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Başkan Yardımcımız L. Mete 
Özgürbüz, Sayman Yönetim 
Kurulu Üyemiz Gülşah Sönmez 

ile Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca’nın katıldığı toplantıda diğer 
STK’lardan da birer temsilci bulundu.  

Toplantıda Şehir Hastanesi 2. Etik 
Kurul Başkanı Prof. Dr. F. Emre 
Canpolat, Bilkent Şehir Hastanesi 
bünyesinde klinik değerlendirme 
ve klinik araştırma aşamalarında 

verebilecekleri destekleri aktardı ve 
yürüttükleri 2400 dosyadan 18’inin 
tıbbi cihaz araştırması olduğunu 
bu sayının artmasını temenni 
ettiklerini belirtti. Sektörden klinik 
araştırma için gelen talepleri özel 
bir ilgi ile takip edeceklerini, her tür 
akademik ve idari desteği sunmaya 
hazır olduklarını belirten Canpolat, 
çalışmalarda sorumlu araştırmacının 
şehir hastanesinden olması 
gerektiğini ancak başka doktorların 

da eklenmesi istendiğinde yardımcı 
araştırmacı olarak eklenebileceğini 
böylece başka araştırmacıları 
da kapsayabilecek bir hizmet 
sunabileceklerini ekledi. Özellikle 
2. Etik Kurul olarak çok hızlı (15 
gün gibi sürede) onay verdiklerini, 
çalışmalara istatistiksel analiz desteği 
verebileceklerini, yeterli hasta 
sayılarına kısa sürede erişilebildiğini 
ve başvuruların web sitesi üzerinden 
yapılabildiğini belirtti.

Bakü’de Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev 
tarafından kabul edilen 

Bakan Koca, sonrasında mevkidaşı 
Musayev’le de bir araya geldi. Sağlık 
Bakanlığı ve Azerbaycan Sağlık 
Bakanlığı üst düzey yetkilileri, sigorta 
şirketleri ve sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren özel sektör yetkililerinin 
katılım sağladığı fuara Sendikamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir 
konuşmacı olarak yer aldı. Başkan 
Yardımcımız Onur Özcan, Sayman 
Üyemiz Gülşah Sönmez, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Murat Topçu, 
Üyemiz Sevgi Ökten ve Deniz Acar 
standlı ve bireysel olarak katılım 
sağladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki iş birliklerinden 

bahsederek ilaç, tıbbi malzeme 
ve cihaz, kozmetik, sağlık bilişim 
sistemleri, uluslararası hasta tedavisi 
ve sağlık yatırımları alanlarında iki 
ülkenin karşılıklı birer ticari partner 
olduğuna dikkat çekti.
Bakan Koca, Azerbaycan’daki Türk 
yatırımlarının 12 milyar doları 
geçtiğini, Türkiye’deki Azerbaycan 
yatırımlarının  20 milyar doların 
üzerinde, ikili ticaret hacminin ise 
5 milyar dolar civarında olduğunu, 
Sağlık İş Forumu gibi etkinliklerin 
cumhurbaşkanlarının belirlediği 
15 milyar dolarlık hedefe katkı 
sağlayacağına inandığını belirterek 
“Bu tür etkinliklerin önümüzdeki 
yıllarda sadece Türkiye ve 
Azerbaycan’ın katılımıyla değil, Türk 

Devleti Teşkilatının üyeleri olan 
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve Macaristan ile 
Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de 
içine alacak şekilde genişletilmesini 
öneriyorum,” diye konuştu.
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev de 
her alanda olduğu gibi sağlık alanında 
da Türkiye ve Azerbaycan’ın çok iyi 
ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.
Bakan Koca ve Musayev, sağlık 
sistemleri, acil sağlık hizmetleri, 
sağlık bilgi sistemleri, sağlık 
eğitimi gibi alanlarda iş birliğini 
güçlendirme konusunda mutabık 
kaldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki 
sağlık alanında var olan ilişkilere ivme 
kazandırılması amacıyla yeni projeler 
ele alındı.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NİN 
DÜZENLEDİĞİ KLİNİK
ARAŞTIRMA TOPLANTISI
Bilkent Şehir Hastanesi Klinik Araştırma ekibi ile TİTCK aracılığı ile 
düzenlenen toplantıda tıbbi cihaz sektörünün klinik değerlendirme ve 
araştırma ekibine erişimi araştırma kurgusu ve araştırma onay aşamaları 
hakkında sektörün yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 
SAĞLIK İŞ FORUMU VE FUARI 

