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Yönetici Özeti 

“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, uzun adı ile “Ağ Oluşturma ve Bölgelerarası İşbirliği için 
KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi”, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmektedir. Projenin toplam bütçesi 5 Milyon Avro’dur. 22 Şubat 2011 tarihinde 
başlayan Proje 30 ay sürecek ve Ağustos 2013’de sonuçlanacaktır. 
 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) 
kapsamındaki bölgede bulunan KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmayı 
hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla, Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş, 
Gaziantep illerinde gerçekleştirilen analizler ışığında, illerdeki paydaşlar tarafından belirlenen 
sektörlerin rekabetçiliğinin artırılması için kümelenme yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu rapor Samsun için 
seçilen Sağlık Ekipmanları Sektörünün rekabetçiliğinin artırılması için bölgedeki firmalar ve 
paydaşların katılımı ile KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında geliştirilen strateji ve faaliyet 
planını kapsamaktadır.  
 
2005 yılında 1,27 milyar dolar olan Türkiye Tıbbi Alet Pazar Büyüklüğü1 yıllık ortalama  %8,5 toplamda 
ise %50,36 oranında büyüyerek 2010 yılında 1,91 milyar dolara yükselmiştir. 2010 yılı itibariyle bu 
büyüklüğün %93,3’ü tıbbi alet ithalatı iken yalnızca %6,7’si tıbbi alet ihracatıdır. İlgili dönemde tıbbi 
alet bakımından ihracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında ise 2005 yılında ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %7,5 iken bu oran 2010 yılında %11,53’e yükselmiştir. Bu olumlu gelişmeye karşın 
2010 yılı itibariyle tıbbi alet ticaretinden kaynaklanan dış ticaret açığı 1,5 milyar dolardır ve bu 
büyüklük 40,6 milyar dolar olan toplam dış ticaret açığının %3,7’si gibi önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır.  Dolayısı ile Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün uluslararası pazarlardaki 
rekabetçiliğin artırılması hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir.   
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü 37 tane üretim odaklı firmadan oluşmaktadır.  Firmalar ciro 
bazında değerlendirildiğinde 3 firma orta ölçekli, 4 firma küçük ölçekli, geriye kalan firmalar da mikro 
ölçeklidir. Sektörün 2011 yılı toplam cirosu 53.125.850TL’dir. Bu rakamın 37.531.557 TL’lik kısmı 
(%70,65)  yurtiçi pazardan 15.594.293 TL’lik 2  (%29,35) kısmı ise ihracattan elde edilmektedir. 
Sektörde 824 kişi istihdam edilmektedir. İstihdamın %6,5’i beyaz yakalılardan oluşmaktadır. 
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün vizyonu “Yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında 
ürünleri ile küresel pazarda markalaşmak için işbirliğini etkili bir araç olarak benimseyen ve kullanan 
firmalar olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon altında 8 adet stratejik hedef yer almaktadır. Bunlar: 
 

• Katılımcı, şeffaf ve işbirlikçi bir anlayışla, etkin temsil ve strateji oluşturma yeteneğine sahip 
profesyonel bir ekip tarafından yönetilen ve kendi gelişimini izleyen bir küme olmak. 

• Sürekli verimlilik artışı sağlamak için ortaklaşa rekabeti etkin bir araç olarak kullanmak. 

                                                      
1 Ulusal ticaret hacimleri ilgili değişkenin ithalat ve ihracat değerleri toplamıdır. 
2 Anket yapılan 10 firmanın ihracatı + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın  cirolarının   
% 22’sinin ihracat olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
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• Bilgiye ulaşmada, küme olmanın verdiği avantajları kullanarak sürekli öğrenen, öğrendiğini 
hızla uygulayan ve kurumsallaşan firmalar olmak. 

• Küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve nicelikte inovasyon yapan kapasitede firmalar olmak. 
• Kullanıcıların, müşterilerin, tedarikçilerin ve üniversitenin firmaların Ar-Ge süreçlerinde aktif 

olarak yer alması için gerekli ağları oluşturmak. 
• Yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatları oluşturmak. 
• Samsun’u ve firmaları ulusal ve uluslararası pazarda markalaştırmak. 
• Ortak akıl ile belirlenen yeni uluslararası pazarlara girmek ve kalıcı olmak. 

 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında görevlendirilen ulusal ve uluslararası uzman ekibinin 
moderasyonunda, sektör firmaları ve ilgili kurumlar tarafından ortaya konulan vizyonun odağı; 
inovasyon ve işbirliği ile uluslararası rekabet gücünün artmasıdır.  
 
Vizyonun, vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi için sektör vizyonunun odağına benzer amaca sahip 
olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliğinden sektör firmalarını 
yararlandırmak için gerekli başvuru Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmıştır.  
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1. Giriş 

1.1. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 

Türkiye, Dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasında yer almakta, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik 
performansı ile de her geçen gün öne çıkmaktadır. Türkiye’nin önümüzdeki yıllar için iddialı hedefleri 
vardır; Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 senesinde ihracatın 500 milyar USD olması ve 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak bu hedefler arasındadır. Bu hedefler iddialı 
olmakla birlikte, ülkenin hedeflediği rekabetçi ve ihracata dayalı büyüme stratejileri doğrultusunda 
sistemli çalışma, doğru stratejilerin tespit edilmesi, yaratıcı insan kaynağının geliştirilmesi ve yenilikçi 
ürün geliştirme-üretim-pazarlama yönetimiyle ulaşılabilecek hedeflerdir.  
 
Ekonomi Bakanlığı; Türkiye’nin ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşabilmesine, ihracatımızdaki 
katma değerli ürünlerin oranının artmasına, farklı coğrafyalarda yeni hedef pazarlarda büyüme 
sağlanabilmesi amacıyla küresel değer zincirleri içerisinde tüm ülkelerle hem işbirliği yapan hem de 
rekabet eden Türk firmalarının sayısının artırılmasına büyük önem vermektedir. “KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi” nin de, temelde Ekonomi Bakanlığı’nın ülkemiz için öngördüğü bu hedeflere 
katkıda bulunması beklenmektedir. 
 
Ülkemizde, rekabet gücü taşıyan sektörlerin geliştirilerek ulusal kümelenme politikasına temel teşkil 
etmesi ve nihai olarak sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak rekabetçi yapının geliştirilmesine katkı 
sağlaması amacıyla, 2007 – 2009 yılları arasında, 2 yıl süreli “Ulusal Kümelenme Politikasının 
Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmış ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında 6 
Milyon Avro kaynak tahsis edilerek finansmanı sağlanmıştır. İçeriği bakımından Türkiye’de 
Kümelenme alanında yürütülen ilk büyük ölçekli proje olan “Ulusal Kümelenme Politikası Geliştirme 
Projesi”, “Çok Yıllık Küme Geliştirme Programı”nın birinci aşaması olarak, özellikle KOBİ’lerimiz için, 
geleceğe uzanan bir yol haritası niteliği taşıyarak kümelenme girişimlerini hızlandırmış veya 
başlatmıştır.  
 
Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Faydalanıcı Kurum olarak koordine ettiği “Ulusal Kümelenme 
Politikası Geliştirme Projesi”, Türkiye’ye kümelenme kavramını detaylı bir şekilde tanıtmış ve kapasite 
oluşturmuştur.  
“Ulusal Kümelenme Politikası Geliştirme Projesi”nde ulaşılan üç temel sonuç aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir. 
 

• Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlarda kümelenme ile ilgili kurumsal kapasite 
oluşturulmuş,  

• Ulusal kümelenme stratejisi hazırlanmış, 
• Belirlenen 10 kümenin analizleri yapılarak yol haritaları hazırlanmıştır. 
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Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında elde edilen deneyimler, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın (şimdiki adı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı) geliştirerek uygulamaya koyduğu Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği’nin (kısaca UR-GE) oluşturulması sürecine de büyük katkı 
sağlamıştır. Bu kapsamda uygulamaya konulan destek programı, kümeler için en etkili destek aracı 
haline gelmiştir. 
 
“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”, yapısı ve uygulama alanı ile “KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi”ne temel teşkil etmiştir. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, içeriği bakımından 
“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”nin devamı niteliğini taşımaktadır. 
 
“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, uzun adı ile “Ağ Oluşturma ve Bölgelerarası İşbirliği için 
KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi”, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmektedir. Projenin toplam bütçesi 5 Milyon Avro’dur. 22 Şubat 2011 tarihinde 
başlayan Proje 30 ay sürecek ve Ağustos 2013’de sonuçlanacaktır. 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı liderliğinde ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında, 
ECORYS Nederland BV. liderliğindeki konsorsiyum tarafından teknik destek sağlanarak uygulanan 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi ile Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) 
kapsamında faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması 
hedeflenmektedir. Proje amacına ulaşılması için BROP kapsamında yer alan bölgelerimizle, rekabet 
gücü yüksek bölgelerimiz arasında kümelenme modeline dayalı işbirliği ve ağ oluşturma stratejileri 
geliştirilmektedir. 
 
Proje kapsamında; Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde  
 

• Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri - Gaziantep, 
• Çorum Ticaret ve Sanayi Odası,  
• Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 
• Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
• Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

 
bünyesinde Kümelenme Bilgi Merkezleri oluşturulmuştur. Yerel Proje paydaşları, proje faaliyetlerinin 
yürütülmesi için kurumlarında bir ofis ve proje kapsamında görevlendirilen Küme Bilgi Merkezi 
Koordinatörlerine destek veren bir personel tahsis ederek ev sahipliği yapmaktadır.  
 
Proje süresince aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir: 
 

• 5 pilot ilde, KOBİ’lere eğitim, bilgiye erişim, verimlilik ve rekabet güçlerini arttırma konusunda 
stratejik destek sağlayacak Kümelenme Bilgi Merkezleri’nin kurulması, faaliyete geçmesi ve 
sürdürülebilirlik planlarının hazırlanması, 

• Bölgedeki KOBİ'lerin proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden yararlanması, 
• Her pilot ilde en az 2 sektörde iş kümelerinin çalışmaya başlaması ve sürdürülebiliğinin 

sağlanması, 
• Pilot illerde belirlenen öncelikli sektörlerdeki KOBİ’lerin oluşturulacak iş kümelerine dahil 

olması, 
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• Belirlenen 5 öncelikli küme için 5 pilot eylemin başlatılması ve geliştirilmesi (bunların bölgede 
“Kümelenme” alanında yapılacak diğer eylemlere de örnek teşkil etmesi) 

• İş kümelerinde yer alan KOBİ'lerde %20 verimlilik artışı sağlaması, 
• 5 öncelikli kümede % 20 verimlilik artışı sağlanması, 
• Kümelere, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların hibe ve destek programlarından 

faydalanmaları için teknik destek sağlanması, 
• KOBİ’lerin ve destek kurumlarının, uluslararası pazarlara açılımına destek sağlayacak sektörel 

ve genel konularda internet üzerinden bilgi edinecekleri ve paylaşacakları Bilgi Yönetim 
Sistemi’nin oluşturulması, 

• En az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemi’ne katılması ile kümelerin gelişimlerinin 
ve değişimlerinin değerlendirilmesi, 

• Bilgi Yönetim Sistemi’nin, Proje kapsamında hazırlanacak olan küme araçlarının ve Ulusal 
Küme Kıyaslama Sisteminin kullanımına yönelik en az 50’şer kişiye eğitimler verilerek 
sistemlerin ve araçların etkin kullanımının sağlanması. 

 
Tüm bunların yanında, proje başlangıcından bugüne kadar hem sahada hem merkezdeki çalışmalar 
göstermiştir ki, projenin ana çıktılarının yanında bazı önemli yan çıktıları da olacaktır. Bunlardan en 
önemlileri; bölgelerde yaratılacak kümelenme farkındalığı, projede yer alacak kısa dönem uzmanların 
yerel üniversitelerde görev yapan kişilerden seçilmesi ile sanayi-üniversite işbirliğine katkılar, yereldeki 
paydaşlar ile merkezi yönetim arasındaki bilgi akışının arttırılmasına katkılar olarak sıralanabilir. 

1.2. Sektör Stratejilerinin Geliştirilmesi için Kullanılan Genel Metodoloji 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş ve 
Gaziantep illerinde belirlenen 5 öncelikli sektöre yönelik sektör stratejisi geliştirilmesi için 
gerçekleştirilen çalışma “5 Sektör Stratejisi” olarak adlandırılmıştır. 
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Şekil 1. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Kümelenme Koordinasyon Merkezi oluşturulan 5 il ve bu 
illerde belirlenen öncelikli sektörler 

5 Sektör Stratejisi için KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında her sektör için 3 uzman 
görevlendirilmiştir. Genel koordinasyon için görevlendirilen 2 uzmanla birlikte toplam 17 uzman görev 
yapmıştır. Bu uzmanlardan 6 tanesi kıdemli uzman, 5 tanesi uluslar arası kıdemli uzman ve 6 tanesi 
de uzman seviyesindedir. Proje kapsamında 5 ilde oluşturulan Kümelenme Koordinasyon 
Merkezlerinde görevli personel de 5 Sektör Stratejisine aktif katılım sağlamıştır. 5 Sektör Stratejisi, 
Mart – Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 
5 Sektör Stratejisi süreci Şekil 2’de görülmekte olup; öncelikli 5 sektör için stratejisi geliştirme 
faaliyetleri (bakınız Şekil 2-B) ve bu faaliyetlerin koordinasyonu ile gerekli materyallerin üretilmesine 
yönelik çalışmalardan oluşan yönetimsel faaliyetlerden oluşmaktadır. 

Yönetimsel Faaliyetler  

5 Sektör Stratejisi kapsamındaki Yönetimsel Faaliyetlerin ilki, 29 Mart 2012 tarihinde Gaziantep’te 
düzenlenen Başlangıç Toplantısı’dır. 5 Sektör Stratejisi İş Paketinde çalışan geniş uzman ekibine, 
Projenin diğer faaliyetleri hakkında genel bilgiler verilmiş, Projenin yararlanıcısı olan Ekonomi 
Bakanlığı’nın ve Projede görev yapan Teknik Destek Ekibinin, 5 Sektör Stratejisi metodolojisi 
hakkındaki önerileri alınmış, Proje kapsamında eş zamanlı yürüyen Tedarik ve Değer Zinciri İş 
Paketinde çalışan uzmanlarla koordinasyon sağlanmış, Kümelenme Koordinasyon Merkezi 
personelinden sektörlerle ilgili ön bilgiler alınarak 5 Sektör Stratejisi uygulama sürecinde 
karşılaşılabilecek sorunlar önceden öngörülmeye çalışılmış, kilometre taşları belirlenerek genel hatları 
ile faaliyet takvimi oluşturulmuştur. 
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Başlangıç Toplantısı ile elde edilen görüş ve öneriler doğrultusunda 5 Sektör Stratejisi metodolojisi 
hazırlanmıştır. Metodoloji hazırlanırken göz önünde bulundurulan en önemli kıstas, 5 farklı ilde 5 farklı 
sektör için de uygulanabilir olmasıdır. Bunun yanı sıra sektörel strateji raporlarının, Uluslar arası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliğ kapsamındaki desteğe başvuru yapılması için gerekli İhtiyaç Analizi 
Raporu olarak da kullanılabilmesi ve projenin temel faaliyetlerini tanımlıyor olması hedeflenmiştir. 
Böylece kümelenme süreçlerindeki ilerlemenin hızlandırılması ve firmaların saha çalışmaları ile 
mümkün olduğu kadar az meşgul edilmesi amaçlanmıştır. 
 
Hazırlanan metodoloji kapsamında uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli materyaller yine 
Yönetimsel Faaliyetler kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu materyaller; paydaş mülakat formu, 
firma anket formu, vizyon çalıştayı konsepti ve saha verilerinin analizi için veritabanı ve sektörel rapor 
formatıdır. Özellikle firma anket formları hazırlanırken, daha sonra sektördeki ilerlemenin 
ölçümlenebileceği performans göstergeleri olarak kullanılabilecek verilerin alınmasına dikkat edilmiştir.  
 
Öncelikli 5 sektör için 5 ilde çalışmak üzere görevlendirilmiş uzmanların, metodoloji ve hazırlanan 
materyallerin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ile “Öncelikli 5 Sektör için Stratejisi Geliştirme 
Süreci” başlatılmış ve illerdeki uygulamalar sürekli izlenerek gerekli senkronizasyon ve koordinasyon 
sağlanmıştır.  
 
5 sektör için hazırlanan raporların bir araya getirilmesi ve kullanılan terminoloji bakımından 
uyumlaştırılması ile 5 Sektör Stratejisi Raporu hazırlanmıştır. 

Öncelikli 5 Sektör için Stratejisi Geliştirme Süreci  

5 Sektör Stratejisi, birincil ve ikincil verilerden oluşan üç temel girdi kullanmaktadır. Bunlar; 
• 5 Sektör Stratejisi kapsamında illerde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile elde edilen veri ve 

bilgiler: çalıştaylar, çalışma grubu toplantıları, paydaş anketleri ve firma anketleri (birincil 
veriler) 

• KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında gerçekleştirilen diğer çalışmaların çıktıları: 
Ekonomik Analizleri Raporları, Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu, Tedarik ve Değer 
Zinciri Analizi Raporu (ikincil veriler) 

• Literatür çalışması ile elde edilen veri ve bilgiler: İllerde daha önce yürütülen çalışmaların 
raporları, sektörle ilgili ulusal ve uluslar arası veriler ve raporlar (ikincil veriler) 
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Şekil 2. Sektör Stratejileri Geliştirme Süreci 

Literatür Çalışması: 5 Sektör Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen ilk faaliyet ikincil seviye verilerin 
toplanması amacı ile yapılan literatür çalışmasıdır. Literatür çalışması ile KOBİ İşbirliği ve Kümelenme 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerden gelen 5 ilin Ekonomik Analiz Raporları ve 
Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu başta olmak üzere bölgesel/ulusal/uluslar arası 
alanda, Proje kapsamında belirlenmiş 5 sektörle ilgili raporlar ve bu raporlardaki veriler tespit 
edilmiştir. 
 

x 5 

A. Yönetimsel Faaliyetler 

B. Öncelikli 5 Sektör için Stratejisi Geliştirme Süreci  
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Paydaş Mülakatları: Sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar “paydaş” olarak adlandırılmış olup, 
sektördeki tüm paydaşlarla yarı biçimsel mülakatlar yapılmıştır. Paydaş mülakatlarında aşağıdaki 
konuları sorgulayacak şekilde hazırlanmış mülakat formları kullanılmıştır. 
 

• Paydaşın sektörle ilgili bilgi seviyesi 
• Paydaşın sektörle işbirliği stratejisi 
• Paydaşın mevcut durumda sektör firmalarına yönelik ürün ve hizmetleri 
• Paydaşın sektöre yönelik ürün ve hizmetlerine firmalardan gelen talep 
• Paydaşın önümüzdeki dönemde sektörle işbirliğine yönelik planları 

 
Paydaş mülakatları sırasında ayrıca 5 Sektör Stratejisi sürecindeki  “Vizyon Çalıştayı” ve “Analiz ve 
Eylem Planı” faaliyetlerine katkı sağlaması amacıyla her ilde kurulacak olan çalışma gruplarının üyeleri 
de belirlenmiştir.  
 
Strateji Çalıştayı: 5 Sektör Stratejisi’ne firmaların girdi sağladığı ilk faaliyet olması nedeni ile Strateji 
Çalıştaylarına tüm firmaların ve paydaşların en üst seviyede katılım sağlaması için gerekli tedbirler 
alınmıştır. Strateji Çalıştayları ile elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 
 

• Sektörün GZFT analizi 
• Sektör vizyonu 
• Sektörün stratejik hedefleri 
• Hedeflere ulaşmak için eylem önerileri 

 
Strateji Çalıştaylarının sonuçlarının derlenmesi konusunda Çalışma Gruplarından faydalanılmıştır.   
 
Firma Anketleri: Eylem planının hazırlanmasına altyapı oluşturacak ihtiyaç analizi için gerekli birincil 
verilerin toplanması için gerçekleştirilen uygulamadır. Anket formlarında kullanılan açık uçlu, liste, 
sıralama ve nicelik soruları ile strateji, kurumsallık, gayri maddi değerler, pazar bilgisi, Ar-Ge, istihdam 
verileri ve mali veriler sorgulanmıştır. Anket uygulaması yüz yüze mülakat tekniği ile uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece firmalar yerinde görülmüş,  sonuçların güvenirliği artırılmış ve 
sektör için önemli konular daha detaylı sorgulanmıştır. Sektördeki yığının büyüklüğüne bağlı olarak 
uygulanan firma sayısı her sektörde değişiklik göstermektedir. Özellikle ihracat performansı/isteği 
yüksek olan firmalara anket uygulamasında öncelik verilmiştir.  
 
Analiz ve Eylem Planı: Literatür çalışması, paydaş mülakatları, strateji çalıştayı ve firma anketleri ile 
elde edilen tüm bilgi ve veriler Proje kapsamında görevlendirilen uzmanlar tarafından derlenmiş, analiz 
edilmiş, yorumlanmış ve somut eylem önerilerine dönüştürülmüştür. 5 Sektör Stratejisinin en kritik 
faaliyeti olması nedeni ile oluşturulan Çalışma Gruplarının aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Sektör Strateji Raporu: Yapılan tüm çalışmaların çıktıları her sektör için ayrı ayrı hazırlanan sektör 
strateji raporları ile kalıcı hale getirilmiştir. Kullanıcılar ve okuyucular için kolaylık sağlamak amacı ile 
her sektör raporunda aynı format kullanılmıştır. 
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2. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektör Stratejisi 

2.1. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için Strateji Geliştirme Süreci 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için strateji geliştirme süreci literatür taraması ile başlamıştır. 
Literatür taraması sırasında öncelikle KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında hazırlanan 
Samsun Ekonomik Analiz Raporu ve Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu 
incelenmiştir. Ayrıca sektöre yönelik uluslararası, ulusal ve bölgesel raporlar incelenmiştir. 
 
3 - 10 Nisan 2012 tarihlerinde, paydaş mülakatları gerçekleştirilmiş olup, Sağlık Ekipmanları Sektörü 
ile ilgili olarak ziyaret edilen tüm paydaşların listesi aşağıda verilmektedir. 
 

• Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı  
• Samsun İl Özel İdaresi 
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
• Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
• KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
• Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 
• Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği 
• Sağlık Kenti Samsun Derneği 

 

12 Mayıs 2012 tarihinde 60’ın üzerinde firmanın ve paydaş temsilcilerinin katılımı ile Strateji Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Strateji Çalıştayı 
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Strateji Çalıştayı ile sektörün stratejik hedefleri belirlenerek, stratejik hedeflere ulaşmak için proje ve 
faaliyet önerileri toplanmış ve sektör vizyonu oluşturulmuştur. 
 
