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14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015)
2015 yılı 14 Mart Tıp Bayramı Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Anma Etk nl kler çerçeves nde
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşr ﬂer yle Çanakkale l m zde düzenlend .
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayy p Erdoğan, Muhterem Eşler Em ne Erdoğan Hanımefend ,
Sayın Başbakanımızın Eşler Dr. Sare Davutoğlu Hanımefend , B l m Sanay ve Teknoloj Bakanı
Sayın F kr Işık, Orman ve Su İşler Bakanı Sayın Veysel Eroğlu le Bakanlığımız b r m am rler ,
Çanakkale Savaşı'na katılmış 36 ülkeden k şer tems lc , bahse konu 36 ülken n Türk ye'de sağlık
b l mler alanında öğren m gören 200 öğrenc , GATA'dan yerl ve yabancı 36 öğrenc , Tıp Fakültes
Dekanları, her lden k şer tane seç len Yılın doktorlarından oluşan yaklaşık 800 k ş katıldı.
14 Mart Tıp Bayramı'nın protokol ve organ zasyon şlemler Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü'nce
gerçekleşt r ld .
Düzenlenen etk nl kler n v deo sunumunu aşağıdak nternet adres nden zleyeb l rs n z.
http://youtu.be/gxcTGX17bz8
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"Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015)
Son dönemde ülkem z n sağlık gündem nde yer alan öneml konulardan b r olan “sağlık
çalışanlarına yönel k ş ddete” d kkat çekmek amacıyla Bakanlığımız tarafından 12 Mart 2015
tar h nde JW Marr ot Otel ’nde “Ş fa Veren Ele Vefa” adlı b r program düzenlend . Programın
protokol şler Genel Müdürlüğümüzce gerçekleşt r ld .
Programa, Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve reﬁkaları Sayın Dr. Sare Davutoğlu, Sayın
Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu le TBMM m lletvek ller , sağlık yönet c ler ve sağlık
çalışanları katıldı.
Programın protokol ve organ zasyon şlemler Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü'nce
gerçekleşt r ld .
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Türkmen stan Eğ t m, Sağlık ve Tur zm’den Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Sapardurdy Toylyyev
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu Türkmen stan Eğ t m, Sağlık ve Tur zm’den Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Sapardurdy Toylyyev le 3 Mart 2015 tar h nde saat 11.00’de
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü.
Görüşmede, k ülke arasında sağlık alanındak şb rl ğ n n gel şt r lmes , Türkmen stan’dan gelecek
sağlık personel ne ülkem zde eğ t mler ver lmes , laç ve tıbb c haz endüstr s nde şb rl ğ ve sağlık
tur zm alanında şb rl ğ konuları gündeme geld .
Konuk Başbakan Yardımcısı ayrıca Türkmen stan’ın Uluslararası Sağlık Programı’nın 20. Yılı
ves les yle Temmuz ayında Aşkabat’ta düzenlenecek Uluslararası Sağlık Forumu’na Sayın
Bakanımızı davet ett . Sayın Bakanımız se seç m sonrası programımın uygun olması hal nde söz
konusu davete memnun yetle cabet edeceğ n bel rtt .
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Dünya Tütün veya Sağlık Konferansı
17-19 Mart 2015 tar hler arasında B rleş k Arap Em rl kler ’n n Abu Dhab kent nde düzenlenen
“Dünya Tütün veya Sağlık Konferansı”na Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu le b rl kte
Genel Müdürlüğümüz ve Türk ye Halk Sağlığı Kurumu’ndan katılım sağlandı.
Tütün ve bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) konularıyla lg l çalışmaların yürütüldüğü toplantıda,
BOH’un başlıca r sk faktörü olan ve kanser, kard yovasküler hastalıklar, akc ğer hastalıkları, d abet
g b hastalıklara yol açan tütün kullanımı konuları tartışıldı.
Konferans önces nde Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı
Dr. Margaret Chan le b r görüşme yaparken, DSÖ Başkanı ve üst düzey yönet c ler n n bulunduğu
panelde katılımcılara h tap ett .
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Sudan Sağlık Bakanı Bahar Idr s Abu Garda le Görüşme
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu, Sudan Federal Sağlık Bakanı Sayın Bahar Idr s Abu
