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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

•Türk-Alman Sağlık Sempozyumu
•68. Dünya Sağlık Asambles
•V etnam Sağlık Bakanı ve Beraber ndek Heyet n Ülkem z Z yaret
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Türk-Alman Sağlık Sempozyumu
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu başkanlığında yaklaşık 30 k ş l k b r heyet 5-7 Mayıs
2015 tar hler nde Türk-Alman Sağlık Sempozyuma katılmak üzere Almanya’ya g tt .
Z yaret sırasında k ülkede uygulanmakta olan sağlık h zmetler s stemler ne l şk n sunumlar
gerçekleşt r ld .
İk ülken n Sağlık Bakanları k l görüşme yaptı ve Sempozyum sonunda da Ortak N yet B ld r s
mzalandı.
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68. Dünya Sağlık Asambles
18-26 Mayıs 2015 tar hler arasında İsv çre’n n Cenevre kent nde gerçekleşen 68. Dünya Sağlık
Asambles ’ne Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş başkanlığındak b r heyetle katılım
sağlandı.
Küresel sağlığı lg lend ren tüm hususlar ve örgütün yapısına l şk n düzenlenmeler n ele alındığı ve
karara bağlandığı Asamble’de, lk gün Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Türkmen stan
ve Malezya, Sudan Sağlık Bakanları le B rleş k Krallık Sağlık Kom syonu Heyet ve Bulgar stan
Sağlık Bakan Yardımcısıyla k l görüşmeler gerçekleşt rd . Görüşmelerde küresel sağlık
problemler , ülkem zde gerçekleşt r len sağlık reformu ve sağlık alanında şb rl ğ çalışmaları ele
alındı.
Sayın Müsteşarımız, asamblen n k nc gününde Genel Kurula h taben b r konuşma gerçekleşt rd .
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V etnam Sağlık Bakanı ve Beraber ndek Heyet n Ülkem z Z yaret
V etnam Sağlık Bakanı Nguyen Th K m T en başkanlığındak 11 k ş l k heyet, ülkem z sağlık
s stem ncelemeler yapmak ve resm temaslarda bulunmak üzere 11 – 15 Mayıs 2015 tar hler nde
ülkem ze b r z yaret gerçekleşt rd .
Konuk Bakan ve beraber ndek heyet, Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş le 12 Mayıs
2015 Salı günü öğle yemeğ nde b r araya geld ve her k ülke arasındak sağlık şb rl ğ n n
gel şt r lmes ne yönel k görüş alışver ş nde bulundular.
V etnam heyet , Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü ve Türk ye İlaç
ve Tıbb C haz Kurumu’nda toplantılara şt rak ett ler, ayrıca SABİM ve Atatürk Eğ t m Araştırma
Hastanes ’ne nceleme z yaretler gerçekleşt rd kten sonra 13 Mayıs 2015 günü İstanbul’a hareket
ett ve burada bazı özel sağlık kuruluşlarını z yaret ederek programlarını tamamladı.
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ECDC Taşra Değerlend rme Z yaretler ne Hazırlık Toplantısı
Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez ’n n (European Center for D sease Prevent on and
Control- ECDC) ülkem z n “bulaşıcı hastalıkların önlenmes ve kontrolü açısından kapas tes n
değerlend rmek” amacıyla yürüttüğü “Değerlend rme Sürec ” çerçeves nde, 01-05 Haz ran 2015
tar hler arasında Antalya, Erzurum, İstanbul, Konya, Trabzon ve Van ller ne yapılacak z yaretlerle
lg l dar konuların en üst düzeyde ele alınması amacıyla 13 Mayıs 2015 tar h nde Müsteşar
Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında Ac l Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, Sağlık
Afet ve Koord nasyon Merkez (SAKOM) Kr z Merkez Toplantı Salonu’nda b r toplantı
gerçekleşt r ld .
Söz konusu toplantıya Genel Müdürlüğümüzün ve Türk ye Halk Sağlığı Kurumu’nun yanı sıra söz
konusu ller n İl Halk Sağlığı Müdürler , İl Sağlık Müdürler le Kamu Hastaneler B rl kler Genel
Sekreterler tarafından katılım sağlandı.
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ECDC Merkez Kurumlar Değerlend rme Z yaretler ne Hazırlık Toplantısı
ECDC’n n ülkem z n “bulaşıcı hastalıkların önlenmes ve kontrolü açısından kapas tes n
değerlend rmek” amacıyla yürüttüğü “Değerlend rme Sürec ” çerçeves nde, 08-12 Mayıs 2015
tar hler nde, Sağlık Bakanlığı ve d ğer lg l kurumlar olan Başbakanlık Afet ve Ac l Durum Yönet m
Başkanlığı, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na merkez
sev yede gerçekleşt receğ z yaretlere hazırlık yapılması kapsamında Türk ye Halk Sağlığı Kurumu
D Blok Operasyon Merkez ’nde Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Müsteşar
Yardımcısı Hüsey n Çel k başkanlığında b r toplantı gerçekleşt r ld . Söz konusu toplantıya Genel
Müdürlüğümüzden de katılım sağlandı.
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Estonya’nın Ankara Büyükelç l ğ Müsteşarı Kerst Kasak le Görüşme
Estonya’nın Ankara Büyükelç l ğ Müsteşarı Kerst Kasak, 26 Mayıs 2015 Salı günü saat
11.00’de Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett .
Müsteşar Kerst Kasak, görüşmede k ülke arasında sağlık alanında b r şb rl ğ anlaşması
yapılmasının yararlı olacağına nandığını fade ett ve konuya l şk n Bakanlığımızın kullandığı
Hükümetler Arası Sağlık İşb rl ğ Anlaşması’nın b r örneğ n n gerekl değerlend rmeler n
yapılab lmes n tem nen gönder lmes n talep ett .
Bayan Kasak ayrıca, Özel S de Anadolu Hastanes ’nde yatmakta olan Estonya uyruklu b r
tur st n yaşadığı sıkıntıyı da gündeme get rerek, sözkonusu tur ste hastanede tahakkuk ett r len
tedav bedel n n, s gorta ş rket n n karşılayab leceğ nden çok olacağının anlaşıldığını ve bu
konuda Bakanlığımızın destek sağlamasına m nnettar olacaklarını fade ett .
Genel Müdürlüğümüzce Anlaşma konusunda Müsteşar Kerst Kasak’a b r taslak metn n
let leceğ kayded ld ; Estonya uyruklu tur st konusu se Sağlığın Gel şt r lmes Genel Müdürlüğü
Sağlık Tur zm Da re Başkanlığına b ld r ld . Sözkonusu hastaya l şk n olarak Sağlık Tur zm
Da res nce lg l hastane le görüşme yapılacağı ve sonucundan Genel Müdürlüğümüze b lg
ver leceğ n fade ed ld .
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Eğ t mde Toplumsal C ns yet Eş tl ğ n n Gel şt r lmes Projes
(ETCEP) Açılış Toplantısı
21 Mayıs 2015 tar h nde M ll Eğ t m Bakanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu, tüm toplumu
kapsayacak şek lde toplumsal c ns yet eş tl ğ n n yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
amacıyla yürütülen Eğ t mde Toplumsal C ns yet Eş tl ğ n n Gel şt r lmes Tekn k Destek
Projes ’n n Açılış Toplantısı gerçekleşt r ld .
M ll Eğ t m Bakanı Sayın Prof. Dr. Nab Avcı’nın katılımı le gerçekleşt r len Toplantıya, AB
Bakanlığı, A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı, Merkez F nans ve İhale B r m , AB Türk ye
Delegasyonu le lg l kurum ve kuruluş tems lc ler ve Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım
sağlandı. Toplantıda, Projen n tanıtımı yapılmış, ayrıca Proje kapsamında hazırlanan
öğretmenler n ve öğrenc ler n toplumsal c ns yet eş tl ğ ne bakış açılarına l şk n v deo göster m
gerçekleşt r ld .

