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Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

- Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge
D rektörü Zsuzsanna Jakab Arasında Gerçekleşt r len Telekonferans
- İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) 5. Sağlık Bakanları Konferansı Hazırlıkları
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Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Avrupa Bölge D rektörü Zsuzsanna Jakab Arasında Gerçekleşt r len Telekonferans
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü
Zsuzsanna Jakab arasında 28 Ağustos 2015 tar h nde b r telekonferans gerçekleşt r ld .
Görüşmede lk olarak ülkem zde planlanan Sağlık ve İnsan Ac l Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ
Tekn k Uzmanlık Oﬁs (GDO) konusunda yaşanan gel şmeler hakkında DSÖ tarafına b lg ver ld ve
Sayın D rektör Zsuzsanna Jakab bu gel şmelerden duyduğu memnun yet fade ett .
Ayrıca, Sayın Bakanımız söz konusu telekonferans görüşmes nde DSÖ Avrupa Bölge Kom tes
Da m Kom tes ’ne (SCRC) ülke adayımız olan Dr.Hakkı Gürsöz’ün mevzubah s adaylık ç n gerekl
olan yetk nl ğe sah p olduğunu ve bu adaylığın Avrupa Bölges v zyonuna büyük katkı sağlayacağını
fade ett .

2

Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

2. Türk Tıp Dünyası Kurultayı B lg lend rme Sunumu
25 Ağustos 2015 tar h nde Bakanlığımız A Blok Toplantı Salonu'nda Sayın Bakanımız Dr. Mehmet
Müezz noğlu başkanlığındak B r m Am rler Toplantısında 29 -31 Ek m 2015 tar hler nde 2.s
düzenlenecek olan Türk Tıp Dünyası Kurultayı hakkında Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner
tarafından b lg lend rme sunumu yapıldı.
Sunumda özetle; Kurultay gündem , gerçekleşt r lecek paneller ve katılımcıların genel proﬁl
hakkında b lg ler ver ld , lg l b r m am rler de düzenlenecek Kurultay le lg l öner ler n lett ler.
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İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) 5. Sağlık Bakanları Konferansı Hazırlıkları
Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş ve Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner, 10
Ağustos 2015 tar h nde Suud Arab stan’ın C dde kent nde İslam İşb rl ğ Teşk latı (İİT) Genel
Sekreter Yardımcısı Büyükelç Muhammad Naeem Khan ve beraber ndek heyet le görüşme
gerçekleşt rd .
Söz konusu görüşmede 14-20 Kasım 2015 tar hler arasında ülkem z ev sah pl ğ nde İstanbul’da
düzenlenecek olan;
•
İİT 5. Sağlık Bakanları Toplantısı,
•
10. Sağlık Yönlend rme Kom tes Toplantısı,
•
3.L der Koord natör Ülkeler Toplantısı’nın organ zasyonuna yönel k loj st k hazırlıklar ve
tekn k çer k ele alındı.
Toplantıda İİT Sekretaryasının ev sah b olarak ülkem zden beklent ler ve ülkem z tarafından
yürütülen çalışmaların hang aşamada olduğu değerlend r lm ş ve gelecek dönemde
gerçekleşt r lmes uygun görülen faal yetler mülahaza ed ld .
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Kars İl Sağlık Tes sler İnceleme Gez s
Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner, Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün 13
Ağustos 2015 Perşembe günü Kars l ne yaptığı z yarete eşl k ett .
Günüb rl k program kapsamında Kars İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu
Hastaneler B rl ğ Genel Sekreterl ğ , Kars Harakan Devlet Hastanes , 112 Komuta Kontrol Merkez
ve Kafkas Ün vers tes Rektörlüğü z yaret ed ld .
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Kırgız stan Sağlık Bakan Yardımcısı ve Beraber ndek Heyet n Ülkem z Z yaret
Kırgız stan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Amangeld Murzal ev beraber ndek 3 k ş l k heyet 25 - 29
Ağustos 2015 tar hler arasında ülkem ze b r z yaret gerçekleşt rd . Kırgız heyete Genel
Müdürlüğümüzde Türk ye Sağlık s stem ve son yıllarda gerçekleşt r len reform faal yetler hakkında
b lg lend rme sunumu yapıldı.
26 Ağustos tar h nde, heyet Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu’nu z yaret ett , laç tak p s stem ,
Türk ye’dek ﬁyatlandırma ve mevzuat çalışmaları hakkında b lg ver ld . Kırgız stan Sağlık
Bakanlığı’nın taleb üzer ne uygun ﬁyatlı laç ve tıbb c hazın nasıl tem n ed leb leceğ ne da r konular
tartışıldı. Toplantıda özel sektör tems lc ler ve s v l toplum kuruluşları yönet c ler hazır bulundu.
Daha sonra OSTİM Med kal Sanay Kümelenmes z yaret ed l p, burada Ankara’da tıbb c haz
üret m yapan ﬁrmaların tanıtımları yapıldı ve ürünler n serg lend ğ showroom z yaret ed lerek
