SEİS HABERLER

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD)
ANKARA OFİSİ DİREKTÖRÜ MEHMET ÜVEZ ZİYARETİ
ayrıcalık sağlayacak imkanlar
oluşturacağı belirtildi. Sendikamızın
geleceğe yönelik hedefleri ve çalışmaları
hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve bu
çerçevede;
n Türk Sağlık Endüstrisi’nin
Türkiye’nin orta gelir tuzağının
aşılmasında en kritik ve önde gelen
sektörlerinden olduğu,
n Türk Sağlık Endüstrisi’ne kamu
kesiminden gerekli desteklerin
verilmesi halinde, sektör halihazırda
artmakta olan ihracatını çok
daha yüksek seviyelere çıkarma,
yüksek katma değerli ihracatımızı
yukarılara çekme potansiyeline
sahip bulunduğu,
n Sektörün lider firmaları ve
kurumsal şemsiye kuruluşu SEİS’in
küresel pazara giriş süreçlerinin
tüm modlarında topyekûn bir
uluslararasılaşmayı hedeflediği,
n Yarattıkları katma değer ve
sırtlandıkları sorumluluklar dikkate
alındığında hem sektör firmaları
hem de SEİS’in, genel olarak kamu
kesiminin ve özel olarak da başta
Ticaret Bakanlığı olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın
daha ciddi ilgi ve desteğini hak ettiği,
n Savunma sanayiimizin önemli
çıkışlar yaptığı son dönemlerde
Türk Sağlık Endüstrisi’nin de
önümüzdeki on yılda katma değerli
ihracatta çok sayıda yıldız ihracatçı
firma çıkaracağına inandığımızı
aktardık.

Genel Sekreterimiz Tünay
Şahin, Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren
Karaca ve Uluslararasılaşma
Danışmanımız Şahin Yaman,
Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası-EBRD Ankara Ofisi
Direktörü Mehmet Üvez’i
ziyaret ettiler.
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Z

iyarette EBRD ve SEİS’in geleceğe
yönelik stratejik iş birliği
imkanlarını değerlendirerek
süreç yönetimine ilişkin istişarelerde
bulundular.
Türk Sağlık Endüstrisi Firmaları/
SEİS ile EBRD arasında önemli
iş birliği imkân ve potansiyelleri
olduğu, kalkınma ve sürdürülebilirlik
prensiplerini de ilke edinen EBRD
ile çalışmanın tüm firmaların
kurumsallaşma süreçleri açısından

Mehmet Üvez Bey ise sektörümüzün
pandemi ile birlikte ortaya çıkan
önemi, EBRD Türkiye’nin mevcut
potansiyelini ve Türki Cumhuriyetler,
Balkanlar, Polonya, Romanya, Mısır
gibi ülkelerde güçlü olduklarını,
tematik programlar yürüttüklerini,
şirketlere finansman desteğinin yanı
sıra teknik destek de sunduklarını
aktardı. Bu anlayışla Türkiye Sağlık
Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)
ile güçlü iş birliktelikleri kuracaklarına
inandıklarını ifade etti.