Ekonom k İşb rl ğ Teşk latı 2. Sağlık Bakanları Toplantısı
68. Dünya Sağlık Asambles esnasında yan etk nl k olarak 19 Mayıs 2015 tar h nde
gerçekleşen Ekonom k İşb rl ğ Teşk latı 2. Sağlık Bakanları Toplantısına Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı. Toplantıda, Sağlık Eylem Planı st şare ed ld .
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Uganda Heyet Z yaret
Uganda’dan gelen Basın Merkez D rektörü ve Hükümet Sözcüsünün de aralarında bulunduğu 15
k ş l k b r gazetec heyet , 12 Mayıs 2015 tar h nde Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett . Konuk
Uganda heyet ne, Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Genel Müdürü Dr. Öner Güner tarafından Türk
sağlık s stem n tanıtıcı b r sunum yapıldı.
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Endonezya Doğu Java Eyalet Sağlık Çalışma Grubu Z yaret
Endonezya Doğu Java Eyalet Sağlık Çalışma Grubu’ndan 9 k ş l k b r heyet, 26 Mayıs 2015
tar h nde saat 10.00’da Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett .
Genel Müdürlüğümüz Uluslararası Sağlık Pol t kaları Da re Başkanı Dr. Selam Kılıç sözkonusu
heyete ülkem zde sağlık alanında yürütülen kapsamlı reform faal yetler hakkında b lg verd .

