SEİS HABERLER

ATiAD – SEiS YÖNETiM KURULU TOPLANTISI

ATİAD ile sendikamız arasında uluslararasılaşma anlamında iş birlikleri yapılmasını teminen
bir protokol yapılması amacıyla görüşmelere başlandı ve her iki kurumun Yönetim Kurulu
Üyelerinin tanışması amacıyla ZOOM üzerinden bir toplantı yapıldı.

S

EİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve ATİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar’ın açılış konuşmaları ile başlayan
toplantıda, Kurul Üyeleri kendilerini tanıtarak bu iş birliğinden
temel beklentilerini içeren görüşlerini ifade ettiler. Toplantıda,
yapılacak olan iş birliği ve beklentilerin yer alacağı protokolün
hazırlıklarına başlanılması ve en geç 30 Nisan tarihi itibariyle de
protokolün imzaya hazır hale getirilmesine yönelik çalışmaların
yapılması kararı alındı.
2021 yılında 60. yılını kutlayan ve Almanya’da yerleşik olan, AvrupaTürk İş adamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Avrupa`daki Türk
girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, ona etkinlik
ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattığı bir oluşum
olarak çalışmalarına devam etmektedir.

HiZMET
iHRACATÇILARI
BiRLiĞi ZiYARETi
iMMiB ZiYARETi

Sendikamız ve İMMİB arasında ortak
proje ve çalışmalar gerçekleştirmek
noktasında karşılıklı neler yapılabileceğini
değerlendirmek üzere Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin, Genel Sekreter Yardımcımız
İlke Eren Karaca, İdari ve Mali İşler
Direktörümüz Yeliz Gümüşburun ve
Danışmanımız Şahin Yaman, İMMİB Genel
Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu ve
Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Yılmaz’ı
ziyaret ettiler.

Sendikamız ‘Uluslararasılaşma ve Proje
Geliştirme’ çalışmaları kapsamında
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel
Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca,
Uluslararasılaşma Danışmanımız Şahin
Yaman ve İdari ve Mali İşler Direktörümüz
Yeliz Gümüşburun’un katılımları ile Hizmet
İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih
Özer’i makamında ziyaret ettik.

G

örüşme Genel Sekreterimizin SEİS üyeleri hakkında
bilgilendirmeleri ile başladı. Hizmet İhracatçıları
Birliği ve SEİS’in sektörel alanda iş geliştirme
projelerinde karşılıklı neler yapabileceği konusunda Genel
Sekreter Fatih Özer’in değerlendirmeleri alınarak, Hizmet
İhracatçıları Birliği’nin Nisan ayında yapılacak seçimler
sonrasında daha net bir planlama yapılabileceği konusunda
anlaşıldı.

Z

iyarette sektörümüz ve sendikamız hakkında
bilgilendirmelerde bulunarak, ortak proje ve iş
fırsatları konusunda görüşlerini aktardılar. İMMİB
Genel Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu, birlikte
proje geliştirme noktasında istekli olduklarını ve benzer
bir görüşmeyi de Ankara’da sendikamızı ziyaret ederek
yapmayı planladıklarını, devamında proje içeriklerini
karşılıklı değerlendirebileceğimizi söyleyerek, birlikte
çalışmaktan ve ortak proje üretmekten memnuniyet
duyacaklarını belirtti.
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MDR VE KLİNİK ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN
KURUMSAL YÖNETİMİ ve İNSAN KAYNAĞI
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sendikamız, ‘MDR ve Klinik Araştırma’ süreçlerinin kurumsal yönetimi amacıyla şirketlerin
sistematik bir şekilde kalite dokümanlarını hazırlamasını mümkün kılacak insan kaynağı
yetiştirme programı geliştirme çalışmaları yürütmektedir. ADVİQUAL şirketi ile birlikte
planlanan çalışma, sektörün insan kaynakları ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde çözme
hedefindedir.

