İLAÇTA DURUM -6Ticari iskonto ve vade süreleriyle ilgili olarak ilaç firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, ilk geri
dönüş, Bilim İlaç Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından yapılmış olup ve “İlaçta Durum 4” başlıklı duyurumuzla
üyelerimize bildirilmişti.
Konuyla ilgili ikinci geri dönüş Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş tarafından yapılmıştır. Abdi İbrahim
tarafından Birliğimize gönderilen 27.04.2009 tarihli yazı ile, Firmalarına ait olan ve şimdiye kadar ticari iskontosu “0” olarak uygulanan 13 kalem ürünlerinin ticari iskontosunun “7”ye çıkarıldığı bildirilmektedir.
İlaç ve eczacılık sektörünün paydaşları arasında, bu tip haksız mağduriyet yaratacak uygulamalara
karşın Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.ş tarafından gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.
Diğer firmalara örnek teşkil edebileceği düşüncesiyle, Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş’ye, firmalarına ait geri kalan “0” iskontolu ilaçlar için de ayrıca, resmi başvuru yapılmıştır.
Ticari iskontoları ve/veya vadeleri geriye çekilen ilaçlarla ile ilgili olarak başka Firmalar tarafından
yapılacak bildirimlerle ilgili bilgilendirmeler web sitemiz aracılığı ile duyurulmaya devam edecektir.
Tüm eczacı kamuoyuna duyurulur.
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İLAÇTA DURUM -7Ticari iskonto ve vade süreleriyle ilgili olarak ilaç firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, Bilim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş ile Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş’den sonra, Servier İlaç ve Araştırma
A.Ş, Deva Holding A.Ş ve Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından Birliğimize gönderilen yazılar ile, tüm ürünlerinin satış vadelerinin 90 güne yükseltildiği bildirilmiş olup, firmalarla yapılan görüşmelerde, aynı iyileştirmenin ticari iskontolarla ilgili olarak da yapılması için taraflarınca gerekli çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir.
Serbest eczacılarımızın ciddi sıkıntı çekmelerine neden olan bu sorunların çözümüne yönelik gereken
ilgi ve yaklaşımı sergileyen yukarıda ismi geçen ilaç firmalarına tüm eczacı meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Söz konusu firmaların, satış vadeleriyle ilgili göstermiş oldukları bu olumlu yaklaşımlarının ticari iskontolarda yaşanan sıkıntıların çözülmesi yolunda da gösterileceğine inanıyor ve kısa
süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz.
Bununla birlikte, bu firmalarının gösterdiği olumlu yaklaşımın diğer firmalara örnek teşkil edeceğini düşünüyor; diğer firmalardan da aynı olumlu yaklaşımı sergilemelerini bekliyoruz. Ticari iskontoları
ve/veya vadeleri geriye çekilen ilaçlarla ile ilgili olarak başka Firmalar tarafından yapılacak bildirimlerle ilgili bilgilendirmeler web sitemiz aracılığı ile duyurulmaya devam edecektir.
Tüm eczacı kamuoyuna duyurulur.
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İLAÇTA DURUM -8Değerli Meslektaşlarımız,
Bilindiği gibi, uzunca bir süredir eczacılık mesleğinin en önemli sorunlarından biri olan ilaçta değişen alım koşulları hakkında “İlaçta Durum” başlıklı bilgilendirmelerimiz ile eczacı kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmaktayız. Bu bilgilendirmeler ile meslektaşlarımızın ilaç alım koşullarındaki olumsuz
değişiklikler (ticari iskontoların “sıfırlanması” ve vadelerin 90 gün altına çekilmesi) nedeniyle uğradıkları zararı raporlamaktayız.
Her şeyden önce üretici/ithalatçı firmaların, eczacıları dikkate almadan, sadece kendi karlılıklarını düşünerek, tek taraflı olarak ilaç alım koşullarını belirlemeleri, ilacın halka ulaştırılmasından sorumlu eczacıları, taşıyamayacakları maddi zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu nedenle meslektaşlarımızın ilaç alımı gerçekleştirirken ticari iskonto oranlarına ve vadelerine dikkat ederek, en uygun satış koşullarını belirlemelerinin büyük öneme sahip olduğunu bir kez daha
vurguluyoruz.
Sonuç olarak, izlenen süreç açısından kritik bir gösterge sayılabilecek aşağıdaki tabloları tüm meslektaşlarımızın bilgi ve takdirine sunuyor; dikkatle incelenmesinin, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar
yaşayan eczanelerimizin ticari faaliyetlerinin devamı noktasında büyük katkı sağlayacağının altını çiziyoruz.
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İLAÇTA DURUM -9
Değerli Meslektaşlarımız,
İlaçta Durum konusunda, bilinçli bir sağlık çalışanı olarak gösterdiğiniz hassasiyetin ve Türkiye genelinde sizlerin de katkısı ile kamuoyunda oluşturulan farkındalığın gün geçtikçe arttığına tanık olmaktayız.
Siz meslektaşlarımızın, birliğe ve beraberliğe olan inancının her geçen gün pekişmesi ve mesleki
dayanışmaya gösterdiği bağlılık ile Türkiye’de eczanelerimizin yaşadığı sıkıntıya ilişkin çözüm önerilerinin ülkemizin her köşesindeki eczacıya ve eczaneye ulaşmasından ve yarattığı etki, ilaç alanının tüm
aktörlerince dikkatle izlenmektedir.
Bu birlik ve beraberliğin artarak süreceğini biliyor, ilaç alım koşullarımız eczacı lehinde değişene
kadar, her türlü çabayı hep beraber göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
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YENİ AÇILAN ECZANELER
Ecz.Türker ÇAKMAK
Çerkezköy ilçe merkezinde Cumhuriyet Mah: Cengiz Topel Cad: NO:102/19F adresinde
TEPE Eczanesi isminde eczane açmıştır.
Ecz. Gözde GÖLGE
Tekirdağ il merkezinde Gazioğlu Mücavir alanı Toki Sok: No:2 Dükkan No 8 adresinde
GÖLGE Eczanesi isminde eczane açmıştır.

