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TÜSİAV Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemil Sedefoğlu sendikamızı ziyaret ettiler.

Ziyarette sivil toplum kuruluşları ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
sendikaların kamuoyu oluşturmak ve ortak akıl işletmek 
bakımından birlikte çalışmalarının çok değerli olduğu ifade 

edildi. Ayrıca Celalettin Solmaz, tıbbi cihaz sektörünün toplum 
ve yöneticiler nezdinde stratejik bir sektör olduğu bilincinin 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına yönelik stratejilerin 
geliştirilerek uygulamaya konulmasının faydalı olacağını ve birçok 
ön yargıyı değiştireceğini ifade etti. Bu konuda TÜSİAV ve bireysel 
olarak da kendilerine düşen her türlü katkı ve desteği vermekten 
memnuniyet duyacaklarını söylediler.

Görüşmeye sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin, Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren 
Karaca ile danışmanımız Şahin Yaman katıldılar. 

Toplantıda Ticaret Bakanlığı yetkilileri Ukrayna pazarına 
giriş için yaptıkları tıbbi cihaz araştırmasından söz ettiler 
ve diğer ülke pazarları, alt segmentler açısından başka 
çalışmalar yapılabileceği görüşüldü. 

Takiben Bakan Danışmanı Aytaç Yenal ile yapılan görüşmede 
UR-GE kaynakları ile MEXT iş birliğinde sağlık sektöründe 
dijitalleşme hamlesi yapılması çalışmalarından söz edilerek 
sendikamız 2022 planları aktarıldı ve değerlendirmeleri 
alındı. Sayın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı ile 
sendikamız ve kurumlarının birlikte çalışmaları, proje ve 
desteklerde ortak karar alabilmeleri konusunda ileri iş 
birliklerini değerlendirebilecekleri ve bir alt komisyonun 
bu çalışmaları yürütmesinin faydalı olacağı konusunda 
mutabakat sağlandı.

SGK BAŞKANI CEVDET 
CEYLAN ZİYARETİ
SGK Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’ı Başkanımız 
Metin Demir, Başkan Vekilimiz Levent Mete 
Özgürbüz ve Genel Sekreterimiz Tünay Şahin 
makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette sektörümüz için önemli olan 
SUT fiyatları ve diğer konularda yaşamış 
olduğu sorunlar aktarılarak çözüme yönelik 

görüş ve değerlendirmelerde bulundular. Sayın 
Başkan görüşmede yapılan değerlendirmelerin 
kıymetli olduğunu ifade ederek, SUT fiyatlarının 
güncellenmesi konusunda yoğun gayret göstererek, 
sonuçlandırmak konusunda kararlı olduğunu belirtti.

TÜSİAV’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET

Ticaret Araştırma ve Risk Değerlendirme Genel Müdürü 
Mehmet Tan ve Genel Müdür Yardımcısı Recep Demir’i 
ziyaret ettik. 

TİCARET BAKANLIĞI ZİYARETİ
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Ziyarette; USHAŞ adına, Genel Müdür Mehmet 
Ali Kılıçkaya, Uzman Asım Yılmaz, Av. Başak 
Çeçen, Sendikamız adına Yönetim Kurulu 

Başkanımız Metin Demir ve Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin yer aldı. 

Ziyarette karar verilen konularda sendikamız ve 
USHAŞ’ın birlikte çalışmalarının sektör ve kurumlar 
bakımından oldukça fayda sağlayacak bir iş birlikteliği 
olacağı dile getirildi. Ortak çalışma iradesi olarak 
ortaya konulan bu kararlılık çerçevesinde birlikteliğin 
karşılıklı protokole bağlanması ve bu çalışmanın 
sektöre lansman ve çalıştaylarla duyurularak, 
sektörün de taleplerinin alınacağı kapsayıcı 
çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI USHAŞ GENEL MÜDÜRÜ 
MEHMET ALİ KILIÇKAYA ZİYARETİ
Sektörümüzün ticari açılımının geliştirilmesi ve bu konuda kurumsal organizasyonların artırılması ve ortak çalışmalar 
yapılarak ihracata yönelik sektörel yetkinliklerin güçlendirilmesi konularını değerlendirmek üzere, USHAŞ Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret ettik.

