




Medikal 2017 Özel Sayı 1

Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli 
üretimin payını artırmak, medikal sanayi KOBİ’lerini 
uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek ve 
ülkemizin %85 yurtdışına bağlılığını minimum seviyeye 
çekme amacıyla kurulmuştur.

Küme; üye fi rmaların araştırma ve geliştirme faaliyetleri-
ne destek olma, insan kaynaklarının geliştirilmesi, iletişim 
ve bilgi paylaşımının artması ve sıklaşması, uluslararası 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, ihtiyaçlar doğrultusunda 
projeler geliştirilmesi, ilgili tarafl arın bir araya getirilmesi 
ve lobi çalışmalarını yürütmektedir. www.medikalkume.com
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Tıbbi cihaz sektörünün büyüklüğü dünya genelin-
de 400 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaştı. 
Küresel ekonomideki gelişmeler mercek altına 
alındığında sektör, ciddi büyüme ivmesi yaka-

layan alanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hastane-
lerin teknoloji yoğun işletmeler haline gelmesi, teknolojik 
değişimler ve yenilikler, biyomedikal mühendisliği alanın-
daki gelişmeler, dünyanın tıbbi cihaz pazarındaki rekabeti-
ni artırıyor. Sektörün rekabetçilik düzeyi, ana ürün grupları 
için farklı seyrediyor. Her alt ürün grubu için genel bir re-
kabetçilik düzeyinden bahsetmek mümkün değil. 

Ürün türleri genelde; İleri Teknoloji Ürünler, Orta Tekno-
loji Ürünler ve Düşük Teknolojili Ürünler olmak üzere üç 
temel kategoride sınıfl andırılıyor. MR gibi görüntüleme 
cihazları ileri teknoloji odaklı ürünler; plasma sterilizas-
yon, implantlar orta teknolojili ürünler; otoklavl, hastane 
yatakları, ortopedi ürünleri, sarf malzemeleri de düşük tek-
nolojili ürünler sınıfında değerlendiriliyor. 

Yapılan analizlerde, küresel oyuncuların pazar paylarını 
korumak ve büyümek için şu stratejileri benimsedikleri 
ifade ediliyor: Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayrılan 
kaynakların artması, değişen sağlık hizmeti alımı eğilimle-
rine bağlı olarak; evde bakım, kişisel sağlık alanında ürün 
ve hizmetlere ilişkin cihaz ve hizmet sunumu, bütünleşik 
ve sisteme yönelik ürün ve hizmetlerin sunumu; hastane 
yazılımları, kullanıcıya kolaylık sunan fonksiyonel ürün-
ler, akıllı uygulamalar, ileri teknoloji ile tıbbi cihazların 
sürekli gelişimi; mikro kameralar, sensör teknolojileri, 
biyomalzeme, mikrocerrahi, yazılım entegrasyonu vb., ge-
lişmekte olan pazarlarda, belirli ölçeğe ulaşmış tıbbi cihaz, 
yazılım ve teknoloji şirketlerinin satın alınması yöntemi ile 
pazara girilmesi.

Cazibesini katlayan sektörde dışa bağımlıyız
Tıbbi cihaz pazarında faaliyet gösteren fi rmalar için dikkat 
çeken bir diğer husus ise alt ürün grupları bazında gele-
cek projeksiyonlarını yapmaları. Gelişmekte olan alt ürün 
gruplarında fi rmaların ne tür şirketleri satın aldıkları, alt 
ürün gruplarında değer zincirine dahil ettikleri yeni tekno-
loji ve ürünleri anlamak gelecek stratejilerini belirlemek 
için önemli.

Her geçen gün cazibesini katlayan sektör, Türkiye’de de 
aynı ilgiden nasibini alsa da yerli ürünler için alınacak 
mesafe var. Türkiye, tıbbi cihazda yüzde 85 oranında dışa 

bağımlı. Ülkemizdeki sektörel faaliyetlerin yeterli üretim 
ve araştırma düzeyine ulaşmadığı söyleniyor. Ancak son 
yıllarda önemli yasal ve kurumsal gelişmelerin yaşandığı 
sektörde, geleneksel ürünlerin yanında, yapılan yatırım-
larla ileri teknoloji ürünler düzeyinde sınırlı sayıda da olsa 
üretime geçildi. 

Oyunu küresel oyuncular kuruyor
Yerli üreticilerin, sektörün yapısı ve rekabeti belirleyen ana 
faktörlere bağlı olarak iç pazarda rekabetçi olmadığı gerçe-
ğiyle karşı karşıyayız. İç piyasada rekabet şartlarının gide-
rek zorlaşması, tıbbi cihaz üreticilerinin ihracat pazarlarına 
yönlenmesine sebep oluyor. Ürün çeşitliğinin fazlalığı, 
ihracat pazarlarının da çeşitlenmesi sonucunu doğuruyor. 
Gelişmekte olan, sağlık harcamalarının arttığı, Batılı has-
talıkların görüldüğü ve yaşlanma oranının arttığı pazarlar, 
küresel oyuncular tarafından belirleniyor ve takip ediliyor. 

Yerli üretimin büyümesi, bu bağımlılığı minimum seviyeye 
çekmek ve ürünlerin niteliğini geliştirmek için Devletimi-
zin yoğun çabaları var. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
geçtiğimiz yıl şehir hastanelerini işaret ederek, “Ultrason, 
tomografi  veyahut da MR cihazları gibi bu cihazlar dışında 
hiçbir cihazın o hastanelere girmesini istemiyoruz. Onunla 
ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İhaleleri alan, o yapıları 
yapan fi rmalar da ona göre tedbirlerini alsınlar.” Demişti.

Geleceğ in teknolojilerini barındıran bir alan 
10. Kalkınma Planı’na göre de bu alanda özetle ‘teknolo-
ji üreten ve ihraç edenler’ kazançlı çıkacak. Bu cümleye 
dayanak olarak planda, sağ lık endüstrisinin giderek artan 
kamu harcaması doğ urduğu ve dış a bağ ımlılığın yüksek-
liği, yerli üretimin çoğ unlukla geleneksel teknolojilerde 
olduğu, bununla birlikte tıbbi cihaz alanının; biyoteknoloji, 
nanoteknoloji, mikroelektromekanik ve biliş imin birlikte 
kullanıldığ ı katma değ eri yüksek olan ve geleceğ in tekno-
lojilerini barındıran bir alan olduğu, sağ lık teknolojilerin-
deki geliş menin düzeyi vurgusuyla; bu teknolojileri ürete-
rek ihraç eden ülkelerin kazançlı çıkacağı belirtiliyor. 

Tıbbi cihaz sektöründe, büyük küresel oyuncuların 
karş ısında yerel üreticilerin rekabet ş ansının kısıtlı olduğ u 
bir pazar ortamı bulunuyor. Küresel ş irketler, kendile-
rine rakip olabilecek yerel ş irketleri ya da yeni ürünler 
geliş tirmiş  küçük ş irketleri satın alma yoluna gidiyorlar.  

Bu çabaların, KOBİ cephesinde en dikkat çekici kurumu 
hiç şüphesiz OSTİM. Sektördeki yerli gücünün pekişti-
rilmesi için elini taşın altına koyan OSTİM bünyesindeki 
Medikal Sanayi Kümelenmesi, üyeleri ve paydaşlarıyla 
hem ulusal hem de küresel boyutta ciddi atılımlar yapıyor. 
Öyle ki Türkiye’nin tıbbi cihaz sektöründe gerçekleştirdiği 
toplam ihracatın yüzde 50’sini küme üyeleri gerçekleşti-
riyor.

Sektör temalı üçüncü yayınımızda sağlık alanında önemli 
atılımları yapan ülkemizin, bu sektöre canla başla hayat ve-
ren üreticilerini sayfalarımıza taşıyoruz. 

Detaylarda da göreceğiniz gibi KOBİ, girişimcilik ve üre-
tim sevdasının en belirgin yansıması medikal sanayinde 
yaşanıyor. Öte yandan kalkınma yolunda katma değer için 
çaba gösteren üreticilerimiz sorunlarına da bir an önce çö-
züm bulunması arzusunda…

Başardıkları projeler ve ortaya çıkardıkları ürünlerle gurur 
yaşatanların elinden tutmak, sağlıklı bir geleceğin güçlü 
desteği olacaktır. 

Teknoloji üreten ve ihraç
edenler kazançlı çıkacak

"Sağ lık endüstrisinin giderek  
artan kamu harcaması doğ urduğu 
ve dış a bağ ımlılığın yüksekliği, 
yerli üretimin çoğ unlukla 
geleneksel teknolojilerde olmakla 
beraber, tıbbi cihaz alanı, 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
mikroelektromekanik ve biliş imin 
birlikte kullanıldığ ı katma değ eri 
yüksek olan ve geleceğ in 
teknolojilerini barındıran bir alan 
olduğu, sağ lık teknolojilerindeki 
geliş menin düzeyi ve bu nedenle 
bu teknolojileri üreterek ihraç 
eden ülkeler kazançlı çıkacağı 
belirtiliyor."Korhan GÜMÜŞTEKİN

OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

• Tıbbi cihaz üreticisinin ana müşterisi kamu, 
üniversite ve özel üniversiteler. Ürünler ağırlıklı 
olarak ihale yöntemi ile satın alınıyor. Ürünlere ait 
fiyatlar Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından 
verilen en düşük fiyat üzerinden belirleniyor. 

• Türkiye, özellikle ileri teknoloji ürünleri yok dene-
cek kadar az miktarda üretiyor. Bu ürün grup-
larında rakipler dünya liderleri. Gerek finansal 
güç ve kalite algısı, gerekse yaygın bayi ağı ile 
rekabet koşulları ağır. 

• Türkiye’de tıbbi cihazlarda CE belgesi aranıyor. 
Belgeye sahip ithal ürünler pazarda kendilerine 
yer bulabiliyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu 2012 yılı verilerine göre; 
Türkiye’de kayıtlı 1.548 üretici, 2.100 ithalatçı 
ve 9.316 bayi bulunuyor. Yapılan araştırmalarda 
mevcut durumda üretici sayısının azaldığı, itha-
latçı sayısının artmaya başladığı gözleniyor.  

• Orta kalite ürün segmentinde firmaların ino-
vasyon ve Ar-Ge kabiliyeti, kamu ödemelerinin 
uzun vadelerde ödenmesi, finansal kaynakların 
zayıflığı ya da doğru şekilde kullanılamaması 
gibi nedenlerden ötürü arzu edilen seviyede 
değil. Benzer şekilde kamu hastaneleri tarafın-
dan yaygın kullanılan ithal cihaz ve makinelerin 
alımı tercih ediliyor. Bu eğilim firmaların münferit 
çabaları ile özellikle tanıtıma yönelik konsinye 
ürünlerin hastanelere ve kliniklere verilmesi ile 
aşılmaya başlanmışsa da yeterli düzeyde değil.

• Uzak Doğu menşeli tıbbi cihazların ülkemizde 
çok rahat pazara girmesi ve ülkemizde üretim 
maliyetlerinin bu ülkelere göre daha yüksek 
olmasından dolayı; bazı ürün guruplarında 
ülkemizde üretilen tıbbi cihazların rekabet şansı 
düşüyor. 

• T.C. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri projele-
rinde, devletin toplu alımlarından dolayı yerli tıbbi 
cihaz üreticilerinin bu projelerde çok fazla yer 
alamıyor.

İÇ PİYASANIN FİRMALAR İÇİN
REKABETİ ZORLAŞTIRAN YÖNLERİ
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Son yılların yatırım anlamında hızla gelişen sek-
törü; tıbbi cihazlar. Türkiye’de de birçok üretici 
ve binlerce ürün var. Ürünlerin rekabetçilik için 
tek yolu; Ar-Ge temelli olmaları… Montaja yö-

nelik ve düşük teknolojik içerikli ürünler sürdürülebilir 
başarı için en büyük engellerin başında geliyor. 

Türkiye, yüzde 85 oranında dışa bağımlı. Yerli üretimin 
büyümesi, bu bağımlılığı minimum seviyeye çekmek ve 
ürünlerin niteliğini geliştirmek için yoğun çabalar var. 
Bu çabaların itici gücü ise OSTİM’de yer alıyor. OS-
TİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 2007 yılından bu 
yana  87 üyesi ve 26 paydaşıyla hem ulusal hem de küre-
sel boyutta ciddi atılımlar yapıyor. Öyle ki Türkiye’nin 
tıbbi cihaz sektöründe gerçekleştirdiği toplam ihracatın 
yüzde 50’sini küme üyeleri  gerçekleştiriyor.

Üyelerimiz tarafından üretilen başlıca ürünler şunlar-
dır: Ameliyat masaları ve lambaları, anestezi cihazları, 
jinekolojik masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme 
cihazları, röntgen cihazları, şırıngalar, iğneler, buhar 
ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi 
gaz sistemleri, elastic bandajlar, hasta yatakları, dişçi 
üniteleri, cerrahi aletler, drenaj, stent, kateter ve sonda-
lar, taş kırma cihazları, sedyeler, kan ve kan ürünleri, 
alma verme setleri, kan torbaları, ameliyat ve muayene 
eldivenleri, hasta başı monitörleri, ortopedik protezler, 
ortopedik onarım malzemeleri, ameliyat örtüleri ve kat-
küt, santrifüjler, gazlı bez ve pamuk, elektrokoter, rönt-
gen banyo solüsyonları, ameliyat iplikleri, diş hekimliği 
onarım malzemeleri, tıbbi maskeler, kan saklama dolap-
ları, bio taşıyıcılar, defi brilatör, serum setleri ve paslan-
maz çelik ürün grubu. 

Küme üyelerimiz anahtar teslim projeleri de başarı ile 
yurt içi ve yurt dışında tamamlıyor. 

Sektörümüzün içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm 
önerilerimiz ise şu şekildedir:

• Öncelikle yerli malı ve yerli malı kullanım bilinci-
nin kimi kurumlarda yeterince yerleşmemesinden 
dolayı yerli üretim baltalanmaktadır. Kamu kurum-
larında yerli malı kullanımını teşvik edici politika-
ların uzun soluklu belirlenmesi gerekmektedir. Sa-
dece sağlık alanında değil tüm alanlarda yerli malı 
kullanımını destekleyici politikalar geliştirlmelidir.

• Yurt dışı medikal ürünlerin KDV siz girişi buda yurt 
dışı ürünleri daha cazip hale getirmekte. Öte yandan 
yurt içindeki medikal üreticilerinin ise hammaddeyi 
%18 ile alıp tıbbi cihaz haline getirdikten sonra %8 
veya kimi ürünlerde ise %0 KDV ile satması, ithal 
ürüne karşı rekabeti zorlaşmaktadır. Bu durumun 
düzeltilmesi hem yerli üreticilerimizi daha rekabetçi 
yapacak hem de fi rmaların daha fazla istihtam ve Ar-
Ge bütçesi ayırmasını sağlayacaktır.

• Kurdaki ani dalgalanmalardan dolayı Sağlık Uy-
gulama Tebliği’nde (SUT) yer alan fi yatların Euro 
kurunun sabitlenmesinden ötürü üretici fi rmaları-
mız sıkıntı çekmektedirler. SUT fi yatlarının belir-
lenmesinde rol oynayan döviz kurlarındaki deği-
şiklikler düzenli olarak güncellenmelidir.

• Sağlıkta offset uygulamalarının aktifl eştirilmesi 
ve limitlerin düşürülmesi, offset yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için; yabancı fi rmaların  yerli 
tıbbi cihaz üreticilerinden aldıkları ürünlerde alım 
kat sayısının yükseltilerek desteklenmesi, yerli üre-
ticiler olarak bizlerin dolaylı olarak desteklenmesi-
ni sağlarken dış ticaret açığımızın da kapamasına 
sebep olacaktır. Ayrıca savunma sanayiinde ta-
mamlanmayan offset taahhütlerinin sağlık sektörü 
üzerinden tamamlanması sağlanmalıdır. Böylece 
öncelikli sektörler arasında yer alan sağlık sektö-
rünün hacmi genişletebilinir. TÜBİTAK veya T.C. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan daha 
fazla çağrılara çıkılarak ülkemizde ve/veya dünya-
da üretilmeyen yeni cihazların tasarımı ve imalatı 
konusunda destek verilmesi çok daha faydalı ola-
caktır.  

• Üretimde kullanılan hammadde (dövize endeks-
li, yurtdışına bağımlıyız) işçilik, kira, elektrik, su, 
sigorta ve vergiler vb. giderler peşin ödeniyor. 
Üretim yaparken bir yandan da fi rmalarımız devlet 
üniversitelerden ödemelerimizi alamıyor. Devlet 
hastanelerinde ise durum biraz farklı olmakla bera-
ber ödemeler 120 günden daha fazla sürüyor. Yerli 
üretici; ödemelerin yabancı fi rmalara yapıldığı gibi 
kısa sürede yapılmasını talep ediyor.

• KOSGEB ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın KO-
Bİ’lere sunduğu teşvikler çok memnuniyet verici. 
Ancak teşvik geri ödemeleri 6 aydan fazla sürüyor. 
Bu durum KOBI’lerin üzerinde fi nansal bir baskı 
oluşturuyor. Teşvik mekanizmalarının geri öde-
melerinin hızlanması, yerli üreticilerin kendilerini 
küresel ticarette göstermeleri adına önemli bir fak-
tördür.

Yukarında sayılan sorunlara kalıcı çözümler sağlanır ise 
bu stratejik sektör şaha kalkar ve bizim de küresel yerli 
ve milli markalarımız doğar. Kümelenmemizin en bü-
yük amaçlarından biri de budur. Her zaman inandığımız 
şey; mucizevi işleri takım çalışması yaratır.  

Yerli üretici ne bekliyor?

"Sorunlara kalıcı çözümler 
sağlanır ise bu stratejik sektör 
şaha kalkar ve bizim de küresel 
yerli ve milli markalarımız doğar. 
Kümelenmemizin en büyük 
amaçlarından biri de budur. Her 
zaman inandığımız şey; mucizevi 
işleri takım çalışması yaratır."

Bora YAŞA

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Kararı

Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması [2013/106]

KARAR:  Sağlık alanının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazan-
mamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

İLGİLİ KURULUŞLAR:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Özel Sektör

GEREKÇE:  Sağlık alanı, dünyada en çok Ar-Ge yapılan sektörlerden biridir. Sağlık alanında ABD’de 57 
Milyar Dolar, AB’de 31 Milyar Dolar, Japonya’da ise 18 Milyar Dolar Ar-Ge harcaması yapılmaktadır.

Ülkemizde, sağlık sektörü Ar-Ge harcamasının sektörel dağılımı incelendiğinde yüksek öğretim tarafından 
sağlık bilimleri alanında yapılan Ar-Ge harcaması 1,7 Milyar TL iken özel sektör Ar-Ge harcaması 197 Milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlık alanında kendi Ar-Ge’mizle geliştirilen ürün sayısı son derece sınırlıdır. Bununla birlikte ülkemizde ilaç 
sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür1. 2011 yılı itibarıyla 
ilaç sektöründe 5 Milyar TL ithalat ve 595 Milyon TL ihracat yapılmakta ve yaklaşık 4,5 Milyar TL dış ticaret 
açığı bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektöründe de 1,7 Milyar TL ithalat ve 187 Milyon TL ihracat yapılmakta 
ve 1,5 Milyar TL’den fazla dış ticaret açığı bulunmaktadır.

Özetle, ülkemizde sağlık alanındaki Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ivme kazandırılması ve eko-
sistemin güçlendirilmesi gerekmekte; kendi ilaçlarını, molekülünü ve tıbbi cihazlarını üreten bir ülke 
olabilmemiz için öncelikli alanlar listesine eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), 2012

SORUMLU KURULUŞLAR:  Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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Medikal sanayi sektörümüzün, 250 milyar do-
ları aşan ticaret hacmiyle imalat sanayimi-
zin teknolojik gelişimine katkısı her geçen 
gün artmaktadır. Bu bağlamda, sektörün 

2023 vizyonu da ihracatın artırılması hedefi ne yönelik 
olarak oluşturulmuştur. Diğer taraftan ülkemizde ihtiyaç 
duyulan tıbbi cihazların %15’lik kısmı yerli üretim ile 
sağlanmaktadır. 2023 yılında bu oranın en az 2 katına 
çıkarılması hedefl enmektedir. Bu hedefl ere ulaşabilmek 
için devlet-sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve 
fi rmalarımızın rekabetçilik düzeylerinin kümelenme an-
layışı çerçevesinde artırılması gerekmektedir.

