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Köklü, güvenilir
ve sağlam!

Er-Kim İlaç’ı, Er-Kim Yaşam Grubu’nu ve bir şirketin 36 yıllık sürdürülebilir başarısını
Genel Müdür Dr. Sabri Öncel’e sorduk, içten ve inanç dolu yanıtlar aldık…

Ö

ncelikle sizi tanımak isteriz.
Kariyerinizdeki önemli
aşamalar ve Er-Kim İlaç’ın
profesyonel yaşamınızdaki
yeri nedir?
1982 yılında Eskişehir Anadolu
Lisesi’nden, 1988 yılında İstanbul Tıp
Fakültesi’nden mezun oldum. Mecburi
hizmet nedeniyle iki yıl Şanlıurfa’da,
daha sonra da iki yıl Eskişehir’de
hekimlik yaptım.
1992 yılında Sağlık Bakanlığı’nın
açtığı bir sınavı kazanarak Bakanlık
merkez teşkilatında Dünya Bankası
Sağlık Reformları Projesi’nde 7 sene
çalıştım. Bakanlıkta bilişim alt yapısının
kurulmasında, ICD kodlarının ülkemizde
uygulamaya sokulmasında, Aile Hekimliği
ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarının
hazırlanmasında rol aldım. Bu süreçte
Hacettepe Üniversitesi’nde Halk Sağlığı
ve Dünya Sağlık Örgütü bursuyla İngiltere
Keele Üniversitesi’nde İşletme Yüksek
Lisans Programlarını tamamladım.
Sağlık Bakanlığı’nın ve Dış İşleri
Bakanlığı’nın temsilcisi olarak
Türkmenistan ve Kırgızistan’da Manas
ve Lukman sağlık projelerinde danışman,
Devlet Planlama Teşkilatı 7. Beş Yıllık
Kalkınma Programı komisyonlarında
uzman olarak çalıştım. Başbakanlık
Kamu-Net Platformu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın
İnternet Üst Kurulu ve Maliye
Bakanlığı’nın Elektronik Ticaret Danışma
Kurulu gibi oluşumlarında görev aldım.
1998 yılında kamu görevimden istifa
ederek medikal danışman olarak
bünyesine katıldığım Er-Kim İlaç’ta daha
sonraki yıllarda sırasıyla Grup Ürün
Müdürü, Satış ve Lojistik Müdürü ve
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Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerime
devam ettim. Yaklaşık 19 yıldır çalışmakta
olduğum ve profesyonel hayatımdaki tek
özel sektör şirketi olan Er-Kim’de son 9
yıldır da Genel Müdür olarak şirketimin
amaçlarına hizmet etmekteyim.
Bize 36 senelik geçmişiyle sektörün köklü
kurumları arasında yer alan Er-Kim İlaç
hakkında bilgi verir misiniz?
Er-Kim İlaç, Yönetim Kurulu Başkanımız
olan Ergun Seval tarafından 1981 yılında
kurulmuş, tamamen yerli sermayeli bir
şirkettir. Faaliyetlerine Türkiye’deki ilk
onkoloji ilaçlarını ithal ederek başlayan
Er-Kim, daha sonraki yıllarda da ilk
radyo-opak ürünleri, ilk insan kaynaklı
hormonal ürünleri, ilk lipozomal ürünü
ülkemizde piyasaya sunmuştur ve sektörde
“ilklerin firması” olarak anılmaktadır.
Er-Kim Genel Müdürü
Dr. Sabri Öncel

Bugüne kadar 30 civarında uluslararası
firmanın münhasır distribütörü olan
Er-Kim, piyasaya sunduğu ürünlere ait
çokuluslu şirketlerle paylaştığı pazarlarda
önemli pazar paylarına ulaşmış ve bu
başarılı satışları neticesinde şu anda AİFD
üyesi olarak faaliyet gösteren 7 firmanın
kendi organizasyonları ile Türkiye’ye
girmelerine olanak sağlamıştır.
Hematoloji ve Onkoloji alanında
sunduğu ürünlerle birçok yeniliğe imza
atan Er-Kim, bugün faaliyet alanlarına
İmmünoloji, Nöroloji, Üroloji, KadınDoğum, Transplantasyon, Dermatoloji,
Endokrinoloji ve Yoğun Bakım alanlarına
hitap eden ürünleri de eklemiştir. Ürün
portföyünün en geniş olduğu dönemlerde
yıllık ciro olarak Türkiye’nin ilk 25 ilaç
firması arasında yer alan Er-Kim, bugün de
sektörün önemli oyuncuları arasındadır.
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İlaç sektörü sürekli yeni sorunlarla
karşılaşırken, Er-Kim İlaç’ın 36 yıllık
sürdürülebilir başarısının temel unsurları
nelerdir?
Er-Kim, piyasada farklılık yaratabilecek,
Türk hekimlerinin ve vatandaşlarımızın
ihtiyacı olan ürünlere öncelik vererek
bugünlere gelmiş ve 36 yıllık süreç
içerisinde tamamen kendi finans
kaynaklarıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.
Ayrıca, Er-Kim genelde çalışan şirket yaşı
yüksek bir firmadır. İçinde bulunduğumuz
bu tablonun oluşmasında, büyük bir
özveriyle ve firmalarına duydukları güvenle
çalışmakta olan tüm çalışanlarımızın
büyük katkısı bulunmaktadır.
Er-Kim İlaç hangi değerler ışığında
faaliyetlerini sürdürüyor?
Er-Kim’in tüm faaliyetlerinde ön planda
tuttuğu temel unsur ilgili mevzuata uygun
ve etik çalışma prensipleridir. 36 yıllık
geçmişinde pazara sunduğu tüm ürünlere
yönelik aktivitelerinde ilgili sağlık mesleği
mensupları ve dernekler ile karşılıklı saygı
ve güvene dayanan, bilimsel/etik ilişkiler
kuran Er-Kim bu deneyimini işe yeni
başlayan tüm çalışanlarına aktarmakta ve
bu değerlerini taviz vermeden uygulamaya
devam etmektedir.
Er-Kim’in önem verdiği bir diğer değer
ise, şirket içi uyum ve güvendir. Şirket
kültürümüzün en önemli unsuru tüm
kadrolarının yaptığı işin bir bütünün
parçası olduğunu bilmesi, her bir
kadronun karşılıklı saygı ve sevgiyle
hareket ediyor olmasıdır. Çalışanlarının
deneyimli, eğitimli ve yetkin insanlardan
oluşması, uygulamalarımızın adil, tutarlı,
kurumsallaşmış olması da Er-Kim’in
profesyonel bir ortamda çalışan bir aile
olmasını sağlamaktadır.
İletişime açık ve insani değerlere önem
veren yönetim yapısıyla daha verimli ve
etkin çalışmak adına planlama yapan ErKim, pazar dinamiklerini sürekli analiz
eden ve bu kapsamda kendisini yenileyen,
çalışanlarının fikirlerine değer veren şirket
felsefesi ile kendisini farklılaştıran ilkelere
sahiptir. Günümüzün gereklerine uygun iç
ve dış müşteri yönetimi ile Er-Kim değişime
ve gelişime açık kültürü benimsemiştir.

