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Toplantıya, TÜMDEF Yönetim 
Kurulu, ilgili dernek temsilcileri, 
hukuk insanları ile Başkanımız 

Metin Demir, Başkan Vekilimiz L. 
Mete Özgürbüz ve Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin katılım sağladılar.
Toplantıda ödemeler konusunda 
gelinen mevcut aşamanın sektör ve 
sağlık kurumları açısından üzüntü 
verici olduğu, ancak bu durumun 
ortaya çıkmasında sektörün en ufak 

bir ihmal ya da suiistimalinin söz 
konusu olmadığı, bununla birlikte 
sağlık hizmeti bekleyen hastaların 
mağdur edilmemesi ve hizmet 
devamlılığının sağlanması için sektör 
temsilcileri olarak çözüm üretmek 
adına Sağlık Bakanlığı ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Bakan ve ilgili 
bürokratlar ile acilen görüşme 
yapılarak 31 Aralık 2021 tarihine 
kadar sektöre ödeme yapılmasının 

sağlanması zarureti bulunduğu dile 
getirildi. Artık sektörün ödemeleri 
gündeminden çıkaracak sürdürülebilir 
bir noktaya taşımak gerektiği ve bu 
konuda ortak bir çalışma ve raporlama 
yapılarak ilgili kurumlara sunulması 
ve bu yöndeki çalışma ve girişimlere 
devam edilmesi ile tüm çalışmaların 
iş birliği içerisinde yürütülmesi 
noktasında gereken itina ve titizliğin 
gösterilmesi kararlaştırıldı.

MALZEME TEDARİĞİ 
SORUNUNA İLİŞKİN 
SEKTÖR TOPLANTISI
15 Aralık 2021 tarihinde Wyndham Otel’de, 
sektörün kamudan alacakları konusunda 
bazı ürün guruplarında faaliyet gösteren 
sektör temsilcilerinin ilgili sağlık kurum ve 
kuruluşlarına malzeme tedariğini kesmelerinden 
dolayı ortaya çıkan gelişme ve yeni durumun 
değerlendirilmesini konu alan toplantı 
TÜMDEF organizasyonunda düzenlendi.  

TİTCK Klinik Araştırmalar 
ve Onaylanmış Kuruluşlar 
Daire Başkanı Fatih Topuz 

koordinasyonunda gerçekleştirilen 
toplantıya, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan Ercan Güleç ile 
Türkiye Sigorta Birliği’nden Alper 
Tan, sendikamızdan Gülşah Sönmez, 
Fikret Küçükdeveci, Adem Uyanık ile 
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin ve 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren 
Karaca katıldılar. Toplantıda mevcut 
mevzuatın ürün sorumluluk sigortası 
konusunda ön gördüğü yükümlülükler, 
bu yükümlülüklerin şirketlere ve 
kurumlara getirdiği sorumluluklar 
değerlendirildi. Toplantıya iştirak eden 
sendikamız Genel Sekreteri Tünay Şahin 
ise konunun sektörümüz açısından son 
derece önemli olduğu, sendikamızın 
hem sektör hem kurum arasında 
koordinasyonun sağlanmasında etkin 
rol aldığını ve bu çalışmalar sonucunda 
çıkacak karar ve uygulamaların sektöre 
aktarılmasında da aynı hassasiyetle 
hareket edeceklerini söyledi. Bunun 
yanında uygulamaya ve koordinasyona 
dair eğitim setleri çalıştıklarını ve 2022 
yılı içerisinde bunları bir müfredat ve 
eğitim takvimi çerçevesinde sektörle 
paylaşacaklarını belirtti.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 
ÜRÜN GELİŞTİRME TOPLANTISI
Ürün sorumluluk sigortasının brokerlara bağlı olmadan 
ürün geliştirmesinin yapılıp yapılamayacağı ve riskin 
değerlendirilebilmesi için gerekli verilerin neler olabileceği 
hakkında TİTCK yönetiminde bir toplantı yapıldı. 
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BEŞİNCİ YIL TÜSAP ZİRVE TOPLANTISI
Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olarak TÜSAP ile sağlık sektörünün mevcut durumundan yola 
çıkarak vizyon tartışmaları yapmak ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmek 
amacıyla, Türkiye Sağlık Platformu üyelerinin katılımı ile 25. defa ‘TÜSAP Sağlık Zirvesinde’ 
konulu toplantı dijital ortamda gerçekleştirildi. 

