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KİTDER Yayın İlkeleri

1. KİTDER, Kamu İlaç Tedarikçileri Derneğinin 3 aylık süreli yayın organıdır. Dergide Kamu İhale Yasası, İlaç Sanayi, 
İlaç pazarları ile ilgili Eczacılık ana bilim dalları ile ilgili uygulama ve yorumlar, kamu mali yönetimi ve sosyal güven-
lik mevzuatı alanlarına ait makale, inceleme, çeviri, tartışma, haber-yorum, soru-cevap ve değişen güncel mevzuat 
bilgileri metinlerine yer verilmektedir.

2. Derginin, kamu ihale, kamu mali yönetimi ve sosyal güvenlik olmak üzere üç ayrı bölümü ve bir yayın kurulu 
bulunmaktadır. Haber, soru-cevap ve değişen mevzuat bilgileri ilgili birimler tarafından üretilmektedir. Dergiye 
yayımlanmak üzere (buraya dergi yazılarının bölüm adları girecek) ilgili yalnızca makale, inceleme ve çeviri 
türündeki çalışmalar kabul edilmektedir.

3. Dergiye ulaştırılan çalışmalar, gönderildiği tarihten itibaren en geç 2 sayı (6 ay) içinde dergi yönetiminin belirleye-
ceği bir sayıda yayımlanır. Mevzuat değişikliği nedeniyle bu sürelerde bir değişiklik olduğunda yazara bilgi verilir. 
Gönderildiği tarihten itibaren en geç 2 sayı (6 ay) içinde çalışması yayımlanmayan veya gecikmeyi kabul etmeyen 
yazar çalışmasını geri çekebilir. Ağırlıklı olarak KİTDER’i tercih eden yazarların çalışmalarına öncelik tanır.

4. Dergimize yayınlanmak amacı ile ulaştırman yazıların anlatımlarının, doğru, özlü ve yalın olmasına özen göster-
ilmektedir. Konuların ele alınışında sadelik ön planda tutulmalı, gereksiz yorumlardan kaçınılmalı ve eserin kolay 
okunmasını sağlanmalıdır. Çalışmalarda Türkçenin doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanılmasına, Türk Dil Kurumu 
yazım klavuzlarına uyulmasına azami özen gösterilmelidir.

5. Çalışmalarda mevzuat hükümlerine olduğu gibi yer verilmemelidir. Yazar gerekli hallerde mevzuat hükmüne 
atıfta bulunmalıdır, kaynak gösterilmelidir.

Yazıların incelenmesi de değerlendirilmesi

6. Değerlendirmeler, dergi editörü ve ilgili bölümün yayın kurulu tarafından yapılır. Öncelikle yayın politikasına 
uygun olup olmadığı açısından ele alınır. Çalışmaları içeriği, güncelliği, önemi, konuların işlenişi, şekil şartlarına ve 
dilbilgisi kurallarına uyulması gözetilir.

7. Yazılarda küçük değişikler ve şekil düzenlemeleri ise, zaman kaybetmemek adına yazara bildirilmeksizin 
resen yapılır. Editör ve yayın kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda düzeltme, ek bilgi ve kısaltma veya 
genişletme talepleri yazara bildirilerek yazarın olumlu/olumsuz görüşlerini bildirmesi istenir.

8. Editör ve yayın kurulunca yapılan değerlendirme ve katkılara yazardan olumlu görüş alındıktan sonra yayın süreci 
başlar. Dergi grafikeri, görsel yönetmen, editör ve ilgili yayın kurulunca gerekli görsel düzenlemeler yapıldıktan 
sonra yayımlanır.

Yazıların Dergiye ulaştırılması ve şekil şartları

9. Çalışmalar duygu@kitder.com.tr adresine;

a) Makale amacı ve içeriği kısaca açıklayan bir özet bölümü ve anahtar kelimeler ile

b) Yazarın adı, soyadı, unvanı, görevi, e-posta adresi, çalıştığı kurum/kuruluş bilgisine çalışmanın ilk sayfasına yer 
verilmek suretiyle gönderilmelidir. Ayrıca dergide yayınlanmak üzere yazar, vesikalık/çalışma ortamında çekilmiş 
yüksek çözünürlükte (200 DPI) bir fotoğrafını elektronik ortamda çalışmaya iliştirmelidir.

10. Yazar, çalışmasını kaleme alırken somut gerçeklerden hareket ederek, hangi mevcut veya olası sorunları ele 
aldığını, bu kapsamda tartıştığı konuyu, görüş ve değerlendirmelerini hangi temellere dayandırdığını, uygulamaya 
dönük somut bir çözüm, öneri ve tespitte bulunup bulunmadığını, varsa yasal düzenlemelerde yapılması gereken 
iyileştirme ve düzeltme önerilerini, çalışmaya ait anahtar kelimeleri vb. çalışmasıyla birlikte KİTDER’e iletir.

11. Yazı, çalışmanın konusunun açıklandığı bir ‘’GİRİŞ’’ bölümü ile başlamalı ve yapılan açıklamalardan kısa bir özet 
değerlendirme ve ‘’SONUÇ’’ bölümü ile bitirilmelidir.

12. Dergide yayımlanacak eserlerin; içeriği, güncelliği konuların ele alınış şekli, yazarın daha önceki çalışmaları ile 
dergi editörü ve yayın kurulunun yaptığı katkıları vb kriterler dikkate alınarak Dergi Yönetimince yayınlanmasına 
karar verilir.

13. Dergide yayımlanması kabul edilerek programa alınan ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm 
yayın hakları KİTDER’e aittir. KİTDER’de yayımlanan yazıların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin, kısmen 
veya tamamen alıntı yapılamaz, görsel ve işitsel malzemelerle çoğaltılmaz.

Sorumluluk

14. Dergide yayımlanan çalışmalarda fikirler ve görüşler yazara ait olup, YÜKLENİM dergisini ve Kamu İlaç 
Tedarikçileri Derneği (KİTDER) ve Yönetimi bağlamaz. Yazar tarafından kaynak belirtilmeksizin ya da tamamen 
yasaklanmış kaynaklardan yapılan alıntılardan ve aynı çalışmanın başka yayın organlarında yayımlanmış olmasından 
kaynaklanan tazminat yükümlülüğünden KİTDER ve KİTDER Yayın Kurulu değil, yazara sorumludur.

15. KİTDER’de yayınlanmak üzere çalışmalarını göndermiş olan yazar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır 
ve herhangi bir telif ücreti talep edemez.

İktisadi İşletmesi adına İmtiyaz Sahibi 
Zeliha BAYKAL

KİTDER YÖNETİM KURULU
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Başkandan
Hasan ÇOLAK
Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Başkanı

Saygı Değer KİTDER Dostları, 

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,9 
şiddetindeki deprem, hafızalarımızdan silmeyi 
istediğimiz birçok görüntüyü tekrar hatırlattı.
İstanbul için ciddi anlamda bir uyarı niteliğinde 
olan bu depremde gördük ki hala çok eksiğimiz var. 
Telefon hatlarının kilitlenmesi, trafiğin felç olması, 
afet anında insanların panikle neler yapabileceğini 
tekrar gözler önüne serdi. Hepimiz bu konuda daha 
bilinçli olup, gereken önlemlerin şimdiden alınması 
noktasında üzerimize düşen görevleri yerine 
getirmeliyiz.

Ekim ayında, KİTDER’in önceki dönem 
başkanlarından sevgili dostum Kadir Keçelioğlu 
hakkın rahmetine yürüdü. Duyduğum derin 
üzüntüyü sizlerle de paylaşmak isterim. Değerli 
ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı 
diliyorum.

10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl 
dönümünü saygı ve rahmet ile andık. Bu vesile ile 
atamıza ve silah arkadaşlarına tekrar şükranlarımı 
sunuyorum.

Dernek üyelerimizin gündeminden hiç düşmeyen, 
hepimizin ortak problemi kamu hastanelerinde 
yaşanan tahsilat sorunu yine birinci önceliğimiz.

Son sayımızın üzerinden geçen 4 aylık zaman 
diliminde durum pek değişmedi. Kamu 
hastanelerinde ödemeler 270 gün bandında. 
Üniversitelerin durumu her geçen gün daha da 
kötüye gidiyor. SGK tarafından üniversitelere 
gönderilen ekstra paralar, üniversiteler tarafında 
yaralara merhem olmadı. Kaynağın kullanımı 
üniversite yönetiminde olduğundan, ilaç 
bedellerine yeteri kadar ödeme yapılmadığı 

kanısındayım. Zira üyelerimizden gelen 
bildirimlerde bu yöndedir.

Yatarak tedavi gören hastaların ilaca erişimi birinci 
önceliktir. Yani ayakta tedavi olan hastaya göre, 
sağlık durumu daha kötü ve kritik ve ilaca ulaşım 
zorunluluğu vardır. Bu yüzden hastanelere ilaç 
akışının hiçbir şekilde aksamaması gereklidir. 
Durumun hassasiyeti bu denli ortada iken kamu 
yöneticileri tarafından uygulanan stratejik ödeme 
önceliği anlaşılabilmiş değildir. Kamunun ilaç 
ihtiyacı dernek üyelerimiz aracılığı ile sağlanırken 
kurumların bu kanal ile elde ettiği gelirleri başka 
borçların ödenmesinde kullanmasının doğruluğu 
tekrar düşünülmelidir. 

Hepimizin ortak problemlerinden biri de 
faturalarımızın muhasebeleştirilme süreçlerinde 
yaşanan aksamalardır. TC. Sağlık Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 27.02.2009 
tarih ve B.10.0.SGB.0.81.00.03-842.99 sayılı, 
Finansal Yönetim ve Stok Kullanımı konulu 
yazısı uyarınca her türlü satın almalara 
ait muayene kabul işlemlerini en kısa 
sürede tamamlanıp, muayene kabul işlemi 
tamamlanan gider evraklarını kesinlikle 
bekletmeyerek en geç on (10) gün içerisinde 
tahakkuka bağlayarak muhasebe birimine 
intikal ettirilmesi istenmektedir. Buna rağmen 
faturalarımız ortalama 30 ila 45 gün sürelerde 
TDMS kayıtlarına alınmaktadır. Bu süreç zaten geç 
yapılan ödemelerde vadelerin uzamasına sebebiyet 
vermektedir.

Sevgili KİTDER okurları, 2019 yılını acısıyla 
tatlısıyla geride bıraktık, 2020 için herkese sağlık, 
huzur, mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Sektörümüz 
için temennim tabi ki ödemelerin bir düzene 
girmesi olacaktır.
Huzurlu ve mutlu yarınlar dileğiyle..





Reklam ve Rezervasyon için;

Duygu Aslan 
duygu@kitder.com.tr

0535 880 72 26

Sektörün Sesi...



Silivri’de yaşadığımız son deprem tekrar 
kimsenin hatırlamak istemediği manzaraları 
gözler önüne getirdi. Biz de olası bir depremde 
yardımımıza ilk koşacak olan 112 Acil Komite 
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet 
Türkdoğan ile görüştük. Türkdoğan, deprem ve  
diğer afetlerle ilgili merak edilenleri ve kurum 
çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.
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GÖNÜLLÜ SAĞLIK ORDUSU

Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan                                               
112 Acil Komite Merkezi Başkanı



9

T.C. Sağlık Bakanlığı, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulduktan sonra ilk ku-
rulan bakanlıklar arasında 
yer almaktadır. 3 Mayıs 1920 
tarihinde çıkarılan kanun ile 
kurulan ‘Sağlık Bakanlığı’nın 
ilk hedefi, sağlıkta önceliklerin 
ve hizmete esas kriterlerin be-
lirlenerek, sağlık hizmetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesi 
ve aynı zamanda koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetleri-
nin de yürütülmesini sağlamak 
olmuştur.

Bakanlığımızın kurulması ile 

merkezi ve taşra teş-
kilatlanması netice-
sinde sağlık hizmet-
leri Türkiye’nin dört 
bir yanına ulaşmıştır. 
İnsanlar doğası gere-
ği neslini sürdürebil-
mek ve korumak için 
koruyucu ve tedavi 
edici sağlık hizmet-
lerinden faydalan-
maya başlamıştır. 
Koruyucu sağlık 
hizmetleri faaliyet-
lerini yürütmek için 
hükümet tabipliği ve 
sağlık müdürlükleri 
görevlendirilmiştir. 
Tedavi hizmetleri ise, 
belediyeler ve özel 
idareler tarafından 
yerine getirilmek 
üzere  planlanmıştır. 
Zaman ilerledikçe 
sağlık politikaları 
değişerek numune 
hastaneleri ve tıp 
fakülteleri kurulmuş,  
sağlık hizmetleri tek 
elden yürütülmeye 
başlanmıştır. Ve gün 
geçtikçe gelişmiş, 
günümüzdeki halini 
almıştır. 

Ülkemizde acil sağlık hizmet-
leri kavramının gelişmesi 1985 
yılında Ankara’da “Hızır Acil 
Servis” kurulması ile başlamış 
olup, ardından İstanbul ve 
İzmir illeri gelmiştir. Destek 
Hizmetler konusunda bele-
diyelerden, tıbbi hizmetler ve 
tıbbi personel konusunda İl 
Sağlık Müdürlükleri’nden des-
tek alınarak 1991-1992 yılla-
rında Türk Telekom tarafından 
geçilen yeni sistem nedeniyle 
“077” yerine 1994 yılında 
“112” numarası ambulans 

numarası olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Belediyelerin ye-
terli destek vermemesi ile her 
geçen yıl güç kaybeden ambu-
lans hizmetleri 1994 yılında 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
başlatılan “112 Acil Yardım ve 
Kurtarma Hizmetleri Projesi” 
ile Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinde yeniden ele alınmıştır. 
Önceleri Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü çatısı al-
tında sürdürülen bu hizmetin 
daha sonra Temel Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’ne 
devredildiğini görmekteyiz. 
Türkiye’deki diğer illerde de İl 
Sağlık Müdürlükleri bünyesin-
de 1994 yılında Acil Yardım ve 
Kurtarma Hizmetleri Şubeleri 
kurulmuş, sistemin finans-
manı genel bütçeden sağlan-
maya çalışılmıştır. 112 olarak 
bilinen Acil Sağlık Hizmetleri 
çalışanları, ilk ve acil yardıma 
ihtiyacı olanlara sağlık mü-
dahalesi yapmak üzere görev 
almışlardır. 1997 yılında Acil 
Sağlık Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı kurulmuştur. Zamanla 
acil ve olağandışı durumlarda 
profosyönel ekiplerin varlığına 
ihtiyaç duyulmuş, 19.03.2004 
tarihinde “AFETLERDE SAĞ-
LIK HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI” kurulmuştur.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı’nın kurulması 
aslında ‘Marmara Depremi’ 
nin bir getirisidir. Türkiye’de  
‘Marmara Depremi’’ne kadar 
yaşanmış olan tüm afet ve acil 
durumlarda kriz yönetimi esas 
alınmış, yapılan müdehaleler-
de, afetzedelere sağlık ve sosyal 
yardım ile sınırlı kalmıştır.  
‘Marmara Depremi’ sonrasın-
da yaşanmış olan aksaklıklar 
neticesinde “Risk Yönetimi  
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olgusu” ele alınmıştır.  Sağlık 
Bakanlığı sahada daha etkin 
müdahale ve sağlık organi-
zasyonu için alarma geçmis 
ve 30.12.2003 tarih ve ve 
5442 sayılı “Afetlerde Sağ-
lık Organizasyonu Projesi”  
uygulamaya konulmuştur.  
Bu projede amaç afetin sebep 
olduğu ölüm ve sakatlıkla-
rı, kabul edilebilir oranlara 
düşürmektir. 