21 Mayıs 2012 tarihinde Samsun Sağlık Ekipmanları Sektör Stratejisi geliştirme sürecine katkı 
sağlamak amacı ile Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalışma Grubu, Strateji Çalıştayı ile 
belirlenen stratejik hedeflerin ve sektör vizyonunun nihai halini vermiştir.   
 
21 - 25 Mayıs 2012 tarihlerinde, Sektör Stratejisine girdi sağlamak amacı ile, Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliğinden yararlanmak isteyen firmalar ziyaret edilmiş 
ve anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasına katılan firmalar aşağıda sıralanmıştır. 
 

• Bahadır Cerrahi Aletler - Yakup Bahadır 
• Aygün Cerrahi Aletler - Mehmet Aygün 
• Aysam Ortopedi ve Tıbbi Aletler - Ahmet Aydemir 
• Ceylan Tıbbi Konteyner ve Aletler - Hasan Ceylan 
• Bilim ve Teknik Tıp Tekniği - Ahmet Alp Doğru 
• Samsun Cerrahi Aletler - Nuhhan Bahadır 
• Oluşum Cerrahi Aletler - Barış Günseli 
• Doğuş Medikal - Erol Acer 
• İmaretçioğlu - Turan Özfurat 
• Karaoğlu Cerrahi Aletler - Sezgin Karaoğlu 

 
Haziran - Temmuz döneminde elde edilen tüm veriler analiz edilmiş, eylem planı oluşturulmuş ve 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Strateji Raporu hazırlanmıştır. Aynı dönemde Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında sağlanan destekten yararlanmak 
amacı ile proje başvurusu hazırlanmıştır.   
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2.2. Sağlık Ekipmanları Sektörü Tanımı 

Sağlık Ekipmanları Sektörü (aynı zamanda NAICS 3345 ve 3391’in alt bölümlerinde yer alan ilgili 
kategorileri içeren “sağlık ekipmanları veya medikal veya tıbbi cihaz sektörü” olarak bilinir)  cerrahi ve 
tıbbi aletlerler; ortopedik, prostetik ve cerrahi cihaz ve malzemeler; dişçilikle ilgili cihaz ve malzemeler; 
x-ray aparatları, tüpler ve ilgili ışınlama aparatları; elektro-medikal ve elektro-terapi aparatları ve 
oftalmik (göz ile ilgili) aletlerini kapsmaktadır. Bu kategordeki alt sektörler; elektro medikal ve 
elektroterapatik aparatlar üretimi (NAICS 334510), ışınlama aparatları üretimi (NAICS 334517), cerrahi 
ve tıbbi alet üretimi (NAICS 339112), cerrahi cihaz ve malzeme üretimi (NAICS 339113), dişle ilgili alet 
ve malzeme üretimi (NAICS 339114) ve oftalmik malzeme üretimini (NAICS 339115) içine 
almaktadır.”3 
 
Avrupa Birliği’nin sağlık ekipmanlarının güvenliği ve performanslarına ilişkin kuralları  1990’larda 
uyumlaştırılmıştır. Bu çerçevede tıbbi cihazlara yönelik AB mevzuatının çekirdeği, aktif yerleştirilebilir 
sağlık cihazlarına ilişkin 90/385/EEC, sağlık cihazlarına ilişkin 93/42/EEC ve vitro tanısal sağlık 
cihazlarına ilişkin 98/79/EC Yönergelerinden oluşan 3 temel yönergeye dayanmaktadır.4   
 
Bu çerçevede  Avrupa Birliği tarafından Directive 2007/47 EC yönergesine göre tıbbi cihaz “Yalnız 
başına veya diğer cihazlar ya da üreticisi tarafından özellikle tanısal ve/veya tedavi edici amaçlarla 
tasarlanmış ve uygulamanın doğru yapılabilmesi için gerekli olan yazılımlarla birlikte kullanılabilen, 
üreticisi tarafından insanlar için: 
 

• Hastalığı teşhis, önleme, izleme, tedavi veya hafifletme 
• Sakatlanma ve yaralanmaları, teşhis, izleme, hafifletme ya da telafi etme 
• Anatomik ya da fizyolojik bir işlemi (süreci) araştırma, yerine koyma ya da değiştirme 
• Doğum kontrol 

 
amaçlarına yönelik olarak ve insan vücudunun içinde veya üzerinde, tasarlandığı öncelikli etkisini 
doğrudan ilaçla ilgili, bağışıklık sistemi ile ilgili ve metabolizmayla ilgili etkiler aracılığı ile  yerine 
getirmeyen ancak işlevini yerine getirirken söz konusu etkiler tarafından desteklenebilen her türlü alet, 
araç, cihaz, yazılım, gereç (materyal)  ya da diğer malzeme” olarak tanımlanmaktadır.5 
 
Bu çerçevede ele alındığında “Tıbbi cihazlar, içerisinde neredeyse 300.000’den fazla ürünü barındıran 
çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bunlar ana başlıklar olarak, tüm tıbbi görüntüleme sistem ve 
cihazları, ameliyathanedeki tüm cihazlar, solunum cihazları, cerrahi alet ve cihazlar, protez dişler, tıp, 
cerrahi ve dişçilikte kullanılan mobilya ve aksamları, elektro teşhis cihazları ve aksamları, dişçiliğe 
özgü alet ve cihazlar, benzeri steril dikiş malzemesi, göz ile ilgili tıbbi alet ve cihazlar, dişçi tornaları, x 
ışınlı cihazlar, suni eklemler, protezler, ses ve işitme cihazları, optik tıbbi cihazlar, tek kullanımlık sarf 
malzemeleri, radyoterapi sistemleri, fizik tedavi cihazları, biyokimya, moleküler biyoloji, hematoloji, 
genetik ve mikrobiyoloji cihazları olarak sayılabilir.” 6 
 
                                                      
3 http://www.ita.doc.gov/td/health/outlook_05_medical.pdf (Erişim Tarihi 06.06.2012) 
4 http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm (Erişim Tarihi: 06.06.2012) 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:en:PDF (Erişim Tarihi: 06.06.2012) 
6 http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Documents/SektorRaporlari/medikal.pdf s:9(Erişim Tarihi: 06.06.2012) 

http://www.ita.doc.gov/td/health/outlook_05_medical.pdf
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:en:PDF
http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Documents/SektorRaporlari/medikal.pdf%20s:9
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Türkiye’de -AB mevzuatına uyumlu biçimde- sağlık ekipmanı (tıbbi cihaz):  
“İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile 
sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan 
üzerinde: 
 

1. hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi, 
2. yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin 

giderilmesi, 
3. anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey 

konulması, 
4. doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak 

 
amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi 
için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen 
ürünler dâhil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler” 7  ve vücuda 
yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz ise: “Tamamı veya bir kısmı, tıbbi veya cerrahi bir müdahale ile insan 
vücuduna, doğal bir vücut girişine veya boşluğuna yerleştirilen ve yerleştirildiği yerde kalması gereken 
aktif tıbbi cihazlar” 8  olarak tanımlanmaktadır. 
 
Yukarıda ifade edilen tanımlamalar her ne kadar tıbbi cihaz  sektörü için genel bir fikir verseler de bu 
tanımlamalar medikal teknolojinin günümüzde sahip olduğu geniş ürün aralığını tam olarak ifade etme 
konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede medikal cihazlar bağlamında günümüzde 10.000 genel 
grup altında toplam 500.000 farklı teknolojiden söz etmek mümkündür. Bu bağlamda söz konusu 
teknojiler Küresel Medikal Cihazlar Terimlendirme Kurumu (KMCTK) tarafından belirlenen alt ürün 
grupları çerçevesinde sınıflandırılmaktadır. Aygıt Kategorisi KMCTK verilerinin en geniş düzeyidir. 
Tıbbi aygıt ürün pazarının tamamını aygıt uygulaması, teknoloji veya başka ortak karakteristiklere göre 
en yüksek düzeydeki guruplara ayırır. Standart (ISO 15225) 20 kategori için kodlar tahsis etmiştir. Bu 
sınıflandırma ve bazı kategoriler için örnek ürünler aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir9,10:  

Tablo 1. KMCTK Tıbbi Cihaz Kategorileri 

Kod Sınıflandırma Ürün Örnekleri 

01 Aktif Yerleştirilebilir Aygıtlar Kalp Pilleri, Nörostimülatörler. 

02 Anestetik ve Solunumsal Aygıtlar Oksijen Maskeleri, Medikal Gaz Üniteleri. 

03 Dişsel Aygıtlar Dişçilik Aletleri, Alaşımlar,Reçineler, İplikler, Fırçalar. 

04 Elektro Mekanik Medikal Aygıtlar X-Ray Cihazları, Lazerler, Tarayıcılar. 

05 Hastane Donanımı Hastane Yatakları. 

06 Tüple İlgili (In Vitro)Tanısal Aygıtlar Gebelik Testleri, Genetik Testler, Glikoz (Şeker) Testleri. 

07 Aktif Olmayan Yerleştirilebilir Aygıtlar Kalça ya da Diz Eklem protezleri, Kalp Stentleri. 

                                                      
7 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-15976/h/tibbicihazyonetm.doc (Erişim Tarihi: 06.06.2012) 
8 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-15977/h/vucudayerlaktiftibbichzyont.doc (Erişim Tarihi: 06.06.2012) 
9 http://www.eucomed.org/medical-technology  
10 GMDN User Guide, Version 2010, sayfa 11; 
http://www.gmdnagency.com/Downloads/GMDN_Agency_User_Guide_v120810.pdf adresinden ulaşılabilir. 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-15976/h/tibbicihazyonetm.doc
http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-15977/h/vucudayerlaktiftibbichzyont.doc
http://www.eucomed.org/medical-technology
http://www.gmdnagency.com/Downloads/GMDN_Agency_User_Guide_v120810.pdf
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08 Oftalmik ve Optik Aygıtlar Gözlükler, Kontak Lensler, İntraoküler Lensler, 
Oftalmoskoplar. 

09 Yeniden Kullanılabilir Aygıtlar Cerrahi Aletler, Bükülmez Endeskoplar, Kan Basıncı 
Kelepçeleri, Steteskoplar, Cilt Elektrotları 

10 Tek Kullanımlık Aygıtlar Şırıngalar, İğneler, Lateks Eldivenler, Balon Kateterler 

11 Engelli Bireyler İçin Yardımcı Ürünler Tekerlekli Sandalyeler, Yürüteçler, İşitme Cihazları 

12 Tanısal ve Tedavi Edici Radyasyon 
Aygıtları 

Radyoterapi Birimleri 

13 Tamamlayıcı Tedavi Aygıtları - 

14 Biyolojik Olarak Elde Edilmiş Aygıtlar - 

15 Sağlık Tesisleri Ürünleri ve Uyarlamaları - 

16 Laboratuvar Aygıtları - 

Kaynak: GMDN User Guide, Version 2010, sayfa 11 

2.3. Sektörün Küresel ve Ulusal Ölçekte Tanımı 

Tıbbi Cihaz sektörünün küresel ve ulusal ölçekte tanımlanabilmesi için, sektörün toplam üretim değeri, 
sektöre ilişkin ithalat ve ihracat değerleri, sektördeki istihdam düzeyi gibi Tıbbi Alet pazarına ilişkin 
verilerden yararlanılacaktır. Söz konusu değişkenlere ilişkin veriler ve bu verilere ilişkin yorumlar 
izleyen kısımda yer almaktadır.11  

2.3.1. Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanları) Pazar Büyüklüğü 

Dünya, Avrupa ve Türkiye için Tıbbi Alet Pazar Büyüklüğü (TAPB) ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
değişkenlerine ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2. Dünya, AB ve Türkiye İçin Tıbbi Alet Pazar Büyüklüğü (2005-2010; milyar $) 

K
ür

es
el

 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAPB 
Değer 179,7 195,6 219,8 247,3 235,0 258,4   
Büyüme* - 8,82% 12,40% 12,51% -4,99% 9,97% 7,53% 43,8% 

GSYH 
Değer 45.674,4 49.486,0 55.794,9 61.213,2 57.875,5 63.134,7   
Büyüme* - 8,35% 12,75% 9,71% -5,45% 9,09% 6,69% 38,2% 

TAPB/GSYH 0,394% 0,395% 0,394% 0,404% 0,406% 0,409%   

A
B

**
 Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAPB Değer 54,9 60,3 68,5 76,5 72,1 71,1   
                                                      
11 Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) üretimi ve bu üretimin altında yer alan alt ürün grupları NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet 
Sınıflaması’na gore C-32 başlığının, HS (Harmonize Sistem) sınıflamasına gore ise -genellikle- HS90 grubu içerisinde yer 
almaktadır;ayrıca, Türkiye’de Tıbbi Alet üretimine ilişkin TUİK verileri de bulunmaktadır. Ancak, verilerin tutarlılığının 
sağlanabilmesi için çalışmada yukarıda anılan sınıflamalar yerine ESPICOM verileri, bu verilerin yetersiz olduğu durumlarda ise 
World Bank World Development Indicators verileri kulanılmıştır. 
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Büyüme* - 9,87% 13,64% 11,69% -5,75% -1,34% 5,33% 29,7% 

GSYH 
Değer 14.188,5 15.148,0 17.543,3 18.891,9 16.836,8 16.796,2   
Büyüme* - 6,76% 15,81% 7,69% -10,88% -0,24% 3,43% 18,4% 

TAPB/GSYH 0,387% 0,398% 0,390% 0,405% 0,428% 0,424%   

Tü
rk

iy
e 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAPB 
Değer 1,3834 1,5897 1,8886 2,0979 1,7111 1,9198   
Büyüme* - 14,91% 18,80% 11,08% -18,44% 12,20% 6,77% 38,8% 

GSYH 
Değer 483,0 530,9 647,2 730,3 614,6 731,1   
Büyüme* - 9,92% 21,90% 12,85% -15,85% 18,97% 8,65% 51,4% 

TAPB/GSYH 0,29% 0,30% 0,29% 0,29% 0,28% 0,26%   
TABP/ABTABP 2,52% 2,64% 2,76% 2,74% 2,37% 2,70%   
TABP/KTABP 0,77% 0,81% 0,86% 0,85% 0,73% 0,74%   

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 1,2 ve Worldbank World Development Indicators 
(WDI), ESPICOM, Turkey Medical Device Market Intelligence Report Quarter IV 2011, sayfa 10;  

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
** Sektör Verileri bulunmayan Lüksemburg, Kıbrıs ve Malta hariç 24 AB üye ülkesi +Türkiye 

2.3.1.1. Küresel Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) Pazar Büyüklüğü 

2005 yılında 179,7 milyar dolar olan Küresel TAPB (KTAPB) 2005-2010 döneminde yıllık ortalama 
%7,5 oranında büyüyerek 258,4 milyar dolara yükselmiştir. 2005 yılındaki binde 3,94 olan KTAPB’nin 
KGSYH içindeki payı inceleme döneminde artarak 2010 yılında binde 4,09’a yükselmiş, bir başka 
deyişle Tıbbi Alet sektörünün yarattığı katma değer inceleme döneminde artış göstermiştir 
 
KTAPB değerinin yanı sıra pazarın ülkeler bazında dağılımı da Tıbbi Alet piyasasını anlamak 
açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda KTAPB içinde 2010 yılı itibariyle en yüksek paya sahip ilk 
10 ülkenin ve diğer ülkelerin 2010 yılı verileri Tablo 3’de gösterilmiştir: 

Tablo 3. KTAPB İlk 10 Ülke ve Küresel Üretimdeki Payları (2010;%) 

Sıra Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Pay 

1 ABD 72,5 77,1 86,7 94,2 87,4 100,8 39,0% 

2 Japonya 20,1 21,1 20,3 24,1 24,9 29,2 11,3% 

3 Almanya 14,4 15,7 17,9 20,0 19,3 19,6 7,6% 

4 Fransa 6,7 8,7 9,4 10,3 9,0 8,9 3,4% 

5 Birleşik Krallık 8,3 7,7 8,2 9,1 8,9 8,5 3,3% 

6 İtalya 7,5 7,1 8,1 8,8 8,6 8,4 3,2% 

7 Çin 4,0 4,5 5,0 6,2 7,0 7,8 3,0% 

8 Kanada 4,0 4,0 4,8 5,9 5,4 5,8 2,2% 
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9 Rusya 1,8 3,9 4,7 5,5 4,7 5,2 2,0% 

10 İspanya 3,2 3,5 4,7 5,1 4,3 4,6 1,8% 

19 Türkiye 1,4 1,6 1,9 2,0 1,7 1,9 0,74% 

- İlk 10 142,7 153,4 169,7 189,3 179,6 198,7 76,9% 

- Diğer 37,1 42,2 50,2 58,0 55,4 59,7 23,1% 

- KTAPB 179,7 195,6 219,8 247,3 235,0 258,4 100% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 1,2’den yararlanarak yazarlar tarafından 
hesaplanmıştır. 

2010 yılı için KTAPB içerisinde 100,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile en büyük pazar payına %39 
ile ABD’nin sahip olduğu görülmektedir. ABD’yi 9,2 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve %11,3’lük pazar 
payı ile ikinci sıradaki Japonya ve 19,6 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve %7,6’lık pazar payı ile 
üçüncü sıradaki Almanya izlemektedir. 2010 yılına bakıldığında içinde en büyük paya sahip olan ilk 10 
ülkenin KTAPB’nin  %76,9’una sahip olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, 2010 yılında KTAPB 
içinde en büyük paya sahip olan ilk 10 ülkenin pazar payları toplamı diğer ülkelerin pazar payları 
toplamının yaklaşık 3,32 katıdır. Türkiye 2010 yılı itibariyle TAPB bakımından Avrupa’da 8. Dünyada 
ise 19. Sırada yer almaktadır. 
 
KTAPB en hızlı artan ülkelere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir 

Tablo 4. TAPB En Hızlı Artan 10 Ülke (2005-2010; milyon dolar) 

Sıra Ülke 
2005 2010 

YBBO TBO 
TAPB Pay TAPB Pay 

1 Peru 90,7 0,05% 275,5 0,11% 24,9% 203,7% 

2 Endonezya 117,9 0,07% 357,6 0,14% 24,8% 203,3% 

3 Rusya 1.773,2 0,99% 5.186,1 2,01% 23,9% 192,5% 

4 Vietnam 183,2 0,10% 520,8 0,20% 23,2% 184,3% 

5 Brezilya 1.289,9 0,72% 3.497,9 1,35% 22,1% 171,2% 

6 Polonya 725,6 0,40% 1.843,2 0,71% 20,5% 154,0% 

7 Slovakya 197,3 0,11% 478,3 0,19% 19,4% 142,4% 

8 Kolombiya 349,3 0,19% 780,7 0,30% 17,5% 123,5% 

9 Arjantin 253,5 0,14% 537,9 0,21% 16,2% 112,2% 

10 Suudi Arabistan 601,1 0,33% 1.265,3 0,49% 16,1% 110,5% 

49 Türkiye 1,4 0,77% 1,9 0,74% 6,8% 38,77% 

 KTAPB 179.734,2 1 258.423,6 1 7,50% 43,78% 

Tablo 4 incelendiğinde 2005-2010 döneminde TAPB en hızlı büyüyen ülkenin yıllık ortalama %24,9 
toplamda ise%203 oranında büyüyerek 90,7 milyon dolardan 275,5 milyon dolarlık TAPB’ye ulaşan 
Peru olduğu görülmektedir. Bu önemli artışa rağmen Peru’nun KTAPB içindeki payı 2010 yılında 
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ancak 0,11% olarak gerçekleşmiştir. Endonezya ise Peru’ya çok yakın bir büyüme performansı 
göstermiş ve yıllık ortalama %23,9 toplamda ise %203,3 oranında büyüyerek 2005 yılında 117,9 
milyon dolar olan TAPB'yi 57,6 milyon dolara çıkarmıştır. Bu hızlı yükselişe karşın Endonezya’nın 
2010 yılı KTAPB içindeki payı %0,14 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. TAPB değeri en hızlı büyüyen 
üçüncü ülke olan Rusya ise inceleme döneminde TAPB’yi yıllık ortalama %23,9 toplamda ise %192,5 
oranında artırarak 2005 yılında % 0,99 olan KTAÜD payını % 2,01 gibi önemli bir düzeye yükseltmiştir. 
Türkiye ise yıllık ortalama %6,8 oranındaki büyüme hızı ile TAPB en hızlı artan ülkeler sıralamasında 
66 ülke arasında ancak 49. sırada yer alabilmiştir. 

2.3.1.2. Ulusal Tıbbi Alet Pazar (Sağlık Ekipmanı) Büyüklüğü 

Tablo 2’de yer alan verilere göre, Türkiye 2005 yılında 1,38 milyar dolar TAPB ile Dünya’da 18. 
Avrupa’da ise 9. sırada12 yer almıştır. İnceleme dönemi boyunca Türkiye’nin TAPB’nin yıllık bileşik 
büyüme oranı (YBBO) %6,8 olmuş ve TABP 2010 yılında 1,92 milyar dolara ulaşmıştır. İnceleme 
döneminde Türkiye için TABP YBBO, %5,3 olan Avrupa ortalamasının üstünde ancak %7,5 olan 
Küresel ortalamanın altında gerçekleşmiştir.  
 
TAPB’nin GSYH içindeki payı açısından incelendiğinde, Türkiye’de 2005 yılında %0,29 olan 
TAPB/GSYH oranı inceleme döneminde 2006 yılı hariç istikrarlı bir azalış eğilimi göstererek 2010 
yılında %0,26 düzeyine gerilemiştir. Bu bağlamda Türkiye’de Tıbbi Alet sektörünün yarattığı katma 
değer Avrupa ve Dünya’daki eğilimin aksine diğer sektörlerden daha az artış göstermiştir. Bir başka 
deyişle inceleme döneminde Avrupa ve Dünya’da tıbbi alet sektörünün GSYH içindeki payı artarken 
Türkiye’de azalmıştır. 
 
