
SEİS HABERLER

Ekim-Kasım-Aralık 202212

BAB Yazılım şirket yetkilisi 
Şakir Bayındır, sendikamızı 
ziyaretinde Başkanımız Metin 

Demir, Genel Sekreterimiz Tünay 
Şahin ve Genel Sekreter Yardımcımız 
İlke Eren Karaca ile görüşerek, 
Antalya’da yaptıkları cerrahi aletler 
üretimi konusunda bilgi verdi ve MDR 
belgelendirme süreçlerine ilişkin 
geldikleri aşamaları aktardı. 

Şakir Bayındır, firmalarının üretim 
ve satışını gerçekleştirdiği ürün 
gamında kıymetli bir aşamaya 
geldiklerini, alanlarında yaygınlaşmaya 
başladıklarını ifade ederek, MDR 
sürecinde ilk müracaat eden 60 firma 
arasında olduklarını ve bu sürecin 4-5 
ay içerisinde sonuçlanacağını belirtti. 
Sektörde ilk belge alacak olan firmalar 
arasında yer alacaklarını söyledi.

Yiğit Sağlık firma yetkilisi Yusuf 
Yiğit ile ekibi; Şehir Hastaneleri 
Biyomedikal Mühendisi Bilal 
Beceren’in de katılımıyla sendikamızı 
ziyaret ettiler. Başkanımız Metin 
Demir ve Genel Sekreter Yardımcımız 

İlke Eren Karaca’ya şehir 
hastanelerinde yaşanan tıbbi 
cihaz sigortalama zorunluluğu 
ve bu kapsamda sigortalanan 
cihazların ekspertiz raporlarında 
uzman olarak imza atanların su 
ürünleri mühendisi gibi uzak 
branşlardan görevlendirildiğini 
ve ekspertiz raporlarının temel 
teşkil etmekten uzak olduğunu 
belirttiler. Bu sorunun ileride 
üretim ve hizmet hataları olarak 
bizlere dönebileceğini ve olumsuz 
olay bildirimi ya da geri çağırma 
gibi sonuçlara yol açabileceğini, 
dolayısıyla üreticilerin mağdur 
olabileceğini söylediler.

Konunun hassasiyeti bakımından 
toplumsal sağlık sorunlarına 
sebep olunmaması ile ilgili 
sürecin farkındalığı noktasında 
çalışmalar yapılması gerektiğine, 
ilgililerin konuya hassasiyetle 
eğilmelerinin sağlanmasına 
yönelik çalışmaların 
başlatılmasının önemli olduğuna 
vurgu yaptılar.

Genel sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ile MYM Direktörümüz Nurdan 
Başdoğan, İnsipital Genel Müdürü 
İbrahim Eliş ve Kalite Yöneticisi Yeşim 
Sekizelma ile görüştü. Görüşmede 
MDR süreci, DMO fiyatları ve sektör 
ile ilgili genel konular konuşuldu. UR-
GE projesinde bizimle birlikte olan 
firmaya proje ile ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı. 

KOBAY AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Begüm Buğdaycı sendikamızı ziyaret 
ederek Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ile görüştü. Görüşmeye MYM 
direktörümüz Nurdan Başdoğan da 
katıldı. Aynı zamanda Tübitak’ta 
danışma kurulu üyesi de olan Begüm 
Buğdaycı, şirket kuruluş hikayesini 
anlatarak yeni iş fikirleri hakkında 
bilgi verdi. Genel Sekreterimiz de 
sendikamızın faaliyet alanları ve 2003 
yılından bugüne yapılan çalışmalar 
hakkında Begüm Buğdaycı’yı 
bilgilendirdi. Sendikamıza üye olmak 
istediklerini belirten Buğdaycı, UR-
GE Projesine de katılmak istediklerini 
aktardı.

SEKTÖR ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR
BAB Yazılım, Yiğit Sağlık, KOBAY A.Ş. yetkilileri sendikamızı 
ziyaret ederken biz de  Seis olarak İnsipital firmasını ziyaret 
ettik ve sektörle ilgili görüşmelerde bulunduk.

Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı 
12 Eylül 2008 tarihinde, Veteriner 
Hekim A. Begüm Buğdaycı tarafından 
kurulmuştur. A. Begüm Buğdaycı 
ülkemizdeki sağlıklı deney hayvanı 
ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan 
projesi ile Bilkent Üniversitesi, 
Cyberpark, GYİAD, Akbank ve LabX 
ortaklığı ile düzenlenen “Bir Fikrin mi 
Var?” iş fikri yarışmasına katılarak 
750 proje arasından birincilik 
ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
“Sağlıklı üretim ile sağlıklı deney 
hayvanı, sağlıklı deney hayvanı ile 
sağlıklı deney, sağlıklı deney ile 
sağlıklı sonuçlar” fikrine destek veren 
iş insanlarının sağlamış olduğu 
yatırım gücü ile start-up olarak 
kurulmuştur. Türkiye’de ilk ve tek özel 
deney hayvanları üretim laboratuvarı 
olmuşlardır. Laboratuvar, SPF (Spesifik 
Patojen Free) ve konvansiyonel 
deney hayvanları olmak üzere deney 
hayvanı üretimine devam etmektedir. 
Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı 
Araştırmacıların çalışmalarını 
yapabilmeleri için Türkiye’de ilk 
defa Merkezi Etik Kurul’a bağlı 
“Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul” 
Kurulması için izin almıştır. Böylelikle 
Laboratuvarın “Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu” kurulmuştur. Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı “Yerel 
Etik Kurulu” aracılığıyla düzenlemekte 
olduğu “Deney Hayvanı Kullanım 
Sertifikası Eğitim Programları” ve 
“Cerrahi Eğitim Programları” ile bilim 
insanlarına eğitim yönünden de 
katkıda bulunmaktadır. Laboratuvarları 
Türkiye’nin ilk laboratuvar hayvanı 
ihracatını Uruguay’a ve ilk laboratuvar 
hayvan suşu lisans ihracatını da 
Macaristan’a gerçekleştirmiştir. 
Şirketin bünyesinde Deney Hayvanları 
Üretim Laboratuvarı, Araştırma 
Geliştirme Laboratuvarı, Hücre 
Kültürü Laboratuvarı ve Histopatoloji 
Laboratuvarları bulunmaktadır. 
Türkiye’de ilk ve tek dünyada ise 
sayılı TÜRKAK GLP (İyi Laboratuvar 
Uygulamaları) uygunluk beyanı ve 
TÜRKAK TS EN ISO 17025:2017 
akreditasyonuna sahip laboratuvarları 
arasında bulunmaktadır. Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı 
bir scale-up olarak araştırma 
geliştirme çalışmalarına ve 
ülkemizde gerçekleştirilen Covid-19 
aşı gruplarının birçoğu ile birlikte 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 
firma tıbbi cihaz sektörüne yönelik 
Biyouyumluluk Testleri, Laboratuvar ve 
Klinik Araştırma Hizmetleri vermektedir.
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U 
R-GE projelerinde, katılımcı 
firmalar sektörlerine özgü, 

rekabet güçlerini artıracak eğitim 
ve danışmanlık faaliyetlerinden 
faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama 
faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla 
gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, 
alım heyeti faaliyetleri kapsamında 
ise potansiyel müşterilerini üretim 
tesislerinde ağırlama imkânı 
bulmaktadırlar.

SEİS olarak bu hibe desteğinden 
yararlanabilmek için 17 üretici 
şirketimizle yola çıktık.  Projemiz ön 
onayını aldı ve ilk adım olan ihtiyaç 
analizi için çalışmalara başladık. Bu 
hibe programı kapsamında MEXT 
ile iş birliği olanaklarını ve proje 
kapsamında üreticilerimize MEXT 
kanalı ile sunabileceğimiz hizmetleri 
değerlendirdik.  

Bu hibe programında Ticaret Bakanlığı 
%75 oranında destek sunarken, proje 
katılımcısı şirketlerin %25 pay ödemesi 
gerekiyor, proje ortak giderleri için 

ise bu %25’lik pay katılımcı şirketler 
arasında paylaşılıyor. 

İhtiyaç analizi çalışmalarımız bitmeden 
UR-GE projesine dahil olmak isteyen 
üreticilerimizi bizimle iletişim kurmaya 
davet ediyoruz. Tıpkı bizimle birlikte 
UR-GE projesi için yola çıkan aşağıdaki 
şirketlerimiz gibi. 

n ERTUNÇ ÖZCAN İTHALAT 
MÜMESSİLLİK

n ELEKTRO-MAG LABORATUAR 
ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

n ELMED ELEKTRONİK VE MEDİKAL 
SANAYİ VE TİC.A.Ş.

n NORM TIBBİ ÜRÜNLER İTH.İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

n BAMA TEKNOLOJİ TIBBİ 
CİHAZLAR DANIŞMANLIK SAĞLIK 
BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

n AGENA SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

n BURGEON BİYOTEKNOLOJİ VE 
SAN. TİC. A.Ş.

n MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE 
DONANIMLARI ULUSLARARASI 
TAAHHÜT TİC

n BTECH SAVUNMA HAVACILIK 
MEDİKAL VE İLERİ TEKNOLOJİLER 
SANAYİ

n DEMERSAN BİYOTEKNOLOJİ 
İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

n ÜZÜMCÜ TIBBİ CİHAZ VE MEDİKAL 
GAZ SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.

n GEOTEK MEDİKAL ve SAĞLIK 
HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

n NORMMED MEDİKAL SANAYİ VE 
TİCARET ŞTİ.

n MEDCARE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

n GATAMED TIBBİ CİHAZ VE 
MALZEMELER LİMİTED ŞİRKETİ

n MEDİTERA İTHALAT VE İHRACAT 
LTD.ŞTİ.

n BAHADIR TIBBİ ALET CİHAZ VE 
İNŞ. MAK. SAN. VE TİC.A.Ş.

Ticaret Bakanlığı 
tarafından sağlanan 
“UR-GE” olarak bilinen 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Hibe 
Programı, ihracatı 
geliştirmek amacıyla 
geniş kapsamlı bir destek 
sunuyor.

SEİS UR-GE PROJESİ; “SAĞLIK 
SEKTÖRÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE 
DÜNYAYA AÇILIYOR” 
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E-REÇETE KONUSUNDA YAŞANAN 
SORUNLARA İLİŞKİN TİTCK ve 
SGK’YA YAZILI BAŞVURULAR 
YAPILDI

 TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖR BİRİMİ KURULMASI TALEBİ

ECZANELERDE 
SATILAN  
TIBBİ 
MALZEME 
LİSTELERİ 
HAKKINDA 
SGK VE 
TİTCK’ya 
YAZILI 
BAŞVURU 
SGK tarafından 
eczanelerde satılan tıbbi 
malzemelerin kapsamını 
genişleten bir duyuru 
10.08.2022 tarihinde 
yayınlandı.