NAKİL GELEN ECZANELER
Ecz.M.Veysel ÖZÇINAR
Esat Paşa Mah: General Tahsin Yazıcı Cad: NO:19 Ataşehir/İstanbul adresindeki UMUT
eczanesini KUMBAĞ Eczanesi adı altında Atatürk Cad: Kadife çiçeği Sok: 1-3 (57-59-61) nolu
adresine nakil etmiştir.

BAŞSAĞLIĞI
Meslektaşımız Ecz.Nurkan MALKOÇ’un annesi vefat etmiştir. Merhumeye
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
YÖNETİM KURULU

BAŞSAĞLIĞI
Meslektaşımız Ecz.İlhan KAYGISIZ’ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
YÖNETİM KURULU
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YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
YÖNETİM KURULUMUZ BU
DÖNEM 10 KEZ TOPLANTI
YAPMIŞTIR. ALINAN KARARLAR
DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER
YAPILMIŞ VE KARAR DEFTERİNE
İŞLENMİŞTİR.
TOPLANTILAR
04.04.2009 tarihinde Mali
Müşavirler Odasının Plaket töreni ve
Kokteyl ‘e Oda Başkanımız Ecz.Ufuk Bekir
ERSÖZ Katılmıştır.
28.04.2009 tarihinde Tekirdağ
Yayoba Otel’de yapılan SOLGAR VİTAMİN
Eğitim seminerine Yönetim kurulumuz
katılmıştır.
BÖLGE TOPLANTILARI
GÜNDEM: Mayıs ayı ödemeleri
Eşdeğer İlaç kavramı ile ilgili
bilgilendirme

30.04.2009 Perşembe Saat:10.00
Tekirdağ’da Oda Merkez Binamızda
Merkez, Muratlı,Yeniçiftlik,Barbaros,
Karacakılavuz Eczacıları
30.04.2009 Perşembe Saat 12.30
Malkara’da Kültür merkezinde
Malkara,Şarköy,Hoşköy,Sağlamtaş, Çe
rkezmüsellim,Hayrabolu,Mürefte Eczaları
ile Bölge Toplantısı yapılmıştır
13.05.2009 tarihinde saat 15.00
‘de Vali Yardımcısı Erdoğan ÖZDEMİR’in
Başkanlığında ve makam odasında İl
Tütün Kontrol Kurulu üyeleri ile yapılan
toplantıya yönetim kurulu üyemiz Ecz.
Adem TUNÇ katılmıştır.
29.05.2009 tarihinde saat 11.00 de
Ankara’da yapılan TEB 36.Dönem Merkez
Heyeti 10.Başkanlar Danışma Kurulu
Toplantısına Oda Başkanımız Ecz.Ufuk
Bekir ERSÖZ katılmıştır.
03.06.2009 tarihinde “EŞDEĞER
İLAÇ” konusu ile ilgili Tekirdağ Tabip
Odası yönetim kurulu ziyaret edilmiştir.

28.04.2009 Salı Saat 10.00
Çerkezköy’de Gabralı Otel Toplantı
salonunda
Çerkezköy,Saray,
Kapaklı,Beyazköy,Büyük Yoncalı Eczacıları

08.06.2009 tarihinde saat 10.00 da
Valilik Toplantı salonunda İl Tütün Kontrol
Kurulu üyeleri ile yapılan toplantıya
yönetim kurulu üyemiz Ecz.Adem TUNÇ
katılmıştır.

28.04.2009 Salı Saat 13.00 Çorlu’da
Burç Best Otel Toplantı salonunda
Çorlu,Marmara Ereğlisi,Yenice
Eczacıları

13.06.2009 tarihinde Edirne Eczacı
Odası’nın ev sahipliğinde; Kırklareli,Edirne
ve Tekirdağ Eczacı Odaları’nın katılımıyla,
Edirne’ de Bölge Toplantısı yapılmıştır.

İmtiyaz Sahibi
Ecz. Ufuk Bekir ERSÖZ
T.E.B. 19. Bölge
Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Genel Sekreter Ecz. Tolga M. ÇETİNKAYA
Yayın Koordinatörü
Ecz. Duygu Melek ALİŞ

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi
Cumhuriyet Meydanı
Göçerliler İş Merkezi
Kat.3 - Tekirdağ
Tel: 0282 / 261 36 29 - 262 62 45
Fax: 0282 / 261 87 15
Web: www.teo.org.tr
E-posta: yonetim@teo.org.tr

ÜCRETSİZDİR
--------------------------------------Dizgi ve Baskı

Cumhuriyet Meydanı, Eski İstanbul Cad.8/A
Tekirdağ - Tel: 0282 / 264 31 99 - 261 71 12