TİTCK SEKTÖREL 
HİZMETLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI İLE 
TOPLANTI 
TİTCK Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler 
Dairesi Başkanı Servet Sarıhan, ilgili şube 
sorumluları Rabia Gökdoğan ve Alper 
Doğan ile sendikamız Genel Sekreteri 
Tünay Şahin ve Genel Sekreter Yrd. İlke 
Eren Karaca’nın katılımları ile bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda tıbbi cihaz sektörüne 
yönelik yetkinliğin geliştirilmesi 
amacıyla sendikamız bünyesinde 

yürütülen tıbbi cihaz sertifikalı (TCESİS) 
eğitimlerine eklenebilecek yeni eğitim 
ve belgelendirilebilecek meslek alanları 
ele alındı. MYK belgelendirme süreçlerine 
ilişkin hazırlıklar konusunda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunularak, arşiv devrine dair 
taleplerimiz dile getirildi. Ayrıca sektörel 
eğitimlerin derinleştirilmesi ve nitelikli işgücü 
yetiştirilmesi yönünde dünyadan iyi örnekler 
paylaşıldı. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI KEMAL 
KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Demir ve Başkan Vekilimiz L. 
Mete Özgürbüz ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 

Ziyarette Başkanımız Metin Demir tarafından; sektörümüzün 
içinde bulunduğu süreçte yaşamış olduğu sıkıntılar dile 
getirilerek geleceğe dair beklentiler ve daha iyi bir sağlık hizmeti 

sürdürülmesi ve tedarikte zorluk yaşanmaması ile dünyayla rekabet 
edecek teknolojik gelişmelerin ülkemizde ortaya çıkarılmasını temin 
etmek için yapılması gerekenler hakkında vizyon beklentisi ortaya 
konuldu. Ayrıca, Tıbbi Cihaz Kanunu’nun çıkarılarak yürürlüğe 
konulması gerekliliğinin artık bir ihtiyaç değil, mecburiyet 
olduğu ifade edildi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ise sektörün sorunlarını bildiğini, yapılması gerekenlerin farkında 
olduğunu, bu noktada elinden gelen her türlü desteği sağlamaktan 
memnuniyet duyacağını ve bu yönde bünyelerinde yürütülen çeşitli 
çalışmaların bulunduğunu söyledi. 
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Demir, “Sektörün bundan sonraki sürecinin 
daha sağlıklı yapılanmasına yönelik çalışmalara 
öncelik verilmesi, SUT’un güncellenmesi ve 

sözleşmelerde fiyat farkı uygulaması ve güncelliğini 
yitirmiş sözleşmelerin tasfiye edilmesi konularında 
başlatmış olduğumuz çalışmaların olumlu sonuçlanmasını 
sağlamamız gerekiyor,” dedi.

Metin Demir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 
yaptığı açıklamada, Sektörümüzün Kamu Hastanelerine 
ait “2020 Ağustos ayından 2021 Ağustos ayına kadar” 
olan alacaklarının Sağlık Bakanlığınca ödendiğini söyledi. 
Demir; yapılan bu ödeme ile sektörün ödeme vadelerinde, 
Sağlık Bakanlığı’nda hedeflenen 90 günlük süreye 
ve üniversite hastanelerinde de 180 güne gelindiğini 
belirtti. Yapılan son ödemenin yılın son günlerine denk 
gelmesi, 21 Aralık’ta sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca’yı ziyaretimiz sonrasında hız kazandı. 30 Aralık’ta 
sektöre ödenebilmesi son derece zordu. Dokuz gün gibi 
kısa sürede sektöre ödeme yapılmasının başarılabilmiş 
olması gerçekten güçlü bir irade gerektiriyordu. Özellikle 
belirtmemiz gerekiyor ki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca’nın bu noktada çok büyük bir desteği oldu. Elbette 
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin sürece 
olumlu katkısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu 
konuda güçlü bir iradesi vardı. Bu, sektörün girmiş olduğu 
yoğun bakımdan çıkmasına sağladı. Eğer o gün o paralar 
ödenmemiş olsaydı, belki de bugün birçok arkadaşımız 
varlığını sürdüremez hale gelmişti. Dolayısıyla buradan 
alacağımız güç ve enerji ile sektörün bundan sonraki 
sürecinin daha sağlıklı yapılanmasını sağlamamız 
gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak; yapılmış 
olan bu olumlu hamlelerin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını 
sağlamamız gerektiği, aksi halde geriye dönüş ve sektörün 
tekrar çıkmamak üzere yoğun bakıma girmesine sebep 
olunacağının altı çizildi.

