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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy p Erdoğan ve beraber ndek heyet n Ç n Halk Cumhur yet ,
Endonezya ve Pak stan z yaretler
- Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve beraber ndek heyetle Yunan stan’ı z yaret
- Türk ye - Kırgız stan Ortak Sağlık Haftası (25 Temmuz - 02 Ağustos 2015) (ÖZEL EK)
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy p Erdoğan ve beraber ndek heyet n
Ç n Halk Cumhur yet , Endonezya ve Pak stan z yaretler
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy p Erdoğan'ın 28 Temmuz - 02 Ağustos 2015 tar hler
arasındak Ç n, Pak stan ve Endonezya’dan oluşan Uzakdoğu gez s ne Sayın Bakanımız Dr.
Mehmet Müezz noğlu, Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner de şt rak ett .
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Z yaret kapsamında Pek n'de Ç n Tıbb Ün vers tes 'n z yaret eden Sayın Bakanımız, Ç n Halk
Cumhur yet yetk l ler le görüşmeler gerçekleşt rd . Daha sonra sırasıyla Endonezya ve Pak stan'ı
z yaret eden Bakanlığımız heyet , bu ülkelerde de muhataplarıyla sağlık şb rl ğ alanına yönel k
görüşmeler gerçekleşt rd .
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Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve beraber ndek heyet n
Yunan stan’ı z yaret
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve beraber ndek heyet, 13 Temmuz 2015 tar h ndek
ftar programına katılmak ve Kad r geces n buradak soydaşlarımızla drak etmek üzere, 12-14
Temmuz 2015 tar hler nde Gümülc ne’y z yaret ett .
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Devlet mkanı le Yurtdışına gönder lecek personel ön değerlend rme toplantısı
2015 mal yılı kontenjanından Yet şt r lmek Üzere Yurtdışına Gönder lecek Personele Yönel k Ön
Değerlend rme Toplantısı Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş başkanlığında 28 Temmuz
2015 tar h nde gerçekleşt r ld . Toplantıya TKHK Başkanı Uz. Dr. Zafer Çukurova, 1. Hukuk Müşav r
Av.Erol Gökdöl ve Genel Müdür Vek l Muzaffer Zeng n şt rak ett .
Toplantıda, Bakanlığımız merkez teşk latı ve bağlı kuruluşlardan 2015 yılında yet şt r lmek üzere
devlet mkanı le yurtdışına gönder lecek 31 kontenjanın tamamına başvuru yapıldı, ncelenen
başvuru evrakları net ces nde 12 personel n başvurusunun redd ne, 19 personel n 04 Ağustos 2015
tar h ndek mülakata davet ed lmes ne karar ver ld .
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Türk ye - Kırgız stan Ortak Sağlık Haftası
Türk ye-Kırgız stan Sağlık Haftası 25 Temmuz - 02 Ağustos 2015 tar hler arasında Kırgız stan'ın
başkent B şkek'te düzenlend . Sağlık Haftasına Kard yoloj , Çocuk Kard yoloj s , Kalp Damar
Cerrah s , Çocuk Cerrah s , J nekoloj , Genel Cerrah , Yanık Cerrah s ve Nöroş rurj branşlarında
hek mler m z le Bakanlığımız yetk l ler ve yardımcı sağlık personel nden oluşan 22 k ş l k heyet
tarafından katılım sağlandı.
Türk ye-Kırgız stan Ortak Sağlık Haftası le lg l detaylı b lg ler Bülten Özel Ek m zde bulab l rs n z.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İnsan ve Sağlık Ac l Durumlarına Hazırlıklılık
Tekn k Uzmanlık Oﬁs (GDO) Kurulması Çalışmaları
İstanbul’da kurulması planlanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İnsan ve Sağlık Ac l Durumlarına
Hazırlıklılık Tekn k Uzmanlık Oﬁs (GDO) çalışmalarında gel nen son nokta ve önümüzdek
dönemde atılacak adımlara l şk n Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve DSÖ Avrupa
Bölge D rektörü Zsuzsanna Jakab arasında 23 Temmuz 2015 tar h nde b r telekonferans
gerçekleşt r ld .
Görüşmede Sayın Bakanımız, Oﬁs’ n açılmasına l şk n ülke kararlılığımızı vurgulayarak, Eylül
ayında düzenlenecek olan 65. DSÖ Avrupa Bölge Kom te Toplantısı sırasında ev sah b ülke
anlaşmasının mzalanab lmes ç n gerekl adımların tarafımızca atılacağını bel rtt .