Garda le 27 Mart 2015 Cuma günü İstanbul Tarabya Otel’de k l b r görüşme gerçekleşt rd .
Görüşmeye Sudan tarafını tems len Bakan Sayın İdr s Abu Garda’nın yanı sıra Sudan İstanbul
Başkonsolosu, Sağlık Bakanlığı’nda yurtdışı hastalardan sorumlu Genel Müdür Abdullah Abdul
Kar m ve Nyala Sudan-Türk ye Eğ t m ve Araştırma Hastanes Yönet c Yardımcısı Magd Abdullah
katıldı.
Sayın Bakanımızın ev sah pl ğ nde gerçekleşt r len görüşmede ayrıca Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp
Gümüş, Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Zafer Çukurova, Dış İl şk ler ve AB Genel
Müdürü Dr. Öner Güner ve Bakan Danışmanı Ahmet Burak Yaşar katıldı.
Görüşmede Nyala Sudan-Türk ye Eğ t m ve Araştırma Hastanes ’n n daha etk n çalıştırılması ve
bölgede referans b r hastane olab lmes ç n yapılması gerekenler konusunda görüş alışver ş nde
bulunuldu.
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle le Görüşme
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu, genel sağlık s gortası uygulamaları konusunda 25-28
Mart 2015 tar hler nde ülkem z z yaret eden KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle le 25 Mart 2015
tar h nde makamında görüştü. Görüşmeye Sayın Müsteşar Yardımcısı Hüsey n Çel k de katıldı.
Görüşmede;
•KKTC’de nşaası devam eden Onkoloj Hastanes ’ne destek ver lmes ,
•KKTC’den ülkem ze tedav ye gelen hastaların ve ülkem zde okuyan KKTC’l öğrenc ler n tedav
g derler n n de SUT üzer nden ﬁyatlandırılması,
•KKTC’n n Kongre Tur zm ’nden daha fazla yararlandırılması,
•KKTC Sağlık Bakanlığı’na h be ed len aşıların tesl m ,
•KKTC’de böbrek nak l amel yatlarının yapılması ç n Türk ye’den ek p gönder lmes ,
•Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanes ’n n altyapı eks kl ğ n n g der lmes konuları ele alındı.
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Almanya Büyükelç s Eberhard Pohl ve Alman Farmakoloj
Tıp Ş rketler le Görüşmes
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu 27 Mart 2015 tar h nde, Alman farmakoloj ş rketler ve
tıp teknoloj s üret c ler (Bayer, S emens, PharmaV s on, Fresen us, Böhr nger Ingelhe m,
CompuGroup Med cal, Otto Bock Health Care, Braun Med kal, BASF, Helm AG ve Ferr ng
Arzne m ttel) le İstanbul'da b r araya geld ve Alman ﬁrmalarının ülkem zdek yatırım mkanlarının
artırılması konusunda görüş alışver ş nde bulunuldu.
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Ebola Salgını Üst Düzey Konferansı (3 Mart 2015, Brüksel)
3 Mart 2015 tar h nde Brüksel’de, Ebola v rüsü salgını konusunda düzenlenen üst düzey
konferansa Bakanlığımızı tems len Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve Dış İl şk ler ve
Avrupa B rl ğ Genel Müdürü Dr. Öner Güner katılım sağladı.
Söz konusu konferansa BM Genel Sekreter , Afr ka B rl ğ Kom syonu, G ne, L berya, S erra Leone
ve Batı Afr ka Ülkeler Ekonom k Topluluğu (ECOWAS) Ebola Koord natörü sıfatıyla Togo'nun eş
başkanlıklarında düzenleneceğ , 80'den fazla heyet le Batı Afr ka ve AB ülkeler nden Bakan
düzey nde katılım sağlandı.
Sayın Müsteşarımız konferansta yaptığı konuşmasında özetle;
Ebola salgınına karşı uluslararası toplumun çalışmalarının değerlend r lmes , ülkem z n salgına
maruz kalan ülkelere yapmış olduğu, yapmayı planladığı yardım çalışması ve önümüzdek
dönemde yapılması gereken çalışmalara l şk n konulara vurgu yaptı.
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KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle’n n 25 Mart
2015 tar h nde ülkem ze gerçekleşt receğ z yarete l şk n ön görüşmelerde bulunmak üzere 20 Mart
2015 tar h nde ülkem ze gelm ş ve Müsteşar Yardımcımız Sayın Hüsey n Çel k le çalışma
yemeğ nde b r araya geld .
Görüşme sırasında, daha önce Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından mzalanan
“Türk ye Cumhur yet Hükümet le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur yet Hükümet Arasında Sağlık
Alanında H be Yapılmasına Da r Anlaşma” KKTC Ankara Büyükelç s Sayın Fazıl Can Korkut