ürünler hakkında b lg alındı. Daha sonra her k ülke arasındak anlaşma kapsamında Türk ye
Yüksek İht sas Eğ t m ve Araştırma Hastanes ve Ankara Numune Eğ t m ve Araştırma
Hastanes ’nde tedav gören Kırgız hastalar z yaret ed ld .
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Hasta z yaret n n ardından Konuk Bakan Yardımcısı ve beraber ndek heyet, Kırgız stan’ın başkent
B şkek’te yapılması planlanan Teşh s ve Tedav Merkez hakkında TİKA ve Bakanlığımız yetk l ler
le görüşümeler gerçekleşt r ld .
27 Ağustos’ta Türk ye Halk Sağlığı Kurumuna gerçekleşt r len z yarette AIDS, Tüberküloz ve Anne –
Çocuk Sağlığı konularında b lg lend rme sunumu yapıldı.
Heyet, bazı kamu ve özel hastaneler ncelemek ve bölgedek hastanelerde tedav gören Kırgız
vatandaşlarını z yaret etmek amacıyla 28 Ağustos 2015 Cuma günü İstanbul’a hareket ett . İstanbul
Mehmet Ak f Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrah s Eğ t m ve Araştırma, İstanbul Bakırköy Dr. Sad
Konuk Eğ t m ve Araştırma, İstanbul Marmara Ün vers tes Pend k Eğ t m ve Araştırma, İstanbul Dr.
Lütﬁ Kırdar Kartal Eğ t m ve Araştırma Hastaneler z yaret ed lerek hastaların durumları hakkında
b lg alındı. Kırgız heyet 29 Ağustos 2015 Cumartes günü ülkeler ne uğurlandı.
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Kırgız Sağlık Personel ne Yönel k “Ac l Sağlık H zmetler le Ambulans
Ek pmanları ve Uygulamaları Eğ t m ”
Kırgız stan Sağlık Bakanlığı'ndan 15 k ş l k sağlık ek b ne 10-21 Ağustos 2015 tar hler arasında Urla
Uluslararası Ac l Afet Eğ t m ve S mülasyon Merkez 'nde “Ac l Sağlık H zmetler le Ambulans
Ek pmanları ve Uygulamaları Eğ t m ” ver ld .
TİKA tarafından Kırgız stan’a Eylül ayında h be ed lecek 5 tam donanımlı ambulansın tesl m nden
önce bu ambulanslarda görev alacak olan Kırgız sağlık personel n eğ t mler tamamlandı.
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Bu kapsamda Kırgız sağlık personel ne ülkem zdek ac l sağlık h zmetler n n ve ambulans
malzemeler n n tanıtımı, temel ve ler yasam desteğ , Afet Ac l Yönet m S stemler , hastane afet
planlaması ve 112 Ac l sağlık h zmetler Komuta Kontrol Merkez s stem hakkında teor k ve
uygulamalı eğ t mler ver ld .
Uluslararası ulaşım g derler n n TİKA tarafından, konaklama ve d ğer tüm g derler Bakanlığımız
tarafından karşılanan eğ t m n ht yaç doğrultusunda bell per yodlarda devamı düşünülmekted r.
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Güney Kore’n n Ankara Büyükelç s Yunsoo’nun Genel Müdürlüğümüzü Z yaret
Güney Kore’n n Ankara Büyükelç s Yunsoo CHO, 7-9 Eylül 2015 tar hler nde Seul’de düzenlenecek
Küresel Sağlık Güvenl ğ Gündem – 2015 Yüksek Düzeyl Toplantı hakkında görüşmelerde
bulunmak üzere, 27 Ağustos 2015 tar h nde saat 16.00’da Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett ve
Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner’ n makamında görüşme gerçekleşt rd .
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Körfez İşb rl ğ Konsey (KİK) Saha Z yaret
KİK üyes 5 ülkeden (Bahreyn, Suud Arab stan, Umman, Katar ve Kuveyt) 8 yetk l , 4-6 Ağustos
2015 tar hler nde Ankara’ya b r z yaret gerçekleşt r ld . Üç günü kapsayan saha z yaretler , 9-11
Şubat 2015 tar hler arasında İstanbul’da gerçekleşt r len Türk ye-KİK Sağlık Alt Kom tes 3.
Toplantısı'nın devamı n tel ğ nded r.
Program kapsamında, Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Afet Koord nasyon Merkez (SAKOM),
Cev zl dere A le Sağlığı Merkez , Yen mahalle Onkoloj Hastanes , AMATEM, Çocuk İzleme Merkez
ve özel hastaneler z yaret ed ld .
Z yaret esnasında ayrıca, Türk ye'de uygulanan a le hek ml ğ , ruh sağlığı, alkol ve madde
bağımlılığında uygulanan yöntemler ve ülkem zde uygulanan sağlık s stemler hakkında b lg ver l p,
gelecek dönemde b r nc basamak sağlık h zmetler , ac l sağlık h zmetler le sağlık tur zm
alanlarında çalışma gruplarının oluşturulması ve temat k z yaretler n artırılması hususlarında
müşterek rapor düzenlend .
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2016 Yılı Programı Tedb r Tekl ﬂer Toplantısı
Kalkınma Bakanlığı koord nasyonunda hazırlanan 2016 Yılı Programında yer alacak
Bakanlığımız Tedb r Tekl ﬂer ne yönel k olarak Müsteşar Yardımcımız Sayın Hüsey n Çel k
başkanlığında 20 Ağustos 2015 Perşembe günü Bakanlığımız A Blok toplantı salonunda
değerlend rme toplantısı gerçekleşt r ld .
Toplantıya Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmış olup Genel Müdürlüğümüzce tekl f ed len
b r adet yen tedb r programa dah l ed ld .

