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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

- Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın Pak stan Z yaretler
- C but Sağlık Bakanının Ülkem z Z yaret
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Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın Pak stan Z yaretler
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 17-18 Şubat 2015 tar hler arasında Pak stan'ı z yaret ett .
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu, Sayın Başbakanımızın Pak stan z yaret ne eşl k ett .
Sayın Bakanımız, Pak stan Devlet Bakanlarından Sayra Afzal Tarar le yapılan görüşmede sağlık
alanında k l şb rl ğ konuları ele alındı. Söz konusu programa Genel Müdürlüğümüzden de katılım
sağlandı.
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C but Sağlık Bakanının Ülkem z Z yaret
C but Sağlık Bakanı Kass m Issak Osman, 25-26 Şubat 2015 tar hler nde İstanbul’da düzenlenen
“İslam İşb rl ğ Teşk latı Sağlık Yürütme Kom tes 9. Toplantısı"na katılmak üzere 23 Şubat 2015
tar h nde Türk ye'ye geld . Konuk Bakan, 24 Şubat 2015 Salı günü Sayın Bakanımız Dr. Mehmet
Müezz noğlu tarafından kabul ed ld .
Kabul sonrasında yapılan basın toplantısında “Türk ye Cumhur yet Hükümet İle C but
Cumhur yet Hükümet Arasında Sağlık Alanında H be Yapılmasına Da r Anlaşma” Sayın
Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve C but Cumhur yet Hükümet adına Büyükelç Aden
Housse n Abd llah tarafından mzalandı.
Bu anlaşmaya göre, Türk tarafı C but ’de sağlık h zmetler çalışmalarında kullanılmak üzere, 6 adet
tam donanımlı ambulansı C but Cumhur yet Hükümet ’ne h be edecekt r.
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İslam İşb rl ğ Teşk latı L der Koord natör Ülkeler ve Yürütme Kom tes Toplantısı
İslam İşb rl ğ Teşk latı L der Koord natör Ülkeler 2. Toplantısı ve 9. Sağlık Yönlend rme Kom tes
Toplantısı 23-26 Şubat 2015 tar hler arasında Bakanlığımız ev sah pl ğ nde, Mısır, Suud
Arab stan, Endonezya ve Malezya g b ülkeler n yanı sıra İslam Kalkınma Bankası, Dünya Sağlık
Örgütü ve İslam İşb rl ğ Teşk latı g b muhtel f kuruluş tems lc ler n n şt rakler le İstanbul'da
gerçekleşt r ld .
Sağlık alanında bel rlenen temalara atanan l der ülkeler n mevcut çalışmalarına ve gelecek
planlarına yer ver len toplantılarda ayrıca İslam İşb rl ğ Teşk latı'nın sağlık alanındak en üst düzey
mekan zması olan 5. İslam Sağlık Bakanları Konferansı'nın hazırlık çalışmaları ele alındı.
Toplantıların açılış konuşmasını DİSAB Genel Müdürü Dr. Öner Güner yapmış olup, toplantının
son gününde gerçekleşt r len kapanış konuşması Sayın Bakanımız Mehmet Müezz noğlu
tarafından yapıldı.
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Sayın Bakanımızın BIO Convent on Başkan Yardımcısı Joe Damon’ı Kabulü
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu BIO Convent on Başkan Yardımcısı Joe Damon’ı 3
Şubat 2015 tar h nde makamında kabul ett .
Görüşmede Sayın Bakanımız tarafından, 2017 yılında İstanbul’da yapılması planlanan konferansın
gerekl hazırlıklarının yapılacağı ve bu konuda TOBB ve DEİK le şb rl ğ konusunda görüşeceğ n
kayded ld .
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Türk ye'dek Sağlık Kampüsler Alanındak Fırsatlar Sem ner
İng ltere’n n Ankara Büyükelç s R chard Moore tarafından Ankara Sw ss Hotel’de 25 Şubat 2015
tar h nde düzenlenen “Türk ye'dek Sağlık Kampüsler Alanındak Fırsatlar Sem ner ”nde Sayın
Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından Türk ve İng l z şadamlarına, ülkem zdek sağlık
yatırım projeler konusunda b r sunum yapıldı. Programa Genel Müdürlüğümüzden katılım
sağlandı.
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ECDC Değerlend rme M syon Z yaret ve İlg l
Dokümanlara İl şk n Hazırlık Toplantısı
12 Şubat 2015 tar h nde Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsey n Çel k’ n başkanlığında, bulaşıcı
hastalıklar ve d ğer sağlık tehd tler ne l şk n AB mevzuatı ve Türk mevzuatının karşılaştırma
tablosu le ECDC tarafından Mart, N san ve Haz ran 2015 tar hler nde ülkem ze gerçekleşt r lecek
olan değerlend rme m syon z yaret le lg l hazırlık toplantısı gerçekleşt r ld .
Söz konusu Toplantıya Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra, Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Türk ye
İlaç ve Tıbb C haz Kurumu, Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, Ac l Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü, Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu ve Sağlık B lg S stemler Genel Müdürlüğü
tems lc ler katıldı.
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Toplantıda;
1.
Bulaşıcı Hastalıklar ve D ğer Halk Sağlığı Tehd tler ne İl şk n Avrupa B rl ğ -Türk ye Mevzuatı
Karşılaştırma Tablosu
2.
2-4 Mart 2015 tar hler nde Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkez (ECDC)
tarafından 1-12 Haz ran 2015 tar hler nde gerçekleşt receğ Değerlend rme M syon Z yaret n l şk n
hazırlıkları yapmak amacıyla yapılacak ön z yarete l şk n görev dağılımı ve planlama
3.
Kapas te Gel şt rme, Eğ t m ve Öğret m’e l şk n 3-5 Mart 2015 tar hler nde ECDC tarafından
gerçekleşt r lecek olan Değerlend rme M syon Z yaret ne l şk n görev dağılımı ve planlama
4.
Ver tabanı ve B lg S stemler Yönet m ’ne l şk n 13-17 N san 2015 tar hler nde ECDC
tarafından gerçekleşt r lecek olan Değerlend rme M syon Z yaret ne l şk n görev dağılımı ve
planlama
5.
Değerlend rme sürec n n Türk ye Halk Sağlığı Kurumu ç n sürdürüleb l r hale get r lmes ne
l şk n planlama
le lg l konular ele alınmış ve 18 Şubat 2015 tar h nde b r değerlend rme toplantısı yapılması
karara bağlandı.
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ECDC Değerlend rme M syon Z yaret ve İlg l Dokümanlara
İl şk n Hazırlık Toplantısı / IT Modülü
16 Şubat 2015 tar h nde Bakanlığımız A Blok Toplantı Salonu’nda Müsteşar Yardımcısı Sayın
Hüsey n ÇELİK başkanlığında gerçekleşt r len ECDC Değerlend rme M syon Z yaret n n IT
Modülü’ne l şk n hazırlık toplantısına Genel Müdürlüğümüz, Türk ye Halk Sağlığı Kurumu,
Sağlık B lg s stemler personel tarafından katılım sağlandı. Toplantıda 13-17 N san 2015
tar hler nde ülkem ze yapılacak olan Ver Tabanı ve B lg Teknoloj ler Yönet m ne da r
z yaretler n planlanması le lg l konular gündeme geld .