Sadece davetli üyelerin katılımıyla 
düzenlenen 5. Yıl TÜSAP 
zirve toplantısına Sendikamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, Genel Sekreterimiz Tünay 
Şahin ve Sendikamız Danışmanı Hami 
Türkeli katılım sağladılar. Eski Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da 
katıldığı toplantı, Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin 
Aydın’ın açılış konuşması ile başladı. 

Toplantıda düzenleyici kuruluşun 
yetkilisi Kemal Şahin tarafından sağlık 
sektöründe son 5 yıla ilişkin gelişme ve 
sektörel yaklaşımları içeren istatistik 
veriler ve değerlendirmelere ilişkin 
sunum yapıldı. Sunumda hemen 
hemen tüm alanlarda (üretim, yatırım, 
hizmet, inovasyon, pazar gelişimi vb.) 
2019 dahil stabil kalma veya kısmen 
gerileme görünür iken, 2020’den 
itibaren kıpırdanma, 2021’de artış 
ve 2022’deki beklentinin de oldukça 
yüksek olduğu vurgulandı.

‘Sağlığın Finansmanı’ konusunda 
sunum yapan Acıbadem Mehmet 
Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı, Başkent 
Üniversitesi’nin yönetiminde 
hazırlanan “COVİD-19’un Bir Yıllık 
Analizi” raporunu paylaştı. Yapılan 
çalışmada 12 aylık maliyetin 3.7 milyar 
TL olduğunu, bu çalışmanın 1056 hasta 

üzerinde yapıldığını belirtti.

‘Sağlık Hizmet Sunumu’ konusunda 
sunum yapan İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 
gelecekte oluşacak tıbbi hizmetlerde 
teknolojik gelişimin çok daha önem 
kazanacağı, bu noktada ise yapay 
zekânın yerinin oldukça önemli olacağı 
konusunu dile getirdi ve dijitalleşme 
ile birlikte konuyla ilgili yapılmış saha 
araştırmalarını paylaştı. 

‘İlaç Endüstrisinde Gelecek’ 
konusunda sunum yapan İEİS Genel 
Sekreteri Savaş Malkoç, ilaç pazarına 
ilişkin verileri paylaştı ve öngörülerde 
bulundu. Sektörde uygulanan fiyat 
politikasının geliştirici ve güçlendirici 
olmamasının bu sektörde rekabetçi 
yapıların oluşmasının önündeki büyük 
engel olduğunu, bu nedenle mevcut 
ekosistemin bu yönde gelişemediğini 
paylaştı.

‘Sağlık Teknolojilerinde Gelecek’ 
konusunda sunum yapan Sağlık 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. 
Şuayip Birinci, sağlık teknolojilerinde 
kurumsal yapılanmaların önemine 
değindi ve sürdürülebilirlik 
bakımından öngörülebilir 
yapılanmaların oluşturulması ve 
bunlar üzerinde etkin düzenlemelerle 
güncellemelerin yapılmasının gerekli 

olduğunu, finansal sorunların 
çözülerek teknolojik yetkinliğin 
artırılması gerektiğini paylaştı.

‘UNİCORN Geliştirme’ başlığında 
konuşan GETİR projesinin kurucusu 
Nazım Salur ise bu konuda 
tecrübelerini dile getirdi. Öncelikle 
UNİCORN çıkarabilmek için kesintisiz 
ve birçok temel düşünce başlığı 
altında güçlü yazılım ve bilişimcilerle 
çalışmak gerektiğini, sabırlı olup 
bunların inançlarını kırmadan devam 
etmek gerektiğini, çünkü bunların 
çalışma ve düşünme sistematiklerinin 
farklı çalıştığını 4/4 akıllı insanların 
UNİCORN olamayacağını, tabiri 
caizse 3/4 akıllı, 1/4 deli zekâların 
bunu yapabileceğini söyledi. Ayrıca 
UNİCORN olabilmek için hiç ya da 
çok az regülasyonların olduğu alan/
fikrin tespit edilmesinin ve yatırım 
yapmaktan kaçınılmaması gerektiğinin 
önemine dair görüşlerini paylaştı.