22-23 Eylül 2022 tarihinde 
düzenlenen Azerbaycan-Türkiye 
Sağlık İş Forumu ve Fuarı Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
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MEDICA 
2022 FUARI
Medikal sektörüne yönelik dünyanın 
en önemli ve en büyük fuarı olan 
Medica Fuarı, 14-17 Kasım 2022 
tarihleri arasında Almanya’nın 
Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. 
Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen 
Medica 2022 fuarına, Türkiye’den 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB)’in  13’üncü defa düzenlediği 
milli katılım organizasyonu ile 57 
firma ve 173 bireysel firma olmak 
üzere toplam 230 Türk firması 
katıldı. 

Geçen yıl 46 bin profesyonel 
tarafından ziyaret edilen fuarda, 
bu yıl Türkiye, 834 metrekarelik 
ülke standı ile yer aldı.  Sendikamız 
üyelerinden Ceren Üretim,  
Plasti-med, Meditera, Üzümcü, 
Demersan, Mixta Medikal, Etkin 
Tıbbi Cihazlar, Gatamed, Elektro-Mag 
ve Geotek Medikal de fuara katılım 

sağladılar. On binlerce kişinin ziyaret 
ettiği fuar bu yıl 4 bin 300’den fazla 
katılımcıya ev sahipliği yaptı. Sağlık, 
medikal ve ekipmanları sektöründe 
faaliyet gösteren ihracatçı firmalar 
fuarda, medikal cihazlar, ürünler, sarf 
malzemeleri, hastane mobilyaları, 
cerrahi ekipmanlar, ortopedik 
ürünler, ilaç ve yazılım ürünleri gibi 
çok çeşitli ürünleri tanıtma fırsatı 
buldu. 

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu 
Sn. Ayşegül Gökçen Karaarslan, T.C. 
Düsseldorf Ticaret Ataşesi Sn. İrem 
Ekmekçi Konuk ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Adil Pelister başta 
olmak üzere İKMİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İKMİB TİM Delegeleri ile 
Yönetim Kurulu Danışmanı ve Sektör 
Danışmanı fuar katılımcılarını ziyaret 
ederek başarılar diledi.

Fuara katılan İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, fuarın sektör 
için öneminden bahsederek, “Medikal 
alanda dünyanın en büyük fuarı olan 
Medica, sağlık sektörüne yönelik son 
teknolojik gelişmeleri yerinde görmek 
açısından ve sektörün gelişimi için 
büyük önem taşıyor. Bu yıl fuara 

Birliğimiz tarafından 13’üncü kez 
gerçekleştirilen Türkiye milli katılım 
organizasyonu ile 57 firmamız 834 
m2 alanda katılırken bireysel olarak 
da 173 Türk firmamız katılımcı oldu. 
Eczacılık ürünlerinde dış ticaret 
fazlası veren Almanya, Türk kimya 
sektörü genel ihracatımızda ilk on 
aylık verilere göre 6’ncı sırada yer 
alırken, eczacılık ürünleri ihracatında 
ise 3’üncü sırada yer alıyor. Bu 
dönemde Almanya’ya yapılan 
eczacılık ürünleri ihracatımız geçen 
yıl aynı döneme kıyasla yüzde 38,10 
artışla 54,5 milyon dolara ulaştı. 
Yine on aylık eczacılık ürünleri 
toplam ihracatımız 1,14 milyar dolar 
oldu. Almanya’nın eczacılık ürünleri 
ithalatında ilk üç sırayı Belçika, ABD 
ve İsviçre oluştururken, Türkiye 
35’inci sırada yer alıyor. 2021 yılında 
ülkemizin Almanya’nın eczacılık 
ürünleri ithalatından aldığı pay yüzde 
0,08 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 
burada büyük bir potansiyel olduğunu 
görüyoruz. Bizim pazar payımızı 
yüzde 1’in üzerine çıkarmamız 
gerekiyor. Bu açıdan fuarın yeni iş 
birliklerine önemli katkı sunacağına 
inanıyoruz,” dedi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE SAĞLIK VE 
TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