ECDC Değerlend rme Z yaret Sağlık Bakanlığı lg l B r mler
ve Dış Kurumlar le Toplantı
24 Şubat 2015 tar h nde Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsey n Çel k’ n başkanlığında, bulaşıcı
hastalıklar ve d ğer sağlık tehd tler ne l şk n AB mevzuatı ve Türk mevzuatının karşılaştırma
tablosu le ECDC tarafından Mart, N san ve Haz ran 2015 tar hler nde ülkem ze
gerçekleşt r lecek olan Değerlend rme M syon Z yaret le lg l b r toplantı gerçekleşt r ld .
Toplantıya Bakanlığımız lg l B r mler n n yanı sıra AB Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl k
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı, M ll Eğ t m
Bakanlığı, Afet Ac l Durum Yönet m Başkanlığı, Türk ye Atom Enerj s Kurumu ve
Yükseköğret m Kurulu le Genel Müdürlüğümüz tems lc ler tarafından katılım sağlandı.
Toplantıda ECDC Değerlend rme M syon Z yaret ’nde gündeme gelecek ülkem z uygulamaları
konusunda görüş alış ver ş nde bulunuldu ve Eğ t m Modülü le lg l olarak yapılacak
sunumların çer ğ görüşüldü.
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Türk ye-İng ltere Sağlık Sempozyumu
17 N san 2015 tar h nde İstanbul’da yapılması planlanan “Türk ye-İng ltere Sağlık
Sempozyumu” ön hazırlık çalışmaları ç n ncelemelerde bulunmak üzere 4-8 Şubat 2015
tar hler arasında Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Genel Müdürü Dr.Öner Güner ve beraber ndek
heyet İng ltere’y z yaret ett .