Devlet-sanayi-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesine 
yönelik sağladığımız en etkili destek mekanizmaların-
dan birisi de kümelenme bakış açısıyla geliştirdiğimiz 
‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği’dir 
(URGE). 2010/8 sayılı ‘Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ ile 
kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İş-
birliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim 
ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama veya 
alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının bir-
birine bağlı olarak uygulanabileceği bütünleşik bir des-
tek mekanizması yürütülmektedir. 

URGE ile ihracat yol haritaları 
ortaya çıkarılmaktadır

URGE projeleri, fi rmalarımızın işbirliği yaparken aynı 
zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemi-
dir. Projelerde; kaliteli üretim yapan ancak ihracatı bil-
meyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan fi rmalar 
ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendir-
mek isteyen aynı değer zincirindeki fi rmaların beraber 
hareket ettirilerek gelişimlerinin önü açılmaktadır.

URGE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan 
süreç, ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile 
devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katı-
lımcısı her fi rma birer birer incelenirken, sektörlerinin 
durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol 
haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ’ler 
ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak 

işbirliği içinde kendi hedefl erine nasıl ulaşabileceklerini 
öğrenmektedirler.

Proje boyunca katılımcı fi rmaların üretim kapasitelerinin 
gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğ-
renme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmek-
tedir. URGE projelerinde katılımcı fi rmalarımız, sektör-
lerine özgü olmak kaydıyla, rekabet güçlerini artıracak 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmakta-
dırlar. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama 
faaliyetlerinin yurtdışı hazırlık aşamalarında Bakanlığı-
mızın yurtdışı teşkilatı da fi rmalarımıza ciddi destek ve 
yönlendirme sağlamaktadır. 

Alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise fi rmalarımız, 
potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama 
imkânı bulmaktadırlar. Böylece, aynı sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerimiz birlikte hareket etmeyi, ortak so-
runlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve ulus-
lararası platformda bölgesel güç oluşturmanın adımlarını 
atmaktadırlar.

OSTİM OSB başarılı adımlar atmaktadır

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklen-
mesi Hakkında Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 2010 yılından 
bugüne kadar Bakanlığımıza 370 proje başvurusu yapıl-
mış olup bunlardan 114 tanesi tamamlanmıştır. Haliha-
zırda 179 proje aktif olarak yürütülmektedir. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi de kümelenme ve 
rekabetçilik olgusunu çok iyi değerlendirmekte ve bu 
doğrultuda çok başarılı adımlar atmaktadır. Kümelen-
me konusunda ülkemizin öncü kuruluşlarında olan OS-
TİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, URGE Tebliği 
kapsamında bugüne kadar medikal sanayi, iş ve inşaat 
makineleri, savunma ve havacılık, yenilenebilir enerji ve 
çevre teknolojileri, kauçuk teknolojileri ve raylı sistem-
ler sektörlerinde toplam 11 adet proje gerçekleştirmiştir. 
Bu projelerden 7 tanesi tamamlanmış olup 4 tanesi de-
vam etmektedir. 

Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından 2011-2014 
yılları arasında gerçekleştirilen 1. kümelenme projesinin 
başarısı, ikinci bir URGE Projesi gerçekleştirilmesinin 
önünü açmıştır. Firmalarımızın kapasitelerini artırarak 
uluslararası rekabet gücünü geliştiren bu tip projelerin, 
sektörün 2023 hedefl erine ulaşmasına önemli katkı sağ-
layacağına yürekten inanıyoruz. 

Firmalarımızın rekabetçilik düzeyi 
kümelenme anlayışıyla artırılmalıdır

"Medikal Sanayi Kümelenmesi 
tarafından 2011-2014 yılları 
arasında gerçekleştirilen 
1. kümelenme projesinin 
başarısı, ikinci bir URGE Projesi 
gerçekleştirilmesinin önünü 
açmıştır."

"Ülkemizde ihtiyaç duyulan tıbbi 
cihazların %15’lik kısmı yerli 
üretim ile sağlanmaktadır. 2023 
yılında bu oranın en az 2 katına 
çıkarılması hedeflenmektedir. 
Bu hedeflere ulaşabilmek için 
devlet-sanayi-üniversite işbirliğinin 
geliştirilmesi ve firmalarımızın 
rekabetçilik düzeylerinin 
kümelenme anlayışı çerçevesinde 
artırılması gerekmektedir."

Nihat ZEYBEKCİ

T.C. Ekonomi Bakanı
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Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ih-
tiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerinden 
almadan; şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşıla-
nabildiği gelişme süreci olarak tanımlanabil-

mekte olup sürdürülebilir kalkınma ile üretim arasında 
güçlü bir ilişki bulunduğu bilinmektedir. Bu anlamda 
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve dünyaya 
pazarlanması; sanayi altyapımızın gelişmesi, istihdamın 
artması ve dolayısıyla da sürdürülebilir ekonomik büyü-
menin gerçekleşmesi için temel gerekliliklerden biridir.

Gerek 65. Hükümet Programında gerekse de 10. Kal-
kınma Planında güçlü ekonomi ve insani kalkınma he-
defl erine uygun olarak bu anlamda birçok eyleme yer 
verilmiştir. Günümüze kadarki dönemde Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı çerçevesinde sağlıkta hizmet kalitesi 
ve erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu kap-
samda; aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve 
hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık, 
kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve 
hasta hakları başta olmak üzere pek çok alanda reform 
niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Temel sağlık gös-
tergelerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiş, bebek ve 
anne ölüm oranları hızla düşürülmüş ve doğuşta bekle-
nen yaşam süresi yükselmiştir. Bu bağlamda ortalama 
yaşam süresinde gerçekleşen yükselme, sağlık hizmet-
lerinde ve ilaca erişimde sağlanan iyileşme, artan refah 
düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle ilaç ve 
tıbbi cihaz talebinin artmasının ilerleyen yıllarda sağ-
lık harcamalarında da bir artışı beraberinde getireceği 
öngörülmektedir. Bu artışın sağlık teknolojilerinin daha 
yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine odak-
lanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını 
da beraberinde getireceği düşünülmekte olup bu durum; 
tıbbi teknolojide, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ve sağ-
lık turizminde kapasitesini arttıran ülkemiz için yerli 
ve milli üretimle, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin 

öncü ülkesi yapma hedefi ni ortaya çıkarmıştır. 

Sanayi politika aracı: Kamu alımları

Dünyada kamu alımları, yerli sanayinin ve teknolojinin 
gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bir sanayi politi-
ka aracı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylece 
yüksek teknolojili veya orta yüksek teknolojili ürünle-
rin kamu alımlarında, yerli sanayiye iş payı verilmesi 
suretiyle yerli sanayinin iş yapabilme yeteneğine ve 
teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesine yönelik tekno-
loji transfer mekanizmaları geliştirilebilmesi mümkün 
olabilmektedir. Bu doğrultuda alımı yapacak kamu ku-
rumları yabancı sermaye yatırımları, ortak yatırımlar, 
teknoloji transferi, lisans ve know-how transferleri, 
kalifi ye işgücü gibi kazanımları içeren offset uygula-
malarını ilgili kuruluşlardan talep edebilmektedir. Bu 
uygulamaların yerlileştirmeye katkı sağlamak suretiyle 
öncesinde ifade ettiğimiz hedefl ere ulaşmamıza imkan 
vereceği düşünülmektedir. 

Sağlıkta SİP kısa sürede başlatılacak

Şimdiye kadar savunma alanında oldukça etkin bir şe-
kilde uygulanan offset sanayi katılımı uygulamalarının 
sivil alanda sınırlı olarak uygulanabilmesi nedeniyle 
bu alanda yeni mekanizma ihtiyaçları doğmuş, bu kap-
samda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan ülkemiz sanayisinin teknolojik dönüşümüne katkı 
sağlaması hedefi yle ‘Sanayi İşbirliği Programı (SİP)’ 
planlanmıştır. Ülkemizde uygulanacak sanayi işbirli-
ği programları, ana tedarik sözleşme bedeli tek proje 
kapsamında 10 milyon ABD doları ve üzeri olan, sağ-
lık hizmetleri alanındaki mal ile hizmetlerin yurt dışı 
alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transfe-
rini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış olup kabaca 
yerli üretim katkısı, yatırım, teknolojik işbirliği ve ihra-
cat olmak üzere 4 kategoriyi kapsamaktadır. Henüz SİP 
kapsamında herhangi bir alım programının gerçekleş-
tirilmediği sağlık sektöründe yerlileştirme için gerekli 
çalışmalarda sona yaklaşılmış olup önümüzdeki kısa 
sürede sağlık alanında da sanayi işbirliği programlarının 
başlatılması hedefl enmektedir. 

Yeni sağlık programları oluşturulurken SİP uygulama-
larına destek amacıyla yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi-
si ile işbirliği modellerinin geliştirilmesi, yeni girişim 
modelleri için fi nansman yöntemlerinin oluşturulması, 
üreticilere destek araçlarının tasarlanması ve tıbbi ci-
haz ile ilaç sanayi kümelenmelerinin oluşturulması bu-
rada temel amaç olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda 
31.12.2015 tarihi itibari ile görevine başlayan Komite 
tarafından bugüne kadar 29 toplantı gerçekleştirilmiş, 
bu toplantıların; 20‘sinde Yerli Plazmadan Plazma 
Ürünleri Üretimi Projesi, 18‘inde Tıbbi Cihaz Yerlileş-
tirme Çalışması, 6’sında Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme 
Çalışması, 4’ünde Tıbbi Sarf Malzemeleri Yerlileştirme 
Çalışması gündem olarak görüşülmüştür.  

Bakanlığımızın toplam 50.000 yataklı hastanelerinin 
2018’e kadar bitirilecek olması, PPP Modeli ile yapı-
lan şehir hastanelerinin ilave tıbbi cihaz talepleri, kamu 
hastanelerinin (Üniversite + Sağlık Bakanlığı) yıllık 
tıbbi cihaz gereksinimleri ve tıbbi cihazların teknoloji-
lerinin eskimesine bağlı olarak ortalama her yedi yılda 
bir yenilenme ihtiyacının bulunması nedeniyle önümüz-
deki yıllarda daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkacak 
bu talebin yerli üretimin gerçekleştirilmesi için büyük 

fırsatları da beraberinde getireceği açıktır. Bu nedenle 
Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Projesi Sağlık Endüstrileri 
Yönlendirme Komitesinin gündemlerinden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tıbbi Sarf Malzemeleri Yerlileştirme 
Çalışması gündemde

Yerlileştirme kapsamında ilk etapta; Manyetik Re-
zonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi , Dijital 
Röntgen, Ultrasonografi  Cihazı ve Hastabaşı Monitö-
rünün değerlendirilmesi planlanmış, proje için istekli 
fi rmalar komiteye sunumlarını gerçekleştirmiştir. Yine 
yüksek pazar payı ve yerlileşme imkanı gibi nedenlerle 
Tıbbi Sarf Malzemeleri Yerlileştirme Çalışması komite 
gündeminde yer almıştır.  SİP desteklerine ilave olarak 
Eylül ayında Başbakanımız tarafından açıklanan Cazi-
be Merkezleri Programı ile de yerli üreticilerimize ek 
fırsatlar getirilmesi mümkün olacaktır. 

Tıbbi cihaz üreticilerinin de yararlanma fırsatının oldu-
ğu bu program sayesinde Kalkınma Bankası’nın iller-
deki ajansları ve ofi sleri üzerinden yapılabilecek baş-
vurular ile yerli üreticilerimize danışmanlık, bedelsiz 
tahsis yeri, anahtar teslim fabrika yapım desteği, sıfır 
faizli yatırım kredisi desteği, işletme kredisi desteği, ta-
şıma desteği gibi çok çeşitli destekler sağlanacak olup 
verilecek, kamu alım garantisi ve yukarıda belirtilen 
bu destekler sayesinde yakın gelecekte ülkemiz dışın-
da üretilen ürünlerin daha uygun mali imkanlarla yerli 
ürün olarak piyasaya sunumu söz konusu olabilecektir.                                                                   

Tıbbi cihaz ve ilaçta yerlileştirme 
çalışmaları ve fırsatlar 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ     

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Offset uygulamalarına ilave olarak sağlık endüst-
rileri alanındaki yatırımların, üretimin ve ihracatın 
arttırılması, bu alandaki teknolojinin ülkemizde ge-
liştirilebilmesi amacıyla fiyatlandırma, geri ödeme, 
ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, 
ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, 
veri yönetimi, özel kesimle diyalog gibi hususları 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek ve koor-
dine etmek üzere Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın 
başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, 
Kalkınma, Maliye Bakanlıkları Müsteşarları ile Ha-
zine Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
ve TÜBİTAK Başkanının üye olduğu Sağlık Endüst-
rileri Yönlendirme Komitesi, 23/12/2015 tarihli ve 
29571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/19 
sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. 

Sekretarya faaliyetleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu tarafından yürütülen Komite toplantılarına 
ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı 
sıra üniversiteler, sağlık endüstrisi alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları ile özel sektör 
temsilcileri de davet edilebilmektedir.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ 
YÖNLENDİRME KOMİTESİ
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Sağlık sektörünün hizmet sunumu kısmında ül-
kemiz dünyaya örnek olacak, hatta birçok ge-
lişmiş ülkenin know-how almaya çalıştığı bir 
seviyeye geldi. Kamu ve özel 850 bin civarında 

çalışanı olan bu sektör hizmet alanında çok güzel şey-
ler yapıyor. Ülkemizde ayrıca sağlık turizmiyle de il-
gili güzel açılımlar da yaşanıyor. Mekânsal sıkıntıları 
da Sağlık Bakanlığı yeni şehir hastaneleri ile çözmeye 
çalışıyor.  

Ancak, biz üreticiler olarak bu sektörün sürekliliğini 
sağlayacak üretim bacağında çok fazla mesafe alama-
dık. Teknolojimiz aslında iyi ve ülkemizde sağlık sektö-
rüyle ilgili üretilen ürünler konusunda da gerçekten çok 
becerikli fi rmalarımız var. Geçen yıl OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi’nin açmış olduğu sergide gördü-
ğüm ürünler hakikaten beni çok gururlandırdı. Fakat 
özellikle MR ve tomografi  gibi büyük aletler konusunda 
hala eksiğimiz var. Sağlık Bakanlığımız burada, Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın raylı sistemlerde yaptığı gibi alım-
larda yüzde 51 yerlilik şartını koyarsa yabancılar yerli 
partnerlerle bunları da Türkiye’de üretmeye başlar. 

“Politikalar üretmemiz gerekiyor”

Önümüzdeki dönemde 4 milyar lira’nın üzerinde bir 
tıbbi cihaz alımımız olacak. Bunun önemli bir kısmı-
nı yerli üretime çevirebilirsek cari açığımız açısından 
önemli bir katkı olur. Asıl önemlisi bu sektör çok stra-
tejik bir öneme sahip. Bu nedenle mutlak surette daha 
da geliştirebilmek için politikalar üretmemiz gerekiyor. 
Bunun için sektörün indirimli KDV sorunu başta olmak 
üzere, ürünlerin akreditasyonu, tıbbi deneyler gibi ko-
nularda yaşadığı sorunların çözülmesi gerekiyor.

2008 yılında kurulan OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi hem bu alanda üretim yapan fi rmaların bir 
araya gelerek bir sinerji yaratmasına, hem de sektörün 
sorunları ve çözüm önerilerinin gündeme getirilmesine 
önemli bir katkı sağlamıştır. Zaman zaman çeşitli etkin-
liklerine katıldığım kümenin çalışmalarını çok önemsi-
yorum. Ankara Sanayi Odası olarak biz de 2013 yılında 
medikal sektöründe faaliyet gösteren fi rmaların katılı-
mı ile Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) kapsamında 
‘Ankara Biyoteknoloji ve Medikal İhracatı Geliştirm’ 
proje çalışmasını gerçekleştirmeye başladık.

Amacımız, sektördeki yerli fi rmalarımızın üretimde orta 
ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yük-
sek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat 
gerçekleştirmelerini sağlamaktır. 3 yıllık süre içinde, 
projede yer alan fi rmaların ihtiyaç analizleri yapılmış; 
artıları, eksileri, piyasadaki durumları analiz edilerek 
çeşitli eğitimlerle bilinçlendirilmişlerdir. Bu süreç so-
nunda fi rmalar için hedef pazarlar belirlenmiş ve her bir 
fi rma için hedef pazar araştırması yapılıp pazara giriş 
koşulları belirlenmiştir. Araştırmalar sonucunda fi rma-
lar ihracata yönelik bütçe ve kaynak planlama çalışma-
larına yönelmiştir. 

Bu çalışmaların sonunda da çeşitli ülkelerdeki fuarlara 
katılımlar sağlanmış ve buralarda ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirilmiştir.

Hem Ankara Sanayi Odası, hem OSTİM, hem diğer 
OSB’ler ve bu alanda üretim yapan sanayicilerimizin 
bu tür çabalarının sürmesi ve daha yüksek teknolojili 
ürünleri üretebilir hale gelmemiz gerekmektedir.

Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan bir araştırma 
Ankara’nın ileri teknoloji alanında da ülkemizin lider 
kenti olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara’da faaliyet 
gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması gerekse 
diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre daha ileri tek-
noloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir. Çalışan 
sayısı bakımından değerlendirildiğinde Ankara ileri 
teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürmek-
tedir. 

Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri tek-
noloji alanlarında en çok yatırım yapan bölgedir. Son 
yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gös-
teren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki 
oranı hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konum, önü-
müzdeki yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli ürün 
üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sür-
dürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedefl erine ulaş-
masında anahtar kent haline getirmektedir. 

Yüksek teknolojili ürünler üretmeliyiz

"Önümüzdeki dönemde 4 milyar 
lira’nın üzerinde bir tıbbi cihaz 
alımımız olacak. Bunun önemli bir 
kısmını yerli üretime çevirebilirsek 
cari açığımız açısından önemli bir 
katkı olur. Asıl önemlisi bu sektör 
çok stratejik bir öneme sahip. 
Bu nedenle mutlak surette daha 
da geliştirebilmek için politikalar 
üretmemiz gerekiyor."

Nurettin ÖZDEBİR

Ankara Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ankara son yıllarda, Türkiye ekonomisine bü-
yük katkı sağlayan önemli bir sanayi şehri 
haline geldi. Tekstil, mobilya ve gıda gibi 
geleneksel sektörlere, savunma sanayi, iş ve 

inşaat makineleri, tıbbi cihazlar gibi ileri teknoloji ge-
rektiren, katma değeri yüksek sektörler eklendi. 

Geniş bir ürün yelpazesini ve teknolojiyi içinde barındı-
ran tıbbi cihazlar sektörü dünyada hızla gelişen dinamik 
bir sektör… TÜİK’in yaptığı bir araştırmaya göre, kat-
ma değer açısından 13. sırada geliyor. 

Katma değerinin yanı sıra ihracat potansiyeli de yüksek. 
Ancak yerli üretimimiz dünyada yeterince tanınmıyor. 
Ara malların ve yatırım mallarının çoğu yurt dışından 
ithal edildiği için üreticilerimizin dışa bağımlılığı yük-
sek. 

Pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de kalifi ye 
eleman ihtiyacı karşılanamıyor. Tüm bu nedenlerden 
dolayı üretim potansiyeli tam olarak kullanılamıyor. 

Hükümetimiz yeni sağlık politikalarıyla yerli tıbbi cihaz 
üretimini destekliyor. İlave olarak tıbbi cihaz sektörü-
nün offset uygulamalarıyla da desteklenmesi gerekiyor. 
Zira tıbbi cihazlar, sağlık harcamaları içinde önemli bir 
yer tutuyor.

Ankara, tıbbi cihazlar sektörü içerisinde gerek üretim 
gerekse dış ticaret açısından önemli bir konumda bu-
lunuyor. TOBB kayıtlarına göre sektördeki işyerlerinin 
yüzde 27’si Ankara’da faaliyet gösteriyor. Firmalarımız 
ağırlıklı olarak tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veterinerlik 
mobilyaları, tıbbi alet ve cihazlar, soğutucu ve dondu-
rucu ekipmanlar, tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterili-
zasyon aletleri, protez dişler üretiyor. 

Ankara, Türkiye içindeki payı yüksek olan bazı alt sek-
törlerde de ön plana çıkıyor. Örnek olarak ışınlama, 
elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazlar, iğne-
ler, kateterler, kanüller, solunum cihazları, gaz maske-
leri ve ortopedik cihazları sayabiliriz. 

Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’in tıbbi cihaz ve 
medikal sarf malzemesi üretiminde ileri gitmesini ve 
yurt dışına açılmasını destekliyoruz. 

Bu noktada, Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle yürüt-

tüğümüz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (URGE) Projesi’nden söz etmek istiyo-
rum. 

2014 yılında başlattığımız proje kapsamında tıbbi cihaz 
ve medikal sarf malzemesi üreten 19 fi rmayı bir araya 
getirerek ortak ihtiyaç analizini, ortak öğrenme ve pa-
zarlama çalışmalarını yürüttük. Bu fi rmaları dört farklı 
coğrafyada altı fuara götürdük ve beklenenin üzerinde 
bir ilerleme kaydettik. 

Firmalarımız, Fas, Tunus, Dubai, İran ve Hindistan’ın 
da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesine 
ihracat yapar hale geldiler. Firmalarımızın temsilci-
leri, fuarların markalaşma ve ürün satışı konusundaki 
katkısının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu, ATO çatısı 
altında fuara katılmanın ortak bir sinerji yarattığını, zi-
yaretçiler üzerinde güçlü bir algı oluşturduğunu ifade 
ediyorlar. 

URGE projesiyle, Ankara’nın medikal sektörünün ih-
racatını sürdürülebilir olarak artırmasını amaçlıyoruz. 
Sektörün Ar-Ge’ye dayalı üretim yapmasını destekli-
yoruz. 

Ankara’da tıbbi cihazlar sektörünün geleceğinin parlak 
olduğu kanaatindeyim. Zira Ankara’da, sektörün yeni-
likçiliğini destekleme gücüne sahip önemli üniversiteler 
bulunuyor. Tıbbi cihazlar teknolojisine yönelik farklı 
disiplinlerden oluşan eğitimli insan gücü açısından ili-
miz önemli bir merkez konumunda… 

Bu nedenle sektörün ihtiyacı olan farklı disiplinler-
de eğitim görmüş ve aynı zamanda doğrudan sektör 
ile ilgili olan tıp ve biyomedikal mühendisliği eğitimi 
Ankara’ya önemli bir üstünlük kazandırıyor. Özet ola-
rak, Ankara’mız, bu ürünleri üretebilecek teknoloji ve 
eğitim kapasitesine fazlasıyla sahip. 

Bütün bunların yanı sıra Ankara, büyük boyutlarda sağ-
lık harcamaları yapan Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle 
bağlantıları açısından önemli bir merkez. Ankara’da 
tıbbi cihazlar sektörünün gelişimine önemli katkıları 
olacak sektörlerden bilişim ve savunma sanayi sektör-
leri, Ankara’nın gücünü artırıyor. 

Sektörün offset uygulamalarıyla 
desteklenmesi gerekiyor

"Hükümetimiz yeni sağlık 
politikalarıyla yerli tıbbi cihaz 
üretimini destekliyor. İlave olarak 
tıbbi cihaz sektörünün offset 
uygulamalarıyla da desteklenmesi 
gerekiyor. Zira tıbbi cihazlar, sağlık 
harcamaları içinde önemli bir yer 
tutuyor. Ankara, tıbbi cihazlar 
sektörü içerisinde gerek üretim 
gerekse dış ticaret açısından 
önemli bir konumda bulunuyor."

Gürsel BARAN

Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Binlerce ürünü kapsayan, ürün grupları bazında 
sınıfl andırılması oldukça güç bir yapıda olan 
tıbbi cihaz sektörü, yenilikçi ürün kapasitesi 
ve pazar hacmi bakımından büyüyen ve po-

tansiyeli artan bir alan… Bilgi ve teknolojiyle yoğrulan, 
kullanıcılar için daha ergonomik ve kaliteli üretim mo-
delinde hızla ilerleyen sektörün son yirmi yılına bakıl-
dığında; ortalama yüzde 5 oranında büyüme görülüyor. 
Bu trend, tıbbi cihaz üretimini tüm dünyada çekici ve 
karlı bir alan haline dönüştürüyor. 

Sektör; ABD, Almanya ve Japonya başta olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde yerleşik fi rmalar tarafından yönlen-
diriliyor. Küresel tıbbi cihaz pazarında yüzde 89 pazar 
payını 30 ş irket paylaşıyor. 27 bin üretici ise pazarın 
kalan yüzde 11’lik kısmına hakim. Yapılan değerlen-
dirmelerde; böyle bir rekabet ortamında ulusal tıbbi 
teknoloji atağının ancak kamunun inisiyatifi  ve sektörle 
işbirliği ile mümkün olabileceği belirtiliyor. 

Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü bir diğer tabirle ‘tıp 
teknolojisi’nin yeterli üretim ve araştırma düzeyine 
ulaşmadığı ifade ediliyor. Son yıllarda önemli yasal ve 
kurumsal gelişmelerin yaşandığı sektörde, geleneksel 
ürünlerin yanında, yapılan yatırımlarla ileri teknoloji 
ürünleri düzeyinde sınırlı sayıda da olsa üretime geçildi. 

Yerli üretim ve sanayileşme… Türkiye’nin gelişmeye 
açık ve yüksek potansiyel taşıyan alanı olarak baktığı-
mızda, sağlık sektöründeki dışa bağımlılık, diğer sek-
törlerde olduğu gibi dikkat çekiyor. 

Sağlık, başka ülkelerin lütfuna terkedilemez. Bununla 
ilgili olarak ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Üniver-
sitelerimiz, araştırma kurumlarımız, fi rmalarımız, has-
tanelerimiz ve yöneticilerimiz var. Ancak biz bu ürünle-
ri yurt dışından alıyoruz. Başkalarının ürünlerini malını 
alıp tüketiyoruz; Türkiye bunu hak etmiyor. 

Kendi ihtiyaçlarımızı çözmeliyiz

“Ne yapmalıyız?” diye sorduğumuzda; bunu bir fi rma, 
işletme tek başına yapamıyor. Stratejik bir çalışma ge-
rekiyor. Kamu stratejisinin düzenlenmesinden KOBİ’ye 
kadar ulaşan bir zincir oluşturulması şart. Üniversite-
lerin neyi araştıracağı, neyi yerlileştireceği, neyin Ar-
Ge’sini yapacağı konusunu yönlendirmeliyiz. Devlet 

desteklerini, üretimi artıracak şekilde fi rmalarımıza 
yansıtmamız gerekiyor. Savunma sanayiindeki gibi ki-
min ne yapacağını masanın üzerine yatırıp, OSTİM’de-
ki KOBİ’den Devletin en üst makamına kadar herkesin 
görev tanımını yapıp seferber olmalıyız. Çünkü çok 
bekledik. Bunu telafi  etmemiz için çok çalışmamız, en-
telektüel birikimin daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor. 
Dünyanın neresinde bilgi varsa onları kendimize ait 
hale getirip, kendi ihtiyaçlarımızı çözmeliyiz. 

Kendi ihtiyaçlarımızı çözmek yetmez! Daha ileri bir 
noktaya ulaşmak istiyorsak; üretimimizle başkalarının 
ihtiyacını karşılamalı, refahını artırmalıyız. Yakın coğ-
rafyamızdaki ülkelerin ihtiyaçlarını da biz karşılayabili-
riz. Ancak buna çaba sarf etmeliyiz. 

Bütün kaynaklarımızı israf etmeden, direkt buna 
odaklanılmalıdır. Bu da strateji gerektiriyor. Sağ-
lık Bakanlığı’nın Ekonomi Bakanlığı’yla, Ekono-
mi Bakanlığı’nın Bilim Sanayi ve Teknoloji Sanayi 
Bakanlığı’yla, üreticiyle; hepsinin birbiriyle konuşması 
gerekiyor. 

OSTİM olarak kümelenmeyi kurma sebebimiz budur. 
‘Paydaşlar bir araya gelir, birbirinin dilini anlarsa daha 
hızlı ilerlenir.’ düşüncesiyle kurumları ve fi rmaları bu-
luşturduk. Kümelenme çatısı altında çalışmalarımızın 
meyvelerini alıyoruz, sorunlarımızı belirleyebiliyor, 
dile getiriyor ve ilgili mercilere aktarabiliyoruz; farkın-
dalık oluşuyor. 

Yerli fi rmalarımız, uzun süren emeklerle üretilen kalite-
li ürünleri ihraç edebiliyor, iç piyasada kamu kurumla-
rını da satıyor. Ancak devlet alımlarında ödemeler uzun 
zaman alıyor. İthal edilen ürünlerde avans verilerek 
alım yapılırken, yerli üreticilerin en büyük sıkıntısı öde-
melerini çok geç almaları. 

Yerli fi rmaya yapılacak en büyük destek; ödemelerini 
gününde gerçekleştirmektir. Hatta avans verip ödemek; 
en büyük destek budur. Üretimi ve katma değeri artıra-
cak olan sanayidir. Stadyum değil! 

Özel sektörün dinamizmine, hızına, aklına çok inanı-
yorum. Kimseden bir şey beklemeden sorunlarımızı, 
çözümlerimizi belirlemeliyiz. Bunu biz yapacağız. Biz 
yapmazsak olmayacak. 

Üretimi ve katma değeri 
artıracak olan sanayidir

"Başı sonu belli olan. Bütün 
kaynaklarımızı israf etmeden, 
direkt buna odaklanılmalıdır. 
Bu da strateji gerektiriyor. 
Sağlık Bakanlığı’nın Ekonomi 
Bakanlığı’yla, Ekonomi 
Bakanlığı’nın Sanayi Bakanlığı’yla, 
üreticiyle; hepsinin birbiriyle 
konuşması gerekiyor. OSTİM 
olarak kümelenmeyi kurma 
sebebimiz budur."

Orhan AYDIN

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye ekonomisinin katma değerli bileşen-
lerinin üretildiği en önemli merkezlerden biri 
olan Ankara, tıbbi cihazlar sektörü içerisinde 
de gerek üretim açısından gerekse de dış ticaret 

hacmi bakımından ulusal ekonominin en önemli aktörle-
rinden birisidir. 2016 kayıtlarına göre Ankara sektörde 
toplam 350 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip-
tir. Her ne kadar bu verinin büyük kısmını ithalat kalemi 
oluştursa da, bu oranın son dönemlerde ihracat lehine 
geliştiği görülmektedir. 2011 yılında toplam dış ticaretin 
yalnızca %10’u ihracat iken bu veri 2016 yılında %21’e 
çıkmıştır. 

Sektördeki fi rma sayısı da Ankara’nın sahip olduğu göre-
li rekabet avantajını gösteren bir diğer unsurudur. TOBB 
kayıtlarına göre sektörde faaliyet gösteren tüm şirketle-
rin %27’si Ankara’da yer almaktadır. Bölgede sektöre 
yönelik üretim yapan bu fi rmaların üretim konuları bakı-
mından dağılımı incelendiğinde, geleneksel ürünlerden 
olan metal mobilyalar, mobilyalar ve bunların parçaları 
ve diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar ile sek-
töre yönelik diğer alet ve cihazların imalatı görülürken, 
sektörde katma değeri yüksek ürünler üreten önemli sa-
yıda fi rmanın da Ankara’da olduğu dikkati çekmektedir.  

Gelişmiş ve üretken bir yerel ekonominin en önemli de-
ğişkenlerinden olan yetişmiş insan kaynağı ve araştırma 
altyapısına fazlasıyla sahip olan Ankara, sektörün geliş-
mesi için kurumsal altyapı olarak da yeterli kapasiteye 
sahiptir. Ankara’da sektöre yönelik yoğun faaliyet göste-
ren fi rmaların olduğu OSTİM ve İvedik OSB’leri, bu böl-
gelerde oluşturulan kümelenme faaliyetleri ile sanayisi 
de oldukça güçlü bir konumdadır. Bunlara paralel olarak 
da Ankara’da sektöre yönelik önemli (teknik) araştırma-
ların yapıldığı merkez Hacettepe Teknokent-Teknoloji 
Transfer Merkezi’dir (HT-TTM). Özellikle sektörün 
yüksek katma değerli bileşenlerinin de Ankara’da üre-
tilmesi adına oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. 
Ankara’da tıbbi cihazlar sektörünün gelişimine önemli 
katkıları olacak sektörlerden bilişim ile savunma sanayi 
sektörü Ankara’nın gücünü arttıran diğer faktörlerdir.

Sağlık turizmi, sağlık serbest bölgeleri, şehir hastanele-
ri projesi ve sektöre ilişkin offset uygulamalarına ilişkin 
artan bilinç Ankara’nın sektördeki konumunu giderek 
artıracak diğer unsurlardır. 

Hezarfen Projesi

Sektöre ilişkin kamu desteklerinin varlığı ve Ankaralı 
fi rmaların bu alandaki yüksek bilinç düzeyi uygulanan 
başarılı projelerde de kendini göstermektedir. Bu pro-
jelere en önemli örneklerden birisi Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın desteklediği Hezarfen Projesi’dir.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’da öne çıkan sektör-
lerden biri olan tıbbi cihaz sektörüne, sağlık teknolojileri 
başlığında ilk mali destek programlarından itibaren des-
tek vermiştir. Bu kapsamda Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
tarafından gerçekleştirilen ‘Hezarfen Medikal’ projesi 
Ankara Kalkınma Ajansı, 2011 Yılı Yenilikçi Uygula-
malar Mali Destek Programı kapsamında uygulamaya 
konan projelerden biridir. Hezarfen Projesi ile medikal 
sektöre yönelik olarak uygulama imkânı bulmuş ve ilk 
kez hem bölge hem de sektör odaklı kurgulanmıştır. 
Böylece uzun yıllardır uygulanan Hezarfen projesi, saha 
deneyimleri ve sektöre özel analizler ve verilerle geliş-
tirilerek yeniden şekillendirilmiş ve medikal sanayine 
özelleştirilmiştir. Bu çerçevede medikal sanayinde ürün, 
süreç ve teknoloji inovasyonu yeteneklerinin geliştiril-
mesi, özellikle KOBİ’lere inovasyon yönetimi ve sınai 
hakların kullanımı konusunda destek sunulması, vb. ko-
nularda danışmanlıklar ve eğitimler verilmiştir. 

Hezarfen Projesi’ne ek olarak, sektörde faaliyet gösteren 
çok sayıda fi rmaya da ajans mali destekleri ile doğrudan 
destek verilmektedir. Ajansımızın bu desteklerde vurgu-
su; özellikle sektörün ileri teknoloji içeren bileşenlerini 
destekleyerek Ankara’nın ihracatını desteklemektir. 

Sonuç olarak, tıbbi cihazlar teknolojisine yönelik farklı 
disiplinlerden oluşan eğitimli insan gücü açısından An-
kara önemli merkezlerden birisidir. Bu nedenle sektör 
ihtiyacı olan farklı disiplinlerde eğitim görmüş ve ayni 
zamanda doğrudan sektör ile ilgili olan tip ve biyome-
dikal mühendisliği eğitimi Ankara’ya bir üstünlük sağ-
lamaktadır. Bu yüzden Ankara’nın sahip olduğu potan-
siyelin yabancı üretici fi rmaların Ankara’ya çekilmek 
suretiyle fırsata dönüştürülmesi ekonomiye önemli bir 
ivme kazandıracaktır.

Ankara sektörün gelişmesi için 
yeterli kapasiteye sahiptir

"Kuruluşundan bugüne kısa 
bir süre geçmesine rağmen 
üyelerimiz birlikte hareket 
etmenin faydalarını görmeye 
başlamışlardır. Rekabet edilmesi 
gereken pazarın Ankara değil tüm 
dünya olduğu anlaşılmış ve yalnız 
hareket eden firmaların ömürlerinin 
uzun olmadığı anlaşılmıştır."

Arif ŞAYIK

Ankara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri
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Türkiye’mizin 2023 hedefl erine ulaşabilmesi 
için kalitesi, teknolojisi ve katma değeri yük-
sek milli ürünleri dünya çapında piyasaların da 
beğeni ile rağbet edeceği şekilde üretebilmeli-

yiz. Bunun da yolu; teknolojiyi sadece yakından takip 
etmekle değil, aynı zamanda onu inovatif bir şekilde 
sürdürülebilir, rekabet edebilir, kaliteli iş gücümüzle, 
geliştirdiğimiz yeni teknolojileri de buna adapte ederek 
üretimimize uygulamaktan geçmektedir. 

Ülkemizin şartları incelendiğinde, KOBİ’lerimiz bu 
konuda öncü rolü oynamaktadır. Ancak yukarıda say-
dıklarımızı gerçekleştirebilmek için; sanayi-üniversite 
işbirliği, ihtisas sanayi bölgeleri ve bunların içerisinde 
teknoparklar ve teknokentler, nitelikli işgücü eğitim 
merkezleri, tasarım ofi sleri, Ar-Ge merkezleri, akre-
dite laboratuvar ve araştırma merkezleri, prototipleme 
merkezleri, proses danışmanlığı, dış ticaret ofi sleri gibi 
birbiriyle organik olarak bağlı birçok alt kurum ve ku-
ruluşun bulunması gerekmektedir.

Her bir üreticimizin bu şekilde devletimiz tarafından 
bireysel olarak desteklenmesinin zorluğu da ortadadır. 
Ama kümelenerek bir araya gelmiş, aynı ihtisas dalın-
daki üreticilere yukarıda saydığımız imkanların sağlan-
ması da o derece kolaydır.

Bu öncelikleri gören OSTİM OSB Yönetimi, 2007 yı-
lında Türkiye’nin ilk medikal sanayi kümelenmesi olan 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi için ilk adımları 
‘OSTİM’de Faaliyet Gösteren Sektörlerin Uluslararası 
Rekabetçilik Düzeyi ve Kümelenme Analizi’ doğrultu-
sunda atmış, bu çalışmamız 2009 Temmuz ayı itibarıyla 
hız kazanmıştır. 

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında yaklaşık 74 fi rma 
ve çeşitli paydaşlar ziyaret edilerek farkındalık ve bilgi-
lendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret ve 
toplantıların ardından paydaşlar arası toplantılarla küme 
yol haritası belirlenmiştir. Bu yol haritası doğrultusunda 
değer zincirini oluşturan paydaşlar bir araya getirilmiş 
ve ihtiyaca göre protokoller oluşturularak çalışmalar 
planlanmıştır. 

Kümelenme Modelinin ülkemiz için çok yeni bir model 
olması ve bir yasal zemine sahip olmaması nedeniyle 
proje başvurularında yaşanan zorluklar; küme idari ve 
fi nansal özyönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve 

şeffafl ığın sağlanması’ amaç ve gereklilikleri doğrultu-
sunda gerçekleştirdiğimiz dernekleşme çalışması yakla-
şık 5 ay sürmüş, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Derneği 8 Eylül 2011 tarihinde 16 kurucu üye ile ku-
rulmuştur.

İlk genel kurul tarihi itibari ile derneğimiz 64 üyeden 
oluşmaktadır. Şu anda 87 üye işyeri, 162’si mühendis, 
321 üniversite mezunu, 232’si yabancı dil bilen toplam 
1.325 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük medikal sanayi 
kümesi ve derneğidir.

2015 aylında gerçekleştirdiği gene alanında ilk ve tek 
olan Medikal Showroom Projesi ile OSTİM OSB’nin 
yüz akı olmuş OSB’mizi gezen birçok üst düzey kamu 
görevlisinin, misafi r kurum, kuruluş, yerli ve yabancı 
ticaret heyeti, iş adamlarının takdirini kazanmıştır ve 
kazanmaya devam etmektedir.

Üyelerimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki 
tecrübesi, Kümemizi ülkemiz sağlık sektörünün belir-
leyici ana unsurlarından biri haline getirmiştir. Küme-
miz, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, Kalkınma 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Ekonomi Bakanlığımızla sektörümüz için gerekli olan 
çalışma ve projeleri koordineli bir şekilde başarı ile sür-
dürmektedir.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için biz-
lere düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle, tüm 
üyelerimizle çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam 
etmekten gurur duymaktayız

Tecrübemizle sektörün belirleyici 
unsurlarından biri haline geldik

Kümemiz, Sağlık Bakanlığımız 
başta olmak üzere, Kalkınma 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi 
Bakanlığımızla sektörümüz için 
gerekli olan çalışma ve projeleri 
koordineli bir şekilde başarı ile 
sürdürmektedir."

