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İtalyan Recordati, Yeni İlaç'ı satın aldı 
30.10.2008 | Anadolu Ajansı | Haber 
 
Avrupa'daki ilaç firmalarından Recordati, İstanbul'daki şirketlerden Yeni İlaç'ı 48 milyon euroya satın aldı. 
Ricordati tarafından dün yapılan açıklamada, Yeni İlaç'ın satın alınmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı 
duyuruldu. Açıklamaya göre, satış işlemine ilişkin prosedürün yıl sonuna dek tamamlanması hedefleniyor. 
Türkiye pazarında ürünleriyle zaten mevcut olduklarını belirten Recordati Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni 
Recordati, "Yeni İlaç'ı satın almamızın ardından, ürünlerimizi büyümekte olan bu pazara doğrudan sunabilme 
imkanına kavuşmuş olacağız" dedi.  
Hem mevcut ürünlerle, hem de kardiyovaskoler ve ürolojik sektörde sunacakları yeni ürünlerle satış 
kapasitesini ikiye katlamayı hedeflediklerini kaydeden Recordati, "Yeni İlaç'ı satın almamız, grubumuzun 
merkez ve Doğu Avrupa'da yükselmekte olan piyasalarda doğrudan mevcudiyetini güçlendirme arzumuzun da 
göstergesidir" diye konuştu. 
Açıklamada, Türkiye'nin ilaç piyasasında son yıllarda yüzde 15 oranındaki büyüme oranıyla dünyada on 
üçüncü sırada yer alan önemli bir pazar olduğuna da dikkat çekildi.  
  

Yeni İlaç'ın kozu üroloji ilaçları 
1927'de kurulan Yeni İlaç, üretim, pazarlama ve satış kanallarında faaliyet gösteriyor. 2008'de 17 milyon euro 
ciroya ulaşması beklenen şirketin pazardaki en büyük kozu üroloji ilaçları. Farklı ilaç firmalarına da fason üretim 
yapıyor. Yeni İlaç 'ın 100'ü tıbbi mümessil olmak üzere 300 çalışanı bulunuyor.  
  

Türkiye'yi uluslararası merkez yapacak 

Yerli firmalarla yaptığı iş birlikleriyle bir süredir Türkiye pazarında faaliyet gösteren Recordati, kendine ait orjinal 
ilaçlarından geçen yıl 7 milyon euro kazandı. Türkiye pazarında özellikle hipertansiyon ve kardivasküler 
ilaçlarıyla bilinen şirket, Türkiye'yi 2009'da uluslararası merkezi konumuna getirmeyi planlıyor. 1926'da kurulan 
Recordati, 2400 kişilik personele sahip. 
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Medical Park Hastaneler Grubu |

http://www.medicalpark.com.tr/HastaneHakkinda.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3[9/9/2010 2:09:03 PM]

Hastanemiz Hakkında

Tanı ve Tedavi Üniteleri

Hekimlerimiz

Anlaşmalı Kurumlar

Foto Galeri

İletişim Bilgileri

Anasayfa

MEDICAL PARK
SULTANGAZİ  

MEDICAL PARK SULTANGAZİ - HAKKINDA

Türkiye’de uluslararası kalitede sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine
ulaştırmayı hedefleyen Medical Park Hastaneler Grubu “Herkes için sağlık”
misyonuyla; uzman ekip ve modern tıp teknolojisiyle, Türkiye’nin dört bir
yanında güvenilir hastaneciliği  halkla buluşturuyor.
 
Toplumu kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturan hastaneler zincirinin en önemli
halkalarından biri olan Medical Park Sultangazi Hastanesi’ne; otobana
yakınlığı ve tramvay hattının olması nedeni ile ulaşım son derece rahattır.
1996 yılından bu yana Sultan hastanesi adıyla hizmet veren Hastane, 2008
yılında Medical Park Hastaneler Grubu’na katıldı.
 
Toplam 35 yatak kapasitesi ve 21 hasta odası bulunan Hastanede, tam donanımlı ameliyathanesi ve yoğun bakımları ile tanı ve
tedavi hizmetleri veriliyor.
 