Brez lya Büyükelç l ğ Yetk l s n n Z yaret
Brez lya’nın Ankara Büyükelç l ğ ’nden Kıdeml T caret Yetk l s Nur Hasçel k, Brez lya Ulusal
Gözet m Ajansı (ANVISA) heyet n n 2-6 Mart 2015 tar hler nde laç tak p s stem konusunda
tecrübeler öğrenmek ve yer nde görmek üzere ülkem ze gerçekleşt receğ z yarete l şk n görüş
alışver ş nde bulunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett .

Türk ye-Güney Afr ka Cumhur yet (GAC) Karma Ekonom k
Kom syonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı
2015 yılı Şubat ayının lk yarısında gerçekleşt r lmes planlanan Türk ye-Güney Afr ka
Cumhur yet (GAC) Karma Ekonom k Kom syonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı ç n, 02 Şubat
2015 tar h nde yapılan hazırlık toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
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Türk – Katar Sağlık Ortak Çalışma Grubu
Genel Müdürlüğümüz yetk l ler nden oluşan b r heyet, 16-19 Şubat 2015 tar hler nde Türk yeKatar Sağlık Ortak Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında, Katar-Doha’ya b r z yaret
gerçekleşt rd . Heyet m z n Katar Sağlık Yüksek Konsey yetk l ler le b raraya geld ğ toplantıda,
k ülke arasında k l şb rl ğ konuları yen den gözden geç r ld ve her k tarafın onayladığı
Türk ye le Katar Arasında Sağlık Alanında İşb rl ğ Mutabakat Zaptı’nın n ha metn üzer nde
anlaşmaya varıldı.
Z yaret kapsamında ayrıca Hamad Sağlık Kuruluşu, Hamad Genel Hastanes ve ayrıca b r
b r nc basamak sağlık kuruluşu yer nde görüldü ve yetk l ler le karşılıklı b lg alışver ş nde
bulunuldu. Ayrıca Katar, Doha Büyükelç s Ahmet Dem rok le de b r görüşme gerçekleşt r ld .

Türk ye İle Katar Arasında Yüksek Stratej k Kom te Koord nasyon
Toplantısı İç n Hazırlık Toplantısı
Katar Em r Şeyh Tam m b n Hamad Al-Than ’n n 18-19 Aralık 2014 tar hler nde ülkem ze
gerçekleşt rd ğ z yaret kapsamında, 19 Aralık 2014 tar h nde Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Katar Em r tarafından “Türk ye Cumhur yet le Katar Devlet Arasında Yüksek Stratej k Kom te
Kurulmasına İl şk n Ortak Mutabakat mzalandığı ve kurulan bu Yüksek Stratej k Kom te’n n
Katar’da düzenlenmes öngörülen lk toplantısının hazırlıkları kapsamında, 2015 yılı N san ayı
çer s nde Dış şler Bakanları sev yes nde ülkem zde düzenlenecek koord nasyon toplantısı ç n,
02 Mart 2015 tar h nde düzenlenecek S yas İst şareler n hazırlıkları bağlamında, 20 Şubat 2015
Cuma günü Dış şler Bakanlığı’nda gerçekleşt r len hazırlık toplantısına Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.