Deprem bir doğa kaynaklı bir 
olaydır. Teknik olarak “Tek-
tonik kuvvetlerin veya volkan 
faaliyetlerinin etkisiyle yer 
kabuğunun kırılması sonu-
cunda ortaya çıkan enerjinin 
sismik dalgalar hâlinde yayı-
larak geçtikleri ortamları ve 
yeryüzünü kuvvetle sarsması 
olayı” diyebiliriz.
Afet ise; “Toplumun tama-
mı veya belli kesimleri için 
fiziksel, ekonomik ve sosyal 
kayıplar doğuran, normal 
hayatı ve insan faaliyetleri-
ni durduran veya kesintiye 
uğratan, etkilenen toplumun 
baş etme kapasitesinin yeterli 
olmadığı doğa, teknoloji veya 
insan kaynaklı olay. Afet bir 
olayın kendisi değil, doğur-
duğu sonuçtur.”

Depremlerin afet haline 
dönüşmesi insan faktörü-
ne bağlıdır. Canlı nüfusun, 
doğanın, kaynakların etki-
lenmesi önemlidir. Türki-
ye’ de afet denildiğinde ilk 
akla gelen olgudur deprem. 
Türkiye tarihine bakılacak 
olursa; 1939-2018 arasında 
7 ve üzeri 14 büyük deprem 
yaşandığı görülür. Ülkemiz 
için en ağır yıkımı yapan acı 

deneyim 1999 yılında ger-
çekleşen ‘Marmara Depremi’ 
diyebiliriz. Ülke olarak çok 
büyük dersler çıkardık. Ülke-
miz Kuzey Anadolu Fay Hattı 
Kuşağı üzerinde olduğundan, 
deprem aklımızdan çıkma-
ması gereken bir olaydır. 
Deprem konusunda ne kadar 
hazırlıklı olursak etkilerinden 
o kadar az zarar görürüz.

2004 yılında kurulan “Afet-
lerde Sağlık Hizmetleri Daire 
Başkanlığı”na bağlı illerde İl 
Sağlık Müdürlükleri bün-
yesinde doğrudan Sağlık 
Müdürü’ne bağlı olarak görev 
yapmak üzere Afetlerde 
Sağlık Hizmetleri Birimleri 
(UMKE) kurulmuştur. Acil 
ve olağan dışı durumlar-
da müdahale etmek üzere 
görevlendirilen UMKE’nin 
(Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekipleri) amacı sağlık hiz-
metlerinin kesintiye uğradığı 
yada ulaşamadığı alanlarda; 
gerekli hizmetin verileceği 
ortamların, imkanlar dahilin-
de kurulmasını ve sürdürül-
mesini sağlamaktır. Gönüllü-
lük esasına dayanan UMKE 
gönülüleri sahada,  afet veya 
acil durumlarda aldıkları 
özel eğitim ve donanımla, 
kazazedelere olay yerinde, en 
kısa sürede imkân ve kabi-

liyetlerini kullanarak uygun 
yöntemlerle medikal müda-
halesini yaparak kurtarmak, 
olay yeri yönetimi, triaj, nakil 
hazırlıkları, haberleşme ve 
kayıt yapmak, Sahra Hasta-
nesi (TUN) Kurulumu, nakil 
işlemleri vb. birçok işi yürüt-
mekle sorumludur.

UMKE personelleri,  afet ve 
olağandışı durumlarda görev 
yapmak üzere, istekli sağlık 
personeli arasından seçilerek 
eğitilmiş ve sertifikalandırıl-
mış olan kişilerdir. Bu sağlık 
personelleri çeşitli kamu 
ve özel kurumlarda çalışan 
sağlık personellerinden 
oluşur. UMKE personelleri 
Temel eğitimlerini aldık-
tan sonra çeşitli geliştirme 
eğitim ve tatbikatlardan 
geçerek geçerek zorlu gö-
revlere hazırlanırlar. Afet ve 
acil durumların her aşaması 
için eğitilirler. Aynı zamanda 
vatandaşlara da Afetler ko-
nusunda hazırlıklı olmalarını 
sağlamak açısından farkın-
dalık eğitimlerini verirler. 
Bazen okullarda, bazen 
çeşitli sempozyumlarda bilgi 
ve deneyimlerini aktararak 
vatandaşı afetler konusunda 
biliçlendirip doğru davranış-
ların kazanılması için sava-
şırlar.
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UMKE, sağlık sisteminin her-
hangi bir yerinde ortaya çıkan 
eksikleri gidermek üzere ça-
lışır. Toplu organizasyonlarda 
sağlık tedbirleri, zorlu arazide 
meydana gelen kazalar, KBRN 
vakaları, patlamalar, terör 
olayları, göçük, büyük organi-
zasyonlar, kayıp vakaları, has-
tanelerde  elektrik  problemleri 
gibi birçok durumda alanda 
gerekli organizasyonu yaparak 
etkin şekilde müdahalesini 
gerçekleştirir.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri 
UMKE Birimi saha dışında, 
masabaşında da bazı sorum-
luklara sahiptir. En başta ilin 
sağlıkla ilgili afet planlarını 
hazırlamaktadır. Yerel Düzey 
Sağlık Hizmet Grubu Ope-
rasyon Planı dediğimiz bu 
planda, başka hizmet grupla-
rının da desteği ile afet ve acil 

durum hallerinde yapacağı 
müdahaleler için hazırlanır. 
Afet Acil Durum İl Müdürlü-
ğü koordinasyonu ile birlikte 
“Türkiye Afet Müdahale Planı” 
nın hazırlanmasında önemli 
rol oynar. 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesin-
de hizmet veren tüm ek hizmet 
binalarının, yataklı-yataksız 
tüm sağlık tesislerine ait sivil 
savunma ve seferberlik plan-
ları, acil eylem planlarının 
hazırlanması, denetlenmesi, 
eğitimlerinin verilmesi  ve 
tatbikatlarının icrasını koordi-
ne eder.

İl genelinde bulunan mevcut 
tüm özel, kamu ve üniversite 
hastanelerinin hazırlamakla 
yükümlü olduğu Hastane Afet 
ve Acil Durum Planları’nın 
(HAP) hazırlanması, denet-

lenmesi, tatbikatların icrası ve 
gözlenmesini koordine eder. 
Ayrıca HAP Uygulayıcı Eği-
timlerini de düzenler.
Sağlık hizmetleri sektör olarak 
tek başına değil, başka sektör-
lerin de desteğiyle sunulabilen 
bir ekip hizmetidir.  

Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekipleri (UMKE), 2004 yılında 
11 bölge ili toplamda 14 ilde 
(Adana, Afyon, Ankara, Bursa, 
Diyarbakır, Erzurum, İstan-
bul, İzmir, Samsun, Sakarya, 
Van, Kocaeli, Yalova ve Düzce) 
kurulmuş, eğitimleri gerçek-
leştirilmiş ve lojistikleri ta-
mamlanmıştır. Bugün İstanbul 
genelinde 1810 Umke Gönül-
lüsü, Türkiye Geneli:11993 
Umke Gönüllüsü mevcuttur. 
UMKE gün geçtikçe büyüyen 
GÖNÜLLÜ SAĞLIK 
ORDUSUDUR!

Kaynaklar
Kaynak 1: sbu.saglik.gov.tr/Ekut-
uphane/kitaplar/afetlerdesaglikhiz-
metleriyonetimi.pdf
Kaynak 2: www.hkmo.org.tr/resim-
ler/ekler/TD92_54dda4b1ba34c6f_
ek.pdf
Kaynak 3: www.sozcu.com.tr/2019/
gundem/prof-ersoy-beklenen-is-
tanbul-depremi-ulusal-krize-ned-
en-olabilir-5394435/
Kaynak 4: www.cnnturk.com/
turkiye/turkiyenin-510-yil-
lik-deprem-tarihi
Kaynak 5: dergipark.org.tr/tr/pub/
esosder/issue/6142/82439
Kaynak6: https://www.academia.
edu/33098748/AFET_ZARAR-
LARINI_AZALTMANIN_TE-
MEL_%C4%B0LKELER%C4%B0
Kaynak 7: dergipark.org.tr/en/
download/article-file/340272
Kaynak 8: Ail Sağlık Hizmetleri Yö-
netmeliği 11.05.2000 Resmî Gazete 
Sayısı: 24046
Kaynak 9: UMKE Yönergesi 2010
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Hastane Eczacısı Tuğrul Han Temel,
ilaç tedarikinde hastanelere ve ecza deposlarına düşen görevi şu şekilde özetledi,
“Tüm paydaşların ana hedeflerinin insan sağlığı olduğunu unutmadan, çalıştığımız 
kurumların faaliyet amaçlarını göz ardı etmeden, ortak faydada buluşabilmeliyiz. 
Herkes görev tanımının gereklerini yerine getirdiğinde ve bu süreçlerin doğru 
yönetilmesine destek verdiğinde sağlıklı bir toplum içim elele vermiş oluruz.”

Tuğrul Bey öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
1970 Mersin doğumluyum. 
Evli, iki çocuk babasıyım. 20 
yıldır çeşitli görevlerle ilaç ve 
eczacılık hizmetleri içindeyim. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi 
Özel Toros Koleji’nde tamam-
ladım. Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden 1996 
yılında mezun oldum. 10 
yıllık bir süreçte, özel sektör-
de bulunan ilaç firmalarında 
çalıştıktan sonra, 2009 yılında, 
İstanbul’da, Zeytin Eczanesi’ni 
faaliyete geçirdim. 2011 Eylül 

ayı itibariyle Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi, 
hastane eczanesinde eczacı 
olarak göreve başladım. Halen 
bu kurumda sorumlu eczacı 
olarak görevime devam etmek-
teyim. İnsan iletişimi ve iliş-
kilerine önem veren, başarıya 
kararlı, yoğun iş ortamları ve 
esnek çalışma saatlerine alış-
kın, disiplinli ve sistemli ekip 
çalışmasına yatkın, deneyimli 
bir eczacı olarak, kurumuma 
ve birlikte çalıştığım mesai 
arkadaşlarıma değer katmaya 
çabalıyorum.

Ülkemizde eczacı dendiğinde 
sadece eczaneler akla geli-
yor. Hastane eczacısı olarak 
mesleğinizi kısaca anlatır 
mısınız?
Hastane eczasının başlıca 
görevlerinden biri kurum 
içinde ilaç yönetimini organi-
ze etmektir. Bu da, etkin bir 
süreç yönetimi ile oluşmakta-
dır. Etkin süreç yönetiminde 
ilaç listelerinin hazırlanması, 
satın alınması, depolanması, 
hekim istemi (order), servis-
lere ulaştırılması, order edilen 
hastaya hazırlanması, uygulan-
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ması ve dökümante edilmesi 
gereken bir süreçtir. Ve bu 
süreci organize etmek hastane 
eczacısının temel görevidir. 
Bu süreçte ki en önemli nokta 
hastadır. Hastanın yaşam 
kalitesine yapılacak katkı tüm 
paydaşların temel hedefidir. 

İlaç tedariki sürdürülebilir 
tedavi için oldukça önemli. 
Sizin gözünüzden branş has-
tanelerinde ilaç tedarikinde-
ki sorunlar nelerdir? Tedarik 
sorunu nasıl çözülebilir, bir 
eczacı olarak bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Buradaki en temel sorun, ilaç 
tedarikinde sürdürülebilir bir 
tedavinin oluşabilmesi için 
tüm paydaşların aynı masada 
tek gündem ile buluşama-
malarıdır. Paydaşların ortak 
amaçlarının insan sağlığı ve 
yaşam kalitesi olduğunu unut-
madan, çözüm odaklı yakla-
şımlar ile bir araya gelebilme-
leri gerekmektedir. Buradaki 
paydaşları oluşturan birimler, 
sağlık bakanlığından etken 
madde üreticisine, hekimden 
ilaç lojistiğine kadar bu süreç 
içinde olan herkesi kapsa-
maktadır. Bireysel olarak 

her paydaş kendi durum ve 
düşüncesine göre sorunlara 
yaklaşırsa çözüm üretmek 
daha karmaşık bir yapıya 
sebebiyet verebilir. Buradaki 
süreç, üretimden fiyatlandır-
maya, fiyatlandırmadan  fa-
turalandırmaya ve faturalan-
dırmadan geri ödemeye kadar 
kadar oluşan zamanın doğru 
ve etkin yönetilmesiyle ifade 
edilebilir. Bir branş hastanesi 
olarak Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nin, 
tedavide kullanılan temel 
ilaçların birim fiyatlarının çok 
ucuz olması tedarik sürecinde 
günümüzün artan maliyetler-
den dolayı sorun oluşturmak-
tadır. Bu sorunun çözümü 
tüm paydaşların ortak proto-
kolde anlaşmalarıyla çözüle-
bilir. Unutulmaması gereken 
nokta en büyük satın alıcı ve 
tüketici Sağlık Bakanlığı’dır.

Envanter yönetimi, stok yö-
netimi gibi konularda süreç 
nasıl işliyor? Ne gibi sorun-
lar ile karşılaşıyorsunuz?
Bu konu ile ilgili en büyük 
problem, dönemsel olarak 
etken madde tedariğinde ve 
üretim süreçlerinde yaşanan 

olumsuzluklardan dolayı, ilaç 
erişim süreçlerinin yöneti-
minde bir standarta ulaşıla-
mamasıdır. Bu da stok yö-
netiminden envantere kadar 
birçok konuda olduğu gibi, 
tedavi süreçlerine de olumsuz 
olarak yansımaktadır. Kamu  
kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanabilmek için hastane 
eczanelerinde 60 günlük 
maksimum stok ile çalışmaya 
özen göstererek envanterde 
bulunan tüm ürünlerin stok 
hareketlerini düzenli takip ile 
aktif kullanım oluşturmaya 
çalışmaktayız.

İlaç tedarikinde sizce has-
tanelere ve ecza depolarına 
düşen görevler nelerdir?
Burada tüm paydaşların 
ana hedefinin insan sağlı-
ğı olduğunu unutmadan, 
çalıştığımız kurumların 
faaliyet amaçlarını göz ardı 
etmeden, ortak faydada bu-
luşabilmeliyiz. Herkes görev 
tanımının gereklerini yerine 
getirdiğinde ve bu süreç-
lerin doğru yönetilmesine 
destek verdiğinde sağlıklı 
bir toplum için elele vermiş 
oluruz.
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Kadir Keçelioğlu Anısına..

Gül Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı, Saygıdeğer Kadir Keçelioğlu Beyefendiyi 
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, seven-
lerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Burak Ecza Deposu

“Merhuma Tanrı’dan rahmet dilerken, tüm aile efradına başsağlığı dileklerimizi suna-
rız...” Öz-Sel Ecza Deposu

Derneğimizin eski başkanlarından merhum Kadir Bey’in bu erken ölümü ailesi ve tüm 
sevenleri gibi bizleri de derinden üzmüştür. Derneğimize yaptığı katkıları ve destekleri 
asla unutulmayacak, yol gösterici olacaktır. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun 
mekanı cennet olsun. Akgün Ecza Deposu

Gül Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı değerli insan Kadir Keçelioğlu’nu erken yaşta 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve 
metanetler diliyoruz. Dng Ecza Deposu A.ş. 