tarafından da mzalandı.
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İran Büyükelç s Sayın Al Reza B kdel , Müsteşar Yardımcımız
Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan'ı makamında z yaret
Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan, 11 Mart 2015 tar h nde İran Büyükelç s Sayın
Al Reza B kdel 'y makamında kabul ett .
Görüşmeye Genel Müdürlüğümüz yetk l ler n n yanısıra TİTCK'dan da katılım sağlandı. Sayın
Cumhurbaşkanımızın 6-7 N san 2015 tar hler nde gerçekleşt r lecek Yüksek Düzeyl İşb rl ğ
Konsey çalışmaları kapsamında, İran'a yapacağı z yaret önces nde, k ülke arasında sağlık
alanında şb rl ğ konuları ele alındı. Ayrıca k ülke arasında laç ve sağlık yatırımları alanlarında
şb rl ğ n n gel şt r lmes ç n çalışmaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı. Görüşmede
Sayın Büyükelç ye, yakın gelecekte mzalanması planlanan "Sağlık Alanında İşb rl ğ ne Da r
Mutabakat Zaptı"nın hazırlıklarının tamamlanarak, İran tarafının onayının beklend ğ b lg s ver ld .
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Alman Federal Sağlık Bakanlığı Heyet n n Ülkem z Z yaret
Almanya Federal Sağlık Bakanlığı’ndan 3 k ş l k b r heyet n, 6 Mayıs 2015 tar h nde Berl n’de
gerçekleşt r lecek Türk-Alman Sağlık Sempozyumu’nun (TASS) çalışma programına ve
sempozyum sonunda mzalanması planlanan ortak deklerasyona n ha şekl n vermek ve bazı
sağlık tes sler nde ncelemelerde bulunmak üzere 4-6 Mart 2015 tar hler nde ülkem z z yaret ett .
Sözkonusu z yarete T.C.Ekonom Bakanlığı, T.C.Kalkınma Bakanlığı ve SGK'dan da yetk l ler
katıldı. Ortak n yet b ld r s ndek şb rl ğ alanları konusunda mutabakata varıldı ve 6 Mayıs 2015 de
Berl n'de yapılacak olan sempozyum programı oluşturuldu.
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OECD-SIGMA Heyet n n Türk ye Z yaret
OECD-SIGMA heyet 2-5 Mart tar hler arasında ülkem ze b r z yaret gerçekleşt rd . Z yaret
kapsamında 3 Mart 2015 tar h nde Bakanlığımız merkez teşk latı tems lc ler ve OECD-SIGMA
heyet n n katılımıyla Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Kamu Alımları konulu b r toplantı
gerçekleşt rd .
Y ne z yaret kapsamında 4 Mart 2015 tar h nde AB Bakanlığı koord nasyonu le “Dış Denet m”
konulu b r toplantı düzenlend . Toplantıya Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra, İç Denet m
Başkanlığı, Hukuk Müşav rl ğ ve Denet m H zmetler Genel Müdürlüğü katılım sağladı. Z yaret
programının Bakanlığımızı lg lend ren son Toplantısı olan ve 4 Mart 2015 tar h nde gerçekleşt r len
“İnsan Kaynakları Yönet m Panel ”ne Genel Müdürlüğümüz le Yönet m H zmetler Genel
Müdürlüğü yetk l ler katılım sağladı. Toplantılarda SIGMA yetk l ler , Avrupa Kom syonu’nun talep
ett ğ b lg ler elde etmek amacıyla hazırlanan soruları katılımcılara yöneltm ş olup ayrıca görüş
alışver ş nde bulunuldu.
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AB-Türk ye Ger Kabul Anlaşması’nın Uygulanmasına Yönel k, İnsan Hakları
Temell Çerçeven n Oluşturulmasında Türk ye’n n Desteklenmes Projes
Göç İdares Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “AB-Türk ye Ger Kabul Anlaşmasının
Uygulanmasına Yönel k İnsan Hakları Temell Çerçeven n Oluşturulmasında Türk ye’n n
Desteklenmes Projes ” kapsamında 10 Mart 2015 tar h nde Ankara’da düzenlenen Vatansızlar
ve Üçüncü Ülke Vatandaşları ç n AB-Türk ye Ger Kabul Anlaşmasının Uygulanmasına Yönel k
Çerçeven n Oluşturulmasına l şk n 2. İst şare Çalıştayı’na Genel Müdürlüğümüz, Türk ye Hudut
ve Sah ller Sağlık Genel Müdürlüğü le Ac l Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü tems lc ler
tarafından katılım sağlandı.
Çalıştayın amacı, AB-Türk ye Ger Kabul Anlaşması’nın nsan hakları ve uluslararası standartlar
gözet lerek kapsamlı ve y şleyecek şek lde uygulanması ç n gerekl b r kabul s stem n n
oluşturulmasına yönel k lg l kurum ve kuruluşlar, akadem syenler ve araştırmacılarla st şarede
bulunarak, Anlaşma’nın ve Proje’n n uygulanmasına yönel k b r yol har tası oluşturmaktır.