Hastanenin tüm bölümlerinde, özellikle; Kulak Burun Boğaz, Baş-Boyun Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş
sağlığı, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Ortopedi ve
Travmatoloji, Göz hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç hastalıkları ve Üroloji branşlarında nitelikli  hekim uygulamaları en
üst seviyededir.
 
Medical Park Sultangazi Hastanesi’nde; Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), Mammografi ve direk grafiden
oluşan görüntüleme yöntemleri kullanılmakta olup, tüm laboratuar hizmetleri veriliyor.
 
Özel Sağlık Sigortaları ile anlaşması bulunan hastane; SSK, Emekli  Sandığı, Bağ-Kur mensuplarına; Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum,  Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji,  Ortopedi, Travmatoloji ve üroloji dalında muayene ve ameliyat
hizmetleri veriyor.

Medical Park Sultangazi Hastanesi deneyimli ve uzman hekim kadrosuyla 7 gün 24 saat hizmet sunuyor.

http://www.medicalpark.com.tr/index.aspx
http://www.medicalpark.com.tr/SiteHaritasi.aspx
http://www.medicalpark.com.tr/ilet.aspx
http://www.medicalpark.com.tr/ru/
http://www.medicalpark.com.tr/en/
http://www.medicalpark.com.tr/HastaneTaniTedavi.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/HastaneHekimler.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/HastaneKurumlar.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/FotoGaleri.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/HastaneIletisim.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/Hastane.aspx?id=667c7e9b-ce20-4e21-af2f-198e6cad67a3
http://www.medicalpark.com.tr/index.aspx
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Sultan Hastanesinde değişim :: SULTANGAZİ GAZETESİ 'bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz.'

http://www.sultangazigazetesi.com/sultan-hastanesinde-degisim_haberi_325.html[9/9/2010 2:28:12 PM]

Sultangazide faaliyet gösteren Sultan

Hastanesi Medikal Park Hastaneler

Grubuna katıldı.

SAĞLIK Manşetler En Hit

Tatlıyı fazla kaçırmayın

Konjonktivit vakaları

Ramazan'da ağız ve diş sağlığı

Sağlıklı ramazan için

Yorgunluğa savaş açın!

Çalışırken müzik dinlemeyin!

Cinsiyetini evde öğrenebilir misiniz?

Her doktora 3.500 kişi düşüyor

Uzmanlar uyarıyor

Kan bağışı kampanyası başlıyor

Astımla ilgili 10 soru 10 cevap

 Reklam

Bu Haber Toplam 853 Defa Okunmuştur
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 Sultangazi Röportaj

Eğitmenin yolu: TANIMAKTIR

    Diğer Röportajlar

 
 

Sultan Hastanesinde değişim
28 Haziran 2008 Cumartesi 21:04

Sultangazide faaliyet gösteren Sultan Hastanesi Medikal Park
Hastaneler Grubuna katıldı. 

Sultan Hastanesi artık Medikal Park olarak hizmet veriyor.

 

 

Bir süre önce Medikal Park Hastaneler Grubuna katılan Sultan Hastanesi
daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor. Katılımından sonra bölge esnaf ve sivil
toplum kuruluşları ile bir araya gelen Sultan Hastanesi hakla ilişkiler
müdürü Suzan Civan konuya ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

 

Etiketler : Sultan, Hastanesinde, değişim, 

 Yorum Ekle  Arkadaşına Gönder  Yazdır  Yukarı

  AN K E T

12 Eylül\'de Yapılacak
Referandum\'da oyunuzun rengi
ne olacak?

Evet

Hayır

Katılmayacağım

Çekimser

   
 

M.Hanifi ÖZKAN

Toplumda ailenin
önemi

E KOYUNCU

RAMAZAN
BEREKETİ

MehmetÇAVDAR

GEREKÇELİ EVET -
GEREKÇESİZ
"HAYIR"

Sevgi Nihan
AKINCI

BAYRAM

   Tüm Yazarlar

 
 

 

Marmara Haber [Nokta] Net -
Bu kadar net!  [ sitene ekle ]

İ i b l  Tü ki

Sultangazi Kaymakamlığı
Sultangazi Belediyesi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Kuruluş Tarihçesi ve Geçmiş Aktiviteler
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D U Y U R U L A R

Liberal Avrupa Derneği

Liberal European Association

 