Kardeşimizin Mekanı cennet olsun. 
Sevgili yavruları, saygıdeğer eşi ve Güner ablamıza Allah’tan sabırlar, sağlık içinde hayır-
lı hayatlar dilerim. Sadıkoğlu Ecza Deposu  

“Sohbetlerimizi çok özlüyorum, nur içinde yat güzel kardeşim” 
Neofarmacc Ecza Deposu

Sektörün önemli isimlerinden Gül Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ke-
çelioğlu’nu beklemediğimiz bir anda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta 
değerli ailesi olmak üzere tüm sevdiklerine ve sektörümüze başsağlığı diliyoruz. 
Polimed Ecza Deposu 

KİTDER eski başkanlarından ve sektörün önde gelen isimlerinden Sayın Kadir Keçelioğlu’nu 
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakın-
ları, sevenleri ve camiamıza  KİTDER ailesi olarak başsağlığı dileriz. Dernek üyelerimizden 
bazılarının kendisi için yazmış oldukları mesajlar aşağıdaki gibidir.
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Öncelikle sizi ve Akgün 
Ecza Deposu’nu tanıyabilir 
miyiz?
Şirketimiz 1986 yılında Ke-
mal AKGÜN öncülüğünde 
kuruldu. Kurulduğu günden 
1998 yılına kadar Trabzon 
ve çevre illerdeki eczanele-
re hizmet vermektedir. Bu 

tarihten itibaren ise büyük 
küçük gözetmeksizin tüm 
bölgelerde bulunan İl sağlık 
Müdürlükleri’ne bağlı tesisler 
ile üniversite hastanelerinin  
her türlü ilaç ve serum ihti-
yaçlarını ihale ve doğrudan 
temin yoluyla karşılamak için 
hizmet vermekteyiz.

Akgün Ecza Deposu olarak 
hizmet ağınız hangi bölge-
leri kapsıyor? Hizmetleriniz 
nelerdir?
Ağırlıklı olarak Trabzon, Sam-
sun, Erzurum, Tokat, Çorum, 
Amasya, Ordu, Giresun, Rize 
Sinop, Gümüşhane, Bayburt, 
Erzincan, Kars, Sivas, Iğdır, 

EN BÜYÜK SIKINTIMIZ 
SÖZLEŞMELERDE YER ALAN ÖDEME 
SÜRELERİNE  UYULMAMASI
Kamu hastaneleri ilaç tedarikçisi olarak sektörde bulunan diğer firmalar gibi 
en büyük sıkıntımız sözleşmelerde yer alan ödeme sürelerine uyulmaması 
sonucunda kurumlarca çok geç yapılan ödemelerdir. Diğer husus da 
şartnamelerde yaşadığımız eksikliklerdir. Her kurum ihale şartnamelerine 
eklediği farklı taleplerle bizler gibi tedarikçileri zor durumda bırakmaktadır.
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Kemal Akgün
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Ardahan, Artvin, Ağrı 
illeri başta olmak üzere 
tüm Türkiye’de bulunan 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı tesisler ile üni-
versite hastanelerine 
ihale ve doğrudan temin 
yoluyla hizmet vermekteyiz.

Sektörde sık yaşadığınız 
sorunlar nelerdir? Bu so-
runların çözümü için neler 
yapılmalı?
Kamu hastaneleri ilaç teda-
rikçisi olarak sektörde bu-
lunan diğer firmalar gibi en 
büyük sıkıntımız sözleşme-
lerde yer alan ödeme sürele-
rine uyulmaması sonucunda 
kurumlarca çok geç yapılan 
ödemelerdir. Diğer husus da 
şartnamelerde yaşadığımız ek-
sikliklerdir. Her kurum ihale 
şartnamelerine eklediği farklı 
taleplerle bizler gibi tedarikçi-
leri zor durumda bırakmakta-
dır. Örneğin; miad değişimle-
ri, raf ömrü konusundaki katı 
tutumlar, muadil ürün tesli-
matı, yetersiz teslimat süresi 
ve mücbir sebepler gibi hu-
susların kurumlar tarafından 

eksik ve hatalı uygulanmasıdır. 
İmalatçı ve ithalatçı firmalarda 
bulunmayan veya o süreçte 
üretimi yapılmayan ilaçlar için 
kurumların uyguladığı yap-
tırımlar ve bazı zamanlarda 
temin edilemeyen ürün yerine 
muadil ürün verme konu-
sunda çözüm yoluna gideme-
memiz bizleri zorlamaktadır. 
Özellikle firmamız tarafından 
sıkça karşılaşılan bir zorlukta 
küçük bir ilçe hastanesinden 
gelen kargo bedelini dahi kar-
şılamayan çok küçük miktar-
daki siparişlerdir. Bu konudaki 
önerimiz böyle kurumlara ait 
siparişlerin tek merkezde top-
lanarak ilgili kuruma sevkinin 
yapılmasıdır. Paydaşı olduğu-
muz kamu ilaç tedarik süreci-
ne bizlerin de fikirleri alınarak 
hazırlanacak olan şartname-
lerin tek tip olup standart 
hale gelmesiyle bu sorunların 
ortadan kalkacağına inanı-

yoruz. 2003 yılından bu yana 
ödemelerde ve şartnamelerde 
yaşadığımız sorunların bizler 
ve derneğimizin katkılarıyla 
gündemde tutulmasının da 
önemli bir başarı olduğunun 
altını çizmek isteriz. 

Sağlıkta dönüşüm programı 
ile sektörde birçok şey değiş-
ti. Bu değişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bu süreçle beraber insanla-
rımızın sağlık kurumlarına, 
tedaviye ve ilaca ulaşmala-
rındaki çoğu sorun ortadan 
kalktı. Ancak bu sorunla-
rın ortadan kalkması başka 
sorunları doğurarak tedavi 
masraflarının artması, plan-
sız ve aşırı tüketimle beraber 
kurumlardaki masrafları da 
artırdı. Umuyoruz ki atılacak 
yeni adımlarla bu sorunların 
ortadan kalkacağıdır.  

Son olarak dergi aracılığıyla 
okuyucularımıza neler söyle-
mek istersiniz? 
Her zaman için öncelikli he-
defimiz kaliteli hizmet vererek  
tüm kamu kurumlarına destek 
olarak insan sağlığına hizmet 
etmektir. Hizmetlerimizin 
aksamadan devam edebilmesi 
içinde başta tahsilat ve diğer  
sorunlarımızın çözüme kavuş-
ması tek isteğimizdir.

 Soldan sağa; Remzi Kuvvet, Fatih Mehmet Akgün, 
 Veysel Ofluoğlu
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Öncelikle sizi ve Boğaziçi 
Ecza Deposu’nu tanıyabilir 
miyiz?
Trabzon doğumluyum. Trab-
zon Lisesi’nden mezun olduk-
tan sonra 1979 yılında İstanbul 
Eczacılık Fakültesi’nde lisans 
eğitimimi tamamladım. Sağlık 
sektöründe hizmet vermeye 

1982 yılında Kartal’da açmış 
olduğum eczane ile başladım. 
Eczanemiz eczacı olan kızım 
tarafından halen hizmet ver-
meye devam etmektedir.
 
2002 yılında Kartal Karlıkte-
pe’de, ortağım Altan Yıldırım 
ile özel hastane pazarındaki 

büyümeyi öngörerek sade-
ce özel hastanelere hizmet 
vermek üzere Boğaziçi Ecza 
Deposu’nu kurduk. 2007 yı-
lında Kartal Esentepe’de, artan 
müşteri portföyümüz ve ürün 
yelpazemiz ile beraber daha iyi 
hizmet vermek için kendi bi-
namızı inşa ettik. 2009 yılında 

‘HER YERE SAĞLIK, 
HERKES İÇİN SAĞLIK’
Boğaziçi Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Abdurrahman 
Karaismailoğlu, ‘Yaşanan her türlü zorluğa rağmen, gerek ekonomik, gerek 
istihdam gerek değer yaratma noktalarını çözebilmek adına tüm paydaşların 
karşılıklı destek ve kol kola girerek çalışma arzusu içinde olmasının tüm sektörü 
daha olumlu bir noktaya götüreceğine inancım tamdır’ dedi. 
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ise semt eczanelerin geleceği 
olarak gördüğüm OTC alanın-
da bir girişimde bulunup OTC 
İstanbul İlaç Pazarlama şirketi-
mizi kurduk.

‘Her yere sağlık, herkes için 
sağlık’ misyonu ile Boğaziçi 
Ecza Deposu 60 kişilik pro-
fesyonel ekibi ile halkımızın 
sağlığı için çalışmaktan dolayı 
gurur duymaktadır.

Hizmet ağlarınız hangi böl-
geleri kapsıyor?
Portföyümüzde ağırlıklı olarak 
yatan hasta ilaçları bulunmak-
tadır. Geniş ürün yelpazemizle 
plasiyer, satış temsilcisi ve 
bölge müdürlerimizle tüm 
özel hastanelere hizmet ver-
mekteyiz. Şehir içi hizmet 
veren 5 sevkiyat aracımız ile 
İstanbul’daki hastanelerimize, 

anlaşmalı kargo şirketleri ile 
şehir dışındaki hastanelerimi-
ze sağlık taşımaktayız. 

Bir ecza deposu olarak sek-
törde sık yaşadığınız prob-
lemler nelerdir?
Günümüzdeki birincil prob-
lem olarak ne yazık ki hastane 
tahsilatları yer almaktadır. 
Bu problemimizi de katılmış 
olduğumuz tüm STK’larda ve 
sektörel toplantılarda dile ge-
tirmekteyiz. Hepimizin bildiği 
bir ürünün ya da hizmetin 
satış süreci, tahsilatın tamam-
lanması ile sona ermektedir.

Üretici ürününü ürettiğinde 
son kullanıcıya ulaşması için 
bir aracıya ihtiyaç duymak-
tadır. Hastanelerimizin talep 
ettikleri ürünleri kısa sürede 
tedarik edebilmeleri için güçlü 

bir sisteme ihtiyaç duyulmak-
tadır. Hali hazırda bizler de 
bu tedarik zincirinin kusursuz 
işlemesi için büyük gayret gös-
termekte olup, sektörde gerek 
üreticilerimizin gerek hastane-
lerimizin en önemli iş ortağı 
konumundayız. 

İlaç üreticilerinden, belirli 
vadeler ve bir takım ödeme ga-
rantisi taahhütleri ile ürünleri 
tedarik etmekteyiz. Ancak ne 
yazık ki aynı döngü hastanele-
rimizde sağlanamamaktadır. 

Yaşanan her türlü zorluğa 
rağmen, gerek ekonomik gerek 
istihdam gerek değer yaratma 
noktalarını çözebilmek adına 
tüm paydaşların karşılıklı des-
tek ve kol kola girerek çalışma 
arzusu içinde olması tüm sek-
törü daha olumlu bir noktaya 

götüreceğine inancım 
tamdır.

2003 yılından bu yana 
Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı ile sektörde yaşadı-
ğınız sorunlar nelerdir?
İnsanımızın en doğal 
hakkı olan kaliteli sağlık 
hizmeti alması amacıyla 
başlatılan program ile 
birçok alanda faydalı 
reformlar yapıldı ve ya-
pılmaya da devam edili-
yor. Diğer ülkelere örnek 
teşkil edebilecek sağlık 
hizmetine sahibiz ve insa-
na hizmeti amaç edinmiş 
bir ülke olmaktan dolayı 
büyük bir gurur içinde-
yiz.
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Aile sağlık merkezlerinin 
kurulması, illerimizde yer alan 
hastanelerimize ve sağlık mer-
kezlerimize özel eğitimli per-
sonellerin yetiştirilmesi, vatan-
daşlarımızın sağlık hizmetine 
erişiminin kolaylaştırılmasının 
öngörüldüğü program ülkemiz 
için oldukça faydalıdır. 

Üretimde yerelleşme ve halkın 
ilaca ulaşmasının kolaylaştırıl-
ması noktasında devletimizin 

yürütmekte olduğu program 
tüm dünyaya örnek teşkil 
etmektedir. 

Bir eczacı olarak halen çöz-
memiz gereken ve üzerinde 
yoğunlaşmamız gereken 
sorunlarımız olduğunu düşü-
nüyorum. Ancak bu sorunları 
da tüm dünyanın örnek aldığı 
sağlık reformlarımız ve prog-
ramlarımız doğrultusunda 
hep beraber çözebileceğimiz 

inancındayım.

Son olarak dergimiz aracı-
lığıyla okurlarımıza neler 
söylemek istersiniz?
2019’u geride bırakırken bütün 
zorluklarına rağmen iki şir-
ketimizde de yeni istihdamlar 
yaratarak kadromuzu genişlet-
tik ve ulaştığımız rakamlarla 
büyümemizi artan bir ivme ile 
devam ettiriyoruz. Bu şekilde 
ülkemize katkı sağlamak için 
var gücümüzle çalışıyoruz.

Türk sağlık sektöründe 37 yılı 
geride bırakırken birçok ilklere 
ve başarıya imza attık. Sektö-
rün dinamiklerini, ihtiyaçları-
nı yakından takip ederek genç 
ve kalifiyeli kadromuz ile ülke-
mizde sağlık sektörüne katkı 
sağlayıp değişen ve gelişen 
dünyada sürekli olarak ken-
dimizi geliştiriyor, değişmeye 
açık yapımızla her zaman 
toplum yararı için mücadele 
veriyoruz. 

Sağlık sektörü çalışanıyla, yö-
neticisiyle ve üreticisiyle kaliteli 
bir sektördür. Sektör çalışanla-
rımız sadece bir üniversiteden 
mezun değil, almış oldukları 
eğitimlerle beraber onlarca 
üniversite bitirmiş kişilerdir. 
Sağlık sektörü; sektörün dilini, 
etiğini, ahlakını ve çizgisini 
bilen kitlelerden oluşmakta-
dır. Sektörümüzde başarıdan 
başarıya koşan tüm arkadaş-
larımızı canı gönülden tebrik 
ediyor, son olarak da bu vesile 
ile 2020 yılının milletimiz ve 
sektörümüz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.  





İş sağlığı ve güvenliğinin 
tanımını yapacak olur-
sak; “Çalışırken çeşitli 
nedenlerden kaynakla-
nabilecek ve bize zarar 
verebilecek koşullardan 
korunmamız için yapılan 
sistemli ve bilimsel çalış-
malardır.” diyebiliriz.

Ülkemizde, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 2012 yılında 
yayımlanmıştır. Kanu-
nun amacı; işyerlerinde  
iş sağlığı ve güvenliği-
nin sağlanması, mev-
cut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi, 
işveren ve çalışanların 
görev, yetki, sorumluluk, 
hak ve yükümlülükleri-
nin belirlenmesidir. İş 
Sağlığı ve Güvenliği’nde 
temel amaç; çalışanı 
korumak, üretim, hizmet 
ve işletme güvenliğini 
sağlamaktır. İş sağlığı 
ve güvenliği çalışma 
yaşamının en önemli 
unsurlarından biridir. 