SEİS HABERLER

KIBRIS İTÜ – SEİS İŞ BİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörlüğü ile SEİS arasında
bünyesindeki ilgili tüm konularda; bilimsel,
toplumsal, sosyal, kültürel, mesleki ve eğitim
işbirliklerini geliştirmek, toplumsal farkındalığı ve
duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak
projeler geliştirmek, iş birliği konularında toplantı ve
organizasyonlar düzenlemek ve benzeri konularda
karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amacıyla aşağıdaki
konularda protokol imzalanmasına yönelik görüş
birliğine varılmıştır.
n Taraflar ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda karşılıklı
birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaklardır.
n Taraflar ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı olarak akademik
konularda personel görevlendirme ve/veya izin verme yolu ile
projeler geliştirmek üzere iş birliği yapacaklardır.
n Taraflar karşılıklı olarak bilimsel, kurumsal ve toplumsal
toplantıların düzenlenmesini ve gerçekleştirilmesini
özendireceklerdir.
n Taraflar ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların ve
girişimlerin yapılması desteklenecektir.
n Taraflar hizmet içi ve mesleki eğitim faaliyetlerini ortaklık ve iş
birliği çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.
Görüşmeler sonrasında içeriklendirilmiş çerçeve protokol Genel
Sekreterimiz Tünay Şahin ile İTÜ KKTC Genel Sekreteri Dursun
Koç tarafından imzalanarak uygulamaya ilişkin esaslar ve süreçler
netleştirildi.
Protokolün uygulamasına yönelik öncelikli çalışma olarak iki madde
öne çıktı, bu maddelerin bir tanesi TCESİS’in İTÜ’nün de desteği
ile Kıbrıs’ta kullanılmasının sağlanması, diğerinin ise sektörümüze
yönelik uzmanlık eğitimlerinin Kıbrıs İTÜ’den başlamak üzere
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması önceliklendirildi.

KIBRIS
BÜYÜKELÇİLİĞİ
SAĞLIK
ATAŞESİ’NİN
SENDİKAMIZI
ZİYARETİ
Kıbrıs Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi
Nuriye Güney sendikamızı ziyaret
etti.

S

endikamızın sektörümüz içindeki
pozisyonu, görev alanları kurumlarla
ilişkileri, Türkiye’de tıbbi cihaz
sektöründe uygulanan mevzuat ve bu
mevzuatın getirdiği yükümlülükler
çerçevesinde oluşan sistem hakkında bilgi
verildi. Kıbrıs’ta yer alan işleyişi iyileştirme
noktasında karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca, TCESİS hakkında bilgi
verilerek, bu eğitim sistemini Kıbrıs’ta nasıl
etkin hale getirebileceğimiz değerlendirildi.
Kıbrıs Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Nuriye
Güney’in bu bilgileri yetkililerine aktarması
ve kendi içlerinde yapacakları toplantıdan
sonra bir araya gelinip eğitim sistemini nasıl
uygulayacağımızın konuşulacağı bir toplantı
organizasyonu gerçekleştirmeye karar verildi.
Nuriye Güney ayrıca Kıbrıs’a bir ziyaret
gerçekleştirilmesi halinde kendileri ile iletişime
geçerek ilgili Bakan ve yetkililer ile görüşme ve
randevuların ayarlanması konusunda destek
olabileceklerini aktardı.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022
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KOSGEB BAŞKANI HASAN BASRİ KURT İLE TOPLANTI
Yönetim Kurulu Başkanımız
Metin Demir, Başkan Yardımcısı
Onur Özcan, Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren Karaca,
Uluslararasılaşma Danışmanı
Şahin Yaman ve Üyemiz; Norm
Tıbbi Ürünler firması adına
Adem Uyanık, Geotek firması
adına V. Ersun Nasırlıoğlu’nun
katılımlarıyla KOSGEB Başkanı
Hasan Basri Kurt ziyaret edildi.

Z

iyarette Başkanımız Metin
Demir, sektörün gelecekle
ilgili kaygılarından bahsederek
daha az kaynakla daha çok katma
değer sağlayacak firmaların
desteklenmesinin ülkeye katkı
sağlayacağını, özellikle ihracatın
artırılması konusunda birlikte
çalışmalar yapılabileceğini söyledi.
Genel Sekreter Yardımcımız İlke
Eren Karaca ise sektörün MDR’la
ülkedeki varlığını sürdürerek ihracatı
artırmak istediklerini belirtti.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt,

Ar-ge desteklerinin mevcut olduğunu
ayrıca ihracata yönelik iş gezileri için
her türlü desteği verebileceklerini
söyledi. Sektör için Ar-Ge merkezi
kurulabileceğini (Kuluçka Merkezi)
ve tüm aşamalarda rehberlik ve
mentorluk yapabileceklerini belirterek
kurum olarak her türlü desteğe hazır
olduklarını dile getirdi. Bu iradelerin
ortaya konulmasına bağlı olarak her
iki kurumsal yapının çalışmalar için
gerekli görevlendirmeleri yaparak
sürecin ilerletilmesi noktasında görüş
birliğine varıldı.

