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BÜYÜYEN AR-GE EKİBİMİZ İLE HER
GEÇEN GÜN GÜÇLENEREK GELİŞİYORUZ
Yaşama değer katmak, insan sağlığını korumak ve
iyileştirmek amacı ile topluma yüksek kalitede
hizmet ve ürünler sunmak için çalışıyoruz.
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17.783.682,00 TL
25.000.000,00 TL

ALİ RAİF İLAÇ RAMPS UP
R&D TO GROW STRONGER
We strive to offer high-quality services and
products to add value to life and protect and improve
human health.

Drawing on its 59-year experience and with one hundred perTürk ilaç sektöründe 59 yıllık deneyimi ve yüzde yüz yerli sermayesi ile önemli bir yere sahip olan Ali Raif İlaç Sanayi, yeni
cent domestic capital, Ali Raif İlaç Sanayi has cemented its poürünlere yatırım yapmakta, yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge faalisition in the Turkish pharmaceutical industry. Our long R&D
experience enables us to continuously invest in innovation and
yetleriyle ve 2017 yılında tescillenen Ar-Ge Merkezi’nde yaptığı
introduce new products to the industry at our R&D center regisçalışmalarla Türk ilaç sanayine yeni ürünler kazandırmaktadır.
Ali Raif İlaç, 200’ü aşkın ürünü ve yeni martered in 2017.
Ali Raif İlaç ranks in the top 20 companies in
kaları ile Türk ilaç endüstrisinde ilk 20 firma
the Turkish pharmaceutical industry with over
arasında yer almaktadır. Geleceğe yatırımını
200 products and new brands on the market.
sürdüren Ali Raif İlaç, 2021 yılında temelini
Consistently investing in the future, we launcattığı ikinci fabrika yatırımı ile mevcut üretim
kapasitesini dört katına çıkarmayı, istihdamı
hed the construction of our second production
yüzde 30 artırmayı, yeni üretim hatları açarak
plant in 2021. The aim is to quadruplicate our
farklı formlarda üretim yapmayı, Ar-Ge Merkecurrent production capacity, create new jobs
by 30%, open new production lines to produce
zi’nin büyütülmesi ve yeni ürün çalışmalarının
different forms, expand our R&D center, and
çeşitlendirilmesi ile uluslararası pazarda da söz
diversify new product research. We ultimately
sahibi olunarak ihracatını büyütmeyi hedefleintend to gain a competitive edge in the global
mektedir.
marketplace and increase our exports.
Ar-Ge faaliyetlerine yatırımı öncelikleri araAli Raif İlaç considers R&D activities enorsında bulunduran Ali Raif İlaç, 2020 yılında çaPROF.DR. SERDAR ÜNLÜ, PhD.
lışmalarını 54 proje ve 21 marka ile sürdürmüşmously important, and in this regard, carried
out 54 projects and registered 21 brands in 2020.
tür. 2021 yılında Ar-Ge harcamalarını önemli
Ar-Ge Direktörü
R&D Director
In 2021, our R&D spending grew substantially,
düzeyde artırarak geliştirme gücüne güç kathelping us boost our development power. And
mış, aynı yıl patent ve marka portföyü genişletas part of our patent and brand portfolio development activime çalışmalarının yanında 1 ulusal ve 1 de uluslararası patent
tescili gerçekleştirmiştir. Dahil olduğu ve hedeflediği tedavi
ties, we registered one national and one international patent in
alanlarında hasta ve hekim için etkili, farklılaşmış farmasötik
2021. Ali Raif produces effective, differentiated pharmaceutical
formlar ile kullanım kolaylığı sağlayan ve hasta uyumunu artıforms for patients and doctors in the current and target treatran yenilikçi ürünler yapmayı sürdürmektedir. Kadın istihdament areas. Our easy-to-use innovative products help improve
patient compliance. We prioritize the employment of women,
mına önem veren Ali Raif İlaç, yüzde 75 kadın çalışan ve yüzde
as women hold 75 percent of jobs and 70 percent of executi70 kadın yöneticiye sahip Ar-Ge Merkezi ekibi ile çalışmalarına
devam etmekte, araştırmacılarına lisansüstü eğitim desteği suve positions at Ali Raif İlaç R&D Center. Additionally, we offer
postgraduate education support to our researchers to upgrade
narak hem kişisel hem de ekip donanımının artırılmasını sağtheir personal skills and improve our team efficiency. Besides
lamaktadır. Ar-Ge Merkezi yeni ürün geliştirme çalışmalarının
product development efforts, our R&D center helps organiyanında ilaç endüstrisi ve üniversiteler arasındaki işbirliğini
de önemsemektedir. Bu alanda eğitim, sempozyum ve konfeze training programs, symposiums, and conferences as part of
industry-university collaborations to help students learn more
ranslara katkı sağlayarak öğrencilerin endüstriye katılımlarını,
about our business and encourage them to join the pharmaceufaydaya ortak olmalarını ve farkındalıklarının artırılarak teşvik
edilmelerini hedeflemektedir.
tical industry and be a stakeholder.
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