Dünya genelinde tüm 
iş kollarını kapsar ve 
bundan dolayı çok yönlü 
bir çalışma gerektirir. 
Bu çalışmaların başında 
meslek hastalıkları ve iş 
kazalarının önlenmesi 
olmalıdır. İş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi ergonomi-
nin sağlanması, kişiye 
uygun iş verilmesi, risk 
değerlendirmesi, eği-
tim, denetim, gözetim 
ve güvensiz koşulların 
ortadan kaldırılması ile 
sağlanabilir. Bu çalışma-
ların başarıya ulaşması 
üçlü yapının, yani; dev-
let, işveren ve çalışanın; 
üzerlerine düşen görev 
ve sorumluluklarını ye-
rine getirerek, iş sağlığı 
ve güvenliği kültürü ve 
bilinci oluşturmaları ile 
mümkün olacaktır. 

İş Güvenliği Uzmanlığı, 
iş sağlığı ve güvenliği 
konularında klavuz rolü 
taşımaktadır. İşletmele-

rin uzman hizmeti alma 
zorunluluğu, çalışan 
işçi sayısı ve iş kolunun 
tehlike derecesi göz önü-
ne alınarak kanunlarla 
belirlenmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliğine 
İlişkin Tehlike Sınıfları 
Listesi Tebliğine göre 
işletmeler; “Az Tehlikeli”, 
“Tehlikeli” ve “Çok Teh-
likeli” olarak üç farklı 
sınıfa ayrılmaktadır.
İşletmelerin zorunluluk 
kapsamları da bu sınıf-
lara göre belirlenmiştir. 
Buna göre; az tehlikeli 
sınıfta bulunan işletme-
lerde çalışan başına ayda 
en az 10 dakika, tehlikeli 
sınıfta bulunan işletme-
lerde çalışan başına ayda 
en az 20 dakika, çok 
tehlikeli sınıfta bulunan 
işletmelerde çalışan başı-
na ayda en az 40 dakika 
İş Güvenliği Uzmanı 
istihdamı yapılması ya 
da OSGB’den hizmet 
alınması gerekmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Burak Ecza Deposu Ltd. Şti.  tüm devlet ve 
üniversite hastanelerinin ilaç, serum, 
enteral ve paranteral beslenme solüsyonu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu 
kurumların açmış olduğu ihalelere katılıyor.

Burak Ecza Deposu, 1996 yılından itibaren 
enteral ve paranteral beslenme solüsyon-
ları grubunda, sektörde lider konumunda 
bulunan �rmaların ürünlerinin Türkiye 
genelinde ihale yolu ile satışlarının büyük 
bölümünü gerçekleştiriyor.

www.burakecza.com.tr
(0212) 452 67 67
Fax: 212 659 67 60

Çoban Çeşme Mah. Meltem Sokak No: 5 
34196 Bahçelievler, İstanbul 



Çocuğunuz 
depresyona 
girmiş olabilir

Stres, endişe ve kaygıların yol açtığı 
depresyon her ne kadar yetişkinlere 
özgü bir problem olarak görülse de 
çocuklarda da depresyon bulguları-
na rastlanıyor. Çocukların kaygısız 
dünyasını bir endişe evrenine çevi-
ren depresyonun ortaya çıkmasının 
birçok nedeni olsa da her şeyin önce 
ailede başladığını söyleyen Nöroloji 
Uzmanı Mehmet Yavuz, çocuklarda 
depresyonu anlatıyor.

Davranışlarınız çocuklarınızı dep-
resyona sürükleyebilir
Farkında olarak veya olmayarak 
yapılan davranışlar, söylenilen sözler, 
mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu 
çocuğu giderek daha da stresli hale 
getiriyor ve çocuk kendini depresyo-
nun kucağında buluyor. Bir çocuğun 
en güvendiği sığınağı ailesi olması 
gerekirken kimi zaman depresyona 
sürükleyen en büyük etken olabiliyor. 
Çoğu zaman çocuğun dikkat çekmek 
için yaptığını düşündüğünüz dep-
resyon ve belirtileri, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından en önemli sağlık 
problemleri arasında kabul ediliyor.

Bu davranışları sergiliyorsa dikkat!
Çocuklar içinde bulundukları duygu 

durumunu sözle ifade edemezler. 
Dolayısıyla çocukların içinde yaşadığı 
zorlu ruh halini fark edebilmek kolay 
olmayabilir. Bu noktada davranışla-
rını gözlemlemek, mevcut farklılık-
ları anlayabilmek ve doğru zamanda 
müdahale edebilmek olası depresyon 
riskini daha kolay ortaya çıkaracaktır. 
Eğer çocuğunuz;

➢Her zaman olduğundan daha 
mutsuzsa,

➢Daha önce sevdiği şeyleri yapmak-
tan zevk almıyorsa,

➢Olaylara karşı ilgisizse,

➢İştah sorunu yaşıyorsa,

➢Hızlı kilo kaybediyorsa,

➢İçe dönükse ve sosyal ortamlardan 
uzak durmak istiyorsa,

➢Okula gitmek istemiyorsa,

➢Son zamanlarda okuldaki başarısı 
düştüyse,

➢Davranış sorunları gösteriyorsa dep-
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resyona girmiş olma ihtimali 
vardır.

Çocuklarınızı dinlemeyi öğ-
renmelisiniz
Çocukların dünyayı anlama 
ve algılama biçimi yetişkin-
lere göre farklılık gösterir. 
Yetişkinler bu konuda kendini 
ifade edebilirken çocuklar 
bu duyguları davranışlarına 
yansıtmayı seçer. Bunun en 
büyük sebeplerinden biri de 
aile içinde iletişimin türü-
dür. Artık çoğu evde normal 
ve sağlıklı bir iletişim süreci 
yaşanmıyor. Ebeveynler kendi 
hayatlarının rutinine dalarken 
çocuklar ellerine tutuşturulan 
tablet ve telefonlara mahkum 
ediliyor. İletişimin giderek 
azalması, çocukların konuşma 
ve duygularını ifade etme gi-
rişimlerinin şımarıklık olarak 
yorumlanması depresyona 
davetiye çıkarıyor. Bunun yanı 
sıra sevgisizlik, ilgisizlik veya 
aşırı ilgi de çocukların depres-
yona sürüklenmesine yol açan 
diğer unsurlar arasında yer 
alıyor.

Çocukları depresyona götü-
ren diğer sebepler ise;
➢Anne veya babadan uzun 
süre ayrı kalma,

➢Anne ve babanın boşanmış 
ya da boşanıyor olması,

➢Ebeveynlerin aşırı disiplinli 
tutumları,

➢Arkadaş ve öğretmenlerinin 
tutumları,

➢Kardeşler arasında yaşanan 
çatışma,

➢Fiziksel ve psikolojik şiddete 
maruz kalması,

➢Maddi zorluklardır.

Depresyon tedavi edilmedi-
ğinde derin izler bırakıyor
Çocukluk çağında meyda-
na gelen depresyonlar, ge-
lip geçici bir durum olarak 
algılanmamalıdır. Çünkü 
çocuklarda görülen depresyon 
tedavi edilmediğinde çok daha 
ciddi problemleri beraberinde 
getirebilir. Gelişimlerini etki-
lediği gibi duygusal ve sosyal 
gerilemelere de yol açabilir. 
Bunun yanı sıra anksiyete, 
kaygı bozuklukları ve panik 
atak gibi ağır tablolarla karşı 
karşıya kalınabilir. 
Üstelik bu sorun-
lar yetişkinlik 
dönemlerinde 
de derin izler 
bırakabilir. 

Peki, ne yapılmalı?
➢Çocuğunuzu 
tanımalısınız, onu 
farkında olmalısınız,

➢Davranışlarını gözlemleme-
lisiniz,

➢Kendi sorunlarınızı çocuğu-

nuza yansıtmamalısınız,

➢Okulda yaşadığı sorunları 
görmezden gelmemeli ve cid-
diye almalısınız,

➢Gerekirse öğretmenlerle iş 
birliği içinde olmalı ve sorun-
ları beraber analiz etmelisiniz,

➢Çocuğunuzla iletişim kur-
malı, onun da konuşmasını 
teşvik etmelisiniz,

➢Eğer problemlerin üstesin-
den gelemeyeceğinizi düşünü-
yorsanız çocuğunuzu mutlaka 
uzman bir hekime götürmeli-
siniz.
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1-Dijital Hizmet Vergi
Türkiye’de sunulan;
a) Dijital ortamda sunulan her 
türlü reklam hizmetleri 

b) Sesli, görsel veya dijital 
herhangi bir içeriğin di-
jital ortamda satışı ile bu 
içeriklerin dijital ortamda 
dinlenmesine, izlenmesine, 
oynanmasına veya elektronik 
cihazlara kaydedilmesine veya 
bu cihazlarda kullanılmasına 
yönelik dijital ortamda sunu-
lan hizmetler

c) Kullanıcıların birbirleriyle 
etkileşime geçebilecekleri 
dijital ortamların sağlanması 
ve işletilmesi hizmetleri 
Yukarıda sayılan hizmetlere 
yönelik dijital ortamda dijital 
hizmet sağlayıcıları tarafından 
verilen aracılık hizmetlerin-
den elde edilen hasılat da 
dijital hizmet vergisine tabi-
dir. Dijital hizmet vergisinin 
matrahı, ilgili vergilendirme 
döneminde verginin konusu-
na giren hizmetler nedeniyle 
elde edilen hasılattır. Dijital 
hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
Yürürlülük Tarihi: Kanunun 
yayım tarihini izleyen üçüncü 
ay başında,

2-Gelir Vergisi Tarifesinde 
Yeni Vergi Dilimi
Gelir vergisi tarifesine yeni di-

lim eklenerek üst dilim yüzde 
35’ten yüzde 40’a çıkarılmıştır. 
Böylece 500 bin lira ve üzerin-
de kazanç elde edenler yüzde 
40 oranında gelir vergisi 
verecek.Mevcut tarifenin ilk 
4 dilimi korunmak suretiyle 
500 bin liraya kadar gelir elde 
eden grupların vergi yükle-
rinde herhangi bir değişiklik 
yapılmayacak.

Ücret gelirleri dışındaki diğer 
gelirlere 1/1/2019-31/12/2019 
dönemi için yukarıda yer alan 
yeni tarife uygulanacaktır.

3-Ücret Gelirlerinin Beyanı
Böylece tek veya birden fazla 
işverenden tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş ücret geliri 
elde eden mükelleflerin, bu 
gelirleri toplamının, 500 bin 
lirayı aşması halinde ücret 
gelirlerini yıllık beyanname 
ile beyan etmesi esası getiril-
miştir.

Yürürlük tarihi: 1/1/2020 
tarihinden itibaren elde edilen 
gelirlere uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde.

4-Taşıma Giderleri 
İşverenlerce taşıma hizmeti 
verilmeyen durumlarda, ça-
lışılan günlere ait bir günlük 
ulaşım bedelinin KDV Hariç 
10 TL’yi aşmaması ve buna 

ilişkin ödemenin toplu taşıma 
kartı, bileti veya bu amaçla 
kullanılan ödeme araçlarının 
temini şeklinde yapılması 
halinde de vergiden istisna 
olacaktır.  
Yürürlük tarihi: Kanunun 
yayım tarihini izleyen ay 
başında.

5-Binek Otolara İlişkin Yapı-
lan Düzenlemeler
Kanuna göre, faaliyetleri 
kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması 
veya çeşitli şekillerde işle-
tilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları hariç olmak 
üzere, kiralama yoluyla edi-
nilen binek otomobillerinin 
her birine ilişkin aylık kira 
bedelinin 5 bin 500 liraya 
kadarlık kısmı ile binek oto-
mobillerinin iktisabına ilişkin 
özel tüketim vergisi ve Katma 
Değer Vergisi toplamının en 
fazla 115 bin liraya kadarlık 
kısmı gider olarak dikkate 
alınabilecek.

Faaliyetleri kısmen veya 
tamamen binek otomobille-
rinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların 
bu amaçla kullandıkları hariç 
olmak üzere, özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisi 
hariç ilk iktisap bedeli 135 
bin lirayı, söz konusu vergile-

07 Aralık 2019 Tarihinde Yayınlanan 
7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi 
İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun İle Yapılan Düzenlemelere 
İlişkin Özet Bilgi

SMMM Önder Recep Arığ
Bağımsız Denetçi, 
Muhasebe ve Denetim Uzmanı
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rin maliyet bedeline eklendiği veya 
binek otomobilin ikinci el olarak 
iktisap edildiği hallerde, amortis-
mana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan 
binek otomobillerinin her birine 
ilişkin ayrılan amortismanın en fazla 
bu tutarlara isabet eden kısmı, gider 
yazılabilecek. Bu hükmün uygulan-
masında binek otomobilin iktisap 
edildiği tarihte yürürlükte olan tutar 
dikkate alınacak.

Özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 
135.000 Türk lirasını, söz konusu 
vergilerin maliyet bedeline eklendiği 
veya binek otomobilin ikinci el ola-
rak iktisap edildiği hâllerde, amor-
tismana tabi tutarı 250.000 Türk 
lirasını aşan binek otomobillerinin 
her birine ilişkin ayrılan amortisma-
nın en fazla bu tutarlara isabet eden 
kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün 
uygulanmasında binek otomobilin 
iktisap edildiği tarihte yürürlükte 
olan tutar dikkate alınır.)”
“(Şu kadar ki binek otomobillerine 
ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve 
kiralama yoluyla edinilen binek 
otomobillerinin her birine ilişkin 
aylık kira bedelinin 5.500 Türk 
lirasına kadarlık kısmı ile binek 
otomobillerinin iktisabında ödenen 
özel tüketim vergisi ve katma değer 
vergisi toplamının en fazla 115.000 
Türk lirasına kadarlık kısmı gider 
olarak dikkate alınabilir.

Yürürlük tarihi:  1/1/2020 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dö-
nemi gelir ve kazançlarına uygulan-
mak üzere yayımı tarihinde.

6- Vergiye Uyumlu Mükelleflere 
Vergi İndirimi Uygulamasından 
Yararlanma Şartlarında Yapılan 
Düzenlemeler
Bu maddeyle, vergiye uyumlu mü-
kellef uygulamasından yararlanma 
konusunda mükellefleri rahatlatacak 
3 önemli düzenleme yapılmıştır:
Vergi beyannameleri ibaresi; yıllık 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
beyannameleri, geçici vergi be-
yannameleri, muhtasar, muhtasar 

ve prim hizmet beyannameleri ile 
KDV ve ÖTV beyannameleri ile 
sınırlandırılmıştır. Veraset intikal 
vergisi veya damga vergisi beyanları 
bu kapsamda değerlendirilmeye-
cektir. Bu beyannameler üzerine ta-
hakkuk eden vergilere ilişkin ödeme 
koşulu da gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verilme süresine 
çekilmiştir. Bu nedenle zamanın-
da verilen beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin zamanında 
ödenmemesi durumu ihlal sayılma-
yacağından, eksik ödemeler hükmü 
de madde metninden çıkarılmıştır.
Mahsuben yapılan ödemelerde, 
daha sonra yapılan tespitler üzerine 
mahsuben ödenmek istenen tutarın 
%10’una kadar yapılan eksik ödeme-
lerin indirimden faydalanılmasına 
engel teşkil etmeyecektir.

Yürürlük tarihi: 1/1/2020 tarihin-
den itibaren verilmesi gereken yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi beyanna-
melerinde uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde.