Toplantıda paylaşılan anket üzerinde 
görüş ve öneriler değerlendirildikten 
sonra, kapanış için tekrar söz 
alan Prof. Dr. Sabahattin Aydın, 
toplantıya katılımda hassasiyet 
gösteren ve kesintisiz katılım sağlayan 
Başkanımız Metin Demir’e özellikle 
teşekkür ettiğini belirterek toplantıyı 
sonlandırdı.
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Milli katılım organizasyonu 
İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçı 

Birliği (İKMİB) tarafından yapılan 
fuara, Türkiye on üçüncü kez katıldı. 
Türk ürünleri milli katılımda 35, 
bireysel katılımda 103, toplamda 138 
firmamız tarafından dünyanın 
dört bir yanından gelen alıcılarla 
buluşturuldu. 

Ana konusu uluslararası medikal 
ve sağlık ekipmanları olan fuarda, 
teknoloji ve inovasyon ön plandaydı. 
Fuarda; tıbbi ekipman ve cihazlar, 
tek kullanımlık ürünler ve 

tüketim ürünleri, görüntüleme ve 
teşhis, önleyici ve teşhis sonrası 
tedaviler, sağlık ve genel hizmetler, 
sağlık altyapısı ve varlıkları, BT 
sistemleri ve çözümleri, ortopedi ve 
fizyoterapi olmak üzere sekiz sektör 
temsil edildi.

Sektörde söz sahibi güçlü firmalar 
yeni iş üretmekten sağlık topluluğuyla 
ağ oluşturmaya, en son ürününü ve 
çözümünü sunmaya kadar birçok 
bağlantı sağladı. Çevrimiçi platform 
aracılığıyla, 450’den fazla küresel 
konuşmacı tarafından sunulan 
190’dan fazla eğitim oturumuna 

erişim imkânı verdi. Katma değeri 
Türkiye ortalamasının oldukça 
üzerinde olan ve Covid 19 pandemisi 
ile birlikte stratejik olma özelliğini 
bize bir kez daha hatırlatan bu 
faaliyetler, sektörümüzün dünya 
sıralamasındaki yeri için oldukça önem 
taşıyor. Sektörde Çin, ABD, Almanya, 
Hollanda ve Japonya başı çekiyor. 
Bu beş ülkenin 2020 yılı ihracatları 
toplamı 314 milyar dolar seviyesinde. 
Türkiye’nin ihracatında ilk beş ülke ise 
sırasıyla Almanya, Irak, Slovenya, Çin 
ve ABD. Medikal sektörde 91 ürün ve 
ürün grubunda ihracatımız 3.5 milyar 
dolar düzeyinde. Bu rakamlarla dünya 
genelinde 28 inci sıradayız. 

Ülkemizden fuara iştirak eden sektör 
mensupları, Arab Health Fuarı’nın 
Covid-19 pandemisi başladığından 
bugüne düzenlenen fuarlar içerisinde 
güçlü bir katılımın olduğu ilk fuar 
olduğunu ve sektörümüz adına verimli 
geçtiğini söylediler.

Sağlıkta Sanal İlkler 
Arab Health 2022 sağlık hizmetlerinin 
ve uzaktan teşhisin geleceğini de gözler 
önüne serdi.

Emirates Sağlık Hizmetleri 
(EHS) bildirildiğine göre, fiziksel olarak 
bir kliniğe veya hastaneye gidemeyenler 
için özellikle yararlı bir çözüm sunarak 
“dünyanın ilk sağlık hizmeti metaverse 
platformu” adını verdikleri hizmeti 
başlattı. Şu anda pilot aşamada olan 
MetaHealth, “ doktorlar, sağlık 
uzmanları veya Dubai’deki üç büyük 
hastanenin temsilcilerinden oluşan ” 
sanal bir dünya sunuyor. Hastalar, 
platforma erişmek için yalnızca akıllı 
bir cihaza ihtiyaç duyuyor. MoHAP, 
yine sanal ilkler temasına uygun olarak, 
“dünyanın ilk metaverse müşteri 
mutluluğu hizmet merkezi” adını 
verdiği sanal müşteri hizmetleri 
merkezinin açılışını yaptı. 

DUBAI ARAB HEALTH FUARI 47 YAŞINDA
24-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai 
şehrinde 47. kez yapılan fuar, sağlık hizmetlerinin çehresini değiştirmeye 
yardımcı olmak için sektör vizyonerlerini, sağlık liderlerini, bölgesel ve 
uluslararası profesyonelleri bir araya getirdi.
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Toplantıda 2022 yılı için 
belirlenen ‘Asgari Ücret’ 
değerlendirilmesi 

ve 2021 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen çalışmalar 
ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi 
yapıldı ve bu çalışmalardan ortaya 
çıkan durumların 2022 yılında 
devam edecek olan çalışmalara 
nasıl etki edeceği konularında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

TİSK GENEL SEKRETERLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’na 
üye sendikaların Genel 
Sekreterleri ile düzenli 
olarak gerçekleştirilen Genel 
Sekreterler Koordinasyon 
Kurulu toplantısına 
sendikamız Genel Sekreteri 
Tünay Şahin katılım sağladı.