Devlet İmkânı le Yurtdışına Gönder lecek Personel Mülakat Sınavı
04 Ağustos 2015 tar h nde saat 10.00 da Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş
başkanlığında b r m am rler m zden oluşan Eğ t m ve Seçme Kom syonu tarafından
Bakanlığımız merkez teşk latı ve bağlı kuruluşlardan 2015 yılında yet şt r lmek üzere Devlet
İmkânı le yurtdışına gönder lecek 19 personel n mülakat sınavı yapıldı.
Sonuçlar Başbakanlık Devlet Personel Prens pler Genel Müdürlüğü’nce onaylandıktan sonra
lan ed lecekt r.
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2. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
29 Ek m -01 Kasım 2015 tar hler nde k nc s gerçekleşt r lecek olan Türk Tıp Dünyası Kurultayı
hazırlıkları kapsamında Türk ye Sağlık B l mler Enst tüsü Başkanı le 18 Ağustos 2015 ve
TÜSEB Enst tüler Başkanları le 19 Ağustos 2015 tar hler nde olmak üzere k toplantı
gerçekleşt r ld .
Toplantılarda Türk Tıp Dünyası Kurultayı Çerçeve Planı hakkında b lg ver l p, yurt ç ve
yurtdışından daha önce bel rlenm ş olan çalışma grupları zem n nde katılımcı b l m nsanları
konusunda karşılıklı görüş alışver ş nde bulunuldu.
Kurultay'ın hale şlemler EKAP s stem ne g r lm ş olup 01 Eylül 2015 Salı günü hales
gerçekleşt r ld .