Fatin DAĞÇINAR

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü olarak Küme-
lerimize 2007 yılından bu tarafa her türlü des-
teği vermeye devam ediyoruz. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, böl-
gemizde ilk kurulan kümeler arasında. Temel faaliyet 
olarak üye fi rmaların araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rine destek oluyor, insan kaynaklarının geliştirilmesine, 
iletişim ve bilgi paylaşımının artması ve sıklaşmasına 
destek veriyor. Uluslararası tanıtım ve pazarlama uy-
gulamalarında da aktif bir rol üstlenen Küme, ülke ülke 
dolaşıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirerek 
ilgili tarafl arı bir araya getiriyor ve lobi çalışmaları ya-
pıyor.

Küme üyelerinin en büyük özelliği; nihai ürün üreticileri 
olmaları. Bundan dolayı bölgemizde ciddi nitelikte fi r-
malar faaliyet gösteriyor. Bu fi rmalarımız gün geçtikçe 
kendilerini geliştiriyorlar. 

Firmaları üniversiteyle, kamuyla, sivil toplum örgütle-
riyle bir araya getirirseniz, desteklerseniz sektör rekabet-
te iddiasını artırır. Medikal Sanayi Kümelenmesi de bu 
anlayışla, bölge genelinde hazırlattığımız rekabet anali-
zinin sonucunda çıkan bir proje. Şu anda ikinci URGE’yi 
yapıyor. 

Birkaç seyahatine katılma imkanım oldu. Birlikte gidi-
len yurtdışı seyahatlerinde, katılım sağlanan fuarlarda, 
fi rmaların heyecanına yakından şahit oldum. Birlikte ol-
manın sinerjisini tüm gerçekliğiyle görebiliyorsunuz… 
Firmalarımıza yeni pazarların kapıları açılıyor. Bu saye-
de üreticilerimizin özgüveni artıyor, ülkemiz için işlerine 
daha sıkı sarılıyorlar. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi fi rmalarının he-
men hemen hepsi ihracat odaklı. Sektörün uluslararası 
geçerliliği olan kalite standartlarını yerine getiriyorlar. 
Zor süreçlerden geçerek FDA (Amerikan Gıda ve İlaç 
Kurumu) sertifi kası alanlar var. Firmalarımız, bu sayede 
küresel anlamda ticaret gerçekleştirebiliyor, dünyanın 
dört bir tarafına ürün gönderebiliyor. 

OSTİM’de, sektörün önde gelen aktörleriyle aynı ka-
litede ancak fi yat olarak daha ekonomik ürünleri olan 
markalar bulunuyor. Yapılması gereken bunun farkında-
lığını artırmaktır. Kümelenme de bu noktada ortak bilinç 

oluşturan bir organizasyondur.

Bölge olarak fi rmalarımızdan beklentimiz; KOBİ’leri-
mizin daha çok üretmesi, daha çok istihdam sağlaması 
ve ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamasıdır. 

Başarılı ürün örnekleri ve projeler

Dünyanın ilk ve tek robotik böbrek taşı kırma cihazı, ki-
şiye özel 3D yazıcı ile üretilen cerrahi implantlar, biyo 
uyumlu kemik tozları, üyelerin gerçekleştirdiği başa-
rılı ve katmadeğeri yüksek projelerden yalnızca birka-
çı. Diğer yandan anestezi cihazları, bebek kuvözleri ve 
binlerce üründe OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
fi rmalarının adı var. Küme üyesi olmak ve ortak ihtiyaç-
lara ortak çözümler üretmek için yerli üreticilerin adresi 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi oluyor. 

Kümemiz, Medikal Showroom projesiyle de bir ilki 
gerçekleştirdi. Projeye fi rmalar inandı ve sahiplendi. Bu 
proje ile hem küme üyesi fi rmaların ihracat payı artırılı-
yor hem de üretim kapasitesi karar vericilere toplu şekil-
de gösteriliyor.

Eşik aşıldı

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, kuruluşundan bu 
tarafa büyük ilerleme kaydetti. Sektörün söz sahibi yapı-
larından biri haline gelen küme, belirli eşiği aştı. Çünkü 
fi rmaların bu işi sahiplenmesi, araştırmaları ve emek sarf 
etmeleri sektörün ve Türk sanayisinin geleceği adına an-
lamlı.

Sonuçta sektörün ve fi rmaların gelişmesinin, ihracat ra-
kamlarının yükselmesinin hem bölgemiz hem de ülkemi-
zin kalkınması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Katma değeri yüksek ürünler üretmenin ve ithalatın önü-
nü kesmenin başlıca yöntemi; birlikte hareket etmektir. 

Firmalarımıza bu anlayışı devam ettirdikleri için teşek-
kür ediyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak fi rmalarımıza, 
kümedeki yaptığı çalışmalara, koordinatör arkadaşımıza 
destek vermeye, onların yakınında olmaya, onların yeti-
şemediği projelerde, onlara destek vermeye devam ede-
ceğiz. Her zaman onların yanlarındayız. Desteklerimiz 
ve kalbimiz onlarla birlikte.          

Firmaların gelişmesi ülkemizin 
kalkınması açısından önemlidir

"Sektörün ve firmaların 
gelişmesinin, ihracat rakamlarının 
yükselmesinin hem bölgemiz hem 
de ülkemizin kalkınması açısından 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Katma değeri yüksek ürünler 
üretmenin ve ithalatın önünü 
kesmenin başlıca yöntemi; birlikte 
hareket etmektir."

Adem ARICI

OSTİM OSB Bölge Müdürü
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Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kası, tıbbi cihaz sektöründe hizmet vermekte 
olan şirketlerin verimli ve sürdürülebilir bir 
ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek 

ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektö-
rün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 1 Mayıs 2003 
tarihinde Ankara’da kurulmuştur. İlk genel kurulunda 
alınan kararlar ile TİSK’e üye olan ve ‘Türkiye’ adını 
kullanma iznini alan “SEİS”, Sendikalar Kanunu hü-
kümlerine göre kurulmuş ve Sağlık Endüstrisi alanında 
yer alan fi rmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, 
ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır.

Hedefl erimizi gerçekleştirmek için; Geç ödemeler so-
runlarının çözülmesi, %8-%18 olan KDV oranlarının 
tek bir KDV oranında birleştirilerek çözülmesi, yerli 
ürünlerin dünya piyasalarında ülke ve marka algısının 
yükseltilmesi, Stratejik bir alan olan, emek ve makine 
yoğun değil bilgi yoğun olduğu bilinen sektörümüze 
yönelik yatırım teşviklerinin alt limitinin 1 Milyon TL; 
Bu teşviklerin 1–10 milyon TL arasındakileri için 5. 
Bölge teşvik uygulaması, 10 milyon ve üstündeki ya-
tırımlara ise 6. Bölge teşvik uygulamaları kapsamın-
da değerlendirilmesi, offset uygulamaları ile teknoloji 
transferinin sağlanması ve yerli tıbbi cihaz üretiminin 
dolaylı ofset kapsamına alınması, Kamu Hastanelerin-
de yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, KİK mev-
zuatında düzenlendiği halde uygulanamayan %15 fi yat 
avantajı yerine hastanelerin döner sermaye paylarından 
ödedikleri hazine payında yerli malı kullanım oranları 
kadar indirime gidilmesi gibi uygulamalarla teşvik edil-
mesi, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Piyasa Gö-
zetim ve Denetimin aktif çalışması ve sektör temsilci-
lerinin bu kurumlarda aktif katılımının sağlanması, PPP 
ve Merkezi toplu alımlarda yerli malı alımının teşvik 
edilmesi, S2B ve benzeri teknoloji transferi ve teknolo-
ji envanteri çalışmalarının ulusallaşarak yaygınlaşması, 
Sanayi envanteri ve pazar durumuna ilişkin verilerin 
toplanarak yerli üretici ile paylaşılması, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yerli sanayi ile işbirliği içinde 
hareket ederek, sektörün hedefl erinin gerçekleşmesi ve 
sorunlarının çözümü amacıyla yürüttüğümüz çalışma-
lara rehberlik etmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

2016 yılı ülkemiz ve dünya açısından zor ve sıkıntılı 
bir yıl oldu.  Elbette sektörümüz de bu sıkıntılardan 
etkilendi. 2017 yılının daha verimli ve üretken bir yıl 
olabilmesi için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilin-
ci ile sektörümüzü geliştirecek önerilerimizi mümkün 
olan her mecrada dile getirmeye devam ediyoruz. 

Sektörün en çok sıkıntı duyduğu sorun olan geç ödeme-
ler konusunda görüşmek üzere 12 Ekim 2016 tarihinde 
Sağlık Teknolojileri Platformu üyesi diğer STK başkan-
ları ile birlikte Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah 
Kaya'yı ziyaret ettik. Kamu ve üniversite hastanelerinin 
ödemelerinde yaşanan kronik gecikmelerin hem teda-
rikçi olarak sektörümüzü hem sağlık hizmeti sunan has-
taneleri hem de genel kamuyu zarara uğrattığı aktarıla-
rak Maliye Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunduk.

Ülkemiz uzun vadede küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim 
merkezi olmak ve tıbbi cihaz ve ilaç alanlarında reka-
betçi bir konuma ulaşmayı hedefl iyor, Sağlık Endüst-
rilerinde Yapısal Dönüşüm Programı’yla tıbbi cihaz 
ve malzeme ihtiyacının %20’sinin, ilaç ihtiyacının ise 
yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanması planlanıyor.  

Ancak ödemelerde yaşanan gecikmeler sektörün nakit 
akışını bozduğundan sektör yatırım ve Ar-Ge potansi-
yelini gerçekleştiremiyor. Firmaların ilaç ve tıbbi cihaz 
temini için girdiği ihalelerde, geri ödeme süresinin üni-
versite hastanelerinde iki yılı bulduğu kamu hastanele-
rinde ise 7 ayı bulan geri ödeme süreleri yaşanmaktadır.  
Bu süre zarfında meslektaşlarımız bu satışa ait KDV’yi 
ödemekte, tedarikçilerine ödeme yapmakta, işçisinin 
maaşını, işletme giderlerini karşılamaktadır.

Tüm bu ödemeler cebinden çıktığı halde, sözleşmede-
ki ödeme vadesi geldiğinde meslektaşlarımız hak ettiği 
alacağı tahsil edememektedir. Oysa üniversite hastanesi 
verdiği hizmetin parasını 45 ila 60 gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan almaktadır. Üniversite hastane-
leri aldıkları bu parayla ilaç ve tıbbi malzeme tedarik-
çisine borcunu ödeyebilecekken, döner sermaye gelir-
lerini başka alanlarda kullanmayı tercih etmektedirler. 

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kaya ise durumun 
farkında olduklarını, durumun ciddiyetinin daha önce 
Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkililerince de kendileri-
ne iletildiğini ve sistematik bir değişiklik ile sorunu bir 
daha yaşanmayacak şekilde çözmeyi hedefl ediklerini 
bizlere aktardı. 

30 ecza deposu ile yaklaşık 2 bin 500 tıbbi cihaz üreti-
cisi ve ithalatçısı fi rmanın kamu ve üniversite hastane-
lerinden yaklaşık 3,5 milyar liralık alacağı var. Geçmiş-
te, Maliye Bakanlığı’nın üniversite hastanelerinin borç 
yükünü üstlenerek üniversitelere aktardıkları bütçenin 
doğru yönlendirilemediğini tecrübe ettik; üniversitelere 
sektöre olan borcunu kapatmak üzere verilen ödenekle-
rin üniversiteler tarafından amaca uygun kullanılmadığı 
ve fi rmaların alacaklarını tahsil edemediklerini Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kaya’ya aktardık. 

Kendileri de bütçenin aktarılırken alacaklı fi rmalara 
ulaşacak şekilde bir düzenleme yapılması gerekliliğin-
de hem fi kir olduğumuzu ve bir model geliştirmek üzere 
çalıştıklarını bildirdiler.

Ödemelerde yaşanan gecikmeler 
yatırım ve Ar-Ge potansiyelini etkiliyor

Metin DEMİR

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Yönetim Kurulu Başkanı
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1993 yılında kurulan Sağlık Gereçleri Üreticileri 
ve Temsilcileri Derneği (SADER) sektörümüzü 
temsil eden faal en eski sivil toplum örgütlerin-
den biridir. Günümüzde SADER üyeleri %40 

oranında yerli ve yabancı üreticilerden oluşur. Geri ka-
lan üyeler ise yabancı menşeili ürünlerin Türkiye tem-
silcileridir. Doğru kurallar ile düzenlenmiş, güncel tica-
ri kural ve yöntemlere uygun, sürdürülebilir bir ortam 
yaratmak SADER ana hedefi ni oluşturmaktadır.

Bu perspektiften bakarak son dönemde üyelerimizin, 
üretici-temsilci, yerli-yabancı, ya da faaliyet alanı ay-
rımlarına bakmaksızın benzer durum tespitinde birleş-
tiklerini görmekteyiz. Buna göre Türkiye Tıbbi Cihaz 
pazarı tüm dünyada görülen birçok segmenti bünye-
sinden çıkartmakta, yerine ucuz maliyet odaklı ürün-
leri koymaktadır. Her ne kadar yönetilen kamu sağlık 
bütçesinin istenilen seviyede olmaması bu durumu 
açıklıyor olsa da özellikle halk sağlığını tehlikeye atma 
riski taşıyabilen tıbbi cihazların ülkemizde alınabiliyor 
olmasının getirdiği maliyet bu düşük bütçenin arttırıl-
masından çok daha fazladır.

Öncelikle bu tip cihazlar ile yapılan teşhis ve sonrasın-
daki tedavilerin olası düşük oranlarının öncelikle tespit 
edilmesi ve bunun maliyet etkisinin hesaplanması daha 
akılcı karar vermede yardımcı olacaktır. Cüzi bir mali-
yet ile kullanılabilecek bir ürün doğru teşhis sağlıyor ise 
veya hastanın yatış süresini bir gün dahi kısaltabiliyor 
ise bunun toplam maliyet hesaplarında yer bulması ge-
rekmektedir.

Ayrıca, düşük maliyetli üretim konusunda dünyanın 
önde gelen ülkelerinden Çin ve Pakistan gibi ülkeler 
karşısında kaliteli ürünler pazar kaybetmektedir. Bu 
anlamda en önemli ve ilk etkiyi de yerli üreticilerimiz 
hissetmektedirler. Her ne kadar yerli üreticilerimiz dün-
ya pazarlarını hedefl eyerek üretim yapsalar da üretildiği 
ülkesinde pazar payı olmayan bir ürünün başka bir ülke-
de kabul görmesi oldukça zordur. 

Tüm bunlara ek olarak, öngörülmeyen vadelerde yapı-
lan tahsilatlar ise sektörün tüm paydaşlarının hevesini 
son derece zedelemektedir. Tıbbi cihazın insan sağlığı-
na dokunması ve sağladığı manevi haz bir yana, fi nansal 
olarak sürdürülebilir olmayan her hangi bir iş dalının 
faaliyetlerini sağlıklı yönetmesi düşünülemez.

Bu koşullar altında beklenin altında kalan yerli tıbbi 
cihaz üretiminin ülkemiz makro ekonomik verilerine 
yaptığı mütevazı katkı da ölçülmesi gereken bir diğer 
ve en önemli faktördür. Stratejik bir alan olan tıbbi ci-
haz, yaptığı istihdam katkısının yanında yüksek katma 
değerli ürünler ile çok kısa sürede dış ticaret açığının 
azaltılması konusunda en önemli katkıyı verme potan-
siyeline sahiptir.

Yukarıda bahsi geçen konuların tüm yetkililer ve özel-
likle Sağlık Bakanlığımız tarafından sahiplenilerek 
çözüm geliştirilmesi çabasını memnuniyet ile gözlem-
lemekteyiz. Yapılan her düzenlemenin karşısında sek-
törümüzün yaratacağı katma değer ile en güzel karşılığı 
vereceğine olan inancım tamdır.

Bunun karşısında son dönemde sektörel sivil toplumun 
olarak da ortak hareket etme kültürünün gelişmesi çok 
olumlu bir gelişmedir. SEİS, TÜMDEF, ARTED, OR-
DER ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile bir-
likte yaptığımız çalışmalar her birimizin ayrı ayrı yap-
masından çok daha etkin ve hızlı olmaktadır. 

Tüm bu yapılar içinde çok özel bir yeri olan Kümemiz 
ise özellikle son dönemde açmış olduğu showroom ile 
hem sektörün vizyonunu sergilemiş hem de sektörümü-
zün ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamıştır. Küme içi 
işbirliği kültünün de çok güzel örneklerini sergileyen 
OSTİM Medikal Kümesinin başarılarının katlanarak 
artması dileklerim ile.

Tıbbi cihaz dış ticaret açığının 
azaltılmasında önemli bir etkendir

"Stratejik bir alan olan tıbbi cihaz, 
yaptığı istihdam katkısının yanında 
yüksek katma değerli ürünler 
ile çok kısa sürede dış ticaret 
açığının azaltılması konusunda en 
önemli katkıyı verme potansiyeline 
sahiptir."

Ali ŞENGEL

Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) 
19 Aralık 2002 yılında gönüllü anne babaların 
bir araya gelmesiyle kurulan sivil toplum ku-
ruluşudur. Amacı, engelli çocukların eğitimine 

katkı sağlamak, sağlık sorunlarını çözmek, istihdam 
edilebilmelerini ve sosyalleşmelerini artırmak ve onları 
hayata katmaktır.

Serebral palsi, beyinde oksijen yetersizliği nedeniyle 
kas kontrol yetersizliğidir. Doğum öncesinde, doğumda 
veya sonrasında beyin travması sonucu oluşabilir. Se-
rebral palsi çoklu engellilik durumunu ifade eder.

Amaçlar doğrultusunda başlattığı projeler kapsamında 
ilk olarak 2005’te Milli Eğitim Vakfı ile MEV Gökku-

şağı Ortaokulu’nu yaptırmıştır. Türkiye’de ilk ve tek 
olan model okul engelli ve engeli olmayan çocukların 
birlikte öğrenim gördüğü tersine kaynaştırma eğitimi 
vermektedir. Şimdilerde ikincisinin İstanbul’da açılma-
sı planlanmaktadır. 

Sonrasında çocukların sosyal entegrasyonlarının art-
ması için çalışmalara başlandığında 2008’de Çankaya 
Belediyesi ve İtalyan Sivil Toplum Örgütü ATLHA ile 
birlikte Engelsiz Oyun Parkını yaptırmıştır Engelli ve 
engeli olmayan çocukların birlikte oynadığı ülkemizde 
ilk model parktır. Bunun dışında serebral palsi konu-
sunda toplumun, engelli çocukların ve ailelerin bilinç-
lendirilmesi, konuyla ilgili farkındalık oluşturulması ve 
engellilerin yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgili birçok 
ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmiştir.

Projelerinin yanı sıra; Derneğin 3 aylık periyotlarda çı-
karttığı SERÇEV Dergisi ile serebral palsi ile yeni tanı-
şan ailelere, serebral palsili gençlerin yaşam öykülerine, 
akademik kurulun makalelerine ve birçok aileye yer ve-
rilmekte, eğitim ve haberleşme maksatlı Türkiye'nin 81 
ilinde okullara, engelli çocuk ailelerine, rehabilitasyon 
merkezlerine ulaştırılmaktadır. 

Etkinlikler kapsamında gelenekselleştirdiğimiz ‘Çocuk 
ve Gençlik Balosu’ yaklaşık bin kişinin katılımıyla Bil-
kent Otel’in destekleriyle yapılmakta ayrıca temsili as-
kerlik kına eğlencesiyle birlikte askerlik çağına gelmiş 
gençlere geleneksel kına eğlencesi düzenlenmektedir. 
Bunların dışında Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleş-
tirilen Engelsiz Meslek Lisesi’nin 2017’de kapılarını 
lise çağındaki gençlere açması planlanmaktadır. İlk kez 
kaynaştırma eğitimi verecek olan ve engelli çocukların 
akranlarıyla birlikte mesleki eğitim almalarına olanak 
sağlayan okulun inşaatı tamamlanmıştır. MEV Gökku-
şağı Ortaokulu’ndan mezun olan çocuklar eğitimlerine 

evde devam etmektedirler. Engelsiz Meslek Lisesi Pro-
jesi,  çocukların eğitim hayatına devam etmesine fırsat 
verecek, onları yaşamın içinde var olma mücadeleleri-
nin yolunu açacak, üretken ve mutlu bireyler olarak ha-
yata kazandıracaktır.