Konu ile ilgili yetkinin 
TİTCK’da olduğunu ve 
SGK’nın yetki aşımı 

yaptığını, medikal marketlerin 
kapanmasına neden olabilecek 
bu düzenlemenin askıya 
alınması gerektiğine ilişkin resmi 
talebimizi SGK Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğüne 
yaptık ve yazımızın bir suretini 
konunun asıl muhatabı olarak 
gördüğümüz TİTCK’ ya da ilettik. 

Ayaktan tedavilerde 
kullanılan tıbbi malzeme 
bedellerinin ödenmesinde 
kullanılan manuel reçete 
uygulamasında değişikliğe 
gidilerek, 01.08.2022 
tarihinden itibaren E-reçete 
uygulamasına geçildi. 

Sektörden tarafımıza aktarılan 
bilgilerden HBYS ve ASM 
hekimlerinin sistem üzerinden 

E-reçete oluşturamadıkları ve bu 

konuda önemli sıkıntılar yaşadıkları 
anlaşılmış olup, gelen talepler 
üzerine SGK ve TİTCK yetkilileri ile 
görüşmeler yapılmıştır. Konu hakkında 
ilgililerin bilgileri varmış/yokmuş 
gibi davranmaları ve asıl yetkililerin 
konuyla ilgili görüşme taleplerini 
kabul etmemeleri irade olarak 
sorunu görmezden gelmeyi tercih 
ettiklerini ortaya koysa da sorunun 
ötelenmeksizin gündemde tutulması 
için konu hakkında SGK ve TİTCK’ya 
yazılı başvurular sendikamız tarafından 
yapılmıştır. 

Ticaret işlemlerinde 
sektörümüz özelinde bir 
birim kurulmasına dair talep 
yazımızı ilettik.

Sektörümüzün ticaret işlemlerinde 
yaşamış olduğu sorunlara 
ilişkin görüşmelerimizde ifade 

etmiş olduğumuz üzere; Ticaret 

Bakanlığı bünyesinde de ‘Tıbbi Cihaz 
Sektörü’nün diğer ticaret alanlarından 
daha özellikli bir sektör olduğu ve 
yapılacak düzenlemelerde taraf olarak 
kendilerine destek olabilmemiz 
için sektörümüz özelinde bir birim 
kurulmasına dair talep yazımız, Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İhracat 
Genel Müdürlüğüne iletildi.
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Bu konuda bilgilendirici bir yayın 
hazırlığı yapılmasına ve “4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
Göre İhale Edilen Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına 
İlişkin Esaslar”da yer alan uygulamayı 
zorlaştıran bir ifadenin değiştirilmesine 
ilişkin resmi yazı yazılmasına karar 
verildi.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki idareler tarafından 
sözleşmeye bağlanan hizmet 
alımlarında uygulanacak fiyat farkı 
hesabına ilişkin usul ve esaslar, 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre 
İhale Edilen Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin 
Esaslar’da düzenlenmiştir. Anılan 
Esasların “Uygulama Esasları” 
başlıklı 7’nci maddesinin on birinci 
fıkrasında, “Teşhis ve tedaviye yönelik 
hizmet alımlarında puan birimi 
üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde 
bir hizmetin puanının artırılmasından 
veya azaltılmasından kaynaklanan 
fiyat değişimleri için fiyat farkı 

hesaplanamaz.” hükmü yer almaktadır. 
Bu kapsamda 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına 
İlişkin Esasların yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne kadar katsayıda bir 
değişiklik olmamıştır.
Sağlık hizmet alanında faaliyet 
gösteren firmaların bu hizmetleri etkin 
ve kesintisiz bir şekilde sürdürmesi 
ve döviz kuru ile fiyat endekslerinde 

yaşanılan artışlar sebebiyle 
uğradıkları zararların azaltılması 
için uygulanmakta olan fiyat farkı 
uygulamasında karışıklık ve idarelerce 
iade taleplerinin oluşmaması için bir 
adım olarak söz konusu esasların 7’nci 
maddesinin on birinci fıkrasının puan 
değişikliklerine de fiyat farkı verilecek 
şekilde düzenleme yapılması yönünde 
Kamu İhale Kurumu’na yazılı başvuru 
yapıldı.

TİTCK’yı ziyaret eden Ukrayna heyetine 
ve Heyet Başkanı Arsen ZHUMADILOV’ e 
sektörümüze ilişkin bir sunum yapan Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Ukrayna ile 
ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini 
aktardı. 

Karaca ayrıca sektörümüzün büyüklüğü ve 
ülkemizde üretilen ürünler, üretimimizin AB 
standartlarında ve daha maliyet etkin olduğunu 
iletti.Ukrayna’ya ithal edilen özellikle sarf 

malzemelerde ve uygunluk beyanı ile işlem yapılan 
ürünlerde ürün kalitesinden memnun olmadıklarını ve 
yeniden test ihtiyacı duyduklarını aktaran Ukrayna Heyet 
Başkanı, iyileştirici sarflar ve tıbbi cihazlar için Türkiye’den 
alım yapmaktan memnun olacaklarını söyledi.

