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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 İran Z yaret
- İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) Dünya Sıtma Günü Etk nl ğ
- Sayın Bakanımızın Pak stan'ın Ankara Büyükelç s Soha l Mahmood’u Kabulü
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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 İran Z yaret
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy p Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhan 'n n resm
davetl s olarak 7 N san 2015 tar h nde İran İslam Cumhur yet ’n z yaret ett .
Sayın Cumhurbaşkanımızın heyet nde; Dış şler Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonom Bakanı
Sayın N hat Zeybekc , Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Gümrük ve T caret
Bakanı Sayın Nurett n Can kl , Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz le Kültür ve Tur zm Bakanı
Sayın Ömer Çel k yer aldı.
Genel Müdürlüğümüzden de katılım sağlanan z yarette “Türk ye Cumhur yet Hükümet İle İran
İslam Cumhur yet Hükümet Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşb rl ğ ne Da r Mutabakat Zaptı”
mzalandı.
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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Türk ye-Kongo KEK 2. Dönem Toplantısı
Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş eş başkanlığında, 07-08 N san 2015 tar hler
arasında, Ankara’da gerçekleşt r len Türk ye-Kongo KEK 2. Dönem Toplantısı’na Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Toplantıda, ac l ve afetlerde sağlık h zmetler konusunda b lg değ ş m , lkyardım konusunda eğ t m
programları düzenlenmes , sağlık s stemler n n güçlend r lmes , karşılıklı heyet değ ş m n n
arttırılması konuları ele alındı ve Türk tarafı, düşük ﬁyatlı ve kal tel sağlık h zmet konusunda
Kongo tarafını b lg lend rerek, Kongolu hastaları Türk ye’ye davet ett .
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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Türk ye-Çek Cumhur yet KEK 6. Dönem Toplantısı
Başbakan Yardımcısı Sayın Al Babacan ve Çek Cumhur yet Sanay ve T caret Bakanı Sayın Jan
Mladek eş başkanlıklarında, 08-09 N san 2015 tar h nde, Ankara’da gerçekleşt r len Türk ye-Çek
Cumhur yet KEK 6. Dönem Toplantısı’na Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Toplantıda, Çek tarafı, Türk tarafınca öner len, sağlık b lg s stemler , elektron k sağlık kayıtları
(ESK), E-sağlık uygulamaları, Sağlık.NET, ac l ve afetlerde sağlık h zmetler , lkyardım konusunda
b lg değ ş m konularının Çek yetk l otor teler nce ele alınacağını bel rtt . Türk tarafı, düşük ﬁyatlı
ve kal tel sağlık h zmet konusunda Çek tarafını b lg lend rerek, Çek hastaları Türk ye’ye davet ett .
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Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) Dünya Sıtma Günü Etk nl ğ
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu başkanlığındak b r heyetle 23 N san 2015 tar h nde
Suud Arab stan’ın C dde kent nde gerçekleşt r len Dünya Sıtma Günü Etk nl ğ ’ne katıldı.
Ülkem z n, sıtma le mücadelede gösterd ğ başarılarından ötürü ülkem z davet ed ld ğ etk nl ğe
sıtma le mücadelede başarılı olan İİT ülkeler ve uluslararası kuruluşlar şt rak ett . Etk nl kte sıtma
le mücadeledek y uygulama örnekler paylaşıldı.
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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Makedonya Yatırım İşler nden Sorumlu Bakanı
Sayın Furkan Çako’nun Ülkem z Z yaret
Makedonya Yatırım İşler nden Sorumlu Bakanı Sayın Furkan Çako ve beraber ndek heyet, Sayın
Bakanımızı makamında z yaret ett . Z yarete Makedonya Ankara Büyükelç l ğ nden de katılım
sağlandı.