B

u kapsamda sektörün MDR
sürecinin çok gerisinde kaldığı
ortak kanaati ile zaman
kaybetmeden öncelikle eğitim
içeriğinin sözlü ve sadece anlatmış
olmak için yapılmasından vazgeçilmesi
gerekliliğine istinaden uygulama ve
teoriyi bir araya getiren ve eğitim
almış olanların gerçek manada
şirketlerine faydalı olabilecekleri
programlar yapılarak ekonomik bir
ücret karşılığında sektör mensuplarına
sunulmasının işlevsel olacağı ve teorik
olarak kurgulanmış olan eğitimlerin
ise bedelsiz ya da sembolik ücretlerle
sektöre aktarılması kararlaştırıldı. Bu
çalışmaları optimize etmek ve işleyişi
şirketlerin ihtiyacını giderecek şekilde
kurgulayabilmek için eş zamanlı olarak,
sektörde yer alan belli sayıda firma
sahibinin katılım sağladığı bir toplantı
ile eğitim programına ilişkin yol
haritası netleştirildi.
Toplantı; üye üretici firmalarımızdan
olan ve Sendikamız Başkan Yardımcısı
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Levent Mete Özgürbüz, Onur Özcan,
Adem Uyanık, Gülşah Sönmez, A.
Sinan Kabakçı, V. Ersun Nasırlıoğlu,
M. Alper Eryaşar, Arzu Topçu, Genel
Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel
Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca
ve Adviqual’den Başak Demirci’nin
katılımları ile gerçekleştirildi.
Adviqual’den Başak Demirci; MDR
süreci ve klinik araştırmalarla
ilgili insan kaynağı ihtiyacının
giderilmesinin ve şirketlerin
personel yetiştirmesinin salt teorik
eğitimlerle mümkün olamayabileceği
ve bunun şirkete özel dokümanların
oluşturulması aşamasında mentörlük
programı da uygulayarak, eğitimin
işlevsel ve uygulamalı bir süreçle
evrilmesinin faydalı olacağını belirtti.
Başkan Yardımcımız Levent Mete
Özgürbüz ise sürecin zor ve meşakkatli
geçeceğini, buna karşın moralsiz
ve çaresiz olunmaması gerektiğini,
sürecin kooperatifleşerek SEİS

koordinasyonunda yürütülmesinin
faydalı ve verimli olacağını, bunun için
kendisinin gerekeni yapmaya kararlı
olduğunu ve katılımcı iş insanlarının
da kendisi ile birlikte olmalarını arzu
ettiğini söyledi. Bununla birlikte
verilen emeklerin ve çalışmaların çok
değerli olduğunu ve bu çalışmaların
desteklenmesinin kıymetli olduğunu
belirterek, yapılacak ortak çalışma
ve kurumsal organizasyona destek
vermekte çekimser kalmamayı özellikle
beklediğini söyledi.
Katılımcı diğer iş insanları ise
tereddütlerini aktarıp, beklentilerini
ortaya koyarak, TİTCK ve destekleyici
kurumlardan beklentilerini ifade
ederek, SEİS koordinasyonunda
yapılacak kurumsal yönetim ve
koordinasyona destek vereceklerini
söylediler.
SEİS olarak bu sürecin etkin ve
verimli şekilde yürütülebilmesi için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

SEİS HABERLER

MACARİSTAN KONSOLOSLUĞU TİCARET
ATEŞESİ RENATA SHIRAISHI ve BİRİNCİ KATİP
GABOR GRENCZER İLE GÖRÜŞME
Macaristan Büyükelçiliği
Ticaret Ateşesi Renata
Shiraishi’ye Genel
Sekreterimiz Tünay
Şahin, Uluslararasılaşma
Danışmanımız Şahin
Yaman ve İdari ve Mali
İşler Direktörümüz Yeliz
Gümüşburun’un katılımları ile
ziyaret gerçekleştirildi.

Z

iyarette tıbbi cihaz sektörü
olarak iki ülke arasında karşılıklı
ticaret ve yatırım ortamlarının
geliştirilmesi ve yapılabilecek ortak
çalışmalar konularında SEİS olarak
destek olabileceğimiz aktarıldı. Sayın
Shiraishi de iki ülkenin sağlık sistemi
düzenlemelerinin anlaşmalarla, kendi
ülkelerinde tıbbi cihaz sektöründe
faaliyet gösteren firmaların katılım
sağlayabileceği workshop benzeri

çalışmalar yapılabileceği, bu konuda
da iletişim ve irtibat noktası olarak
karşılıklı doküman ve bilgi paylaşımı
yapılarak düzenlenecek etkinlikler
kapsamında destek olabileceğini belirtti.
Ayrıca Konsolosluk Birinci Kâtibi Gabor
Grenczer ile de bir görüşme yapıldı.
Karşılıklı yapılacak bilgi alışverişi ve
ortak çalışmalara destek olunması
talebimiz aktarıldı. Gabor Grenczer ise,
kendisinin daha çok enerji alanında

tecrübe ve birikime sahip olduğunu
ancak, iki ülke medikal sektörünün
birbiri ile yakınlaşması ve hatta birlikte
çalışmaları konusunda etkin katkı
ve destek sunmaktan memnuniyet
duyacağını belirtti. Bu konuda
yapılacak çalışmaların planlanmasında
uygulanmasına kadar tüm süreçlerde
görev almanın yanında, alana dair
tecrübeli çalışanları da görevlendirme
konusunda yardımcı olacağını ifade etti.