Türk ye – KİK Sağlık Alt Kom tes 3. Toplantısı
Türk ye–KİK Sağlık Alt Kom tes 3. Toplantısı 9-11 Şubat 2015 tar hler nde İstanbul'da yapıldı.
Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu, Sağlığın Gel şt r lmes Genel Müdürlüğü, Ac l Sağlık
H zmetler Genel Müdürlüğü, Türk ye Hudut ve Sah ller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Özel
Ün vers te tems lc ler nden katılım sağlanan toplantı, Türk ye'n n Avrupa B rl ğ 'ne laç hracatı,
kozmet k ürünler n ve tıbb c hazların kodlanması ve barkotlaması ac l ve afetlerde sağlık
h zmetler , sağlık tur zm ne l şk n deney mler aktarıldı.
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UÇES Su Sektörü Çalışma Grubu Toplantısı
2007-2023 Avrupa B rl ğ Entegre Çevre Uyum Stratej s (UÇES) belges nde yer alan hedef ve
stratej ler n hayata geç r lmes amacıyla hazırlanan Avrupa B rl ğ Çevre Entegre Uyum
Stratej s n n Güncellenmes Projes kapsamında 09 Şubat 2015 tar h nde Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığında Su Kal tes Sektör Çalışma Grubunun lk toplantısı gerçekleşt r ld . Genel
Müdürlüğümüzce katılım sağlanan Toplantıda su sektörüne l şk n 2014-2023 yıllarını kapsayan
dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Bu çerçevede Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından
su sektörü ç n hazırlanan 10 konu başlığında AB mevzuatı le Türk ye mevzuatının
karşılaştırılması çalışması katılımcıların görüş ve öner ler ne sunuldu.

Organ Bağışında Uyum ç n Tekn k Yardım Projes 3. Mevzuat Çalıştayı
Bakanlığımız Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu Organ Bağışında
Uyum ç n Tekn k Yardım Projes kapsamında 10-11 Şubat 2015 tar hler nde Ankara’da 3.
Mevzuat Çalıştayı düzenlend . Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, Proje Tekn k Ek b ve organ
nakl konusunda çalışmalar yürüten hocalar le Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım
sağlanan Çalıştayda Proje Tekn k Ek b tarafından hazırlanan Türk ye - AB mevzuatı
karşılaştırma tablosu üzer nden Türk mevzuatının, AB le uyumlaştırılması gereken noktalar
katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca y ne Proje Tekn k Ek b tarafından hazırlanan Organ Nak l
Merkezler Denet m Formu Taslağı, katılımcıların görüş ve öner ler ne sunuldu.

İş Kurma Hakkı ve H zmet Sunum Serbest s Faslında AB
Müktesebatıyla Uyumlaştırma konusunda Ulusal Stratej
23-25 Şubat 2015 tar hler nde AB Bakanlığı tarafından İş Kurma Hakkı ve H zmet Sunum
Serbest s Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma konusunda Ulusal Stratej Hazırlanması
ç n Tekn k Yardım Projes kapsamında b r Çalıştay düzenlend . Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz personel n n katılım sağladığı Çalıştay’da, h zmet
faal yetler ve mesleklere l şk n ulusal mevzuatın bel rlenmes ve bu alanda ülkem ze l şk n b r
envanter oluşturulması amacıyla ve yürütülecek çalışmaları desteklemek ç n konuyla lg l
D rekt ﬂere l şk n kapsamlı b r eğ t m ver ld .
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Kamu Kal te Sempozyumu/ G20 ve Kamu Yönet m nde Kal te
26 Şubat 2015 tar h nde Türk ye Kal te Derneğ tarafından Kamu Kal te Sempozyumu
gerçekleşt r ld . Söz konusu Sempozyumun bu yılk teması G20 ve Kamu Yönet m nde Kal te
olarak bel rlenm ş olup Türk ye’n n 2015 yılındak G20 Dönem Başkanlığı değerlend r lecek G20
bakış açısından kamu yönet m ndek reformlar ve uygulamalar gündeme get r ld . Toplantıya
Genel Müdürlüğümüz lg l personel katılım sağlandı.