UKRAYNA SATIN ALMA YETKİLİSİ ARSEN 
ZHUMADILOV’UN TİTCK ZİYARETİ

KAMU İHALE KURUMU FİYAT FARKI UYGULAMA 
ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ve KURUMLARIN İADE 
TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başkanımız Metin Demir, Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca ve Danışmanımız Hami Türkeli, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan 
alımlarda uygulanan fiyat farkı ve hesaplama farklarından kaynaklı iadelerin mevzuat zemini 
hakkında görüş alışverişinde bulundular. 
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SEİS GENEL 
SEKRETERLİĞİNDE 
GÖREV 
DEĞİŞİKLİĞİ
26 Temmuz 2019 tarihinde göreve 
başlayan Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin, 16 Eylül 2022 
tarihinde kendi isteği ile 
görevinden ayrılmış olup yerine 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca atanmıştır.  

Tünay Şahin, yaklaşık üç yıl görev yaptığı 
kurumumuzda, Tıbbi Cihaz Sektörü 
Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu 

gibi sektörü birleştirici faaliyetler ile çeşitli 
projeler ve çalışma grupları kurgulamış 
ve uluslararasılaşma gibi alanlarda açılım 
sağlayarak sendikamıza katkı sunmuştur. 
Kendisine, bugüne kadar yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

2008 yılından itibaren sendikamız 
bünyesinde görev yapmakta olan, 2019 
yılında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan 
İlke EREN KARACA; Eylül 2022 tarihinden 
itibaren SEİS Genel Sekreterliğine atanmıştır. 
Genel Sekreterimiz İlke EREN KARACA’ya bu 
yeni görevinde başarılar dileriz.

TİSK YÖNETİM KURULU’NUN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI VEDAT 
BİLGİN İLE GÖRÜŞMESİ                                                                             
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu Kasım ayı toplantısı 09 Kasım 2022 Çarşamba 
günü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda yapıldı.
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’in 
de fiziki olarak katılım sağladığı toplantıda çalışma hayatının 
güncel konuları değerlendirildi. Başkanımız Metin Demir’in 

fiziki olarak ve Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca’nın online olarak 
katılım sağladığı toplantıda Çalışma Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’e MDR’ın yaratabileceği SGK bütçesi artışı ve tedarik sıkıntısı 
riski hakkında bilgi verildi. Ayrıca Sayın Bakana SUT fiyatlarının düşük 
olması, MDR ile yaşanması muhtemel tedarik sorunları ve barkod 
eşleme sorunlarını içeren bir bilgi notu Başkanımız Metin Demir 
tarafından iletilmiş ve resmi toplantı sonrasında Sayın Bakanımız 
bizzat bilgilendirilmiştir.
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Mehmet Ali Kılıçkaya; 
Genel Müdürlük 
olarak Türkiye 

Sağlık Endüstrileri Şubesi 
oluşturduklarını, sağlıkla 
ilgili bütün bileşenleri burada 
topladıklarını iletti. Ayrıca 
bütün mevzuatlarını ve 
genelgelerini anlaşılır ve sade 
hale getirerek yayınladıklarını 
belirtti. Mehmet Ali Kılıçkaya, 
hayali olan faaliyet sonrası 
desteklerin yanı sıra kobiler 
gibi sermayesi olmayan 
kuruluşlar için talep etmekte 
olduğumuz Pre-Finansman 
modelinin de geliştirerek, 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
yeni kurulan İGE A.Ş ve EXİM 
Bank ile ortak protokolle ön 
finansman desteği olarak 
planlandığını ve yakın zamanda 
bu projenin tanıtımını 
yapacaklarını söyledi. Bakanlık 
tarafından münferit şirketlere verilen 
destekler ve iş birliği kuruluşlarına 
verilen destekler olmak üzere iki ayrı 
başlık mevcut olduğunu ve bunun 
mevzuatlarında açıkça yazıldığını 
aktardı. İş birliği kuruluşlarına, 
üyeleriyle birlikte yapacakları Ur-Ge 
çalışmalarını destekleyerek imkanlarını 
artırdıklarını dile getirdi. Mehmet 
Ali Kılıçkaya; Genel Sekreterimiz İlke 
Eren Karaca’dan bütün bu imkanları 
üyelerine aktarmalarını ve bir Ur-Ge 
çalışması yapmalarını istedi. SEİS 
tarafından hali hazırda yürütülen  
Ur-Ge çalışmasından bahsedildi ve bu 
projenin her iki tarafın destekleriyle 
sektöre örnek bir proje olması 
konusunda fikir birliğine varıldı.  
Ur-Ge kapsamında Şube Müdürü Pınar 
Aslan’ın da toplantıya katılmasıyla 
Ur-Ge projesinin detayları hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. İlke Eren Karaca; 
sağlık tedariğini etkileyecek noktaya 

gidebilecek olan MDR sürecine dair 
bilgi verdi ve Ticaret Bakanlığı olarak 
vermekte oldukları pazara giriş 
desteğinin şirketler için çok önemli bir 
kaynak olduğunu aktardı.  

İhracat desteklerine yönelik 
prefinansman modeli hayata 
geçiriliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Bakanlıkta düzenlenen “Yeni Nesil 
İhracat Destekleri ile Prefinansman 
Modeli Lansmanı ve Prefinansman 
Modeli Protokolü İmza Töreni”nde yeni 
nesil ihracat desteklerini duyurdu.

Firmaların ihracat desteklerinden 
yararlanmak için öncesinde faaliyetini 
gerçekleştirerek harcama yaptığını ve 
gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa 
başvurduğunu anımsatan Muş, bu 
başvurunun incelenmesi ve tahakkuku 
neticesinde destek ödemelerinin 
yapıldığını bildirdi.