DMO GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ÖZDEMİR ZİYARETİ
Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürü Sayın Mücahit
Özdemir’i makamında
ziyaret ettik. Ziyarete Genel
Sekreterimiz Tünay Şahin,
Genel Sekreter Yardımcımız
İlke Eren Karaca katıldılar.
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Z

iyarette sağlık endüstrisinden
DMO aracılığı ile yapılan alımlarda
mevcut durum ve sektörün çeşitli
segmentlerine ilişkin değerlendirme
yapıldı. Ayrıca karşılıklı olarak MDR’a
geçiş ile birlikte yaşanacak barkod
değişiklikleri gibi teknik gelişmelerin
DMO’nun iş süreçleri açısından
herhangi bir soruna yol açmaması
amacıyla alınabilecek önlemler
değerlendirildi ve bu geçiş sürecine

dair diğer kamu kurumları ile iş birliği
halinde proaktif olunması gerektiği
hususunda fikir birliğine varıldı.
Yıl içinde konu ile ilgili yapılması
muhtemel bir sektör buluşması için
destekleri talep edilerek DMO’nun bu
geçişlere ilişkin yapacağı çalışmalar ile
aldığı önlemlerin sektöre aktarılması
beklentisi dile getirildi. Kendileri
de bu süreçte her tür desteğe hazır
olduklarını ifade ettiler.
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TİCARET BAKANLIĞI
İLE BELGELENDİRME
DESTEKLERİ HAKKINDA
TOPLANTI

SGK GSS GENEL
MÜDÜRÜ GÖKHAN TUNA
ÖZTÜRK ZİYARETİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü
Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk’ü makamında
ziyaret ettik.

Z

iyarete Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Demir,
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren Karaca ve Üyemiz ESSİTY
firması Resmi İlişkiler ve Ruhsatlandırma Müdürü
Mertkan Turnacılar katıldı.
Ziyarette Prof. Dr. Gökhan Tuna Bey’e MDR’a geçiş ile
birlikte tedarik sürecinde yaşanması muhtemel sorunlar
aktarılarak bu geçiş sürecine dair diğer kamu kurumları
ile iş birliği halinde proaktif olunması gerektiği aktarıldı.
Yıl içerisinde sektör buluşması adıyla yapılması planlanan
toplantıya destekleri istendi ve SGK tarafına düşen
aksiyonların sektöre aktarılması talep edildi. Ayrıca hasta
altı bezleri ile ilgili yapılacağı duyurulan değişikliğe ilişkin
sektör platformu görüşleri aktarılarak, bu ürünlerin tıbbi
cihaz olması nedeniyle satış kurallarının belli olduğu,
CE işaretine sahip oldukları ve inkontinans hastalarının
ihtiyacına yönelik belli bir standartta üretildikleri
belirtildi. Yapılması planlanan değişikliğin yürürlüğe
konulması halinde, kontrol edilemeyecek sorunların ortaya
çıkacağını, fonksiyonel ürünler yerine kalitesiz ürünlerin
kullanımına sebep olunacağı hatta ürün tedariğinin bile
hasta yakınları tarafından ihmal edilmesi gibi sorunlara
yol açacağı aktarıldı. Doğru tedarik ve kullanım ihmal
edileceğinden hasta sağlığının olumsuz gelişimine
ve maliyetlerin çok daha fazla yükselmesine sebep
olunacağı ifade edildi. Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk ise
konu ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu, bu çalışmayı
ellerindeki mevcut veriler değerlendirildiğinde yürürlüğe
koymalarının faydalı olacağını düşündüklerini ancak ifade
etmiş olduğumuz riskleri tekrar değerlendireceklerini ve
bu değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyurulur ise tekrar
görüş ve önerilerimizi alacaklarını söylediler.

