eczacılarımızın hizmeti-
ne sunmak. Ürünlerimizin depo girişi, saklaması, 
ambalajlanması ve sevkiyatını ürüne özel şartlara 
ve Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri ile uluslararası 
ilgili güncel kılavuzlarda bildirilen şartlara uygun 
olarak gerçekleştiriliyor.

Organizasyonel yapılanmanızdan bahsedebilir 
misiniz? Saha ekibinizin büyüklüğü ve faaliyet 
bölgeleri nedir? 1991’de küçük bir aile şirketi ola-
rak kurulan firmamızın, bugün sahada 90 kişilik bir 
kadroyla varlık göstermesi çok gurur verici.

Türk ilaç pazarı son üç yılda sürekli kriz ha-
lindeyken pek çok firma mevcut kadrolarını koru-
maya hatta küçülmeye yöneldi. Biz ise kadromuzu 
%30 artırdık. Bugün beşeri ürünlerde 52 mümes-
sil, biyolojik ürünlerde 14 tıbbi mümessil olmak 
üzere sahada 66 temsilcimiz bulunmakta. Bölge 
müdürlüklerimizin sayısını, iki grubu birlikte dü-
şünürsek, neredeyse iki katına çıkardık. 

Türkiye’ de gitmediğimiz il ve dermatolog kal-
mayacak şekilde planlamalarımızı yapmaya çalı-
şıyoruz. 3.500’ün üzerinde eczaneye çalışıyoruz. 
Biyolojik ürünlerde Türkiye’deki hematologların 
%90’ına ulaşmayı hedeflerken, beraberinde özel 
hastane çalışmalarımızı yürütüyoruz.

2010 yılının son dönemi itibariyle yepyeni bir 
alanda, dermokozmetik pazarında yer alan Ren 
ürünlerini piyasaya verdik. Dermokozmetik gru-
bumuzda beş tanıtım uzmanımız var, Türkiye ça-
pında 250 dermotolog ve 500 dermokozmetik ec-
zaneye ulaşıyoruz. 

Ürün portföyünüzde neler var? Ağırlıklı ola-
rak hangi endikasyona yönelik çalışıyorsunuz? 
Farma-Tek ürün portföyünde; hemofili A ve he-
mofili B, kalıtsal ve edinilmiş fibrinojen eksikliği 
ve ağır kanamalar, cerrahi girişimlerde doku ya-
pışmasının sağlanması, plazma albumin eksikliği, 
von Willebrand hastalığı endikasyonlarında ayrıca 
hepatit B profilaksisi ve tetanoz profilaksisinde 
kullanılan ürünlerle intravenöz immunoglobulin 
gibi her biri hayati önem arz eden insan plazması 
kaynaklı ürünlerimiz var.

Dermatoloji alanında, akne vulgaris tedavi-
sinde kullanılan antibiyotik kombinasyonlu topi-
kal ürünlerimiz ile inflamasyonlu cilt hastalıkların 
tedavisinde kullanılan steroid içeren topikal ürün-

lerimiz ve yine egzema, seboreik dermatit gibi cilt 
hastalıklarında hafif ve orta şiddetli inflamasyonun 
tedavisinde kullanılan ürünlerimiz mevcut.

Kardiyoloji alanında, akut miyokard enfarktü-
sü, derin ven trombozu gibi damar tıkayıcı hasta-
lıkların tedavisinde endike trombolitik ürünümüz, 
akut angina pektoris ataklarının tedavisi ve profi-
laksisinde endike nitrogliserin içeren dilaltı sprey 
formundaki ve hipokalemi tedavisinde endike, po-
tasyum içeren ürünümüzle hizmet veriyoruz.

Üroloji alanında ise kronik sistit, radyasyon 
sistiti ve kronik aşırı aktif mesane sendromu gibi 
sistit vakalarında kullanılan ve BPH tedavisinde 
kullanılan ürünlerimiz ile böbrek taşı profilaksi-
sinde kullanılan potasyum sitrat içeren ürünü-
müz bulunuyor.

Reçeteli ve reçetesiz ürünlerinizin pazar payla-
rı neler? Farma-Tek portfoyündeki plazma ürünleri, 
başta anti akne ürünleri olmak üzere diğer dermato-
loji ürünleri, üroloji ve kardiyoloji ürünleri ile önemli 
pazar paylarına sahip. Firmamızın reçetesiz ürünler 
portföyü ise henüz çok yeni. Dermatoloji alanındaki iki 
ürünümüz hariç henüz reçetesiz ürünümüz yok. Son 
dönemde Ren ve Monoderma gibi önemli iki marka 
ile dermokozmetik pazarına da giriş yaptık.