‘Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Kapsamında Denetim Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası 
Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesi ile Sağlık ve 
Medikal Sektöründe Veri Paylaşımı 
Çalıştayı’ na Eğitim Danışmanımız 
Derya Koç ve MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan katıldı.
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Orhan Aydın, Türkiye’nin diğer 
ülkelere sağlık alanında rol 
model olduğunu vurgulayarak 

sağlık alanındaki yatırımların 
önemine değindi. 2003-2010 
yılları arasında Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın ortaya koyulduğunu 
belirterek sağlık sisteminde 
gerçekleştirilen reformların birçok 
farklı sistemin farklı yönlerinin 
transfer edilmesi ve sentezlenmesiyle 
oluşturulan hibrit bir Türkiye 
modelini ortaya çıkardığından 
bahsetti. Kısa bir zaman zarfında 
Türkiye’nin sağlık alanında politika 
transfer eden bir ülke durumundan, 
politika ihraç eden bir model haline 
geldiğini vurguladı. 

Askon Samsun Şube Başkanı Ahmet 
Alp Doğru da konuşmasında, 
Türkiye’ye döviz kazandırmayı 
hedeflediklerini ve Türkiye’nin sağlık 
alanında kümelenme konusunda 
önemli bir yere sahip olduğunu 
belirtti. 
Zirveye Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali 
Oruç ve yerli-yabancı sağlık sektörü 
temsilcileri katılım sağladı. İki 
gün boyunca çeşitli oturumlarla 
gerçekleştirilen konferans, üçüncü 
gün tıbbi cihaz üretici firmalarına 

gerçekleştirilen (Bahadır Tıbbi Aletler 
ve Aygün Cerrahi Aletler) fabrika 
ziyaretleriyle sonlandı. 
Oturumlarda Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 
akademisyenlerin yanında TÜSEB, 
TÜSKA, TİTCK, Aselsan, Samsun 
İl Sağlık Müdürlüğü ve sektörden 
firma temsilcilerinin konuşmacılarına 
yer verildi. Toplantıya yurtdışından 
100 kişiye yakın katılım sağlandı. 
Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde 
sağlık sektöründeki genel sorunlar 
ve tıbbi cihaz üreticileriyle yeni 
teknolojiler hakkında konuşuldu.

Çalıştayın ilk günü PwC 
Direktörü Nedim 
Bayraktaroğlu’nun ve GİB 

Grup Başkanı Osman Kırbaş’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. 
Çalıştayda ayrıca Risk Analizi Genel 
Müdürlüğü’nden Özlem Önal, 
TİTCK’dan Denetmen Safter Özden 
ve Vecdi Şen, PwC Direktörü Bumin 

Kaan Köktürk konuşmalarıyla katkı 
sağladılar.

Osman Kırbaş konuşmasında, 
kayıt dışılığın tespit edilmesi, 
kayıt dışı ekonomide sektöre özgü 
çözümler, sağlık sektöründe kayıt 
dışılık, gönüllü uyuma değindi. 
TİTCK’dan Vecdi Şen ve Safter 

Özden konuşmalarında kurum 
tanıtımı, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri, 
Faaliyetleri, kayıt dışı ekonominin 
artmasının nedenleri ve ÜTS 
sisteminden bahsettiler.  Bumin 
Kaan Köktürk ise konuşmasında CE 
işaretinin önemi, Tareks sistemi ve 
tıbbi cihazda tereddütlü ürünlere 
dikkati çekti. 