OSTİM ve SERÇEV 

SERÇEV’in Engelsiz Meslek Lisesi projesine yönelik 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile başlatılan 
iş birliği, çeşitlenerek gelişmeye devam ediyor. Küme 
fi rmaları Engelsiz Meslek Lisesi’nde bir sınıfın iç tef-
rişine destek olmanın yanı sıra, okulda açılacak ‘Tek-
nokent Modeli ARGE Birimi’nde irtibat masası sahibi 
olabilecekler.Ankara sanayisi böylece, engelli çocukla-
rın ihtiyacını yerinde öğrenip, SERÇEV ve üniversite 
hocalarının desteğinde üretimlerini şekillendirerek yurt 
içinde ve yurt dışında çoklu engeli olan gençlere destek 
sağlamış olacaklar. OSTİM ayrıca SERÇEV’in devam 
eden ‘Serebral Palsili Olmam Meslek Edinmeme Engel 
Değil’ isimli AB projesi kapsamında Mayıs ayında ya-
pılacak şenliğe katkıda bulunmayı ve şenlik haftasında 
düzenlenecek ‘İstihdam Günleri’ için destek sağlamayı 
da planlıyor.

SERÇEV, engelli çocukların ihtiyacı olan malzeme 
ve cihazların yurt dışından yüksek maliyetlerle temin 
edilebildiğini çok yakından biliyor ve ihtiyacı en doğ-
ru şekilde, en uygun maliyetle karşılayacak ürünleri 
OSTİM’in işbirliği ile üreteceği günlere yakın zamanda 
ulaşmayı diliyor. SERÇEV ailesi olarak bizler OSTİM 
ile sağladığımız irtibatı güçlendirerek sürdürme karar-
lılığındayız.  Ankara sanayisinin; hem yurdumuzdaki 
hem de çevre ülkelerdeki engelli çocukların pek çok ih-
tiyacına yerel çözümler üretebileceğinin bilinciyle, yolu 
üretimden geçen herkesi Derneğimize bekleriz.   

OSTİM ile sağladığımız irtibatı 
güçlendirerek sürdürme kararlılığındayız

E. Sinem ERSOY 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Tıbbi cihaz sektörünün geleceği konusundaki öngö-
rüleriniz?

Türk tıbbi cihaz sektörünü dünyadaki sektörden 
ayrı tutmak mümkün değil, soyutlayamayız. 
Dünya inanılmaz hızla değişiyor. Türkiye’deki 
tıbbi cihaz sektörünün bugünkü halini ve gele-

ceğini uzun vadeli ve küresel düşünmemiz gerekiyor. 
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin (BİT) ilerlemesiyle 
sayısallaşan (dijitalleşen) ve bireyselleşen bir sağlık sis-
temi ile karşı karşıyayız. Alışılmış merkezi düzen yerini 
veriye dayalı,  yaygın ve dağıtık bir sisteme terk etmeye 
hazırlanıyor. Bu dönüşümü sayısal sağlık, e-sağlık, diji-
tal sağlık gibi deyimlerle ifade etmeye çalışıyoruz.

Laboratuvarlarda 20-30 sene sonrasının teknolojilerini 
çalışan kişiler olarak şundan eminiz; tıpta herkese uyan 
bir hizmet şekli yerine bireyselleşmiş bir yaklaşım geli-
yor. Bireyselleşmeyi şöyle açıklayabiliriz: Sizin genini-
ze, vücudunuzdaki iyi ve kötü huylu bakterilere, davra-
nış ve yaşam tarzınıza göre sağlık hizmetleri değişecek.

Otomasyon sistemi sağlığa da gelecek

Cihazdan çok bu hizmetleri mümkün kılan verinin, bil-
ginin akışı, iletişim yani sayısal ekonomiye geçiş, bilgi 
ekonomisine giriş… Akıllı fabrikaları mümkün kılan 
otomasyon sistemi sağlığa da gelecek. Günümüzde-
ki hastane ve klinik sistemi uzun vadeli gözükmüyor. 
Hastane dediğimiz yerler tedaviden çok müdahale için 
olacak. Koruyucu, öngörücü ve önleyici sağlık bilgileri, 
uzaktan tani, tedavi, rehabilitasyon (tele-tip) hizmetleri-
ni ivedilikle yaygınlaştıracak.  

Burada Türkiye çok enteresan noktada duruyor; 
Türkiye’nin içinde ve dışında sayısal ve sanal dünya ile 
barışık bir gençlik yetişti. Yurtdışındakiler tarif ettiği-
miz gelişmelerin fi ilen parçası. Dönüşümün içinde etkin 
rol oynayanlar var. 

Örneğin, OSTİM medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri 

arasında üç boyutlu kişiye özel protez, implant şeklin-
de çalışabilen fi rmalar var. Bunları Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde görüyoruz. Bu gençlerden bir kısmı, dünya 
ile eş zamanlı olarak, bu implantların akıllılaşması için 
çaba gösteriyorlar. Diğerleri akıllı hastane sistemleri 
kuruyorlar. Bunun yanında uzun vadede evde sağlığa 
gidecek sistemleri de oturtacak kapasiteye sahipler. 
Sağlık Bakanlığının hastane ve klinik sistemlerini içe-
ren sayısal sağlık girişimleri bu akımı tetikliyor.   

Türkiye gelen dalganın önüne geçebilir

Bazı karar vericiler, ar-ge politikalarını belirleyenler 
hala 20-30 sene öncenin politikalarla Türkiye’deki ge-
lişmeleri desteklemeye çalışsalar da, tabandan çok doğ-
ru bir yükseliş yaşanıyor. Türkiye doğru stratejiler, doğ-
ru örnek uygulamalar ve doğru güçbirlikleri ile bilim 
ve teknoloji kapasitesini ve is deneyimini birleştirerek 
gelen dalganın önüne geçebilir. 

Dış alıma bağlılık azalacak

Türkiye’deki medikal sektörünü ele aldığımızda; 
tıbbi cihaz üreticilerinin rekabetçi gücü ve teknoloji 
geliştirme potansiyeli hakkında neler söylemek ister-
siniz?

Türkiye’deki medikal sektörü daha çok tekil cihaz, imp-
lant ve yerel çözümler üzerine odaklanmış durumda ve 
halen sağlık gereksiniminin yüzde 15’ini karşılıyor. Bu 
yüzde, Türkiye’nin bilim ve teknoloji kapasitesinin çok 
altında seyrediyor. Bunun nedeni olarak kurulu düzenin  
dış alıma bağlılığını gösterebiliriz. Bu modellere uzun 
yıllar tabi olmuş bir sağlık sistemi şu anda Türkiye’de 
geçerli. Bir çok istisnaya rağmen sektör irili ufaklı fi r-
malardan oluşuyor ve dünyaya açılmış örnek fi rmamız 
halen yok. Firmalarımızın bu geçişi yapması sayısal ve 
sanal teknolojileri fi ilen ürün ve sistem geliştirmekte 
değerlendiren sektörlerle birlikte olacak. 

Bilişim, iletişim ve savunma sanayiindeki kapasitenin 
mümkün olduğu kadar sağlık sistemine aktarıp, çift 
veya çok kullanım yaklaşımları ile sağlık çözümlerine 
yönelmeliyiz. Bulut bilişim, nesnenin interneti, büyük 
veri analitiği ve yapay zeka yöntemleri gibi yükselen 
teknolojiler sayesinde akıllı ve dağıtık sağlık hizmet-
lerine geçmemiz mümkün. Önümüzde açılan bu fırsat 
penceresinden taşınır, giyilir, yenilir, yutulur vs. cihaz-
ları BİT ağları ile tümleştirerek girebiliriz, hatta bazı 
alanlarda öncülüğe soyunabiliriz. 

Sadece 10 yılı değil 20-30 yılı düşünürsek; OSTİM Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi’nde küresel rekabete çıkmış 
belli başlı fi rma veya fi rma ortaklıkları düşleyebiliriz. 
Küme bünyesinde birbirini tamamlayan, görüntü ci-
hazlarından, algılama sistemlerine kadar yetenekli pek 
çok fi rmayı görebiliyoruz. Geleceğin yenilikçi tıbbının 
önderliğini sahiplenecek, diğer oyuncuları dahil ederek 
küresel açılımlar yapabilecek namzetler var. 

Teknolojiden ziyade işbilirlik (know-how) 
aktarımı ve işbirlikleri

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi teknoloji 
transferi konusunda ne gibi adımlar atmalı, neler 
yapmalıdır?

Türkiye’de genellikle teknoloji transferi ve üniversi-
te-sanayi ilişkisi tekil bir olgunun teknoloji olarak bir 

fi rmaya aktarılması şekilinde değerlendiriliyor. Tekno-
lojiden ziyade işbilirlik (know-how) aktarımı yapabil-
meliyiz. Bunu sağlıklı sektör içi veya sektör dışı işbir-
likleri ve ortaklıklar ile gerçekleştirebiliriz.

Geçmişte dünyaya açılma ürün üzerinden olurdu. Artık 
dünyada sağlık konusunda rekabet ürün üzerinden de-
ğil ürünün içinde bulunduğu sistemin bütünü üzerinden 
gerçekleşiyor. “Acaba bunu Türkiye yakalayabilecek 
mi?” diye sorarsak; yakalar. Doğru güçbirlikleriyle, 
doğru akıl birlikleriyle, doğru politika ve destek meka-
nizmalarıyla, bilhassa özel sektörün elindeki sermaye-
nin riskli ama ödülleri çok yüksek olan bu konuya gi-
rişini teşvik eden, riski paylaşan kamu-özel ortaklıkları 
ile neden olmasın?.. OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi sağlık sektöründe önemli bir güç birliği yarattı. 
Kendisini besleyecek, pekiştirecek sektörlerle bilgi alış 
verişini zenginleştireceğinden ve arzu ettiğimiz dönüşü-
mün etkin ve verimli bir oyuncusu olacağından eminim. 

Rekabet artık ürün değil
sistem üzerinden gerçekleşiyor

“Artık dünyada sağlık konusunda 
rekabet ürün üzerinden değil 
ürünün içinde bulunduğu 
sistemin bütünü üzerinden 
gerçekleşiyor. “Acaba bunu 
Türkiye yakalayabilecek mi?” 
diye sorarsak; yakalar. Doğru 
güç birlikleriyle, doğru akıl 
birlikleriyle, doğru politika ve 
destek mekanizmalarıyla bilhassa 
özel sektörün elindeki sermayenin 
riskli ama ödülleri çok yüksek olan 
bu konuya girişi anlayabilecek, 
sahiplenebilecek bir altyapı var.”

Prof. Dr. Banu ONARAL 

Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği ve 
Küresel İnovasyon Ortaklıkları Rektör Başdanışmanı
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Biyomalzemeler vücutta kısa ya da uzun süreler-
le bulunup işlev görmeyen doku ve organların 
görevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek 
üzere tasarlanan, metal, seramik, biyolojik ve 

sentetik polimerler (güncel kullanımda plastikler), ya da 
bunların biraraya gelmiş halleri olan kompozitlerdir. 

Bunlardan üretilen medikal cihazların biyouyumlu ol-
maları yani insan vücuduna yerleştirildiklerinde olumsuz 
hiç bir etkilerinin olmaması (toksik, allerjik, kanseroje-
nik) gerekir. Biyomalzemelerden üretilen cihazların en 
yaygın kullanılanları arasında kontakt lensler ve katarakt 
merceklerini, yapay damarları, yapay eklemleri, omur-
ga bozukluklarında kullanılan kafesleri, ilaçlı ve ilaçsız 
stentleri, kalp kapakçıklarını ve giderek yapay kalbi say-
mak mümkündür. 

Mikro ve nanoteknolojinin gelişmesiyle özellikle nano 
kalınlıklı fi berler ve tanecikler üretilmeye ve çeşitli uy-
gulamalarda ve biyosensörlerin oluşturulmasında kulla-
nılmaya başlamışlardır. Hücre biyolojisi ve özellikle kök 
hücreler üzerinde yoğunlaşan ve bu hücrelerin korunma, 
çoğaltılma ve farklılaştırılmaları yönündeki bilgi biriki-
minin ve bunlarla eş zamanlı olarak büyüme faktörleri 
hakkındaki bilgimizin artmasıyla kök hücre tedavileri ve 
bunların biyomalzemelerle birleşimiyle doku mühendis-
liği ve rejeneratif tıp doğmuştur. 

Bunlardan özellikle doku mühendisliğinde genellikle 
polimerlerden yapılan hücre taşıyıcılara, iskelelere, kök 
hücreleri ekip burada çoğalmalarını sağlayarak labora-
tuvarda yapay doku oluşturulur ve bu hasarlı dokunun 
yerine konulur. İskeleler hücrelerin konulduğu yerlerde 
kalmasını sağlar ve böylelikle tedaviyi daha etkin hale 
getirirler. Dünyada biyomalzemeler içinde doku mühen-
disliği ürünlerinin oranı gittikçe artmaktadır. Özellikle 
doku ve organ transplantasyonlarının sorun ve riskleri bu 
alandaki gelişmeleri çok daha çekici hale getirmektedir. 

Uluslararası medikal cihaz piyasası 2013 yılında 298 
milyar ABD dolarıydı ve 2018’e kadar pazarın 440,5 
milyar ABD dolarına ulaşması yani 5 yılda %50 artış 
göstermesi beklenmektedir. Bu pazarda en önemli üretici 
ABD’dir. Dünyanın Avrupa ve Asya-Pasifi k gibi diğer 
bölgelerinin çok daha düşük katkı payları vardır. En bü-
yük 5 global pazar ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve 
İtalya’dır. ABD piyasanın %20 düzeyinde mal sunumu 
yapıp %45’ini kullanmaktadır. Avrupa bu pazarda sa-
dece %24 üretim ve harcama payına sahiptir. En önemli 
üreticiler Johnson&Johnson, Siemens Healthcare, Gene-
ral Electronics, Medtronic, Baxter International, Philips 
Healthcare, Novartis AG ve Cardinal Health Inc.’tir. 

Medikal teknoloji ürünleri arasında en büyük bölüm 
hastane malzemeleri ve dayanıklı medikal cihaz grubu-
dur (%29). Diğer ürünler ise ortopedi (%14), kardiyolo-
jik uygulamalar (%11%), minimal girişimli ameliyatlar 
(%11), oftalmoloji (%10), yara bakımı (%6) ve odiyolo-
jidir (%6). 2020 için tahminler in vitro tanı, diyagnostik 
görüntüleme ve ortopedinin bu alanın en önemlileri ola-
cağını göstermektedir. 

Global doku mühendisliğinin pazar boyutu 2014’te 4,7 
milyar ABD dolarıydı ve bunun 2022’de 11,5 milyar 
ABD doları olması beklenmekteydi. Bu düzeyde bir ar-
tış beklenmesinin bir nedeni allograft ya da donörlerden 
sağlanan organ ve dokular gereksinimi karşılayamamak-
tadır. Bunlara ek olarak toksisite ve etkinlik düzeylerinin 
saptanmasında hayvanların denek olarak kullanılmasının 
istenmemesi doku mühendisliği ürünlerini hayvan kulla-
nımı ya da donör ürünlerine karşı çok uygun bir seçeneğe 
dönüştürmektedir.

BIOMATEN ve OSTİM
Son yıllarda biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında 
gözlenen en büyük gelişme ‘eklemeli üretim’ ya da ‘kat-
manlı üretim’ adıyla Türkçeleştirilen Additive Manufac-
turing alanıdır. Bu alanın gerektirdiği yazılım ve cihazlar 
daha önce farklı sektörler için geliştirilmiş ve kullanılmış 
olup son yıllarda özellikle ortopedi alanından başlayarak 
biyomalzemeler alanına girmiştir. BIOMATEN de bu 
yönde önemli bir Kalkınma Bakanlığı destekli alt yapı 
kurmaktadır.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’yle Biyomalze-
me ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi’nin 
(BIOMATEN) ve Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 
Derneği’nin (BDMD) ilişkisi daima yakın ve destekleyici 
olmuştur. En son Mart 2016’da ODTÜ’de düzenlenen ve 
asıl amacı TÜBİTAK ARDEB 1000 projeleri kapsamın-
da ODTÜ ve Türkiye için Biyomalzeme ve Biyomedi-
kal başlığı altında yol haritası hazırlama görevine seçilen 
ODTÜ ekibinin sağlık alanında biyomedikal araştırıcıla-
rının ürünlerinin son kullanıcı olan doktorlar ve endüstri, 
özellikle de medikal sektör için ne ifade ettiğini anlamak 
için yapılan bir günlük çalıştayda alanın en bilinen sivil 
toplum kuruluşu OSTİM’i Medikal Sektör Kümelenme-
sinin Koordinatörü Bora Yaşa temsil etmiş ve medikal 
sektörün biz biyomalzeme uzman ve araştırıcılarından 
sektörün  beklentilerini aktarmıştır. Alanımızdaki araştır-
macıların bu beklentileri karşılamak üzere BIOMATEN 
ve BDMD öncülüğünde, devlet ve medikal sektör deste-
ğiyle ellerinden geleni yaptıklarını belirtmemiz gerekir.

Biyomalzeme alanındaki gelişmeler 
ve medikal cihaz pazarı

"Uluslararası medikal cihaz 
piyasası 2013 yılında 298 milyar 
ABD dolarıydı ve 2018’e kadar 
pazarın 440,5 milyar ABD dolarına 
ulaşması yani 5 yılda %50 artış 
göstermesi beklenmektedir."

Prof. Dr. Vasıf HASIRCI

BIOMATEN ve ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü 
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Tür-
kiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nun 2015 yılında 
yayınladığı Türkiye Tıb-

bi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi 
Taslağı’na göre; ülkemizin orta ve 
uzun vadede tıbbi cihaz ihtiyaç ana-
lizleri çıkarılarak katma değeri yük-
sek ve ileri teknoloji ürün grupları 
başta olmak üzere yerli üretimin des-
teklenmesi önem arz ediyor. 

Belge Taslağı’nda üzerinde önemle 
durulan bir konu da; ülkemizin tıbbi 
cihaz üretiminde yetkinliğinin art-
ması ve uluslararası düzeyde kaliteyi 
yakalayabilmesi ve yerli ürünlerin 
saygınlık kazanması, izlenilen politi-
kalar ile yakından ilgili olduğu. Tas-
lakta, “Ülke olarak ilerleyebilmek ve 
2023 ihracat hedefl erine ulaşabilmek 
için öncelikle yerli ürüne güvenin 
artması ve ülkemizde yerli ürünlerin 
kullanımının yaygınlaşması gerek-
mektedir. Ancak bu sayede ihracat 
hedefl erine ulaşılabilir ve yerli üreti-
cinin dış pazara daha emin adımlarla 
açılması sağlanabilir.” ifadeleri yer 
buluyor. 

Aynı çalışmada Türkiye tıbbi cihaz 
sektörünün durumuna ilişkin şu bil-
giler veriliyor: 1.000 civarında üreti-
ci, 2.300’e yakın ithalatçı, 700 kadar 
üretici ve ithalatçı fi rma bulunuyor. 
Üretici fi rmaların yaklaşık yüzde 
40’ı İstanbul, yüzde 20’si Ankara, 
yüzde 10’u İzmir illerinde faaliyet 
gösterirken, ithalatçı fi rmaların yak-
laşık yüzde 60’ı İstanbul, yüzde 30’u 
Ankara, yüzde 6’sı İzmir ve geri ka-
lanı Adana, Samsun ve Konya başta 
olmak üzere diğer illerde yer alıyor.

Türk tıbbi cihaz sektörünün ana teda-
rikçileri ABD, Çin ve Almanya. Pa-
zarın en yüksek ikinci grubunu oluş-
turan sarf malzemeleri ABD, Çin 
ve Malezya tarafından karşılanır-
ken, tanısal görüntüleme grubunun 
ana tedarikçileri ABD ve Almanya. 
Hastaya yardımcı ürünler ise yüksek 
oranda ABD ve Çin’den tedarik edi-
liyor. 

Bu değerlendirmeye göre gereksi-
nimlerin karşılanmasında, dünya 
tıbbi cihaz ana tedarikçileri arasında 
ilk sırada yer alan ABD, ülkemize 
yüzde 31 oranla en çok tedarik sağ-
layan ülke konumunda. İkinci sırada 
ise yüzde 21 oranla Almanya geliyor. 

2014 Yılı Türkiye tıbbi cihaz ithalat 
ve ihracat verileri; 2.1 milyar dolar-
lık ithalatı işaret ederken, ihracat ta-
rafında ise tablo çok gerilerde. Türki-
ye aynı dönemde sadece 367 milyon 
dolarlık bir ihracat rakamı elde etti.  

