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Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
Kimya Mühendisiyim. Ardından İşletme İktisadı 
Enstitüsü’nde MBA programını tamamladım.

İş hayatıma Bilim İlaç’ta başladım. Ardından Ali 
Raif İlaç’ta devam ettim ve bu yıl itibarıyla 30.yılımı 
sürdürmekteyim.

Planlama Müdürü olarak girdiğim Ali Raif İlaç’ta 
pazarlama bölümüne geçiş yaptım. Sırasıyla Ürün 
Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü, Pazarlama 
Direktörlüğü ile Pazarlama ve Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 
1 Ekim itibari ile şirketin operasyonlarından 
sorumluyum.

Ali Raif İlaç’ın Firma Kültürü ve değerleri hakkında 
neler söylersiniz?

Genç cumhuriyetin  ilk  yıllarında temelleri  atılan 
ve 1928’de 157 şirketten biri olarak kurulan Ali 
Raif, 1963 yılından itibaren ilaç sanayinde faaliyet 
gösterecek şekilde yeniden organize olmuştur. 
Uluslararası pek çok ilaç şirketi ile güçlü iş birliği 
yaparken bir kısmının Türk İlaç Endüstrisi’ne 
girmesine öncülük etmiştir.  

İnsana saygı, güvenilirlik, başarı odaklılık, çağdaş 
ve yenilikçilik ilkelerimiz ile yaşama değer katmak, 
insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile 
topluma yüksek kalitede hizmet ve ürünler sunmayı 
misyon edinmiştir.  İkitelli Üretim Tesisleri’nde 
üretim kapasitesini her geçen gün artıran yüzde 
yüz yerli sermayeli kimliği ile çalışmalarına devam 
etmektedir.
Ali Raif İlaç, her yönüyle büyüyen gelişen bir ailedir. 
Çalışan her üyemiz bu ailenin bir parçasıdır.

Çalışanlarımızın mutluluğu, işlerine gönülden 
bağlılığı ve işlerini severek yapmaları bizim için çok 
önemli bir değerdir.

Sadece çalışanlarımız değil bizimle yola çıkan tüm 
paydaşlarımız ile ilişkilerimiz uzun soluklu olmuş 
ve ‘’insana değer vererek birlikte gelişme ilkemiz’’, 
hep ön planda yer almıştır.

Ali Raif İlaç’ın Türk İlaç Pazarı içindeki yeri 
Hematoloji alanına bakışı nedir?

Ali Raif İlaç, Türk İlaç pazarında 452 şirket içinde 
21.sırada yer alan bir şirkettir.
Her yıl kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği ve 
kendi fabrikasında ürettiği birbirinden farklı 
tedavi alanlarındaki ürünleri pazara vererek, 

portföyündeki ürünleri toplum sağlığı için kullanıma 
sunarak gelişmekte ve büyümektedir.

Ali Raif İlaç olarak girdiğimiz tüm tedavi 
alanlarında sunduğumuz ürünlerle öncelikle 
hastalar ve hekimler için doğru çözümler üretmeyi 
amaçlıyoruz. Bu alanlarda uzun soluklu bir çözüm 
ortağı olmak işimizin bizi en çok mutlu eden ve 
faydalı hissettiren kısmıdır.

İthal ettiği ürünler ve üretimini / pazarlamasını 
gerçekleştirdiği markalı eşdeğer ürünleri ile Türk 
İlaç Pazarı’nda 50 yılı aşkın süredir gastroenteroloji, 
kardiyoloji ve diyabet, 40 yılı aşkın süredir 
psikiyatri ve nöroloji, 30 yıla yakın süredir de fizik 
tedavi ve romatoloji alanlarında uzman ekibi ile 
birlikte faaliyet göstermiştir.  Uzun süreli deneyim 
kazandığı branşların yanında Hematoloji, Organ 
Nakli, MS gibi spesifik tedavi alanlarda da yeni 
markaları ile güvenilir paydaş olarak, Aris Life 
çatısı altında tatlandırıcı, takviye edici gıda ve tıbbi 
cihaz ürünleri gibi birçok tedavi alanında da hizmet 
vermektedir. 

