
ÜYESi OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR
INSTITUTIONS WE ARE AFFILIATED WITH

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Turkish Confederation of Employer Associations (TISK) 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Foreign Economic Relations Board (DEIK)

Medicines for Europe
Medicines for Europe  

Avrupa Reçetesiz İlaç Üreticileri Birliği (AESGP) 
Association of the European Self-Medication Industry (AESGP) 

Amerikan – Türk Konseyi
American Turkish Council (ATC)  
 
ABD Farmakopesi (USP)
US Pharmacopeia  

Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)
IEIS is a signatory party to the UN Global Compact 

İlaç endüstrisini temsil ettiğimiz kuruluşlar
We represent the industry in

Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
Social Security Institution (SGK) Medical Economics Evaluation Board

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve 
Denetim Komisyonu
Ministry of Science, Industry and Technology-R&D Centers Commission

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Turkish Industry and Business Association (TUSIAD)

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAKDER)
National Accreditation Board for Pharmacy Education

ISPOR Türkiye
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR) Turkey

İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER
SENDİKASI (İEİS)
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS
ASSOCIATION OF TURKEY (IEIS)

İEİS, 1964 yılında üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlık politikalarının 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

IEIS was established in 1964 to improve and bolster business conditions of its 
members and to contribute to the development of healthcare policies in Turkey. 

FAALiYETLER ACTIVITIES
Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi
için çalışmalar yürütmek.
Carrying on activities with the mission to make the Turkish pharmaceutical industry a global player and a 
leading drug manufacturer in the world.

Türkiye ilaç endüstrisinin başta biyoteknoloji alanı olmak üzere Ar-Ge yetkinliğinin artırılması
için öncü rol üstlenmek.
Enhancing R&D capacity of the industry especially within the �eld of biotechnology.

Türkiye'de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişimine etkin katkı sağlamak amacıyla kurulan 
Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu'nun koordinasyonunu yürütmek.
Facilitating the functioning of and providing services to the Turkish Biopharmaceuticals Platform 
which was set up to contribute  to the development of biopharmaceuticals industry in Turkey.

Türkiye ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün artması için kurulan Türkiye İlaç İhracatçıları 
Platformu’nun koordinasyonunu yürütmek. 
Facilitating the functioning of and providing services to the Turkish Pharmaceutical Exporters Platform 
which was set up to increase the international competitiveness of the industry. 

Endüstriye ilişkin verileri ve sağlık istatistiklerini derlemek ve yayınlamak.
Compiling and publishing industrial data as well as health statistics.

Türkiye ilaç endüstrisini uluslararası platformlarda temsil etmek. 
Representing the Turkish pharmaceutical industry in international platforms.

İlgili resmi ve akademik kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleriyle endüstride 
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak. 
Cooperating with public and academic institutions and other NGOs to support R&D activities in the industry.

Türkiye ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilaç pazarında sağlıklı rekabet 
ortamının gelişimi için çalışmak.
Ensuring sustainability of the industry as well as maintaining a healthy competitive
environment in the market.

Türkiye ilaç endüstrisinin faaliyetlerinde yüksek düzeyde
etik standartların korunması yönünde çalışmak. 
Working towards sustaining high level of 
ethical standards in the industry.

İhtiyaç duyulan acil durumlarda 
endüstri harekete geçirilerek ulusal ve
uluslararası kuruluşlara ilaç
sağlanmasını koordine etmek.
Mobilizing and coordinating the industry
for providing medicines to domestic and
international relief agencies when needed.

iEiS ÜYELERi
IEIS MEMBERS

Ulusal ve çokuluslu üyelerimizin 
temel faaliyet alanını ilaç 
üretimi oluşturmaktadır.

Pharmaceutical production is 
the main field of activity of 
IEIS’ local and multinational 

members.
 

İEİS, referans üründen eşdeğer 

ürüne, referans biyoteknolojik ve 

biyobenzer ilaçlara, etkin madde 

üretiminden ithalatına, kan 

ürünleri, aşılar vb. ürünlerin  

hastalara sunulması ve fason 

üretime kadar geniş ve farklı 

çalışma alanlarındaki firmalara 

hizmet vermektedir.

We cater to a diverse group of 

companies with different business 

interests stretching from the 

production and import of originator 

products to branded generics, 

reference biotechnological products 

to biosimilars, active ingredients as 

well as contract manufacturing.