7- Telif Kazancına İlişkin İstisna 
Düzenlemesine Kısıtlama Getiril-
mesi
1.1.2020 yılından itibaren elde 
edilecek kazançlara uygulanmak 
üzere, Gelir vergisi tarifesinin 4 üncü 
gelir diliminde yer alan tutarın (500 
Bin TL) üzerinde telif kazancı elde 
edenlerin, Gelir Vergisi Kanunu-
nun 18 nci maddesinde düzenlenen 
istisnadan faydalanamayacak ve 
kazançlarının tamamı için beyanna-
me vermeleri gerekecektir. Yukarıda 
belirtilen ve %17 oranında tevkif su-
retiyle ödenen vergiler beyannamede 
mahsup edilecektir.
Yürürlük tarihi: 1/1/2020 tarihinden 
itibaren elde edilen gelirlere uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde.

8- Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet 
Ücretini Ödemekle Yükümlü Olan-
ların Ödemenin Avukatın Müvek-
kiline Yapılması
Avukatlık Kanunu uyarınca karşı ta-
rafa yükletilen vekalet ücretini (icra 
ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar 

dahil) ödeyenler tarafından gelir 
vergisi tevkifatı yapılacaktır.
Yürürlük tarihi: Yayımı tarihinde.

9- Amatör Spor Yarışmalarını Yö-
neten Hakemlere Yönelik Ödenen 
Ücretler 
Profesyonel olarak spor hakemliği 
yapan şahısların aldıkları ücretler 
istisna uygulamasından çıkarılarak 
ücret geliri olarak vergilemesinin 
önü açılmıştır. 7193 sayılı yasa ile ay-
rıca ilgili bende, parantez içi hüküm 
getirilerek, basketbol ve voleybol 
spor dallarının en üst liglerinde 
görev alan hakemlerin, amatör spor 
yarışması hakemi sayılmayarak ver-
gilendirilmesinin önü açılmıştır.

10- Sporculara Yapılan Ücret Ve 
Ücret Sayılan Ödemelerden Yapıla-
cak Gelir Vergisi Tevkifatı
Sporculara yapılan ücret ve ücret 
sayılan ödemelerden yapılacak gelir 
vergisi tevkifatı oranlarını belirleyen 
geçici 72 nci maddesinin uygula-
ma süresi 31/12/2019 tarihinden 
31/12/2023 tarihine uzatılmakta 
ve lig usulüne tabi spor dallarında 
en üst liglerdeki sporculara yapılan 
ücret ve ücret sayılan ödemelerden 
yapılan tevkifat oranı %20 olarak 
belirlenmektedir.

Yürürlük tarihi: “31/12/2019” ibare-
sini “31/12/2023” şeklinde değiştiren 
hükmü yayımı tarihinde, diğer hü-
kümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren 
elde edilen gelirlere uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde.

11- Kambiyo Vergisi Oranı 
Kambiyo işlemlerinde BSMV  oranı 
“binde biri olan oran binde ikisi 
olarak değiştirilmiştir. 
Yürürlük tarihi: Yayımı tarihinde.

12- Konaklama Vergisi
 Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, 
apart otel, misafirhane, kamping, dağ 
evi, yayla evi gibi konaklama tesisle-
rinde verilen geceleme hizmeti ile bu 
hizmetle birlikte satılmak suretiyle 
konaklama tesisi bünyesinde sunulan 
diğer tüm hizmetler (yeme, içme, 
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aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, 
spor, termal ve benzeri alanların 
kullanımı gibi) konaklama vergisine 
tabidir. 

Konaklama vergisinin mükellefi 
yukarıda sayılan hizmetleri sunan-
lardır. Konaklama vergisi, verilen 
geceleme hizmeti bedeli üzerinden; 
31/12/2020 tarihine kadar % 1, bu 
tarihten sonra ise yüzde 2 oranında 
hesaplanacaktır.

Yürürlük tarihi: 1/4/2020 tarihinde.

13- Yargılama Aşamasında Mü-
kelleflerin İstinaf Veya Temyiz 
Yolundan Vazgeçmeleri Halinde 
Verilen Karara Göre, Dava Konusu 
Edilen Verginin Bir Kısmı Ve/Veya 
Cezanın Bir Kısmı Ya Da Tama-
mından Vazgeçilmesi Ve İdarece 
De İhtilafların Sürdürülmemesi 
Yönünde Düzenleme 
Yargılama aşamasında mükellef-
lerin istinaf veya temyiz yolundan 
vazgeçmeleri halinde verilen karara 
göre, dava konusu edilen verginin 
bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı 
ya da tamamından vazgeçilmesi ve 
idarece de ihtilafların sürdürülme-
mesi yönünde düzenleme yapılmak-
tadır.

Esasen, yapılan düzenlemeyle, yargı 
aşamasında da mükelleflerin yargı 
yolundan vazgeçerek idareyle uzlaş-
ma yolunu gedebilmelerine olanak 
sağlanmaktadır. Söz konusu düzenle-
me, “İstinaf ” ve “Temyiz” aşamasın-
daki vergi davaları için getirilmekte-
dir. Danıştay’ın bozma kararı üzerine 
verilen kararlar uygulama kapsamın-
da değildir.
Buna göre, mükelleflerin bu düzen-
lemeden yararlanabilmeleri için en 
az ilk derece mahkemesi kararının 
verilmesi gerekiyor. İlk derece mah-
kemesi kararına göre, davanın idare 
veya mükellef lehine sonuçlanması 
durumuna göre bu uygulamadan 
aşağıdaki tabloda gösterilen şekil-
de yararlanılabilecektir. Bu şekilde 
tahakkuk eden tutarlar tahakkuk 
tarihinden itibaren 1 ay içinde öde-
necektir. Bu maddeye göre tahakkuk 
eden vergi ve/veya vergi cezalarının 
%80’inin, hesaplanacak gecikme 

faizi ile birlikte bu sürede tamamen 
ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza 
tutarından %20 oranında indirim 
yapılacaktır.

14- İzaha Davet İle İlgili Yapılan 
Düzenlemeler:
Daha önceden 15 günlük izaha davet 
süresi 30 güne çıkarılmıştır. kullanı-
lan sahte veya muhteviyatı itibarıyla 
yanıltıcı belge tutarı,  bir takvim 
yılında 100 bin Türk lirasını geç-
meyen veya bu tutarı geçse bile ilgili 
yıldaki toplam mal ve hizmet alışla-
rının %5’ini aşmayan mükelleflere 
maddede yer alan şartlar dahilinde 
ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 
oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi 
öngörülmektedir (Diğer taraftan söz 
konusu vergi ziyaı cezası uzlaşma 
kapsamı dışında tutulmaktadır).
Yürürlük tarihi: 1.1.2020

15- Vergi Cezalarında İndirim Uy-
gulamasında Yapılan Değişiklikler:
İkmalen, resen veya idarece tarh edi-
len vergiyi veya vergi farkını ve vergi 
ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının yarısını ihbarnamelerin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde ilgili vergi dairesine başvu-
rarak vadesinde veya 6183 sayılı 
Kanunda belirtilen türden teminat 
göstererek vadenin bitmesinden 
itibaren üç ay içinde ödeyeceğini 
bildirirse kesilen cezanın yarısı,
Uzlaşmanın vaki olması durumun-
da, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya 
vergi farkını ve vergi ziyaı cezası-
nın %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) 
numaralı bendinde yer alan ödeme 
süreleri içinde öderse üzerinde uzla-
şılan cezanın %25’i, indirilir.”
Vergi/ceza ihbarnamesine karşı 
süresinde açılan davalarda, vergi 
mahkemesince verilen istinaf yolu 
açık kararlar ile bölge idare mah-
kemesince verilen temyiz yolu açık 
kararlarda (Danıştayın bozma kararı 
üzerine verilen kararlar hariç);

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, 
tasdik edilen vergi tutarının tamamı 
ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin 
vergi ziyaı cezasının %75’i,
2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konu-
su yapılmayan veya 359 uncu mad-

dede yazılı fiillere iştirak nedeniyle 
kesilen vergi ziyaı cezaları ile usul-
süzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik 
edilen tutarının %75’i, mükellef için 
geçerli olan kanun yoluna başvuru 
süresi içerisinde, dava konusu vergi 
ve/veya vergi cezalarının tümü için 
kanun yolundan vazgeçildiğine iliş-
kin dilekçenin ilgili vergi dairesine 
verilmesi şartıyla kanun yolundan 
vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih 
itibarıyla başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın tahakkuk eder. Bu şekil-
de tahakkuk eden tutarlar tahakkuk 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk 
eden vergi ve/veya vergi cezalarının 
%80’inin, hesaplanacak gecikme 
faizi ile birlikte bu sürede tamamen 
ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza 
tutarından %20 oranında indirim 
yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek 
tahakkuk eden vergi tutarında indi-
rim yapılmaz. İndirim hükmünden 
yararlanılabilmesi için dava konusu 
yapılan ve bu maddeye göre tahak-
kuk eden vergi ve/veya vergi cezaları 
ile gecikme faizlerinin birlikte bu 
fıkra kapsamında ödenmesi şarttır.

16- Değerli Konut Vergisi
Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan 
mesken nitelikli taşınmazlar “değerli 
konut vergisi”ne tabi olacak. Diji-
tal Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de 
Değişiklik Yapan Kanun ile değeri 5 
milyon lira ve üzerinde olan konut-
lara, “değerli konut vergisi” uygula-
nacaktır. Değerli konut vergisine tabi 
mesken nitelikli taşınmazlardan de-
ğeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira ara-
sında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira 
ile 10 milyon lira arasında olanlar 
binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da 
binde 10 oranında vergilendirilecek. 
Değerli konut vergisini, konutların 
sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, 
her ikisi de yoksa taşınmaza malik 
gibi tasarruf edenler ödeyecek. Bir 
mesken nitelikli taşınmaza paylı 
mülkiyet halinde malik olanlar, his-
seleri oranında mükellef olacak. 

Kendi durumunuza uygun konu-
larda muhakkak bir uzman yardımı 
alınması tavsiye edilmektedir.
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MARKA VE 
PATENT 
KONUSUNA 
GENEL BAKIŞ

Sayın okurlar, öncelikle 
Gül Ecza Deposu A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkan-
lığı ve Kamu İlaç Teda-
rikçileri Derneği’nin bir 
önceki dönem başkan-
lığını yapmış, çok kıy-
metli dostumuz, iyi insan 
Kadir Keçelioğlu’yu 06 
Ekim 2019 tarihinde 
maalesef kaybettik. Sek-
törün gelişmesi ve ileri 
standartlara ulaşması 
için çaba sarf eden, ecza 
depolarının menfaatleri 
için çok çalışan arkadaşı-
mızı rahmetle anıyorum, 
mekânı cennet olsun.  

Yazımızın konusu, fikri 
mülkiyet haklarının iki 
ana başlığından birisi 
olan telif hakları olma-
yıp, marka ve patenti de 
içine alan sınai mülkiyet 
haklarıdır. Sözlüklerde 
yapılan tanımı itibariyle 
marka; bir ticaret malını 
tanıtmaya, benzerlerin-
den ayırmaya yarayan, 

o malın simgesi olan, 
resim ya da harften 
oluşan özel imdir. Patent 
ise; bilimsel ve teknik bir 
buluşun ya da böyle bir 
buluşu uygulama ala-
nında kullanma hakkı-
nın kime ait olduğunu 
gösteren resmi belgedir. 
Marka ve patentin tescil 
edilmesi ve korunması 
konusunda, 10 Ocak 
2017 tarihinde yayınla-
narak, birçok maddesi bu 
tarihte yürürlüğe giren 
6769 sayılı Sınai Mülki-
yet Kanunu mevcuttur. 
Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce, Ka-
nun Hükmünde Karar-
namelerle yürütülen 
süreç, kanunla birlikte 
daha sağlam bir temele 
oturtulmuştur. Kanunda 
tanımı yapıldığı üzere 
marka; bir teşebbüsün 
mallarının veya hizmet-
lerinin diğer teşebbüs-
lerin mallarından veya 
hizmetlerinden ayırt 

edilmesini sağlaması ve 
marka sahibine sağlanan 
korumanın konusunun 
açık ve kesin olarak anla-
şılmasını sağlayabilecek 
şekilde sicilde gösterile-
bilir olması şartıyla kişi 
adları dâhil sözcükler, 
şekiller, renkler, harfler, 
sayılar, sesler ve malla-
rın veya ambalajlarının 
biçimi olmak üzere her 
tür işaretten oluşabilir. 
(SMK m.4/1) Dolayı-
sıyla, markanın oluştu-
rulmasında, kanunun 
saydığı emredici hüküm-
lere uyulması gerekir. 
Patent konusu buluş 
olduğundan, sınırlamaya 
gidilmemesi için yasal 
düzenlemelerde tanımı 
yapılmamış olmakla 
birlikte, patent belgesinin 
yukarıda sözlük anlamı 
verilmiştir. 

Faaliyet konuları ola-
rak ecza depoları, buluş 
yapmak, buluşların 
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üretimini gerçekleştirmek 
yerine, patentli olarak üretilen 
ilaç ve diğer malzemenin satış 
ve pazarlaması işi ile uğraştık-
larından ve bu bağlamda ecza 
depolarının markalaşması ko-
nusu gündeme geleceğinden, 
yazımızda marka konusunun 
kısa bir açıklamasını yapmakla 
yetineceğiz.  

Şirket, marka tescil ettirmeye 
karar verdiğinde, kanunda 
sayılmış unsur ve fonksiyonla-
rını da içeren hazırlık yapmak 
sureti ile T.C. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığına bağlı, Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na 
marka tescil başvurusunda 
bulunmak durumundadır. 
Kurum tarafından yapılan 
incelemede, tescili talep edilen 
markanın şekli olarak ince-
lemesinin yanında, bültende 
yayınlanması da sağlanır ve 
tescili talep edilen markaya 
ilişkin üçüncü kişilerin itiraz-
ları varsa, tescili talep edilen 
markaya, kurum nezdinde 
itiraz etmeleri gerekir. Kanun-
da sayılan bu ve buna benzer 
prosedürler tamamlandıktan 
sonra, markanın tescilinde 
engel yoksa, Türk Patent ve 
Marka Kurumunca tutulan 
sicile marka tescili yapılır. 
Marka tescilinin yapılmasıyla, 
sınai mülkiyet hakkı koru-
ma altına alındığından, artık 

şirketin markasının taklidinin 
yapılması yada şirketin mar-
kasının kötülenmesi, haksız 
rekabet edilmesi gibi durum-
larda, tescilli markadan dolayı 
yasal koruma zırhı oluşturul-
muş olur. Marka koruması 
başvuru tarihinden itibaren on 
yıl süre ile geçerli olup, süre 
bitimlerinden önce başvuruda 
bulunulup yenilenmesi gerek-
mektedir. Markanın tescilinde 
coğrafi unsurlar da vardır. 
Marka tescili talebi, ülke sınır-
ları içerisinde olabileceği gibi, 
ülke dışında da değişik coğrafi 
alanları içine alacak şekilde 
yapılabilir. Tabii, şirketin tes-
cilli markası olması, şirketin ve 
ürettiği/sattığı ürünün değeri-
ni artıran önemli bir unsurdur. 