Konuk Bakan Çako sözler ne, 31 Mart 2015 tar h nde terör st b r eylem sonunda şeh t ed len Savcı
Mehmet Sel m K raz’ın gıyabında taz yeler n d le get rerek başladı. Konuk Bakan, Bakanlık
görev n üstlend ğ nden ber başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız ve
Sayın Bakanımız le çeş tl platformlarda görüşme fırsatını yakaladığını ve sağlık konuları da dah l
olmak üzere hemen her alanda Türk ye le Makedonya arasındak şb rl ğ n ler noktaya taşıma
gayret ç nde olduklarını fade ett . Sağlık alanında ülkeler nde hayata geç r len çeş tl faal yetler
hakkında b lg veren Konuk Bakan, ülkem zle bu alanda yapılab lecek şb rl ğ alanlarına d kkat
çekt ve Bakanlığımıza yönel k öner ve talepler n d le get rd .
Sayın Bakanımız se konuk heyet n ülkem zde ağırlanması dolayısıyla duyduğu memnun yet fade
ederek, Makedonya le gerçekleşt r leb lecek her türlü şb rl ğ fırsatını değerlend rmek sted kler n
ve Konuk Bakan tarafından d le get r len öner ve taleplere karşı açık olduklarını bel rtt .
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Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sayın Bakanımızın Pak stan'ın Ankara Büyükelç s Soha l Mahmood’u Kabulü
Pak stan’ın Ankara Büyükelç l ğ 'ne geçt ğ m z Mart ayında atanan Soha l Mahmood, Sayın
Bakanımızı makamında z yaret ett . 1991-94 yılları arasında da ülkem zde görev yapan Sayın
Büyükelç , Pak stan d plomas s nde Türkçe b len tek Büyükelç olarak tanınıyor.
Görüşmede kend görev süres nde k ülke l şk ler n n en yüksek düzeye ulaşması gayes ne h zmet
edeceğ n bel rten Sayın Mahmood, bugüne kadar Türk ye’n n Muzaffergarh Recep Tayy p Erdoğan
Eğ t m Araştırma Hastanes ’n n h zmete g rmes hususu başta olmak üzere Pak stan’a sağladığı
her türlü desteğe teşekkür ett . Sağlıkta şb rl ğ n n k l l şk lerde öncü b r alan olduğunu vurgulayan
Sayın Büyükelç , taraﬂarın bundan sonra şb rl ğ alanlarını der nleşt rerek lerlemeler gerekt ğ n ve
bu kapsamda Pak stan Sağlık Bakanlığınca öner len b r takım başlıklarda ortak çalışmaların
hayata geç r leb leceğ ne d kkat çekt .
Sayın Bakanımız se Sayın Büyükelç y yen görev nden ötürü kutlayarak esk den olduğu g b
ülkeler arasında dostluk ve şb rl ğ n n artarak gel şmes n umduğunu fade ett . Sadece hastane
konusunda değ l, sağlığı lg lend ren hemen her alanda ver ml çalışmaların Türk ye ve Pak stan’ın
yararına olacağına vurgu yapan Sayın Bakanımız, Pak stan’a 15 b n doz menenj t aşısı h be
ed lmes ne da r anlaşmanın Türk tarafınca mzalandığını ve Pak stan tarafının da metn
mzalamasının beklend ğ b lg s n Konuk Büyükelç ye aktardı.
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Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Pak stan le H be Anlaşması
Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Bakanlar Kurulu’nun 2014/6567 sayılı Kararnames nde
bel rt len ülkeler le Hükümet m z adına sağlık alanında ayn h be anlaşmalarını mzalamaya yetk l
kılındı.
Sözkonusu yetk ye st naden Türk ye Cumhur yet Hükümet le Pak stan İslam Cumhur yet
Hükümet Arasında Sağlık Alanında H be Yapılmasına Da r Anlaşma Sayın Müsteşarımız Prof. Dr.
Eyüp Gümüş ve Pak stan’ın Ankara Büyükelç s Sayın Soha l Mahmood tarafından 28 N san 2015
tar h nde Ankara’da mzalandı.