Türkiye’nin TAPB bakımından Avrupa ölçeğinde ve Küresel ölçekteki yerini daha iyi anlamak için 
TTAPB’nin Avrupa Birliği TAPB (ABTAPB) ve KTAPB içindeki payına bakmak yararlı olacaktır. Bu 
çerçevede 2005 yılında %2,52 olan TAPB’nin ABTAPB içindeki payının inceleme dönemi sonunda 
%2,70’e yükseldiği görülmektedir. Küresel anlamda bakıldığında ise TAPB’nin KTAPB içindeki 
payının, TAPB’nin ABTAPB içindeki payı ile benzer bir gelişim göstermesine karşın 2010 yılında 
2005’e göre gerileyerek %0,74’e düştüğü görülmektedir. Sonuç olarak Türkiye 2010 yılı itibariyle TAPB 
bakımından Avrupa’da 8. sıraya yükselmiş; buna karşın, Dünyada 19. Sıraya gerilemiştir. Bu durum 
Avrupa dışında yer alan ülkelerden biri ya da bir kaçının TAPB bakımından Türkiye’den daha hızlı bir 
gelişim göstermesi ile açıklanabilir. 
 
Türkiye TAPB’nin daha sağlıklı bir analizinin yapılabilmesi için pazarın ürün grupları bazında 
incelenmesi gerekmektedir. TTAPB’nin ürün grupları bazında 2005-2010 dönemine ilişkin verileri 
Tablo 5’de gösterilmiştir: 
 
 
 

                                                      
12 ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 1,2 
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Tablo 5. Ürün Grupları Bazında Türkiye Tıbbi Alet Pazarı (2005-2010) 

Sıra Ürün Grubu 

2005 2010 

YBO TBO Değer Payı Değer Payı 

milyon $ % milyon $ % 

1 Diğer 463,6 33,51% 535,00 27,87% 2,91% 15,40% 

2 Tanısal Görüntüleme 347,8 25,14% 438,7 22,85% 4,75% 26,14% 

3 Sarf Malzemeleri 206,8 14,95% 322 16,77% 9,26% 55,71% 

4 Ortopedik Ürünler 168,9 12,21% 308,8 16,09% 12,83% 82,83% 

5 Hasta Yardımcı Ürünleri 125,8 9,09% 195,00 10,16% 9,16% 55,01% 

6 Dişsel Ürünler 70,5 5,10% 120,30 6,27% 11,28% 70,64% 

- TTAPB 1383,4 100,00% 1.919,80 100,00% 6,77% 38,77% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 283 

Tablo 5’de yer alan verilere göre inceleme döneminde ürün gruplarının sıralamalarında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. Buna karşın ürün gruplarının toplam pazar içindeki paylarında değişiklikler 
görülmektedir. Bu bağlamda, pazar payı açısından ilk sırada gelen ve “Diğer” olarak ifade edilen 
ürünler inceleme döneminde yıllık ortalama %2,91 toplamda ise %15,4 oranında büyümüş buna karşın 
bu ürünlerin TTAPB içindeki payı %33,51’den %27,87’ye gerilemiştir. Benzer biçimde, Pazar payı 
açısından ikinci sırada olan Tanısal Görüntüleme ürün grubu inceleme döneminde yıllık ortalama 
%4,75 toplamda ise %26,14 oranında büyümesine karşın bu grupta yer alan ürünlerin TTAPB içindeki 
payı %25,14’den %22,85’e gerilemiştir. İnceleme döneminde, Sarf Malzemeleri’nin toplam büyüme 
oranı %55,71 olurken TTAPB içindeki payı %14,95’den %16,77’ye  Hasta Yardımcı Ürünlerinin toplam 
büyüme oranı %55,01 olurken payı %9,09’dan %9,16’ya, Dişsel Ürünlerin toplam büyüme oranı 
%70,64 olurken TTAPB içindeki payı ise %5,1’den %6,27’ye yükselmiştir. İnceleme döneminde en 
hızlı büyüme toplamda %70,64’lük artışla Ortopedik Ürünler ürün grubunda yaşanırken bu ürün 
grubunun TTTAPB içindeki payı %12,21’den %16,09’a çıkmıştır. 

2.3.2. Kişi Başı Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) Pazar Büyüklüğü 

Kişi Başı Tıbbi Alet Pazar Büyüklüğü (KBTAPB) ve Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (KBGSYH) 
değişkenlerine ilişkin veriler Tablo 6’de gösterilmiştir: 

Tablo 6. 2005-2010 Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Kişi Başı TAPB (dolar) ve GSYH (bin dolar) 

K
ür

es
el

 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO* TBO* 

KBTAPB 
Değer 34 37 41 46 43 47     

Büyüme* - 8,82% 10,81% 12,20% -6,52% 9,30% 6,69% 38,24% 

KBGSYH 
Değer 7.023,4 7.520,0 8.379,5 9.085,9 8.491,3 9.157,4     

Büyüme* - 7,07% 11,43% 8,43% -6,54% 7,84% 5,45% 30,38% 

KBTAPB/KBGSYH 0,48% 0,49% 0,49% 0,51% 0,51% 0,51%     
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A
B

**
 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

KBTAPB 
Değer 98,17 107,28 121,23 134,67 126,34 124,15     

Büyüme* - 9,28% 13,01% 11,08% -6,19% -1,73% 4,81% 26,47% 

KBGSYH 
Değer 25.388,1 26.961,2 31.050,0 33.254,1 29.500,6 29.311,3     

Büyüme* - 6,20% 15,17% 7,10% -11,29% -0,64% 2,92% 15,45% 

KBTAPB/KBGSYH 0,39% 0,40% 0,39% 0,40% 0,43% 0,42%     

Tü
rk

iy
e 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

KBTAPB 
Değer 20 23 27 29 24 26     

Büyüme* - 15,00% 17,39% 7,41% -17,24% 8,33% 5,39% 30,00% 

KBGSYH 
Değer 7.087,7 7.687,1 9.246,0 10.297,5 8.553,7 10.049,8     

Büyüme* - 8,46% 20,28% 11,37% -16,93% 17,49% 7,23% 41,79% 

KBTAPB/KBGSYH 0,28% 0,30% 0,29% 0,28% 0,28% 0,26%     

KBTABP/ABKBTAPB 20,37% 21,44% 22,27% 21,53% 19,00% 20,94%     

KBTABP/KKBTABP 58,82% 62,16% 65,85% 63,04% 55,81% 55,32%     

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 5 ve Worldbank World Development Indicators (WDI), 

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır 
** Sektör Verileri bulunmayan Lüksemburg, Kıbrıs ve Malta hariç 24 AB üye ülkesi +Türkiye 

2.3.2.1. Kişi Başı Küresel Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) Pazar Büyüklüğü 

Tablo 6 incelendiğinde, 2005 yılında 34 dolar olan KBKTAPB’nin yıllık ortalama % 6,69 oranında 
büyüyerek 2010 yılında 47 dolara yükseldiği, aynı dönemde KBKGSYH’nin ise yıllık ortalama %5,45 
oranında büyüdüğü görülmektedir. İnceleme döneminde KBKTAPB, KBKGSYH’den daha hızlı 
büyüdüğünden KBKTAPB’nin KBKGSYH içindeki payı artarak 2005 yılındaki binde 4,84 değerinden 
2010 yılında binde 5,13’e yükselmiştir 
 
KBKTAPB değerinin yanı sıra, piyasayı daha iyi anlamak bakımından, KBKTAPB açısından 2010 yılı 
itibariyle en yüksek değere sahip ilk 10 ülkenin verileri ve KBKTAPB ortalaması Tablo 7’da 
gösterilmiştir:  

Tablo 7. KKBTAPB İlk 10 Ülke ve Küresel Ortalama (2005-2010, $) 

Sıra Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 İsviçre 363 403 459 558 553 572 

2 ABD 245 258 288 310 285 326 

3 Danimarka 206 267 317 355 324 317 

4 Avusturya 217 232 262 294 277 295 

5 Almanya 175 190 217 241 233 236 

6 Japonya 158 165 159 189 196 230 
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7 Norveç 176 194 212 235 203 214 

8 İsviçre 160 186 210 217 205 198 

9 Avustralya 113 125 138 158 156 194 

10 Finlandiya 138 158 184 192 184 180 

40 Türkiye 20 23 27 29 24 26 

- KBKTAPB 34 37 41 46 43 47 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 4,5 

Tablo 7 Ülkeler bazında incelendiğinde 2010 yılında en yüksek KBTAPB’ye sahip olan ülkenin 572 
dolarla (küresel ortalamanın yaklaşık 12,8 katı) İsviçre olduğu görülmektedir. İsviçre’yi 326 dolarlık 
KBTAPB (küresel ortalamanın 6,9 katı) ile ABD izlemektedir KBTAPB’de üçüncü en büyük ülke 317 
dolarlık KBTAPB değeri ve %5,37’lik payı ile Danimarkadır. KBTAPB genel olarak incelendiğinde ise 
ilk 10’da yer alan ülkelerin 6 tanesinin AB üyesi olduğu ve 5 tanesinin ise (İsviçre, Danimarka, Norveç, 
İsviçre ve Finlandiya) kişi başına refah düzeyinin dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğu Kuzey 
Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir. 
 
KBKTAPB, büyüme eğilimleri açısından ele alındığında sektörde en hızlı büyüyen ilk 10 ülkenin 
KBTAPB’leri ile YBBO'su Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. KKBTAPB En Hızlı Büyüyen İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke 2005 2010 YBBO TBO 

1 Rusya 12 37 24,20% 208,33% 

2 Peru 3 9 23,20% 200,00% 

3 Vietnam 2 6 22,00% 200,00% 

4 Brezilya 7 18 20,80% 157,14% 

5 Polonya 19 48 20,50% 152,63% 

6 Slovakya 36 88 19,40% 144,44% 

7 Kolombiya 8 17 15,80% 112,50% 

8 Arjantin 7 13 15,10% 85,71% 

9 Macaristan 43 82 13,80% 90,70% 

10 Tayland 7 13 13,50% 85,71% 

51 Türkiye 20 26 5,39% 30,00% 

- KKBTAPB 34 37 6,5% 38,23% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 4,5 

Tablo 8 incelendiğinde KBTAPB en hızlı artan ülkenin yıllık ortalama %24,2 oranında büyüyen Rusya 
olduğu görülmektedir. Rusya söz konusu büyüme hızı ile KBTAPB değerini toplamda %208,33 
oranında arttırarak 2005 yılında 12 dolar olan KBTAPB’yi 37 dolara çıkarmıştır. KBTAPB büyüme hızı 
bakımından Rusya’yı izleyen Peru 2005-2010 döneminde ortalama %23,20 toplamda ise %200 
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büyüyerek 2005 yılında 3 dolar olan KBTAPB’yi 9 dolara çıkarmıştır. KBTAPB büyüme hızı 
bağlamında en hızlı büyüyen üçüncü ülke ise yıllık ortalama %22 toplamda ise %200’lük büyüme oranı 
ile 2005 yılında 2 dolar olan KBTAPB’yyi 2010 yılında 6 dolara çıkan Vietnam olmuştur. Türkiye ise 
yıllık ortalama %5,39 toplamda ise %30 oranındaki büyüme hızı ile KBTAPB en hızlı artan ülkeler 
sıralamasında 66 ülke arasında ancak 51. sırada yer alabilmiştir. 

2.3.2.2. Kişi Başı Ulusal Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) Pazar Büyüklüğü 

Türkiye Tıbbi Alet Pazarını daha iyi analiz edebilmek için Pazar kişi başı değerlerini kullanmak daha 
sağlıklı bir yöntem olacaktır. Türkiye 2005 yılında 20 dolarlık KBTAPB ile Dünya’da 38. Avrupa’da ise 
22. (sondan dördüncü) sırada yer almıştır. İnceleme dönemi boyunca Türkiye’nin KBTAPB yıllık 
ortalama %5,4 toplamda ise %30 oranında büyüyerek 2010 yılında 26 dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeye 
karşın, İnceleme döneminde Türkiye’nin KBTABP YBBO’su, %4,8 olan Avrupa KBTAPB YBBO’sunun 
üstünde ancak %6,7 olan Küresel KBTAPB YBBO’sunun altında gerçekleşmiştir. 2010 yılı itibariyle 
Türkiye KTAPB açısından Dünya’da 40, Avrupa’da ise 23. (sondan üçüncü) sıraya gerilemiştir.  
 
Türkiye’nin KBTAPB bakımından Avrupa ölçeğinde ve Küresel ölçekteki yerini daha iyi anlamak için 
TKBTAPB’yi ABKBTAPB ve KKBTAPB ile karşılaştırmak yararlı olacaktır. Tablo 5’de görüldüğü gibi 
2005 yılında 20 dolar olan TKBTAPB’ değeri 34 dolar olan dünya ortalamasının %58’i, 98,17 dolar 
olan Avrupa ortalaması’nın ise %20,37’si kadardır. 2010 yılına gelindiğinde ise Türkiye’nin KBTAPB 
değeri 26 dolara çıkarak AB ortalaması’nın %21,94’üne yükselmiş ancak küresel ortalamanın %55’ine 
yani yaklaşık yarısına düşmüştür. Bu durum Türkiye’nin ilgili dönemde KBTAPB değeri açısından AB 
ülkelerine göre küçük de olsa daha yüksek ancak AB dışında kalan diğer ülkelerin bazılarına göre 
daha düşük bir performans sergilemesinden kaynaklanmaktadır. 

2.3.3. Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) Ticareti  

Tıbbi Alet Ticareti’ne ilişkin olarak; Dünya, Avrupa ve Türkiye için Tıbbi Alet İthalatı (TAİT), Tıbbi Alet 
İhracatı(TAİ), Küresel Tıbbi Alet Ticaret Hacmi Değeri13 (KTATHD) ile Küresel Toplam Ticaret’e ilişkin 
olarak İthalat (TİT), İhracat (Tİ), Küresel Ticaret Hacmi Değeri14 (KTHD) değişkenleri için 2005-2010 
dönemine ait veriler Tablo 9 ve Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Tıbbi Alet ve Tüm Mal ve Hizmetler İçin İhracat 

K
ür

es
el

 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAI 
Değer 108,9 118,8 135,3 155,7 151,4 161,9     

Büyüme* - 9,05% 13,90% 15,09% -2,79% 6,95% 8,25% 48,62% 

TI 
Değer 12.977,9 14.914,9 17.336,1 19.727,6 15.745,4 18.814,0     

Büyüme* - 14,93% 16,23% 13,80% -20,19% 19,49% 7,71% 44,97% 

TAI/TI 0,84% 0,80% 0,78% 0,79% 0,96% 0,86%     

                                                      
13 Küresel Tıbbi Alet İthalat ve İhracat Değerlerinin Ağırlıklı Ortalaması kullanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
14 Küresel İthalar ve İhracat Değerlerinin Ağırlıklı Ortalaması alınarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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A
B

* 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAI 
Değer 63,3 68,0 78,6 91,4 87,9 92,4     

Büyüme* - 7,49% 15,48% 16,31% -3,85% 5,15% 7,86% 45,98% 

TI 
Değer 5.148,7 5.835,4 6.845,0 7.586,9 6.043,2 6.596,6     

Büyüme* - 13,34% 17,30% 10,84% -20,35% 9,16% 5,08% 28,12% 

TAI/TI 1,23% 1,17% 1,15% 1,20% 1,45% 1,40%     

Tü
rk

iy
e 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAI 
Değer 0,088 0,108 0,145 0,159 0,161 0,197     

Büyüme* - 21,79% 34,83% 9,44% 1,26% 22,52% 17,40% 122,97% 

TI 
Değer 105,6 120,4 144,5 174,6 143,3 155,1     

Büyüme* - 14,02% 20,03% 20,86% -17,94% 8,23% 8,00% 46,93% 

TAI/TI 0,08% 0,09% 0,10% 0,09% 0,11% 0,13%     

TTAI/ABTAI 0,14% 0,16% 0,18% 0,17% 0,18% 0,21%     

TTAI/KTAI 0,08% 0,09% 0,11% 0,10% 0,11% 0,12%     

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 25-30, Worldbank World Development Indicators 
(WDI),  

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır 
** Sektör Verileri bulunmayan Lüksemburg, Kıbrıs ve Malta hariç 24 AB üye ülkesi +Türkiye 

Tablo 10. Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Tıbbi Alet ve Tüm Mal ve Hizmetler İçin İthalat 

K
ür

es
el

 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO* TBO* 

TAIT 
Değer 111,4 123,1 140,1 162,4 156,4 166,6     

Büyüme* - 10,56% 13,77% 15,94% -3,72% 6,55% 8,39% 49,62% 

TIT 
Değer 12.861,1 14.692,4 16.994,1 19.437,2 15.572,9 18.382,4     

Büyüme* - 14,24% 15,67% 14,38% -19,88% 18,04% 7,41% 42,93% 

KTAIT/KTIT 0,87% 0,84% 0,82% 0,84% 1,00% 0,91%     

A
B

**
 

Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAIT 
Değer 54,7 60,5 68,9 80,2 77,3 77,3     

Büyüme* - 10,59% 13,95% 16,41% -3,67% 0,09% 7,18% 41,43% 

TIT 
Değer 5.082,4 5.811,9 6.801,6 7.599,5 5.905,0 6.511,9     

Büyüme* - 14,35% 17,03% 11,73% -22,30% 10,28% 5,08% 28,13% 

TAIT/TIT 1,08% 1,04% 1,01% 1,06% 1,31% 1,19%     

Tü
rk

iy
e Değişken 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YBBO TBO 

TAIT 
Değer 1,18 1,35 1,60 1,78 1,45 1,71     

Büyüme* - 14,85% 18,25% 11,74% -18,46% 17,88% 7,84% 45,88% 
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TIT 
Değer 122,4 146,4 177,9 207,0 150,1 195,7     

Büyüme* - 19,59% 21,47% 16,37% -27,49% 30,36% 9,83% 59,79% 

TTAIT/TIT 0,96% 0,92% 0,90% 0,86% 0,97% 0,88%     

TTAIT/ABTAIT 2,15% 2,23% 2,32% 2,22% 1,88% 2,22%     

TTAIT/KTAIT 1,06% 1,10% 1,14% 1,10% 0,93% 1,03%     

TTAIT/TTAPB 84,96% 84,92% 84,52% 85,02% 85,00% 89,31%     

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 25-30, Worldbank World Development Indicators 
(WDI),  

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır 
** Sektör Verileri bulunmayan Lüksemburg, Kıbrıs ve Malta hariç 24 AB üye ülkesi +Türkiye 

2.3.4. Küresel Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanları) İhracatı (KTAİ) 

Tablo 9 incelendiğinde,  2005 yılında 108,9 milyar dolar olan KTAİ’nin inceleme döneminde yıllık 
ortalama % 8,25’lik büyüme oranı ile 2010 yılında 161,8 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde %7,71 
olan tüm mal ve hizmetler için küresel ihracat (KTİ) büyüme oranı ise KTAİ büyüme oranının altında 
kalmış ve bu nedenle KTAİ/Tİ oranı %0,84’den %0,86’ya yükselmiştir. KTAİ açısından ilk 10 ülkenin ve 
diğer ülkelerin 2005-2010 dönemine ilişkin verileri Tablo 11’de gösterilmiştir: 

Tablo 11. Küresel Tıbbi Alet İhracatında İlk 10 Ülke (2005-2010, milyar $) 

Sıra Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Pay 

1 ABD 22,2 24,6 26,8 30,0 30,4 32,6 20,2% 

2 Almanya 15,1 17,1 20,9 23,9 22,6 23,0 14,2% 

3 Belçika 4,2 4,4 5,7 8,0 8,5 11,3 7,0% 

4 Hollanda 8,9 10,0 11,3 12,8 11,9 10,8 6,7% 

5 Fransa 7,0 7,2 8,0 9,4 9,2 9,5 5,9% 

6 İsviçre 5,9 6,7 7,3 8,9 8,9 9,4 5,8% 

7 İrlanda 7,4 5,6 6,0 7,8 8,1 8,5 5,2% 

8 Çin 3,3 4,2 5,4 7,0 7,1 8,5 5,2% 

9 Japonya 5,3 5,3 5,6 6,2 5,4 6,1 3,8% 

10 Meksika 3,8 4,0 4,6 5,2 5,2 5,9 3,7% 

38 Türkiye 0,088 0,108 0,145 0,159 0,161 0,197 0,12% 

- İlk 10 85,4 91,5 103,7 120,5 117,6 125,6 77,6% 

- Diğer 23,5 27,3 31,6 35,2 33,7 36,3 22,4% 

- KTAİ 108,9 118,8 135,3 155,7 151,4 161,9 100% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 25,26 

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
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Tablo 11 incelendiğinde, 2010 yılı için KTAİ içerisinde 32,6 milyar dolarlık ihracat değeri ve %20,2 pay 
ile ABD’yin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. ABD’yi 23 milyar dolarlık ihracat değeri ve 
%14,2’lük payı ile ikinci sıradaki Almanya ve 11,3 milyar dolarlık ihracat değeri ve %7 pay ile üçüncü 
sıradaki Belçika izlemektedir. İlk 10 içinde yer alan ülkeler arasında Çin ve Belçika’nın yaklaşık %21 
olan yıllık ortalama büyüme hızları ile 2010 yılında 2005 yılındaki ihracatlarını yaklaşık olarak 2,5 
katına çıkarmaları oldukça dikkat çekicidir 
 
TAİ açısından ilk 10 ülke ile diğer ülkelerin toplam ihracatı karşılaştırıldığında, 2005 yılında ihracat 
değerleri toplamı 23,5 milyar dolar olan ilk 10 dışındaki ülkelerin KTAİ içindeki payları toplamı  %21,6 
iken bu değer 2010 yılında %22,4 ‘e çıkmış ve ilk 10 dışındaki ülkelerin KTAİ toplamı 36,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı için KTAİ içinde en büyük paya sahip olan ilk 10 ülke diğer ülkelerin 
toplamının yaklaşık 3,5 katı ihracat gerçekleştirmiştir. 
 
KTAİ, büyüme eğilimleri açısından ele alındığında ise sektörde en hızlı büyüyen ilk 10 ülkenin 
YBBO’ları ve KTAİ içindeki payları izleyen kısımda Tablo 12’de gösterilmiştir: 

Tablo 12. TAİ En Hızlı Büyüyen İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke 
2005 2010 

YBBO* 
% TBO* TAİ 

milyon $ Payı* % TAİ 
milyon $ Payı* % 

1 Bangladeş 0,1 0,0001% 1,7 0,00103% 77,0% 1639% 

2 Vietnam 40,2 0,04% 290,3 0,18% 48,5% 623% 

3 Macaristan 149,7 0,14% 714,4 0,44% 36,7% 377% 

4 Bulgaristan 21,3 0,02% 76,0 0,05% 28,9% 256% 

5 Sırbistan 9,5 0,01% 32,9 0,02% 28,1% 245% 

6 Romanya 24,5 0,02% 73,4 0,05% 24,6% 200% 

7 Litvanya 51,1 0,05% 136,9 0,08% 21,8% 168% 

8 Belçika 4.222,4 3,88% 11.279,7 6,97% 21,7% 167% 

9 Çin 3.260,2 2,99% 8.456,5 5,22% 21,0% 159% 

10 Yeni Zelanda 122,8 0,11% 316,3 0,20% 20,8% 157% 

16 Türkiye 88,5 0,08% 197,2 0,12% 17,4% 123% 

- KTAI 108.926,7 100,00% 161.882,6 100,00% 8,2% 49% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 31,32 

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.  

