NEZİH BARUT 4. KEZ İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Nisan 2017 Çarşamba
günü Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. İEİS Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yapılan ilk Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda 9 yıldır İEİS Başkanlığı’nı yürüten Nezih Barut, yeniden Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na, Ali Arpacıoğlu ise yeniden Başkan Yardımcılığı’na seçildi. 4. kez Yönetim Kurulu Başkanı
seçilen Nezih Barut; ilaç endüstrisi için yapılacak çok şey olduğunu belirterek, “Gelecek dönem
hedefimizde üretim, ihracat, Ar-Ge ve biyoteknoloji yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen Yerelleşme Uygulamasını sonuna kadar destekliyoruz. Bu uygulama, ülkemizin dış ticaret
açığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İkinci fazı da devreye alınan yerelleşme uygulaması
sayesinde her iki fazın toplamında, dış ticaret açığında neredeyse 600 milyon dolarlık bir iyileşme
rakamına ulaşmış olacağız” dedi.
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Nezih Barut, dördüncü
kez yönetim kurulu başkanı seçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcılığını ise Ali Arpacıoğlu yeniden
getirildi. 9 yıldır bu görevi sürdürdüğünü belirten Nezih Barut, İEİS’in üye tabanını her geçen yıl
genişlettiğine dikkat çekerek “2008’de 41 olan üye sayımız bugün 54’e ulaşırken, 5 olan çokuluslu üye
sayımız ise bugün 16’ya yükseldi” dedi. İEİS, bu seneki genel kurul toplantısında yeni bir geleneği de
başlattı. Üyelikte, 5, 10, 15, 25 ve daha fazla yılı doldurmuş firmalara birer teşekkür plaketi takdim
edildi.
Nezih Barut: “2016 yılında başarılı bir çalışma dönemi geçirdik”
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşma yapan İEİS
Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut; 2016 yılında başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini, 2017
yılının daha başarılı olmasını umduklarını söyledi. Barut sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendika olarak
fiyatlandırma ve geri ödeme alanında büyük mücadeleler verdik. Endüstrimizin ihracat potansiyelini
harekete geçirerek Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu’nu kurduk. Ar-Ge alanında teşviklerin
artırılmasını sağladık ve uygulamadaki eksiklikleri giderdik. Fikir babası olduğumuz yerelleşme projesi
endüstri için paha biçilmez bir kazanç oldu. Bu projenin Hükümet Programı’na girmesine önemli
katkılarda bulunduk. Endüstrimizin geleceği için büyük önem taşıyan biyoteknolojiye odaklandık,
2016 yılı sonunda Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu kurduk. Gelecek dönem hedefimizde
üretim, ihracat, Ar-Ge ve biyoteknoloji yer alıyor” dedi.
“İlaçta Yerelleşme Uygulaması’nı destekliyoruz”
İEİS’in bugün kamu nezdinde referans ve en saygın sektör kuruluşu haline geldiğini vurgulayan Nezih
Barut, “Daha önümüzde endüstrimiz için yapacağımız çok şey var. Gelecek dönem hedefimizde
üretim, ihracat, Ar-Ge ve biyoteknoloji yer alıyor. Tabii ki içinde bulunduğumuz zor koşulların
farkındayız. Ancak güçlü, saygın ve donanımlı bir kuruluş olarak hedeflerimize birer birer ulaşacağız”
dedi. Yeni dönemle ilgili görüşlerini açıklayan Nezih Barut, Sendika olarak Sağlık Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen Yerelleşme Uygulaması’nı desteklediklerini ifade etti. İEİS olarak hedeflerinin, Türk
ilaç endüstrisinin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve Türkiye ekonomisine yaptığı
çok yönlü katkıyı daha da artırmak olduğunu söyleyen Nezih Barut, şöyle konuştu: “Bu uygulama ile
zaten üretmekte olduğumuz ancak bir yandan da ithal ettiğimiz ürünlerin ülkemizde üretilir hale
gelmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama, ülkemizin dış ticaret açığının azaltılmasına önemli katkı

sağlayacaktır. İkinci fazı da devreye alınan Yerelleşme Uygulaması sayesinde her iki fazın toplamında,
dış ticaret açığında yaklaşık 600 milyon dolarlık bir iyileşme rakamına ulaşmış olacağız.”
Nezih Barut: “İlaç endüstrisinde akredite Ar-Ge merkezi sayısı 22’ye ulaştı”
Üretimde Ar-Ge faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Nezih Barut sözlerini şöyle sürdürdü: “İEİS
olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle, sektörün gelişimini destekleyecek öncü adımlar atmaya devam
ediyoruz. En çok üzerinde durduğumuz konu ise ilaçta gelişimin temel lokomotifi olan Ar-Ge
yatırımları. Endüstrimiz bu konuda son derece duyarlı ve bilinçli. Akredite Ar-Ge merkezi sayımız
yıldan yıla artıyor. 22 Ar-Ge merkezi ile sektörümüz bu alanda oldukça önemli bir noktaya ulaştı. Yine
dünyada toplam ilaç pazarında yüzde 20’den fazla bir paya sahip olan ve sektörün geleceğini
şekillendirecek olan biyoteknoloji konusu da hem Sendikamızın hem de sektörümüzün odaklandığı
alanlardan biri.”
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