Marka ve tescili konusun-
da yaptığımız bu çok genel 
açıklamanın sonucunda, ecza 
depolarının markalaşmasının 
da önemli olduğunu vurgu-
lamamız gerekir. Zira, marka 
müessesenin rekabet gücünü 
artıran ve diğerlerinden ayrış-
tıran bir unsurdur. Ecza depo-
ları, faaliyet konuları itibariyle 
üretim yapan ve ürettiği mal-
ları pazarlayan şirketler olma-
makla birlikte, şirketin tescilli 
markasının olması, piyasada 
aynı marka ile faaliyet göster-
meye çalışan, müessese sıfatı 
olmayan, merdiven altı olarak 

tabir edilen birtakım satıcı-
ların faaliyetlerini sonlandı-
rabilmek için yasal koruma 
sağlayacaktır. Hatta, bununla 
sınırlı olmaksızın, aynı alanda 
faaliyet gösteren tüm diğer şir-
ketlerin de ticari olarak haksız 
rekabetini engellemek için de 
yasal zemin oluşturacaktır.  
Markanın korunması ve 
haksız rekabetin engellenmesi 
konusunda, ülkemizde ciddi 
bir yargısal yapı mevcuttur. 
Fikri Sınai Haklar Mahkeme-
leri, tescilli markalara yapılan, 
haksız rekabeti de içeren yasa 
dışı müdahaleleri engellemek 
konusunda başvurulması gere-
ken yargı organları olup, ver-
dikleri kararların uygulanması 
da büyük bir ciddiyetle kolluk 
kuvvetlerince yapılmaktadır.  

Marka konusundan bahse-
dince, haksız rekabet kavra-
mından da bahsetmek gere-
kir. Çünkü, marka tescili ile 
birlikte, haksız rekabet eden 
rakiplere karşı da daha güvenli 
bir ortam oluşur. Ülkemizde 
liberal ekonomi düzeni geçer-
lidir. Bu ekonomi sisteminin 
temelinde de serbest rekabet 
ortamında verimin artırılması 
vardır. Rekabetin artmasıyla 
birlikte fiyatlar düşer. Marka 
olmak, rekabet karşısında dü-
şen fiyatlara direnmek ve zarar 
etmemek anlamına gelir. 
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Kış Aylarında 
Metabolizmayı 
Hızlandırmak 
İçin Yapılması 
Gerekenler

•Az az sık sık beslenin
Beslenmenin sık aralıklarla 
olması (sabah, öğle, akşam 
ve ara öğünler) bir sonraki 
öğüne daha tok oturmanızı 
sağlayarak iştah kontrolüne 
yardımcı olur aynı zamanda 
kan şekerinizin de sabit kal-
masını sağlar. Öğünlerde ki 
besinlerin çeşidi ve miktarını 
dengede tutarak kilo kontro-
lüne de yardımcı olur. Güne 
kahvaltı ile başlamanız hem 
enerjinizi arttırır hem de 
metabolizmanızı hızlandırır.

•Sağlıklı atıştırmalıklar 
tercih edin
Gün içerisinde ve gecelerin 
uzun olduğu kış döneminde 
sağlıklı atıştırmalıklar ile me-
tabolizmanızı hızlandırabi-
lirsiniz. Örneğin; taze meyve, 
kuru meyve, ceviz, fındık, 
badem, süt, yoğurt, kefir 
gibi besinleri doğru miktar-
da tüketerek açlık hissinizi 
bastırabilirsiniz.

•Her gün en az 5 porsiyon 

taze sebze ve meyve tüketin
Sebze ve meyveler vitamin, 
mineral ve antioksidanlar 
açısından çok zengindir. 
Sebze ve meyvelerin içerdiği 
vitaminler bağışıklık sistemi-
ni güçlendirerek hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır. 
Ne kadar çeşitli ve renkli 
beslenirsek sebze ve meyve-
lerden o kadar yarar sağlamış 
oluruz. Aslında meyve ve 
sebzelerin renkleri arasında-
ki ilişki bizlere mesaj veriyor. 
Besinler ile renkleri arasın-
daki ilişkiye bakacak olursak;

Kırmızı ve mor besinler: 
Kalp sağlığını olumlu etkiler, 
kanser riskini azaltır ve 
vücuda zarar veren madde-
leri atmaya yardımcı olur. 
Domates, kapya biber, çilek, 
nar, kiraz, böğürtlen, yaban 
mersini bu gruptadır. Ancak 
şunu unutmayın ki her sebze 
ve meyveyi mevsiminde 
tüketiniz.

Sarı ve turuncu besinler: C 

vitamini ve lif içeriği yüksek-
tir. Bağırsakların çalışmasını 
düzenler, göz sağlığını korur. 
Havuç, limon, portakal, 
mandalina, ananas, ilk akla 
gelenlerdir.

Yeşil besinler: Vitamin mi-
neral ve lif içeriği yüksektir. 
Kansere karşı koruyucudur. 
Ispanak, brokoli, maydanoz, 
roka, marul, dereotu, yeşil 
biber, taze nane, kekik bu 
gruptadır.

Beyaz besinler: Lif oranı 
yüksek, enfeksiyonlara karşı 
koruyan, anti-inflamatuar 
ve antitümör etkisi vardır. 
Soğan, sarımsak, pırasa, 
karnabahar bu gruptadır.

•Haftada 2 kez balık tüketin
Protein içeriği yüksek olup 
zengin vitamin ve mineral 
içeriği ile birlikte yeterli 
ve dengeli beslenmenin 
vazgeçilmezidir. İçeriğindeki 
omega 3 sayesinde beyin ve 
sinir sistemini güçlendirir; 

Mevsim geçişlerine bağlı olarak bağışıklık sistemimiz ve yaz aylarına göre 
daha az hareketli olduğumuz için de metabolizmamız olumsuz etkilenebi-
liyor. Bu sebeplerden dolayı yeterli ve dengeli beslenmenin önemi bu aylar-
da daha da artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Yavuz kış aylarında 
daha az hastalanmak ve metabolizmamızı hızlandırmak için yapmamız 
gerekenleri anlattı.

Ayşegül Yavuz                                                       
Beslenme ve Diyet Uzmanı



depresyon, hafıza kaybı, Alzheimer 
gibi rahatsızlıkların önlenmesini sağ-
lar. Haftada en az 2 kez balık tüket-
tiğimizde kalp hastalığı riski azalır, 
kolesterol seviyesi düşer, bağışıklık 
sistemi güçlenir ve vücuttaki infla-
masyonu azaltır. Balığın bu kadar 
olumlu özelliğinden sonra pişirme 
yönteminiz ve balığı özellikle mev-
siminde tüketmeniz çok önemlidir. 
Balığı yağda kızartmak yerine ızgara, 
buğulama veya fırınlama yöntemiyle 
yanında bol salata ile en az haftada 2 
kez tüketin.

•Tuz tüketimini sınırlandırın
Sodyum kas hareketleri, sinir sistemi 
ve vücudun asit-baz dengesini sağla-
mak gibi birçok hayati fonksiyonları 
olmasına rağmen fazla alınmasında 
ise kan basıncının artmasına yani 
hipertansiyona, kalp hastalıkları-
na, vücudun su tutmasına, böbrek 
rahatsızlıklarına, dehidrasyon gibi 
bazı hastalıklara yol açabilir. Dünya 
Sağlık Örgütüne göre önerilen tuz 
miktarı 5 gram iken ülkemizde ki 
günlük tüketim ortalama 15 gram 
civarındadır. Aslında yemeklere hiç 
tuz eklemeden gıdaların doğal yağı-
sından aldığımız tuz miktarı yeterli 
gelecektir. Zeytin, turşu, salamura 
besinler, işlenmiş etlerde, et suyu 
tabletlerinde ve fast food ürünlerin-
de bol miktarda tuz bulunur.

•Yüksek Glisemik İndeksli yiyecek-
lerden uzak durun
Glisemik İndeks karbonhidrattan 
zengin besinlerin kan şekerini ne 
kadar sürede, ne kadar yükselttiğini 
gösterir. Glisemik İndeksi yüksek 
olan besinler kan şekerini kısa sürede 
yükselttiği ve kısa sürede düşürdüğü 
için acıkmayı ve tatlı krizine gir-
meyi kolaylaştırır. Düşük Glisemik 

İndeksli besinler ise kan şekerini 
yavaş yükseltip yavaş düşürdüğü için 
gün içinde kan şekerinin korunma-
sını sağlar ve tokluk süresini uzatır. 
Düşük Glisemik İndeksli beslenme 
obezitenin, Tip 2 Diyabetin, kalp-da-
mar hastalıklarının önlenmesine 
yardımcı olur. Tükettiğiniz besinlerin 

Glisemik İndeksini düşürmek için;
1.Beyaz ekmek yerine tam tahıllı 
ürünlerini tüketin.

2.Pirinç yerine bulgur tercih edin.

3.Meyve suyu yerine meyvenin ken-
disini tüketin.

4.Patates gibi nişasta içeriği yüksek 
olan besinleri sıcak tüketmemeye 
özen gösterin.

5.Öğünlerinizde mutlaka salata 
tüketin.

6.Besinleri yavaş ve iyice çiğnedikten 
sonra tüketin.

7.Öğünlerinizin karbonhidrat, prote-
in ve yağ açısından dengeli olmasını 
sağlayın.

•Yeterli Su tüketimi
Havaların soğuması ile birlikte genel-
de su tüketiminde azalma olur. Vücut 
ağırlığının yaklaşık % 60-70’i sudan 
oluşmaktadır. Su vücuttaki metabo-
lik reaksiyonların merkezindedir. 
Hava sıcaklığının düşmesiyle su 
yerine çay, kahve, bitki çayı gibi sıcak 
içecekler tercih edilebilir. Özellikle 
çay, kahve gibi içecekler suyun yerini 
tutmayarak vücuttan su atımına 
neden olarak vücutta daha fazla su 
ihtiyacı oluşturur. Bu yüzden her çay, 
kahve ve bitki çayı içtiğinizde 1 bar-

dak su içmeyi ihmal etmeyin. Yeterli 
miktarda su tüketip tüketmediğinizi 
anlamanın en kolay yolu idrar rengi-
ne bakmaktır. Eğer idrar rengi koyu 
sarı ise az su içiyorsunuz, eğer idrar 
rengi açık sarı ise yeterli su tüketti-
ğinizi gösterir. Günlük tüketilmesi 
gereken su miktarı kilogram başına 
30-35 mildir.

•Fiziksel aktivitenizi arttırın
Vücudunuzu zinde kılmak ve daha 
kaliteli bir yaşam sürmek için iyi bes-
lenme alışkanlıklarına sahip olmanın 
yanı sıra düzenli egzersiz yaparak 
da sağlayabiliriz. Egzersizi düzenli 
yaparak kalp-damar hastalıkları, hi-
pertansiyon, depresyon, osteoporoz, 
kanser, Tip 2 diyabet gibi hastalıklara 
yakalanma riskini azaltmış oluruz. 
Aynı zamanda kış aylarında meta-
bolizma hızının düşmesi ve hareket-
sizlikle birlikte kilo artışı gerçekle-
şebilir. Bu sebeplerden dolayı gün 
içerisinde mutlaka fiziksel aktivi-
tenizi arttırmalısınız. Dünya Sağlık 
Örgütü haftada en az 150 dakika 
egzersiz yapılmasını önermektedir. 
Kendinize en uygun fiziksel aktivi-
teyi seçerek ve alışkanlık kazanarak 
düzenli bir şekilde yapınız.

•Yeterli ve düzenli uyku
Kaliteli bir yaşam ve ideal kiloya 
ulaşmak için yeterli-dengeli beslen-
me ve fiziksel aktivitenin yanı sıra 
uyku süresi ve kalitesi de bu süre-
cin önemli bir basamağıdır. Uyku 
kalitesinin kötü olması obezite, kalp 
hastalıkları ve bağırsak sağlığının 
bozulmasıyla ilişkilendirilmektedir. 
Kaliteli bir uyku sağlıklı bir hayat 
için çok önemlidir. Günde en az 
6-8 saat arası uyku hastalıklardan 
korunmak ve sağlıklı bir yaşam için 
gereklidir.
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TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ: FİNANSAL 
KAYGIYLA SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ

KİŞİ BAŞI İLAÇ KULLANIMI 30 KUTU

Türk Eczacıları Birliği, 134 ilacın geri ödeme sisteminden çıkarılacağı yönündeki 
iddialar üzerine açıklama yaptı: “Vatandaşın cebinden sağlığa ayırdığı miktar giderek 
artıyor. Sağlık alanındaki tasarruflar finansal kaygıyla yapılamaz.”

Türk Eczacıları Birliği, 134 
ilacın SGK kapsamından 
çıkarılmasına yönelik iddialar 
üzerine açıklama yaptı. Söz 
konusu ilaçların geri ödeme 
kapsamına alınmaması 
durumunda halk sağlığı 
adına sorunlu bir tablonun 
ortaya çıkacağının altı çizilen 
açıklamada, vatandaşın 
cebinden sağlığa ayrılan 
miktara dikkat çekildi.

Vatandaşın yıl içerisinde 
sağlık için cebinden çıkan 
miktarın arttığı ifade edildiği 
açıklamada, “Vatandaşın 
cebinden sağlığa ayırdığı 
miktar da yıllar içerisinde 

artmıştır. 2009’da 8,1 milyar 
TL iken, 2014 yılında 15 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında 
kişi başı sağlık harcaması, tüm 
sağlık harcamalarının yüzde 

17,1’ini oluşturmuştur. Kişi başı 
sağlık harcaması, 2017 yılında 
1.751 TL iken, 2018 yılında 
yüzde 15,9 artarak 2,030 TL’ye 
yükselmiştir” denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) verilerine göre her 
gün bir buçuk milyonun 
üzerinde kişi doktora 
gidiyor. Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre ise kişi 
başı ilaç kullanımı yakla-
şık 30 kutuya çıkmış du-
rumda. Hastalandığımız 
zaman çoğumuz soluğu 
bir doktorda alıyoruz. 
Günlük gidilen bir buçuk 
milyon doktor sayısı 
40’ın üzerinde branşa 
ayrılıyor.
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İLAÇ GELİŞTİRME VE AŞI ÜRETİMİ 
SEMPOZYUMU
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından 
“İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma birçok 
üniversite katılım gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi 101 no’lu Salon’da 
düzenlenen sempozyumda, 
Yakın Doğu Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, İzmir 
Uluslararası Biyotıp ve Genom 
Enstitüsü, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nden 
davetli 
konuşmacılar 
ilaç yapımı ve 
araştırmaları, ilaç 
ham maddeleri, 
genetik ve nadir 
hastalıklar için 
geliştirilen ilaçlar, 
aşıların özellikleri 
ve uygulamaları 

ile ilgili katılımcılara bilgiler 
aktardılar.

Sempozyumun 
koordinatörlüğünü yapan 
Öğretim Üyesi ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer 
açılışta yaptığı konuşmada, 

sempozyumda hem ilaç hem 
de aşı geliştirme konusunun 
birlikte işleneceğini, ilaç ve aşı 
konularında medyada yaygın 
şekilde yer alan yanlışların 
da sempozyum sayesinde 
düzelmesini temenni 
ettiklerini ifade etti.başarı 
göstereceği düşünülüyor.