10

Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Dünya Sağlık Örgütü Çalışma Z yaret
Ülkem ze gelen Sur yel m saﬁrlere sağlanan sağlık h zmetler le alakalı olarak Dünya Sağlık
Örgütü Doğu Akden z Bölge Oﬁs (EMRO) tarafından gerçekleşen çalışma gez s kapsamında
18-22 Mayıs 2015 tar hler arasında Ankara ve Gaz antep ller nde mevzubah s h zmetler
planlayan ve sunan tems lc lerle görüşmeler yapıldı ve h zmet n yer nde görülmes sağlandı.
Çalışma z yaret ne Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.

Dünya Sağlık Örgütü 137. Yürütme Kurulu Toplantısı
27-28 Mayıs 2015 tar hler nde Cenevre’de düzenlenen DSÖ 137. Yürütme Kurulu Toplantısına
Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı. DSÖ Genel Kurulunda alınan kararların gözden
geç r lerek gelecek döneme da r planlamalar yapıldı.

Türk ye-Meks ka Serbest T caret Anlaşması IV. Tur Müzakere” Toplantısı
12-15 Mayıs 2015 tar hler arasında Meks ka’da düzenlenen “Türk ye-Meks ka Serbest T caret
Anlaşması IV. Tur Müzakere” toplantısına, Ekonom Bakanlığı heyet le b rl kte Genel
Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Söz konusu toplantıda Meks ka Tarafı le tıbb c haz konusunda engeller büyük ölçüde
aşılmışken, “annex on san tary regulat on for allopath c drugs and vacc ness” başlığı altında yer
alan “san tary author zat on drugs kavramlarının mevzuatımızda yer almaması neden le
Meks ka tarafı le bu konuda mevzuat çalışması yapılab leceğ ve 5. Tur da Türk ye Tıbb İlaç ve
Tıbb C haz Kurumu le çalışmalarımıza devam edeceğ m z bel rt ld .
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Karaden z Ekonom k İşb rl ğ Örgütü (KEİ) Çalışma Grubu Toplantısı
Ülkem ze gelen Sur yel m saﬁrlere sağlanan sağlık h zmetler le alakalı olarak Dünya Sağlık
Örgütü Doğu Akden z Bölge Oﬁs (EMRO) tarafından gerçekleşen çalışma gez s kapsamında
18-22 Mayıs 2015 tar hler arasında Ankara ve Gaz antep ller nde mevzubah s h zmetler
planlayan ve sunan tems lc lerle görüşmeler yapıldı ve h zmet n yer nde görülmes sağlandı.
Çalışma z yaret ne Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.

EFTA – STA Rev zyon Çalışmaları III. Tur Müzakereler Önces Hazırlık
Toplantısı/ F kr Mülk yet Hakları
Ülkem z le EFTA arasındak Serbest T caret Anlaşması’nın güncellenmes çalışmaları
kapsamında gerçekleşt r lecek olan III. Tur Müzakereler önces nde ﬁkr mülk yet hakları
konusunda ülkem z poz syonunun oluşturulab lmes amacıyla 22 Mayıs 2015 tar h nde
Ekonom Bakanlığı’nda b r hazırlık toplantısı gerçekleşt r ld .
Söz konusu Toplantıya Bakanlığımızı tems len Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu le Genel
Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı. Toplantıda, beşer tıbb ürünlerle lg l olarak ek
koruma sert ﬁkası ve ver koruma konularındak ülkem z poz syonu bel rlend .
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Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes 11. Aylık Yönet m Toplantısı
26 Mayıs 2015 tar h nde Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu, kan
bağışına olan lg y artırmak, gönüllü kan bağışının önem ne d kkat çekmek ve öğrenc ler kan
bağışı hakkında b l nçlend rerek bu konuda b r davranış b ç m gel şt rmeler n sağlamak
amacıyla yürütülen AB kaynaklı "Geleceğ n Kan Bağışçılarının Kazanımı Projes "n n 11. Aylık
Yönet m Toplantısı gerçekleşt r ld .
Proje Tekn k Ek b , M ll Eğ t m Bakanlığı, Türk Kızılayı, Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü,
Avrupa B rl ğ Bakanlığı tems lc ler ve Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan söz
konusu Toplantı'da Proje’n n lerley ş , devam eden ve yaklaşan Proje faal yetler görüşüldü.