Tablo 12 incelendiğinde, TAİ en hızlı büyüyen ülkenin yıllık ortalama %77 büyüme hızı ile Bangladeş 
olduğu görülmektedir. Bangladeş 2005-2010 döneminde TAİ’yi toplamda %1639 oranında artırarak 96 
bin dolardan 1,67 milyon dolara çıkarmıştır. Bu önemli artışa ragmen Endonezya’nın 2005 yılında 
0,0001% olan KTAİT içindeki payı 2010 yılında ancak 0,001% düzeyine yükselmiştir.  TAİ en hızlı 
büyüyen ikinci ülke olan Vietnam yıllık ortalama %48,5 toplamda ise %623 oranında büyüyerek 2005 
yılında 40,2 milyon dolar olan TAİ’yi 290,3 milyon dolara çıkarmıştır. Bu hızlı yükselişe karşın 
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Vietnam’ın 2010 yılı KTAİ içindeki payı %0,18 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. TAI en hızlı büyüyen 
üçüncü ülke olan Macaristan inceleme döneminde TAİ’nı yıllık ortalama %36,7 toplamda ise %377 
oranında artırarak 2005 yılında % 0,14 olan TAI payını % 0,44’e yükseltmiştir. İnceleme döneminde 
sırası ile Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Litvanya, Belçika, Çin ve Yeni Zelanda TAI’yi yıllık ortalama 
%20,8 ile 28,9 arasında değişen değerlerde arttırarak ithalatlarını %157 ile %256 arasında değişen 
oranlarda yükseltmişlerdir. Burada özellikle Çin ve Belçika’nın ihracat rakamlarındaki nominal değişim 
ve TAI içindeki paylarındaki artış oldukça dikkat çekici düzeydedir. Türkiye ise yıllık ortalama 
%17,4’lük büyüme oranı ile TAİ’si en hızlı büyüyen 16. Ülke olmuştur. 

2.3.4.1. Ulusal Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) İhracatı (TTAI) 

Tablo 9’da görüldüğü gibi, 2005 yılında Ulusal TAI 90 milyon dolar civarında olup yıllık ortalama %17,4 
toplamda ise %123 oranında büyüyerek 2010 yılında 200 milyon dolar düzeyine yükselmiştir. İnceleme 
döneminde TTAI’nın yıllık büyüme oranı Avrupa (%7,9) ve küresel (%8,2)  büyüme oranlarından çok 
daha yüksek olmuştur. 
 
TTAI’nın ulusal toplam ihracat (TTI) içindeki payına bakıldığında ise, 2005 yılında TI’nın yalnızca 
%0,08’nin TTAI’dan oluştuğu görülmektedir. İnceleme döneminde TTAI’nın TI içindeki payı 2008 yılı 
hariç istikrarlı bir artış trendi göstererek 2010 yılında %0,13 seviyesine ulaşmıştır. Bir başka deyişle 
2010 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yalnızca %0,13’ü tıbbi alet ihracatından oluşmaktadır.  Bu 
oran 2010 yılı için Avrupa  (%1,40) ve dünya ortalamasının (%0,86) oldukça altındadır.  
 
ABTAI ve Küresel TAI ile karşılaştırıldığında 2005 yılında TTAI, ABTAI’nın %0,14’ü KTAI’nın ise 
%0,08’i gibi oldukça düşük oranlardadır ve bu çerçevede Türkiye, TAI açısından 2005 yılında 
Avrupa’da 8. dünyada ise 38. sırada yer almıştır.  2010 yılında tıbbi alet ihracatındaki artışla birlikte 
TTAI’nın ABTAI içindeki payı %0,21’e KTAI içindeki payı ise %0,12’ye yükselmiş olmasına karşın bu 
oranlar oldukça düşüktür. Bir başka deyişe Türkiye, Avrupa ve Küresel Tıbbi Alet İhracatı’nda önemli 
bir oyuncu değildir ancak bu konuda gelişme göstermektedir. Bu durum Tıbbi Alet İhracatı açısından 
Türkiye’nin 2010 yılında Avrupa’da 18 dünyada ise 38. sırada yer alması ile görülmektedir.  Burada bir 
başka önemli ayrıntı ise Türkiye’nin Tüm Mal ve Hizmetleri içine alan Toplam ihracatının Küresel Tıbbi 
Alet ihracatından bile düşük olmasıdır.  
 
2009 yılı itibariyle Türkiye’nin Tıbbi Alet İhracatı’nın ürün grupları bazında dağılımına ilişkin veriler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 13. Türkiye Tıbbi Alet İhracatının Ürün Grupları Bazında Dağılımı (2009) 

Sıra Ürün Grubu 

2009 

Değer Payı 

milyon $ % 

1 Diğer 49,91 31,00% 

2 Sarf Malzemeleri 47,65 29,60% 

3 Dişsel Ürünler 21,73 13,50% 

4 Ortopedik Ürünler 18,67 11,60% 
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5 Yardımcı Hasta Ürünleri 11,75 7,30% 

6 Tanısal Görüntüleme 11,27 7,00% 

- TTAI 160,98 100,00% 

Kaynak: ESPICOM, Turkey Medical Device Market Intelligence Report Quarter IV 2011, sayfa 35-41 

Tablo 13’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin ihracatında 2009 yılı itibariyle en önemli kalemler 49 milyon 
dolarlık değeri ile Diğer kategorisindeki ürünler ile 47 milyon dolarlık değeri ile Sarf Malzemeleri 
kategorisindeki ürünlerdir. Dişsel Ürünler ve Ortopedik ürünler ise sırası ile 21 milyon dolar ve 18 
milyon dolarlık ihracat değerleri ile 3 ve 4. sırada yer almaktadır. En az ihracat yapılan ürün grupları 
ise 11’er milyon dolarlık ihracat değerleri ile Yardımcı Hasta Ürünleri ve Tanısal Görüntüleme 
Ürünleridir.  
 
2009 yılı itibariyle Türkiye’nin Tıbbi Alet İhracatının En Çok İhracat Yapılan Ülkeler bazında dağılımına 
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 14. Türkiye Tıbbi Alet İhracatında İlk 5 Ticaret Ortağı 

Ülke Almanya Azerbaycan Fransa Irak İtalya İlk 5 
Toplam 

Diğer 
Toplam TTAI 

2009 
Değer milyon $ 20,2 16,06 11,93 6,66 6,56 61,41 99,57 160,98 

Payı % 12,50% 10,00% 7,40% 4,10% 4,10% 38,10% 61,90% 100,00% 

Kaynak: ESPICOM, Turkey Medical Device Market Intelligence Report Quarter IV 2011, sayfa 35-41 

Tablo 14’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin ihracatında 2009 yılı itibariyle en önemli ülkeler 20,2 milyon 
dolarlık ihracat değeri ile Almanya, 16,06 milyon dolarlık ihracat değeri Azerbaycan ve 11,93 milyon 
dolarlık ihracat değeri ile Fransa’dır. Irak ve İtalya ise sırası ile 6,66 milyon dolar ve 6,56 milyon 
dolarlık ihracat değerleri ile Türkiyenin en çok ihracat yaptığı dördüncü ve beşinci ülkelerdir. Türkiye 
toplam ihracatının %38,1’lik kısmını bu 5 ülkeye gerçekleştirmektedir.  

2.3.4.2. Küresel Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) İthalatı (KTAİT) 

Tablo 10 incelendiğinde 2005 yılında 111,4 milyar dolar olan KTAİT’nin yıllık ortalama %8,39 büyüme 
oranı ile 2010 yılında 166,6 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Aynı dönemde küresel toplam ithalat 
(KİT) değerinin YBBO’su ise %7,71 ile KTAİT YBBO’nun altında gerçekleşmiştir. Bu nedenle ilgili 
dönemde KTAİT’in KİT içindeki payı %0,87’den %0,91’e yükselmiştir. KTAİT değerinin yanı sıra 
ithalatın ülkeler bazında dağılımı da tıbbi alet piyasasını anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda KTAİT içinde 2010 yılı itibariyle en yüksek paya sahip ilk 10 ülkenin ve diğer ülkelerin 
verileri Tablo 15’de gösterilmiştir: 
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Tablo 15. Küresel Tıbbi Alet İthalatında İlk 10 Ülke (2005-2010, milyar $) 

Sıra Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Pay* 

1 ABD 22,7 24,4 27,1 30,0 28,3 31,9 19,13% 

2 Almanya 9,2 10,7 12,7 14,8 14,2 14,6 8,74% 

3 Fransa 7,5 8,0 9,0 10,4 10,3 10,9 6,54% 

4 Hollanda 8,2 9,1 9,2 11,0 10,6 10,3 6,19% 

5 Japonya 7,2 7,5 7,4 8,8 8,8 10,3 6,16% 

6 Belçika 3,8 4,1 5,6 7,6 8,3 8,2 4,95% 

7 Birleşik Krallık 6,7 7,0 7,5 8,3 7,3 6,9 4,16% 

8 Çin 3,1 3,0 3,6 4,4 5,2 6,8 4,06% 

9 İtalya 4,8 5,2 5,6 6,3 6,3 6,2 3,71% 

10 Kanada 3,2 3,5 4,0 4,4 4,3 4,6 2,78% 

20 Türkiye 1,18 1,35 1,60 1,78 1,45 1,71 1,03% 

- İlk 10 Ülke** 76,3 83,0 92,1 106,1 103,6 110,6 66,4% 

- Diğer Ülkeler** 35,0 40,2 48,0 56,3 52,8 56,0 33,6% 

- KTAİT 111,4 123,1 140,1 162,4 156,4 166,6 100,0% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 25,26 

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır. 
**İlgili Yıldaki değerlere göre hesaplanmıştır. 

Tablo 15 incelendiğinde, 2010 yılı için KTAİT içerisinde 31,9 milyar dolarlık ithalat değeri ve %19,1’lik 
pay ile ABD’yin en büyük ithalatçı olduğu görülmektedir. ABD’yi 14,6 milyar dolarlık ithalat değeri ve 
%8,7’lik payı ile ikinci sıradaki Almanya ve 10,9 milyar dolarlık ithalat değeri ve %6,5’lik pay ile üçüncü 
sıradaki Fransa izlemektedir. Hollanda ve Japonya,  10,3’er milyar dolarlık ithalat değerleri ve %6,19 
ve %6,16’lık payları ile sırası ile dördüncü ve beşinci sırada yer almaktadırlar. Belçika, Birleşik Krallık, 
Çin, İtalya ve Kanada 8,2 milyar dolar ile 4,6 milyar dolar arasında değişen ithalat değerleri ve %4,95 
ile %2,78 arasında değişen ithalat payları ile bu beş lider ülkeyi izlemektedirler. TAİT açısından ilk 10 
ülke ile diğer ülkelerin toplam ithalatı karşılaştırıldığında, 2005 yılında ithalat değerleri toplamı 35 
milyar dolar civarında olan ilk 10 dışındaki ülkelerin KTAİT içindeki payları toplamı  %31,45 iken bu 
oran inceleme döneminde 2009 yılı dışında istikrarlı bir artış trendi izleyerek 2010 yılında % 33,59’a 
yükselmiştir. Her ne kadar inceleme döneminde ilk 10 dışındaki ülkelerin KTAİT içindeki payları 
toplamı artmış olsa da 2010 yılında KTAİT içinde en büyük paya sahip olan ilk 10 ülkenin KTAİT’nin  
%66,41’ini gerçekleştirmektedir. Bir başka deyişle 2010 yılı için KTAİT içinde en büyük paya sahip 
olan ilk 10 ülke diğer ülkelerin toplamının yaklaşık 2 katı ithalat gerçekleştirmiştir.   
 
KTAİT, büyüme eğilimleri açısından ele alındığında ise sektörde en hızlı büyüyen ilk 10 ülkenin 
YBBO’ları ve KTAİT içindeki payları izleyen kısımda Tablo 16’da gösterilmiştir: 
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Tablo 16. TAİT En Hızlı Büyüyen İlk 10 Ülke 

Sıra Ülke 
2005 2010 

YBBO 
% 

Toplam 
Büyüme 

Oranı 
TAİT 

milyon $ 
Payı 

% 
TAİT 

milyon $ 
Payı 

% 
1 Endonezya 104,2 0,09% 481,4 0,29% 35,8% 362% 

2 Venezuella 241,3 0,22% 798,9 0,48% 27,1% 231% 

3 Rusya 1.254,8 1,13% 3.661,8 2,20% 23,9% 192% 

4 Brezilya 830,6 0,75% 2.408,0 1,45% 23,7% 190% 

5 Peru 85,6 0,08% 229,1 0,14% 21,8% 168% 

6 Ukrayna 219,3 0,20% 547,6 0,33% 20,1% 150% 

7 Morokko 97,0 0,09% 233,6 0,14% 19,2% 141% 

8 Slovakya 173,9 0,16% 414,4 0,25% 19,0% 138% 

9 Çin 3.061,3 2,75% 6.764,3 4,06% 17,2% 121% 

10 Kolombiya 301,7 0,27% 666,6 0,40% 17,2% 121% 

41 Türkiye 1,18 1,06% 1,71 1,03 7,84% 45,88% 

- KTAİT 111.355,6 100,00% 166.605,5 100,00% 8,4% 49,6% 

Kaynak: ESPICOM, World Medical Market Fact Book 2011, sayfa 25,26’dan yararlanılarak yazarlar tarafından 
hesaplanmıştır.  

Tablo 16 incelendiğinde, TAİT en hızlı büyüyen ülkenin yıllık ortalama %35,8’lik toplamda ise %362 
oranında büyüyerek TAİT’yi 104,2 milyon dolardan 481,4 milyon dolara çıkaran Endonezya olduğu 
görülmektedir. Bu önemli artışa rağmen Endonezya’nın 2005 yılında %0,09 olan KTAİT içindeki payı 
2010 yılında ancak 0,29% olarak gerçekleşmiştir.  TAİT en hızlı büyüyen ikinci ülke olan Venezuella 
yıllık ortalama %27,1 toplamda ise %231 oranında büyüyerek 2005 yılında 241,3 milyon dolar olan 
TAİT’yi 798,9 milyon dolara çıkarmıştır. Bu hızlı yükselişe karşın Venezüella’nın 2010 yılı KTAİT 
içindeki payı %0,48 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. TAİT en hızlı büyüyen üçüncü ülke olan Rusya 
inceleme döneminde TAİT’yi yıllık ortalama %23,9 toplamda ise %192 oranında artırarak 2005 yılında 
% 1,13 olan TAİT payını % 2,20 gibi önemli bir düzeye yükseltmiştir. İnceleme döneminde sırası ile 
Brezilya, Peru, Ukrayna, Morokko, Slovakya, Çin ve Kolombiya TAİT’yi yıllık ortalama %17,2 ile %23,7 
arasında değişen değerlerde arttırarak ithalatlarını %121 ile %190 arasında değişen oranlarda 
yükseltmişlerdir. Burada özellikle Rusya, Brezilya ve Çin’in ithalat rakamlarındaki nominal değişim 
oldukça dikkat çekici düzeydedir. Türkiye ise TAİT bakımından yıllık ortalama %7,84 toplamda ise 
%45,88’lik artışla 66 ülke içerisinde TAIT’i en hızlı artan 41. Ülke olmuştur. 

2.3.4.3. Ulusal Tıbbi Alet (Sağlık Ekipmanı) İthalatı (TTAİT) 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, 2005 yılında TTAİT 1,18 milyar dolar civarında olup yıllık ortalama %7,84 
toplamda ise %45,88 oranında büyüyerek 2010 yılında 1,71 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. 
İnceleme döneminde TTAİT’nin yıllık büyüme oranı, ABTAİT’nin yıllık büyüme oranının (%7,18) 
üzerinde ve KTAİT’nin yıllık büyüme oranının (%8,39)  altında gerçekleşmiş; bir başka deyişle 
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inceleme döneminde Türkiye’nin Tıbbi Alet İthalatı Avrupa’ya göre daha hızlı ancak Dünya 
ortalamasına göre daha yavaş artmıştır.  
 
İthalat açısından incelenmesi gereken çok önemli bir başka gösterge ise Tıbbi Alet thalatı’nın Toplam 
Tıbbi Alet Pazar Büyüklüğü içindeki payıdır (TTAIT/TTAPB). Bu oran 2005 yılında %84,96 düzeyinde 
iken 2010 yılında %89,3 seviyesine ulaşmıştır. Bir başka deyişle 2010 yılı itibariyle Türkiye Tıbbi Alet 
sektöründe neredeyse tamamen ( yaklaşık %90 oranında) dışa bağımlıdır. TTAIT’nin TIT içindeki 
payına bakıldığında ise, 2005 yılında TIT’ın %0,96’sının TTAIT’ndan oluştuğu görülmektedir. İnceleme 
döneminde TTAIT’nın TIT içindeki payı 2009 yılı hariç istikrarlı bir azalış trendi göstererek 2010 yılında 
%0,88 seviyesine ulaşmıştır. Bir başka deyişle 2010 yılında türkiyenin toplam ithalatının yaklaşık %1’i 
tıbbi alet ithalatından oluşmaktadır.  Bu oran 2010 yılı için Avrupa  (%1,19) ve dünya ortalamasına 
(%0,91) yakındır.  
 
AB Tıbbi Alet İthalatı ve Küresel Tıbbi Alet İthalatı ile karşılaştırıldığında 2005 yılında TTAIT, 
ABTAIT’nin %2,15’i KTAIT’nin ise %1,06’sı oranındadır ve bu çerçevede Türkiye Tıbbi Alet İthalatı 
açısından 2005 yılında Avrupa’da 10. dünyada ise 21. sırada yer almıştır.  2010 yılında tıbbi alet 
ithalatındaki artışla birlikte TTAIT’nın ABTAIT içindeki payı %2,22’ye çıkmış, KTAIT içindeki payı ise 
%1,03’e gerilemiştir. Bu oranlar çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa ve Küresel Tıbbi Alet İthalatı’nda 
önemli bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değildir.  
 
2009 yılı itibariyle Türkiye’nin Tıbbi Alet İthalatı’nın ürün grupları bazında dağılımına ilişkin veriler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 17. Türkiye Tıbbi Alet İthalatının Ürün Grupları Bazında Dağılımı (2009) 

Sıra Ülke 

2009 

Değer Payı 

milyon $ % 

1 Diğer 405,8 27,9% 

2 Tanısal Görüntüleme 373,1 25,7% 

3 Ortopedik ürünler 242,2 16,7% 

4 Sarf Malzemeleri 208,7 14,3% 

5 Yardımcı Hasta Ürünleri 153,9 10,6% 

6 Dişsel ürünler 70,7 4,9% 

- TTAI 1454,4 100,0% 

Kaynak: ESPICOM, Turkey Medical Device Market Intelligence Report Quarter IV 2011, sayfa 23-31 

Tablo 17’de görüldüğü gibi Türkiye’nin ithalatında 2009 yılı itibariyle en ön emli kalemler 405,8 milyon 
dolarlık değeri ile Diğer kategorisindeki ürünler ile 373,1 milyon dolarlık değeri ile Tanısal Görüntüleme 
kategorisindeki ürünlerdir. Ortopedik ürünler, Sarf Malzemeleri ve Yardımcı Hasta Ürünleri ise ise 
sırası ile 242,2 milyon dolar, 208,7 milyon dolar ve 153,9 milyon dolarlık ithalat değerleri ile 3, 4 ve 5. 
sırada yer almaktadırlar. En az ithalat yapılan ürün grubu ise Dişsel Ürünlerdir.  
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2009 yılı itibariyle Türkiye’nin Tıbbi Alet İthalatının En Çok İthalat Yapılan Ülkeler bazında dağılımına 
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 18. Türkiye Tıbbi Alet İthalatında İlk 5 Ticaret Ortağı 

Ülke ABD Almanya Çin Japonya İtalya Diğer 
Toplam 

İlk 5 
Toplam TTAIT 

2009 
Değer milyon $ 365,4 289,2 116,8 84,3 73,5 525,2 929,2 1454,4 

Payı* % 25,10% 19,90% 8,00% 5,80% 5,10% 36,10% 63,90% 100,00% 

Kaynak: ESPICOM, Turkey Medical Device Market Intelligence Report Quarter IV 2011, sayfa 23-31 

*Yazarlar tarafından hesaplanmıştır 

Tablo 18’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin ithalatında 2009 yılı itibariyle en önemli ülkeler 365,6 milyon 
dolarlık ithalat değeri ile ABD ve 289,2 milyon dolarlık ithalat değeri Almanya’dır. Çin, Japonya ve 
İtalya ise sırası ile 116,8 milyon dolar, 84,3 milyon dolar ve 73,7 milyon dolarlık ithalat değerleri ile 
Türkiyenin en çok ithalat yaptığı üçüncü, dördüncü ve beşinci ülkelerdir. Türkiye toplam ithalatının 
%63,9 gibi kısmını bu 5 ülkeye gerçekleştirmektedir. Bir başka deyişle Türkiye Tıbbi Alet anlamında 
başta ABD olmak üzere temel olarak bu 5 ülkeye bağımlı durumdadır.   

2.3.4.4. Küresel Tıbbi Alet Ticaret Hacmi (KTATH) 

Tablo 9 ve 10’da da görüldüğü gibi 2005 yılında 110,2 milyar dolar olan KTATH15 yıllık ortalama  
%8,32 toplamda ise %49 oranında büyüyerek 2010 yılında 164,2 milyar dolara çıkmıştır. Aynı 
dönemde Küresel düzeyde tüm mal ve hizmetler ticaret hacmi  (KTH16) ‘nin %7,56 olan büyüm oranı 
KTATH yıllık ortalama büyüme oranından küçük olduğundan 2005 yılında  %0,85 olan KTATH’nin 
KTH içindeki payı 2010 yılında %0,88’e yükselmiştir. 