Sağlık Market Tıbbi Malzeme 
Çerçeve Anlaşmasının “Ürün 
Fiyatı” başlıklı 4 ncü maddesine 

“(3) Bu maddenin birinci fıkrası 
kapsamında yapılacak olan miktar 
esaslı e-ihaleler/e-pazarlıklar 
sonucunda kendisine sipariş verilen 
tedarikçi bir sonraki e-ihale/e-pazarlık 
dönemine kadar e-ihalenin/e-
pazarlığın yapıldığı ilden (ihale bölgesel 
olarak yapıldı ise bölgeden) gelecek 
müşteri talepleri üzerine e-ihaleye/e-

pazarlığa konu ürünün miktarının 
%25’i kadarını daha aynı fiyatla 
karşılayacaktır.” fıkrası eklenmiştir. 
Bu fıkranın şirketleri zor durumda 
bırakacağını söyleyen İrem Mühürcü, 
yaşadıkları tedarik sorunu nedeniyle 
buna ihtiyaç duyduklarını aktardı.  
DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Keskin, Kamu İhale Kanunu’nda buna 
izin verildiği, DMO’nun KİK e göre 
çok daha yumuşak ve firmalarla iş 
birliğine dönük uygulama yaptığını 

aktardı ve sağlık tedariğinde hizmet 
aksamasını kabul edemeyeceklerini 
belirtti. STK temsilcileri KİK 
uygulamasının münferit hastane 
ile olduğu ve sözleşme şartlarının 
karşılıklı müzakere edildikten 
sonra zeyilnameler ile yeniden 
düzenlendiğini belirten DMO Genel 
Müdür Yardımcısı İsmet Keskin ise 
çerçeveyi daha net çizecekleri bir 
düzenlemeyle firmaların endişelerinin 
giderilmeye çalışılacağını aktardı.

DMO SAĞLIK MARKET ANLAŞMA / USUL VE 
ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
DMO- KHGM TOPLANTISI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Anlaşma/E-İhale Usul ve 
Esas Değişikliği 01 Şubat 2022 yazısı hakkında STK görüşlerinin DMO yetkililerine aktarıldığı 
toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca katıldı.  
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TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan ve Daire 
Başkanlarının katıldığı toplantıda Sendikamız 
Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca 

tıbbi cihaz sektörü hakkında bilgilendirmeleri konu 
alan bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye ilaç ve tıbbi 
cihaz sektörlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda, ülkeler arasındaki olası iş birliği olanakları 
değerlendirildi. 

NİJERYA VE ÖZBEKİSTAN 
HEYETİNİN TİTCK ZİYARETLERİ

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ve 
Özbekistan Sağlık Bakanı Behzod Musayev 

ve beraberindeki heyetler, Türkiye’deki resmi 
temasları çerçevesinde TİTCK’yı ziyaret etti. 

Çalıştayda, Covid-19 salgını sonrasındaki 
gelişmeleri de dikkate alarak, 
sağlık sistemimizin etkinliğinin 

artırılması ve sağlık hizmetlerine yönelik 
uygulamaların hayata geçirilmesi yolunda 
özel sağlık sigortacılığı hizmetlerinin 
rolü konusunda sektör paydaşlarıyla birlikte 
sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri 
tartışıldı. Yapılan değerlendirmelerde artık 
sektörün ve SGK’nın değer bazlı satın alma 
sistemine diğer bir deyişle fiyatlandırma 
sistemine geçmesi gerektiğini ve bu yönde 
başlatılan iradenin yapılacak çalışmalarla sonuca 
ulaştırılması gerektiği belirtildi. 

TÜSİAD “SAĞLIK 
HİZMETLERİNE 
ERİŞİMDE ÖZEL 
SAĞLIK SİGORTACILIĞI: 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ” ÇALIŞTAYI
TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu’nun 
düzenlediği, online olarak 
gerçekleşen ve Prof. Dr. Haluk 
Özsarı’nın moderasyonunda 
gerçekleştirilen çalıştay oturumuna, 
Başkanımız Metin DEMİR ve 
Sendikamız Genel Sekreteri Tünay 
ŞAHİN katılım sağladı.