PROF. DR. ŞAHİN’DEN YERLİ İLAÇ PROJESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Dolma-
bahçe Sarayı’nda düzenlenen 
İlim Yayma Ödül Töreni’nde 
İlim Yayma Büyük Ödülü’ne 
layık görülen Yeditepe Üni-
versitesi Genetik ve Biyomü-
hendisliği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin, AA 
muhabirine yaptığı açıklama-
da, tarımsal biyoteknolojiyle 
ilgili çalışmalarının akademik 
hayatının başından beri devam 
ettiğini söyledi. 
Şahin, “Özellikle tarım girdile-

ri arasında gübreler ve pestisit-
ler vardır, bunların doğaya ve 
insana karşı toksik etkilerin-
den dolayı bu teknolojilerinin 
değişmesine her zaman ihtiyaç 
olduğu bilim insanları tarafın-
dan söylenilir. O neden bu ala-
na yönelmiştim. Tarımda hem 
gübrelerin hem de pestisitlerin 
yerine alternatif biyolojik olan 
ürünleri geliştirmekle uğraş-
tım. Geliştirdiğimiz birçok 
ürün de Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından tescillenmiş 
durumda. Özellikle biyolojik 

gübreleremiz, hem ulusal hem 
de uluslararası piyasada çok 
sayıda ürünümüz var.” diye 
konuştu.
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5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ  SAĞLIK 
SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİ
5. Tıbbi Tedarik Kongresi, 11-13 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara Eliz Otel ve Kongre 
Merkezi’nde tedarik sektörünün tüm taraflarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Sağlıkta ortak geleceğin konu-
şulduğu ve Sağlık Bakanlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı ve SGK’nın destek 
ve katılımları ile gerçekleşen 5. 
Tıbbi Tedarik Kongresi, Sağlık 
Endüstrisi Platformundan Tüm 
Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi 
Dernekler Federasyonu (TÜM-
DEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası (SEİS), 
Araştırmacı Tıp Teknolojileri 
Üreticileri Derneği (ARTED), 
Sağlık Gereçleri Üreticileri ve 
Temsilcileri Derneği (SADER), 
İVEK, Üniversite Hastaneler 
Birliği (ÜHB), İKMİB ve Me-
dikal Kümelenmeler Platformu 
işbirliğiyle 11-13 Aralık 2019 
tarihlerinde Ankara Eliz Otel 
ve Kongre Merkezi’nde tedarik 
sektörünün tüm taraflarının 
katılımı ile gerçekleştirildi.

“ÜTS sayesinde malzeme 
yetersizliğinden ötürü hizmet 
sunumunu aksatacak unsurlar, 
oluşmadan önlenecek”
5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin 
açılışta konuşan Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe, Ürün Takip Sistemi ile 
2017 yılından itibaren tıbbi ci-
hazların kayıtlarının daha etkin 
bir şekilde yapıldığını söyledi.
Özellikle risk grubu yüksek 
ürünlerde hâlihazırda devam 
eden tekil takip süreçlerinin, 
2020 yılı itibariyle tüm tıbbi 
cihazlarda zorunlu olmasıyla 
birlikte, tıpkı ilaçta olduğu 
gibi tüm sürecin kontrol altına 
alınacağını ifade etti. 

Önümüzdeki yıl yürürlüğe 
girecek yeni tıbbi cihaz 
regülasyonu ciddi sorumluluk 
getiriyor
Meşe konuşmasının devamın-
da, önümüzdeki yıl itibariyle 
yürürlüğe girecek olan yeni 
tıbbi cihaz regülasyonundan da 
bahsetti. Regülasyonun, üre-
ticiler başta olmak üzere tüm 
taraflara ciddi sorumluluklar 
getirdiğini ifade eden Sağlık 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Emine Alp Meşe yeni mevzuatı 
uyumlaştırma çalışmalarının 
sektörün de desteğiyle tamam-
landığını belirtti.

“Doğru tedarik zinciri ve 
stok yönetimi sağlayarak 
verimliliği artırmak önem arz 
ediyor”
Etkin kaliteli ve kesintisiz sağlık 
hizmetinde kaynakların verimli 
kullanılması için tedarik yöne-
timinin önemini vurgulayan 
KHGM Genel Müdürü Prof. Dr. 
Hilmi Ataseven, “Bu kapsamda 
en doğru tedarik zinciri ve stok 

yönetimi sağlamak, verimlilik 
artırıcı eylemler gerçekleştir-
mek, tüketimi kontrol altına 
almak, uluslararası teknolojileri 
takip etmek ve yerli malzeme-
lerin kullanımını yaygınlaştıra-
rak süreç yönetmek önem arz 
etmektedir” dedi.

2020 ajandımızı hep birlikte 
belirledik
5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin 
kapanış konuşmasını TÜM-
DEF Başkan Yardımcısı Erkin 
Delikanlı yaptı. Konuşmasında 
destek olan herkese teşekkürle-
rini dile getiren TÜMDEF Baş-
kan Yardımcısı Erkin Delikanlı, 
“Geçtiğimiz yıl yine Tıbbi Teda-
rik Kongresi’nde kredi yükle-
rinde eğiliyoruz, zorlanıyoruz, 
tahsilat sürelerinde problemler 
yaşıyoruz demiştik. Bu yıl da 
aynı şeyleri söyledik. Umut 
ederim ki seneye demeyiz. Belki 
de bu kongrenin en güzel çıktısı 
bu olur. Bu yıl birlikte müm-
kün kılabileceğimizi söyledik. 
Birlikte de mümkün kıldık. 
2020 ajandamızı hep birlikte 
belirledik diye düşünüyorum. 
Birlikte mümkün kılabilmek ve 
gücümüzü paylaşabilmek adına 
daha kalabalık, bir arada olmak 
dileği ile…” diye konuştu.
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LÖSEMİ VE LENFOMA İÇİN YENİ İLAÇ 
GELİŞTİRİLDİ
UT Healty San Antonio kurumu ile University of Florida kurumunun iş birliği 
sonucunda; yetişkinlerde ve çocuklarda görülen lösemi ve lenfoma ile mücadele 
edebilecek, yeni nesil ilaçlar geliştirildi.
Yeni nesil ilaç PROTACs 
olarak adlandırılmakla birlikte 
yeni ilacın; kanserli hücreler 
bulunan ve kanserli hücrelerin 
hayatta kalması için gerekli 
olan BCL-XL adlı proteine 
saldırdığı belirtiliyor. Ayrıca 
araştırmacılar önceki ilaçların 
da aynı proteine saldırdığını 
ancak bu durum sonucunda 
organizmadaki platelet sayısının 
azaldığını, bu durumun da 
oldukça tehlikeli olabilecek 
kanama komplikasyonlarına 
yol açtığını vurguluyor. Yeni 
nesil ilaç ise bahsi geçen riski 
belirgin bir biçimde azaltıyor.
PROTAC adlı ilacın T hücre 
ilişkili maligniteler yani akut 

T hücreli lösemi ile T hücreli 
lenfoma üzerinde etkili 
olacağını belirtiyor.

T hücreleri, insan vücudun 
timus adı verilen salgı bezinde 
üretiliyor ve T hücrelerinin 
organizmanın immün yanıtı 
için kilit rolü bulunuyor. Bu 
hücreler malignite kazandığı 
zaman hayatta kalmak için 
BCL-XL adlı proteine ihtiyaç 
duyuyor. Yeni geliştirilen ilacın 
gelecekteki kanser tedavilerinde 
başarı göstereceği düşünülüyor.

Araştırmanın bulguları 
Nature Medicine dergisinde 
yayımlandı.
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MİGREN TEDAVİSİ İÇİN KEŞFEDİLEN 
YENİ İLAÇLAR YOLDA!
Dünya nüfusunun yüzde 
10’undan fazlasının, migren 
hastalığından muzdarip 
olduğu tahmin ediliyor. 
Bilim insanları, migreni 
daha fazla anlamak için 
sayısız çalışmalar yürütüyor. 
Çünkü, mide bulantısı, 
kusma, zonklayıcı başağrısı, 
ışığa ve sese duyarlılık gibi 
yaygın belirtilerin eşlik ettiği 
migren, milyonlarca insanın 
yaşam kalitesini ciddi oranda 

etkiliyor. Şu anda reçete 
edilen ilaçlar, korumada 
ve belirtileri hafifletmede 
yetersiz kalıyor. Uzun 
çalışmaların sonucu 
geliştirilen iki farklı 
mekanizmalı ilaç 
ise, yakın zamanda 
Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) tarafından 
onaylandı ve çok kısa 
zamanda reçetelenmeye 
başlanacak. 
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HIV TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR YOLDA
İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olan HIV tedavisinde günde bir-iki hap yerine bir 
ya da 3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda.

Uzmanlar, İnsan Bağışıklık 
Yetmezliği Virüsü (Human 
Immunodeficiency Virus- 
HIV) tedavisinde günde 
bir-iki hap yerine bir ya da 3 
ayda bir enjekte edilecek yeni 
ilaçlar dönemine girileceğini, 
çalışmalarda enjekte 
edilebilir ilaçların başarısının 
çok yüksek olduğunun 
görüldüğünü belirtti.

“Türkiye’de son 10 yılda hasta 
sayısında yüzde 465’lik artış 
görüldü”
Dünya Sağlık Örgütüne 
(DSÖ) göre, dünyada yaklaşık 
36,7 milyon kişinin HIV ile 
yaşadığını aktaran Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail 
Balık, Birleşmiş Milletler 
(BM) HIV/AIDS Programı 
(UNAIDS) verilerine göre de 
2018’de dünya genelinde 1,8 
milyon insana HIV bulaştığını 
bildirdi.

Prof. Dr. Balık, şöyle devam 
etti: “Son verilere göre, dünya 
genelinde önceki yıllara göre 
yeni hasta sayısı azalırken, 
Türkiye’nin de coğrafi olarak 
konumlandığı Doğu Avrupa 
bölgesinde ve Orta Asya 
bölgelerinde hasta sayısında 
artış görülmektedir. Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı 
Hastalıklar Daire Başkanlığı 
verilerine göre, ilk vakanın 
görüldüğü 1985 yılından 31 
Aralık 2018 tarihine kadar 
19 bin 748’i HIV ile enfekte, 
bin 772’si AIDS olmak üzere 

toplam 21 bin 520 vaka 
bildirilmiştir. Ülkemizde HIV 
enfeksiyonuna en sık 25-34 yaş 
arası rastlanmakta ve cinsiyet 
dağılımına göre bakıldığında 
yüzde 80 erkek, yüzde 20 kadın 
olduğu gözlenmektedir.

Türkiye’de son 10 yılda hasta 
sayısında yüzde 465’lik artış 
görülmektedir. Ayrıca şu anda 
21 bin olan hasta sayısının 
önümüzdeki 4 yılda 40 bini 
aşması beklenmektedir. Bu 
veriler ülkemiz acısından 
AIDS’in çok ciddiye alınması 
ve gereken her türlü tedbirin 
alınması gerektiğini gösteriyor.”

Türkiye’de HIV pozitif hasta 
başına yıllık toplam direkt 
maliyetin 15 bin lira olduğunu 
ifade eden Balık, “En önemli 
maliyetin yüzde 89 ile ilaç 
olduğu görülmüştür. İş 
gücü kaybı gibi durumlar 
nedeniyle gelişecek indirekt 
maliyetler eklendiğinde 
bu maliyetin en az 3-4 kat 
artacağı düşünülmektedir. 
AIDS hastalarının tüm sağlık 
giderleri şu an neredeyse 

dünyanın hiçbir yerinde 
olmadığı kadar devlet 
tarafından karşılanmaktadır.” 
diye konuştu.

“2030 yılına kadar 21 
milyon AIDS ilişkili ölümün 
engellenebileceği tahmin 
ediliyor”
Balık, AIDS’e yönelik 
farkındalık etkinliklerinin 
önem taşıdığını dile getirerek, 
bu kapsamda medya 
kampanyaları düzenlenmesi, 
konunun televizyonun en 
çok seyredildiği saatlerde 
işlenmesi ve özellikle dizilerin 
senaryolarında yer alması 
ve gündemde tutulması 
gerektiğini söyledi.

Küresel çabalarla 2030 
yılı itibariyle HIV/AIDS 
epidemisinin kontrol 
edilmesinin planlandığını 
anlatan Balık, “Tedaviye 
ulaşılabilirliğinin artırılması 
ile 2030 yılına kadar 21 milyon 
AIDS ilişkili ölümün ve 28 
milyon yeni enfeksiyonun 
engellenebileceği tahmin 
edilmektedir.” dedi.
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TARÇIN
Sütlü tatlıların, salebin üzerine 
hoş bir aroma versin diye tar-
çın tozu serpilir. Tarçınlı kura-
biyelerin tadı ise bir başkadır. 
Tarçın sadece değişik amaçlar 
için kullanılan hoş kokulu bir 
baharat değil, sağlığa pek çok 
yararları da bulunmaktadır. 
Yazımda kısaca bunlardan 
bahsedeceğim. 

Ama önce internette tarçının 
faydaları diye yazdığınızda, 
inanılmaz sayıda çıkan kul-
lanılışları yazmak istiyorum. 
İşte bunlardan bir kaçı: Yüksek 
şekerini düşürür, kolesterolü 
düzenler ve kötü kolesterolü 
iyileştirir(!), hafızayı güçlen-
dirir ve unutkanlığa iyi gelir, 
kanser hücreleri ile savaşır 
ve çoğalmalarını önler, kan 
dolaşımını düzenler, adet 
sancılarını hafifletir ve kana-
mayı düzenler, yağ yakarak 
kilo vermeyi destekler, migren 
ağrılarını azaltır.

Bunlardan kan şekerine olan 
etki doğru. Diğerleri internet 
tıbbı!
Gelin tarçın hakkındaki bilime 

dayalı bilgileri kısaca göre-
lim.

Tarçın nedir? Nasıl elde edi-
liyor? 
Dünya piyasasında Seylan ve 
Çin tarçını olmak üzere 2 çeşit 
tarçın bulunur. Ülkemizde 
Seylan tarçını, tarçın olarak 
bilinir. Seylan tarçın ağacının 
vatanı Hindistan ve Sri Lanka. 
Bu bölgelerin yanında Endo-
nezya, Afrika’nın bazı bölgeleri 
ve Güney Amerika’da kültürü 
yapılmaktadır. Seylan tarçını 
şu şekilde elde edilmektedir: 
Kesilmiş ağaç gövdelerinden 
çıkan dallar kesilir, dış ka-
buk çıkarılır, sadece iç kısmı 
bırakılır, kurutulur. Kabuklar 
kururken içe doğru kıvrılır ve 
Seylan tarçınının tipik görü-
nümü ortaya çıkar.

Çin tarçınının vatanı ise 
Çin’dir. Endonezya ve Viet-
nam’da kültürü yapılır. Çin tar-
çınında ise, Çin tarçın ağacı-
nın gövde kabukları veya yaşlı 
dalları soyulur, kabuk kısmı 
çıkarılır, dış kabuktan kısmen 
kurtarılır ve kurutulur.

Resimlerde de göreceğiniz gibi 
dış görünüşleri farklıdır.

Kimyasal yapı
Dış görünüşlerinin farklı 
olmasının yanında, kimyasal 
yapıları da biraz farklıdır.
Seylan tarçını % 0.5-2.5 uçucu 
yağ, proantosiyanidinler, vd 
maddeleri taşır. Çin tarçını 
ise % 1-3 uçucu yağ, proan-
tosiyanidinler, kumarinler 
vd maddeleri taşımaktadır. 
Çin tarçınının uçucu yağın-
da sinnamil aldehit miktarı 
Seylan tarçınından daha fazla 
ve kimyasal yapısı da farklıdır. 
Önemli bir fark da Çin tarçını-
nın kumarin denen maddeleri 
taşımasıdır.

Seylan tarçını 
Avrupa İlaç Kurumu Seylan 
tarçınının 2 geleneksel kullanı-
mını kabul etmiştir:
1 -Bulantı ve kusma ile seyre-
den sancılı sindirim sistemi 

40

Sadece baharat değil yararlı etkileri var!
Tarçınlı su zayıflatmaz! 
İnternet efsanesi!