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 Belgelendirme Destekleri Uzmanının
katılımları ile destekler konusunda bir
toplantı gerçekleştirildi.

T

icaret 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
belirtildi. MDR kapsamında Klinik Araştırma, Klinik
Çalışmada Yer Alacak Gönüllülerin Sigortalanması,
Belgelendirme Süreçleri ve Ürün Sorumluluk Sigortasının
istendiği paylaşıldı. Bu yükümlülüklerin maliyetlerinin
oldukça fazla tutarlarda olduğu, üreticilerimizin
karşılayamamaları durumunda da firmaların işlevlerini
kaybetme noktasına gelecekleri aktarıldı. Bu noktada
verilen destek kapsamında Klinik Araştırmanın
Belgelendirilmesi hususunun üreticilerimize katkı
sağlamasının önemine vurgu yapıldı. Bakanlık yetkilileri
ise başvuruların neden reddedildiğini anlamak gerektiğini,
mevcut düzenlemede uygunluk değerlendirme öncesi
yapılan tüm test ve yapılacak analiz sonucunda ortaya
bir rapor çıkacak olmasının desteklenmesi için yeterli bir
kriter olduğunu aktardılar. Başvurunun İhracatçı Birliği
tarafında elenmesi 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.
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TİCARET
BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANI
ÖZGÜR ÇELİKEL
ZİYARETİ
TİCARET BAKANLIĞI
DAİRE BAŞKANI GÜLİZAR
YAVAŞ ZİYARETİ ve YEŞİL
MUTABAKAT TIBBİ CİHAZ
SEKTÖRÜ WEBİNARI
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar Yavaş’ı
sendikamız Genel Sekreteri Tünay Şahin, Genel
Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca ve Uzmanımız
Ferda Temir makamında ziyaret etti.

T

oplantıda, MDR’ın getireceği yükümlülükler izah edilerek
sektörümüzdeki firmaların MDR süreci içinde oldukları
aktarıldı. Yeşil Mutabakat’ın getireceği sorumlulukların ve
yükümlülüklerin atlanmaması için bu alanda ayrıca sektörümüzde
farkındalığın oluşmasını sağlamanın önemine vurgu yapılarak,
Ticaret Bakanlığı yetkililerinden bilgilendirme toplantısı talep
edildi. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve
AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar Yavaş’ın katılımlarıyla
zoom üzerinden 2 Haziran 2022 Perşembe günü “Yeşil Mutabakat
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Sektörümüz için oldukça önemli olan “Yeşil mutabakat ile tıbbi cihaz
sektörünü neler bekliyor? Tekstil, kimya gibi sektörler ile birlikte
tıbbi cihaz sektörü de Sınırda Karbon Düzenlemesi’nden etkilenecek
mi?” konularının değerlendirildiği etkinlikte, katılımcıların sorularını
yanıtlayan Gülizar Yavaş, aynı zamanda sektör olarak Çevre
Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu çalışma gruplarında aktif olarak yer
almamızın sektörün bu konuda dikkate alınması için önemli olduğuna
değindi ve şirketlerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye ilişkin
kısa orta ve uzun vadeli pozisyon almalarını önerdi. Oldukça verimli
geçen toplantıda Gülizar Yavaş, günümüz ve gelecek ticari tasarruf ve
alanlarına ilişkin de kıymetli ipuçlarını katılımcılarla paylaştı.
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Ticaret Bakanlığı Makine Daire
Başkanı Özgür Çelikel;
Başkanımız Metin Demir,
Başkan Vekilimiz L. Mete
Özgürbüz, Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin’in katılımları ile
makamında ziyaret edildi.