SAMSUN İKİZTEPE 
SAĞLIK ZİRVESİ
MYM Direktörümüz Nurdan Başdoğan ve TCESİS Eğitim 
Danışmanı Derya Koç’un katıldığı ve Askon Samsun Şubesi 
tarafından düzenlenen 1.Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi, Askon 
Genel Başkanı Orhan Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 
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Panelin açılış konuşmasını 
TOBB Medikal Meclis Başkanı 
ve aynı zamanda SEİS Başkan 

Vekilimiz Levent Mete Özgürbüz 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Öztürk Oran gerçekleştirdi. Tıbbi 
Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik 
Araştırmalar Daire Başkanı Fatih 
Topuz sunumunu aktardı. 

TOBB Medikal Meclis Başkanı Levent 
Mete Özgürbüz moderatörlüğünde 
gerçekleşen “Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliği’nin temeli, etkileri 
ve uyumu” konulu ilk oturumda 
panelist olarak TİTCK Başkanı Dr. 
Asım Hocaoğlu, SGK Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi 
Cihaz Daire Başkanı Uzm. Ecz. 
Alkan Demirtaş, Ticaret Bakanlığı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve 
Piyasa Gözetim Daire Başkanı 
Sayın Sezen Leventoğlu, TÜMDEF 
Başkanı Kemal Yaz, SEİS Başkanı 
Metin Demir yer aldılar. Başkanımız 
Metin Demir yerli üreticinin MDR 
hazırlıklarını destekleyebilmek için 
kamu kurumları ile yürüttüğümüz 
çalışmaları aktardı. Ticaret 
Bakanlığı’nın prefinansman 

imkânının İGE aracılığı ile 
kolaylaştırıldığına, teminat 
zorluğunun ortadan kalktığına ve 
yıllık 4 milyon TL’ye kadar destek 
verildiğine değindi. 

“Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’nin 
sektöre yansımaları, geri ödeme, satın 
alma ve ihale süreçlerine etkileri” 
konulu ikinci oturum yine TOBB 
Medikal Meclis Başkanı Levent Mete 
Özgürbüz moderatörlüğünde ve 
panelist olarak Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürü Mücahit Özdemir, 
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler 
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet 
Hakan Fırat, Tıbbi Cihaz Kayıt ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı Ömer 
Faruk Kuru, Tıbbi Cihaz Onaylanmış 
Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire 
Başkanı Fatih Topuz, SGK Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Uzm. Ecz. 
Alkan Demirtaş ile sektörü temsilen 
ARTED Başkan Yardımcısı Serhan 
Acar ve SADER Başkanı Dr. Alp 
Tunç’un katılımları ile gerçekleşti. 

Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
(MDR)’nin Tedarik Süreçlerine 
Etkileri Paneli’ne sektörden de 

geniş katılım sağlandı. Toplantının 
odağında MDR’ın maliyet yükü, geri 
ödeme aksaklıkları, tedarik zincirinde 
kopma ve sağlık hizmet sunumunda 
aksama riski vardı. 

Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
sunumunda, Türkiye pazarının SUT 
fiyatları, ödeme vadelerinin uzunluğu 
gibi nedenlerle cazip olmadığını, 
MDR’ın tüm dünyada üreticilere 
yüklediği maliyetlerin sonucunda 
oluşabilecek tedarik zorluğu, 
sağlık harcamalarında artış, ürün 
çeşitliliğinde azalma, ihracat gelirinde 
azalma ve hizmet sunumunda 
aksama risklerine değindi. Tehditler 
karşısında kurumlar arası iş birliği 
ve etkili koordinasyon ile veriye 
dayalı analiz yapılması, yerli üretim 
için seferberlik ve tedarik sürecinin 
kolaylaştırılması gerekliliğine vurgu 
yaptı. 

Panel sonucunda DMO Genel 
Müdürü Sayın Mücahit Özdemir’in 
önerileriyle kamu kurumları 
arasında bir koordinasyon grubunun 
kurulması ve çalışma grubuna sektör 
temsilcilerinin de destek vermesinin 
faydalı olacağı kararı alındı.

YENİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ (MDR)’NİN 
TEDARİK SÜREÇLERİNE ETKİLERİ PANELİ
 
SEİS – SADER – ARTED - TÜMDEF iş birliğiyle, TOBB ev sahipliğinde 27 Ekim Perşembe günü “Yeni Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği (MDR)’nin Tedarik Süreçlerine Etkileri Paneli” gerçekleştirildi. 
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Türkiye İşveren Sendikaları  
Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan 
Genel Kurulu 06 Aralık 2022 tarihinde 
Ankara ATO Congresium’da 
gerçekleştirildi. 

Sendikamız Başkanı Metin 
Demir’in de Divan Başkanı 
olarak yer aldığı genel kurula; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri, bakanlar, 
siyasetçiler, siyasi parti genel 
başkanları, TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, genel kuruldaki 
konuşmasında Türkiye’nin 
gelişmesine, kalkınmasına, 
büyümesine yaptıkları katkılar 
için kuruluşundan bugüne TİSK 
bünyesinde gayret göstermiş herkese 
teşekkür etti. TİSK Başkanı Özgür 
Burak Akkol ve yönetim kurulu 
üyelerinin, Türkiye’nin, küresel 
Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna 
savaşı gibi zorlu sınamalardan 
geçtiği bir dönemde görevlerini 
layıkıyla yerine getirdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel 
kurulda güven tazeleyecek TİSK 
yönetimine başarılar diledi. 
Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
bir ülkede işveren sendikasının 60. 
kuruluş yılını kutlamasının son 
derece önemli olduğuna dikkat 

çekerek, Türkiye gibi sanayileşme 
tarihi kısa olan bir ülke için 60 
yılın az olmadığını söyledi. İşçi ve 
işverenler arasındaki iş birliğinin 
Türkiye’nin demokratikleşmesiyle 
paralel seyreden bir durum 
olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye 
demoratikleştikçe özgür sendikacılık, 
özgür sendikal mücadele, emek 
mücadelesi, işçi ve işveren arasındaki 
barışın gerçek temelleri üzerine 
kurulabileceğine vurgu yaptı.Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol da çalışma 
hayatına kazandırdıkları önemli 
hususlara işaret ederek, yılbaşında 
asgari ücrette tarihi bir mutabakata 
imza attıklarını ve asgari ücretten 
artık vergi alınmadığı hatırlatarak, 
asgari ücretten vergi almayan 
Avrupa’daki sadece iki ülkeden 
birinin Türkiye olduğunu söyledi. 

30-40 yılın hayalinin devlet, işçi 
konfederasyonları ve TİSK’in ortak 
bilinciyle gerçeğe dönüştürüldüğünü 
ifade eden Akkol, 6 ay sonra yine 3’lü 
mutabakatla çalışanların emeğini 
enflasyona karşı koruduklarını 
belirterek, “Bunun devamı için 
elimizi taşın altına koymaya hazırız. 
Ayrıca her zaman ifade ediyoruz. 
Asgari ücret taban ücrettir. Makul 
olması gerekir. İmkânı ve gücü olan 
işverenlerimizi, bunun üzerinde 
ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. 
Sizin huzurunuzda bunu bir kez 
daha söylüyorum,” dedi. Akkol 
konuşmasında; üye sendikaların 
önemli başarılara imza attıklarına 
değindi ve Sendikamız Başkanı Metin 
Demir’in sağlık endüstrisinde geri 
ödeme fiyat ve vadeleri konusunda 
yaptığı çalışmalara da vurgu yaptı.
En önem verdikleri ve çözmek için 
sonuna kadar çaba gösterdikleri 
konulardan birinin çalışma 
hayatındaki kutuplaşma olduğunun 
altını çizen Akkol, devlet, işçi ve 
işverenin ayrı olduğu bir algıyı 
keskinleştiren söylem ve aksiyonların 
halen bulunduğuna dikkati çekti.
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