Öğrenc ler AB’y Öğren yor Projes Açılış Toplantısı
31 Mart 2015 tar h nde, M ll Eğ t m Bakanlığı tarafından yürütülen ve amacı 10-18 yaş
aralığında bulunan öğrenc ler n AB’n n değerler , pol t kaları ve temel haklara yönel k
uygulamaları konusundak b lg düzey n eğ t m faal yetler yolu le artırmak olan “Öğrenc ler
AB’y Öğren yor Projes ”n n Açılış Toplantısı gerçekleşt r ld . Projen n tanıtımı le başlayacak
olan ve sonrasında “AB’y Anlamak, AB’y Anlatmak” Panel le devam edecek Toplantıya AB
Türk ye Delegasyonu, Boğaz ç Ün vers tes , Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama
Merkez , Stratej k Düşünce Enst tüsü, lg l kamu kurum ve kuruluş tems lc ler le Genel
Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.
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P yasa Gözet m ve Denet m Koord nasyon Kurulu (PGDDK)
2015 yılı İlk Toplantısı
P yasa gözet m ve denet m nden sorumlu kuruluşların tems lc ler nden oluşan ve başkanlığı le
sekretaryası Ekonom Bakanlığı tarafından yürütülen PGDDK’nın 2015 yılı lk toplantısı 24 Mart
2015 tar h nde gerçekleşt r ld . Toplantıya Bakanlığımızı tems len kurul üyes olan Türk ye İlaç
ve Tıbb C haz Kurumu yetk l ler n n yanı sıra Genel Müdürlüğümüz tems lc ler katılım sağladı.
Toplantıda Ulusal PGD Stratej Belges (2015-2017) kapsamında hazırlanan Eylem Planı ve
Tak p Ç zelges değerlend r lm ş, tehl kel k myasallara l şk n mevzuatla lg l son gel şmeler
konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sunum yapılmış ve görüş alışver ş nde
bulunulmuş ve son olarak B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı tarafından y uygulama örneğ
paylaşımı kapsamında r sk anal z çalışmasına l şk n b r sunum yapıldı.
Toplantı sonucunda, Kurul Üyeler n n bel rtt ğ görüş ve öner ler doğrultusunda üzer nde mutabık
kalınan aşağıdak konularda 3 adet tavs ye kararı alınarak toplantı tutanağı oluşturuldu:
•Ulusal PGD Stratej Belges (2015-2017) kapsamında hazırlanan Eylem Planı ve Tak p
Ç zelges n n kabul ed lmes ,
•B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı tarafından bel rl ürünlerle lg l örnek r sk senaryolarının
hazırlanması ve
•Tüket c ürünler açısından öncel kl olarak ac l yet arz eden 7 k myasalın 2016 yılı başında
PGD’s n n yapılab lmes n sağlayacak şek lde Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından
“Kısıtlamalar Yönetmel ğ ”nde gerekl düzenlemen n 2015 yılı ç nde yapılması.
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Eğ t mler:
31 Mart 2015 tar h t barıyla ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel :

20 (20 D)

Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :

16 ( 8 D, 8 YSP)

Toplam :

36 (28 D, 8 YSP)

Yabancı Hasta Tedav :
30 Mart 2015 tar h t barıyla ülkem zde;
400 Hasta Tedav s : : 22 Hasta

( “3359 sayılı sağlık h zmetler temel kanuna ek 14. Madde”)

İk l Anlaşma / Protokol

: 215 Hasta

İk l Anlaşma / Protokol Dışı :

7 Hasta

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