İslam İşb rl ğ Teşk latı 5. Sağlık Bakanları Konferansı
17-19 Kasım 2015 tar hler arasında ülkem z ev sah pl ğ ne İstanbul’da düzenlenecek olan
İslam İşb rl ğ Teşk latı 5. Sağlık Bakanları Toplantısı hazırlıkları devam etmekted r.
Konferans kapsamında panel konularından b r s olan “Teknoloj Bağımlılığı” konusunda
kavram kağıdı oluşturmak ç n Yeş lay Genel Müdürü Savaş Yılmaz başkanlığındak heyet le
19 Ağustos 2015 Çarşamba günü Genel Müdürlüğümüzde b r çalışma toplantısı düzenlend ,
panel oturumunun muhtevası ve şley ş ne da r başlıca hususlarda mutabık kalındı.
Görüşmede ayrıca Yeş lay ve Bakanlığımız şb rl ğ nde uluslararası platformlarda
gerçekleşt r leb lecek faal yetlere l şk n görüş alışver ş nde bulunuldu.
Konferansın hale şlemler EKAP s stem ne g r lm ş olup, 28 Eylül 2015 Pazartes günü
hales gerçekleşt r lecektir.
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Ülkem zde Kurulması Planlanan DSÖ Tekn k Uzmanlık Oﬁs
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Oﬁs D rektörü’nün Özel Tems lc s Dr. Nedret
Em roğlu ve DSÖ Türk ye Ülke Oﬁs Başkanı Dr. Pavel Ursu le Dış İl şk ler ve AB Genel
Müdürü Dr. Öner Güner arasında 18 Ağustos 2015 tar h nde Genel Müdürlük B nası'nda yapılan
görüşmede, ülkem zde “İnsan ve Sağlık Ac l Durumlarına Hazırlıklılık” alanında kurulması
planlanan oﬁse l şk n konular ele alınmış olup, taslak n ha anlaşmada mutabık kalındı.
Anlaşmanın Eylül ayında gerçekleşt r lecek olan 65. DSÖ Avrupa Bölge Kom te Toplantısı
önces nde Hükümet m z adına Kopenhag Büyükelç m z Sayın Mehmet Dönmez tarafından
mzalanab lmes ç n Dış şler Bakanlığı nezd nde gerekl g r ş mler başlatıldı.

Sağlık Haftaları İç n Malzeme Tem n
Genel Müdürlüğümüz performans göstergeler arasında da yer alan sağlık haftalarında
kullanacak laç ve tıbb malzemeler n Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu'nca (TKHK)
bel rlenecek b r hastaneden tem n ed lmes ve bedel n n Dış İl şk ler ve AB Genel Müdürlüğü'ne
(DİSAB) Stratej Gel şt rme Başkanlığı'nca (SGB) tahs s ed len döner sermaye kaynaklı
ödenekten karşılanmasına yönel k çalışma kapsamında hazırlanan Müsteşarlık Onayı le usül
ve esasları bel rleyen protokol çalışması DİSAB, TKHK, SGB tarafından tamamlandı.
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Karşılaştırmalı Anal t k Değerlend rme Çalışma Toplantısı
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve sağlık alanında şb rl ğ yapılan ülkelere da r sağlık ve
ﬁnansal ver ler çeren ver tabanı hazırlama çalışmaları kapsamında; Bakanlık Müşav r ve
B lkent Öğret m Üyes Yard. Doç. Dr. Volkan Çet nkaya tarafından sağlık s stem ﬁnansmanı
konusunda 05 ve 07 Ağustos 2015 tar hler nde Genel Müdürlüğümüz personel ne sem ner
ver ld .
Sem nerde, ver göstergeler konusunda b lg ver l p, göstergeler gözden geç r lm ş ve yapılacak
yen b r çalışma le ver tabanının yen den değerlend r lmes ne karar ver ld .