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ulusal Koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın sağlayacağı, Avrupa Birliği (AB)’nin 
2021-2027 yılları arasında ‘Çok Yıllı Finansal 
Çerçevesi’ içerisinde yürütülecek olan Dijital 
Avrupa Programı kapsamında açık çağrı tanıtımı için 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk 
KAYMAKCI, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır ve AB Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje 

Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın açılış konuşmaları ve kısa 
bilgilendirmeleri ile başlayan toplantıya, Sendikamız Genel Sekreteri 
Tünay ŞAHİN ve Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren KARACA 
katılım sağladılar.  Toplantıda çağrıların içerikleri, başvurular için 
gereken yetkinlikler ile süre ve çağrı kapsamındaki kaynak kullanım 
usulleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. 
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MEXT Teknoloji Merkezi Grup 
Direktörü Efe Erdem’in de 
konuşmacı olarak yer aldığı 

webinarda, Yeşil Mutabakat ve 
Türkiye’de yürütülen projeler ele 
alındı. 

Gelecekte üreticilerin Yeşil 
Mutabakat’ın getirmiş olduğu 
yükümlülüklerin çerçevesinde 
çalışmak durumunda kalacakları, 

temel hazırlıkların üretim ve iş 
organizasyonunun bugünden 
buna göre koordine edilmesi 
gerektiği dile getirildi. Aksi halde 
hem sürecin gerisinde kalınacak 
ve hem de gerekliliklerin yerine 
getirilmemesinden kaynaklı 
büyük, başta parasal olmak üzere 
çeşitli müeyyidelerle karşı karşıya 
kalınabileceği ifade edildi. Bu noktada 

tıbbi cihaz sektörünün de Yeşil 
Mutabakat’la olacak ilişkisinin her ne 
kadar görünürde uzun bir zaman alacak 
gibi düşünülse de sektörün üretim ve 
kapsayıcılığı bakımından tekstilden 
kimyaya kadar birçok sektörle ilişkili 
olmasından dolayı, Yeşil Mutabakat’a 
girişte öncelikli sektörler arasında 
görülerek bu bilinçle hazırlık yapılması 
gerektiği söylendi. 

KAMU ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN 
SORULAR VE CEVAPLAR İKİNCİ KİTAP
Kamu alımlarında sektörümüzde oluşan bilgi ve/veya 
değerlendirme eksiklerini gidermek ve uygulamada karşılaştıkları 
soru ya da sorunlara kısa açıklamalar getirerek yön vermek 
amacıyla daha önce birinci kitap olarak sektörle paylaşılmış olan 
kitap serisinin ikincisinin çalışmaları tamamlandı.  

Çalışmaları tamamlanmış ve “Kamu Alım İhalelerine İlişkin Sorular ve 
Cevaplar-İkinci Kitap” sektörümüz mensupları ile paylaşılarak kendilerine 
anlamlı bir başvuru kitabı kazandırılmıştır. 

AB YEŞİL MUTABAKATI 
(EU GREEN DEAL) 
WEBİNARI
MESS’in World Economic Forum 
İş birliği ile organize ettiği AB Yeşil 
Mutabakatı (EU Green Deal) Webinara 
SEİS olarak iştirak sağladık. 

TİSK, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve Intenseye iş birliği ile hayata 
geçirilecek olan İSG teknolojilerini yaygınlaştırmayı hedefleyen 
“Sıfır Kazaya Yolculuk” projesinin sağlık endüstrisine özel 
tanıtımı İEİS, SEİS ve USTİS ile sendikaların üyelerinin katılımı 
ile gerçekleşti. 

Genel Sekreter Yardımcılarının açılış konuşmalarını takiben, 
Intenseye ekibinin akıllı İSG önlemlerine ilişkin sunumunu 
takip eden webinar soru-cevap bölümü ile son buldu. 

Sendikaların talep etmeleri halinde üyesi olan şirketlere TİSK 
MCV’nın oluşacak olan hizmet ve eğitim bedellerinin 3 yıl 
boyunca büyük bir kısmını üstleneceği ifade edildi. Sektörümüz 
açısından da anlamlı olacak bu eğitimlere, TİSK organizasyonunda 
ortaya konulan destekten dolayı sektörümüz adına teşekkürlerimizi 
ilettik. 

SIFIR KAZAYA YOLCULUK 
WEBİNARI


