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CNR Expo Türkiye’de Fuarcılığın Markasıdır
“İstanbul Health Expo’nun dördüncüsü ve Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi’nin 
ikincisi gerçekleştiriliyor. Organizasyona 5 bin civarında kişinin katılım gösterdiğinin bilgisini aldım. 
Sağlık sektörümüzün ilerlemesi adına bu güzel etkinliği düzenleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dernekleri Federasyonu ve CNR Holding’e teşekkür ediyoruz. CNR EXPO Türkiye’de fuarcılığın 
markasıdır. Aynı zamanda fuarların da ilk başladığı yer yine burasıdır. Birçok alanda fuarlara ev 
sahipliği yapmaktadır. Bunun için Ceyda Erem Hanım’a ve ekibine de teşekkür ediyoruz.
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Sağlık sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katma değer 
sağlamak amacıyla 24-26 Kasım 2016 tarihleri arasında 

CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen “ İstanbul Health Expo– 
4. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Bütünleşik Sağlık 
Hizmetleri Fuarı” ve “2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve 
Bakım Kongresi“ Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra “ Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan gibi hükümetin ve 
kamunun önemli isimlerini ağırladı.

Hükümetimizin ve sağlık alanındaki önemli kuruluşların 
temsilcilerini bir araya getiren Sağlık Fuarı’nda 2023 hedefleri 
doğrultusunda sağlık alanında gerçekleştirilen ve hayata 

Sağlık Sektörüne Yön Veren İstanbul Health Expo 
Kamunun Zirvesine Dönüştü

geçirilecek yeni uygulamalar açıklandı. Sağlık Fuarı ile bir 
arada gerçekleştirilen 2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve 
Bakım Kongresi’nde alınan kararlar, sağlık sektörünün yol 
haritasının çizilmesine katkıda bulunacak.

Acıbadem, Medical Park, Medicana, Medipol, Kolan, 
Avrasya, Yunus Emre, Emsey, Safa, Bahat hastanelerinin 
yönetim kurulu başkanları ve bir çok özel hastane 
yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen OHSAD 
(Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ) Kurultayı 
İstanbul Sağlık Fuarı’nda gerçekleştirildi. İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü, her ilden kamu hastane 
birlikleri, devlet üniversite hastaneleri ve bunların mali ve 
idari başkanları fuar alanlarında kurumsal olarak boy gösterip, 
kongre etkinliklerinden de yoğun bir şekilde faydalandılar.
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Son yıllarda sağlıktaki dönüşümle beraber bu alanda çok gü-
zel işler yapmaya başladık. Aralarında Samsun, Uşak, İzmir, 

Ankara gibi şehirlerin bulunduğu bazı illerde sağlık kümelen-
me noktalarını oluşturduk. Bu sağlık kümelenme noktalarını 
Anadolu’nun doğusuna da yayacak çok önemli teşvik tedbir-
leri aldık. Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ilimizi cazibe merkezi 
haline getirme konusunda radikal, keskin teşvik tedbirleri aldık. 
Öylesine teşvik edici kararlar ki herhangi bir projeyi devlet, 
yatırımcıyla oturacak, konuşacak ihtiyacına uygun olarak her 
türlü desteği verecek. Buna ürettiği ürünü satın alması da dahil, 
ilk yatırımda destek, işletmede destek, çalıştırdığı personelin 
maliyetinin azaltılmasında destek de dahil olacak. 

Dolayısıyla artık istediğiniz ürünü Türkiye’de yapmak 
için önünüzde hiçbir mazeret kalmadı. İlk hedefimiz 

İlk hedefimiz millileştirme ve yerlileştirme olmalı
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Health Expo organizasyonuna övgüler yağdırdı

millileştirme ve yerlileştirme olmalı 
Hali hazırda 315 bin vatandaşa evde düzenli sağlık hizmeti 

veriyoruz. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlıkları el ele, toplumda desteğe ihti-
yaç duyan kesimlerinin her türlü hizmetini vermek için adeta 
yarış halinde, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. AK Parti 
iktidarı olarak eğitim ve sağlık alanlarını öncelikli hedefle-
rimiz olarak seçtik. AK Parti iktidarı olarak sağlık alanında 
7,5 milyarlık bir bütçeyle başladık. Şu anda 115 milyar lira 
ile eğitimden sonraki en büyük bütçeyi sağlığa ayırdık. Son 
kerteye gelmeden sağlığın değerinin bilinmesini istiyoruz. Bu 
nedenle birinci, ikinci ve üçüncü kademe sağlık hizmetlerinin 
yapılması için çalışıyoruz.