Ülkem z n SCRC Adaylığı
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Kom tes ’n n yönet m organlarından olan Bölge Kom te
Da m Kom tes ’ne adaylık sürec Özbek stan’ın adaylıktan çek lmes le yen den başladı.
Ülkem zden de aday göster lecek yetk l yle lg l belgeler let ld .
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Stratej k hedeﬂer değerlend rme toplantısı
Stratej Gel şt rme Başkanlığı'nda Müsteşar Yardımcımız Sn. Hüsey n Çel k tarafından
gerçekleşt r len toplantıya Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Toplantıda Bakanlığımızın 2013-2017 Stratej k Planı'nda yer alan hedeﬂer gözden geç r ld ve
2018-2023 Stratej k Hedeﬁ'n n hazırlanmasına yönel k çalışmalar değerlend r ld .

İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) 5. Sağlık Bakanları Konferansı Hazırlık Çalışmaları
17-19 Kasım 2015 tar hler arasında İstanbul’da düzenlenecek olan İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT)
5. Sağlık Bakanları Konferansı hazırlıkları kapsamında gel nen son aşamaya ve tekn k
konulara l şk n olarak çalışmalar kapsamında C dde'dek İİT tems lc ler le telefon görüşmes
gerçekleşt r ld .
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Kırgız stan Büyükelç l ğ Müsteşarı Meder O. Abak rov Görüşmes
Kırgız stan Büyükelç l ğ Müsteşarı Sayın Abak rov, 8 Temmuz 2015 tar h nde Genel Müdürlüğümüze
b r z yaret gerçekleşt rd .
Görüşmede;
•26 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tar hler nde düzenlenecek Kırgız stan Sağlık Haftası’na l şk n detaylar,
•İzm r – Urla’da Kırgız sağlık personel ne ver lecek olan Ac l Sağlık Personel Eğ t m ,
•B şkek’te TİKA tarafından yapılması planlanan Hastane,
•Kırgız vatandaşlarının ülkem zde gerçekleşt r len tedav ler ,
•Kırgız stan Sağlık Bakanı Sayın Dr.Talantbek Batral ev’ n ülkem ze gerçekleşt rmey planladığı z yaret,
•Kırgız stan Sağlık Bakanlığı yetk l ler ve doktorlarından oluşacak b r heyet n ülkem z sağlık s stem n
ncelemek üzere b r z yaret gerçekleşt rmes ,
•Kırgız doktorların ülkem zde branşlarına göre alacakları kısa sürel eğ t m,
konuları ele alındı.
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Performans Bütçe Uygulamaları Performans Gösterge Değerlend rme Toplantısı
Bakanlığımız 2013-2017 Stratej k Plan Uygulamaları çerçeves nde Genel Müdürlüğümüze a t
Performans Göstergeler n n değerlend r lmes ne yönel k olarak 1 Temmuz 2015 tar h nde
Bakanlığımız Stratej Gel şt rme Başkanlığı'nda gerçekleşt r len toplantıya Genel Müdürlüğümüz
tarafından katılım sağlandı.
Toplantı kapsamında Genel Müdürlüğümüze a t Performans Göstergeler n n 2014 yılı
gerçekleşme durumları, 2015 yılı mevcut durum ve hedeﬂer le 2016 yılı hedeﬂer ne yönel k
görüş alış ver ş nde bulunuldu.

Hastane Ac l Durum ve Afet Planları Hazırlama Kom syonu Kılavuz Hazırlama Çalıştayı
6-9 Temmuz 2015 tar hler arasında Urla Ulusal/Uluslararası Afet ve Ac l Eğ t m ve S mülasyon
Merkez nde (URLA SİM) Dünya Sağlık Örgütü le şb rl ğ dah l nde Hastane Ac l Durum ve Afet
Planları Hazırlama Kom syonu tarafından Kılavuz Hazırlama Çalıştayı gerçekleşt r ld .

14

Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes - ROM
3 Temmuz 2015 tar h nde, Avrupa B rl ğ Bakanlığı tarafından yürütülen Sonuç Odaklı İzleme
(Result Or ented Mon tor ng – ROM) Projes kapsamında Bakanlığımız Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü’nün M ll Eğ t m Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı le b rl kte faydalanıcısı olduğu Avrupa
B rl ğ kaynaklı Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes ’ne l şk n Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü’nde b r Toplantı gerçekleşt r lm şt r. Toplantıya Genel Müdürlüğümüz tems lc ler de
katıldı.
Söz konusu toplantıda, ROM Projes kapsamında, Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı
Projes ’n n başladığı tar hten t baren yapılan faal yetler, alınan sonuçlar ncelend ş, Proje’n n
etk nl ğ , ver ml l ğ ve sürdürüleb l rl ğ ROM Ek b tarafından değerlend r ld .

Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes 13. Aylık Yönet m Toplantısı
ve 5. Yönlend rme Kom tes Toplantısı
Bakanlığımızın, Türk Kızılayı ve M ll Eğ t m Bakanlığı le b rl kte faydalanıcısı olduğu Geleceğ n
Kan Bağışçıları Kazanımı Projes 13. Aylık Yönet m Toplantısı ve 5. Yönlend rme Kom tes
Toplantısı 14 Temmuz 2015 tar h nde WYG Ankara Oﬁs ’nde gerçekleşt r ld .
AB Bakanlığı, Genel Müdürlüğümüz, M ll Eğ t m Bakanlığı, Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü,
Türk Kızılayı ve Proje Tekn k Destek Ek b n n katılım sağladığı, 13. Aylık Yönet m Toplantısı ve
5. Yönlend rme Kom tes Toplantısı’nda, Proje kapsamında b r aylık ve üç aylık per yotlarda
gerçekleşt r len faal yetler Proje Tekn k Destek Ek b tarafından katılımcılarla paylaşıldı ve
gelecek üç aylık dönemde planlanan faal yetlere l şk n b lg ler ver ld .
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AB le V ze Serbest s D yaloğu/ Uzman Heyet
Z yaretler / Ayrımcılık ve Roman Konuları
Dış şler Bakanlığı koord nasyonunda ülkem z le AB arasında 16 Aralık 2013 tar h nde başlatılan
V ze Serbest s D yaloğu çerçeves nde, V ze D yaloğu Yol Har tası’nda dördüncü sütun olan “Temel
Haklar” alanında Ayrımcılık ve Roman konularına l şk n olarak 20-24 Temmuz tar hler nde AB
Uzman Heyet tarafından ülkem ze b r z yaret gerçekleşt r ld .
Bu kapsamda 20 Temmuz 2015 tar h nde Dış şler Bakanlığı’nda düzenlenen Hazırlık Toplantısına
Genel Müdürlüğümüz ve Türk ye Halk Sağlığı Kurumu tarafından katılım sağlandı.
Ayrıca, 21 Temmuz 2015 tar h nde Dış şler Bakanlığı, AB Bakanlığı, AB Türk ye Delegasyonu, AB
Kom syonu ve Üye Ülke tems lc ler le Türk ye Halk Sağlığı Kurumunun da katılımı le Genel
Müdürlüğümüzde b r toplantı gerçekleşt r l rd .
Toplantıda aşağıdak konular ele alındı:
•Roman vatandaşların sağlık h zmetler ne er ş m durumu
•Roman vatandaşların sağlık koşullarına l şk n yaşanan son gel şmeler
•Roman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık durumlarına l şk n n tel ksel ve n cel ksel ver ler
(sağlık h zmetler güvences , sağlık eğ t m , tıbb görevl ler n tutumları vb.)
•Üstlen len çalışmalara l şk n b lg ve değerlend rme (Mob le Merkezler, vb.) gelecek planları
•D ğer Hükümet aktörler , uluslararası kuruluşlar ve s v l toplum örgütler le lg l şb rl ğ
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Kentsel Bağlamda Uluslararası Koruma İht yacı Olan K ş ler İç n
Korunma Stratej ler n n Gel şt r lmes Projes Toplantısı
10 Temmuz 2015 tar h nde ülkem zde koruma arayan k ş ler n a le hek mler ne er ş m n m
kolaylaştırılması ve k nc basamak sağlık h zmetler konulu çalıştay, İç şler Bakanlığı Göç
İdares Genel Müdürlüğü ve B rleşm ş M lletler Mültec ler Yüksek Kom serl ğ şb rl ğ nde
düzenlend . Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlanan çalıştayda, ülkem zde Uluslararası
Koruma ve Geç c Koruma statüler nde bulunan k ş lere yönel k b r nc ve k nc basamak sağlık
h zmet sunulması hakkında st şarelerde bulunuldu.