Avrupa B rl ğ Kom syonu 2015 Yılı İlerleme Raporu Türk ye Katkısı
Avrupa B rl ğ Kom syonu, her yıl aday ülkeler n Avrupa B rl ğ ’ne katılım sürec nde kaydett kler
gel şmeler değerlend ren lerleme raporları yayımlandı. Ülkem z bahse konu raporların
hazırlanma sürec nde, lg l kamu kurum/kuruluşlarımızın görüşler temel nde kend katkısını
oluşturarak Mayıs ve Ağustos ayları olmak üzere yılda k kez AB Bakanlığı aracılığıyla
Kom syon’a letmekted r.
2015 Yılı İlerleme Raporu Türk ye katkısının n ha hal Ağustos ayında AB Kom syonu’na
let leceğ nden, N san 2015 tar h nden günümüze kadar kayded len gel şmeler 5 Ağustos 2015
tar h nde AB Bakanlığı’na gönder ld . Söz konusu katkımızda;
•
S yas Kr terler ve Güçlend r lm ş S yas D yalog
•
Malların Serbest Dolaşımı Faslı
•
Yargı ve Temel Haklar Faslı
•
Adalet, Özgürlük ve Güvenl k Faslı
•
Tüket c n n ve Sağlığın Korunması Faslı başlıklarına l şk n Bakanlığımız güncel
faal yetler ne yer ver ld .
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SETA, Bosna Hersek Toplantısı
Ankara’da bulunan ve dış pol t ka alanında b l msel çalışmalar gerçekleşt ren S yaset, Ekonom
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 11 Ağustos 2015 tar h nde düzenlenen ve
Bosna Hersek’ n ülkem z dış pol t kasında yer n ele alan toplantıya, Bakanlığımızı tems len
Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Katılımcı resm kurum/kuruluşlarımızın lg l alandak faal yetler hakkında b lg verd ğ toplantı
sırasında, bu ülkeyle sağlık alanında gerçekleşt r len faal yetler m z hakkında kısa b r sunum
yapıldı.

İnsan Doku ve Hücres nde Uyum İç n Tekn k Yardım
Projes Aylık Yönet m Toplantısı
Doku ve hücre alanında AB mevzuatına uyum sağlamak, doku ve hücre nakl merkezler nde,
bankalarında ve laboratuarları le gönüllü ver c merkezler nde çalışan sağlık personel n n b lg
sev yes n AB standartlarına çıkarmak, ver toplama s stem n güçlend rmek ve akred tasyonu
sağlamak amacıyla Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü tarafından “İnsan Doku ve Hücres nde
Uyum İç n Tekn k Yardım Projes ” yürütülmekted r.
12 Ağustos 2015 tar h nde söz konusu Proje’n n Aylık Yönet m Toplantısı düzenlend .
Toplantıda Proje kapsamında gerçekleşt r len eğ t m faal yetler ve mevzuat çalışmaları
değerlend r ld , Projeye a t Sonuç Odaklı İzleme Raporu ve önümüzdek dönemde
gerçekleşt r lmes planlanan faal yetler görüşüldü. Proje Aylık Yönet m Toplantısı’na Sağlık
H zmetler Genel Müdürlüğü, Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu ve Genel Müdürlüğümüz
personel katılım sağladı.
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ECDC le Telekonferans/ Değerlend rme Sürec Çıktılarının Paylaşımı
20 Ağustos 2015 tar h nde, ECDC (Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkez ) Dış İl şk ler
B r m Am r Dr. Maar t Kokk ’n n taleb üzer ne, ECDC’n n bulaşıcı hastalıklar alanında yürütmüş
olduğu değerlend rme sürec nde ed n len tecrübe ve b lg ler n b l msel b r yayın olarak paylaşılıp
paylaşılamayacağı hususunu müzakere etmek üzere tele-konferans gerçekleşt r ld .
İzlanda, Hırvat stan, Karadağ ve Sırb stan Sağlık Bakanlığı tems lc ler n n katılım sağladığı
ECDC koord nasyonundak tele-konferansa Genel Müdürlüğümüz tarafından da katılım
sağlandı. Ülkem ze l şk n Değerlend rme Raporunun üzer nde mutabakata varılarak henüz
yayınlanmammış olması neden yle, Değerlend rme Sürec ver ler n n paylaşımının uygun
bulunmadığı tele-konferansta fade ed ld ve bu düşüncem z ECDC tarafından uygun bulundu.