SAĞLIK YATIRIMLARI İÇİN ALT YAPIMIZ HAZIR
Sağlıkta yerli üretim ve millileştirme çok önemli. Bugün 

bununla ilgili yapılabilecek her türlü girişim için hükümetimiz 
gerekli tedbirleri almıştır, altyapıyı hazırlamıştır. Bahanemiz 
yok. Biz her şeyi yapabiliriz. Gelişmiş ülkelerde ne varsa daha 
iyisini bu ülke insanı rahatlıkla yapar. Bunu daha önce göster-
di. Şimdi yavaş yavaş ‘Türkiye’ye filanca işin ambargosunu mu 
koysak, filanca kısıtlamaları mı yapsak’ gibi modası geçmiş 
bazı laflar duymaya başlıyoruz. Buradan açıkça söylüyorum; 
bu milleti kısıtlamalarla, yasaklamalarla terbiye edeceğinizi 
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ülke istiklali için, halkının 
refah ve geleceği için asla ve asla değerlerinden taviz vermez.

Şehir hastaneleri için 30 milyar doların üzerinde yatırım 
yapıyoruz. Sokak aralarında girişi-çıkışı zor olan hastaneler 

var. Mesela acil hastanız var, ambulans trafikten geçip yarım 
saatte 200 metre mesafeyi gidip hastaneye ulaşamıyor. Bütün 
bu mahsurları ortadan kaldıracak şekilde şehir hastanelerini 
kuruyoruz. İki tanesi hazır. Bildiğim kadarıyla Mersin ve Yoz-
gat açılışa hazır. Daha sonra Ankara’daki hastanelerimiz devre-
ye girecek. Peyderpey diğer illerdeki şehir hastanelerini de 
hizmete alacağız. Böylece hastanelerimizin konsolidasyonunu, 
belirli yerlerde sağlık şehirleri olarak toplanmasını da tamam-
lamış olacağız. Bu hastanelerde ambulansla evinden veya 
kaza yerinden alınıp hastaneye getirilen hastaların, acilden 
itibaren sonuna kadar tedavisini tamamlayacağız. Yani geldi, 
ilk müdahaleden sonra senin aciliyetin bitti, hadi şöyle buyur 
demeyeceğiz. O hastanın başından sonuna kadar tedavisini 
tamamlayacağız. 
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İstanbul Health Expo çok kıymetli bir organizasyondur. 
Ayrıca fuar bünyesinde düzenlenen kongre de mükemmel 

şekilde dizayn edilmiş. Bütün sağlık alanlarını kapsayacak 
şekilde, konunun ilgililerini bir araya getiriyor. Düzenlenen 
toplantıların Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal 
Politikalar bakanlıklarımıza, hükümetimize önemli çıktılar 
temin edeceğine eminim.

Kongreyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederim. 
Organizasyon daima birinci önceliğimiz olan sağlığın 
gelişmesine katkı sunacak. Türkiye’de tıbbi malzemenin ve 
ilacın üretiminde yeni hamleler yapıyoruz. Bu sektöre orta ve 
yüksek teknolojili ürünler üretmemiz mümkün. Türkiye’de 
yüksek teknoloji üretimine, yerine göre satın alma garantisi 
vererek ciddi mesafeler aldırdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın öncülüğünde, ona verilmiş bir vazife olarak 
Türkiye’de plazmadan kendi ilaçlarımızı üretecek noktaya 
doğru yürüyoruz. Sadece çok yüksek teknoloji için değil, orta 
ve yüksek teknoloji açısından önümüzde kanaatimce daha 
büyük bir alan var. 

Orta ve yüksek teknoloji malzemeler açısından, Türkiye’de 
yılda 5 milyar lira civarında bir harcamamız var. Bu çok 
önemli bir harcama. Bu harcamayı inşallah önümüzdeki 
yıllarda, büyük ölçüde Türkiye’de üretilen, hem de kamuyla iş 
birliği halinde üretilen ürünlerden temin edebileceğiz. Onun 
çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyoruz. 