RUSYA FEDERASYONU TİCARİ HEYETİ SUNUMU

M

evcut konjonktürün RusTürk ticari ve ekonomik iş
birliğinin geliştirilmesi için
çok uygun olduğu ve yüksek potansiyel
taşıdığı göz önüne alındığında
Rus ticari heyeti ile yapılan bu
görüşmenin stratejik önemi olduğu
düşünülmektedir. Rus üreticiler için
Türk ilaç ürünleri ve tıbbi malzeme
pazarının potansiyeli; mevcut
tüketici eğilimleri, Türkiye pazarında
ürün tanıtım fırsatları hakkında bir
sunum gerçekleştiren Genel Sekreter
Yardımcımız, Rus Heyeti ile AB ve
Rusya ticaretinin Türkiye üzerinden
gerçekleşmesi için alternatif yollar
geliştirilmesi, Türk üreticilerin Rus
üreticiler ile buluşması, Onaylanmış
Kuruluş süreçleri, pazara erişim gibi
konularda görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi,
Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi ve
Rus üreticilerin katıldığı toplantıda, Genel Sekreter Yardımcımız
İlke Eren Karaca sendikamızı temsilen bir sunum yaptı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI USHAŞ ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Demir ve Genel Sekreterimiz Tünay Şahin göreve yeni
atanan Sağlık Bakanlığı USHAŞ Genel Müdürü Murat Mercan’ı makamında ziyaret ettiler.

G

örüşmede USHAŞ ve SEİS iş
birliği ve sektörün gelişimine
yurt dışına açılımına yönelik
değerlendirmeler yapıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız, sektörün
gelişmişlik düzeyi ve konjonktürün
getirmiş olduğu aşamanın, ülkemiz
ve medikal sektörümüz bakımından
avantaj oluşturduğunu ve bu avantajın
USHAŞ’ın kamu sahasındaki etkili
koordinasyonu ve uluslararası iletişim
etkinliği ile çok verimli bir ticari ortama
kavuşturulma imkânı bulunacağını
ifade etti. Bu amaçla daha önce yapılan

görüşmelerde protokol aşamasına
gelindiği ve Yönetim Kurulumuzda
görüşüldüğünü, uygun görürlerse son
aşamaya getirilmiş olan protokolün
imzalanarak yürürlüğe konulmasının
beklenti ve hedeflerimize yönelik
çalışmaları ortak yapmamıza imkân
vereceğini belirtti. Ayrıca bu çalışmada
SEİS’le birlikte sektörün çatı kuruluşu
olarak gördüğü TÜMDEF’i de protokole
dahil etmek istediğini, böylece
daha güçlü bir birlikteliği sağlamış
olacaklarını ifade etti.
Genel Müdür Murat Mercan ise sektörü

etkili ve nitelikli bir şekilde temsil
ettiğine inandıkları SEİS ile birlikte
çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını
ve protokolden haberdar olduğunu
Sayın Bakanın da SEİS ile birlikte
çalışmalar organize etmek konusunda
kendilerine tavsiyeleri olduğunu
söyledi. Bu anlayışla protokolü hızlıca
tekrar gözden geçirmek suretiyle
en kısa sürede imzalamanın faydalı
olacağını dile getirerek, kısa süre
içerisinde yapılacak Pakistan seyahatini
de birlikte planlamak istediklerini
belirtti.

SLOVAKYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
TOPLANTISI
Slovakya Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Enstitüsü Başkanı
Ms. Ivica Kvietiková ile Slovakya Ticaret Ataşemiz
Nihan Odabaşı Şansever ve Sendikamız Genel
Sekreteri Tünay Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı
İlke Eren Karaca ve Uluslarasılaşma Danışmanımız
Şahin Yaman ile online bir toplantı yapıldı.