G

örüşmede özellikle tıbbi cihaz sektörünün
bakanlıkları bünyesinde makine ve benzeri
sektörlerin altında konumlandırılmasının
yanlış ve eksik olduğunu sektörün potansiyel
olarak yüksek teknoloji başta olmak üzere,
gelişim ve rekabet gücünün yüksek olduğu
ifade edildi. Bu noktadan hareketle Bakanlıkları
bünyesinde sektörümüzün artık müstakil bir
yapılanma ile doğrudan muhatap alınması
zamanının geldiği hatta bunun için geç kalındığı
dile getirildi. Özgür Çelikel ise bu yaklaşımın
değerli olduğu ve günümüzde önemi iyice
kavranmış olan yeni yapılanma ile doğrudan
çalışılmasına imkân verecek teşkilatlanmayı
desteklediğini ve bunun için SEİS ile ortak
çalışmalara başlanılmasının önemini dile getirdi.
Bu görüşmeye müteakip Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin ve Genel Sekreter Yardımcımız İlke
Eren Karaca Özgür Çelikel’le tekrar bir araya
gelerek yapılacak çalışmaların yönetilmesine
ilişkin değerlendirmelerde bulundular.
Sektörümüzün Ticaret Bakanlığı nezdinde ayrı
bir branş olarak görülmesi ve teşkilat yapısı
içinde diğer birimlerde de bu konuda farkındalık
yaratılması amacıyla başlangıç yapılmasını
mütalaa ettiler. Sektörün üretim, ithalat ve
ihracat kalemlerinin doğru ölçülmesi amacıyla
GTİP’lerin yeniden değerlendirilmesi ve yeni
GTİP kodlarının açılması konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Özgür Çelikel;
başlatılacak olan çalışmalara temel teşkil
etmesi bakımından sendikamızın konuya dair
bir raporlama ve yazılı bilgilendirme yapmasına
ihtiyaç duyduklarını bu raporlamayı takiben de
çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

SEİS HABERLER

TİCARET
BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL
MÜDÜRÜ
MEHMET ALİ
KILIÇKAYA
ZİYARETİ
Başkanımız Metin Demir,
Başkan Vekilimiz L. Mete
Özgürbüz, Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin’in katılımları ile
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı
makamında ziyaret ederek
yeni görevinin hayırlı olması
dileklerini ilettiler.

G

örüşmede Sayın Kılıçkaya’ya
sektörümüzün ihracat potansiyelinin
yüksek olduğu pandemi öncesi
dönemde de yüksek ihracat rakamlarına
ulaştıklarını ifade ettiler. Yalnız AB tüzüğü
kapsamında yayımlanan yeni regülasyonlarda
firmaların temin etmek zorunda oldukları
belgelerin maliyetlerinin yüksekliği aktarılırken
bu maliyetlerin firmaların zorlanmadan
karşılayabileceği bir şekilde uygulanmasının
sektörümüzü zorlamadan uyum süreçlerinin
aşılabileceği belirtildi.
Ayrıca, Ticaret Bakanlığı bünyesinde tıbbi cihaz
sektörünün çalışma alanlarına dair bir birim
olması gerekliliği konusunda görüşler ifade
edilerek, sonuçta ticaret yapan firmaların
ticarileşme faaliyetleri içinde daha anlamlı
olacağı aktarıldığı görüşmede Başkanımız;
Bakanlıkları bünyesinde tıbbi cihaz sektörüne
yönelik bir birimin teşkil olunmasını ve
ihracatçı birliğinin kurulmasının vaktinin
geldiğini söyledi. Bu oluşumlar için sektörün
gerekli şartları sağladığı gibi etkin rekabet
gücüne ve mental anlayışa ulaştığını etkin ve
kaliteli üretimler yaptığını ifade etti. Mehmet
Ali Kılıçkaya ise yapılan açıklamalara iştirak
ettiğini ve bu ifadeler merkez alınarak SEİS
ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte çalışmalar
yürüterek söz konusu oluşumları hayata
geçirmenin gerekliliklerinin icra olunmasını
kıymetli bulduğunu ve çalışmalara
başlanılması konusunda heyecan duyduğunu
söyledi.