H be Anlaşmasının yürürlüğe g rmes le terk b nde ACWY-135 (Menveo) bulunan 15.000 doz
menenj t aşısının Pak stan tarafına h be yoluyla ver lmes öngörülmekted r.
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Türk-Alman Sağlık Vakfı Heyet n n Ülkem z Z yaret
Almanya’da Türk-Alman Hastanes açılması konusunda çalışmalar kapsamında Bakanlığımız
heyetler , 15-17 Aralık 2014, 13-16 Ocak 2015 ve 8-9 N san 2015 tar hler nde Almanya’ya çalışma
z yaretler nde bulundular.
Bu çerçevede, Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar B lg n ve Hel os Hastaneler Grubu
yönet c ler nden oluşan 5 k ş l k b r heyet, Almanya’da kurulması planlanan Türk-Alman Hastanes
konusunda Bakanlığımız yetk l ler le görüşmelerde bulunmak üzere 26-28 N san 2015 tar hler nde
ülkem z z yaret ett . Heyet n 27 N san 2015 Pazartes günü Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp
Gümüş le gerçekleşt r len görüşmede Almanya’da açılması planlanan Türk Hastanes hakkında
görüş alışver ş nde bulunuldu.
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AB Sağlık Bakanları Gayrıresm Toplantısı
Avrupa B rl ğ Konsey Dönem Başkanlığı görev n Ocak-Haz ran 2015 dönem ç n üstlenm ş olan
Letonya tarafından 20-21 N san 2015 tar hler nde R ga’da AB Sağlık Bakanları Gayrıresm
Toplantısı düzenlend . Toplantıya Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan ve Genel
Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.
Üye ve aday ülkeler n Sağlık Bakanları le üst düzey yönet c ler n n ve Avrupa Kom syonu le Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Oﬁs üst düzey tems lc ler n n katılım sağladığı söz konusu toplantıda,
Avrupa B rl ğ Alkol Pol t kası ve Beslenme Pol t kaları görüşüldü. Bunlara ek olarak, Yunan stan
Sağlık Bakanı’nın Akden z’de gerçekleşen traj k olaylar üzer ne sunmuş olduğu taleb ne st naden
Avrupa B rl ğ ’n n göçmenlere yönel k güncel çalışmaları ve katılımcı ülkeler n görüşler paylaşıldı.
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Müsteşar Yardımcımız Sayın Hüsey n Çel k’ n KKTC Z yaret
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle'n n geçt ğ m z ay Sayın Bakanımıza yaptığı z yarette
kararlaştırılan KKTC'ye sağlık s stem desteğ yardımı kapsamında Müsteşar Yardımcımız Sayın
Hüsey n Çel k Başkanlığındak heyet m z yaptığı 7-10 N san 2015 tar hler arasında KKTC’y
z yaret ederek görüşmelerde bulundu.
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İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) 5. İslam Ülkeler
Sağlık Bakanları Toplantısı Önces C dde Z yaret
Ülkem zde 17-19 Kasım 2015 tar hler nde gerçekleşt r lecek olan İslam Ülkeler Beş nc Sağlık
Bakanları Toplantı’sının organ zasyonuna l şk n loj st k ve tekn k detayları, Sayın Bakanımız Dr.
Mehmet Müezz noğlu’nın 22-24 N san 2014 tar hler arasında C dde’ye gerçekleşt rd ğ z yaret n
çer ğ n ve programını görüşmek üzere Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner Başkanlığındak b r
heyet, İslam İşb rl ğ Teşk latı yetk l ler le görüşmek üzere 13-17 N san 2015 tar hler arasında İİT
Genel Merkez 'n n bulunduğu C dde’ye g tt .
