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İEİS’in Mesajı 

 

Değerli paydaşlar, 

 

İEİS olarak 50 yılı aşkın süredir Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için faaliyetlerimize aralıksız 

devam ediyoruz. Sektörümüzün ilerlemesi ve ekonomik kalkınması kadar sosyal gelişimi ve 

çevreyi gözeten yaklaşımları da faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Ancak bu şekilde 

sürdürülebilir bir değer yaratabileceğimize inanıyoruz.  

 

Sektörümüz adına her türlü ilerleme ve yenilikte öncü rol oynama misyonumuzla, 2010 yılında 

Küresel İlkeler Sözleşmesinin, pek çok ilaç firmasının katılımını sağlayarak,  sektör bazındaki ilk 

imzacısı olduk. 

 

7 yıl önce başladığımız bu yolculukta önemli adımlar attık, anlamlı gelişmeler kaydettik. Söz 

konusu ilkeleri uzun zaman önce benimsemiş ve iş süreçlerine aktarmış bir kurum olarak, farklı 

çalışmalarımızla somut adımlar attık, yeni uygulama alanları geliştirdik, yaygınlaşması için tüm 

paydaşlarımıza her platformda iletişimini yaptık. Yöneldiğimiz her çalışma alanıyla farklı pek çok 

şey yapabileceğimizi gördük, bu heyecanla çalışmalarımızı sürdürdük.  

 

Bu sene, ikinci ilerleme raporumuzu yayınlamanın gururunu yaşıyoruz. 2017 yılı raporumuzda 

son iki yılda hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimizi ve geleceğe dair planlarımızı sizlerle 

paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

 

Küresel İlkeler Sözleşmesinin benimsemiş olduğu insan hakları, çalışma standartları, çevre ve 

yolsuzlukla mücadelenin kritik önemde ve hepimizin ortak meselesi olduğunun bilincindeyiz.   

 

İlaç endüstrisinin önde gelen, saygın ve referans kuruluşu olarak insana ve yaşadığımız çevreye 

duyduğumuz saygı ve sorumluluk anlayışıyla üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine 

getirmek için çalışıyoruz.  

 

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerimize hız kesmeden 

devam edeceğimizi bildiriyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

 

 

 

 

 

Nezih Barut 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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 1. İEİS Hakkında 

 

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) olarak, 1964 yılından bu yana, üyelerimizin çalışma 

koşullarını iyileştirmek, endüstrimizde sağlıklı ve sürdürülebilir rekabet ortamını geliştirmek için 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok geniş ve farklı çalışma alanlarında hizmet veren ulusal ve çok 

uluslu 55 üyemizle,  endüstrimizin bütün alanlarıyla yakından ilgileniyor, gelişimi ve sorunlarının 

çözümü için çalışıyoruz.  
 

İEİS Yönetim Kurulu 

Başkan 

Nezih Barut Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Başkan Yardımcısı 

Ali Arpacıoğlu Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Üyeler 

Muzaffer Bal Ali Raif İlaç San. A.Ş. 

Bülent Karaağaç Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Elif Çelik EİP Eczacıbaşı İlaç Paz. A.Ş. 

Hakan Yıldırım Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

İsmail Öncel İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Öztürk Oran Innogens İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Murat Barlas Liba Laboratuarları A.Ş. 

 

İEİS Denetleme Kurulu 

Hakan Şahin Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

İsmail Yormaz Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Özdemir Şengören UCB Pharma A.Ş. 

 

İEİS Disiplin Kurulu 

İlker Özbay Daiichi-Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti. 

Gamze Yüceland Takeda İlaç Sağlık San. Tic. Ltd. Şti. 

Süha Taşpolatoğlu Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
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Üyeler 

 

Abbott Laboratuarları İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. 

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Ali Raif İlaç San. A.Ş. 

Allergan İlaçları Tic. A.Ş. 

Aroma İlaç San. Ltd. Şti. 

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş. 

Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. 

Centurion Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Cinnagen İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Daiichi-Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti. 

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

DG Farma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Drogsan İlaçları San. ve Ticaret A.Ş. 

Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 

Ekin Kimya Tic. A.Ş. 

Exeltis İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş. 

Generica İlaç San. ve Tic A.Ş. 

Gripin İlaç A.Ş. 

Hasbiotech İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Haver Farma İlaç A.Ş. 

İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş. 

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Innogens İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Kansuk Laboratuarı San. ve Tic. A.Ş. 

Kurtsan İlaçları A.Ş. 

Liba Laboratuarları A.Ş. 

MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.                                                             

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Novagenix Bio Analitik İlaç Ar-Ge A.Ş.  

Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Orva İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Pensa İlaç San. ve Tic. A.Ş 

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
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Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

RSY & İlsan İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. 

Takeda İlaç Sağlık San. Tic. Ltd. Şti. 

Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Turgut İlaçları A.Ş. 

UCB Pharma A.Ş. 

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

Yenişehir Laboratuarı Tic. ve San. Ltd. Şti. 

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. 

 

Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İEİS’in Üyesi Olduğu Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 
 

 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 

 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

 Medicines for Europe  

 Avrupa Reçetesiz İlaç Üreticileri Birliği (AESGP) 

 Amerikan – Türk Konseyi 

 ABD Farmakopesi 

üyesiyiz. 

 Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) 
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imzacısıyız. 

 

İlaç endüstrisini temsil ettiğimiz kuruluşlar 

 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Ekonomik Değerlendirme Komisyonu 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim 

Komisyonu 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

 Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAKDER) 

 ISPOR Türkiye 

 

Sorumluluklarımız  

 

 Türkiye ilaç endüstrisinin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için 

çalışmalar yürütmek; 

 Türkiye ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilaç pazarında sağlıklı rekabet 

ortamının gelişimi için çalışmak; 

 Türkiye ilaç endüstrisinin başta biyoteknoloji alanı olmak üzere Ar-Ge yetkinliğinin 

artırılması için öncü rol üstlenmek; 

 Türkiye‟de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişimine etkin katkı sağlamak amacıyla 

kurulan Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunun koordinasyonunu yürütmek; 

 Türkiye ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün artması için kurulan Türkiye İlaç 

İhracatçıları Platformu‟nun koordinasyonunu yürütmek; 

 Endüstriye ilişkin verileri ve sağlık istatistiklerini derlemek ve yayınlamak; 

 Türkiye ilaç endüstrisini uluslararası platformlarda temsil etmek, 

 İlgili resmi ve akademik kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleriyle endüstride Ar-Ge 

faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak, 

 Türkiye ilaç endüstrisinin faaliyetlerinde yüksek düzeyde etik standartların korunması 

yönünde çalışmak; 

 İhtiyaç duyulan acil durumlarda endüstri harekete geçirilerek ulusal ve uluslararası 

kuruluşlara ilaç sağlanmasını koordine etmek. 

 

 2. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne İlişkin Durum Raporu 

 

İnsan Hakları 

 

1. İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli 

2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı 

 

İEİS olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin tüm maddelerini 

benimsemiş ve iş süreçlerimize aktarmış durumdayız. İnsan haklarının ve çalışan haklarının 

korunması ve geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz sektörün 
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stratejik öneminin ve ilaca erişimin en temel insan hakkı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Sağlık politikalarının bu kapsamda oluşturulması için yoğun çaba gösteriyor, etkin 

rol oynuyoruz.  

 

Doğal afet, iç savaş, kıtlık gibi durumlarda ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimin en temel insan 

hakkı olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında ilaca ihtiyaç duyulan her durumda 

ilaç yardımlarının koordinasyonunu üstlenmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de, bu faaliyetimize 

ara vermeden devam edeceğiz. 

 

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişimi sonrasında, İEİS üyeleri 

olarak darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralılarımıza yardım için 

başlatılan kampanyaya 2.251.000 TL katkı sağladık.  

 

2016 yılında, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışmalara başladık. Bu çerçevede yasal 

yükümlülüklerimizin çok üstünde çalışmalar gerçekleştirdik.  

 

Ofis ortamının risk analizini yaptırdık ve gerekli önlemleri aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü temel 

yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Çalışanlarımızın sağlık 

dosyaları oluşturuldu. 

 

Önümüzdeki dönemde bu alandaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımıza gerekli 

eğitimleri aldırmayı ve alınan eğitimlerin belirli aralıklarla yenilenerek bilgilerin güncel 

tutulmasını sağlamayı hedefliyoruz. 

 

Çalışma Standartları 

 

3. İlke: İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere 

hakkını etkin biçimde tanımalı 

4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli 

5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli 

6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli 

 

Bir işveren sendikası olarak çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını benimsiyoruz. Üye 

firmalarımızın çalışanlarıyla toplu sözleşme müzakerelerine taraf olarak katılıyoruz. 

 

Üyesi bulunduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu aracılığıyla bu kapsamda 

yapılan mevzuat oluşturma ve güncelleme çalışmalarına katılıyoruz. 

 

İEİS olarak, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi ilkesini bütün çalışma alanlarımız için 

temel unsur olarak alıyoruz. Çocuk işçi çalıştırılmasının, çocuk işçi çalıştıran tedarikçilerle iş 

yapılmasının karşısında yer alıyoruz.  

 

Önceki ilerleme raporumuzda belirtmiş olduğumuz üzere, bu alanda farkındalık yaratmak 

amacıyla bir çalışma yaptık. 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm 
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üyelerimize yazıyla bu konuda taviz vermeyen bir endüstrinin parçası olmaktan mutluluk 

duyduğumuzu belirttik ve tedarikçilerinin de çocuk işçi çalıştırmadığının özenle değerlendirilmesi 

hususuna dikkatlerini çektik. Önümüzdeki dönemlerde de üyelerimizle benzer hatırlatmalar 

paylaşarak konuyu gündemlerinde tutmayı planlıyoruz.  

 

İEİS olarak işe alım ve çalışma süreçlerinde asla ayırım gözetmemekteyiz. İşe alım sürecinde tek 

kriterimiz iş tanımının gerektirdiği özelliklere uygunluktur. İEİS‟te kadın çalışan oranı %55‟tir. 