TİCARET BAKANLIĞI TİCARET
ARAŞTIRMALARI VE RİSK
DEĞERLENDİRME GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ
ZİYARETİ
Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk
Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Recep
Demir, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme
Genel Müdürlüğü Sektörler ve Temel Girdiler Daire
Başkanı Derya Ekici Aldan sendikamızı ziyaret etti.

S

endikamızı temsilen toplantıya Genel Sekreterimiz Tünay Şahin,
Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca ve Uzmanımız
Ferda Temir katılım sağladı.

Toplantıda, Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, sektörümüz hakkında
kısa bir bilgilendirme yaparak sektörün temel ihtiyaçlarına değindi.
Tıbbi cihaz sektörü için sadece Sağlık Bakanlığı’nda yapılanmanın
olduğundan bahsederek diğer Bakanlık bünyelerinde de olması
gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Öncelikle Ticaret Bakanlığı
bünyesinde sektörümüzü doğrudan temsil edecek kurumsal
yapılanmaya ihtiyaç olduğu ve bunun için gerekli çalışmalarda
bulunduğumuz aktarılarak bu konuda destek rica edildi. Ayrıca
sektörümüz için önemli olan bir diğer konu GTİP’ler hakkında
İthalat Genel Müdürlüğü ile görüşülerek sektörümüzü ilgilendiren
GTİP’lerin belirlenmesi aşamasında katkı ve desteklerini vereceklerini
aktardılar. Toplantıda karşılıklı tıbbi cihaz sektörünün mevcut
durumu değerlendirilerek sektörü daha iyi noktaya taşımak için
yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2022
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TİTCK BAŞKAN YRD. DR. MEHMET HAKAN FIRAT ZİYARETİ

TİTCK Tıbbi Cihaz ve
Kozmetik Ürünler Başkan
Yardımcılığı’na atanan
Dr. Mehmet Hakan
Fırat’ı makamında ziyaret
ederek, hayırlı olsun
dileklerimizi ilettik.

Z

iyarette Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin, sendikamız
hakkında bilgilendirmede
bulunarak sektörümüzün yaşamış
olduğu sorunlar ve bilgi eksikliklerinin
giderilmesi konusunda yapılacak
her çalışmada destek vermeye hazır
olduğumuzu belirtti. Ayrıca MDR süreci
ve gereklilikleri konusunda başlatmış
olduğumuz çalışmalar ve bu çalışmaların
sürdürülmesi ile güçlendirilmesi
konusunda TİTCK’dan oldukça anlamlı
katkılar aldığımızı ve bu katkının

ÜYEMİZ NORM TIBBİ
ÜRÜNLER’İ ZİYARET

Üyemiz Norm Tıbbi Ürünler yetkilisi Adem
Uyanık’ı fabrikasında ziyaret eden Genel
Sekreterimiz Tünay Şahin ve Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren Karaca; tıbbi cihaz
sektörünün güncel ve geleceğe yönelik
çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin sendikamız
çalışmaları ve aynı zamanda yapılanma süreçleri
hakkında görüşlerini paylaştılar. Adem Uyanık’ı
TÜMDEF yönetimindeki yeni görevi vesilesiyle
tebrik ettiler.

Z
20

artarak sürdürülmesi gerektiğini ifade
ederek, kendileri ile sürdürülebilir iş
birliğinin devamı konusunda desteklerini
beklediğimizi söyledi. Başkan Yardımcısı
Mehmet Hakan Fırat da SEİS’i tanıdığını,
SEİS’den aldıkları katkıların verimli
olduğunu vurguladı. Birlikte yapılabilecek
tüm çalışmalarda ortak hareket
etmekten memnuniyet duyacaklarını
ve iş birliği alanları ile birlikte
sürdüreceğimiz çalışmaları ayrıntılı olarak
değerlendirebileceğimiz bir toplantıyı en
kısa sürede yapmayı arzu ettiğini söyledi.

iyarette, sektörün ‘Klinik Araştırma, Kalite Yönetim
Sistemi ve Kalite Mühendisi’ eksikleri ile bunların
nasıl giderileceğine dair sendikamız faaliyetleri ile
sendikamızın uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi
verildi ve destekleri istendi. Adem Uyanık ise, başlatmış
olduğumuz çalışmaların oldukça kıymetli ve yerinde olduğunu,
sektörün bu süreçleri hızla ve zaman kaybetmeksizin
tamamlaması gerektiğini ve kendisinin de her türlü desteği
vermeye hazır olduğunu ifade etti
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ÜYEMİZ ERTUNÇ ÖZCAN
FİRMASINI ZİYARET

Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, üyemiz olan Ertunç
Özcan firmasını ziyaret etti.