2.3.4.5. Ulusal Tıbbi Alet Ticaret Hacmi (TTATH) 

Tablo 9 ve 10’da da görüldüğü gibi 2005 yılında 1,27 milyar dolar olan TTATH17 yıllık ortalama  %8,5 
toplamda ise %50,36 oranında büyüyerek 2010 yılında 1,91 milyar dolara yükselmiştir. 2010 yılı 
itibariyle bu büyüklüğün %93,3’ü tıbbi alet ithalatı iken yalnızca %6,7’si tıbbi alet ihracatıdır. İlgili 
dönemde tıbbi alet bakımından ihracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında ise 2005 yılında 
ihracatın ithalatı karşılama oranı %7,5 iken bu oran 2010 yılında %11,53’e yükselmiştir. Bu olumlu 
gelişmeye karşın 2010 yılı itibariyle tıbbi alet ticaretinden kaynaklanan dış ticaret açığı 1,5 
milyar dolardır ve bu büyüklük 40,6 milyar dolar olan toplam dış ticaret açığının %3,7’si gibi 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  Dolayısı ile tıbbi alet üretimini ve ihracatını destekleyici 
ulusal politikaların belirlenerek uygulanmaya konması Türkiye’nin dış ticaret açığının azalması 
bakımından acil ve önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 

                                                      
15 Küresel ticaret hacimleri ilgili değişkenin ithalat ve ihracat değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. 
16 Küresel ticaret hacimleri ilgili değişkenin ithalat ve ihracat değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. 
17Ulusal ticaret hacimleri ilgili değişkenin ithalat ve ihracat değerleri toplamıdır. 
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2.4. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü 

2.4.1. Sektörün Bölgedeki Gelişimi 

Samsun’da sağlık ekipmanları sektörünün ortaya çıkış öyküsü 1980’li yılların başlarına uzanmaktadır. 
1980 yılında silah üretimi konusunda faaliyete başlayan Bahadır Ailesi, Trabzon Devlet Hastanesi’nde 
bir dönem dekanlık da yapmış olan Profesör Doktor Celal Baki ve diğer bazı cerrahların 
yönlendirmeleri ile cerrahi el aletleri tamirine başlamıştır.  1983 yılında silah üretimini bırakarak 
yalnızca cerrahi el aleti üretimine yönelen ve şirketleşerek ürettiği cerrahi el aletlerini bölgedeki 
hastanelere satan Bahadır Tıbbi Aletler, daha sonra ilk ihracatını Almanya’da çalışan işçiler aracılığı 
ile gerçekleştirerek yurtdışı pazarlara açılmaya başlamıştır. Bahadır Tıbbi Aletler zaman içerisinde 
gösterdiği gelişim ile pek çok ülkeye ihracat yapan bir firmaya dönüşerek sektörün bölgedeki lider 
oyuncusu olmuştur. Samsun’da sağlık ekipmanları sektörünün gelişiminde bir başka önemli oyuncu 
ise Bahadır Tıbbi Aletler’den ayrılarak kurulan Aygün Cerrahi A.Ş’dir. Aygün Kardeşler tarafından 1988 
yılında kurulan Aygün Cerrahi A.Ş,  50 m2’’lik atölyede cerrahi alet tamiri ile başladığı iş yaşamını, 
cerrahi alet üretimi alanina yönelerek sürdürmüştür. Üretim aşamasına işsiz kalmış silah ustalarıyla 
başlayan ve yalnızca yurtiçi piyasaya üretim yapabilen Aygün Cerrahi A.Ş zaman içerisinde üretim, 
pazarlama ve satış becerilerini geliştirerek bugün 300’e yakın personel çalıştıran, Amerika dahil 50’nin 
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firma konumuna gelmiştir. Ayrıca motorlu cerrahi alet 
üretiminde uzmanlaşmış ve kendine ait patentleri ile bulunan bir firma yapısına bürünerek sektörün 
bölgedeki lider firmalarından olmuştur. 
 
Bahadır Tıbbi Aletler ve Aygün Cerrahi’nin kurulması ve gelişimini izleyen dönemde bu iki şirkette 
çalışan ustalardan bazıları çalıştıkları şirketlerden ayrılarak kendi firmalarını kurmuşlar ve böylece 
cerrahi el aletleri üretiminde faaliyet gösteren pek çok firmanın bulunduğu Samsun, bu konuda 
Türkiye’de bir üs ve çekim merkezi haline gelmiştir. Sektörün gelişimi bununla sınırlı kalmamış, cerrahi 
el aleti üreti ile başlayan süreç sağlık ekipmanları sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren yeni 
firmaların kurulması ile devam etmiştir.  
 
Silah üretiminden cerrahi aleti tamiratına geçiş ile başlayan ve zaman içerisinde önemli gelişme 
gösteren Samsun Sağlık Ekipmanları sektörü, bugün 40’ın üzerinde firmanın cerrahi el aletleri ağırlıkta 
olmak üzere,   ortopedik implantlardan, medikal gaz sistemlerine, ampul dolum işlemlerinden medikal 
yatağa, işitme cihazlarından steril silikon terliğe, röntgen cihazlarından steril konteyner ve sepete, 
tekerlekli sandalyeden ortopedik taşıyıcı sistemlere kadar medikal sektörüne ilişkin pek çok ürün 
üretilebildiği ve pek çok ülkeye ihraç ettiği hale gelmiştir.  

2.4.2. Sektörün Paydaşları ve Sektörle İlgili Faaliyetleri 

Samsun Tıbbi Malzeme Sektörü için geliştirilen 5 sektör stratejisi çerçevesinde sektörün 
paydaşlarından; 
 

• Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı  
• Samsun İl Özel İdaresi 
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
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• Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
• KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
• Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 
• Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği 
• Sağlık Kenti Samsun Derneği 

 
ile yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve paydaşların sektörle 
ilgili görüşleri, önerileri ve beklentileri değerlendirilmiştir. Görüşmelerin içerikleri ve görüşmelere ilişkin 
değerlendirmeler EK 5’de sunulmaktadır.  

2.4.3. Bölge Ekonomisi İçin Sektörün Önemi ve Bölgesel Politikalardaki 
Konumu 

2010 yılında kümelenme kavramı bölgesel otoriteler tarafından önemli bir araç olarak benimsenmiş ve 
sektörün kümelenme konsepti ile geliştirilmesi için çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda öncelikle 
Samsun İl Özel tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın verdiği Doğrudan Faaliyet Desteği ile 
yürütülen “Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Projesi”den bahsetmek 
gerekir. Bölgede önde gelen sektörlerin Porter’ın Elmas Modeli kullanılarak rekabet analizleri yapılmış 
ve Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü bölgede rekabet gücü en yüksek ikinci sektör olarak 
belirlenmiştir. 
 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında 2011 yılında bölgenin ekonomik analizi yapılmış ve 
bölgesel otoriteler tarafından, Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü kümelenme için öncelikli sektör 
olarak belirlenmiştir. Sektördeki tüm bu kümelenme çalışmaları sonucunda Samsun Sağlık 
Ekipmanları Sektörü başlangıç aşamasında bir küme olarak Türkiye Küme / Potansiyel Küme 
Haritasında’ki 35 kümeden biri olarak envanterdeki yerini almıştır. 
 
Ayrıca, OKA’nın sektörün mevcut durumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak çeşitli 
araştırma raporlarının hazırlanmasına özellikle finansal olarak önemli katkıları olmuştur.  Bu 
bağlamda, “Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi” ve “Samsun Medikal Sanayi 
Sektörünün Mevcut Durum Analizi ve Medikal Sanayi Sektörü İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Fizibilite”  raporları OKA’nın sağladığı finansman desteği ile hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra OKA 
sektörde faaliyet gösteren firmalardan projeleri uygun bulunlara “İşletmelerin Rekabet Gücünün 
Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı” ve KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve 
Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” çerçevesinde önemli finansal destekler sağlamıştır. 
Ayrıca, Tıbbi Malzeme Sektörü Kobi destek programılarında öncelikli sektör olarak belirlenmiş ve 
Ajans dört personelini kümelenme konusu ile ilgili olarak görevlendirmiştir. Bunun yanısıra OKA 
tarafından çağrı yapılan KOBİ Mali Destek Programları çerçevesinde, 2009 KOBİ Mali Destek 
programında 535 başvurunun 17’si, imzalanan 77 projenin 3’ü, 2011 KOBİ Mali Destek programında 
ise 317 başvurunun 7’si ve imzalanan 65 projenin 4’ü Medikal sektörü tarafından sunulmuş ve OKA 
tarafından desteklenmiştir. 
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2.4.4. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün (SSES) Analizi 

2.4.4.1. Sektördeki Firma ve Ürün Profili 

Tıbbi alet sektörü Samsun’da göreli olarak yeni bir sektördür. Samsun’da sektörde 39’u üretici olmak 
üzere toplam 47 firma faaliyet göstermektedir. Sektördeki firma sayısı 47 olmakla birlikte genel yapı 
açısından bölgesel bazda bakıldığında sektörün üç-dört lider firmanın pazara hakim olduğu 
oligopolistik bir yapıda faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu durum ise pek çok firmanın küçük ölçekli 
olmaktan kurtulamayarak kurumsallaşma, markalaşma konusunda başarı gösterememelerine neden 
olmuştur. Bu nedenle, sektör firmalarının pek çoğunun inovasyon ve Ar-Ge kapasiteleri oldukça düşük 
seviyelerde kalmıştır. Sektörün ciro, ihracat, istihdam, sınai haklar ve çeşitli ulusal ya da uluslararası 
hibelerden yararlanma durumları izleyen kısımda yer alan grafiklerle birlikte analiz edilmiştir:  

Şekil 3. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Ciro ve İhracat Rakamları 

 

Kaynak: Alan Çalışması Verileri 

2010 yılı için SSES toplam cirosunun 38.208.608 TL olduğu tahmin edilmektedir.18 2010 yılı için SSES 
cirosunun 11.290.138 TL’lik bölümü (yaklaşık %29,5) ihracattan 19 , 26.918.469,4 TL’lik bölümü 
(yaklaşık %70,5) ise yurt içi üretimden oluşmaktadır. 2011 yılında sektör bir önceki döneme göre 
%39,04 oranında büyüyerek 53.125.850TL20 ciro büyüklüğüne ulaşırken, bu rakamın 37.531.557 TL’lik 
bölümü (%70,65)  yurtiçi üretimden 15.594.293 TL’lik21 (%29,35) kısmı ise ihracattan oluşmaktadır. 
2012 yılında ise sektörün %27 oranında büyüyerek 67.605.000 TL22 ciro büyüklüğüne ulaşacağı ve bu 

                                                      
18 Anket yapılan 10 firmanın cirosu + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın ortalama 
cirosunun 150.000 TL olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
19 Anket yapılan 10  firmanın ihracatı + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın  cirolarının 
% 20’sinin ihracat olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
20 Bkz. Dipnot 18 
21 Anket yapılan 10  firmanın ihracatı + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın  cirolarının 
% 22’sinin ihracat olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
22 Anket yapılan 10 firmanın tahmini cirosu + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın 
ortalama cirosunun 260.000 TL olacağı tahmini ile hesaplanmıştır. 
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cironun 43.855.750 TL’lik (%35) kısmının yurtiçi üretim,  23.749.250 TL’lik23 kısmının ise ihracattan 
oluşacağı tahmin edilmektedir. 
 
2011 yılı için SSES istihdam durumu verileri izleyen grafikte gösterilmiştir: 

Şekil 4. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü İstihdam Verileri 2011 

 

Kaynak: Alan Çalışması Verileri 

2011 yılı itibariyle SSES’de toplam 824 24  kişi istihdam edilmektedir. Alan çalışması sonuçları 
çerçevesinde çalışanların %6,5’inin 4 yıllık üniversite mezunu ve %2,9’un mühendistir. Ayrıca 
çalıianların yanızca %3’ü yabancı dil bilmektedir. Bu çerçevede bakıldığında özellikle mühendis ve 
yabancı dil bilen çalışan sayısının çok az olduğu, sektörün inovasyon ve ihracat konusunda gelişmesi 
için bir yandan yeni nitelikli elemanların istihdam edilmesi diğer yandan ise mevcut çalışanlarının 
özellikle inovasyon ve dış ticaret konusunda eğitilerek niteliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
Sektörün sınai haklara ilişkin verileri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: 

 

                                                      
23 Anket yapılan 10  firmanın tahmini ihracatı + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın  
cirolarının % 25’inin ihracat olacağı tahmini ile hesaplanmıştır. 
24 Anket yapılan 10 firmanın istihdam verileri + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın 
ortalama çalışan sayısının 5 olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
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Şekil 5. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Sınai Haklar Verileri 2011 

 

Kaynak: Alan Çalışması Verileri 

2011 yılı itibariyle SSES’de tescil edilen toplam 2625 marka bulunmaktadır. Ayrıca sektörde 38 ulusal 
patent-faydalı model ve 17 uluslararası patent-faydalı model ve 20 tescilli tasarım bulunmaktadır. Bu 
veriler sektörün inovasyon konusundaki yetersizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 
 
SSES’nün ulusal ve uluslararası hibelerden yararlanma durumuna ilişkin veriler aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir. 

Şekil 6. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Ulusal ve Uluslararası Desteklerden Yararlanma  Durumu Verileri 2011 

 

Kaynak: Alan Çalışması Verileri 

                                                      
25 Anket yapılan 10 firmanın tescilli marka verileri + Sektör temsilcileri ve uzman görüşleri çerçevesinde geriye kalan 27 firmanın 
ortalama marka tescil sayısının 0,5 olduğu tahmini ile hesaplanmıştır. 
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Yararlanılan destekler açısından bakıldığında,  SSES’de en çok yararlanılan destek türünün firma 
başına 0,9 ortalama ile KOSGEB destekleri olduğu görülmektedir. KOSGEB desteklerinin ardından en 
çok yararlanılan destek türü ise firma başına 0,7 ortalama ile Kalkınma Ajansı destekleri olup, 0,4 
ortalama ile Ekonomi Bakanlığı destekleri firma başına 0,4 ortalama ile en çok yararlanılan destek 
türkleri içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. TUBİTAK destekleri ise firma başına 0,1 ortalama ile 
en az yararlanılan destek türü olup AB destekleri ve diğer desteklerden hiç yararlanılamamaktadır. 
 
“Samsun’da sağlık ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmalar tekerlekli sandalyeden hastane 
mobilyasına, silikon terlikten işitme cihazlarına, şırıngadan ilaç dolumuna pek çok farklı ürün 
segmentinde faaliyet göstermekle birlikte üretim ve ihracatın büyük bölümünü cerrahi el aletleri ve 
steril konteyner ürünleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede küresel ölçekte ve Samsun ölçeğinde üretimi 
yapılan sağlık ekipmanları ürün grupları halinde aşağıdaki resimde gösterilmektedir:”  

Şekil 7. Tıbbi AletÜrün Grupları ve Samsun'da Üretilen Ürünler 

 

“Bu ürün gurupları çerçevesinde paslanmaz çelik ve aliminyum,  termoplastik ve titanyum gibi girdilerle 
birlikte sektörün temel girdileridir. Ancak bu girdilerin temininde Türkiye’de sektörün ihtiyaç duyduğu 
dövme çelik üretimi gelişmediğinden büyük ölçüde dışa (özellikle Almanya’ya) bağımlılık söz 
konusudur. Girdi temininde sektördeki lider firmalar kalite standardını tutturmak ve teslim koşullarında 
söz sahibi olmak için girdi teminini doğrudan kendileri gerçekleştirirken, küçük ölçekli firmalar girdi 
ithalatında büyük ölçüde lider firmalara bağımlı durumdadırlar. Girdi temini bakımından sektördeki 
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firmalar arasındaki işbirliği son derece düşük düzeyde olup aktif ve iyi yönetilen bir bir küme yapısında 
olması gerekenden oldukça uzaktır.”26 
 
Ürün grupları bazında bakıldığında hemostatik penset, standart penset gibi standart cerrahi el 
aletlerinde kar marjları oldukça düşük düzeyde iken, steril konteyner, miropenset gibi ürünlerde kar 
marjı daha yüksektir. Özellikle Kerrison (Kemik) punch ve beyin otomatik ekartör gibi ürün gruplarında 
ise kar oranı çok yüksek düzeylere ulaşmaktadır. 

2.4.4.2. Beş Güç Analizi 27 

“Bölgesel sağlık ekipmanları sektörü beş güç analizi için genel bir çerçeveden incelendiğinde tedarikçi 
gücünün göreli olarak yüksek, alıcı gücünün tedarikçilere göre düşük, yeni giriş tehdidinin düşük ve 
ikame mallar tehdidi ile mevcut işletmeler arasındaki rekabet derecesinin ise göreli olarak yüksek 
olduğu görülmektedir.” 

Şekil 8. Samsun Sağlık EKipmanları Sektörü için Beş Güç Analizi 

 

Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry  

Alıcı Gücü 

“Samsun sağlık ekipmanları sektörü -bazı istisnalar olmakla birlikte- B2B28 pazar yapısına sahiptir. 
Pazarda koşullar alıcılar tarafından belirlenmekte ve genellikle alıcılar satın almaları ihale yöntemiyle 
gerçekleştirmektedirler. Alıcıların pazarlık gücü, veri kalite ve teknoloji çerçevesinde çok sayıda 
potansiyel satıcı olması ve pazarın rekabetçi yapısı gibi nedenlerle genel olarak yüksektir. Alıcıların 
temel seçim kriterlerinde ise teslimat zamanı, fiyat ve kalite unsurları öne çkmaktadır.”29 
                                                      
26 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry 
27 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 83-88 
28 Business to Business: Frimadan Firmaya Ticaret 
29 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 85 
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Tedarikçi Gücü 

“Paslanmaz çelik sektörü, sağlık ekipmanları sektörünün temel tedarikçisidir. Hammadde ve ekipman 
fiyatları satış maliyetlerini ve dolayısı ile karlılığı etkilemektedir. Sektör paslanmaz çelik başta olmak 
üzere büyük ölçüde ithal girdilere bağımlıdır. Döküm ve dövme kapasitelerinin yetersizliği ise 
tedarikçilerin yüksek pazarlık gücüne sahip olmalarına neden olmaktadır.” 

Yeni Girişler 

“Sektörün yapısı dinamik ve bölünerek çoğalmaya (spin-off) uygun olsa da, yapısı itibariyle sektör 
emek, ekipman gibi girdiler ya da mühendislik ve yönetim yenekleri konusunda uygulama ve tecrübe 
gerektirdiğinden bir anda olağanüstü bir üretim düzeyine ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle yeni 
şirketlerin piyasaya girme tehdidi düşük düzeydedir. “ 

İkame Mallar 

“Sektör Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin yetersizliği nedeni ile geleneksel ürünler üretmektedir. Diğer 
yandan, küresel anlamda bakıldığında sektörün yenilikçilik ve doku kaynağı, stent uygulamaları gibi 
yeni gelişmeler çerçevesinde geliştiği göz önünde bulundurulduğunda ikame mallar tehdidinin yüksek 
olduğu görülmektedir.” 

Rekabet Derecesi 

“Bölgesel anlamda sektör, kalifiye ve yarı kalifiye işgücüne dayalıdır. Yurtiçi hammadde temininde 
önemli güçlükler söz konusudur. Bu nedenle, rekabetin temel belirleyicileri hızlı, zamanında ve kaliteli 
ürün teslimidir. Bölgesel firmaların rakipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara firmaları ile yabancı firmaların 
yerel dağıtıcılarıdır.” 

2.4.5. Değer Zinciri Analizi 30 

“Değer zinciri analizi, rekabetçi üstünlüğün gelişimini incelemek için M.E Porter tarafından ortaya 
atılmış sistematik bir yaklaşımdır. Zincir, değer yaratan ve biriktiren faaliyetler dizisinden oluşmaktadır. 
Bu faaliyetler, firma ya firma grupları tarafından -bizim örneğimizde Samsun medikal aletler kümesi 
ekosistemi-, yaratılan toplam değeri oluştururlar. Değer zinciri bakımından karşılaşılan güçlükler şehir 
sınırlarının ötesindedir. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ithal ürünler, aksam ya da parça 
üreticilerinin üretimleri, şehirde ve yurtiçinde yaşayan tüketiciler ve dünyanın her yanından yabancı 
tüketiciler gibi pek çok farklı faktör söz konusudur.” İzleyen kısımda çeşitli ürün grupları için değer 
zincirine ilişkin özet bilgiler yer almaktadır. 
 
“Standart bir pens için bölgesel sanayinin yarattığı katmadeğer oranı %35,2’dir. Bu ürün grubu için 
yaratılan ulusal katma değer  %44,6’dır. Bu bileşim bölgede üretilen neredeyse tüm cerrahi aletler için 
geçerlidir. Yetersiz döküm tedariğinin yanı sıra yerel hammadde ve üretim süreçlerinin (dövme gibi) 
eksikliği bölgenin katma değerinin sınırlı olmasına yol açmaktadır.” 
 
                                                      
30 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 101-112 
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“Standart bir ortopedik implant için bölgesel sanayinin yarattığı katma değer %51,3’tür. Aynı ürün 
grubu için yaratılan ulusal katma değer ise %62,1 düzeyindedir. Bu bileşim bölgede üretilen neredeyse 
tüm ortopedik implantlar için geçerlidir.” 
 
“Standart bir steril konteyner için bölgesel sanayinin yarattığı katma değer %32,8’dir. Aynı ürün grubu 
için yaratılan ulusal katma değer ise %59,8 düzeyindedir. Bu bileşim bölgede üretilen neredeyse tüm 
steril konteynerler için geçerlidir.” 

2.4.6. Tedarik Zinciri Analizi 31 

2.4.6.1. Tedarik Ağı Durumu 

“Samsun’da sektör cerrahi el aleti ve steril konteyner üretimi ağırlıkta olmak üzere düşük teknoljiye 
dayalı ve emek yoğun bir yapı içinde üretim gerçekleştirmektedir. Sektörün temel girdileri paslanmaz 
çelik çubuk ve levhaları, termoplastik malzemeler ve aliminyum saçlardır. Tamamlayıcı parça, ekipman 
ve donatım üreticileri yerel üreticilere rekabetçi ürün ve hizmetler sunma konusunda önemli rol 
üstlenmektedirler. Sektör ürünlerini tamamlamak için iki farklı türde tedarikçiye gereksinim 
duymaktadır: 
 

• Hammadde ve döküm metal parça tedarikçisi; paslanmaz çelik, profil, çelik ve aliminyum saç 
ve levhalar, termoplastik ürünler gibi 

• Tamamlayıcı malzemeler; zımparalar, kimyasallar gibi  
 
Ayrıca, bölgedeki tedarikçi yapısı da yeterli değildir. Temel hammadde girdileri İstanbul’da (çoğunlukla 
Zeytinburnu’nda bulunan aracı firmalar üzerinden ithal edilmektedir. Tamamlayıcı malzemeler ise 
Türkiye’nin diğer bölgelerinden aracı firmalar üzerinden ya da doğrudan temin edilmektedir. 
Samsun’da tedarikçi olarak faaliyet gösteren yalnızca birkaç aracı firma bulunmaktadır. 
 