Birlikte çalıştığınız ulusal ve uluslararası fir-
malar hangileri? Gelecekte ne tür işbirlikleri 
kurmayı düşünüyorsunuz? Farma-Tek dünya-
daki birçok uluslararası firma ile işbirliği içerisin-
de. Bunlar arasında dünyanın önde gelen plazma 
ürünleri üreticisi CSL Behring, dermatoloji ürünleri 
ile sanofi aventis, yine dermatoloji alanında tec-
rübeli Hırvatistan firması olan Belupo Pharmace-
uticals ve İngiltere menşeli Sinclair Pharmaceuti-
cals yer alıyor. Kardiyoloji ve üroloji alanında ise 
Almanya’da bulunan Pohl Boskamp, İspanya’da 
bulunan ASAC Pharma ve İsviçre’de bulunan Des-
ma Healtcare firmaları ile çalışıyoruz. 

Hedeflerimiz arasında işbirliği yaptığımız fir-
malarla ilişkilerimizi güçlendirmek, bu firmalardan 
gelen yeni ürünleri portföye eklemek ve yeni or-
taklıklar kurmak bulunuyor. Orta ve uzun vadede 
ise yeni işbirlikleri ile yerli üretime geçmek için 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın son düzenlemelerinin yer-
li ilaç sanayi üzerindeki etkilerini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Sağlık Bakanlığı tarafından 
uygulanan ilaç fiyat indirimleri jenerik ilaç üreti-
cisi çoğu yerli firmanın ciro ve kâr kaybına sebep 
oluyor. Ancak özellikle ruhsatlandırma alanında 
yapılan son düzenlemeler yerli ilaç üretimini teş-

vik eden, destekleyen bir nitelik taşıyor.
İlaç fiyat indirimleri, özellikle de Avrupa’nın 

en ucuz fiyatının da altına düşmeyi gerektiren uy-
gulamalar firmamızı olumsuz yönde etkiledi. An-
cak Farma-Tek portföyünde yer alan ürünler genel 
olarak orijinal olduğu için bu etkilenme çok fazla 
olmadı. Firmamızın ürün skalasına eklediği yeni 
ürünlerle pazarda yaşanan küçülmenin olumsuz 
etkisini azaltmayı planlıyoruz. Reçetesiz ilaç satışı-
na yönelik uygulamaların, reçetesiz ilaç sayımızın 
çok az olması nedeniyle firmamıza herhangi bir 
yansıması olmadı. Reçetesiz ilaç satışına yönelik 
yönetmelikler uzun süredir beklenen ve istenen 
uygulamaları içeriyor. Avrupa yönetmelikleri ile 
de uyumlu. Bitkisel tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından ruhsatlandırılacak olması kararınıy-
sa çok olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye ilaç sektörünün şu andaki durumu 
sizce sahip olduğu potansiyeli karşılıyor mu? 
Türkiye’de toplam sağlık harcaması içerisinde kamu 
sağlık harcaması oranı diğer ülkelerden yüksek ve 
yine toplam sağlık harcaması içinde ilaç harcama 
oranı diğer ülkelerden yüksek. Bu nedenle ilaç har-
cama oranının özellikle de diğer ülkelerden daha 
fazla genç nüfusa sahip Türkiye’de düşürülmesine 
çalışılıyor. Ancak diğer taraftan Türkiye’de kişi ba-
şına düşen sağlık harcama oranı Amerika, Japonya 
ve Avrupa ülkeleri ortalaması ile karşılaştırıldığın-
da çok düşük, aynı şekilde kişi başına düşen ilaç 
harcaması da diğer ülkelerin gerisinde. 

Bu nedenle, nüfusu sürekli artan bir ülke olan 
Türkiye’de ilaç sektöründe uzun vadede büyüme 
bekleniyor. Ayrıca bu veriler, Türkiye’nin gelişme-
si, kişi başına düşen gelirin yükselmesi yolunda, 
özellikle de reçetesiz ilaç pazarında büyüme po-
tansiyelinin fazla olduğunu gösteriyor. 

2010 yılı Türkiye ilaç sanayi açısından sizce 
nasıl geçti? Gelecek yıla ilişkin beklenti ve 
endişeleriniz neler? Geçtiğimiz yıl Türkiye ilaç 
sanayi açısından oldukça hareketliydi. TL bazında 
yaklaşık %6 oranında küçülme yaşanması bekleni-
yor. Sağlık Bakanlığı tarafından, ruhsatlandırma, 
fiyat, geri ödeme konularında yapılan düzenleme-
ler ve ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesi 2010 
yılının başlıca konularıydı bizim için.

Yeni yıl için beklentimiz ilaç sektöründeki be-
lirsizliklerin giderilmesi ve yapılan, yapılacak bü-
tün yeniliklerin, uygulamaların sistemde oturmuş, 
çalışabilir hale gelmesi. Bu sayede daha kararlı ve 
istikrarlı bir ortamda çalışabilmeyi umuyoruz. Bu-
na uygun olarak da belirlediğimiz hedefleri daha 
kolay gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz.