Engell ler n Toplumsal Entegrasyonunun Gel şt r lmes Projes –
GAP Anal z Toplantısı
27 Mayıs 2015 tar h nde A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı'nın (ASPB) faydalanıcısı olduğu
engell b reyler n mallara, h zmetlere ve yaşamın her alanına eş t er ş m n sağlaması amacıyla
yürütülen "Engell ler n Toplumsal Entegrasyonunun Gel şt r lmes Projes "n n GAP Anal z
Toplantısı gerçekleşt r ld .
ASPB Engell ve Yaşlı H zmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "GAP Anal z
Raporu"nda yer alan b lg ve bulguların çeş tl kamu kurum/kuruluşu ve s v l toplum kuruluşları
le paylaşılmasına yönel k olarak düzenlenen söz konusu Toplantıya Genel Müdürlüğümüz
tarafından katılım sağlandı.
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Kadın Hakları Yuvarlak Masa İst şare Toplantısı
05 Mayıs 2015 tar h nde Avrupa B rl ğ Bakanlığı’nda 2015 Yılı Türk ye İlerleme Raporu
hazırlıkları çerçeves nde kadına yönel k ş ddet, toplumsal c ns yet eş tl ğ , erken yaşta evl l kler,
kadınların şgücüne katılımı, eğ t m ve sağlık mkanlarına er ş m ve kadın haklarına l şk n yasal
çerçeve konu başlıkları kapsamında b r Toplantı gerçekleşt r ld .
Konuyla lg l kurum tems lc ler ve Avrupa B rl ğ Türk ye Delegasyonu le ortaklaşa
gerçekleşt r len yuvarlak masa toplantısına Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlandı.
Toplantıda, kadın haklarına l şk n AB Türk ye Delegasyonu tarafından hazırlanan sualnameye,
lg l kurumlar tarafından ver len yanıtlar değerlend r ld .

Sağlık B lg ler Uzman Grubu (EGHI) Toplantısı
Avrupa Kom syonu tarafından Üye ve Aday Ülkeler n katılımıyla her yıl düzenlenen Sağlık
B lg ler Uzman Grubu Toplantısı, 19-20 Mayıs 2015 tar hler nde Lüksemburg’da gerçekleşt r ld .
Söz konusu Toplantıya Bakanlığımızı tems len Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Toplantıda, Kom syon’un Gıda ve Sağlık Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Sağlık H zmet
S stemler B r m , EUROSTAT (Avrupa B rl ğ ’n n stat st kl kten sorumlu kurumu), JRC (Jo nt
Research Center-Ortak Araştırma Merkez ), ECDC (Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol
Merkez ) g b Avrupa B rl ğ Kurumları ve katılımcı ülkeler tarafından sağlık b lg ler , sağlık
göstergeler ve stat st kler ne l şk n güncel b lg ler değerlend r ld .
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Kırgız stan Heyet n n Ülkem z Z yaret
Ülkem z le Kırgız stan arasında “Türk ye Cumhur yet Hükümet le Kırgız stan Cumhur yet
Hükümet Arasında Sağlık ve Tıp B l mler Alanlarında İşb rl ğ ne Da r Anlaşma” 03 Haz ran 2014
tar h nde mzalandı.
Bu t barla, Kırgız Heyet söz konusu Anlaşmanın 4. Maddes ne st naden ülkem zde tedav
ed lmes planlanan 100 hasta hakkında Kırgız stan Sağlık Bakanlığı ve T.C. B şkek
Büyükelç l ğ m z tarafından zlenmes gereken prosedürler konuşmak üzere 19-22 Mayıs 2015
tar hler arasında Bakanlığımızı z yaret ett .

15

Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Eğ t mler:
31 Mayıs 2015 tar h t barıyla ülkem zde;
Eğ t m tamamlanmış Yabancı Sağlık Personel :
Eğ t m devam eden Yabancı Sağlık Personel :
Toplam :

66 (43 D, 23 YSP)
8 (8 D)

74 (51 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
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