Muş, buna karşın başvuru, 
inceleme ve tahakkuk süreçleri 
dahil edildiğinde, faaliyet 
ile ödeme arasında bir süre 
geçtiğine ve bu durumun 
ihracatçılara finansman 
yükü doğurduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: 
“Bu yükü ortadan kaldırmak 
ve ihracatçılarımıza yönelik 
kredi kabiliyetini artırmak 
amacıyla İhracat Desteklerine 
İlişkin Karar’ımıza dayanarak, 
Bakanlığımız koordinasyonunda 
Türk Eximbank ve İGE AŞ’nin 
katılımıyla prefinansman ve 
teminata yönelik bir model 
geliştirdik. Pazara Giriş Projesi 
Hazırlama Desteği, Küresel 
Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje 
Desteği, Tasarım ve Ürün 
Geliştirme Desteği, Marka 
ve TURQUALITY Destek 

Programları, ihracat ve e-ihracat 
konsorsiyum statüsü verilen şirketlere 
yönelik destekler başta olmak üzere 
kurguladığımız modelde, mal ve 
hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz 
proje, program ve statü bazlı 
desteklerimize prefinansman imkânı 
getiriyoruz. Bakanlığımız tarafından 
destek başvurusu uygun görülen 
ihracatçılarımız, Türk Eximbank’a 
kredi başvurusunda bulunacak ve 
prefinansman protokolü çerçevesinde 
öncelikli olarak değerlendirmeye tabi 
tutulacaklardır.”

İGE AŞ’nin 1 Mart 2022’de hayata 
geçirildiğini anımsatan Muş, Ağustos’ta 
20 bankanın da ortaklığıyla şirketin 
sermaye yapısının güçlendirildiğini 
kaydetti. Muş, bankaların kefalete 
ilişkin protokollerinin imza sürecinin 
başladığını ve en kısa sürede bunların 
kefalet sistemine dahil olmasını 
öngördüklerini anlattı.

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ 
MEHMET ALİ KILIÇKAYA ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Danışmanımız Şahin Yaman ve Uzmanımız Nurdan 
Başdoğan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı makamında 
ziyaret ettiler. Görüşmeye Sağlık Endüstrileri Daire Başkanı Murat Ertekin de katıldı. 

Yeni Nesil İhracat Destekleri 
ve Prefinansman Modeli 
Lansmanı Tanıtım Filmi

İhracat Destekleri Sunumları ve 
Eğitim Videoları
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Düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumuna, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Metin Demir ve 

Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
katılım sağladılar. Forumun açılış 
konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı. 
Akkol konuşmasına yeni dönemin 
gündemi “Kayıt Dışı İstihdamda Beyaz 
Bayrak Uygulaması” ile başladı. 2022 
yılının nasıl geçtiğini, Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın tedarik zincirini nasıl 
etkilediğini Türkiye’nin gündemi olan 
enflasyon konularına değinerek devam 
etti. Akkol, sorumlu işletmelerin 
yanında olmak, adaletsizlikleri 
önlemek, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği risklerini sıfıra indirmek için 
bu dönem gündemlerinde özellikle 
vergi dilimlerinin düzenlenmesi, vergi 
matrahlarının düzenlenmesi ve kayıt 
dışı istihdamla mücadele olduğunu 
dile getirdi. Akkol, işçi, işveren ve 
kamuyu ortak amaçla bir araya getiren 
Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele 

projesinin; kadın ve genç istihdamın 
artırılması, teşviklerin kolaylaştırılması 
ve artırılması, yetkinlik dönüşümüne 
destek, güvenceli esnek çalışma gibi 
birçok konuyu içerdiğini dile getirdi. 
Akkol, diğer önemli bir gündem 
maddesi olarak İkiz Dönüşümün 
(Dijital Dönüşüm+ Yeşil Dönüşüm) 
Teknoloji, Çevre ve Toplum odaklı 
bütünsel strateji içerdiğini, bu 
dönüşümün büyük yatırımlar 
getirdiğini ancak bu yatırımların da 
çok büyük geri dönüşlerinin olacağını, 
aynı zamanda değişen dünyada iş 
gücü sürekliliği için bunun kaçınılmaz 
olduğunu aktardı. 

TİSK Mikro Cerrahi Vakfı burslarından 
bahseden Akkol, konuşması sırasında 
Vakıf tarafından burs verilen bir 
öğrencinin videosunu paylaştı. 
Forumda TÜRK-İŞ Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar da konuşarak 
düşüncelerini aktardı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. Vedat Bilgin; Türkiye 
gündemi, istihdam enflasyon gibi 
konularda görüşlerini paylaşırken 
aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz’ın 
sorularına da cevapladı. Bakan Vedat 
Bilgin, çalışmalarından ve böyle bir 
organizasyona ev sahipliğinden dolayı 
TİSK’e teşekkür etti. TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 
TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. 
Vedat Bilgin ve Ford Otosan yetkilisi 
ile birlikte ‘Sıfır Kazaya Yolculuk’ 
projesini imzaladılar. Sıfır Kazaya 
Yolculuk projesinde Ford Otosan’ın İSG 
konusunda düzenlenmiş tırının  16 
farklı ili dolaşarak çalışanlara eğitim 
vereceğini ve bu projeyle çalışanların 
sıfır kaza ile çalışacakları bir iş ortamı 
hedeflediklerini aktardı. Öğleden sonra 
gerçekleşen oturumlarda iş dünyası 
uluslararası örgüt temsilcilerinin 
katılımlarıyla gündem içerikleri 
hakkında söyleşiler gerçekleştirildi.