Dünya Bankası Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Ortak
Öğrenme Ağı Çalışma Z yaret
23-24 Temmuz 2015 tar hler arasında İstanbul’da gerçekleşt r len, Dünya Bankası Evrensel
Sağlık Kapsayıcılığı Ortak Öğrenme Ağı 2015 yılı toplantısına, Genel Müdürlüğümüzden
katılım sağlandı. Katılımcılara ülkem z sağlık s stem reformlarının sahada göster lmes ve
tanıtılması amacıyla, 22 Temmuz 2015 tar h nde İstanbul’da b r saha z yaret düzenlend . Bu
çerçevede, platformun üst düzey yönet c ler nden oluşan 7 ülkeden 11 k ş l k çalışma grubuna,
Ş şl Merkez A le Sağlığı Merkez ve Ş şl Ham d ye Etfal Eğ t m ve Araştırma Hastanes ne
nceleme gez s organ ze ed lerek, ver len sağlık h zmetler hakkında b lg aktarıldı.
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Türk ye-Meks ka Serbest T caret Anlaşması 5. Tur Müzakereler
21-24 Temmuz 2015 tar hler arasında Ekonom Bakanlığı tarafından organ ze ed len Türk yeMeks ka Serbest T caret Anlaşması 5. Tur Müzakereler ndek T carette Tekn k Engeller
Toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Söz konusu toplantıya Tıbb İlaç ve C haz Kurumumuzdan da katılım sağlanmış olup, k ana
başlık altında yer alan Alopat k İlaçlar ve Aşıların Sıhh Düzenlemes ne l şk n Ek ve Tıbb
C hazların Sıhh Düzenlemes ne l şk n Ek konuları ayrı ayrı görüşülmüştür. Meks ka tarafının
sunmuş olduğu Ek’lere alternat f olarak b r sonrak turda görüşülmek üzere Tıbb c hazlara
l şk n olarak yen düzenlemen n Bakanlığımız tarafından hazırlanacağı bel rt lm şt r. İlaç
başlığının se tarafımızdan stenmed ğ ve STA kapsamından çıkarılması görüşümüz Meks ka
tarafına let ld .

Tüberkülozu Durdurma Toplantısı
“Stop-TB 2016-2020 Küresel Plan Danışma Toplantısı”, Dünya Sağlık Örgütü ve “Stop-TB
Ortaklığı” şb rl ğ nde 23-24 Temmuz 2015 tar hler nde İstanbul’da düzenlenen toplantıya Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
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Rod mata Projes Toplantısı
İsveç Başkonsolosluğu’nun mal desteğ le Sıfır Ayrımcılık Derneğ tarafından Roman
toplulukların ht yaç ve talepler n tesp t ederek ulusal pol t kalara katkı sağlayab lmek ç n kamu
kurumları ve STK’lar ç n öner ler gel şt rmek amacıyla Rod mata Projes yürütülmekted r.
Rod mata Projes kapsamında Türk ye’dek Roman toplulukların ht yaç ve talepler n n genel b r
değerlend rmes yapıldı, AB ülkeler y uygulama örnekler araştırıldı, bu örnekler n ülkem ze
adaptasyonunun mümkün olup olmadığı ncelend ve toplanan ver lere dayanarak Türk ye’dek
Romanlara yönel k b r Eylem Planı oluşturuldu.
30 Temmuz 2015 tar h nde söz konusu Proje le lg l b r Toplantı gerçekleşt r ld . Kamu
görevl ler , akadem syenler, Roman s v l toplum örgütü tems lc ler ve nsan hakları akt v stler n n
katılımı le gerçekleşt r len Toplantıya Genel Müdürlüğümüzden de katılım sağlandı. Toplantıda
Projen n sonuçları, Projen n ortaya koyduğu öner ler ve AB y uygulama örnekler tartışıldı,
Proje kapsamında gerçekleşt r len Araştırma Raporu Taslağı katılımcılar le paylaşıldı.
Toplantının öğleden sonrak oturumunda se Araştırma Raporunun tavs yeler bölümünün
oluşturulması amacıyla Eğ t m, İst hdam, Barınma ve Sağlık başlıklarında Alt Çalışma Grupları
oluşturuldu ve grup çalışmaları sonuçları değerlend r ld .

2016 Bütçes Değerlend rme Toplantısı
Mal ye Bakanlığı Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlüğü'nde 27 Temmuz 2015 Pazartes günü
saat 14:00'de gerçekleşt r len Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü 2016 yılı Bütçe
Değerlend rme toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
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Eğ t mler:
31 Temmuz 2015 tar h t bar yle ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel :
Eğ t m planlanmış Yabancı Sağlık Personel :
►Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :
Toplam :

132 (70 D, 62 YSP)
72
4 (4 D)
208 (74 D, 62 YSP)

Devam eden eğ t mler;

Yabancı Hasta Tedav :
31 Temmuz 2015 tar h t bar yle ülkem zde tedav s yapılan yabancı hasta;
► 400 Hasta Tedav s .
► İk l Anlaşma / Protokol

:58 Hasta ( “3359 sayılı sağlık h zmetler
:467 Hasta

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
Yusuf IRMAK
Dr. Selam KILIÇ
Dr. Abdullah SERT
Muzaffer ZENGİN

temel kanuna ek 14. Madde”)

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