ÜYELERiMiZiN
PROFiLi

OUR MEMBERS’
PROFILE 

İSTANBUL OFİSİ
ISTANBUL HEAD OFFICE
Nef 09 B Blok Kat: 10 Sanayi Mah. 
Hümeyra Sok. No: 7 34115 Kağıthane 
İstanbul
T: +90 212 353 11 20
F: +90 212 353 11 41

ANKARA OFİSİ
ANKARA OFFICE
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi 
Caddesi No:18 Ambrosia Plaza Kat:10 
Çukurambar - Ankara

T: +90 312 431 96 07
F: +90 312 435 15 78

www.ieis.org.tr
info@ieis.org.tr

www.trpharmaexporters.org.tr

Ulusal Firmalar

Local companies

Üreticiler

Manufacturers

İthalatçılar

Importers

Fason Üreticiler

Contract manufacturers

Kan Ürünleri

Blood products

Dolum Tesisleri

Filling facilities

Çok Uluslu Firmalar

Multinational companies

Eşdeğer İlaçlar

Branded generics

Referans İlaçlar

Originator products

Etkin Maddeler

Active ingredients

Biyoteknolojik Ürünler

Biotechnology products



İEİS Genel Merkezi İstanbul’da olup Ankara’da bir ofisi bulunmaktadır. 
IEIS’ Head Office is located in Istanbul. It has an office in Ankara, as well. 

İEİS üye firmalarının temsilcilerinden oluşan çalışma grupları birçok 
alanda faaliyet göstermektedir.

Formed by the representatives of IEIS member companies, our 
working groups operate on many fields such as;

İEİS Çalışma Gruplarımız
Our Working Groups

Government Relations

R&D

Biotechnology

Environment

Health and Safety at Work

Pharmacovigilance

Intellectual Property Rights

Pricing and Reimbursement

Legal A�airs

Quality Assurance

Corporate Communications

OTC

Licensing

Manufacturing

Promotional Activities

Taxation

Ankara Temsilcileri

Ar-Ge 

Biyoteknoloji

Çevre

İş Sağlığı ve Güvenliği

Farmakovijilans 

Fikri Mülkiyet Hakları 

Fiyatlandırma ve Ödeme

Hukuk İşleri

Kalite Güvence 

Kurumsal İletişim 

Reçetesiz Ürünler 

Ruhsatlandırma

Üretim Faaliyetleri 

Tanıtım Faaliyetleri

Vergi

Sağlık Bakanlığı’nın tanıtımla ilgili düzenlemelerine ek olarak, İEİS’in tanıtıma ilişkin 

kılavuzu 1990 yılından bu yana yürürlüktedir. Bir öz denetim mekanizması olarak 

üyelerimizin etkinliklerinin Kılavuz’a uygunluğu Tanıtım İlkeleri Denetleme Kurulu 

tarafından denetlenmektedir.   

In addition to the regulations of the Ministry of Health for promotional activities, 

IEIS has been implementing its own guideline since 1990. Prepared for the purpose 

of establishing a self-regulatory mechanism among its members, the guideline enables 

the supervision of such activities through a Supervisory Board.

TANITIM İLKELERİ DENETLEME KURULU
SUPERVISORY BOARD FOR CODE OF PROMOTION

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ PLATFORMU  
TURKISH BIOPHARMACEUTICALS PLATFORM

İEİS olarak ülkemizde biyoteknolojik ilaç alanının gelişimine daha etkin katkı sağlamak 
hedefiyle, İEİS üyeleriyle sınırlı olmaksızın biyoteknoloji alanında faaliyeti bulunan firmaların 
katılımıyla, 2016 yılında “Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu” oluşturulmuştur.

The Platform was established in 2016, with the participation of companies in the 
biotechnology field not limited to IEIS members. Its purpose is to contribute to the 
development of biopharmaceuticals field in our country.

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ PLATFORMU’NUN 
TEMEL FAALIYETLERİ ŞUNLARDIR;
THE MAIN ACTIVITIES OF THE TURKISH 
BIOPHARMACEUTICALS PLATFORM 
ARE AS FOLLOWS:

 Biyoteknolojik ilaçlara yönelik sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, 
 Dealing with issues related to biopharmaceuticals and developing position papers,

 Teşvik mekanizmalarından daha fazla yararlanılabilmesi için çalışmalar yapmak,
 Trying to establish an e�ective incentive scheme in this area,

 Ülkemiz ihtiyaçlarına uygun mevzuat ortamının oluşturulmasında etkin olmak,
 Creating a regulatory environment in line with needs,

 Kamu ve akademik kuruluşlarla yakın işbirliği geliştirmek, 
 Developing close cooperation with public and academic institutions,

 Sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak,
 Boosting health professionals’ knowledge and awareness related to biopharmaceuticals,

 Ulusal ve uluslararası STK’larla işbirliği yapmak,
 Collaborating with national and international NGO’s,

 Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
 Organizing local and international biotechnological events

TÜRKİYE İLAÇ İHRACATÇILARI PLATFORMU
TURKISH PHARMACEUTICAL
EXPORTERS PLATFORM
İEİS’in ilaç endüstrisinin küreselleşmesi hedefi doğrultusunda, endüstrimizin hedef 

dış pazarlarda tanıtılması ve ihracat hacminin artırılması için, İEİS üyeleriyle sınırlı 

olmaksızın ihracatçı firmaların katılımıyla, 2012 yılında, “Türkiye İlaç İhracatçıları 

Platformu” oluşturulmuştur.

The Platform was established in the beginning of 2012, with the participation of 

exporter companies not only confined to IEIS members. Its aim is to promote the 

industry’s high standards in international markets and increase its competitiveness 

to make it a leading exporter in the global market. 