20-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen zirveye Başkanımız 
Metin Demir “Tıbbi Tedarik zinciri Yönetiminde Yeni Trendler” konulu 
sunumuyla katılım sağladı. Zirvede, 350’nin üzerinde katılımcı ile 7 

oturumda alanında uzman 28 konuşmacı yer aldı. 

Üniversiteler, hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları ve bilişim şirketleri 
ile kamu ve özel sektörden çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getiren 
zirvede, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimini artırmaya yönelik etkin 
bir tedarik yönetimi ile yeni trendler ve yenilikçi çözümler değerlendirilerek, 
‘Sağlıkta Geri Ödeme Yöntemleri, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sağlıkta 
Planlama, Dijital Sağlık ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ gibi başlıklar ele alındı. 

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu tarafından, dijital 
çağın gereklerine uygun, paydaşları 
kucaklayan, çalışma barışını esas alan 
yol haritaları ve projeler ile çalışma 
hayatına yön veren Ortak Paylaşım 
Forumu (OPF), kamu, işçi ve işveren 
temsilcilerinin bir araya geldiği ve 
çalışma hayatının tarafları arasında 
sosyal diyalogla çalışma hayatına dair 
kararlar aldığı bir platform olarak bu yıl 
4. kez düzenlendi. 

TİSK ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

11. SAĞLIK ZİRVESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK iş birliği ile Özel Hastaneler 
Platformu Derneği tarafından organize edilen zirve, 
kamu, özel sektör ve akademiden sektöre yön veren 
sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan 
tüm firma yetkililerini aynı çatı altında buluşturdu. 
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SANAYİ BAKANLIĞI SANAYİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK 
VE ELEKTRONİK SANAYİ DAİRE 
BAŞKANI KAMİL ÖZKAN ZİYARETİ

Hakan Erten Bakanlık 
bünyesinde yürütülen “Sağlık 
ve Kimya Ürünlerinin Dağıtımı” 

proje başvurularında, tıbbi cihaz 
sektöründen de oldukça fazla başvuru 
olduğunu aktardı. Genel Sekreterimiz 
İlke Eren Karaca bunda özellikle Sanayi 
Bakanlığı ile yürütülen çalışmanın 
ve tıbbi cihazların GTİP bazında ve 
yenilikçi ürünleri de içerecek şekilde 
geliştirilmesinin de önemli olduğunu 
dile getirdi. Hakan Erten projede kobi 
ölçekli ve yabancı menşei firmaların 
da bulunduğunu, projede katma değeri 
yüksek üretim yapan firmaların tercih 
edildiğini, projenin sonuçlarının yakın 
zamanda ilan edileceğini söyledi.  
İlke Eren Karaca, MDR sürecinde 
meydana gelen regülasyon değişikliğiyle 
geçiş süresinin sonuna gelinmek 
üzere olduğunu ve bu değişiklik 
sonunda AB’nin bile regülasyona uyum 
beklentisinin %30’larda olduğunu 
dile getirdi. Geri kalan %70’lik kısım 
için yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarının belgeleri eskisine göre 
daha zor ve uzun aşamalardan sonra 
belgelendirme yaptığını ve bunun 
sonucunda sürecin daha da uzamasına 
neden olacağından piyasa da bazı 
ürünlerin bulunmasının zorlaşmasının 
söz konusu olabileceğini söyledi. Ticaret 
Bakanlığının sürece finansal destek 
çalışmalarının olduğunu ancak bunların 
da ihracat odaklı olarak yapıldığını dile 

getirdi.  Sektörde bulunan firmaların 
hali hazırda ürünlerin olduğu ancak 
firmalara MDR süreciyle beraber ağır 
sorumlulukların geldiğini, ürünlerin 
Klinik Araştırma gerektirdiği ve bunun 
da maliyetlerinin yüksek olduğunu 
söyledi. Klinik Araştırma yurtdışında 
yapıldığı takdirde devlet tarafından 
desteklendiğini ancak bunun da 
Türkiye’ye göre daha maliyetli 
olduğunu ayrıca Türkiye’de yapılan 
Klinik Araştırmaların daha başka 
avantajlarının da olduğunu sözlerine 
ekledi. Türkiye’de Klinik Araştırmayı 
fonlayacak bir kurumun olmadığı, hali 
hazırda görev yapan TÜSEB’ in daha 
çok sanayiye yönelik değil, bilimsel 
yönden daha ağır bastığını ve sonuç 
olarak bu alanda Türkiye’de bir boşluk 
olduğu dile getirdi. 
Şahin Yaman tarafından tıbbi cihaz 

sektörünün hali hazırda MDR’ a geçiş 
ile beraber iç piyasa ve uluslararası 
pazarda rekabet sorunları, sektörün 
Gümrük Birliği kapsamında karşı 
karşıya kaldığı kısıtlar, klinik 
araştırmalar dâhil ürün geliştirme ve 
yatırım finansmanında oluşan sorunlar 
ile bunlara yönelik çözüm önerileri 
konuşuldu. 
İlke Eren Karaca, Bakanlığın 
bünyesinde bulunan KOSGEB ve 
TÜBİTAK’ında Klinik Araştırmalara 
bakış açısında makro düzenlemelerin 
yapılabileceğini ayrıca Sanayi 
Bakanlığının Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik GM’nün de gündemine bu 
konuyu alarak tedarik zincirinde olası 
sorunlar, sağlık hizmet sunumunda 
yerli üretim ve MDR’ın yerli üretime 
etkisi gibi konularda araştırma 
yapılması gerekliliğini dile getirdi.  