YURT DIŞI KİLİDİNİ 
URGE AÇIYOR
OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi, ikincisi yürütülen ‘Sağlık 
Teknolojilerinde Teknoloji Odaklı 
İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabe-
tin Geliştirilmesi Projesi’ en genel 
adıyla URGE ile projenin 3. yılında 
28 fi rma ile çalışmalarına devam edi-
yor. Projenin en temel amacı; tıbbi 
cihaz sektöründeki üretici fi rmaların 
ihracat yapmalarını sağlamak ve var 
olan ihracat kapasitelerini genişlete-
bilmek.

Bu kapsamda fi r-
malar için T.C. 
E k o n o m i 
Bakanlığı’nın 
yüzde 75 
desteği ile 
eğitimler 
veriliyor, 
d a n ı ş -
manl ık-
lar alı-
n ı y o r , 
yur td ış ı 
o r g a n i -
zasyonla-
rı ve alım 
heyetleri et-
kinlikleri dü-

zenleniyor. Firmalar T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın uyguladığı birçok des-
tek sayesinde ihracat kapasitelerini 
artırırken, ülkemizin 2023 hedefl eri-
ne ulaşabilmesi için de önemli katkı-
larda bulunuluyorlar. 

Genel olarak URGE projesi içinde 
yer alan 28 fi rmanın birçoğu doğru-
dan ihracat yapıyor. Yurt içinde tıb-
bi cihaz alımlarında CE belgesinin 
aranması, CE belgesi alan ve piya-
saya yerli ürünlerle kıyaslandığında 
daha düşük kaliteli dahi olsa daha 
düşük fi yat veren üreticilerin (mer-
diven altı) ya da ithal ürünlerin ürün 
sağlaması, buna ek olarak uzun öde-
me vadeleri tıbbi cihaz üreticilerini 
ihracat yapmaya sevk ediyor. 

Firmaların halihazırda ihracat yap-
tıkları ülkeler oldukça çeşitli. Bu 
çeşitlilikte ürün grubu, coğrafyanın 
tıbbi cihazlar sektöründe ithalata 
olan bağımlılığı, coğrafyada yerleşik 
oyuncuların ürün kalitesi ve fi yatları 
rol oynuyor. 

URGE Projesi kapsamında yer ala-
cak yurt dışı pazarlama faaliyeti ve 
alım heyetleri faaliyetleri için ihra-
cat pazarları değerlendirilirken; fi r-
ma ürünleri ve üretim alt yapısı, alt 

segmentlerde beklenen pazar 
büyüklükleri, beş yıllık 

küresel dış ticaret 
verilerinin de-
ğerlendirilme-

si, dünya pa-
zarlarında 
sağlık sis-
teminin 
ve işle-
yiş in in 
değ iş i -
mi, öne 
ç ı k a n 
pazarlar-

da özel 
h a s t a n e -

lerin oranı, 

mevcut ihracat pazarları ve fi rmala-
rın ihracat hedefl eri göz önünde bu-
lunduruluyor.  

Proje kapsamında fi rmaların rekabet 
stratejisi ‘Dünya markası olmak yak-
laşımı ile dünya pazarlarından alınan 
payın artırılması’ ifadeleriyle tanım-
lanıyor. Tıbbi cihaz sektöründe ihra-
cat yapan fi rmaların mevcut pazarla-
rını korumak ve hacmini artırmak en 
büyük hedefl er arasında bulunmakla 
beraber bu yaklaşımda strateji özetle 
şöyle: ‘Ürün, kalite ve fi yat dengesi 
ile ithalata bağlı, yeni pazarlara giriş 
yapmak, marka bilinirliğini geliştir-
mek ve gelişmekte olan pazarlarda 
yatırıma yönelik adımlar atmak’

2014 Yılı Türkiye tıbbi cihaz ithalat 
ve ihracat verileri; 2.1 milyar dolarlık 
ithalatı işaret ederken, ihracat tarafında 
ise tablo çok gerilerde. Türkiye aynı 
dönemde sadece 367 milyon dolarlık bir 
ihracat rakamı elde etti.  

İHRACAT İTHALATIN GÖLGESİNDE

Ankara’da tıbbi cihazlar sektö-
ründe faaliyet gösteren 270’in 

üzerinde firma bulunuyor. Bu oran 
Türkiye geneli içindeki firmaların 
yaklaşık yüzde 27’sini oluşturuyor. 
Başkentli firmalar Türkiye geneli 
içinde; yüzde 70 pay ile (17 adet) 
ışınlama, elektro medikal ve elektro 
terapi ile ilgili cihazlar imalatı sektö-
rü, yüzde 23 pay ile diğer soğutucu 
ve metal mobilya sektörü ve yüzde 
26 pay ile tıbbi ve dişçilik ile ilgili 
araç ve gereçlerin imalatı sektörün-
de yer alıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2013 
yılına ait Tıbbi Cihaz Analizi’nde; 
Ankara ili tıbbi cihazlar sektörünün 
2011’deki dış ticaret hacmi 477 
milyon dolar olup, bu rakamın 
yaklaşık yüzde 90’ını ithalat oluş-
turuyor. 

2011 yılında Ankara, tıbbi cihaz 
sektöründe 50.4 milyon dolar ihra-
cat, 476.6 milyon dolar da ithalat 
gerçekleştirdi.

• Güney Asya: Malezya, 
Endonezya, Singapur, 
Vietnam, Bangladeş

• Orta Doğu: BAE, Suudi Ara-
bistan, İran,

• Türki Cumhuriyetler: 
Azerbaycan, Kazakistan, 
Gürcistan 

• Afrika: Mısır, Nijerya, Güney 
Afrika

• Avrupa: Yunanistan, Make-
donya, Romanya, Rusya

• Güney Amerika: Brezilya

KAYNAKLAR

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı Taslağı (2016-2020) 

2. 2015 yılında OSTİM Medikal Kümelenmesi’nin ba-
ğımsız firmalar kanalıyla proje üyesi 28 firma üzerinde 
yaptığı araştırmanın sonucu

3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Ankara Kalkınma 
Ajansı Ankara Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi
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Yerli tıbbi cihaz üreticilerinin ortak noktası olarak tanınan OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, 20 üreticinin katılımıyla oluşturulan, yurtiçi ve yurtdışı misafirlerin 
ağırlanabileceği, ürün tanıtımlarının yapılmasına imkan sağlayan Ortak Showroom 
uygulamasını hayata geçirdi. 250 metrekarelik bir alanda; yerli üreticilerin, son teknoloji 
ile tasarladıkları ürünlerini müşterileriyle buluşturacak showroomda; tam teşkilli ambulans 
ünitesinden, kuvöze; implantlardan yanık tedavi ünitelerine kadar geniş bir yelpazede 
ürünler sergileniyor. Gerçekleşen bu proje ile hem küme üyesi firmaların ihracat payı 
artırılıyor hem de üretim kapasitesi karar vericilere toplu şekilde gösteriliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK MEDİKAL SHOWROOMU
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2008 yılında endüstriyel proje tasarımları ve tıbbi cihaz 
imalatı yapmak üzere kurulan Argemet, bu amaca uygun 
olarak iki alanda faaliyet gösteriyor. Genel Koordinatör 

Uğur Sarı, kurucu ortaklarının üroloji alanındaki deneyim ve 
itibarının fi rmayı aynı alanda çalışmaya sevk ettiğini belirtti. 
Sarı, “Bu özelliğimiz, Argemet’i; Türkiye’de üretip dünyaya 
satış yapabilen Böbrek Taşı Kırma (ESWL) cihazı üreticile-
rinden biri haline getirmiştir.  ESWL cihazı şirketimizin başlı-
ca faaliyet konusu olup cihazların tasarımdan son kullanıcıya 
teslim edilmesine kadar bütün işlemler, Argemet bünyesinde 
ve alanında uzman personel ile yapılmaktadır.” dedi. 
Argemet’in, kuruluşundan bu güne birçok elektronik, mekanik 
veya elektromekanik projeleri gerçekleştirip ürün haline getirdi-
ğine işaret eden Uğur, ISO:9001 ve 13485 belgelerine ürünleri 
ise CE sertifi kasına sahip olduklarını, medikalin yanı sıra farklı 

sektörlerde de fi kirleri ürün olarak sunabileceklerini ifade etti. 
Türkiye ve dünyada devlet hastanelerinden üniversite hasta-
nelerine ve özel hastanelere kadar birçok hastanede Argemet 
teknolojisinin kullandığını kaydeden Sarı, şöyle konuştu: 
“Cihazların kurulum, kullanıcı eğitimi, teknik servis ve sarf 
malzeme temini  Argemet kalitesi ve garantisi ile sunulmakta, 
satış sonrası hizmetler konusunda da kullanıcılarının en büyük 
desteği yine Argemet olmaktadır. İsminde yer alan ‘Arge’, 
Argemet’in partnerlik yaptığı fi rmalara sunmuş olduğu proje 
tasarım ve alt yüklenicilik vasfını tanımlamaktadır.” 
Ürünler: Vücut Dışından Ses Dalgalarıyla Böbrek Taşı Kır-
ma Cihazı (ESWL), Pnömatik Yöntemle Böbrek Taşı Kırma 
Cihazı, ESWT başlıkları ile yedek parça ve sarf malzemeleri, 
ESWL Cihazı Elektrodu ve Su Yastığı, Pnömatik Taş Kırma 
Cihazı Probu, ESWT Cihazı Başlıkları

En yüksek üretim teknolojilerinden olan katmanlı imalat 
teknolojilerinde uzmanlaşan BTech Innovation; tasa-
rım, modelleme ve üretimdeki tecrübesiyle kişiye özel 

sağlık çözümleri üretiyor. Firma, tümör, yaralanma, trafi k 
kazası gibi sebeplerle insanların kaybettikleri kemik dokular 
yerine tamamen hastaya özel bir implant tasarlayarak hasta-
nın en hızlı şekilde iyileşmesini, estetik ve fonksiyonel olarak 
sağlıklı günlerine dönmesine yardımcı oluyor.  
Genel Müdür Kuntay Aktaş, “Radyolojik görüntüleri 3 boyut-
lu katı modellere çevirerek cerrahların ameliyatlara daha iyi 
hazırlanmasını, ameliyat öncesinde modeller üzerinde dene-
meler yaparak ameliyata tecrübeli şekilde girmelerini sağlı-
yoruz. Dünyada oldukça yeni bir yaklaşım olan bu yöntem 
ile ilgili OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin iş ağından 
faydalanıyor, uluslararası etkinliklerde ülkemizi temsil ediyo-
ruz.” dedi.
Yöntemin Avrupa ve Amerika’da giderek yaygınlaştığını, te-
davi sürelerini kısalttığını ve kompleks cerrahileri çok daha 

basit hale getirdiğine işaret eden başarılı isim, şöyle konuş-
tu: “Teknolojinin katmanlar halinde üretim yapması geomet-
rik olarak karmaşık veya geleneksel yöntemlerle üretilmesi 
mümkün olmayan ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 
Örneğin kemik gelişimi istenilen yüzeylerde oluşturulan tra-
beküler kemiğe benzer boşluklu yapılar, maliyeti artırmadan 
özel bir yüzey elde edilmesini sağlamakta, iki boyutlu poro-
ziteler yerine 3 boyutlu boşluklu yapılar üretilerek protezin 
uzun dönem hareketsizliği sağlanmaktadır."
Kuntay Aktaş, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin 
KOBİ’lere sağladığı katkıları da şu ifadelerle aktardı: “Küme, 
fi rmamız gibi yüksek teknoloji ürün geliştiren fi rmaların 
ürünlerini devlet kurumlarına ve ilgili makanlara anlatmasına 
yardımcı olmakta, inovatif ürünlerin devlet tarafından ödeme 
listesine alınması noktasında girişimlerde bulunmakta, iş ağı-
nı fi rmalara açarak fi rmaların farklı pazarlara ulaşması için ça-
lışmaktadır. Yaptığı etkinlik ve organizasyon ile de fi rmaların 
farklı kuruluşlarla buluşmasını sağlamaktadır."

Fikirler Argemet’in deneyimli ellerinde 
cihaza dönüşüyor

BTech Innovation katmanlı imalat 
teknolojisini sağlıkta başarıyla uyguluyor

Uğur SARI

Kuntay AKTAŞ

Genel Koordinatör 

Genel Müdür

www.argemet.com

www.btech.com.tr

BNT, 1999 yılından itibaren tıbbi cihazlar, morg ünitele-
ri, soğuk hava depoları, cenaze hizmet araçları alanla-
rında bine varan ürün çeşidi ile Türk sanayisine hizmet 

veriyor. 
Şirket, bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge grubu ile yaptığı ça-
lışmalar sonucu, Türkiye de ilk defa kendi tasarımlarıyla tıp 
fakültelerinin anatomi ve adli tıp anabilim dallarına yönelik 
projeleriyle çözümler sunuyor. 
En kaliteli, en güvenilir ve en ekonomik ürünlerini ülkemiz ve 
dünyadaki sektör kullanıcılarına ulaştırarak bir dünya marka-
sı olmak yolunda ilerlediklerini aktaran Genel Müdür Tuncer 
Okur, imza attıkları mühendislik ve teknoloji yatırımı ile ayda 
1500 cihaz üretecek tesisi Türk ekonomisine kazandırdıklarını 
aktardı. Okur, “Sektördeki boşluk BNT ile kapatılırken bugün 
dünya ve Türkiye’de kadavraların ve cenazelerin muhafaza-
sına değer veren idareler BNT ürünlerini tercih etmektedir.” 
bilgisini verdi.
TSE, ISO 9001, TSEK, CE güvenlik ve standart belgeleri ile 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi ve Sa-
tış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olduklarını 
söyleyen Okur, bu yönlerini “BNT olarak gelişen teknolojiyi 
takip ediyor, kendi bilgilerimizle yenilikçi kaliteli ürünleri ve 
kalite güvencemizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.” 
sözleriyle anlattı. 
BNT’nin girişimcilik ve ürün geliştirme süreci ile ilgili açık-
lamalarda bulunan deneyimli isim şunları vurguladı: “Piyasa 
koşullarına uygun girişimciler yatırım planı yaparlar ve yap-
mış oldukları pazar araştırması sonucunda kendileri için en iyi 
kazanç sağlayacak sektöre yatırım yapıp işletmelerini yönet-
mek ve yürütmek isterler. BNT için durum böyle gelişmemiş-
tir. 1999 yılında tüm sektörleri incelediğimizde her sektörün 
bir lider kuruluşu var iken, morg üniteleri ile ilgili bir üretici 
olmadığı gibi ülkeye giren ürünlerin çoğu yurt dışından gel-
mekteydi. Konusu gereği amatör başladığımız bu sektöre yö-
nelik üretmiş olduğumuz ilk morg cihazımız kendi köyümün 
camisinde hizmetine sunuldu.”

BNT’nin tıp fakülteleri için geliştirdiği 
ürünler dünyadan talep gördü

Tuncer OKUR

Genel Müdür

     www.bntcom.com
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SunCare SPA Uygulamaları 2005 yılından beri Dağcılar 
Grup Şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Sağlıklı yaşam 
konsepti üzerine sauna, buhar odası, Türk hamamı, yüz-

me havuzu ve tuz terapisi gibi uygulamalar yapan fi rmanın 
ana felsefesi; yaşam kalitesini artırmak. Firma, tuz terapi sis-
temlerini evde veya iş yerlerinde uygulamaya imkan sağlayan 
tablo tipi tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. 
Ev, otel, sağlıklı yaşam merkezleri ve profesyonel SPA’larda 
yaptığı uygulamalarla müşterilerine hizmet veren fi rmanın 
ürünleri, sauna, hamam ve buhar odası uygulamaları ile kas-
eklem ağrıları ve soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanıla-
bilirken, yüzme havuzu ve jakuzileri de bedensel gelişim ile 
kondisyon sağlıyor.
Genel Müdür Murat Dağcı, klasik saunalara göre 7 kat fazla 
toksin atımı sağlayan uzak kızılötesi saunaların Türkiye’deki 
tek imalatçısı olduklarını vurguladı.  

Ürün gamında yer alan ısıtmalı taş yatakların, SPA merkez-
lerinin dinlenme alanlarında sıcak terapi olarak kullanıldığını 
kaydeden Dağcı, “En dikkat çeken uygulamamız ise tuz te-
rapileridir. Tuz terapisi özellikle solunum yolu ile ilgili olan 
astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarda yaşam kalitesini ar-
tırmaktadır. Tuz terapisinin de hem ev tipi tuz terapi panelleri 
hem de uzman SPA merkezlerinin kullandığı tuz odaları gibi 
geniş mekanlara taşıyabiliyoruz.” dedi.

Ürünlerinin insanların yaşam kalitesine sunduğu katkıyı an-
latan Dağcı, “Saunadan buhar odasına, hamamdan havuzlara, 
tuz terapilerinden sıcak taş yataklara kadar tüm ürünlerimiz 
evlerde konut sahiplerinin, sosyal mekanlarda ise hizmet alan 
tüm kullanıcıların hem fi ziksel hem de ruhsal olarak yaşam 
kalitesini artırmakta, daha dinç bir yaşam sunmaktadır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

2006 yılında tıbbi cihaz üretimi alanında faaliyete başla-
yan Elmaslar A.Ş., oksijen konsantratörü, ultrasonik ve 
kompresörlü nebulizatör, hastane, ev, mobil kullanıma 

uygun cerrahi aspiratörler, uyku apnesi terapi cihazları ve çe-
şitli sarf malzemelerinin üretimini yapıyor.
Genel Müdür Ahmet Arslan, kısa zamanda, şirket bünyesinde 
Ar-Ge, endüstriyel tasarım ve seri üretim alt yapısını kurduk-
larını, üniversite-sanayi işbirliğine gittiklerini, kullanıcı ihti-
yaçlarını doğru belirlemiş, güncel teknolojileri iyi kullanmış, 
seri üretim metotları ile üretim maliyetlerini düşürmüş ve bun-
ların sonucu olarak sektörde hak ettiği yeri aldıklarını söyledi. 
Elmaslar A.Ş.’nin çok sayıda ülkeye yaptığı ihracat sayesinde, 
ülkemizi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmeye gayret 
gösterdiğine işaret eden başarılı yönetici, OSTİM Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi’nin kuruluşundan beri üyesi olduklarını ve 
desteklediklerini ifade etti. Ahmet Arslan, tıbbi cihaz üretimi 

sektöründeki fi rmaların, gerek yurt içi gerekse yurt dışı pa-
zarlarda tek başlarına tanınmalarının ve kabul görmelerinin, 
rekabet etmelerinin oldukça güç olduğunu dile getirdi.
Bir araya gelmenin ve birlikte hareket etmenin zorunluluğu-
nu dile getiren Ahmet Arslan, “Bu zorunluluğun ticari hayata 
tatbikinde, OSTİM Yönetiminin önünü açtığı kümelenme or-
ganizasyonları, kestirme bir yol olarak karşımıza çıkmıştır.” 
dedi.
Kümelenmenin sunduğu avantajlara temas eden deneyimli yö-
netici, “Biz bu yolu kullanan bir fi rma olarak, kümenin çatısı 
altında eğitim faaliyetleri, yurt dışı seyahatler, Ar-Ge ve tasa-
rım çalışmaları, yurt dışı satın alma heyetleri sektörün sorunla-
rı ve ihtiyaçları ile ilgili  muhatabiyetler, ortak showroom gibi 
faaliyetlerden istifade ettik.” değerlendirmesini yaptı. Arslan, 
sektörde faaliyet gösteren tüm fi rmaları kümenin sunduğu im-
kanlardan yararlanmaya davet etti.

Tuzu tabloya sığdıran SunCare yaşam 
kalitesine katkı sağlıyor

Elmaslar ürünlerinde hastane, 
ev ve mobil seçenekleri geliştirdi

Murat DAĞCI

  Ahmet ARSLAN

Genel Müdür

Genel Müdür

www.suncaresauna.com

www.elmaslarmedikal.com.tr

Makine imalatı ve mühendislik alanlarında üretim 
gerçekleştiren Dizayn Makina, 1990 yılından beri 
savunma sanayiinde alt yüklenici olarak çalışıyor. 