Hematoloji tedavi alanına, 2019 yılında 
deferosiroks içeren ürünümüzü pazara vererek 
girdik. Hematolojiyi, tedavideki ihtiyaçları, tedaviye 
yaklaşımları tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz.

Ali Raif İlaç olarak girdiğimiz her tedavi alanında 
olduğu gibi Hematoloji alanında da kalıcı olmayı bu 
alana yeni ürünler getirmeyi hem hasta hem hekim 
için faydalı bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz.

Yeni ve daha etkili tedavilere ulaşmak, bu yöntem 
ve araçları Türk tıbbının hizmetine kazandırmak 
konusunda hevesli ve istekliyiz.

Ali Raif İlaç’ı gelecek 5 yıl içerisinde nerede 
görüyorsunuz?

Ali Raif İlaç, sağlam ilkeler üzerine kurulmuş köklü 
bir firmadır.

Değer üreten, faydalı olmayı amaçlayan felsefesiyle 
başarımızı gelecek yıllarda da sürdürmeyi 
hedefliyoruz. 

Gelecek 5 yıl içinde; sektöre değer katan 
yenilikçi uygulamalarla teknolojinin sağladığı 
kolaylıkları da kullanarak içinde olduğumuz tedavi 
alanlarında, hasta ve hekim ihtiyaçlarını daha iyi 
anlayabilmeyi, onlara uygun çözümler üretebilmeyi 
ve bu çözümlere erişimi kolaylaştırabilmeyi amaç 
ediniyoruz. 

İçinde olduğumuz tedavi alanlarına yeni ürünler 
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kazandırmayı, yeni seçenekler sunmayı ve paydaşı 
olduğumuz her alanda gelişmeyi ve büyümeyi 
planlıyoruz. 

Ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeler yatırım 
kararlarımızda çok önemli bir yer teşkil etmekle 
birlikte yeni projeler ile üretim kapasitemizi 
artırmayı ve üretim teknolojimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

Gelecek için umutlu olduğumu söylemek isterim.

Pandemi döneminde sektörün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Pandemi tüm dünya ekonomisinde olduğu gibi her 
sektörü farklı etkiledi. Türk sağlık sektöründe de 
pandeminin derin etkilerini görüyoruz. Bu süreçte 
pandemi yönetimi, ilaca erişim ve sağlık iletişimi, 
konuları en gündemde olan konulardı.  Bu tablodan 
en çok etkilenenler, tüm hayati riske rağmen ön 
cephede çalışan sağlık meslek mensupları oldu. 
Tüm süreç boyunca sağlık meslek mensuplarının 
çok yoğun olduklarını, zor şartlar altında nasıl 
fedakarca çalıştıklarını biliyoruz.

En acısı da toplumun sağlığını korumak için 
çalışırlarken kaybettiğimiz yetişmiş ve değerli 
insanlar. Başkalarının hayatını kurtarmaya 
çalışırken kaybettiklerimiz…

Onlara minnettarız.

Biz Ali Raif İlaç olarak, taşıdığımız sorumluluk ile 
ilaca erişim noktasında üretim hattımızı kesintisiz 
sürdürdük. Sektörümüzdeki üretici firmaların 
da aynı bilinçle çalışmaya devam etmesi ile 
Türkiye’de üretimi yapılan ürünlerin çok büyük bir 
kısmında ilaca erişimde sıkıntı yaşanmadı. Sağlık 
otoritelerinin ilaca erişimde sağladığı kolaylıklar, bu 
süreçte büyük fayda sağladı.

Yurtdışında hammadde üreten bazı firmaların 
üretim kapasitelerinde Covid-19 nedeniyle yaşanan 
düşüşler, temin edilemeyen hammaddelere neden 
olabildi. İthal edilen bazı ürünlerin tedarikinde 
zaman zaman zorluklar yaşanmış olsa da ilaç 
ihtiyacının büyük ölçüde sağlanması sektörün tüm 
paydaşları için büyük bir başarıdır.