Görüşmede; 5 İslam Ülkeler Sağlık Bakanları Toplantısı'na l şk n olarak hazırlanan ve
organ zasyon, konaklama, ulaşım, tekn k detaylar, ev sah b ülke ve İİT'n n sorumluluklarını çeren
ve Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan sunum İİT tems lc ler le paylaşıldı. Kasım 2015'de
gerçekleşt r lecek toplantıya l şk n hazırlık çalışmaları devam eden www. chm5 stanbul.org nternet
s tes n n mevcut hal ve gel şt r lmes ne yönel k görüş alışver ş nde bulunuldu.
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Almanya’da Kurulması Planlanan Türk Hastanes
Almanya’da kurulması planlanan Türk Hastanes le lg l görüşmelerde bulunmak üzere 8-9 N san
2015 tar hler nde Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Dr. Zafer Çukurova, Dış İl şk ler ve
AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner, Sağlığın Gel şt r lmes Genel Müdürü Yard. Doç. Dr. H. Ömer
Tontuş ve Da re Başkanı Dr. Selam Kılıç Almanya’ya b r z yaret gerçekleşt rd .
Z yarete Türk-Alman Sağlık Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr. Yaşar B lg n de katıldı. Bu z yaret
kapsamında Kuzey Batı Westfalya Eyalet nde bulunan Hel os Hastaneler Grubu’na bağlı Du sburg
ve Krefeld hastaneler yönet c ler yle b r araya gel nd ve ncelemelerde bulunuldu. Ayrıca
Berl n’dek Robert Koch Enst tüsü’nde ncelemede bulunularak, Rote Kreuz M tte Hastanes z yaret
ed ld . Son olarak Berl n Büyükelç l ğ m zde Rote Cross Hastaneler Genel Yönet c s Ralf Fahler le
b r telefon görüşmes yapıldı.
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Somal Federal Cumhur yet ’n n Ankara Büyükelç s ’n n
Genel Müdürlüğümüzü Z yaret
Somal Federal Cumhur yet ’n n Ankara Büyükelç s Mohamed Mursal She kh Abd rahman ve
B r nc Kat p Abdulkad r Mohamed Nur 13 N san 2015 Pazartes günü Genel Müdürlüğümüzü
z yaret ett .
Görüşmede aşağıda hususlar gündeme geld .
1Somal Federal Sağlık Bakan Hawa Hassan Mohamed’ n Ülkem z Z yaret Etme Taleb
2Somal ’n n Güney-Batı Eyalet ’ne ve Eyalet n Hastanes ’ne Sağlık Yardımı Yapılması
3Sağlık Alanında İşb rl ğ Anlaşması
4Somal Cumhurbaşkanının 23 N san 2015 tar h nde Ülkem z Z yaret

Bosna Hersek Büyükelç s Dam r Dzanko’nun Danışmanı
M rzet Mujen zov c le Görüşme
Bosna Hersek Büyükelç s Dam r Dzanko’nun Danışmanı M rzet Mujen zov c 15 N san 2015
tar h nde Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü’nü z yaret ett .
Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın 21-22 Mayıs 2015 tar hler nde gerçekleşt receğ
Bosna Hersek z yaret sırasında 10-15 Boşnak çocuğun Türk ye’de tedav s ne mkan verecek
b r Anlaşmanın da mzalanması, 3359 sayılı Kanun’un ek 14. Maddes çerçeves nde Bosnalı
hastaların ülkem zde tedav s le Bosna Hersek’te S v l İşler Bakanlığı görev ne get r len Ad l
Osmanov c’ n Türk ye’ye davet ed lmes konuları ele alındı.
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MÜSİAD N jer Tems lc s n n Ülkem z Z yaret
MÜSİAD N jer Tems lc s Sayın F kret Varol le beraber nde N jer Başbakan 1. Danışmanı Sayın
Kar m Lansar 29 N san 2015 tar h nde Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett .
Görüşmede, k ülke arasında 08 Ocak 2013 tar h nde mzalanan ve 26 Temmuz 2013 tar h nde
yürürlüğe g ren “Türk ye Cumhur yet Hükümet le N jer Cumhur yet Hükümet Arasında Sağlık
ve Tıp B l mler Alanlarında İşb rl ğ ne Da r Anlaşma”nın hayata geç r lmes hususunda görüş
alışver ş nde bulunuldu.

Afr ka B rl ğ Örgütü Sağlık, Nüfus ve İlaç Kontrol Alanında Uzmanlaşmış
Tekn k Kom te Toplantısı
Afr ka B rl ğ Örgütü (AfB) bünyes nde henüz teşk l ed len "Sağlık, Nüfus Ve Uyuşturucu
Kontrolünde Uzmanlaşmış Tekn k Kom te" toplantılarının lk 13-17 N san 2015 tar hler
arasında Et yopya’nın başkent Add s Ababa'da gerçekleşt r ld . AfB üyes ülkeler n sağlık, nüfus
ve laç/uyuşturucu pol t kalarında şb rl ğ n n hedeﬂend ğ Kom te toplantılarında ayrıca kıta
genel ndek salgın hastalıklarla lg l güncel gel şmeler ele alındı. Türk ye AfB bünyes ndek
toplantılara gözlemc statüsüyle katıldı.
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Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermen n Desteklenmes
Projes H zmet Alımı – Mal Alımı İhales ne İl şk n Hazırlık Toplantısı
IPA I kapsamında İnsan Kaynakları B leşen (IPA IV)’nden ﬁnanse ed len, “Romanların Yoğun
Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermen n Desteklenmes Projes ” le lg l H zmet ve Mal
Alımı haleler ne l şk n olarak 07-09 N san 2015 tar hler nde Çalışma ve Sosyal Güvenl k
Bakanlığı AB Koord nasyon Da res Başkanlığı’nda toplantılar gerçekleşt r ld .
Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan söz konusu Toplantılarda, M ll Eğ t m
Bakanlığı, A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı le Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu Projeye
a t H zmet ve Mal Alımı haleler ne l şk n olarak, haleye katılacak ﬁrmalardan gelen Görev
Tanım Belges le lg l sorulara cevaplar hazırlandı.

URLASİM Afet R sk Yönet m ve Ac l Kurtarma H zmetler Eğ t m
30 Mart-10 N san 2015 tar hler arasında Urla/İzm r’de Afet R sk Yönet m ve Ac l Kurtarma
H zmetler Eğ t m gerçekleşt r lm ş olup, eğ t me Bakanlığımız Ac l Sağlık H zmetler Genel
Müdürlüğü le Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
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Göç ve Sağlık Eğ t m Sem ner
İhsan Doğramacı İler Araştırmalar Merkez S yaset B l m Araştırmaları B r m bünyes ndek
Mob l ty Lab projes kapsamında 13 N san 2015 ve tar h nde, B lkent Ün vers tes İkt sad , İdar
ve Sosyal B l mler Fakültes nde “Göç ve Sağlık Eğ t m Sem ner ” düzenlend .
Sağlık ve göç çalışmalarında kuram, kavram ve yöntem üzer ne b l msel araştırmaların
yürütülmes ve kamu pol t kalarının tasarımıyla lg l güncel b lg ler n paylaşıldığı söz konusu
Sem nere Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.

Göç ve Entegrasyon Eğ t m Sem ner
İhsan Doğramacı İler Araştırmalar Merkez S yaset B l m Araştırmaları B r m bünyes ndek
Mob l ty Lab Projes kapsamında 20 N san 2015 tar h nde, B lkent Ün vers tes İkt sad , İdar ve
Sosyal B l mler Fakültes nde “Göç ve Entegrasyon Eğ t m Sem ner ” düzenlend .
Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan Sem ner kapsamında katılımcılara, göç ve
entegrasyon çalışmalarında kuram, kavram ve yöntem üzer ne b l msel araştırmaların
yürütülmes ve kamu pol t kalarının tasarımıyla lg l b lg ve tecrübeler aktarıldı.