İEİS ORGANİZASYONU
IEIS ORGANIZATION

TÜRKİYE İLAÇ İHRACATÇILARI PLATFORMU’NUN 
TEMEL FAALİYETLERİ ŞUNLARDIR;
TURKISH PHARMACEUTICAL EXPORTERS
PLATFORM'S MAIN ACTIVITIES ARE AS FOLLOWS:

Türkiye ilaç endüstrisinin ihracatının artırılması için politika ve stratejiler geliştirilmesi,

Developing policies and strategies to increase exports of the Turkish pharmaceutical industry,

Hedef pazarlarda, Türkiye ilaç endüstrisinin tanıtılması için etkinlikler organize edilmesi, mevcut 

etkinliklere katılım sağlanması,

Organizing and participating in events and trade missions in target markets to promote the Turkish pharmaceutical industry,

Platform üyeleri ve hedef pazarlardaki otoriteler arasındaki ilişkilerin geliştirilerek, üretim tesislerinin onay 

almasının kolaylaştırılması, mevzuatta karşılaşılan sorunların giderilmesi,

Networking between the Platform members and foreign drug authorities to facilitate certi�cation of 

production plants and to overcome regulatory issues,

Hedef pazarlar için stratejiler belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılması,

Conducting research to determine strategies for target markets,

Platform faaliyetlerine yönelik stratejik desteklerini sağlamak için ülkemizdeki ilgili resmi otoritelerle 

düzenli iletişim kurulması.

Sustaining a continuous dialogue with Turkish authorities to maintain their strategic support to the Platform’s activities.

Mevzuat ve Hukuk İşleri Regulatory and Legal Affairs

 Ruhsatlandırma, �yatlandırma, geri ödeme, tanıtım,  �kri mülkiyet hakları gibi konularla   
 ilgili düzenlemeler bu birimin sorumluluğundadır. Çeşitli alanlardaki çalışma gruplarını koordine  
 etmek ve pozisyon belgelerinin hazırlanması da bu birimin faaliyet alanına girer.  

 Rules and regulations pertaining to areas such as registration, pricing, reimbursement, promotion,  
 intellectual property rights fall into the responsibility of this department. Its activities include the  
 supervision of various working groups as well as the production of position papers.

Endüstriyel İlişkiler Industrial Affairs

 Sendika’nın yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini yönetir. Birim ayrıca, Türkiye İlaç  
 İhracatçıları Platformu'nun ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu'nun çalışmalarını yürütür.  
 Üretim, çevre, Ar-Ge ve biyoteknoloji gibi endüstriyi yakından ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapar.

 It is responsible for overseeing the relations with domestic and international a�liations of the  
 association. The department also supervises the activities of the Turkish Pharmaceutical Exporters  
 Platform and Turkish Biopharmaceuticals Platform. Industrial topics such as manufacturing,   
 environment, R&D and biotechnology also fall into the scope of  this department.

İlaç Politikaları ve Araştırma Policy and Research

 Birim, yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ilaç politikalarını analiz ederek, Sendika’nın politika geliştirme  
 amacına yönelik çalışmalar yapar. Farklı kaynaklardan topladığı yurtiçi ve yurtdışı sağlık ve ilaç  
 verilerini bir araya getirir ve yaptığı katma değerli analizlerle çeşitli rapor ve sunumlar hazırlar. 

 The department supports policy making e�orts of the Association by analyzing health policies at  
 home and abroad. It gathers domestic and international health care and pharmaceutical data from  
 various sources and puts together value-added analysis in the form of reports and presentations.

Kurumsal İletişim Corporate Communications

 Birim, Sendika’nın stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, üyelerle, basınla ve diğer   
 paydaşlarla ilişkileri yürütür. Kurumsal yayınların içeriklerini hazırlamak, basım ve dağıtımlarını  
 sağlamak da bu birimin faaliyet alanına girer. Birim ayrıca, eğitim toplantıları, seminerler ve  
 konferanslar organize eder, internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenir.   

 The department manages the relations with members, media and other stakeholders through  
 strategic communication. Its activities include preparing the content, publishing and distribution of  
 corporate publications. It is also responsible for organization of meetings, seminars and conferences  
 and running the associations’ website and social media accounts as well. 

Ankara Temsilciliği Ankara Office

 Resmi otorite ile etkin iletişim halinde olan Ankara Temsilciliği, endüstri ve politika yapıcılar arasında  

 köprü görevini üstlenir. Temsilcilik ayrıca Sendikayı, çeşitli resmi platformlarda temsil eder.  

 The representative o�ce in Ankara is regularly in touch with public authorities and serves as a  
 valuable bridge between the industry and policy-makers. It also represents the association on  
 various public platforms.

İdari ve Mali İşler Administrative and Financial Affairs

 Mali ilişkiler, nakit yönetimi ve satın alma faaliyetlerinden sorumludur. 
 Vergilendirme mevzuatına ilişkin gelişmeleri takip eder.

 Financial A�airs is responsible for the cash management and purchasing activities. 
 They also follow  the developments with regards to taxation regulations.