BAŞKANIMIZ METİN DEMİR İHA’ YA RÖPORTAJ VERDİ
Başkanımız Metin Demir, İhlas Haber Ajansı’na 
tıbbi cihaz sektörünün geleceği hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

TİCARET BAKANLIĞI GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 

RECEP DEMİR ZİYARETİ

Bu konuyla ilgili olarak, pilot ürün grupları ve 
ülkeler için çalışma yürütülmesi amacıyla 
sendikamızca hazırlanmış yazılı başvurumuzu 

kendilerine ilettiler. Recep Demir, bakanlık olarak 
ilgili ürün guruplarında ulusal ve uluslararası pazar 
önceliklerini de dikkate alarak araştırma ve risk 
değerlendirmesinin yapılmasının oldukça anlamlı 
olacağını söyledi. Karşılıklı ortaya konulan birlikte 
çalışma iradesi çerçevesinde, SEİS ve Ticaret Araştırma 
ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak, birlikte 
öncelikli ürün gruplarının belirlenmesi ve bu guruplara 
yönelik değerlendirmelerin yapılması noktasında gerekli 
çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca ve 
danışmanımız Şahin Yaman, Ticaret Araştırma ve 
Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Recep 
Demir ile görüşerek sektöre özgü araştırma ve 
verilerin planlama ve politika geliştirmesine yönelik 
görüş ve önerilerini paylaştılar. 
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Toplantıya Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca ve danışmanımız Şahin Yaman 
ile şirket temsilcileri katılım sağladılar. 

Toplantıda projenin doğru yürütülmesini sağlayacak ihtiyaç 
analizinin hangi kriterler dikkate alınarak yapılabileceği, farklı 
ürün gruplarında faaliyet gösteren firmaların ortak bir hedefte 
buluşmalarının sağlanmasında nelerin dikkate alınabileceği, pazar 
öncelikleri ve ülke seçiminde şirketlerin ortak dili konuşmasının 
sağlanmasına yönelik çalışmaların nasıl yapılacağı konuları ele 
alındı. Oldukça verimli geçen toplantıda firmalarla görüşmelerin 
devamı ve aynı zamanda seçilecek danışman firmanın da katılacağı 
toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

MEXT -SEİS URGE İŞ BİRLİĞİ PROJESİ KATILIMCI 
FİRMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
MEXT Teknoloji Merkezi ile ortaklaşa yapmayı planladığımız UR-GE projesine katılacak olan firmaların beklentilerinin 
ve başarılı bir UR-GE projesinin nasıl kurgulanabileceğinin değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. 

İlgili alanlarda ortaya çıkan 
çalışma ihtiyacının bir an evvel 
tamamlanması sektörümüz 

bakımından aciliyet olarak 
değerlendirildiğinden, konuyla 
ilgili SGK’ya yazılı başvuruda 
bulunulmuştur. Başvuruda ürün 
eşleştirmeleri ve fiyatlandırmaları 
konusunda sektörümüz temsilcilerinin 
ilgili komisyonlarda görev almasını 
sağlayacak düzenlemelerin yapılması da 
istenilmiştir. 

ÜRÜN EŞLEŞTİRMELERİ VE 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA SGK’YA BAŞVURU
MDR’nin yürürlüğe girmesi sonrasında SGK bünyesinde yürütülen 
ürün eşleştirmeleri için kayıt giren firmalardan her bir kayıt için 
istenilen 25 TL’nin firmalar için oldukça büyük bir yük oluşturduğu, 
SUT fiyatlarında yapılan güncellemelerde yapılan artışların bazı 
ürünlerde yetersiz kaldığı ve bu ürünlere yönelik ilave çalışmaların 
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

ASTOP DÜNYA 
GÖNÜLLÜLER GÜNÜ
ÖDÜL TÖRENİ
Her yıl ASTOP tarafından düzenlenen Dünya 
Gönüllüler Günü etkinliğinde, Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan; Yönetim Kurulumuzun görüşü ile Sendikamız 
tarafından ödüle aday olarak gösterildi.

