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MSD İlaçları, yeni IT modelini
Türkiye’de tanıttı…
Merck Sharp Dohme İlaçları CEE (Centrel Eastern Europe) bölgesi IT yöneticileri yıllık
olağan toplantısı 11–14 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 2006 yılının
değerlendirildiği toplantıda MSD İlaçlarının dünya çapında uygulamaya başlayacakları
yeni IT modeli tanıtıldı. Üst düzey IT Yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya, MSD
İlaçları EMEAC (Avrupa-Ortadoğu-Afrika-Kanada) Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Menno
Rientjes başkanlık etti.
Merck Sharp Dohme (MSD) İlaçları tüm dünyada uygulamaya başlayacağı yeni IT
modeli ile ilgili bilgi veren Menno Rientjes, “Yeni IT modeli uygulamasındaki
hedefimiz

global

olarak

uygun

maliyetlerle

kaliteli

bir

servis

yapısı

oluşturabilmek. Böylece elde edilecek tasarrufla yeni projelere kaynak aktarmayı
amaçlıyoruz” diye konuştu.
Toplantıya ev sahipliği MSD İlaçları Finans Direktörü Ceylan Güzekin, bilgi ve çözüm
akışının ilaç sektörü için önemini hatırlatarak; “Geçtiğimiz yıllarda da IT toplantısına
Türkiye olarak ev sahipliği yapmıştık. Gerek misafirperverliğimizden, gerekse
İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerinden etkilenen yöneticilerimiz bu yıl da
toplantıyı burada yapmak istediler. 2006 yılının da değerlendirildiği 3 gün süren
başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. MSD İlaçlarında finans operasyonunun bir
parçası olan IT, satış operasyonumuzun da en büyük destekçisi” dedi.
İlaç dünyasının devlerinden biri olan Merck & Co. Inc., 15 yıldır Türkiye'de Merck Sharp
Dohme İlaçları Ltd. Şti olarak hizmet veriyor ve insan sağlığına yatırım yapıyor.
Toplantı, MSD İlaçları 'nın, 2005 yılında açılışı gerçekleşen, mimarisiyle doğa ve üstün

teknolojiyi birleştiren ve kurumun Türkiye'deki yatırım kararlılığının bir göstergesi olarak
bilinen İstinye'deki merkez ofis binasında gerçekleşti.
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Merck & Co., Inc. Hakkında
Birçok ülkede Merck Sharp & Dohme olarak faaliyet gösteren Merck & Co., Inc., insan ve
hayvan sağlığını iyileştirmek amacıyla doğrudan ve ortaklıkları aracılığıyla geniş bir yelpazedeki
yenilikçi ürünler keşfeden, geliştiren, üreten ve pazarlayan, araştırmaya dayalı önde gelen ilaç
firmasıdır.
Türkiye’de yaklaşık 500 çalışanı bulunan Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti.'nin bünyesinde,
kardiyovasküler, astım, osteoporoz, bulaşıcı ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılan geniş
bir ürün yelpazesi bulunuyor. MSD İlaçları ayrıca doktorların eğitim sürecine, eczacılara ve
diğer sağlık çalışanlarına her yıl önemli yatırımlar yapmaktadır. Kurum, 2006 yılında yeni
ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi için yapılacak klinik araştırmalara da yaklaşık 4 milyar
dolar ayırmıştır.