20 / Yaz 2017 / PharmeticSağlık

Er-Kim İlaç’ın geleceğe dönük planları
nelerdir?
Er-Kim’in orta ve uzun vadeli stratejik
planlarında deneyimli olduğumuz mevcut
tedavi alanlarında yeni ithal ürünleri
Türk Tıbbının hizmetine sunmaya devam
etmek, sözleşmeli üretim ile jenerik
ürünleri portföyüne katmak, reçetesiz
ürünler ve tüketici sağlığı pazarlarına
girmek ve bazı komşu ülkelerde de
faaliyete geçmek yer almaktadır.
Daha kısa vadede ise, mevcut
ürünlerimizde satış ve pazar paylarımızı
artırırken, 2017’de 3 yenilikçi ürünün
lansmanını planlıyoruz. Ayrıca, yeni
kurmuş olduğumuz Er-Kim Yaşam Grubu
bünyesinde portföyümüze katmakta
olduğumuz OTC, tıbbi cihaz ve dermokozmetik ürünlerle de sektördeki
konumumuzu güçlendireceğiz.
Yeni kurduğunuz “Er-Kim Yaşam” Grubu
bünyesinde ne tür ürünler yer alacak?
Biz Türkiye’de OTC ve geri ödemesiz
sağlıklı yaşam ürünleri tüketiminin
ilaç pazarından daha da hızlı bir
artış göstereceğini öngörüyor ve
yeni ürün bulma çabalarımızı bu
alanlarda yoğunlaştırıyoruz. Ancak,
deneyimlerimize dayanarak ve OTC
pazarının dinamiklerini de göz önünde
bulundurarak, şu anda piyasada olan
ürünlerden farklı, sağlığın korunması
ve geliştirilmesi için gerçekten ihtiyaç
duyulabilecek, bilimsel alt yapısı olan ve
kalitesinden emin olduğumuz bir ürün
portföyü oluşturmaya gayret etmeye

çalışıyoruz. Bu kapsamda, ilk aşamada
Avrupa’da pek çok ülkede piyasada bulunan
“VesalePharma - Probiotic Solutions”
firmasının 5 probiyotik ürününü ve
Imunoglukan firmasının doğal istiridye
mantarından elde edilen Imunoglukan®
etkin maddeli bağışıklık sistemi desteklerini
piyasaya veriyoruz.
2017 yılı sonbaharına doğru ise, henüz
Türkiye’de olmayan bir konsept ile bazı
kronik hastalıklarda hastanın yaşam
kalitesini artırmaya yönelik 9 üründen
oluşan bir ürün gamını kullanıma
sunacağız.
Er-Kim İlaç’ı daha yakından tanımamızı
sağlayan bilgiler için teşekkür ederiz. Son
olarak, eklemek istediklerinizi rica ederiz.
Biz 2017 yılını Er-Kim’in “ikinci 36 yılının
başlangıcı” olarak görüyoruz ve Er-Kim
Yaşam Grubu’nun faaliyete geçmesiyle
birlikte şirketimizin yeni bir perspektif
kazanarak önemli bir atılıma imza
atacağına inanıyoruz.
Sektördeki tüm iş ortaklarımızla birlikte,
bundan böyle sadece tedavi etmek
için değil, sağlığın korunmasına ve
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla
gıda takviyeleri, kişisel sağlık bakım
ürünleri ve tıbbi cihaz alanlarında da aynı
kalite ve yüksek teknolojili ürünler için
yatırımlarımızı sürdürerek, insan hayatının
iyileştirilmesi hedefini gerçekleştirmek için
çalışacağız. 36 yıllık şirket kültürümüzü
OTC pazarında da tüm sağlık mesleği
mensubu iş ortaklarımızla beraber uyum
içinde paylaşacağımıza, bütünlük algımızı
ortak paydalarda buluşturup sektörü ileriye
taşıyacağımıza inancımız tam.