Savunma sanayii, havacılık, otomotiv, gıda sanayi, ısıtma ve 
havalandırma sanayinde üretimler gerçekleştiren fi rma, 2013 
yılından itibaren de medikal sektörüne ortopedi alanında üre-
tim yapıyor.
İş ortaklarına kaliteli ve hızlı çözümler sunarak piyasada öncü 
fi rma olmayı amaçlayan fi rma; memnuniyet odaklı yaklaşımı, 
uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ve teknoloji-
ye yön veren güçlü kadrosu ile sektörde fark oluşturdu. 
Diz ve kalça artroplastisinde medikal çözümler üreten ve ge-
niş ürün yelpazesi sunan, Cyborg marka ürünleri ile hizmet 
veren Dizayn Makine’nin ürünlerinin tamamı T.C. Sağlık 
Bakanlığı’ndan onaylı. Firma ayrıca AS9100, ISO 9001, ISO 

13485, CE Tam Kalite Güvence Sertifi kası ve CE Tasarım 
Belgesine sahip. 
Ürünlerini Türkiye genelinde ve yurt dışı pazarlarda sattıkları-
nı ifade eden Dizayn Makina Yönetim Kurulu Başkanı Behzat 
Zeydan, “Tescilli olan markamız ürünlerini ve faydalı model 
belgesi aldığımız ürünlerimizi deneyimli Ar-Ge ekibimiz ve 
satış kadromuzla günden güne geliştirmekteyiz. Son teknolo-
ji üretim parkuru ile tasarlanmış diz protezi, kalça protezi ve 
travma-spinal grubu ürünlerimiz, ortopedi ve artroplasti ala-
nında bir çok soruna çözüm oluşturmaktadır.” dedi. 
Uzman kadrolarını ileri teknoloji ile bütünleştirip müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefl ediklerini belir-
ten Zeydan, fi rmalarının sektörel araştırmalar neticesinde ürün 
yelpazesini sürekli genişletmekte ve gelişen teknolojiyi yakın-
dan takip ettiğini vurguladı. 

Dizayn Makine imalat tecrübesini 
medikale aktardı 

Behzat ZEYDAN

Yönetim Kurulu Başkanı

  www.dizaynmakina.com
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ELMED A.Ş., Türkiye’nin ilk böbrek taşlarını şok dalga-
ları ile vücut dışından kıran cihaz üreticisi olarak 1991 
yılında OSTİM‘de kuruldu. Uzman mühendis ve tıp dok-

torları tarafından yurtdışına bağımlılığı azaltmak, katma değeri 
yüksek ürünler ile ihracat da yaparak ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak amacı doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, 
Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili tıbbi cihaz üreticisi fi rmaları 
arasında. 
Üroloji alanında üretim, yurtiçi satış ve ihracat yaptıklarını söy-
leyen Kurucu Ortak Fatin Dağçınar, “ELMED, bünyesindeki 
Ar-Ge departmanı ile sürekli bir inovasyon içinde ürünlerini ye-
nilemekte ve günün teknolojisine göre geliştirmektedir. Alanında 
öncü fi rmamız, tıp dünyasına yenilikçi, etkili ve ileri teknoloji taş 
kırma cihazları sunmaktadır.” dedi.
TÜBİTAK, KOSGEB ve Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılan 
projeler ile yeni cihazlar geliştirdiklerini dile getiren deneyimli 
sanayici, bu projeler içerisinde yer alan Magnetik Enerji Kaynak-
lı ESWL cihazının Şehir Hastanelerinde hizmete sunulacağını 
aktardı. 

ELMED’in en çok dikkat çeken ürünü; TÜBİTAK projesiyle 
dünyada bir ilk olarak sektöre kazandırılan ‘Flexible Endosko-
pi Robotu Avicenna (İbn-i Sina)’. Ürün, TÜBİTAK-TTGV-
TÜSİAD’ın düzenlediği 2014 Teknoloji Ödülü’nü, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji  Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzen-
lediği En İyi Buluş Ödülü’nü ve çeşitli kongrelerde En İyi Video 
ve En İyi Poster Ödüllerini şirkete kazandırdı. 
Dünya çapındaki hastanelerde ve kliniklerdeki uygulamalarla 
yüksek performanslı taş kırma cihazları ile kullanıcı isteklerine 
özel çözümler ve servis hizmeti sunduklarını, 60’dan fazla ülke-
sine ihracat yaptıklarını belirten Dağçınar, Sudan ve Nicaragua 
gibi ülkelere ilk böbrek taşı kırma sistemlerini kurarak, bu ülkele-
ri ilk kez taş kırma sistemleri ile tanıştırdıklarını vurguladı. 
25 yılı aşan tecrübeyle gelen başarının sac ayaklarından biri ola-
rak kalite olgusunu gösteren Fatin Dağçınar, şu bilgileri verdi: 
“Ürünlerimiz CE, ISO 13485, ISO 9001, FDA, gibi uluslararası 
kalite sistemleri yanında GOST-R, KFDA, TGA gibi ilgili ülke-
lerin kendi kalite sistemlerine göre ayrıca tescil edilmiştir.”

Map2heal, Türkiye'de Sağlık Turizmini geliştirmeyi he-
defl eyen, Ar-Ge çalışmaları içeren ve Devlet Kurum-
ları tarafından desteklenen Türkiye'deki Sağlık Ku-

rumlarını tüm ögeleriyle birlikte, 17 dilde dünyaya tanıtan bir 
yazılım sistemi.
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, sistemin; 
tüm dünyadaki sağlık turizmi yapan kuruluşlara, acentelere, net-
work ofi slerine ve sağlık sigortalarına ülkemiz sağlık kurumla-
rının ve doktorlarının tanıtımını yaptığını, aralarındaki iletişimi 
teknolojinin sunduğu en yeni imkanlar ile gerçekleştirdiğin ve 
tedavi paketlerinin yüzlerce kuruluş üzerinden pazarlanmasını 
sağladığını anlattı. 
Sistemin Türkiye'de Türk hasta portföyü oluşturma amacı bu-
lunmadığının altını çizen Aybek, yurt içinden sisteme giren kul-
lanıcılar için sadece doktorların isim, adres, iletişim bilgilerini 
haritadan konumlanmasını ve sağlık profesyonellerinin bilimsel 
makalelerinin görüntülenmesini sağladıklarını aktardı. 
Aybek, şunları söyledi: “Fiyat sorgulama, ikinci görüş gibi özel-
likler mevzuatlar gereği yurt içine kapalıdır. Sisteme konulan 

hasta bilgilendirme yazıları ve makaleler HONCode kurallarına 
uygun şekilde bir etik kurul ve hukukçular tarafından incelene-
rek, sisteme aktarılır.
Map2heal, 17 dilde profesyonel web sayfası sunuyor. Doktor 
17 dilden tüm hastalarıyla mesajlaşabiliyor. Bu mesajlaşmalar 
otomatik olarak kendi diline çevriliyor. Turist Türkiye’ye gel-
diğinde, mobilinden ‘Almanca bilen doktor arıyorum.’ dediği 
zaman tuşa bastığında haritada doktoru görüyor. Kısaca sağlık 
turistiyle doktoru buluşturuyor. 
Doktor, hangi operasyonları yaptığınızı bu web ortamında bir 
kereye mahsus işaretliyor. Birisi Çince bile ‘bypass’ yazsa, 
Türkiye’ye geldiğinde sizi buluyor. Sigorta şirketlerini de yazı-
yorsunuz. ‘Benim sigortam nerede geçerli?’ Haritada görüyor-
sunuz.”
Aybek ayrıca sistemin, ‘File Transfer Modülü’yle hastanın 
doktoruna, saniyeler içerisinde bilgisayarlı tomografi , anjiyo, 
MR’ını gönderebildiğini, High Tech Rehabilitasyon uygula-
ması ile de ameliyat sonrası ihtiyaç duyulan kür hizmetlerinin 
sağlandığını vurguladı.

Böbrek taşını robotla kıran ELMED’in 
ihracatı 60 ülkeyi aştı

Map2heal 17 dilde medikal iletişim 
köprüsü kurdu

Fatin DAĞÇINAR

Prof. Dr. Tayfun AYBEK

Kurucu Ortak

Yönetim Kurulu Başkanı

www.elmed-as.com

www.map2heal.com

2003 yılında kurulan Geotek  Medikal ve Sağlık Hizmetle-
ri Tic. Ltd. Şti., 2006 yılında OSTİM’de tek kullanımlık 
biyopsi iğnelerinin üretimine başladı. Geotek bugün 30 

ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.
Kurucu Ortak Veysel Ersun Nasırlıoğlu, her sektörde olduğu 
gibi sağlık sektöründe de üretici olmanın zorluklarına vurgu 
yaptı. Nasırlıoğlu, “Firmamız ürün, tasarım, satış sonrası des-
tek gibi her konuda Kalite Yönetim Sistemi kurallarına bağlı 
olarak çalışmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında 30’dan fazla 
ülkeye ihracatı ile bu ülkelerin sağlık sektörüne başarı ile hiz-
met veren Geotek, her yıl yurt içi ve yurt dışında çok sayıda 
fuar ve kongreye katılmaktadır.  Sürekli yenilenen ve güncel-
lenen ürün portföyümüz ile daha fazla hedefe ulaşacak, çok 
daha kaliteli ürün ve hizmet vermeye devam edecektir.” dedi.
Tüm zorluklarına rağmen üretimin bir sevda olduğunu ifade 
eden genç işadamı, ülkenin içinden geçtiği durumu göz önün-

de alarak daha fazla üretim yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
Nasırlıoğlu, “Bugüne kadar çalıştığımızdan çok daha fazla ça-
lışmalı daha fazla üretmeli ülkemizin sağlık sektöründe olan 
dışa bağımlılığını azaltma konusunda daha fazla tuğla koy-
maya devam etmeliyiz. Bu bizler için bir memleket meselesi 
haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.
Kümelenme faaliyetlerinin KOBİ’lere katkılarından da bahse-
den Nasırlıoğlu, birlik olmanın vermiş olduğu güç ile bireysel 
olarak çok zor ulaşabilen kurumlarla iletişim kurulabildiğini 
ve sektörün sorunlarına çözüm arandığını kaydetti. Veysel Er-
sun Nasırlıoğlu, “OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ola-
rak, bölgemizdeki tüm üretici fi rmalar ile olan bu iletişim ve 
beraberliği her geçen gün daha da artırmak Kümemizi ve üye 
fi rmalarımızı yurt içi ve yurt dışında daha etkin tanıtmak ama-
cıyla çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam etmekteyiz.” 
mesajını verdi.

Genç girişimcilerin markası Geotek 
30 ülkeye ulaştı

Veysel Ersun NASIRLIOĞLU

Kurucu Ortak

www.geotekmedical.com
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1995’te endüstriye adım atan Metisafe Temiz Oda ve Bi-
yogüvenlik Sistemleri, 15 kişilik deneyimli üretim ve 
Ar-Ge personeli ile hijyenik alanlar ve bu alanlarda kul-

lanılan HEPA fi litrasyon havalandırma sistemlerinin tasarım 
ve imalatını gerçekleştiren üretici bir kuruluş. 
Firma; sayısı binlere ulaşan modüler temiz oda üniteleri, bi-
yolojik güvenlik/laminar hava akım kabinleri, yüksek per-
formanslı kimyasal çeker ocaklar ve mobil HEPA fi litrasyon 
üniteleri ile hizmet veriyor.
Kurucu Ortak Hasan Hüseyin Ayar, uluslararası standartlar 
ve bilimsel ilerlemeler eşliğinde geliştirilen Metisafe ürünle-
rinde; ileri düzey biyolojik güvenlik garantisi, hava kaynaklı 
risklerden tam korunma, yüksek enerji tasarrufu, konfor ve 
ergonomi, kolay kurulum ve düşük işletme maliyetinin vazge-
çilmez tasarım standartları olduğunun altını çizdi.
Ayar, “Uygulamaya özel geliştirilmiş ilaç/solüsyon hazırlama 
üniteleri, hasta izolasyon odaları, ameliyathaneler, tüberküloz, 

PCR, hücre kültürü, GDO analiz, patoloji ve mobil labora-
tuvar tesisleri fabrika çıkışı standart hale getirilmiş, Metisafe 
porföyündeki cihaz gibi çalışan tesislerdir. Metisafe, personel, 
ürün veya çevrenin korunması gereken kritik alanlarda gele-
neksel inşaat teknikleri yerine, tesisi fabrika çıkışı cihaz gibi 
standart olarak üretebilen dünyanın öncü kuruluşlarındandır.” 
dedi.
Hassas temiz ortam gerektiren kritik alanları cihaz gibi ta-
sarlama ve üretme kabiliyetinde  öncü olduklarını kaydeden 
Hasan Hüseyin Ayar, şunları söyledi: “Metisafe teknoloji 
uygulamaları ve Ar-Ge yönetimleri, üniversite işbirlikleri ile 
multidisipliner şeklinde yapılmaktadır. Metisafe ürünlerinde 
hava kalitesi ve biyogüvenliği kurumumuz bünyesindeki mik-
robiyoloji ve makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır. 
Ar-Ge çalışmalarımız sırasında; hava akış dinamiği, mikro-
biyoloji, yüzey kaplama, enerji verimliliği, aktif gürültü önle-
me, konuları dikkat ettiğimiz kriterlerdir.” 

1997 yılından itibaren sektörün içinde yer alan MOSLAB, 
laboratuvar ekipmanları ve solüsyonlar,  tıbbi atık kutuları, 
olay yeri inceleme kitlerin i kendi tasarımlarıyla üretiyor. 

Firmamız ayrıca Türkiye’de bir ilke imza atarak doku örneği 
almayı sağlayan ve ithalatı yüksek olan mikrotom bıçağı üreti-
minde dünyada ilk 5’e girdi. 
İç ve dış pazarlarda, insan sağlığını korumayı amaçlayan ulusla-
rarası standartlarda ürünleri pazara sunduklarını belirten Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Başhan, “Müşteri memnuniyetini, 
sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumlulu-
ğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uy-
gunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir 
kuruluş olmayı kendimize vizyon edindik.” dedi.
Başhan, MOSLAB’ın, hizmet verdiği sağlık sektöründeki re-
kabet gücünü artırarak topluma, çevreye ve ülke ekonomisine 
faydalı olmayı, faaliyet konusunda ülkemizi yurtdışına bağımlı-
lıktan kurtarmayı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutarak 

üretim yapmayı, kalite politikasını sürekli değerlendirmeyi ve 
güncellemeyi kendisine ilke edindiğini kaydetti. 
Üretimde titizlik, disiplin ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik ve-
rerek bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdüklerini kaydeden 
MOSLAB Yönetim Kurulu Başkanı şu bilgileri verdi: “Firma-
mız Türkiye’de bir ilke imza atarak mikrotom bıçağı üretimin-
de dünya sıralamasında ilk 5’e girmiştir. Bu sayede ülke olarak 
hem ithalatı minimuma indirmiş olacak hem de ihracata yönelik 
çalışmalar hızla artacaktır. 
Bu vesile ile ülkemize dış ticaret konusunda katkı sağlayarak 
milli gelir düzeyinin artmasına katkı sağlamayı yeğlemekteyiz. 
Ayrıca fi rmamız yenilikçi vizyon anlayışını benimsemiş ve ça-
lışmalarına bu yönde şekil vermeyi amaçlamıştır. Sektörel hiz-
metlerimizi sunarken ülkemize katkı sağlamanın ve yeni istih-
dam olanakları sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İlerleyen 
yıllarda da vizyonumuz doğrultusunda büyümeyi amaçlamak-
tayız.”

Metisafe hassas temiz ortamları 
cihaz gibi tasarlayarak üretiyor

MOSLAB mikrotom bıçağı üretiminde 
dünyada ilk 5’e girdi

Hasan Hüseyin AYAR

Osman BAŞHAN

Kurucu Ortak

Yönetim Kurulu Başkanı

www.metisafe.com

www.moslab.com

“Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, huzurlu 
ve mutlu bir gelecek için tasarlar.” Kurucu Ortak 
Yılmaz Salık’ın bu sözlerle ana felsefesini aktardığı 

Mixta Medikal sağlık sektöründeki 15 yılı aşan deneyimin sonu-
cu 2007’de faaliyetlerine başladı. 
Merkezi sterilizasyon üniteleri paslanmaz çelik ekipmanları, 
ameliyathane paslanmaz çelik ekipmanları, genel hastane pas-
lanmaz çelik ekipmanları ve morg-anatomi üniteleri başlıkları 
altında uluslararası standartlarla belgelendirilmiş medikal amaçlı 
ürünler ürettiklerini kaydeden Salık, “Firmamız hastane demir-
başları tasarımında ve üretiminde mevcut yasal düzenlemelerle 
insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, ge-
liştirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli koşulları hazırla-
maktadır. Yeteneklerinizi geliştirmek için teknik ve yönetimsel 
eğitimler, bilgi paylaşımları, insan kaynakları taahhütlerimizin 
başında gelmektedir.” dedi.
Üretim ve sorumluluğa önem vermeleri nedeniyle çalışanlarının 
kariyer planlarının belirlenmesinde aktif olabilmeleri için onlara 
huzurlu bir iş yeri, sağlam dostluklar, ekip birlikteliği ve kazançlı 
iş fırsatları sunduklarını belirten Mixta Medikal Kurucu Ortağı, 

kalite politikalarını, “Katma değeri yüksek, güven veren ve müş-
teri memnuniyetini sağlayan ürün ve hizmetleri üretmektir.” ifa-
deleriyle açıkladı. 
Medikal amaçlı ürünleri hatasız şekilde tasarlamak, imal etmek 
ve müşteri ihtiyaçlarına gerektiği gibi cevap vermek; kalite politi-
kalarının ve şirketin var oluş sebebi olduğunu dile getiren başarılı 
sanayici, ürünlerinin tasarım ve üretim süreçlerinde ilk sırada in-
san faktörünün geldiğini bildirdi. 
Salık, şöyle konuştu: “Mixta Medikal, üretimini yaptığı ve tasar-
ladığı ürünlerin tamamında insan faktörünü ve onun isteklerini, 
ihtiyaçlarını daima ön planda tutar. Kolay, hızlı ve doğru kullanım 
için gereken tüm koşuları yerine getirir. Bunun için dünyada var 
olan teknolojiyi yakından takip eder. Teknolojik yenileştirmeleri 
ve buluşları ürünlerinin modernizasyonunda mutlaka kullanır.”
Misyonunu; tıbbi cihaz tedarikinde çözümleriyle kaliteli yaşam 
sağlamak, evrensel bağlamda en yeterli hizmeti eksiksiz ve za-
manında sunmak olarak belirleyen Mixta Medikal’in Değerleri; 
öncü, girişimci ve yenilikçi ruhumuzla çözüm üretmek. Vizyonu 
ise; sağlık sektöründe bilinen ve tercih edilen bir işletme olmak ve 
bu vizyonu devam ettirebilmek.

Mixta Medikal paslanmaz çeliği kaliteyle birleştirdi

Yılmaz SALIK 

Kurucu Ortak

   www.mixta.com.tr
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NOVOS Tıbbi Cihazlar Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat 
Ltd. Şti. yenidoğan ve prematüre yoğun bakım ürünleri 
tasarlayıp üretiyor. 2004 yılında kurulan fi rma son 6 yıl-

dır,  yenidoğan ve prematüre bebekler için kullanılmakta olan 
konvansiyonel ısıtma sistemleri ve sarılık tedavi sistemlerine al-
ternatif cihazlar geliştiriyor.
Tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere NOVOS, dün-
ya genelindeki fototerapi cihazı üreticileri arasında en geniş ürün 
yelpazesine sahip fi rma, tüm ürünlerini yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde en etkin tedaviyi sağlamak üzere tasarlayıp gelişti-
riyor.
Amaçlarının yüksek kaliteli ürünlerle hasta ve yakınlarının refa-
hını sağlamak olduğunu belirten NOVOS Fabrika Müdürü Er-
han Çınar, “Bu amaçla sürekli olarak ürün kalitemizi geliştiriyor 
ve yeni üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Tüm NOVOS 
ürünleri CE işaretine sahip. Ayrıca fi rmamızın, ISO 13485 kalite 
yönetim sistemi sertifi kası bulunuyor.” dedi.
20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Erhan Çı-
nar, ihracat yapılan ülke sayısının her geçen gün arttığını kay-

detti. NOVOS’u dünya üzerinde tanınan ve güvenilen bir Türk 
markası yapmayı hedefl ediklerini vurgulayan Çınar, “NOVOS 
ürünlerini tasarlarken ve geliştirirken daima yenidoğanların ve 
klinisyenlerin ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. Güvenlikten 
ödün vermeden, uluslararası kalite standartlarına uygun, en kısa 
sürede, en etkin tedaviyi sağlayacak, ekonomik çözümlere klinis-
yenlerle birlikte karar veriyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Beş kıtada NOVOS ürünleriyle sağlığına kavuşan bebeklerin 
yeni tasarımlar için kendilerine ilham verdiğini dile getiren Çınar, 
“Gücümüzü ve enerjimizi; biyomedikal tecrübemiz, teknik yeter-
liliğimiz, işimize olan saygımız ve bitmeyen heyecanımızdan alı-
yoruz.  Mükemmel ürünler ve hizmetler üretmek için insan kay-
nağına, teknolojik altyapıya ve eğitime sürekli yatırım yapıyoruz. 
Klinisyenlerle işbirliği içinde çalışıyor, onların tecrübelerinden 
ve beklentilerinden ilham alıyoruz. Ürünlerimizin etkinliğini kli-
nik çalışmalarla destekliyoruz.” yorumunu yaptı.