Gümrük B rl ğ ’n n Güncellenmes
17 Ağustos 2015 tar h nde Ekonom Bakanlığı’nda, Ekonom Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrah m
Şenel başkanlığında "Gümrük B rl ğ ’n n Güncellenmes " konulu b r toplantı gerçekleşt r ld . Söz
konusu Toplantıya, Türk ye Halka Sağlığı Kurumu, Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu ve
Genel Müdürlüğümüzden yetk l ler katılım sağlandı.
Ülkem z le Avrupa B rl ğ arasında 1996 yılında tes s ed len Gümrük B rl ğ ’n n
güncellenmes ne l şk n Mutabakat Zaptı, 12 Mayıs 2015 tar h nde mzalandı. Söz konusu
Toplantıda, konuyla lg l olarak Kurumlar b lg lend r lm ş ve ﬁ l müzakereler n başlamasına
kadar olan süreç çer s nde yapılacak hazırlıklar konusunda görüş alışver ş nde bulunuldu.
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Türk ye-Katar Yüksek Stratej k Kom te Toplantısı
Sayın Cumhurbaşkanımız le Katar Em r başkanlıklarında 2015 yılı Kasım ayında Doha’da
Türk ye-Katar Yüksek Stratej k Kom te Toplantısı gerçekleşt r lmes planlanmaktadır. Bu toplantı
önces nde söz konusu kom teye hazırlık kapsamında her k ülke arasında 15 Eylül 2015
tar h nde Ankara'da düzenlenecek Yüksek Düzeyl Memurlar Toplantısı ç n Dış şler
Bakanlığı’nda 21 Ağustos 2015 Cuma günü saat 10:30’da düzenlenen hazırlık toplantısına
Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlandı.
Bahse konu toplantıda ülkem z le Katar arasında müzakereler devam eden ve mzalanması
planlanan k l şb rl ğ anlaşmalarının n ha durumu görüşüldü.

2013-2017 Stratej k Plan Rev zyon Toplantısı
Bakanlığımız Stratej k Planında yer alan göstergeler n rev zyonuna yönel k olarak yapılan
çalışma kapsamında Stratej Gel şt rme Başkanlığında 21 Ağustos 2015 Cuma günü b r toplantı
gerçekleşt r l rd . Toplantı kapsamında Genel Müdürlüğümüze a t Stratej k Planda yer alan
Stratej k Hedef 4.6 ve 4.7 göstergeler ne a t ver ler n rev ze ed lmes ne yönel k b r sunum
yapıldı.
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IPA II Dönem Proje Çalışmaları - B lg lend rme Eğ t mler
26-27 Ağustos 2015 tar hler nde Genel Müdürlüğümüz AB Da re Başkanlığı tarafından IPA II
Dönem Projeler n kapsayan b lg lend rme eğ t mler gerçekleşt r ld .
2 günlük eğ t m çalışmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa B rl ğ ve
Mal Yardımlar Da res Başkanlığı personel eğ t mc olarak katılım sağladı. İlk gün katılımcılara
Proje hazırlamaya yönel k teor k b lg ler ver ld ve proje döngüsü yönet m nden kısaca
bahsed ld . Ayrıca proje bütçes hazırlama sürec nde d kkat ed lmes gereken hususlar üzer nde
duruldu. İk nc gün se ÇSGB Avrupa B rl ğ ve Mal Yardımlar Da res Başkanlığının yürüttüğü
İst hdam, Eğ t m ve Sosyal İçerme Sektörü altında Bakanlığımızın sunmayı planladığı;
•
B yos dal Ürünler Regülasyonu Eşleşt rme Projes ,
•
Ulusal Sağlık Teknoloj s Değerlend rme Kapas tes n n Gel şt r lmes , Uygulamaların
Yaygınlaştırılması ve Sürdürüleb l rl ğ n Sağlanması Projes ,
•
Anal z ve Kontrol Laboratuvarları Kapas tes n n Gel şt r lmes ve Uluslararası
Tanınırlığının Sağlanması Projes ,
•
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Programı Kapas te Gel şt rme Projes ,
•
Dezavantajlı Gruplar Arasında Sağlık Okur-Yazarlığının Arttırılması Projes ve
•
Hasta Kan Yönet m Projes
tek tek ele alındı.
Eğ t m çalışmasına Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu, Sağlık
B lg S stemler Genel Müdürlüğü, Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, Türk ye Kamu
Hastaneler Kurumu, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü le Avrupa B rl ğ Türk ye
Delegasyonu tems lc ler katılım sağladı.
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Yurtdışı Görevlend rme ve Pasaport İşlemler

Yabancı Sağlık Personel Eğ t m

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

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