PROF. DR. EKREM SEZİK
Türk Fitoterapi Derneği Başkanı
ekrmsezik@gmail.com



rahatsızlıklarının belirtilerini 
giderici,

2 - Hafif ishallerde belirtileri 
giderici. 

Yukarıda belirtilen  amaçlar 
için 0,5-1 g toz edilmiş Seylan 
tarçınından günde 3-4 defa çay 
hazırlanarak içilmesi tavsiye 
edilmektedir. Bilinen firmala-
rın poşet çayları da aynı amaç 
için kullanılabilir. Diğer taraf-
tan, Seylan tarçını uçucu yağı 
da çok düşük miktarlarda aynı 
etkileri sağlamaktadır. Seylan 
tarçın uçucu yağı kullanılarak 
yapılan araştırmalarda tarçın 
yağının mikroorganizmaların 
üremesini durdurucu, spazm 
çözücü gibi etkilerinin de bu-
lunduğu tespit edilmiştir.

Çin tarçını
Avrupa İlaç Kurumu Çin tarçı-
nı için henüz herhangi bir bilgi 
belgesi yayınlamamıştır. Yapı-
lan araştırmalar Çin tarçınının 
mikroorganizmaların üreme-
sini durdurucu gibi sağlığa 
yararlı etkilerinin bir kısmının 
Seylan tarçınına benzediğini 
göstermektedir. Çin tarçını 
özütleri kullanılarak deney 
hayvanları üzerinde yapılan 
araştırmalarda ise enflamasyo-
na karşı ve ateş düşürücü et-
kilerinin de bulunduğu ortaya 
çıkarılmıştır. 
Çin tarçını geleneksel olarak 
bulantı, kusma, sancı gibi sindi-
rim sistemi rahatsızlıklarında, 

soğuk algınlığında, ishale karşı 
ve iştah açıcı olarak kullanıl-
maktadır. Çin tarçını üzerinde 
son yıllarda yapılan araştır-
malar çok önemli bir etkisini 
ortaya çıkarmıştır. Diyabette 
kan şekerini düşürmektedir.

Çin tarçını ve şeker hastalığı
Çin tarçını tozunun ve özüt-
lerinin şeker hastalığında kan 
şekerini düşürmeye yardımcı 
olduğu bulunmuştur. Tip-2 
diyabette kan glikoz miktarını 
düşürmeye yardımcı olarak 
kullanılması tavsiye edilmek-
tedir. Bu konuda pek çok 
çalışma bulunmaktadır. Çalış-
maların çoğu, Çin tarçınının 
Tip-2 diyabette etkili olduğunu 
göstermektedir. Etki görülebil-
mesi için günde 6 g  toz tarçı-
nın kullanılması gerektiği de 
araştırmalardan çıkan önemli 
bir sonuçtur. Toz, özütten daha 
etkilidir. Çünkü özüt elde edi-
lirken, uçucu yağ kaybı olmak-
tadır.  Çin tarçını kabuk tozun-
dan hazırlanmış preparatlar 
piyasada bulunmaktadır. 

Dikkat! 
•Çin Tarçını henüz ilaç değil-
dir. En çok, kullanılan ilaca 
yardımcı olabilir. Kullanmakta 
olduğunuz diyabet ilacını he-
kime sormadan bırakmayınız. 
İlâve olarak kullanacaksanız, 
muhakkak hekiminize danışı-
nız. Günde en çok 6 g toz tarçın 
kullanılacağını da unutmayınız. 
En kolay alım yoğurt ile.

•Kan seyreltici ilaç alıyorsa-
nız, Çin tarçınının taşıdığı 
kumarinden dolayı bu ilaç-
ların etkisini artırabileceği 
hususunu göz ardı etmeyiniz. 
Kanama olabilir.

Bitki ve meyve çayları 
Bitki ve meyve çayların-
da daha çok Seylan tarçını 
kullanılır. Uygun miktarda 
tarçın bulunan bu çayları, 
sindirim sistemi rahatsızlık-
larında, ishal kesici olarak ve 
soğuk algınlığında yardımcı 
olarak kullanabilirsiniz.

Tarçınlı su!
Son zamanlarda, bir sürahi 
içine birkaç Seylan tarçını 
koyup içilirse zayıflanacağı 
bilgisi internette geziyor! 
Sürahideki 1-1.5 litre suya 
tarçın kabuğundan, yağları 
yakan maddeler (!) geçecek 
ve içen zayıflayacak. Tam 
bir internet efsanesi ! Sakın , 
inanmayınız .

Sonuç
Kısacası, Tarçını sadece hoş 
koku ve aromasından dolayı 
değil, çay olarak içildiğinde 
sağlığa yararlı etkileri de 
bulunan, tozunun diyabette 
yardımcı olarak kullanıla-
bilecek bir baharat olarak 
değerlendirmekte yarar var.

Mutlu ve sağlıklı bir yıl 
geçirmenizi içten temenni 
ederim.
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Çağdaş Kışlaoğlu                                                         
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı 

Gece Dişlerinizi 
Sıkmanızın 
Arkasında Stres 
Var!

Sabah dişlerinizde ve çenenizde bir 
ağrıyla mı uyanıyorsunuz? Ya da 
kendinizi, dişlerinizi birbirine ke-
netlenmiş şekilde mi buluyorsunuz? 
Peki, tüm bunların ne anlama geldiğin 
biliyor musunuz? Bu problemlere se-
bep olan alışkanlık,  halk arasında diş 
gıcırdatma ve dış sıkma olarak bilinen 
diğer adıyla bruksizmden başkası 
değildir. Diş Hekimi ve Protez Uz-
manı Çağdaş Kışlaoğlu, giderek artış 
gösteren bruksizm ile ilgili bilinmesi 
gerekenleri anlatıyor.

Bruksizm nedir?
Bruksizm; uyku süresince, güçlü çene 
hareketleri ile oluşan alışkanlıklardır. 
Genellikle kişilerin uyku safhasın-
dayken görülen bu durum, diş sıkma 
rahatsızlığını oluşturmaktadır. Bi-
reyler bu hareketi istem dışı olarak 
yapar. Beyin bölgesine iletilen stresin 
yoğunluğu arttıkça çiğneme kaslarının 
sıkımı da aynı oranda güçleşir ve kişi 
fark etmeden dişlerini gıcırdatmaya, 
sıkmaya başlar. Çene kasları diğer 
kaslara göre daha güçlü olsalar da 



bireylerin alt ve üst çenesinin, 
çiğneme, yutkunma gibi du-
rumlar dışında birbirine temas 
etmemesi gerekir. Bunun ne-
deni ise dişlerin birbirlerine bir 
şeyi çiğneme dışında sert bir 
şekilde sürtünmesinin dişlerde 
aşınmaya yol açmasıdır.

Bruksizmin belirtileri neler-
dir?
Diş sıkma hastalığı şikâyeti ile 
başvuran hastalarda; 

•Çene kaslarını zorlamanın 
sonucunda boğaz, çene ve yüz 
kaslarında ağrı,
 
•Dişlerin kırılması ya da oyul-
ması,

•Dişlerde hassasiyet,

•Çene eklemlerinde rahatsız-
lıklar,

•Çiğneme esnasında ağrı.

Bruksizm neden ortaya çıkar?
Diş sıkmanın temel nedeni 
stres faktörüne maruz kal-
maktır. Uykusunda bilinçsiz 

bir şekilde bu eylemi ger-
çekleştiren bireyler, günlük 
yaşamın olumsuz şartlarından 
büyük ölçüde etkilenirler. 
Hatta mevsim değişimleri de 
kişileri bu anlamda önemli 
ölçüde etkiler, değişen iklim 
koşullarının insan psikolojisi 
üzerindeki etkisi yadsınamaz. 
Değişen koşullar insanların 
yaşamını da şekillendirirken 
bu durumun en somut örneği 
olarak, kişilerde diş sıkmaları 
ile karşılaşmaktayız. Ayrıca 
ağız kapanış bozuklukları da 
bruksizmin yaşanmasındaki 
faktörlerdendir.

Tedavi edilmediğinde  gün-
düz de görülebilir
Birçok farklı nedene bağlı 
olarak ortaya çıkan bruksizm, 
en çok stres ve kapanış bozuk-
lukları sonucunda meydana 
geliyor. Önemsenmeyen ve 
zamanında müdahale edilme-
yen bruksizm, ilerleyerek daha 
ciddi boyutlara ulaşabiliyor. 
Genel olarak sadece geceleri 
ortaya çıkan bruksizm, ileri 
safhalarda gündüz de görüle-
biliyor. Bu durum ise tehlike 

çanlarının çaldığı anlamına 
geliyor. Eğer kişi, gün içinde 
kendini dişlerini sıkarken bu-
luyor ve çenesinde sürekli bir 
ağrı hissediyorsa mutlaka diş 
hekimin başvurmalıdır.

Bruksizm nasıl tedavi edilir?
Bruksizm tedavi sürecinde 
dişlerin birbirine olan temasını 
engelleyebilmek için plaklar 
kullanılır. Bu plaklar, sadece 
diş sıkma şikâyeti olan has-
talar için kullanılır. Bir diğer 
tedavi yöntemi olarak da gece 
koruyucuları denilen aparey-
leri kullanıyoruz. Sert akrilik 
plastik malzemelerden yapılan 
apareyler sayesinde hastanın 
alt ve üst dişlerinin çarpışması 
önlenir. Ancak her plak, her 
hasta için uygunluk göster-
meyebilir. Dolayısıyla tedavi 
sürecinde bu duruma mutlaka 
dikkat edilmelidir. Diş tedavi-
lerinde erken teşhisin önemi 
yadsınamaz. Böylelikle daha 
sancılı ve tehlikeli bir sürecin 
önüne geçilebilir. Bu yüzden 
mutlaka uzman bir diş hekimi 
ile görüşülerek tedavi planla-
ması yapılmalıdır.
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Mucize 2 Aşk, engelli bir adam olan Aziz ile görücü üsülü olarak 
evlendiği Mızgin’in hayatını konu ediyor.

Edirne’de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını 
yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin’in sürekli 
yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış 
olarak bulur. Tahsin’in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı 
Halime’nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün 
için Pınarhisar’a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika 
armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan 
zehirli armut marula, sadece Tahsin’in hayatını etkilemekle kalmaz, 
düğünü, Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye 
başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

Kırk Yalan

Mucize 2 Aşk

Yönetmen: Hamdi Alkan 
Senaryo: Rüyhan Duralı
Oyuncular: Oğuzhan Uğur, Timur 
Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, 
Hakan Meriçlier, Ataberk Doğan, 
Melis Sabah, Zeynep Alkan
Türü: Komedi

Jumanji: Yeni Seviye, arkadaşlarını kurtarmak için 
kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin 
maceralarını konu ediyor.

Jumanji: Yeni Seviye
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Addams Ailesi

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya 
spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi 
halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu 
ediyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi tatile çıkıyor!

Aman Reis Duymasın

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Vizyon tarihi: 22 Kasım
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin 
Dikinciler, Selen Öztürk
Türü: Belgesel, Biyografik

Film, büyük bir kutlamanın eşiğindeyken 
beklenmedik durumlarla karşılaşan Addams 
Ailesi’nin hayatına odaklanıyor.

KÜNYE



ÜYE LİSTESİ
Abay Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.                                                www.abaypharma.net   312 473 18 10

Akgün Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş                             www.akgunecza.com.tr                                462 230 01 10
 
Ankara Beşer Ecza Deposu ve İlaç Pazarlama A.Ş.               www.ankarabeser.com                                 312 353 89 99 

Asya Ecza Depos Ltd. Şti.                                                                    www.asyaecza.com                                414 313 21 21

Beşer Ecza Deposu Tic.ve San.Ltd. Şti.                                  www.beserecza.com                                312 353 89 99

Boğaziçi Ecza Deposu Sağ. Hiz. İth. İhr. Ltd. Şti             www.bogaziciecza.com                                         216 306 50 18

Burak Ecza Deposu ve Tic. Ltd. Şti.                                             www.burakecza.com.tr                                212 452 67 67

Ceofarma Ecza Deposu Ltd. Şti.                                              www.ceofarma.com.tr                                422 323 68 68

Cnr Farma Ecza Deposu                                                                 www.cnrfarma.com.tr                                232 251 30 07

Denge Ecza Deposu Tic. A.Ş.                                                www.dengeecza.com                                212 220 33 77

Dng Ecza Deposu A.Ş.                                                                    www.dngecza.com                                212 438 56 14

Doğuş Farma İlaç Ecza Deposu Ltd. Şti.                              www.dogusfarma.com                                216 526 47 43

Erdem Ecza Deposu Tic A.Ş                                            www.erdemecza.com.tr                                216 466 00 51

Farmada Ecza Deposu Ltd. Şti.                                           www.farmadaecza.com                                322 231 20 71

Göksu Ecza Deposu Sağ. Ürn. San. Tic. A.Ş                            www.goksuecza.com.tr                                322 324 10 10

Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.                                                www.gulecza.com.tr                                212 461 77 55

İmtaş Ecza Deposu Ltd. Şti.                                             www.imtasecza.com.tr                                232 256 30 29

İnci Ecza Deposu ve Tic. Ltd. Şti.                                        www.incieczadeposu.com                                212 637 65 55

Medifar Ecza Deposu İlaç San. Tic. A.Ş.                                         www.medifar.com.tr                                216 472 23 80

Menekşe Ecza Deposu İlaç Medikal San. Tic. Ltd. Şti.                    www.menekseecza.com                                              442 342 44 80

MTS İlaç Dağıtım Ticaret A.Ş.                                                 www.mtsilac.com.tr                                212 568 06 59

NeofarmaCC Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti.                             www.neofarmacc.com                                242 349 31 00

OTC İstanbul İlaç ve Pazarlama Ecza Deposu                        www.otcistanbulilac.com                                216 387 95 58

Öz Ecza Deposu A.Ş                                                     www.ozeczadeposu.com.tr                                242 242 45 26

Öz-el Ecza Depoları Tic. Ve Paz. A.Ş.                                                      www.ozsel.com                                216 528 60 00

Polimed İlaç ve Tıbbi Grç. San. Tic. Ltd. Şti.                            www.polimedilac.com.tr                                216 314 30 89

Sadıkoğlu Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti.                                                                                                    212 343 85 70

Sonuç Ecza Deposu A.Ş.                                                               www.sonucecza.com                                212 438 03 02

Yeni Nesil Ecza Deposu A.Ş.                                          www.yeninesilecza.com                                216 309 32 32



Sonuc Ecza Deposu A.S.-. ,

İkitelli OSB Mah. Heskoop H Blok Sok. Heskoop H Blok No: 24   İSTANBULwww.sonucecza.com

info@sonucecza.com +90 212 438 03 02   |   +90 212 438 18 42 (Fax)

TEDARIK. DEPOLAMA

SONUC ECZA DEPOSU.

Tüm Türkiye de hastane pazarında kısa sürede adını duyuran, 
etkinlik ve güvenilirliğini kanıtlayan SONUÇ ECZA DEPOSU yurt 
genelinde ihaleler aracılığı ile devlet hastaneleri,üniversite has-
taneleri ve özel hastanelere kaliteli ve etik ilaç dağıtım ve satış 
hizmeti vermektedir.