Ödül verilmesi uygun görülen kişi ve kurumlara 
ödülleri 05 Aralık 2021 tarihinde Ankara Ticaret 
Odası toplantı salonunda düzenlenen törenle 

verildi.Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Başkanlıklarını 
ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin Genel 
Sekreterliğini yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı 
Ceyhan’ a ödülünü Başkanımız Metin Demir verdi. Ayrıca 
kurumsal ödüle layık görülen Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun ödülü ise TİSK İcra Kurulu Üyesi olan 
Başkanımız Metin Demir tarafından alındı.
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TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Asım Hocaoğlu, Başkanımız 
Metin Demir ve TOBB Medikal Meclis Başkanı Levent 
Mete Özgürbüz’ün açılış konuşmalarını yaptıkları 

seminer iki temel konu ve üç ayrı moderasyonda yapıldı. 
ZOOM ve SEİS YouTube kanalından naklen yayınlanan ve  
4,5 saat devam eden seminerle toplam 1.132 katılımcıya 
erişim sağlandı.

Seminerde kendi alanlarında uzman öğretim üyeleri ve 
kuruluş yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı ve 
katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Oldukça verimli bir 
şekilde tamamlanan seminer, katılımcılarımız tarafından 
takdir edilerek devamının sağlanması talebi sendikamıza 
iletildi. Eğitim ve bilgilendirmelerin uygulamaya yönelik 
olarak da gerçekleştirilmesi çalışmaları ilgili kurumlarla 
sürdürülmekte olup, belli bir müfredata 
dayalı eğitimlerin devamı konusunda 
çalışmalarımız da sürmektedir.

Yapılmış olan seminerin dijital 
versiyonuna QR’dan erişim 
sağlanabilir.

MEXT TEKNOLOJİ 
MERKEZİ ZİYARETİ
Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası tarafından 
oluşturulan MEXT Teknoloji Merkezi’ne Yönetim 
Kurulumuz ve SEİS ekibinin katılımları ile 24 Aralık 
2021 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdik.  

Ziyarette Teknoloji Merkezi’nin yapmış olduğu 
çalışmalar hakkında MEXT Teknoloji Merkezi 
yetkilileri tarafından bir sunum yapılarak, 

Yönetim Kurulumuz ve katılımcılar bilgilendirilmiş 
ve daha sonrasında dijital fabrika, üretim bantlarında 
yapılan tasarım, montaj, sevkiyat, paketleme ve hatalı 
ürünlerin tespiti için oluşturulmuş dijital çözümleme 
işlemlerinin uygulanmasına dair yapılmış örneklem 
çalışmaları ve bilgilendirmelerin aktarıldığı saha 
ziyareti gerçekleştirilmiştir.       

MEXT Teknoloji Merkezi, gerçek üretim ortamında 
sanayicinin, mühendisin dijital dönüşümü tecrübe 
etmesini sağlayan, yerli girişimlerle, üniversitelerle, 
teknoloji şirketleri ile en yeni ve rekabetçi çözümleri 
bu dijital fabrikada hayata geçiriyorlar. Merkezin 
amacı ileri teknolojilerle daha verimli üretim 
sağlamak ve küresel rekabet avantajı elde etmek.

Burada yapılmış olan dijital çözümlemelerin 
oldukça teknolojik seviyelerinin yüksek olduğu ve 
sektörümüzün teknolojik yetkinliği ve bu alana 
olan yatkınlığının dijitalleşmede büyük avantaj 
oluşturduğu değerlendirilmiştir. Bu vesile ile burada 
edinilmiş tecrübe ve uygulamaların sektörümüze 
aktarılmasının değerli bir know-how olacağı 
görüşü konusunda katılımcılar görüşlerini ortaya 
koymuşlardır. 

Oluşan bu kanaat ve görüşler bağlamında, Yönetim 
Kurulumuz tarafından sendikamızın buradaki tecrübe 
ve uygulamaları sektörümüze aktaracak çalışmaları 
yapması ve bu bilgi birikiminin sektörümüze 
aktarılmasına yönelik projeler geliştirmesinin oldukça 
kıymetli olacağı belirtildi. 

Sanal Tur için QR okutunuz

MDR HAZIRLIKLARINDA 
MÜHENDİSLİK VE KLİNİK 
ALT YAPININ ÖNEMİ 
SEMİNERİ
MDR’nin yürürlüğe girmesi ile sektörümüzde yaşanan 
bilgi ihtiyacının giderilmesi ve getirmiş olduğu 
yükümlülüklere ilişkin temel farkındalığın artırılmasına 
yönelik, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14:00’da bir 
seminer gerçekleştirildi. 




