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Novakim İlaç A.Ş  Veteriner İlaç sektöründe 

geride bıraktığı 10 yıl içerisinde, özellikle son 

5 yıldaki büyümesi ile dikkat çeken bir firma 

hüviyetinde idi. 

Bu büyümeyi özellikle dünyanın  ilaç sektörü 

pazarında ilk 10 firma arasında olan Vetoqu-

inol ile devam ettirmek istiyorlar.

Novakim Satış Direktörü Suat Erdemoğlu, 

global olarak veteriner ilaç pazarındaki ge-

lişmeleri ve hayvan sağlığında Vetoquinol’ün 

önemini şu şekilde anlattı;

“Tüm dünyadaki toplam hayvan sağlığı pa-

zarı 20 milyar dolar civarındadır. Bu pazarda 

% 33’lük pay ile kuzey Amerika ilk sırada yer 

almakta ve Batı Avrupa % 32 ile onları takip 

etmektedir. Dünya ilaç pazarındaki birleş-

meler ile oluşan yeni sıralamada Vetoquinol 

hayvan sağlığında 10. büyük ilaç firmasıdır. 

1933 yılında Fransa’da bir aile şirketi olarak 

kurulmuş olan Vetoquinol sadece hayvan 

sağlığı alanında 1650 çalışanı ile faaliyet 

göstermekte olup  İlaçlar ikisi Fransa’da ol-

mak üzere Kanada, İtalya ve Polonya’daki 

beş farklı üretim merkezinde üretilmektedir. 

Vetoquinol’ün cirosunun % 51’ini pet ve at 

ürünleri, % 32’sini büyük baş ve kalanını ise 

diğerleri oluşturmaktadır. 23 ülkede direkt, 

140 ülkede de distribütörleri vasıtasıyla 700 

farklı ürünü hayvan sağlığının hizmetine sun-

maktadır. 

Vetoquinol firması araştırma ve geliştirmeye 

çok önem vermekte ve Fransa, Kanada ve 

Polonya’daki üç ayrı merkezde 150 kişi yeni 

ürünlerin keşfi ve mevcut ürünlerin geliştiril-

mesi için çalışmaktadır. Bütçesinin büyük bir 

kısmını bu araştırmalara ayıran firma önce-

liği antibakteriyel, anti-inflamatuvar ve kalp-

böbrek ilaçlarına vermektedir. 

Farmasötik standartlarda üretim yapılmakta 

ve kaliteye son derece önem verilmektedir. 

GMP, FDA, GLC, GCP standartlarına uygun 

üretim yapılmakta ve tüm ürünler uzman kişi-

ler tarafından test edildikten sonra kullanıma 

sunulmaktadır.

Novakim ilaç olarak 2002 yılının başında, 

Vetoquinol büyükbaş ürünlerini ruhsatlama-

ya başladık. İlk olarak ruhsat işlemleri biten 

Marbocyl gibi güçlü bir antibiyotiği ve Tolfine 

gibi,dünyanın beğenerek kullandığı bir etken 

maddeye sahip anti-inflamatuvar enjeksi-

yonluk ürünlerini sahaya sunduk. Ürünlerimizi 

kullanan veteriner hekimlerimizden, ürünleri-

mizin kalitesi, etkinliği ve uygulama kolaylılığı 

gibi kriterler açısından olumlu sonuçlar aldık. 

Bu olumlu mesajlar  bizi Vetoquinol’ün yeni 

ürünlerini Türkiye veteriner hekimlerin hizmeti-

ne sunmaya teşvik etti.

Veteriner hekimlerimizden aldığımız cesaret 

ile Vetoquinol’ün dünya hekimleri tarafından 

tercih edilen daha bir çok ürününü sahaya 

vermeye hazırlanıyoruz”.

“Tüm dünyadaki toplam hayvan sağlığı 
pazarı 20 milyar dolar civarındadır. Bu 
pazarda % 33’lük pay ile kuzey Ameri-
ka ilk sırada yer almakta ve Batı Avrupa 
% 32 ile onları takip etmektedir. Dünya 
ilaç pazarındaki birleşmeler ile oluşan 
yeni sıralamada Vetoquinol hayvan 
sağlığında 10. büyük ilaç firmasıdır.

Novakim Satış Direktörü Suat Erdemoğlu,:

Novakim İlaç, Vetoquinol ile büyümeye devam ediyor