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32. Dönem GBOK Hazırlık Toplantısı
27-28 N san 2015 tar hler nde Brüksel’de gerçekleşt r len Avrupa B rl ğ -Türk ye 32. Dönem
Gümrük B rl ğ Ortak Kom tes (GBOK) toplantısı önces nde, 21 N san 2015 tar h nde Ekonom
Bakanlığı’nda b r Hazırlık Toplantısı gerçekleşt r ld .
Toplantıda beşer tıbb ürünlerle lg l olarak ülkem z tarafından yapılan GMP (İy İmalat
Uygulamaları) denet mler , yerl farmasöt k ürünlere uygulanan Avrupa B rl ğ nde serbest
bırakma anal zler , thal eczacılık ürünler n n ﬁyatlandırılmasında kullanılan döv z kuru konuları
görüşüldü. Söz konusu Toplantıya Bakanlığımızı tems len Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu
le Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.

Organ Bağışında Uyum Projes Yönlend rme Kom tes ve Kapanış Toplantısı
28 N san 2015 tar h nde Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu Avrupa B rl ğ Katılım Önces Mal
Yardım Aracı’ndan ﬁnanse ed len “Organ Bağışında Uyum Projes ”n n son Yönlend rme
Kom tes Toplantısı ve Projen n Kapanış Toplantısı Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleşt r ld . Toplantıya Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Yönlend rme Kom tes Toplantısı’nda Proje’n n son 3 aylık d l m nde gerçekleşt r len faal yetler
Tekn k Yardım Ek b tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Kapanış Toplantısında se 2 yıllık
uygulama süres tamamlanan Projen n sonuçları aktarılmış ve bunlar hakkında katılımcılar
arasında ﬁk r alış ver ş gerçekleşt r ld .
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Yüzme Suyunun İzlenmes nde Uyum Projes 9. Yönlend rme Kom tes Toplantısı
16 N san 2015 tar h nde Türk ye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen AB Kaynaklı “Yüzme
Suyunun İzlenmes nde Uyum Projes ”n n 9. Yönlend rme Kom tes Toplantısı gerçekleşt r ld .
Ab’n n yen yüzme suyu d rekt ﬁ olan 2006/7/EC’n n uyumlaştırılarak ulusal mevzuata
aktarılması ve bu D rekt f doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın yüzme suyu zleme s stem n n
güçlend r lmes amacıyla yürütülen söz konusu Proje’n n 9. Yönlend rme Kom tes Toplantısına
Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Proje Tekn k Ek b , Merkez F nans ve İhale B r m , AB
Delegasyonu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlamıştır. Toplantı’da, Proje
kapsamında 9. Çeyrek Dönemde gerçekleşt r len faal yetler ele alınmış, 10. Çeyrek Dönemde
gerçekleşt r lecek olan faal yetler le lg l b lg ler ver ld .

Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes
4. Yönlend rme Kom tes Toplantısı
13 N san 2015 tar h nde, Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen AB kaynaklı
“Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes ”n n 4. Yönlend rme Kom tes Toplantısı
gerçekleşt r ld .
Proje Tekn k Ek b , Merkez F nans ve İhale B r m , Türk Kızılayı, M ll Eğ t m Bakanlığı, AB
Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan Toplantıda, Proje le lg l
gerçekleşt r len ve önümüzdek dönemde gerçekleşt r lecek faal yetler st şare ed lm şt r. Bu
kapsamda Mayıs 2015 sonunda İrlanda’ya gerçekleşt r lecek k nc çalışma z yaret , devam
eden eğ t m faal yetler ve tamamlanmış eğ t m faal yetler ne l şk n değerlend rmelere a t b lg ler
taraﬂarla paylaşıldı
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Eğ t mler:
30 N san 2015 tar h t barıyla ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel :
Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :
Toplam :

62 (39 D, 23 YSP)
4 (4 D )

66 (43 D, 23 YSP)

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