Derneğin Kuruluş Tarihi     :  İstanbul, 31 Ekim 2001

Derneğin Kısa Tarihçesi :

Liberal Demokrat Parti’de Dr. Tamer Çağdaş öncülüğünde parti-içi demokrasiyi savunan ve yönetime
muhalif bir grup parti üyesi, Gaziosmanpaşa merkezli vede  Recep Yazıcıoğlu’na yakın Hasan Şatıroğlu
öncülüğündeki diğer bir grup ile birleşerek 2000 yılı başlarında bir siyasi düşünce platformu
oluşturmuştur. Bu platform yaklaşık dokuz ay gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde bu çalışmalarını
yasal ve kurumsal  bir düzeye geçirme kararı alıp İstanbul, Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Ekim 2001
tarihinde ilk ismi "Hür Demokratlar Derneği" olarak derneğimizi kurmuş bulunmaktadırlar. 10 Nisan
2002 tarihindeki 1.ci olağan genel kurulu hemen öncesinde ise eski YDH, Sarıyer İlçesi üyesi Hasan
Tuncer bu defa yine LDP içinde parti-içi demokrasiyi savunan vede Tayfun Candan öncülüğünde bir
grubun diğer üyeleri ile birlikte derneğimize katılımış ve daha aktif yeni bir yönetim oluşturulmasına
imkan tanımışlardır. Dernek kurulduktan hemen sonra Kasım 2001  başlarında Gaziosmanpaşa'dan
daha merkezi olan Beşiktaş’taki yerine taşınmıştır. Beşiktaş’taki yerin toplantı ve konferans salonunun
küçük olması nedeniyle dernek Haziran 2002 tarihinde Beyoğlu, Asmalımescit’e taşınma kararı almıştır.
2005 yılı Mayıs ayında dernek maddi imkansızlıklar nedeniyle merkezini Çemberlitaş’a taşımış
bulunmaktadır. Haftalık olağan toplantılar, daha merkezi olması dolayısı ile, Beyoğlu’ndaki Café’lerde
yapılmaktadır. Türkiye ve AB ilişkilerinde gelişen konjonktüre uygun olarak, dernek 8 Nisan 2006
tarihinde Taksim’de Hotel Villa’da düzenlemiş olduğu 4.cü olağan genel kurulda eski "Hür Demokratlar
Derneği" olan ismini "Liberal Avrupa Derneği" olarak değiştirmiştir vede halen bu isim altında faaliyet
göstermektedir. 

Derneğin Amacı ve Misyonu :

Dernek Tüzüğü Madde-03

Liberal Avrupa Derneği; her insanın doğuşundan itibaren özünde olduğu varsayılan ‘yaşama, düşünme
ve düşünceyi yayma, teşebbüs, tasarruf ve mülkiyet hakkı’ gibi evrensel doğal hukukun kabul ettiği
temel hak ve özgürlüklerin; içinde bulunduğu toplumun farklı düzeylerde getirdiği sınırlamalar
nedeniyle olası sosyal çatışmaları en aza indirmek ve bireyin mutluluğunu daha üst düzeye çıkarma, 
amacındadır.

‘Zengin Millet - İtibarlı Devlet’ anlayışına, bireyin kendi özgür gelişimi ve zenginliği ile erişebileceğine
inanan bir felsefeyi,  ve toplumsal uygulamasında Hürriyet ve Demokrasi’yi benimser. Bu konuda kamu
oyunun da bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve sonrasında toplumda bu yönde aktif rol almasına çalışır. 

Bireyci felsefeyi (individualisme) araştırmak, geliştirmek, bu konuda eğitim seminerleri düzenlemek ve
bu konu hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve de teşvik etmek.

Halkın sivil toplum bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumsal iç dinamiklerinin önünü açmak.
Sivil toplumu kuvvetlendirerek ‘devlet’ ve ‘birey’in karşı karşıya gelmesini engellemek. Sivil toplumun
güçlenmesinin bir sonucu olarak devlet fonksiyonlarının azaltılarak ve de devletin asli fonksiyonlarına
dönmesi sağlanarak daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği Çağdaş Uygarlık yolunda, Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği
hukuk ve standartlarının ülkemiz bireylerine tanıtılması yönünde bilgilendirici, eğitici çalışmalar
yapmak, derneğin temel amaçları arasındandır.