2006 yılında OSTİM’de üretime başlayan Point Medikal, 
500 m2’lik iki adet temiz oda da üretim yapıyor.  Bu-
laşıcı organizmaların çoğalmasını önlemek, belirli ve 

mikrobik enfeksiyonu kontrol altında tutmak için tasarlanan 
temiz odaların, her sene düzenli olarak validasyonu yapılıyor. 
Temiz odada yer alan özel fi ltreler ve hava akışı dışardan gelen 
herhangi bir akımı da izole ederek odanın içinde toplanmayı 
en aza indirgiyor. 
Point Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Muhterem Malaldır, 
üretim ve kalite kontrolünde eksik adımlar ve yanlış uygula-
malar riskini en aza indirgemek için, çalışma alanları, organize 
malzeme ve ekipmana göre sırayla ve mantıksal sisteme göre 
ayrıldığını anlattı.
Hammaddeden ürüne, yapılan tüm üretim sürecinde bütün 
analiz ve kalite kontrollerinin yapıldığını ifade eden Muhte-

rem Malaldır, “ZYRON markalı tıbbi tek kullanımlık ürün-
lerimiz Türkiye’deki birçok hastanede kullanılıyor ve dünya 
genelinde birçok ülkeye de ihraç ediliyor. İmalatın yanı sıra 
dünya genelinde kurumsallaşmış Accriva, Biosensors gibi bü-
yük fi rmaların da distribütörlüğünü yapıyoruz.” dedi.
Medikal sarf malzeme üreten fi rmalar için endüstriyel cihaz 
üretim çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan tecrübeli 
iş adamı, “Endüstriyel cihazlarımız birinci kalite paslanmaz 
çelikten imal ediliyor. Temiz odaya sahip üretim alanları için 
uygun. Poşet kesme ve kapatma cihazlarımız, blister kapatma 
cihazlarımız, hortum kesme, delme ve tıraşlama cihazlarımız 
satışa sunuldu. Üretim alanına ve ihtiyaca özel cihazlar Ar-Ge 
ekibimizce tasarlanarak, mühendislerimiz tarafından üretili-
yor.” bilgisini paylaştı.

NOVOS beş kıtadan aldığı ilhamla üretiyor

Point medikal temiz odada üretiyor 
dünyaya satıyor

Erhan ÇINAR

Muhterem MALALDIR

Fabrika Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı

www.novos.com.tr

www.pointmedikal.com.tr 

OnArge Teknoloji, ortopedi sektöründe elde edilen pa-
zar, pazarlama ve ürün tecrübesinin 2012 yılında üreti-
me aktarılması projesi olarak doğdu. 

Firmanın öne çıkan ürünleri arasında; el ve ayak parmak ek-
lem protezleri, omuz ve diğer eklemlerin tedavisinde kullanı-
lan ankor, düğümsüz ankor sistemleri, diz bağları tedavisinde 
kullanılan sütürloop, asansör sistemleri, mikro ve mini plak 
sistemleri yer alıyor. 
Ülkemizde birçok fi rma tarafından ortopedik implantlar üretil-
diğine dikkat çeken özellikle el ve ayak gibi küçük eklemlere 
yönelik yerli üretici olmadığına dikkat çeken Genel Müdür 
Merih Coşkun, “Dünyada da bu alanda üretim yapan fi rma sa-
yısı oldukça sınırlıdır. Bu alanda yeterli üreticinin olmadığını 
gören fi rmamız; geniş imalat makine, ekipman, ileri teknoloji 
ürünü kalite kontrol sistemleri ve tasarım yazılımları yatırımı 
yapmıştır. Deneyimli mühendis kadrosu ile bu yatırımları bir-
leştirerek, TÜBİTAK destekleri kapsamında; el ve ayak par-
mak protezleri ile pazarda önemli bir yer edinmiştir.” dedi. 

Dünyada minimal kesikler ile hasta konforunu artıran ve or-
topedide gelişen bir cerrahi tekniği olan kapalı cerrahilerde 
kullanılan artroskopi tekniği ürünlerinin yurt dışı bağımlılığını 
fi rma olarak tespit edildiğini anlatan Coşkun, şöyle devam etti: 
“Bu alanda dünyada da çok az üreticinin olması fi rmamızın 
ilgisini çekmiştir. Kurulduğu günden bu güne ortopedik art-
roskopi cerrahide kullanılan ankor, diz çapraz bağ tedavi sis-
temleri, spor cerrahi ürünlerin tamamını fi rmamız bünyesinde 
üretmiş ve pazarda büyüyen bir fi rma olarak yerini almıştır. 
Firmamız üretim, tasarım ve pazardaki deneyimlerini aynı za-
manda sektörde beraber çalıştığı diğer fi rmalar ile paylaşarak 
ortak ürün geliştirme ve projeler oluşturma kabiliyetine sahip-
tir. Bu ürünler fi rmamızın sahip olduğu kalite belgeleri ile gü-
vence altına alınarak pazarda vücut bulmaktadır.” 
Hedefi miz; ürettiğimiz bu ürünler ile iç pazarda büyürken dün-
ya pazarından hak ettiğimiz payın alınması ve ihracat oran-
larımızın arttırılarak uluslararası bir marka olarak, ülkemiz 
ekonomisine katkısını arttırmaktır.

OnArge implant ve cerrahi 
ekipmanlarda yerli atağı başlattı

Merih COŞKUN

Genel Müdür

www.onarge.com.tr
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1992 yılında ortopedik protez ve ortez uygulama atölyesi 
olarak sağlık sektörüne giren Proted, bu alandaki tecrü-
besini 2000’li yılların başında üretime aktardı. Firmanın 

üretim kararı almasında, ülkemizin dışa bağımlılığı ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlhan Şahin’in makine mühendisi olması, 
alandaki bilgi birikimi ve tecrübesi de etkili oldu. 
Proted’in Avrupa’da bu alanda faaliyet gösteren çoğu fi rmanın 
önünde olduğunu savunan İlhan Şahin, Türkiye’de ise yerli fi r-
ma olarak lider konumda bulunduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Hacettepe 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi protez ve ortez konusunda 
Türkiye’de referans sayılan birçok kuruma ürün tedariği sağ-
ladıklarını anlatan Şahin, 35 ülkeye de ihracat gerçekleştirdik-
lerini belirtti. 

Firmanın üretim, yönetim ve ortopedik protez ve ortezlerin uy-
gulanması faaliyetlerini, 4600 m2 modern mimariye sahip ka-
palı alanında sürdürdüğünü dile getiren Şahin, “Firmamız 42 
kişiyi istihdam ediyor. Üretim süreçlerinde, ISO 9001:2008 ve 
ISO 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini 
yerine getiriyoruz. Vizyonumuz, engelli insanların hayatları-
nı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaçları 
doğrultusunda ileri teknoloji kullanarak protez ve ortez parça-
ları üretmek.” dedi.    
Şahin, ürettikleri ürünleri şöyle sırladı: “Alt ekstremite çocuk 
protez parçaları, kompozit ürünler, alt ekstremite protez parça-
ları, protez ayaklar ve bağlantı parçaları, adaptörler, protez diz 
eklemleri, protez kalça eklemleri, silikon liner ve pim kilitli 
sistemi, kozmetik fomlar ve subaplar, üst ekstremite protez 
parçaları ve ortez.”

1993 yılından beri sağlık sektörü başta olmak üzere Ar-Ge 
ve üretim fi rması olan Teknomar, farklı sektörlerde hizmet 
veriyor. Firma, kurulduğu günden beri teknolojiyi yakın-

dan takip ederek, mevcut ürünlerine uygulamanın yanı sıra kul-
landığı teknoloji ekipmanları ile 8 ayrı ürün gurubunda nitelikli 
çalışmalara adını yazdırdı.
OSTİM OSB’de yer alan Teknomar; medikal cihazlar, sterili-
zasyon ve dezenfeksiyon, savunma sanayi, endüstriyel cihazlar 
kontrol ve yazılım, üniversiteler ve araştırma üniteleri ile ilgili 
BAP projeleri, özel Ar-Ge, donanım, üst yapı ve özel Ar-Ge 
donanımları gibi 50 farklı ürünüyle sektörün ülkemizdeki öncü 
kuruluşlarından.
Sanayi ve üniversite işbirliği ile yürüttüğü projelerle piyasanın 
isteklerine cevap verdiklerini ve Türkiye’de birçok ilke imzası-
nı attıklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin 

Özbek, “Teknomar, üretmiş olduğu hidrojen peroksit plazma ve 
hidrojen peroksit ozon plazma sterilizasyon cihazı ve dünyanın 
en büyük etilen oksit sterilizasyon cihazı (62.5m3) ile dünya pa-
zarında adından sıkça söz ettirmekte ve ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmektedir. Firmamız, ameliyathane, yoğun bakım ser-
visleri, üretim alanları için veya temiz odalarda kullanılan hava 
fi ltrasyon cihazları üretimi ile merkezi sistemi olmayan alanlar-
da aranılan tek marka haline gelmiştir.” dedi.
Ürün sterilizasyonu ve 500m2 Class 100.000 temiz alan içine 
kurulmuş ve merkez içinde özel uygulamalar için ayrıca Class 
100 temiz alana sahip olduklarını ifade eden Özbek şu bilgileri 
verdi: “Firma, ulusal ve Uluslararası standartlara uygun steri-
lizasyon hizmetinin yanı sıra partiküler açıdan kontrollü temiz 
alanlarını da, süreli olarak dışarıdan gelen kullanıcıların hizme-
tine sunmaktadır.”

Proted engellilerin yaşam kalitesini artırıyor

Teknomar 8 ayrı grupta 50’den farklı 
nitelikli ürünün öncüsü

İlhan ŞAHİN

Hasan Tahsin ÖZBEK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

www.protedglobal.com

www.teknomar.com.tr

1998 yılında Oktay Açıkgöz ve Abdullah Tepe tarafından ku-
rulan Sistem Dental, ağırlıklı olarak diş üniti, dental koltuk, 
klinik dolap sistemleri, diş laboratuvar masaları ve fantom 

simülasyon sistemleri üretiyor ve yurt içi yurt dışında çok sayıda 
projeye imza atıyor.  
Türk diş hekimliğine dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kulla-
nılan ekipman ve malzemelerin satışını ve imalatını yaparak hiz-
met vermekten gurur duyduklarını ifade eden Genel Müdür Ok-
tay Açıkgöz, “Amacımız; imalatını ve genel dağıtıcısı olduğumuz 
ürünleri uygun fi yatlarla ve servis güvencesiyle sunmaktadır. 
Misyonumuz; ürünlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladı-
ğımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk ter-
cihi olarak değer yaratan bir şirket olmak, vizyonumuz da; üretti-
ğimiz tüm ürünlerde ve verdiğimiz tüm hizmetlerle Türkiye’de en 
iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek şirket olmaktır.” dedi.
Yasal ve politik girişimlerin, yerel ve uluslararası ekonomik ve 
piyasa unsurlarının, demografi k ve yaşam tarzındaki değişmele-

rin, teknolojik ilerlemelerin faaliyet gösterdikleri sektörü de etki-
lediğini dile getiren Açıkgöz, “Stratejik yönetim anlayışıyla dina-
mik bir çevrede değişimle birlikte yaşamanın anahtarı olduğunu 
bilerek planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Sürekli 
olarak bu değişime adapte olmak zorundayız. Bu doğrultuda ve 
uzun dönemde işletmemizi başarılı kılmak için stratejik iş ortak-
lıkları sağlayarak çalışmalarımız gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini 
kullandı.  
Bu doğrultuda öncelikle diş hekimliği fakültelerinde eğitim alan 
öğrenciler için eğitim simülasyon sistemleri hazırladıklarını ve 
üç üniversitede başarıyla devreye alındığını kaydeden tecrübeli 
sanayici şu bilgileri paylaştı: “Diş üniti, dental koltuk, klinik do-
lap sistemleri, diş laboratuar masalarıyla da yurt dışında Libya, 
Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Finlandiya, Litvanya, 
Macaristan, Romanya, Filistin, Bulgaristan, Azerbaycan, Koso-
va, Makedonya, Hollanda gibi ülkelerde de çalışmalarımız ol-
maktadır.

Sistem Dental’in ürünleri eğitim ve 
tedavide ‘dişe dokunuyor’

Oktay AÇIKGÖZ

Genel Müdür

   www.sistemdental.com
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Tıbbi cihaz tasarım ve üretimi gerçekleştirmek üzere 
1997 yılında kurulan Tende,  elektronik donanım, ya-
zılım ve mekanik alanlarında uzmanlaşarak tıbbi cihaz 

ve elektronik sistemler geliştiriyor. Firma edindiği tecrübe ve 
kazanımlarla 2008 yılı sonuna kadar otoklav, ameliyat lam-
bası, fl oresan fototerapi ünitesi, bebek kuvözü, medikal gaz 
sistemleri ürünlerine sektörün ulusal ve uluslararası fi rmaları-
na elektronik donanım ve yazılımlar üreterek sektörün önemli 
OEM üreticileri arasında yerini aldı.
Tende Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız, 2008 yılında 
sağlık sektörüne kendi markaları altında nihai ürün üretme 
kararı aldıklarını belirtti. 2009 yılında Türkiye’de ilk led tek-
nolojili fototerapi cihazını başarı ile tamamlayarak, ticarileş-
tirdiklerini anlatan Yıldız, “2.5 yıl süren Ar-Ge çalışması ve 
15 yılı aşan bilgi birikimi ile 2014 yılında VAV serisi yoğun 
bakım bebek kuvözlerini piyasaya sürerek markamızın bili-
nirliğini, sürekliliğini kanıtlayarak, kullanıcıların güvenini 
kazandık.” dedi.

Sağlık sektöründe ithalata karşı yerli ürün geliştirme çalış-
maları yapan TENDE, 3 yıl süren Ar-Ge çalışması ile 2016 
yılında Türkiye’nin ilk ve tek VAV-TR yoğun bakım trans-
port bebek kuvözünü geliştirerek sağlık sektörünün hizmetine 
sundu. Yeni doğan bebeklerin nakillerini sağlayan bu kuvöz 
ile dünyada 4 fi rma arasına giren fi rma, bu ürünlere ek olarak 
tünel tipi yoğun led fototerapi cihazını da geliştirerek ürün ga-
mına ekledi.
Uluslararası pazarda güvenilir bir marka olmayı hedefl edikle-
rini dile getiren Ferhat Yıldız, “Tasarım ve üretimi tamamen 
Tende tarafından gerçekleştirilen dünyanın en gelişmiş tekno-
lojilerine sahip bu cihazların hepsi başarı ile ticarileşti. Firma-
mız dünya pazarına açılarak yurt dışında da ürün ve hizmet 
kalitesini kanıtladı. Hedefi miz, marka bilinirliği ve süreklili-
ğini ürün ve hizmet kalitesi ile sağlayarak uluslararası pazarda 
bilinen ve güvenilen bir marka olmaktır.”  değerlendirmesini 
yaptı.

2005 yılında Ankara’da kurulan Venaporta, Class 1.000, 
Class 10.000 ve Class 100.000 olmak üzere 3 adet temiz 
odadan oluşan çalışma sahasında; herni tamir meshleri, 

plejit, felt, inkontinans grubu implantlar ve cerrahi sütur üre-
timi ile biyolojik implant ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kutluberk, üretimde öncelik-
li ilkelerini, “Ürünlerin normal koşullarda, yetkin ve eğitimli 
hekimler tarafından kullanıldığında hastaya, kullanıcıya veya 
tıbbi ekibin diğer çalışanlarına zarar vermeyecek şekilde tasar-
lanması.” olarak açıkladı.
Uzun dönemde kurumsallaşmayı hedefl ediklerini belirten 
Kutluberk, müşterilere ticari ilişkilerin dışında çözüm or-
taklığı sağlama yolunda adımlar attıklarını ifade etti.  2008 
yılında EN ISO 13485:2003 ve CE Belgelerini alarak kalite 
çalışmalarının etkinliğini kanıtladıklarını aktaran başarılı sa-
nayici, bugüne kadar 15.000’den fazla Venaporta ürününün 

implante edildiğini ve bu süreçte hiçbir ciddi komplikasyonla 
karşılaşılmadığını aktardı. Kenan Kutlunberk şunları kaydetti: 
“Firmamızda halen vücut içi implantlar üretilmekte ve Col-
lagen Fiksasyonu’na devam etmektedir. TÜBİTAK tarafın-
dan desteklenen Ar-Ge çalışmalarımız mevcuttur ve devam 
projelerimiz bulunmaktadır. Venaporta, sağlık sektöründeki 
birçok fi rmaya, OEM ve OBL anlaşmaları çerçevesinde üre-
tim, paketleme ve sterilizasyon gibi birçok farklı hizmet de 
sunmaktadır.” 
Kenan Kutluberk, verdikleri diğer hizmetleri de şöyle sırala-
dı: “Sterilizasyon validasyonu dosyalarının hazırlanması, Pa-
ketleme validasyonu dosyalarının hazırlanması, 13485 ve CE 
teknik dosya hazırlanması, CE belgelendirmesi danışmanlığı, 
Ar-Ge çalışmaları ve üretim, biyouyumluluk ve diğer gerekli 
ürün testleri”

Tende Ar-Ge ile ilkleri başardı

Venaporta’nın özgün tasarımları 
hastalara şifa oldu 

Ferhat YILDIZ

Kenan KUTLUBERK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

www.tende.com.tr

www.venaporta.com

1997 yılından tıbbi cihaz sektöründe teknik servis hizme-
ti ile faaliyetlerine başlayan TMS Tıbbi Cihazlar İmalat 
İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti., 1999 yılından itibaren  

teknik servis hizmetinin yanına anestezi cihazı ve monitörleri-
nin üretimini, yurt içi satış ve ihracatını ekledi.
Kaliteyi ön planda tutan şirket politikası ile gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında anestezi sistemleri konusunda önde gelen 
fi rmalardan biri haline gelmeyi başaran TMS başta Orta Doğu 
ülkeleri olmak üzere Bangladeş, Endonezya, Suriye, Sudan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Nijerya ve 
dünyanın pek çok ülkesine tıbbi cihaz ihracatı gerçekleştiriyor.
Ürünlerinin kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi, 93/42/EEC 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile belgelendirdiklerini vurgulayan 

TMS Kurucu Ortağı Mehmet Aydıngün, “Uluslararası Kalite 
Yönetim Standartları belgelerinin yanı sıra, TSE Hizmet Ye-
terlilik, Marka Tescil, Yerli Malı, Teknolojik Ürün Deneyim 
belgelerine sahip olan fi rmamız, tıbbi cihaz üretimi ile hem 
Türkiye’de hem de dünyada insan sağlığına katkı sağlamayı 
hedefl emektedir.” dedi.
Aydıngün, “Üretimini ve satışını yaptığımız tüm ürünlerde, 
insan sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyebilecek riskleri 
ortadan kaldırarak güvenilir, uluslararası standartlara uygun, 
tüketici ve pazar ihtiyaçlarını, teknolojik gereksinimleri kar-
şılayabilecek bir hizmet sunmaktır. Vizyonumuz, tüketici ih-
tiyaçları odaklı, sektöre ve kullanıcıya rehberlik edecek, yerli 
tasarımlarıyla dünyaca saygınlık kazanmış bir tıbbi cihaz üre-
ticisi olmaktır.” mesajını verdi.

TMS yerli tasarımla dünya 
markası olma hedefinde
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