S

EİS Başkan Yardımcımız ve
Ertunç Özcan Genel Müdürü
Onur Özcan’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette sektörümüzün
bugünkü durumu ve gelecek
vizyonuna ilişkin değerlendirmeler
yapıldı. Özellikle MDR süreci ve buna

bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar
ve bunların giderilmesine yönelik
çözümler hakkında, sendikamızca
yapılan çalışmalar hakkında
Genel Sekreterimiz tarafından
bilgilendirmeler yapıldı. Onur Özcan,
bilgilendirmelerimiz çerçevesinde

yapmış olduğumuz girişimlerin yerinde
olduğunu ve makul süreçte sonuç alıcı
yaklaşımlarla uygulamaya geçilmesinin
önemini dile getirdi. Ayrıca, İstihdam
Ofisi kurulmasına yönelik başlatmış
olduğumuz çalışmaların oldukça
isabetli olduğunu da söyledi.

ÜYEMİZ BOME
TRİVİTRON’ A
ZİYARET
Yönetim Kurulu Üyemiz
BOME Trivitron yetkilisi
Gülşah Sönmez’i
fabrikasında ziyaret
eden Başkanımız Metin
Demir, Başkan Vekilimiz
L. Mete Özgürbüz, Genel
Sekreterimiz Tünay Şahin ve
Genel Sekreter Yardımcımız
İlke Eren Karaca taşınan
fabrika için hayırlı olsun
temennisinde bulundular.

MEXT GRUP’TAN
SENDİKAMIZA
ZİYARET

MEXT Teknoloji Merkezi
Grup Direktörü Efe Erdem ve
Proje Koordinatörü Hande
Bayrak sendikamızı ziyaret
ettiler.

S

MA tanı kitleri geliştiren
üyemiz ile ürünleri ve bu
ürünlerin iyileştirilmesi ve
katma değerli ürün üretilmesi
noktasında onaylanmış kuruluşların
önemi hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca sektörün Klinik

Z

iyarette Genel Sekreterimiz
Tünay Şahin ve Genel Sekreter
Yardımcımız İlke Eren
Karaca ile MEXT in son faaliyetleri,
sendikamızla birlikte yürütülecek
olan UR-GE projesi ve Azerbaycan,
KKTC gibi ülkelere yapılabilecek
hizmet ihracatı potansiyeli görüşüldü.
Sendikamız MEXT ile birlikte MEXT’in
dijital dönüşüme ilişkin üreticilere
sunduğu katkıyı sağlık endüstrisine
transfer etmek ve MEXT ile sağlık

Araştırma, Kalite Yönetim Sistemi ve
Klinik ve Kalite Mühendisi eksikleri
ile bunların nasıl giderileceğine
dair sendikamız faaliyetleri ile
sendikamızın uluslararasılaşma
faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve
destekleri istendi.

endüstrisi alanında etkileşim yaratmak
amacıyla bir UR-GE projesi girişimi
sürdürmektedir. Bu projeye katılım
gösteren 20’ye yakın üreticimiz
ile sağlık endüstrisinde dış ticaret
potansiyelinin geliştirilmesi dışında,
üreticilerimizin MEXT’in dünya
ölçeğinde tanınırlığı olan ve her
şirketin kendisine özel sunduğu
dijital dönüşüm danışmanlığını da
katarak sanayimizin rekabetçi gücünü
geliştirmeyi amaçlamaktayız.
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