Drexel Ün vers tes le Bakanlığımız Arasında İşb rl ğ
24 Şubat 2015 Salı günü Amer ka B rleş k Devletler , Drexel Ün vers tes B yomed kal
Mühend sl k ve Sağlık S stemler Fakültes nden Sayın Prof. Banu Onaral ve Davood
Tashayyod, Hacettepe Ün vers tes , Teknokent Merkez (HUNİTEK) Müdürü Prof.Dr.Em r Bak
Denkbaş ve Ost m Med kal Sanay Kümelenmes Küme Koord natörü Bora Yaşa le Genel
Müdürlüğümüz yetk l ler , Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda b r toplantı gerçekleşt rd .
Toplantı sırasında, katılımcıların sorularına da cevap ver lerek, Türk ye'dek sağlık s stem ne
l şk n nterakt f b r sunum gerçekleşt r lm şt r. Katılımcılar özell kle ülkem zde ger yatr alanında
yürütülmekte olan çalışmalar le lg lend kler n bel rtt ler.
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Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes Aylık Yönet m Ek b
ve 3 Aylık Yönlend rme Kurulu Toplantısı
Bakanlığımız, M ll Eğ t m Bakanlığı ve Türk Kızılayı ortaklığında yürütülen Geleceğ n Kan
Bağışçılarının Kazanımı Projes kapsamında 10 Şubat 2015 tar h nde Aylık Yönet m Ek b
toplantısı düzenlend . Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, M ll Eğ t m Bakanlığı, Türk Kızılayı,
Proje Tekn k Ek b le Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan Toplantıda, Proje
kapsamında önümüzdek dönemde yapılması planlanan faal yetlere l şk n hazırlıklar gözden
geç r lm ş ve dar konular ele alındı.
26 Şubat 2015 tar h nde Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes Aylık Yönet m
Toplantısı WYG Toplantı Salonu’nda gerçekleşt r ld . Genel Müdürlüğümüzün de katılım
sağladığı Toplantının lk bölümünde Projen n son b r ay çer s nde gerçekleşt r len faal yetler
değerlend r ld , önümüzdek son b r ay çer s nde Proje kapsamında yapılması planlanan eğ t m
faal yetler hakkında b lg ler ver ld . Toplantının k nc bölümünde de Proje’n n geçm şe dönük
son 3 aylık faal yetler değerlend r ld ve önümüzdek 3 aylık dönemde yapılması planlanan
faal yetler ç n görüş alışver ş nde bulunuldu.

A le ç Ş ddetle Mücadele Projes II. Yönlend rme Kom tes Toplantısı
26 Şubat 2015 tar h nde A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı tarafından yürütülen A le ç
Ş ddetle Mücadele Projes II. Yönlend rme Kom tes Toplantısı gerçekleşt r lm ş olup Genel
Müdürlüğümüz lg l personel Toplantıya katılım sağlandı. Söz konusu Toplantı kapsamında,
Projen n son altı ayında gerçekleşt r len faal yetler, durum anal z , eğ t m ht yaç anal z sonuç
raporları değerlend r ld , önümüzdek altı aylık süreçte gerçekleşt r lecek faal yetlere yönel k
takv mlend rme çalışması katılımcılarla paylaşıldı.
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Engell B reyler n Sosyal İçer lmes Projes Hazırlık Toplantısı
26 Şubat 2015 tar h nde A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı’nda Avrupa B rl ğ ’nden fonlanacak
olan ve Dünya Sağlık Örgütü tekn k desteğ ve doğrudan h be yöntem le yürütülmes planlanan
Engell B reyler n Sosyal İçer lmes Projes ’n n İş Tanım Belges (DoA) hazırlık toplantısı
gerçekleşt r ld . Genel Müdürlüğümüzün de katılım sağladığı Toplantıda, Merkez F nans İhale
B r m ’nde hale sorumlusunun değ şmes üzer ne, yen hale sorumlusuna b r öncek Projen n
çıktıları ve hazırlık sürec devam eden Projeye l şk n b lg ler ver ld , sözleşmes n n en kısa
sürede mzalanması ç n zlenecek yol hususunda görüş alışver ş nde bulunuldu.

Roman Çalıştayı
7-8 Şubat 2015 tar hler nde gerçekleşt r lecek Roman Çalıştayı’na Genel Müdürlüğümüzden
katılım sağlandı. Söz konusu Toplantıda Roman STK’lar tarafından d le get r lecek sorunlar ve
çözüm öner ler tartışıldı
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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Eğ t mler:
28 Şubat 2015 tar h t barıyla ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel :

10 (10 D)

►Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :

39 (39 D)

Toplam :

49 (49 D)

Devam eden eğ t mler;

Danışma Kurulu
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ
Genel Müdürlüğü
Adına
Dr. Öner GÜNER
Genel Müdür

Ar f ÇETİN
Dr. El f EKMEKÇİ
Dr. Selam KILIÇ
Dt. Abdullah SERT
AB Uz. Seyhan ŞEN
Muzaffer ZENGİN

Yayın Kurulu
Ar f ÇETİN
AB Uz. Azm EKMEN
Ar f B lg han ÖZBEY
Atınç ATALAY
Taner YAVUZDEMİR
Fahrullah KULALI
Dr. Muzdal fa SULİMAN
Harun ÜNLER