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI STRATEJİK 
ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN ERTEN ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Danışmanımız Şahin Yaman ve TCESİS Eğitim Direktörü 
Nurdan Başdoğan’ ın katılımları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten’i makamında ziyaret ettiler. 

Toplantıya Uzman Tuba Durmaz 
ve İlknur Evcili de katıldılar ve 
Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel 

Müdürlüğü ile koordine olunarak 
sendikamız eşliğinde Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü Elektrik 
ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı 

Kamil Özkan ve ekibi ile zaman 
zaman TSE’nin de katılımları ile 
gerçekleştirilecek sanayi ziyaretlerine 
devam edilmesini ve bu yönde bir 
plan yapılarak Ankara’daki şirketlerin 
ziyaret edilmesine yönelik taleplerini 
aktardılar.

Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca, Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü 
Elektrik ve Elektronik 
Sanayi Daire Başkanı 
Kamil Özkan’ı ziyaret 
ederek MDR’ın sektöre 
etkilerinden ve mevcut 
destek mekanizmalarının 
eksiklerinden söz ederek 
sektörel sorunları aktardı.
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Sağlık ve Sigorta Yöneticileri 
Derneği’nin 3-6 Kasım 2022 
tarihleri arasında düzenlenen 

9. Ulusal Kongresine, Sendikamızı 
temsilen katılım sağlayan Başkan 
Yardımcımız Uğur Mumay kongrenin 
son gününde gerçekleşen panelde Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu’muzun kısa özetini 
sunarak katılımcıları bilgilendirdi. 
Panelde ayrıca TİTCK’dan Fatih Topuz, 
Tümdef Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Yaz, Global firmaları temsilen Boston 
Scencific Serhan Acar, GE firmasını 
temsilen Mustafa Yıldırım panelist 
olarak katılım sağladılar.

Kongre açılışında konuşan Sağlık 
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, 
geleceğe liderlik etmek için geçmişi 
iyi analiz etmek gerektiğini 
belirterek “Sağlıkta dönüşüm programı 
ile finansman, hizmet kalitesi, 
genel sağlık sigortası ve sağlığa 
erişim gibi birçok konuda yaşanan 
sorunlarda çok büyük yol kat 
ettik. Pandemi sırasında sağlıkta 
sağladığımız başarı, yurt dışında 
da sağlık sistemimize olan güveni 
artırdı. Sağlıkta değer arayışı 
giderek önem kazanıyor. Sağlıkta 
finansal sürdürülebilirliği sağlamak 
ve değer temelli sağlık herkesin 
yoğunlaştığı konular. Hastaya bizi 
nasıl buldun demek yerine, nasıl 
olduğunu sormamız gerek. Hastanın 
ihtiyacına göre şekillenen bir sisteme 
ihtiyacımız var. Gelişen teknolojilere 
sahip olmamız gerekiyor. Doğumdan 
ölüme önce sağlık diyebileceğimiz 
bir toplum kültürü oluşturmamız 

gerek. Bu kongrelerin bize birçok 
fırsat sunacağına ve Türkiye’nin 
sağlık politikalarına odaklanmış 
bu gruptan çok önemli çıktılar elde 
edileceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Kongre Bilimsel Kurul 
Başkanı İsmail Cinel, dünyada her 
şeyin değiştiğine dikkat çekerek “Her 
şey değiştiğinde liderin de yetkisiz 
liderlik konumunda herkese yön 
vermesi gerek,” dedi. Bilimden yana 
olmanın önemine vurgu yapan Cinel, 
“360 derece kapsayıcı bir program 
yapmaya çalıştık çünkü sağlıkla ilgili 
herkes burada. Birbirimizi anlayarak 
geleceğe taşımamız gerek,” ifadelerini 
kullandı. 

Cinel’in ardından söz alan SASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yiğit, 
8. Ulusal Kongre’nin ardından pek 
çok gelişme olduğunu belirterek tüm 
bu gelişmelerin ışığında bir program 
hazırladıklarını söyledi. “Geleceğe 
Liderlik Etmek” temasının bugünü 
ve yarını kucakladığının altını çizen 
Yiğit, “Burada amacımız kendimiz 
için vizyon oluştururken karşı taraf için 
vizyon sağlamak. Network kuracağız 
ve toplum sağlığını ileri götürmek için 
elimizden geleni yapacağız,” dedi.

9 ayrı panelde gerçekleşen kongrede, 
‘Yeni Çağın Liderlik Anlayışı, Neden 
Değer Temelli Sağlık, Bugünden Yarına 
Özel Sağlık Sigortaları, Obezitenin 
Finansal Yükü, Hastanelerde Bugün 
ve Gelecek, İlaç Endüstrisini Gelecekte 
Ne Bekliyor, Geleceğin Sağlığı Sağlığın 

Geleceği, Yaşlanan Nüfus ve Artan 
Sağlık Harcamaları, Tıbbi Cihaz ve 
Malzeme Sektöründeki Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri’ konularında sunumlar 
yapıldı.