Temel tedarik problemleri; 
 
Firmaların Göreli Büyüklükleri: Sektör özellikle cerrahi aletler bakımından binlerce üründen 
oluşmakta, tek bir firma 25.000 ürün üretebilmektedir. Ancak, yerel firmalar teknik ve finansal olarak bu 
çeşitlilikte bir ürün yelpazesi için gerekli kalıpları yapabilecek kapasiteye sahip değillerdir. 
 
Sıcak ve Soğuk Dövme Yapabilme Becerisi: Kalıp yapma eksikliğinin yanı sıra, bölgede yeterli 
sıcak ve soğuk dövme tedarikçisi bulunmamaktadır. 
 
Bu nedenlerden ötürü, göreli olarak büyük yerel firmalar yarı işlenmiş mamulleri Almanya’dan ithal 
ederek üretimin düşük katma değerli kısmını Samsun’da tamamlamaktadırlar. Diğer yandan, bazı 
firmalar ürünleri Pakistan’da kendi markaları ile ürettirerek ithal etmektedirler.” 

                                                      
31 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 99-101 
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2.4.6.2. Tedarik Ağı Yapısı 

Bölgenin tedarik yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 19. Samsun Tıbbi Alet Sektörü Tedarik Yapısı 

Ürün İlin Tedarik 
Yapısı 

Tedarik Kaynağı Tedarik Yönetimi 

Hammadde G/D İthalat İstanbul’daki aracı firmalar 
üzerinden 

Plastikler(Çoğunlukla 
termoplastikler) 

Zayıf Türkiye’nin diğer bölgelerinden Doğrudan Temin ya da 
aracılar üzerinden 

Tamamlayıcı malzemeler Zayıf Çoğunluğu Türkiye’den olmak 
üzere bir kısmı ithalat 

Aracılar üzerinden, 
Bölgesel Satıcılardan 

Dİğer (ampüller için cam tüpler gibi) Zayıf İthalat Doğrudan temin 

Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 100 

Yukarıda ifade edildiği gibi, bazı önemli girdiler için yerel tedarik yapısının ya hiç bulunmaması ya da 
zayıf olması yerel firmaların tedarik maliyetlerini düşürmeleri ve etkin tedarik ağı yönetimini 
gerçekleştirebilmeleri için lojistik, stok ve proje yönetiminin önemini artırmaktadır. 
 
Ayrıca, üretici ve tedarikçiler arasındaki koordinasyon ve bütünleşmenin yetersiz olması kalite ve 
teslim zamanını etkilemektedir. Bu nedenlerden ötürü, tedarik zinciri ve stok yönetimi yerel firmaların 
pazardaki başarıları bakımından kritik öneme sahiptir.32 

2.4.7. GZFT Analizi 33 

Tablo 20. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü GZFT Analizi 

Zayıf Yanlar Güçlü Yanlar 

Bilgi Deneyim Kaynakları 

• Firma sahiplerinin genel bilgi ve eğitim seviyesinin 
düşüklüğü 
İnsan Kaynakları 

• Vasıflı ve kalifiye teknik eleman eksikliği 
Mali Kaynaklar 

• Büyümek için yeterli sermaye ve finansman kaynağının 
olmaması 

• Üretimde eski teknoloji kullanımı  
Teknik Yetkinlikler “Kaynak Planlama ve Yönetimi” 

Bilgi Deneyim Kaynakları 

• Mesleki bilgi ve tecrübeleri yüksek 
• Ortakların deneyim, öngörü ve 

fırsatlardan yararlanma becerisi 
• Sektör temsilcileri, çıraklıktan beri isin 

içinde, her bir sürece hâkimler 
• Şirket ortaklarının ürün ve pazar bilgisi 
• Şirket yönetiminin faaliyet alanında bilgi 

ve deneyimi 
Fiziksel Altyapı 

• İç pazarda hızlı teslimat 

                                                      
32 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry 
33 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry 73-77 
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• Firma yönetim ve üretim alanlarında düzensizlikler ve 
çalışma ortamının iyileşme ihtiyacı. 

• Üretim maliyet ve fiyatlandırmasının belirlenmesinde 
sıkıntılar yaşanması 

• Üretim planlama yetersizliği 
• Üretim maliyet ve fiyatlandırmasının izlenebilir ve 

bütünleşik bir bilgi üretimini sağlayacak yazılım alt 
yapısında çözülmemesi, excel tabloları ile işlem yapılması. 
Sistematik bir yapının olmaması. Entegre kaynak 
planlamasını ve yönetimini sağlayacak sistem ve yazılım alt 
yapısının olmaması 

 
 

Teknik Yetkinlikler “Kalite Güvence, Çevre ve İş 
Güvenliği Sistemleri” 

• İş ve işçi güvenliği ile ilgili yetersizlikler 
Teknik Yetkinlikler “Teknolojik Yetkinlikler”: 

• Düşük teknolojik seviye, otomasyon, insan gücüne 
bağımlılık 

• Rakiplere göre (Pakistan vb. üretim maliyetlerinin yüksekliği 
ve artan fiyat rekabeti 

• Üretim süreçlerinde teknik bilgi ve birikimin yeterli düzeyde 
olmaması 

• Verimsiz üretim yapıyor olmaları, 
• Özellikle üretim sürecinin önemli bir kısmını oluşturan 

Knowhow gerektiren “dövme parçaların” yurtdışından 
tedarik ediliyor ve büyük işletmeler tarafından piyasanın ara 
malı açısından kontrol ediliyor olması 

• Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin etkin bir stratejiye 
dayanmaması 
Teknik Yetkinlikler “Dış Ticaret” 

• Dış ticaret Pazar ve uygulama bilgisinin yetersizliği  
Yönetsel Yetkinlikler “Stratejik Yönetim” 

• Dağıtım kanallarının gücüne boyun eğiyorlar, fiyat, ödeme, 
teslimat, stok 

• Dış pazar ve müşteri bilgisi yetersiz 
• Hammadde fiyatlarına dayalı ürün fiyatlandırması 
• Pazarlama hedefleri ve alt yapısı eksik 
• Rekabetçi yapı ve büyümede fiyat dışında silah olmaması 
• Şirketin yeni ürün geliştirmeye yönelik süreçlerinin 

olmaması ve yeni tasarımlar oluşturulmasının sürekli bir 
işlev olmaması 

• Tasarım eksikliği 
• Yeni pazarlara girme ve sürekli, istikrarlı müşteri oluşturma 

konusunda sıkıntı yaşanması 
• Yönetsel yetkinliklerin yeterli düzeyde olmaması 
• Ar-Ge fon ve desteklerinden faydalanma konusundaki 

yetkinlikler yetersiz 

Teknik Yetkinlikler 

• Esnek miktarlarda sipariş alabilme 
• Siparişlere hızla cevap verebilme 
• Üretimde esnek olmaları, küçük adetler 

ve özel durumlar için servis verebilmeleri 
• Ürün standartlarının tanımlı olması 
• Hızlı üretim yapabilmeleri 
• Küçük, hızlı ve esnek olmaları 

Yönetsel Yetkinlikler 

• Türkiye’de bilinen bir üretim üssü 
olmaları 

• Müşteri odaklı ve güvene dayalı ilişki 
kurabilme becerisi 

• Büyüme ve ihracatı geliştirme arzusu* 
• Birinci kalite hammadde kullanımı* 
Ürün çeşitliliğinin mevcut müşteri portföyüne 
uygun olması* 

Fırsatlar 

• Bölgedeki sektörün kümelenmesi ve bir 
ortak çatı altında “MEDİKÜM” 
örgütlenmesi, 

• Bölgesel ve merkezi idarenin bölgedeki 
sektörü destekleme iradesi, 

• Bölgedeki sektörün yeni girişlere izin 
veren bir yapıda olması ve spin-off’ların 
bulunması, 

Bölgenin bir üretim üssü olarak tanınıyor 
(ülke çapında) olması 

Tehditler 

• Ana hammadde ve ara girdi malları 
(dövme parçalar) konusunda yurtdışına 
bağımlılık, 

• Bölge firmalarının, rakip bölgeler ile 
yaptıkları ölçek kıyaslamalarında 
kendilerini bulundukları seviyenin 
üzerinde konumlandırmaları (Örn: Alman 
ve Pakistan cerrahi el aletleri sektörü ile 
Samsunu kıyaslarken; aradaki ölçek 
farkını azımsamaları gibi) 

• Rakip bölgelerin üstün rekabet gücü 
(Almanya; tasarım + kalite, Pakistan; 
düşük maliyetler) 

• Geleneksel ürünlerin ötesinde yeni ürün 
geliştirme yeteneğinin sınırlı olması 

• Çin’li firmaların uluslararası pazardaki 
hızlı gelişimi 

Alternatif teknolojiler (robotik operasyonlar, 
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• Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmemesi 
• Dış Pazar araştırması ve geliştirmesine yönelik stratejik 

pazarlama planlaması ve yönetimi süreçleri tanımlı değildir 
• Hedef ülke pazar ara tırmasının profesyonel bir şekilde 

yapılmaması 
• İnovasyon eksikliği 
• Markalaşma düzeyi, Markalaşma konusunda yetersiz 

kalmaları 
• Organizasyon yapısı ve yönetim sistemindeki eksiklikler 
• Tasarım yoksunluğu-Stil, Fonksiyon 
• Tasarım, Ar-Ge süreçlerinin rekabet üstünlüğü sağlayacak 

proaktif yapıda olmaması 
Yönetsel Yetkinlikler “Kurumsal Yönetim” 

• İletişim eksikliği 

• Aile şirketinden kurumsal yapıya dönüşüm sürecinde 
sıkıntılar yaşanması* 

• Pazarlama ve satış süreçlerinin şirket ortaklarına bağlı 
olması 

• Profesyonel yönetici bulunmaması ve/veya profesyonel 
yönetim kavramlarının bilinmemesi 

• Ürün çeşitlendirme eksikliği 
• Kurumda süreç, prosedür ve raporlamaya yönelik yazılım 

alt yapısının olmaması. Mevcut yazılımların üretim ve 
pazarlama faaliyetlerini destekleyebilecek bir yapıda 
olmaması 
Yönetsel Yetkinlikler “Kaynak Planlama Ve Yönetimi” 

• Ana hammaddede dışa bağımlı olma 
• Maliyet analizlerini tam olarak yapamamaları 

Yönetsel Yetkinlikler “İnsan Kaynakları Yönetimi” 

• Etkin bir İnsan kaynakları organizasyon ve sistemlerinin 
olmaması 
Yönetsel Yetkinlikler “Teknoloji ve Sistem Yönetimi” 

• Teknolojinin etkin kullanılamaması 
Yönetsel Yetkinlikler “Mali Kaynak Yönetimi” 

• Pazarlama Bütçesinin Kısıtlı Olması 

doku kaynağı yönteminde yaşanan 
gelişmeler gibi) 

Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 83-88 



 

 
 

 
 

 

Sa
yf

a 
52

 

2.4.8. Diğer Analizler 

2.4.8.1. Ansoff Matrisi 34 

Igor Ansoff tarafından geliştirilen bu model aşağıdaki grafikte de gösterildiği üzere 4 kısımdan 
oluşmaktadır35 

Tablo 21. Ansoff Matrisi 

 Mevcut Ürün Yeni Ürün 

Mevcut 
Pazar 

Kısım 1 
Pazara Nüfuz  

Etme Stratejileri 

Kısım 2 
Ürün Geliştirme  

Stratejileri 

Yeni 
Pazar 

Kısım 3 
Pazar Geliştirme  

Stratejileri 

Kısım 4 
Çeşitlendirme 

Stratejileri 

Kaynak: http://www.ansoffmatrix.com/36 

• Kısım 1: Mevcut Pazar-Mevcut Mal ya da Hizmetler: Buradaki strateji Pazar Nüfuzu ile 
ilgilidir; mevcut pazara yönelik satışların artırılması, ya da pazar nüfuzunun güçlendirilmesi, 
mal ya da hizmetin kalitesinin artırılması. (düşük risk) 

• Kısım 2: Mevcut Pazar-Yeni Mal ve Hizmetler: Ürün ya da Hizmet Geliştirme; Mevcut pazar 
için yeni ürün ya da hizmetler geliştirilir (orta seviyede risk) 

• Kısım 3: Yeni Pazarlar-Mevcut Mal ya da Hizmetler: Pazar Geliştirme; mevcut ürün ya da 
hizmetlerin yeni pazarlara satılmasıdır (orta seviyede risk) 

• Kısım 4: Yeni Pazarlar-Yeni Mal ve Hizmetler: Ürün çeşitlendirme (yüksek risk) 

o Tam Çeşitlendirme: tamamen yeni bir ürün ya da hizmetin tamamen yeni bir pazara 
satılmasıdır 

o Geriye Doğru Çeşitlendirme ya da Bütünleşme: Bir mal ya da hizmetin önceki 
aşaması ile ilgilidir 

o İleriye Doğru Çeşitlendirme ya da Bütünleşme: Bir mal ya da hizmet üretim sürecinin 
sonraki aşaması ile ilgilidir 

 
Samsun’a ilişkin tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, steril konteyner, cerrahi alet ve gereçler ile 
ortopedik implant ve gereçler ürün gruplarını üreten üreticilerin aşağıdaki yolu izlemeleri 
önerilmektedir: 
 
Adım 1: Sektör için daha yüksek bir rekabetçi güç oluşturarak 1. Kısımdan 3.Kısıma geçmek Bu 
kategori için ihraç ürünlerini farklılaştırmak çok anlamlı değildir. Türkiye yakın çevresinde ve Avrupa’da 
bulunan ticaret ortaklarına odaklanmalıdır ve burada özellikle yakın çevreye öncelik verilmelidir. 
Aşağıdaki tablo hangi pazarlara ne zaman öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir: 
                                                      
34 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 96-99 
35 Modelin detaylı anlatımı için bkz.  Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 96-98 
36 Erişim tarihi 14.08.2012 

http://www.ansoffmatrix.com/
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Tablo 22. Potansiyel Hedef Pazarlar 

0 – 3 Yıl 4-10 Yıl 11-20 Yıl 

Komşular / Almanya, ODKA37 Diğer Avrupa Ülkeleri BRHÇ38 

Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry  sayfa 98 

Sektör oyuncuları kaynaklarını bu ürün grubuna yönlendirmeli ve işlerini ve pazar paylarını: 
 

• Çağdaş pazarlama araçlarını kullanarak ve satış ekibi faaliyetlerini artırarak 
• Mevcut pazarda daha fazla kişinin kendi ürünlerini tercih etmelerini ya da kullanmalarını 

sağlamak için reklam yaparak 
• İnternet üzerinden ya da doğrudan satışlar gibi farklı satış kanallarını kullanarak 
• Yurtdışındaki farklı coğrafi pazarları hedef alarak 
• Mevcut müşteri grubundan örneğin yaş, cinsiyet ya da demografik profil bakımından farklı 

müşteri gruplarını hedef alarak ya da  
• Daha radikal bir yaklaşımla özellikle gelişmiş piyasalardaki rakip firmların dağıtım kanalı 

unsurlarını satın alarak ilgili pazarı ele geçirmek 
 

gibi yöntemleri kullanarak artırmaya odaklanmalıdırlar. 
 
Adım 2: İkinci adım sektörün ürün gruplarını ürün genişlemesinin farklı ürünler üreterek yapıldığı 2. 
kısma taşıyacak olan inovasyon yatırımları ile mevcut ürünleri teslimat süresinin kısaltılması, satış 
sonrası hizmetler ya da kalitenin iyileştirilmesi gibi yeni yollarla sunmanın bileşimi olmalıdır. 
 
Adım 3: Ya da daha radikal bir alternatif ise daha yüksek risk alarak topyekûn ürün farklılaştırmasına 
gitmektir. Burada tamamen farklı ürün ya da hizmetlerin alışılmışın dışında müşterilere satılmaya 
çalışılması nedeniyle ölçek ekonomilerine ulaşmak ya da mevcut deneyimin kullanılması fırsatları az 
da olsa söz konusudur.39 

2.4.8.2. GE Matrisi40 

“GE/McKinsey Matrisi portföy analizi için kullanılan bir stratejik yönetim ve pazarlama yönetimi 
aracıdır. Bizim örneğimizde bu araç sektörün çekiciliğine karşı pazar bölümlerinin rekabetçi gücünü 
değerlendirmek için kullanılmıştır. Samsun sağlık ekipmanları sektörünün GE matrisini çizebilmek 
(oluşturabilmek) için, Samsun sağlık ekipmanları sektörü ile ulusal ihracat ve satışlar ve bölgenin nispi 
payı kullanılmıştır. Rekabetçi üstünlük ve pazar çekiciliği aşağıdaki tabloda yarı yapılandırılmış alan 
verilerinden hareketle hesaplanmıştır: 

                                                      
37 Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
38 Brezilya,Rusya, Hindistan,Çin 
39 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 96-99 
40 Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 92-96 
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Tablo 23. Samsun Tıbbi Alet Sektörü İçin GE Matrisi Verileri 

İş Birimi Rekabetçi 
Güç* 

Pazar 
Çekiciliği* 

Pazar 
Büyüklüğü Satışlar Pazarın Geri 

Kalanı 
Samsun’un 

Payı 

Sterilizasyon Konteynerları 2.83 2.73 25.000.000 5.000.000 20.000.000 20.0% 

Cerrahi Alet ve Araçlar 2.50 2.93 300.000.000 30.000.000 270.000.000 10.0% 

Ortopedik İmplantlar & Gereçler 3.45 3.69 200.000.000 10.000.000 190.000.000 5.0% 

Bölümler Toplamı   525.000.000 45.000.000 480.000.000 8.6% 

Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 93 

*Detaylı analiz için bkz. Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 93,94 

Şekil 9. Samsun Tıbbi Alet Sektörü İçin GE Matrisi 
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Kaynak: Supply Chain & Value Chain  Analysis of Samsun Medical Supplies Industry sayfa 95 

Kısım A: Açık mavi ile gösterilen bu kısım sektörün rekabet gücünün yüksek ve pazarın çekici 
olduğunu göstermektedir. Sektör oyuncuları kaynaklarını bu kısımda yer alan ürünlere ayırmalı ve bu 
alandaki işlerini büyütmeye ve pazar paylarını artırmaya odaklanmalıdırlar. 
 
Kısım B: Sarı ile gösterilen bu ksım ya rekabetin güçlü ancak pazarın çekici olmadığı ya da pazarın 
çekici ancak rekabetin potansiyel fırsatlar açısından düşük olduğu ürün gruplarını ifade etmektedirler. 
Burada kara alıcılar ilerde bu ürün grupları ile ilgili nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğine karar 
vermelidirler. Zira bu kısımda yer alan ürünlerden bazıları ek kaynaklara ve daha iyi büyüme 
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stratejilerine gereksinim durarken diğerleri çok fazla kaynak tüketmelerine karşın gelecek vaad 
etmemektedirler. 
 
Kısım C: Pembe ile gösterilen bu kısım en kötü kısımdır. Bu kısma düşen ürün gruplarının rekabet 
gücü zayıf ve pazar çekicilikleri düşüktür. Bu nedenle karar vericiler bu kategorideki ürünleri üreten 
sektör oyuncularını farklı bir pazar kategorisinde yeniden konumlandırmayı ya da kaynakları bu ürün 
grubu yerine daha çekici ve gelecek vaad eden alternatiflere yönlendirmeyi değerlendirmelidirler. 
 
Şekil 1’de yer alan Samsun Tıbbi Alet GE matrisinde görüldüğü gibi ortopedik implant ve gereçler ürün 
grubu mavi ve sarı kısımların ortasına düşmektedir ki bu durum ilgili ürün grubunun yüksek rekabet 
gücü oluşturmak ve çekici bir pazara sahip olmak bakımından bir geçiş aşamasında olduğu biçiminde 
yorumlanabilir. Bu nedenle sektör oyuncuları kaynaklarını bu kısımda yoğunlaştırarak işlerini bu 
alanda büyütmeye odaklanmalıdırlar.  Steril konteyner ürün grubu rekabet gücünün yüksek ancak 
pazar çekiciliğinin yakın gelecekte yüksek olmayacağı sarı kısmın ortasına düşmektedir. Cerrahi el 
alet ve gereçleri ise sarı ve pembe ksımların arasında yer almaktadır. Bu nedenle karar vericiler bu 
kategorideki ürünleri üreten sektör oyuncularını farklı bir pazar kategorisinde yeniden 
konumlandırmayı ya da kaynakları bu ürün grubu yerine daha çekici ve gelecek vaad eden 
alternatiflere yönlendirmeyi değerlendirmelidirler. 

2.4.8.3. İşbirliği Seviyesi Analizi  

 

Sektör firmalarının ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapılan anket uygulamasına katılan firmalara, 
bölgedeki diğer firmalarla; tedarikçi, müşteri, bilgi paylaşımı, ortak Ar-Ge, ortak tanıtım, ortak 
pazarlama, ortak yatırım, ihale ortaklığı, ortak satınalma ve diğer konulardaki işbirlikleri olup olmadığı 
sorulmuştur.  
 
Bu kapsamda elde edilen veriler firmaların genellikle diğer  
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• 3,1 firma ile bilgi paylaşımı, 
• 1,5 firma ile müşteri ilişkisi olduğu, 
• 1 firma ile tedarikçi ileşkisi olduğu tespit edilmiştir. 

 
Ortak Ar-Ge, ortak tanıtım, ortak pazarlama, ortak yatırım, ihale ortaklığı, ortak satınalma gibi nitelikli 
alanlarda ise sıfır veya sıfır’a yakın seviyede işbirliği olduğu, başka bir ifade ile işbirliği olmadığı tespit 
edilmiştir. 
 
Genel olarak değerlendirildiğinde sektör firmaları arasındaki mevcut durumdaki işbirliği yok denecek 
kadar azdır. Kümelenme girişiminin hız kazanması ile firmalar arasındaki işbirliği seviyesinin hızla 
artmasına sebep olacaktır. Bununla birlikte oluşturulacak olan küme yönetim ekibinin küme oyuncuları 
arasındaki işbirliklerinin bilgi paylaşımı dışındaki alanlarda da gelişmesi için özel çaba sarf etmesi 
gerekmektedir.   