T

oplantıda iki ülke arasındaki iş
birliği olasılıklarını artırmak için
MDR/IVDR geçiş süreçlerinin
her iki ülkeye etkisi, klinik araştırma
alt yapısı ve AB fonlarına erişim
imkanları görüşüldü. Innovative Health
Partnership Initiative kullanılarak SEİS
ile iş birliği yapılabileceği ve çeşitli
fonlara erişebileceğimiz bilgisi verildi.
Ayrıca klinik araştırma için ECRI’nın
faydalı kaynakları olduğuna değinildi ve
sendikamızın ECRI’ye gözlemci olarak
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da üye olabileceğini olunabileceğini,
gözlemci statüsünde üyelik aidatı
verilmediğine yönelik bilgi aktarıldı.
Ayrıca, Slovakya olarak dijital sağlık
uygulamaları, yapay zekâ gibi ileri
teknoloji ürünler ile ilgilendiklerini
belirttiler. Danışmanımız MEXT ile
yürüttüğümüz iş birliğinin ayrıntılarını
anlattı ve SEİS’in dijitalleşme ve dijital
dönüşüm faaliyetlerinden söz etti.
İlaç, biyoteknolojik ilaçlar, tıbbi

teknolojiler ve dijital sağlık konularında
konsorsiyum olarak AB fonlarından
yararlanabileceğimizi bununla
ilgilenebileceklerini aktardılar.
Biobankacılığın Slovakya için önemli
buldukları bir gelişim alanı olduğunu
belirterek Türkiye’deki durumu
hakkında bilgi almak istediler.
Toplantı ortak yapılabileceklere ilişkin
yeniden haberleşme ve birlikte proje
geliştirme hedefi koyularak kapandı.
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TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI MUSA DEMİR ZİYARETİ VE
BELGELENDİRME DESTEKLERİ GÖRÜŞMELERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, sendikamıza ziyaret
gerçekleştirdi. Görüşmede Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel Sekreter Yardımcımız İlke
Eren Karaca, Uluslararasılaşma Danışmanımız Şahin Yaman bulundular.

M

DR sürecinde sektörümüzün
belgelendirme ile ilgili
yaşamakta olduğu temel
finansman sıkıntılar ve bu konuda
Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı
destekler görüşüldü. Sektör
mensuplarının Ticaret Bakanlığı
belgelendirme desteklerinden yeterince
faydalanılamadığı ve bu desteklerden
faydalanmayı sağlayacak düzenleme ya
da farkındalığı artırmak bakımından
sorunların değerlendirildiği bir
toplantının yapılması gerektiği
tarafımızca dile getirildi.
Musa Demir ise, Bakanlıklarının
ihracata esas olacak çalışma ve
gayretleri önemsediği, bu konuda
her türlü katkı ve desteği vermekten
imtina etmeyeceğini, bunun için
konuyu daha iyi anlamak ve ihtiyacı
görmek bakımından en kısa sürede
planlı bir toplantıda tarafların bir araya
gelmesinin faydalı olacağını söyledi.
Görüşme sendikamız tarafından gerekli
planlamanın yapılarak belgelendirme
başlığında bir toplantının yapılmasını
organize etmek kararı ile tamamlandı.
Sendikamız Genel Sekreteri Tünay
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı İlke
Eren Karaca ve Proje Direktörü Ferda
Temir, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel

Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Musa Demir ve Dış Ticaret Uzmanı
Zeynep Sezen’in katılımları ile MDR
kapsamında verilen belgelendirme
destekleri hakkında görüş alışverişinde
bulunduğumuz bir toplantı daha
gerçekleştirdik.
Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı
‘2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin
Desteklenmesine İlişkin Karar’ ile
ilgili sektörümüzün bu destekten
yararlanması noktasında sorun
yaşadıklarını, nasıl yararlanacaklarına
dair bilgi eksikliği içinde oldukları
ve MDR kapsamında Klinik
Araştırma, Klinik Çalışmada Yer
Alacak Gönüllülerin Sigortalanması,
Belgelendirme Süreçleri ve Ürün
Sorumluluk Sigortası’nın istendiği
paylaşıldı. Bu yükümlülüklerin
maliyetlerinin oldukça fazla
tutarlarda olduğu, üreticilerimizin
karşılayamamaları durumunda da
firmaların üretim ve satış yapamama
riski ile karşı karşıya kalacakları
aktarıldı.
Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen,
Ticaret Bakanlığı Belgelendirme
Destekleri kapsamında belgelendirme
için gerekli tüm ön test, test,
araştırma, rapor vb. giderlerin