 

Önceki ilerleme raporumuzda hedeflediğimiz gibi üye çalışanlarımız arasında cinsiyet dağılımını 

belirlemek amacıyla bu yıl içinde bir çalışma gerçekleştirdik. Buna göre, İEİS üyelerinin istihdamı 

18.309‟dur. Üyelerimizin kadın istihdamı %32‟dir. Bu oran beyaz yakalı çalışanlarda %34, mavi 

yakalı çalışanlarda ise %25‟tir.  

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadın 

istihdamını desteklemek amacıyla başlatılan „Büyükanne Projesi‟nin imzacısı olduk. Projeyle, 

torunlarının bakımını üstlenen büyükannelere düzenli gelir kaynağı sağlanması öngörülüyor. 

Protokol kapsamında İEİS üyeleri 500 aileye verilecek olan yardıma destek olacak. 

 

İEİS olarak, çalışanlarının kişisel gelişimlerini, mesleki yeterliliklerini ve bilgilerini artırmayı 

önemsiyoruz. Bu kapsamda 2017 yılı içinde çalışanlarımızı insan kaynakları değerlendirme 

sürecinden geçirdik. Bu çalışmanın çıktıları kapsamında her çalışan için farklı eğitim etkinliklerine 

katılım planlanacaktır.  

 

Kişisel ve mesleki gelişimin yanında çalışanların sektöre ilişkin son gelişmelerden haberdar 

olmalarını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası konferans ve eğitim etkinliklerine katılımları 

sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de bu kapsamdaki çalışmalara devam edeceğiz. 

 

Çevre 

 
7. İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli 

8. İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu 

desteklemeli 

9. İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemeli 

 

İEİS olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörün her türlü çalışmasında çevreye karşı duyarlı ve 

sorumlu olmasını öncelikli konularımızdan birisi olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 

geçtiğimiz süreçte de her zaman olduğu gibi çevre ve atık yönetimine yönelik mevzuat 

çalışmalarının içerisinde yer aldık.  

 

Üretim, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında faaliyet gösteren İEİS Üretim Çalışma Grubu 

geçtiğimiz süreçte bir araya gelerek temel çalışma alanları arasında yer alan çevre ile iş sağlığı ve 

güvenliğinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi, dönemsel çalışma planları 

hazırladı.  
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Önümüzdeki süreçte atık sorunlarına ilişkin detaylı bir analizin hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına ziyarette bulunmayı planlıyoruz. 

 

Üretim Çalışma Grubumuzun bir diğer önemli çalışma alanı ise Sanayi 4.0 dönüşümüdür. İlaç 

sektörü sanayi 4.0 dönüşümü konusunda öncü sektörlerden birisidir. Havalandırma otomasyonu, 

ITS kare kod sistemi, insansız depo gibi teknolojilerle bu dönüşüme hizmet etmektedir. 

Önümüzdeki süreçte bu dönüşüme daha da entegre olmak için çalışmalarımızı artırmayı 

hedefliyoruz. Sanayi 4.0 ile üretimin miktarı ve kalitesi artarken atıklar ile enerji ve su tüketimi 

azalacak, çevre ve doğa korunacaktır. 

 

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde, İEİS olarak, TÜSİAD Sanayi 4.0 Çalışma Grubu‟na daha 

etkin katılım sağlamayı ve sektör özelinde sorunlar, öneriler ve beklentilere yönelik somut 

önerilerle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ziyarette bulunmayı hedefliyoruz.  

 

Yolsuzlukla Mücadele 

 
10. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli 

 

İlaç endüstrisi olarak çok sıkı denetimlere tabi olan son derece regüle bir pazarda faaliyetlerimizi 

sürdürüyoruz.  

 

Rekabetin yüksek olduğu ilaç endüstrisinde, diğer sanayi kollarında olduğu gibi pazarlama ve 

satış faaliyetleri önemli rol oynuyor. Buradaki kritik konu ilaçların pazarlanmasında endüstrinin 

yüksek etik standartlarının korunması ve kamu yararı değerlerine uyulmasıdır. 

 

Ülkemizde, ilaç tanıtım faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

 

İEİS olarak Sağlık Bakanlığı‟nın tanıtımla ilgili düzenlemelerine ek olarak, aynı konuda kendi 

düzenlemelerimize sahibiz. Üyelerimiz arasında bir özdenetim mekanizması görevi gören “İEİS 

İlaç Tanıtım İlkeleri ve Sağlık Mensuplarıyla İlişkiler Hakkında Yönetmelik”, 1990 yılından bu yana 

uygulanıyor. İEİS üyesi firmaların uymakla yükümlü oldukları ilkelerin ihlal edildiği saptandığında, 

Tanıtım İlkeleri Denetleme Kurulu değerlendirmesi ve Disiplin Kurulu kararına göre üyelikten 

çıkarmaya kadar varan yaptırımlar söz konusu oluyor. Değişen koşullar çerçevesinde, Kılavuz, 

revize ediliyor.  

 

Sadece endüstrimizle sınırlı kalmaksızın ülkemizde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda 

atılacak her türlü adımın, bu alanda geliştirilecek politikaların sonuna kadar destekçisiyiz. 

 

 

 