2.4.9. İhracat İçin Potansiyel ve Hedef Pazarlar 

Potansiyel pazarlar, Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bu 
firmaların ürün ve hizmetlerinin mevcut durumdaki rekabet gücü seviyesi ile pazara girme ve pazarda 
büyüme ihtimalleri olan yerlerdir. Hedef pazarlar ise gerçekleştirilen analizler sonucunda ortak 
akıl/kabul ile küme üyesi firmaların işbirliği içerisinde girmek istediği pazarlardır. Hedef pazarların 
seçiminde, sektör firmaların ihracat stratejileri öncelikli olarak dikkate alınmıştır. Aşağıda Samsun 
Sağlık Ekipmanları Sektörü için hedef pazarların belirlenmesinde kullanılan yöntem genel hatları ile 
özetlenmektedir.   

Şekil 10. Hedef Pazarların Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 

 
 
Sektör firmalarına firma ziyareti ile yapılan anket uygulaması ile kümenin ihracat veri seti elde 
edilmiştir.  İhracat veri seti; firmaların cirosu (içinde bulunulan yıl için hedef ciro ve önceki iki yıl için 
ciro), firmaların ihracat cirosu (içinde bulunulan yıl için hedef ihracat cirosu ve önceki iki yıl için ihracat 
cirosu), firmaların mevcut durumda ihracat yaptığı ülkeler ve bu ülkelerin firmanın ihracat cirosundaki 
payları vb verilerden oluşmaktadır. Veri seti firma ziyareti ile uzmanlar tarafından gerçekleştirilen anket 
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uygulaması yoluyla oluşturulmuştur. Böylece firmaların mevcut durumda ihracat yaptıkları ülkelerdeki 
gelişme istekleri ve ihracat stratejileri de sorgulanmıştır. Uluslararası sektörel veriler ve kümenin 
ihracat veri seti bir arada değerlendirilerek Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için potansiyel pazarlar 
belirlenmiş olup listesi aşağıda verilmektedir.  

Tablo 24. Potansiyel Pazarlar 

İran Azerbaycan Özbekistan Hindistan 

Gürcistan Yemen Polonya Endonezya 

Cezayir Fransa Japonya Mısır 

Tunus Vietnam Meksika Libya 

ABD Fas Çin Irak 

Rusya Suriye Kazakistan İtalya 

Almanya Güney Kore Tayland G. Afrika Cumhuriyeti 

 
Potansiyel pazarlar, firmaların mevcut durumda bu pazarlardaki ticari faaliyetleri, firmalar tarafından 
potansiyel pazar olarak görülüp görülmedikleri ve Ekonomi Bakanlığı “2012 - 2013 Dönemi Hedef ve 
Öncelikli Ülkelerin Belirlenmesi” Çalışmasının sonuçları kullanılarak belirlenmiştir. 
 
Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen “2012-
2013 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkelerin Belirlenmesi Çalışması” kapsamında, IMF World Economic 
Outlook Veritabanından ülkelere ilişkin, GSYİH, GSYİH büyümesi, dünya GSYİH’sından alınan pay, 
mal ve hizmetler ithalat-ihracat değişimi, dünya ithalatından alınan pay, enerji ihracatı/ithalatı, nüfus, 
cari açık (fazla)/GSYİH ve net kamu borcu/GSYİH verisi temin edilmiş ve akabinde TRADEMAP ile 
TÜİK verisi de kullanılarak çeşitli rakamlar (2011-2016 dönemi ithalatı, anılan ülkelerdeki Pazar 
payımız vb. gibi) değerlendirilmiştir.  
 
Sonrasında, gerek verisi olmayan bazı ülkelerin gerekse dünya ticaretinde önemli yere sahip olmayan 
bazı ülkelerin analiz kapsamı dışında bırakılmasıyla dünya GSYİH’sının %99’u, dünya ithalatının ise 
%98,4’ünü teşkil eden 122 ülke üzerinden yapılan;  
 

• Büyüme-Pay (BCG) Matrisi Analizi,  
• Makroekonomik göstergeler Analizi,  
• Sosyoekonomik ve demorgrafik göstergeler (nüfus ve nüfusun yaşlara göre dağılımı, tüketim 

alışkanlıkları) ve diğer unsurlar (hizmet sektörü potansiyeli, dahil olunan ekonomik 
entegrasyonlar, ülkemizle sahip olduğu tercihli ticaret anlaşmaları, cari açık/GSYİH, net kamu 
borcu/GSYİH, enerji ithalatı/ihracatı ve diğerleri) göz önünde bulundurularak yapılan analizler  

 
sonucunda Ülkemiz ihracatı için en büyük potansiyeli taşıdığı düşünülen 17 ülke “Hedef Ülke” olarak, 
27 ülke ise “Öncelikli Ülke” olarak tespit edilmiştir. 
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için hedef pazarların belirlenmesi için yapılan analizde, aşağıdaki 
grafikte kullanılan “Türkiye için hedef/öncelikli ülke olma katsayısı”, sektör için potansiyel pazar olarak 
belirlenen ülkelerin, “2012 - 2013 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkelerin Belirlenmesi” çalışması 
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kapsamında belirlenen 17 hedef ülke ve 27 öncelikli ülke arasında yer alıp almadığına göre 
belirlenmiştir.   
 



 

 

 

Şekil 11. Potansiyel Pazarların Analizi 

 



Sonuç olarak önümüzdeki 2 yıllık dönemde kümenin ve firmaların imkanları nispetinde (zaman, 
finansman), kümenin ihracat odaklı faaliyetlerini gerçekleştireceği hedef pazarlar aşağıdaki şekilde 
gruplandırılmıştır.  

Tablo 25. Hedef Pazarlar 

Orta Doğu Kuzey Afrika Asya Avrupa 

İran (2.80) 
Irak (3.10) 

Cezayir (3.40) 
Fas (1.60) 
Mısır (1.90) 

Azerbaycan (3.50) 
Rusya (2.80) 

Kazakistan (2.10) 
Malezya 

Endonezya 
Benin 

Almanya (3.00) 

2.4.10. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü İhtiyaç Analizi 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe yer alan firmaların ortak ihtiyaçlarının tespiti amacı ile KOBİ 
İşbirliği ve Kümelenme Projesi Uzmanları tarafından gerçekleştirilen firma ziyaretleri ve bu ziyaretlerde 
uygulanan anket çalışmasının sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki 
dokümanlardan da faydalanılmıştır.   
 

• Bölgede daha önce yürütülen analiz çalışmaları 

o Samsun Ekonomik Analiz Raporu (KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, 2011) 
o Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi (Samsun İl Özel İdaresi, 

2011) 
o Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Değer ve Tedarik Zinciri Analizi Raporu (KOBİ 

İşbirliği ve Kümelenme Projesi, 2012) 

• Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü, Strateji Çalıştayı Sonuçları (12 Mayıs 2012) 
• 5 Sektör Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen, paydaş kurum ve kuruluşlara yönelik anket 

uygulaması (Mayıs 2012) 
 
Ortak ihtiyaçlar, “Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi” dokümanında belirlenen 4 ana ortak 
rekabet alanı başlığı olan; 1.Küme Yönetimi, 2.Rekabetçilik, 3.İnovasyon ve 4. 
Uluslararasılaştırma/Bölgelerarasılaştırma başlıkları altında açıklanmıştır. 
 
Anket çalışmasına katılan firmalardan toplanan veri ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; nitelikli 
insan kaynağı, inovasyon & Ar-Ge performansı, ihracat altyapısı ve performansı, stratejik yönetim 
yeteneği, marka gücü, kurumsallık başlıkları altında firmaların bireysel performasları ve genele 
ortalama aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
 
Firmaların yukarıda belirtilen konulardaki performansları beş üzerinden değerlendirilmiş olup; 5 çok iyi, 
1 zayıf anlamına gelmektedir. 
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Tablo 26. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Firmalarının Bireysel Performans Değerleri 

  

N
ite

lik
li 

İn
sa

n 
K

ay
na

ğı
 

İn
ov

as
yo

n 
&

 A
r-

G
e 

Pe
rf

or
m

an
sı

 

İh
ra

ca
t A

lty
ap

ıs
ı 

ve
 P

er
fo

rm
an

sı
 

St
ra

te
jik

 Y
ön

et
im

 
Ye

te
ne

ği
 

M
ar

ka
 G

üc
ü 

K
ur

um
sa

llı
k 

Genel Ortalama 2,3 1,8 2,4 2,6 2,1 2,2 

Firma 1 3 1 3 3 2 2 

Firma 2 1 1 2 2 1 1 

Firma 3 1 1 2 1 1 1 

Firma 4 1 2 2 1 1 1 

Firma 5 3 3 2 3 2 2 

Firma 6 3 1 2 3 2 3 

Firma 7 1 1 1 1 1 1 

Firma 8 4 1 2 4 2 3 

Firma 9 3 3 4 4 5 4 

Firma 10 3 4 4 4 4 4 

Şekil 12. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Genel Performans Değerleri 
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Şekil 13. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Genel Performans ve Lider Firmalardan Arındırılmış Performans Değerleri 

 

Yukarıdaki grafikler genel olarak incelendiğinde Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet 
gösteren lider firmaların dışındaki firmaların tüm başlıklarda sektörün gerektirdiği performansa göre 
düşük performans gösterdiği görülmektedir. Sektörün lider firmalarının performans değerleri bariz 
şekilde diğer firmalardan yüksektir. Bu husus yürütülecek olan kümelenme çalışmasında sektörün lider 
firmalarının aktif şekilde katılım sağlamasının, küme açısından hayati önem taşıdığı anlamına 
gelmektedir. Sektördeki lider firmalar diğer firmalarla birlikte hareket etmenin ve kümenin sağladığı 
marka ve lobi gücü ile hedeflerine daha hızlı ilerlerken, diğer firmalar da sektörün lider firmalarının 
tecrübelerinden faydalanabilecektir. Bu şekilde sektördeki tüm firmaların ortaklaşa rekabet kavramı 
altında bölge dışındaki diğer rakiplere göre rekabet avantajı kazanması sağlanabilir.  
 
Sektörün lider firmaları da dahil olmak üzere en düşük performans sergilenen başlık inovasyon ve Ar-
Ge’dir. Bu husus inovasyon odaklı bir sektörde faaliyet gösteren firmaların ve Samsun Sağlık 
Ekipmanları Sektörünün geleceği için en önemli tehlike olarak görülmektedir.  
 
Stratejik yönetim yeteneği ve ihracat altyapısı ve performansı başlıklarında firmalar nispeten iyi 
performans değerlerine sahiptir. Bu nedenle nispeten iyi seviyede stratejik yönetim yeteneğine sahip 
olan sektör firmalarına hızlı şekilde inovasyon kapasitesi kazandırılması ile pazar paylarının artırılması 
ve yeni pazarlara girişlerinin sağlanması felsefesine dayanan bir sektör vizyonu oluşturulmuştur.  

Küme Yönetimi 

Firma yöneticileri, Samsun’daki yığınlaşmanın uluslararası ve ulusal pazarda yarattığı rekabet 
avantajının farkındadır. Sektördeki rakipleri ile aynı bölgede ikamet etmenin bölgeyi cerrahi alet ve 
steril konteyner üretimi konusunda markalaştırdığını beyan etmektedirler. Ancak hem Strateji Çalıştayı 
hem de anket uygulaması sonucunda sektörün organize olamadığı, Samsun Ekonomisine Yön Veren 
Sektörlerin Rekabet Analizi Çalışması (2011) sonrasında kurulan ve yaklaşık 60 firmayı bünyesinde 
toplayan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği’nin de finasal ve insan kaynağı sorunları 
nedeni ile küme geliştirme faaliyetlerine başlayamadığı tespit edilmiştir. Kısıtlı kaynaklar nedeni ile 
Dernek, profesyonel bir küme yönetim ekibi kuramamış, küme stratejisi oluşturamamış ve kümelenme 
girişimine ivme kazandıramamıştır. Derneğin temel odak noktası firmaların yer sonununa çözüm 
olarak öngörülen İhtisas OSB konusu olmuştur. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün, nitelik ve 
nicelik olarak güçlü bir küme yönetimi olmadan; inovasyon, rekabetçilik ve uluslararasılaştırma 
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konularında ilerleme sağlaması mümkün değildir.  Bu kapsamda sektörün koordinasyonu için 
profesyonel bir küme yönetim ekibinin oluşturulması gerekmektedir. Rekabetçilik, inovasyon ve 
uluslararasılaştırma/bölgelerarasılaştırma konularındaki ortak ihtiyaçlara yönelik projelerin geliştirilmesi 
ve uygulanması ancak profesyonel bir küme yönetim ekibi ile mümkün olacaktır.  
 
Ayrıca bölgedeki firmaların büyük çoğunluğunun küçük ölçekli olması nedeni ile yeni pazarlara giriş ve 
pazar büyütme konusunda ortaklaşa rekabetten başka çıkış yolu bulunmamaktadır. Özellikle ihracat 
ve pazarın çeşitlendirilmesi konusunda küçük ölçekli firmaların liderlik eden ve kolaylaştıran bir yapıya 
ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu yapıyı ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı İşbirliği ile sağlanabileceği öngörülmektedir. 
 
Türkiye Küme / Potansiyel Küme Haritasında, sağlık ekipmanları (medikal) sektöründe birçok küme 
bulunmaktadır. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü, Harita’da yer alan diğer kümelenme girişimleri ile 
kendisini kıyaslamalı ve özellikle kümelenme sürecinde kendisinden önce olan kümelerden hızlı 
şekilde öğrenmelidir. Bu kapsamda özellikle Ostim Medikal Kümelenmesi ile iletişim ağlarının 
oluşturulması ve işbirliği alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.  
 
Başka bir konu da bölgedeki sektörle ilgili kurum ve kuruluşların sektöre yönelik ürün, hizmet ve 
faaliyetlerinin azlığıdır. Özellikle Üniversite’nin sektör firmaları ile işbirliği yok denecek kadar azdır. 
İnovasyon kapasitesi zaten düşük olan sektör firmalarını, yenilikçi ürünler üretmeleri konusunda 
destekleyecek bir yapı bulunmamaktadır.  

Rekabetçilik 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü, ağırlıklı olarak cerrahi el aletleri ve steril konteyner üreten 
firmalardan oluşmaktadır. Bu ürünlerin dünyadaki diğer üretim merkezleri Almanya ve Pakistan’dır. 
Pakistan düşük fiyatla, Almanya üretim teknolojisi ile uluslararası pazarlarda rekabet etmektedir. 
Samsun’daki firmalar ise, Almanya’daki firmalar kadar yüksek üretim teknolojisine sahip değildir ve 
Pakistan’daki firmalar kadar ucuza üretememektedir. Ayrıca Çin firmaları sektöre agresif şekilde 
girmişlerdir ve birkaç sene içerisinde sektörün gerektirdiği kalite seviyesine ulaşacakları 
öngörülmektedir.   
 
Sağlık ekipmanları (medikal) sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası birçok rapor mevcut olmasına 
rağmen, söz konusu sektörel raporların firmalar tarafından bilinmediği gözlenmiştir. Bu da özellikle 
strateji belirlerken firmaların bilgi kaynaklarını yeterince geniş tutmadığını ve sektördeki gelişmeleri 
sadece ticari faaliyet açısından takip ettiğini göstermektedir. Rakipler analiz edilmeli ve sonuçlar 
ışığında Samsun Sağlık ekipmanları sektörü firmalarını yeniden yapılanması için yol haritaları 
hazırlanmalıdır. Özellikle cerrahi el aleti üreten firmalar için Almanya Tuttlingen ve Pakistan 
Sialkot’daki cerrahi el aleti üretim merkezlerindeki firmaların yapıları detaylı olarak analiz edilmelidir.   
 
Global markaların distribütörleri ulusal pazarının bile büyük kısmını ellerinde tutması ve sektörde 
medikal firmaları olarak tanımlanan aracı firmaların Pakistan’dan ithalat yaparak ulusal pazara 
sunmaları ulusal pazarda bile rakiplere göre rekabet gücünün düşük olduğunun ispatıdır. Samsun’daki 
cerrahi el aleti üreten firmaların uluslar arası pazarlardaki pazar payı, Almanya ve Pakistan’ın 
sektördeki pazar paylarına göre ihmal edilebilir seviyededir. Dünyadaki üçüncü üretim merkezi 
olduğumuz algısı, sektörün önümüzdeki dönemde rekabet gücünü kaybedebilecek olması gerçeğini 



 

 
 

 
 

 

Sa
yf

a 
64

 

gölgelemektedir. Firmaların acil şekilde kurumsallaşma, markalaşma, verimlilik ve stratejik yönetim 
konularında kapasite kazanması gerekmektedir.    
 
Birkaç tanesi haricinde sektör firmalarının çoğunluğu küçük ölçeklidir. Bu nedenle büyük 
çoğunluğunda profesyonel ve sektör bilgisi yüksek yönetici yoktur. Bölgenin profesyonel insan kaynağı 
çekmek ile ilgili sorunlarının kısa ve orta vadede çözümlenmesinin oldukça zor olduğu 
öngörülmektedir. Bu nedenle firma yöneticilerinin makul seviyede profesyonelleşmesi için iyi 
tasarlanmış eğitim programı uygulanmalıdır. Ancak firma yöneticilerinin zaman zorunu göz önünde 
bulundurularak kısa bir program hazırlanmalıdır.    
 
Türkiye’deki maliyetler Almanya, Amerika gibi sektörün markalaşmış ülkelerine göre daha düşük olsa 
da, Pakistan ve Çin gibi ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Pakistan ve Çin’de insan 
kaynağı maliyeti ülkemize göre çok düşüktür. Global pazarda markalaşmış Alman ve Amerikan 
firmalarından Aesculap firması dışındaki diğer firmaların üretimlerini uzak doğuya kaydırdıkları 
bilinmektedir. Böylece oluşturdukları marka değeri ve pazarlama ağı ile rekabet avantajlarını 
sürdürebilmektedirler. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların markalaşma 
ve pazarlama bütçeleri çok düşüktür. Bu nedenle küme yönetimi tarafından ortak tanıtım 
materyallerinin hazırlanaması ve ortak tanıtım faaliyetlerinin organize edilmesi kritik önem arz 
etmektedir.  
 
Firmaların üretim teknolojisi yeni değildir. Özellikle yazılım, otomasyon ve tezgah parkı konularında 
ciddi yatırımlar gerekmektedir. Sektör firmalarının büyük çoğunluğunda büyüme için gerekli yatırımları 
yapacak özsermaye veya bankalardan temin edecek kredibilite mevcut değildir. Bu nedenle yurtiçinde 
üretim teknolojisi yüksek sektörlerle işbirliği yapmanın yolları aranmalıdır.  
 
Bölgede sektöre yönelik olarak gerçekleştirilen hemen hemen tüm raporlarda, Strateji çalıştayında ve 
firma görüşmelerinde nitelikli insan kaynağı konusundaki ihtiyaç tespit edilmiştir. Bu kapsamda mavi 
yakalılardan özellikle CNC operatörü ve beyaz yakalılardan dış ticaret ve pazarlama uzmanı ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır.  

İnovasyon 

Saha çalışmasına katılan firmaların çoğunda en az bir adet faydalı model belgesi bulunmaktadır. 
Bunun tam tersine sadece bir firma TÜBİTAK (TEYDEB) projesi yürütmüştür. Ayrıca Kalkınma Ajansı 
fonlarından yararlanan firmaların sayısı da son derece azdır. Bu iki tezat husus, firmaların teknoloji 
liderleri değil, takipçileri olduğunu açıkça göstermektedir. Sektör firmaları genellikle yurtdışı/yurtiçi 
fuarları ve rakipleri takip ederek gelişmeleri tersine mühendislikle kendi ürünlerine adaptasyon veya 
üretimde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma sırasında ortaya çıkardıkları ufak yenilikler için faydalı 
model başvurusu yapmaktadırlar.  
 
Firmalar Ar-Ge konusunda Alman ve Amerikan firmalarına göre geride olsa da, uluslararası fuarlara 
katılmakta ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Sektördeki firmaların inovasyon 
kapasitelerinin artırılması için iyi tasarlanmış rehabilitasyon projelerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında uygulanacak olan pilot aktivite ile sektördeki 
firmaları inovasyon yönetimi konusunda kapasite kazanması sağlanacaktır.  
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Pilot aktivite ile inovasyon yönetimi konusunda kapasite kazandırılacak olan firmalar, Ar-Ge fonlarını 
kullanmaya özendirilerek Ar-Ge konusunda profesyonelleşmeleri sağlanabilir. Böylece özellikle 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde üretim kalitesini yakalayacağı öngörülen Çinli firmalara karşı önemli bir 
rekabet avantajı oluşturma fırsatı yakalanabilir. 
 
Firmaların hızlı şekilde kapasite kazanması amacı ile firmaların teknoloji talep analizinin yapılması ve 
yapılan analiz sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan teknolojileri sağlayabilecek yurtiçi ve yurtdışı teknoloji 
sağlayıcıları ile bir araya gelmeleri için uygun ortamlar sağlanmalıdır.  
 
Boyama-kaplama ve ısıl-işlem gibi yan proseslerde bölgedeki uzmanlık seviyesi düşüktür. Söz konusu 
proseslerde uzmanlaşmış firmalar İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde fazlasıyla mevcuttur. Ayrıca 
Almanya-Tuttlingen ve Pakistan-Sialkot bölgelerinde de yan proseslere ulaşım daha kolaydır.  
 
Sektördeki ürünlerin nihai kullanıcıları doktorlardır. Doktorların önceliğinin hasta bakmak ve ameliyat 
yapmak olması, firmaların ürün geliştirme konusunda nihai kullanıcı ile çalışmak için zaman 
bulamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca nihai kullanıcı olan doktor ve özellikle cerrahların rutin 
işlerinden iyi seviyede gelir elde ediyor olmaları ve ürün geliştirme veya Ar-Ge konusunda yapacakları 
çalışmalardan elde edecekleri gelirin cazip gelmemesi nedeni ile konuya sıcak bakmamaktadır. 
Ürünleri nihai kullanıcısı olan doktorların ve özellikle cerrahların yoğunluğu ve üzerlerindeki ilaç ve 
medikal sektörlerinin yoğun promosyon ve lobi faaliyeti çalışması sonucunda işbirliğine kapalıdırlar. 
Üniversite hastaneleri aynı zamanda eğitim verdikleri için devlet hastaneleri ve özel hastanelere göre 
işbirliğine daha açıklardır. Üniversite hastanelerinde Doçent ve Profesör seviyesindeki eğitim 
verenlerle ürün geliştirme konusunda işbirliği yapma fırsatı nispeten daha fazladır ancak yeterli 
seviyede olduğu söylenemez. Bu konuya özel önem verilmeli ve bölgede üniversite hastanesinin 
varlığı bir rekabet avantajına dönüştürülmelidir.  