Derneğin beş yıldır olağan toplantılarında, aktivitelerinde vede e-posta grubunda işlemekte
olduğu başlıca konu başlıkları :

1. İnsan Hakları, Azınlıklar ve Bilgi Edinme Hürriyeti;
2. Kopenhag Siyasi Kriterleri, Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum;

Kuruluş Tarihçesi ve Geçmiş Aktiviteler

u n d e f i n e d

http://www.liberalavrupa.org/
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=18
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=15
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=19
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=16
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=5
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=6
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=7
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=9
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=17
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=8
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=10
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=11
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=27
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=21
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=26
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=20
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=14
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=22
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1&Itemid=25
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=24
ftp://liberalavrupa.org/pub/liberalavrupa
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=13
http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_user&view=register&lang=tr&Itemid=
http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_user&view=register&lang=en&Itemid=
http://www.liberalavrupa.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5saWJlcmFsYXZydXBhLm9yZy9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yODprdXJ1bHUtdGFyaWhjZXNpLXZlLWdlY21pLWFrdGl2aXRlbGVyJmNhdGlkPTMzOmFrdGl2aXRlbGVyJkl0ZW1pZD0yMg==
http://www.liberalavrupa.org/index.php?view=article&catid=33%3Aaktiviteler&id=28%3Akurulu-tarihcesi-ve-gecmi-aktiviteler&format=pdf&option=com_content&Itemid=22
pdogan
Highlight

pdogan
Highlight


	SCAN0920_000.pdf
	SCAN0922_000.pdf
	SCAN0923_000.pdf
	SCAN0924_000.pdf
	SCAN0925_000.pdf
	SCAN0926_000.pdf
	SCAN0927_000.pdf
	SCAN0928_000.pdf
	SCAN0929_000.pdf
	SCAN0930_000.pdf
	SCAN0931_000.pdf
	SCAN0932_000.pdf
	SCAN0933_000.pdf
	SCAN0934_000.pdf
	SCAN0935_000.pdf
	SCAN0937_000.pdf
	SCAN0938_000.pdf
	SCAN0939_000.pdf
	SCAN0940_000.pdf
	SCAN0942_000.pdf
	SCAN0943_000.pdf
	SCAN0944_000.pdf
	SCAN0945_000.pdf
	SCAN0946_000.pdf
	SCAN0947_000.pdf
	SCAN0948_000.pdf
	SCAN0950_000.pdf
	SCAN0951_000.pdf
	SCAN0953_000.pdf
	SCAN0954_000.pdf
	SCAN0955_000.pdf
	SCAN0956_000.pdf
	SCAN0958_000.pdf
	SCAN0959_000.pdf
	SCAN0960_000.pdf
	SCAN0961_000.pdf
	Basin Bildirisi Ekler 2.pdf
	SCAN7017_000.pdf d.pdf
	SCAN7018_000.pdf
	SCAN7019_000.pdf
	SCAN7020_000.pdf
	SCAN7021_000.pdf
	SCAN7022_000.pdf

	Medical Park Hastaneler Grubu _.pdf
	www.medicalpark.com.tr
	Medical Park Hastaneler Grubu |


	
	sultangazigazetesi.com
	Sultan Hastanesinde değişim :: SULTANGAZİ GAZETESİ 'bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz.'


	
	liberalavrupa.org
	Kuruluş Tarihçesi ve Geçmiş Aktiviteler


	sayfa 42.pdf
	SCAN7017_000.pdf d.pdf
	SCAN7018_000.pdf
	SCAN7019_000.pdf
	SCAN7020_000.pdf
	SCAN7021_000.pdf
	SCAN7022_000.pdf


	IxLWFmMmYtMTk4ZTZjYWQ2N2EzAA==: 
	aspnetForm: 
	ctl00$txtArama: Site İçi Arama
	ctl00$ImageButton1: 


	VnaXNpbV9oYWJlcmlfMzI1Lmh0bWwA: 
	form1: 
	OY: 133
	submit: 
	submit_(1): 


	FrdGl2aXRlbGVyJkl0ZW1pZD0yMgA=: 
	form1: 
	searchword: Arama..




