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Bize biraz kendinizden ve sorumluluk alanınızdan 
bahseder misiniz?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. 2002 yılında ilaç 
sektöründe çalışmaya başladım. 2006 yılında Ali 
Raif İlaç bünyesine katıldım. Farklı pozisyonlarda 
görev aldıktan sonra şu anda İş Birim Direktörü 
olarak Ali Raif İlaç’ta görevime devam ediyorum. 
Sektördeki 18, Ali Raif İlaç’ta 14. yılımı tamamladım.
Şu anda Hematoloji, Organ nakli ve MSS alanlarında 
İş Birim Direktörlüğü görevimi sürdürmekteyim. 

Aris Hematoloji hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz?

Ali Raif İlaç olarak 2018 yılının sonunda hematoloji 
ekibimizin kurulmasıyla birlikte 2019 yılının şubat 
ayında ilk ürün lansmanımızı gerçekleştirdik. Kan 
transfüzyonlarına bağlı kronik demir yüklemesinin 
tedavisi, ayrıca transfüzyona bağlı olmayan talasemi 
semptomları olan 10 yaş ve üzerindeki hastalarda 
kronik demir yüklemesinin tedavisinde kullanılan 
deferasiroks etken maddeli ürünümüzle hizmet 
vermeye başladık. 
Hematoloji merkezlerine çalışan uzman saha 
ekibimiz aracılığı ile bu merkezlerde çalışan 
doktorlarımız için bilimsel iş ortağı olmak ana 
hedefimiz. Bununla birlikte hematoloji hekimleri için 
değer yaratıp uzun süreli ilişki, iş birliği ve iletişim 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Aris’in Hematoloji alanındaki geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

2019 yılında başlayan Hematoloji yolcuğumuz 
bizi her zaman heyecanlandırdı. Kuruluşumuzdan 
günümüze kadar pek çok alanda faaliyet gösteren 
bir firma olarak, hematoloji alanında da uzun soluklu 
olabilmek için çalışmalarımızı ısrarla sürdürüyoruz. 

Portföyümüze yeni ürünler ekleyerek ve etki alanımızı 
güçlendirerek Hematoloji alanında geleceğin 
parlayan yıldızlarından olacağımızı düşünüyoruz. Ali 
Raif İlaç olarak ihtiyaçlara doğru çözümler bularak 
hekimlerimizi ve hastalarımızı buluşturmaya devam 
edeceğiz.

Hematoloji ürünlerinin Türkiye’deki ve dünyadaki 
gelişimini nasıl görüyorsunuz?

İlaç sektöründe güçlü yönleri ile farklılık gösteren 
pek çok şirket bulunmaktadır. Dünyada Ar-Ge 
alandaki bilimsel gelişmelere bakıldığında farklı 
tedavi yöntemleri ve araçlarının da gelişeceği 
açıktır. Türkiye’nin de bu yöntemleri geliştirebilecek 
teknoloji ve alt yapıyı yakaladığını düşünüyorum. 

Yerli firmaların yeni teknolojiye ulaşma ve uyarlama 
çabaları karşılığını mutlaka bulmuştur ve bulacaktır. 

Aris Hematoloji olarak yürüttüğünüz projeler 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

2019 yılında ekibimizin kurulmasıyla birlikte hastalık 
farkındalığı için çeşitli projeler hayata geçirmeye 
başladık. Lansman yılımızda Türkiye’deki hekim 
ve hasta dernekleri ile çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmek için adımlarımızı 
attık. Böylelikle sağlık kurum ve kuruluşları ile 
gerçekleştirdiğimiz bilimsel iş birlikleri sayesinde, 
ürünlerimizin doğru zamanda ve doğru tedavi 
yaklaşımı ile kullanılmasını sağlayarak ihtiyacı 
olan hastalara maksimum faydayı sağlamasını 
hedefledik. 

Ayrıca merkez ve saha ekibimiz ile tüm Türkiye’yi 
kapsayan farklı mikro ve makro projelerimizi 
hekimlerimiz ile buluşturduk.

Talasemi Farkındalık Haftası’nda tüm toplumda 
bilinçlendirici sosyal medya mesajlarımız, kurumsal 
hesaplarımızdan paylaşıldı. Yine Covid-19 
döneminde azalan kan bağışını artırmak için Aris 
Kurumsal hesaplarımızdan destek çağrıları yaptık.

Talasemi tedavi alanında hem hastalık farkındalığı 
hem de dijital projeler kapsamında bu sene farklı 
etkinliklere imza atmayı hedefliyoruz.

Aris hematolojinin misyonu ve hedefleri nelerdir?

Aris Hematoloji olarak misyonumuz kurumsal 
misyonumuz olan; “Yaşama Değer katmak, insan 
sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile topluma 
yüksek kalitede hizmet ve ürünler sunmak” tır.

Bu felsefemiz ile tüm paydaşlarımızın güvenini 
kazanmayı, ürünlerimizin kalitesi ile Türk ilaç 
sektörüne yeni ürünler kazandırmayı, eşdeğer 
ürünleri ile uluslararası pazarlarda yer almayı ve en 
önemlisi uzun vadeli kalıcılığı hedefliyoruz. 

Son olarak söylemek istedikleriniz?

Aris olarak hematoloji alanında fark yaratmaya 
kararlıyız. 

Hastayı yaptığımız işin merkezine koyarak 
hasta yolculuğunu bir bütün olarak görüyor ve 
gerek derneklerle gerekse tüm paydaşlarımızla 
kurduğumuz iş birliğine çok önem veriyoruz. 

Hasta iç görülerini doğru yorumlayıp, doğru zamanda 
doğru tedaviye ulaşmalarını sağlamak için çözümler 
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üretmeye devam edeceğiz. Hastaların yaşam 
kalitesini artırmak ve toplumun hastalıklar hakkında 
doğru bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile 
gerçekleştirdiğimiz farkındalık kampanyaları ile 
hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme 
çalışmalarına devam edeceğiz. Hematoloji, organ 
nakli ve MSS alanlarındaki hasta dernekleri ile 
özel günlere yönelik 360 derece sağlık iletişimi 
faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ettik ve 
edeceğiz. 

Biliyoruz ki sunduğumuz her yeni ürün bir hastaya 
umut olacak. Bu umut da bizim ışığımız olacak ve her 
adımımızda önümüzü aydınlatacak.  

Ali   Raif    İlaç olarak   her  geçen   ürün    portföyümüzü  
genişleterek büyüyoruz. Ülkemizdeki ihtiyaçları 
karşılamaya dönük adımlar atmaya devam ederek 
farklılaşacağımızı düşünüyorum.