karşılandığını aktardı ve bu destekten
faydalanamayan üreticilerin neden
faydalanamadığının anlaşılmasına
ihtiyaç olduğunu söyledi.
Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir,
mevcut düzenlemede uygunluk
değerlendirme öncesi yapılan tüm
testlerin ve yapılacak analiz ya da klinik
araştırma sonrasında sonucunda ortaya
bir rapor çıkacak olması halinde bu
çalışmaların da belgelendirme desteği
kapsamında olumlu değerlendirilmesi
için yeterli bir kriter olduğunu 250 bin
dolara kadar destek verilebileceğini
aktardılar. Ancak ön başvuruların
İhracatçı Birliği tarafında yapıldığı
ve o aşamada başvurunun olumsuz
değerlendirilmesi halinde tereddüt
kaynağını gidermek ve uygulamayı
kolaylaştırmaya dönük adım
atılabileceğini ifade ettiler.
Ayrıca sektörümüze yönelik
sağlanabilecek farklı destek
taleplerimizin olması durumunda,
bunun kendileri ile paylaşılarak
programa alınması konusunda da katkı
sağlayacaklarını ifade ettiler. Gerekli
çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar bir
araya gelinip değerlendirme toplantısı
yapılmasına karar verildi.
Nisan-Mayıs-Haziran 2022
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TÜYAP EXPOMED 2022 FUARI VE SAĞLIK
BAKAN YAR. DOÇ.DR. TOLGA TOLUNAY’IN
STANDIMIZI ZİYARETİ
Sektörümüzün buluştuğu
Expomed Eurasia 600’ün
üzerinde yerli ve yabancı
firmanın katılımıyla 29’uncu
kez kapılarını açtı.

F

uara, Türkiye dışından 119
ülkeden toplamda 5000
uluslararası ziyaretçi geldi.
Fuara ziyaretçi olarak en yoğun ilgi
Avrupa’dan; Almanya, Fransa, Polonya,
Romanya, Bulgaristan, İtalya, İspanya,
İngiltere ve Yunanistan’dan olurken,
Kuzey Afrika ve Orta Doğru’dan
ise Libya, Irak, İran, Lübnan, Fas,
Ürdün, Mısır ve İsrail’den oldu. Fuar
ABD’den de gelen çok sayıda sektör
profesyonelinin ilgisini çekmeyi
başardı. Ayrıca, fuar süresince yine yurt
dışından 500 kişilik VIP alım heyeti de
İstanbul’da ağırlandı.
Fiziki fuarın yanı sıra 14 Mart’ta
başlayan ve 18 Mart’a kadar devam
eden Distribütör Günleri ile 21 Mart- 4
Nisan tarihleri arasında gerçekleşen
Online İş Bağlantıları kapsamında
katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online
olarak da görüşme iş yapma fırsatı
buldu.
Fuar açılışı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı Dr. Tolga Karakan,
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler

Başkan Yardımcısı Dr. Asım Hocaoğlu,
Başkan Yardımcıları Dr. Ecz. Sevil
Azak Sungur, TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal, Başkanımız
Metin Demir, Başkan Yardımcımız
Levent Mete Özgürbüz ve sektörümüz
STK yetkililerinin geniş katılımı
ile gerçekleştirildi. Sağlık Bakan
Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ve
beraberindeki TİTCK yetkilileri de
SEİS- TÜMDEF standını ziyaret ettiler.
Ziyarette Başkanımız Metin Demir ve
TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, yürütmüş
olduğumuz TCESİS Eğitim Sistemine
ve sektörümüze dair bilgilendirmelerde
bulundular. Yerli ve yabancı katılımcı
firma sayısının oldukça geniş
olduğu fuarda, gerçekleştirilen
etkinlik ve toplantılarla katılımcılara
bilgilendirmeler yapıldı. SEİS ve
TÜMDEF olarak ortak standımızda
katılımcı firma ve TİTCK yetkililerinin
ziyaretleri ile oldukça başarılı bir fuar
gerçekleştirildi.
Tüyap Fuarına üyelerimizden de
katılım sağlanmıştır:
n MEDİTAŞ TIBBİ ARAÇ VE GEREÇ
İTH. İHR. İMAL. SAN. TİC. A.Ş
n NABIZ TIP MEDİKAL GEREÇLER
SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
n MEDİTEL MEDİKAL TEKNİK
ELEKTRONİK A.Ş.