AMACIMIZ SAĞLIK HİZMETİNİ MODERNİZE ETMEK
Türkiye’nin 2002’ye kıyasla şartları, ihtiyaçları ve imkanları 

değişiyor. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazı için şu anda strateji 
çalışmalarını yapıyoruz. Sahaya indik, vatandaşla ve sektör 
yöneticileriyle görüşeceğiz ve inşallah önümüzdeki birkaç ay 
içerisinde sağlıkta dönüşümün ikinci fazıyla ilgili stratejileri 
ve eylem planlarını ortaya koymuş olacağız. Son 14 yılda AK 
Parti iktidarları döneminde en çok önemsenen konu başlığı, 
sosyal alanda sağlığa hakkaniyetli ulaşımın önündeki bütün 
engelleri kaldırmak, imkanı olsun olmasın her insanımıza hak 
ettiği sağlık hizmetini en çağdaş, modern ve en ileri şekilde 
verebilmek olmuştur.”

Bu kongre ve fuar mükemmel şekilde dizayn edilmiş

Sağlık Bakanı
Dr. Recep Akdağ

“Organizasyonda emeği geçen SADEFE ve CNR EXPO’ya 
teşekkür ederim. Dünyadaki büyüme ve gelişmenin 

büyük çoğunluğu sağlık alanında gerçekleşiyor. Sağlık sektöründe 
Ar-Ge çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, 
bütün vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası kapsamına dahil 
olmalarını sağladık. Böylece hak ettikleri hizmetleri daha iyi bir 
şekilde alabilmeleri için çok önemli mesafe kat ettik. Sağlıkta 
ve bu alanın gelecekteki finansmanı konusunda yol haritamızı 
belirledik. Zorluklar var ama Türkiye’nin imkanları da var. Bu 
alanda yaşlısından engellisine, yeni doğanından hamilesine kadar 
her türlü sağlık hizmetini anlımızın akıyla yerine getiriyoruz. 
Hükümet ve bakanlık olarak halkımıza en ideal, çağdaş ve modern 
hizmetleri veriyoruz. Türkiye’nin tüketim bazında en önemli 
harcama alanlarından birisi de sağlık ürünleridir. Hükümet 
olarak stratejik yatırım alanlarımızdan biride sağlık alanındaki 
yatırımlarımızdır.” 

Sağlık sektöründe  
Ar-Ge çok önemlidir

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı  
Dr. Mehmet Müezzinoğlu

SGK Başkan Yardımcısı 
Op. Dr. Orhan Koç
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“Her yıl başarısını pekiştirerek yoluna devam 
eden İstanbul Health Expo’nun medikal-

sağlık sektörü ile kamuyu bir araya getiren özel 
bir platforma dönüşmesi bizi gururlandırdı. Sayın 
Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere 
Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet 
Müezzinoğlu ve kamu alanının önemli isimleri 
fuarımıza teşrif ettiler. Hükümetimize, bizim 

yanımızda oldukları, iyi işler yaptığımızda bizi gururlandırıp, onurlandırdıkları ve ülkemiz adına var 
gücümüzle çalışmamız konusunda bizi yüreklendirdikleri için şahsım ve CNR Holding adına teşekkür 
ediyorum. Özellikle Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın İstanbul Sağlık Fuarı kapanış programında 
bizim için söylediği güzel sözler, ülkemize olan güvenimizi ve işimize olan inancımızı daha da 
güçlendirdi. Biz de Başbakanımız Sayın Yıldırım’a bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Bugün geldiğimiz konumda Allah’a şükrediyoruz.

Fuarımız ile bir arada düzenlenen kongremizde, sağlık sektörünün önemli temsilcileri bir araya 
geldi. Türkiye’de sağlık alanında önemli uygulamaların önünü açacak kararlar aldılar. Bu kararları 
hükümetimize anlattılar. Sağlık alanında önemli uygulamaların kapılarını aralayacak güzel kararların 
alındığı bir platforma ev sahipliği yapmak bizi ayrıca onurlandırıyor.

Bizim işimiz gücümüz ülkemiz için çalışmaktır. Hükümetimizin desteği ile bundan sonra daha da 
güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz.

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuarımızda, sağlık sektöründe inovasyon ve teknolojik 
gelişmeleri konu edinen, alanında markalaşmış 220 konuşmacının yer aldığı kongreye, ayrıca 11 
sempozyuma, 5 eğitim sertifikasyonu programı ve 3 SGK Çalıştayı’na da ev sahipliği yaptık.

1.000 kişilik ana salon dahil 6 farklı salonda gerçekleşen sempozyumlarda, 34 farklı konu 
derinlemesine tartışıldı ve sertifikasyon programlarına yer verildi. Önümüzdeki yıl faaliyetlerimize 
yenilerini de ekleyerek, Türk sağlık sektörüne hizmet ve katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz.”

Bizim işimiz 
gücümüz ülkemiz 
için çalışmaktır

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ceyda Erem