Bu kongreye katılarak, Sağlık ve Sigorta 
Yöneticileri Derneği’nin üyeleri ve 
katılımcılarına sektörümüzün istatistiki 
verilerini, hacmini, faaliyetlerimizi, 
sorunlarımızı ve beraberinde çözüm 
önerilerimizi aktararak sektörümüzü 
daha yakından tanımaları yönünden 
bilgi edinmeleri sağlandı.

Sağlık ve Sigorta 
Yöneticileri Derneği’nin 
(SASDER), 9. Ulusal 
Kongresi’nde sağlık ve 
sigorta sektörlerinin 
paydaşları Antalya’da bir 
araya geldi. Kongrede 
farklı panellerde yeni 
ekonomik gelişmeler 
ışığında son dönemde 
yaşananlar, sağlık ve 
sigorta sektöründeki yeni 
dinamikler, medikal 
enflasyonun taraflara 
etkileri konuları ele 
alındı. 

SASDER 9.ULUSAL KONGRESİ 
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Kongrede günün açılış 
konuşmasını TİTCK Başkan 
Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan 

Fırat MDR sürecine ve dikkat edilmesi 
gerekenlere değinerek başladı. 
TİTCK Onaylanmış Kuruluşlar Birim 
Sorumlusu Dr. Tuncay Bayrak ‘Tıbbi 
Cihaz Yaşam Döngüsü’, TİTCK Tıbbi 
Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik 
Araştırmalar Dairesi Başkanı Fatih 
Topuz ‘Sağlık Otoritesindeki Tıbbi 
Cihaz Klinik Araştırma Süreçleri 
ve Beklentiler’, TİTCK Klinik 
Araştırmalar Dairesinden Mol. Bio. 
Gökhan Özkan ‘Klinik Değerlendirme 
ve Klinik Veri’, INFOMEDİKA 
Kurucusu Dr. Ergun Konakçı ‘Tıbbi 

Cihaz Klinik Araştırmalarında Yol 
Haritası’, MEDİTERA Kalite Yöneticisi 
Cenk Kılıç Kalkan ‘Tıbbi Cihaz 
Klinik Araştırma Sürecinde Kritik 
Tedarikçileri Seçme ve Değerlendirme’, 
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Evren Homan GÖKÇE 
‘Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında 
Araştırmacının Beklentileri’ ve 
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
‘Tıbbi Cihaz Sektöründe Beklentiler’ 
başlıklı sunumlarıyla kongreye 
katkı sağladılar. Kongrenin bütün 
kayıtlarının ilerleyen günlerde Klinik 
Araştırmalar Derneği YouTube 
sayfasından yayınlanacağı bilgisi 
verildi.

Çalıştayda imalat ve ihracatta 
ileri teknolojiye dayalı ürünlerin 
payının artırılması, Türkiye’de 

üretilemeyen ileri teknolojiye dayalı 
ithal ürünlerin yerli üretimi, ithal 
girdi bağımlılığı sorununun çözümü 
temel konuları çerçevesinde 2024-
2028 yılları için stratejik öncelik, 
hedef, tedbir/program/proje önerileri 
belirlenmesi hedeflendi. Kalkınma 
Ajansı’nın 2023 yılı faaliyet planı 
çalışmaları kapsamında Tıbbi Cihaz 
Sektörü için Kalkınma Ajansı’nın 
yıllık programına alabileceği program 
ve faaliyetlere ilişkin sorular 
yanıtlandı. Sektörel sorunlar ve ajans 
programına alınabilecek gündem 
maddeleri aktarıldı. Çalıştayı takiben 
Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihaz 

Sorumlusu Ebru Öztürk Genel 
Sekreterimizle, zoom üzerinden ayrı bir 
görüşme yaparak Genel Sekreterimize 
ajans çalışmalarına ilişkin potansiyeli 
aktardı ve Genel Sekreterimizden bu 
çalışmaların önceliklendirilmesi ile 
ilgili görüşlerini aldı. 
Sektörün karşı karşıya olduğu MDR 
uyum sürecinin kapsamı, insan 
kaynakları, test ve analizler, klinik 
çalışmalar, uygunluk değerlendirme 
süreci, sigortalama gerekleri açılarak 
ajansın bu ihtiyaca verebileceği 
yanıt üzerinde fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ankara Kalkınma Ajansı, 
MDR süreçlerine yönelik mentorluk 
programını 2023 yılı programına 
alarak, sendikamızla ortak hareket 
etme niyetini aktardı. 

Ankara Kalkınma Ajansında 
Tıbbi Cihaz Sektör Sorumlusu 
Ebru Öztürk başkanlığında 
Sendikamız Genel Sekreteri 
İlke Eren Karaca ile Bora Yaşa 
(GEOTEK), Yücel Sapanci 
(TULPAR), Fatin Dağçınar 
(OSTİM MEDİKAL KÜME), 
Yekta Yeğen (TÜMDEF)’in 
katılımları ile Ankara İleri 
Teknoloji Ekosisteminde 
Strateji Belirleme Çalıştayı 
7 Ekim tarihinde gerçekleşti. 

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA İLERİ TEKNOLOJİ 
EKOSİSTEMİNDE STRATEJİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI

5.ULUSAL KLİNİK 
ARAŞTIRMALAR 
KONGRESİ
Online olarak gerçekleştirilen 
ve üç gün süren Ulusal Klinik 
Araştırmalar Kongresi’ne Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
ve MYM Direktörümüz Nurdan 
Başdoğan katılım sağladılar.  