n ELEKTRO-MAG LABORATUAR
ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
n FİZYOMED TIBBİ CİHAZLAR İTH.
İHR. SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
n MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE
DONANIMLARI ULUSLARARASI
TAAHHÜT TİC.A.Ş.
n BİBUS ENDÜSTRİYEL ÜRÜN. SAN.
VE TİC. A.Ş.
n PLASTİ-MED PLASTİK MEDİKAL
ÜRÜNLER SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
n MEDİSPO MEDİKAL TEKNİK SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
n ÜZÜMCÜ HASTANE EKİPMANLARI
METAL İŞLEME SAN. VE TİC.A.Ş.
n NİSAN MEDİKAL SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.
Expomed Eurasia’da sergilenen
teknolojiler ve ürünler ise şöyle:
*Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi
*Elektro-Medikal Ekipman ve Medikal
ve Laboratuvar Teknolojileri
*Laboratuvar ve Biyoteknoloji Cihaz ve
Ürünleri
*Sarf Malzemeleri ve Tek Kullanımlık
Ürünler
*Ortopedi- Fizik Tedavi –
Rehabilitasyon
*OTC (Reçetesiz Ürünler)

Detaylı bilgi için www.expomedistanbul.com
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SEİS HABERLER

UKRAYNA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET
ATAŞESİ’NİN
SENDİKAMIZI
ZİYARETİ

Ukrayna Büyükelçiliği Ticaret
Ataşesi Borys Uvarov ve 3. Kâtip
Olena Lytvynenko sendikamızı
ziyaret etti.

U

krayna-Rusya arasındaki
savaştan dolayı Ukrayna’nın
içinde bulunduğu zor durumu
ifade eden heyet, öncelikli olarak
tıbbi alanda ihtiyaç listelerini
sendikamızla paylaşarak yardım
ve desteklerimizi rica ettiler.
Sendikamız Genel Sekreteri
Tünay Şahin ve Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren Karaca,

savaşın halkın üzerinde yarattığı
olumsuz koşullar için üzgün
olduklarını aktardılar. Bu zorlu
süreçte Ukrayna’ya üyelerimizin
yardımlarını Sağlık Bakanlığımız,
AFAD ve KIZILAY aracılığıyla
ilettiğimizi ayrıca güncel ihtiyaç
listelerini de üyelerimizle paylaşıp
gerekli desteği sağlayacağımızı
ifade ettiler. Ayrıca, savaşın umarız

ki kısa sürede biteceğini ve ülkede
normalleşme sağlandıktan sonra
Ukrayna’nın kalkınması için hastane,
ilaç ve tıbbi cihaz üretimi için
bölgede yatırım yapılabileceğini
aktardılar. İkili iş birliğinin daha da
derinleştirilerek sürdürülmesi için
sendikamızın dengi bir Sivil Toplum
Kuruluşu ile eşleştirilerek diyaloğun
geliştirilebileceği belirtildi.

KKTC BÜYÜKELÇiLiĞi ZİYARETİ

KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Nuriye Güney ve Ticaret Müşaviri Fatma Soykan
ile Sendikamız Genel Sekreteri Tünay Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca iki
ülke arasında iş birliği olanaklarını ve ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde
bulunmak üzere bir araya geldiler.

G

örüşmede özellikle KKTC’de
verilen sağlık hizmetlerinin,
hastane donanımı ve
malzeme tedarikleri bakımından
tıbbi cihaz sektörünün gelişimine
yönelik eğitimler ile sağlık sektör
temsilcileri ile sendikamız arasında
kurulacak iletişim ve iş birlikteliği ile
sektörel bilincin artırılmasına ilişkin
hususlar ele alındı. Görüşmede,
ifade edilen hususlara dair kurumsal
değerlendirmelerin yapılmasının
akabinde tarafların bir araya gelerek
Kıbrıs sağlık sektörü ve Sağlık
Bakanlığı temsilcileri ile sektörün
gelişimine ve eğitimine yönelik ortak
çalışmaları belirleyerek uygulamaya
geçebilecekleri çalışmaların
başlatılması temennisinde
bulunuldu.
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