Uluslararasılaştırma / Bölgelerarasılaştırma 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü firmaları, mevcut durumda ihracat yaptıkları ülkelerde genellikle 
bir aracı firmaya satış yapmakta ve ürünler bu aracı firma tarafından pazara sunulmaktadır. Tedarik 
zincirinde aracı kurumlar güçlü durumdadır ve istedikleri takdirde yeni tedarikçilerle çalışmaktadır. 
Markalaşıldığı takdirde veya kendi şubesi olması durumunda tedarik zincirindeki konumu 
güçlenmektedir. Firmaların çoğunun küçük ölçekli olması ve uluslararası pazarda markalaşmak veya 
şube açmak için yeterli yatırım gücü olmaması nedeni ile Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili destekleri 
firmalara tanıtılmalıdır. Ayrıca “Made in Samsun” gibi bir ortak kullanım veya garanti markası 
yaratılması tavsiye edilmektedir. Böyle bir garanti veya ortak kullanım markasının yaratılması ve 
tanıtılması ile yurtiçi pazarda da önemli bir rekabet avantajı sağlanabilir. 
 
Firmaların Yurtdışında yeni pazarlara giriş için Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (URGE) kapsamındaki desteklerden sektördeki 
firmalar mutlaka yararlanmalıdır. Başvuru bir işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanmalı ve 
yürütülmelidir. Paydaş görüşmeleri sonucunda bölgedeki en uygun işbirliği kuruluşu Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak görülmektedir.   
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe yer alan özellikle küçük ölçekli firmalar yeni pazarlara giriş ve 
ihracat konularında istekli olmalarına rağmen potansiyel pazarların nereler olduğu ve bunları analiz 
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ederek bir hedef pazarları belirleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi 
amacı ile bu çalışma kapsamında potansiyel pazarlar tanımlanmış ve hedef pazarlar belirlenmiştir. 
Belirlenen hedef pazarlara girişin sağlanması amacı ile URGE projesi kapsamında gerçekleştirilecek 
ticari heyet, alım heyeti, fuar katılımı vb faaliyetler Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Stratejisi 
bölümünde sektör için belirlenen stratejik hedeflerin altında yer almaktadır.   
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların, belirlenen hedef pazarlara hitap 
edecek tanıtım materyalleri olup olmadığı gerçekleştirilen anket çalışmasında sorgulanmıştır. 
Genellikle Türkçe ve İngilizce web sayfası, broşür veya katalog olduğu görülmüştür. Sektörün ortak 
dilinin İngilizce olması nedeni ile genellikle firmaların mevcut durumda sahip olduğu bireysel 
materyaller yeterli seviyededir. Ancak kümenin gerçekleştireceği ortak tanıtım faaliyetleri için ortak 
tanıtım broşürleri, katalogları ve küme web sayfası gereklidir.  Hazırlanacak olan ortak tanıtım 
materyallerinde Türkçe ve İngilizce’ye ek olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik Arapça 
ve Fransızca materyaller de yaptırılabilir.   
 
Firmalar genelikle ihracat konusunda yeterli altyapıya sahiptir. Anket çalışması gerçekleştirilen 10 
firmadan 9’u mevcut durumda ihracat yapmaktadır. Mevcut durumda ihracat yapan firmaların 
cirolarındaki ihracat oranı ortalama %27 seviyesindedir. Ancak özellikle sektördeki küçük ölçekli 
firmalar ihracat konusunda kısa süreli bir eğitim programına ihtiyaç duyduklarını beyan etmiştir. 
 



 

 
 

 
 

 

3. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün Vizyonu ve Faaliyet Planı 

Vizyon 

Yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında ürünleri ile küresel pazarda markalaşmak için 
işbirliğini etkili bir araç olarak benimseyen ve kullanan firmalar olmak. 

Gelişim Eksenleri 

Gelişim Ekseni 1. 
Küme Yönetimi 

Gelişim Ekseni 2. 
Rekabetçilik 

Gelişim Ekseni 3. 
İnovasyon 

Gelişim Ekseni 4. 
Uluslararasılaştırma / 
Bölgelerarasılaştırma 

Stratejik Hedefler 

Stratejik Hedef 1.  
Katılımcı, şeffaf ve işbirlikçi bir 
anlayışla, etkin temsil  ve strateji 
oluşturma yeteneğine sahip 
profesyonel bir ekip tarafından 
yönetilen ve kendi gelişimini 
izleyen bir küme olmak. 
 

Stratejik Hedef 2. 
Sürekli verimlilik artışı sağlamak 
için ortaklaşa rekabeti etkin bir araç 
olarak kullanmak. 
Stratejik Hedef 3. 
Bilgiye ulaşmada, küme olmanın 
verdiği avantajları kullanarak sürekli 
öğrenen, öğrendiğini hızla 
uygulayan ve kurumsallaşan 
firmalar olmak. 
 

Stratejik Hedef 4. 
Küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve 
nicelikte inovasyon yapan kapasitede 
firmalar olmak.  
Stratejik Hedef 5. 
Kullanıcıların, müşterilerin, tedarikçilerin, 
ve üniversitenin firmaların Ar-Ge 
süreçlerinde aktif olarak yer alması için 
gerekli ağları oluşturmak. 
Stratejik Hedef 6. 
Yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasını 
sağlayacak fırsatları oluşturmak. 

Stratejik Hedef 7. 
Samsun’u ve firmaları ulusal ve 
uluslararası pazarda 
markalaştırmak.  
Stratejik Hedef 8. 
Ortak akıl ile belirlenen yeni 
uluslararası pazarlara girmek ve 
kalıcı olmak.   
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“Yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında ürünleri ile küresel pazarda markalaşmak için işbirliğini 
etkili bir araç olarak benimseyen ve kullanan firmalar olmak” vizyonu altında belirlenen stratejik 
hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. Her faaliyetin altında, o 
faaliyetle ilgili mevcut durum ve gerekli açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Faaliyetlerin bir kısmı birden fazla stratejik hedefe katkı sağlamasına rağmen, sadece en ilgili olduğu 
düşünülen stratejik hedefin altında yer almaktadır.    
 
Stratejik Hedef 1: Katılımcı, şeffaf ve işbirlikçi bir anlayışla, etkin temsil ve strateji oluşturma 
yeteneğine sahip profesyonel bir ekip tarafından yönetilen ve kendi gelişimini izleyen bir küme olmak. 
 
Faaliyetler: 
 

• Küme yönetim sistemi (küme konseyi, küme yönetim kurulu, küme koordinatörü, çalışma 
grupları) kurulacak ve görevleri tanımlanacaktır.  

• Yılda en az bir kere tüm firmaların ve paydaşların katıldığı küme konseyi düzenlenecektir. 
• Küme için performans kriterleri tanımlanarak küme gelişimi izlenecektir. 

KOBİ İşbirliği ve kümelenme projesi kapsamında gelişim ve verimlilik artışı EK 4’de verilen 
performans kriterleri ile izlenmekte olup, proje sona erdikten sonra da küme yönetimi 
tarafından izlenmeye devam edilecektir. 

• İzleme için gerekli referans değerler oluşturulacaktır.  
İzleme için gerekli referans değerler Samsun Sağlık Ekipmanları Sektör Stratejisi çalışması 
sırasında oluşturulmuştur. 

• Faaliyet planının güncellenecektir. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında hazırlanan bu faaliyet planı, küme yönetimi 
tarafından her sene gözden geçirilerek güncellenecektir. 

 
Stratejik Hedef 2: Sürekli verimlilik artışı sağlamak için ortaklaşa rekabeti etkin bir araç olarak 
kullanmak. 
 
Faaliyetler: 
 

• Sektör firmalarının, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği kapsamında sağlanan 
destekten faydalanması için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu strateji raporu 
kapsamında başvuru hazırlanacak ve tam zamanlı profesyonel bir küme koordinatörü istihdam 
edilecektir. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında görevlendirilen Samsun Kümelenme Bilgi 
Merkezi Kooridnatörü ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından EK 3’de verilen genel 
faaliyet planı çerçevesinde URGE başvurusu hazırlanacaktır.  

• Firmaların kendilerini geliştirmek için hazırlayacakları yol haritalarına girdi sağlamak amacı ile  
belirli periyotlarda kıyaslama (benchmarking) çalışmaları yapılacaktır.  
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında tasarlanan ve detayları EK 1’de verilen pilot 
proje kapsamında sektör firmalarının inovasyon kapasiteleri ölçümlenerek Samsun ve diğer 
bölgelerdeki sektör firmaları ile kendilerini kıyaslayabilmeleri sağlanacaktır. 

• Ulusal ve uluslararası kümelerle ağlar (networkler) kurulacaktır.  
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Ostim Medikal Kümelenmesi ile ilk temaslar sağlanmıştır. Ostim Medikal Küme Koordinatörü 
Samsun’u ziyaret etmiş ve Samsun Küme Koordinasyon Birimi Koordinatörü Ankara’ya ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Sağlanan iletişimin firma düzeyine indirgenmesi için Ekim ayında Ankara’da 
yapılacak MedikoMatch Eşleştirme Etkinliği’ne Samsun ve Ankara’dan katılacak olan sektör 
firmaları, hem birbirleri ile hem de yurtiçi ve yurtdışından gelecek diğer firmalar ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirecektir. Avusturya’nın Linz ve Viyana bölgeleri ile başlatılan iletişim 
geliştirilmesi ve firma düzeyine indirgenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

• 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin sektörün 
geleceğini yakından ilgilendiren “Tıbbi Ürün ve Hizmetlerin Üretiminin Teşvik Edilmesi” başlıklı 
maddesinin uygulama şeklini gösterir yönetmeliğinin hazırlanması süreci proaktif şekilde takip 
edilecektir. Bu amaçla firmalardan ve küme koordinatöründen oluşan bir çalışma grubu 
kurulacaktır. 
Bu faaliyete küme koordinatörü istihdam edildikten sonra başlanacaktır.  
 

Stratejik Hedef 3: Bilgiye ulaşmada, küme olmanın verdiği avantajları kullanarak sürekli öğrenen, 
öğrendiğini hızla uygulayan ve kurumsallaşan firmalar olmak.  
 
Faaliyetler: 
 

• Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası raporlar ve araştırmalar, destek ve hibe duyuruları, kanun 
ve yönetmelik değişiklikleri vb şeyler küme yönetimi tarafından sürekli takip edilecek ve 
kurulan e-posta ağı ile güncel şekilde sektör firmalarına aktarılacaktır. 
Bu faaliyet mevcut durumda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Küme Koordinasyon Birimi 
Koordinatörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Küme koordinatörü istihdam edildikten sonra 
sektöre özel ve profesyonel seviyede düzenli olarak yapılmaya başlanacaktır.  

• Profesyonel yöneticilik eğitimi düzenlenecektir. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında düzenlenecektir. 

• Maliyet hesabı, fiyatlandırma, proje hazırlama, marka yönetimi ve kurumsallaşma konularında 
eğitim düzenlenecektir. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında düzenlenecektir. 

• Dış Ticaret Eğitim Programı düzenlenecektir. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında düzenlenecektir. 

 
Stratejik Hedef 4: Küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve nicelikte inovasyon yapan kapasitede firmalar 
olmak.  
 
Faaliyetler:  
 

• Sektör firmaların inovasyon yönetimi konusunda kapasite kazanmalarını sağlamak amacı ile 
eğitim düzenlenecektir. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında tasarlanan ve detayları EK 1’de verilen pilot 
proje kapsamında gerçekleştirilecektir. 

• Sektör firmalarının sınai mülkiyet hakları konusunda kapasite kazanması amacı ile eğitim 
düzenlenecektir. 
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KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında tasarlanan ve detayları EK 1’de verilen pilot 
proje kapsamında gerçekleştirilecektir. 

• Sektör firmalarının rakiplerini ve teknolojiyi internet ortamında takip etmesini sağlamak amacı 
ile patent veritabanlarının kullanımı ile ilgili eğitim düzenlenecektir. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında tasarlanan ve detayları EK 1’de verilen pilot 
proje kapsamında gerçekleştirilecektir. 

• Ar-Ge desteklerinin sektör firmaları tarafından kullanılması amacı ile Ar-Ge proje 
başvurularının hazırlanması konusunda eğitim düzenlenecektir. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında düzenlenecektir. 

 
Stratejik Hedef 5: Kullanıcıların, müşterilerin, tedarikçilerin, üniversitenin ve firmaların Ar-Ge 
süreçlerinde aktif olarak yer alması için gerekli ağları oluşturmak. 
 
Faaliyetler:  
 

• Firmaların ticari ve teknolojik işbirliği profilleri oluşturulacak ve Avrupa İşletmeler Ağına kaydı 
yapılacaktır.   
Bölgedeki sağlık ekipmanları sektöründeki firmaların bazılarının profilleri Avrupa İşletmeler 
Ağına kayıt edilmiştir. Teknolojik ve ticari uluslararası işbirliği potansiyeli olan ve ağa kayıt 
olmamış diğer firmaların profilleri de hazırlanarak ağa kayıt edilecektir.  

• Üniversite Hastanesi ve sektör firmalarının katılımı ile arama toplantısı düzenlenecektir.   
Bölgedeki sektör firmaları ve Üniversite Hastanesi arasındaki üretici – müşteri ilişkisinin,  
kurumsal ve sürdürülebilir bir Ar-Ge ortaklığına dönüşmesi hedefi ile bir arama toplantısı 
düzenlenecek ve muhtemel işbirliği alanları belirlenecektir.  

• Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Samsun Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Samsun’da faaliyet gösteren özel hastaneler arasındaki üretici – 
müşteri ilişkisinin,  kurumsal ve sürdürülebilir bir Ar-Ge ortaklığına dönüşmesi hedefi ile bir 
arama toplantısı düzenlenecektir. 

• Cerrahi el aletlerinin tanıtımı ve kullanıcıların ürünlerle ilgili yenilikçi fikirlerini almak amacı ile 
ulusal ve uluslar arası seviyede kariyer yapmış yerli ve yabancı cerahlarla senelik toplantılar 
düzenlenecektir. 
Uluslar arası kariyer sahibi ve yurtdışında yaşayan cerrahlar, sektör firmalarının ürettiği 
yenilikçi ürünleri tanımaları ve ürünlerin daha da geliştirilmesi için görüş ve önerilerini almak 
amacı ile düzenlenecek beyin fırtınası oturumuna davet edilecektir. Bu faaliyet URGE Projesi 
kapsamında gerçekleştirilecektir. 
Uluslar arası kariyer sahibi ve yurtdışında yaşayan cerrahlar, sektör firmalarının ürettiği 
yenilikçi ürünleri tanımaları ve ürünlerin daha da geliştirilmesi için görüş ve önerilerini almak 
amacı ile düzenlenecek beyin fırtınası oturumuna davet edilecektir. 

 
Stratejik Hedef 6: Yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatları oluşturmak.  
 
Faaliyetler: 
 

• Bahadır, Aygün, Oluşum, Aysam firmalarının üniversitelerin kariyer günlerine konuşmacı 
olarak katılımı sağlanacaktır. 
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Sektör ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin girişimcilik konusunda motivasyonunun 
sağlanması amacı ile sektörle ilgili başarılı girişimcilik hikayeleri paylaşılmalıdır. Bunun için 
genellikle tüm üniversiteler tarafından düzenlenen kariyer günleri kullanılabilir veya uygun 
etkinlikler düzenlenebilir.  

• Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmakta olan Teknopark yönetimi ile 
iletişime geçilerek muhtemel işbirliği alanları belirlenecektir.   

• Bölgede yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasını sağlayacak altyapı oluşturulması 
Bu faaliyetin küme tarafından tek başına gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Ancak konunun 
bölgesel otoritelerin iş planlarında ön sıralara taşınması için küme yönetimi gerekli girişimleri 
yapabilir. 

 
Stratejik Hedef 7: Samsun’u ve firmaları ulusal ve uluslararası pazarda markalaştırmak. 
 
Faaliyetler: 
 

• Asgari Türkçe ve İngilizce dillerinde küme web sayfası kurulacaktır. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında yaptırılacaktır. 

• Ortak tanıtım broşürü ve ürün kataloğu hazırlanacaktır. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında yaptırılacaktır. 

• Ortak kullanım veya garanti markası için analiz ve konsept geliştirme çalışması yapılacaktır. 
Hazırlanan URGE Projesi kapsamında düzenlenecektir. 

• Küme yönetimi tarafından sektörle ilgili ulusal ve uluslararası konferans, seminer vb 
faaliyetlere aktif katılım sağlanacaktır. 

• Kümelenme girişimi ile ilgili ulusal seviyede tüm ilgili kurum ve kuruluşlarda farkındalık 
oluşturulacaktır. 
Bu faaliyete küme koordinatörü istihdam edildikten sonra başlanacaktır. 

 
Stratejik Hedef 8: Ortak akıl ile belirlenen yeni uluslararası pazarlara girmek ve kalıcı olmak.  
 
Faaliyetler:  
 

• Potansiyel pazarlar ve hedef pazarlar belirlenecektir. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü 
Stratejisi içerisinde potansiyel ve hedef pazarlar tanımlanmıştır.   

• Hedef pazarlara giriş için strateji oluşturulacaktır.  
Hedef pazarlar analiz edilerek küme ve firmaların imkanları dahilinde hangisine ne tip 
faaliyetle girileceğine dair strateji oluşturulmuş olup, söz konusu strateji, sektör için hazırlanan 
ve genel faaliyet planı EK 3’de verilen URGE Projesine yansıtılmıştır.  

• Hedef pazarlar için fuar organizasyonu yapılacaktır. 
Medica 2012 (Almanya), Medica 2013 ve Arab Healt 2013 (Dubai) fuarlarında ortak katılım 
standı açılacaktır. Tarihin yakın olması nedeni ile Medica 2012 için gerekli girişimler 
yapılmıştır. Fuar katılımları hazırlanan URGE Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. 

• Hedef pazarlar için alım heyetleri düzenlenecektir. 
Firmaların hedef pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak amacı ile 4 adet alım 
heyeti düzenlenecektir. Bunlar: 1)İran, Irak 2)Azerbaycan, Rusya, Kazakistan 3)Cezayir, Fas, 
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Mısır 4)Malezya, Endonezya, Benin olarak gruplandırılmıştır. Alım heyetleri hazırlanan URGE 
Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.  

• Ortak tanıtım stantı yaptırılacaktır. 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için çok 
amaçlı bir ortak tanıtım standı yaptırılacaktır.  

• “İnteraktif dokumatik 3D tanıtım ekipmanı” alınacaktır. 
Firmaların başta yenilikçi ürünler olmak üzere ürün tanıtımlarını daha etkin yapması amacı ile 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında “interaktif dokumatik 3D tanıtım ekipmanı” 
alınacaktır.  

 



 

 
 

 
 

 

Sa
yf

a 
73

 

4. Sonuç 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü Stratejisi’nin oluşturan uzman grubu, strateji geliştirme sürecinde 
aşağıda açıklanan üç konuya azami önem vermiştir. 
 

• Bunlardan ilki strateji oluşturma sürecine mümkün olan en geniş kapsamda katılım 
sağlanmasıdır. Sektör firmaları, sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversite, sektör uzmanları, 
sektörle ilgili diğer kümelerin yetkilileri, bölgesel otoritelerin ortak aklı ile Samsun Sağlık 
Ekipmanları Sektörü Stratejisi oluşturulmuştur. 

• İkincisi ise oluşturulan stratejinin uygulanabilir olmasıdır. En iyi strateji uygulanabilir olandır 
mantığından yola çıkarak, sektördeki tüm aktörlerinin imkan ve kaabiliyetleri dikkate alınarak 
faaliyet planı oluşturulmuştur. 

• Üçüncüsü, oluşturulan stratejinin sektörle ilgili her seviyedeki oyuncu ve okuyucu tarafından 
anlaşılabilir olmasıdır. Sektör firmaları, ilgili kurum ve kuruluşlar, diğer kümeler ve kümelenme 
konusuyla ilgilenen bireysel okuyucuların hepsi raporun hedef kitlesi olarak algılanmıştır.  
 

Bölgede sektörün kümelenmesine yönelik faaliyetler başlayalı uzun süre olmasına rağmen önemli bir 
ilerleme kaydedilememiştir. Bu husus özellikle firmaların kümelenme konusundaki motivasyonlarının 
azalmasına sebep olmaktadır. Oluşturulan Sektör Stratejisinin hızla uygulamaya konulması, özellikle 
firmalara yönelik somut faaliyetlerin başlaması, kümelenme girişimin geleceği açısından hayati önem 
taşımaktadır.  Bu nedenle hazırlanan URGE başvurusunun ihtiyatla takip edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca oluşturulan sektör stratejisinin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın kümelenme girişimini 
“sürükleyen işbirliği kuruluşu” rolünü üstlenmesi ile anlam kazanacağı, aksi takdirde kümelenme 
girişiminde yaşanan durgunluk evresinin devam edeceği öngörülmektedir.  
 
Kısa vadede URGE Projesinin hayata geçirilmesi, orta vadede inovasyona ve yenilikçi girişimciliğe 
odaklanılması Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün rekabet gücünü önemli ölçüde artırarak 
sektörün geleceğini garanti altına alacaktır. Sektör firmalarının bir yandan Pazar payını artırırken bir 
yandan da yenilikçi ürünlere yöneltilmesi gereklidir.  
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların inovasyon kapasitesi Ankara ve 
İstanbul’daki sektör firmalarına göre oldukça düşüktür. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere göre 
Samsun’daki nitelikli insan kaynağının ve kalifiye işgücünün azlığı,  Samsun’daki üniversitelerin 
sektörle ilgili know-how seviyesinin ve üniversite sanayi işbirliğinin azlığı, Samsun’daki ilgili kurum ve 
kuruluşların sektöre özel ürün ve hizmetlerinin bulunmaması vb rekabet dezavantajlarının giderilmesi 
konusunda sektör firmalarından çok bölgedeki kurum ve kuruluşların somut adımlar atması 
gerekmektedir. 
 
Profesyonel bir küme yönetim ekibinin oluşturularak, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin  sektörün geleceğini yakından ilgilendiren “Tıbbi Ürün ve Hizmetlerin Üretiminin Teşvik 
Edilmesi” başlıklı maddesi getireceği yenilikler proaktif şekilde takip edilerek firmalara zamanında ve 
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doğru şekilde aktarılmalıdır. Hiç şüphesiz söz konusu yenilikler, bu çalışma ile ortaya konulan sektör 
stratejisinde önemli revizyonların yapılmasını gerektirecektir.  
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Ek 1 – KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 
Kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları 
Sektörü İçin Gerçekleştirilecek Pilot Proje 

Pilot eylem, sektörün ihtiyaç analizinde en zayıf olduğu inovasyon konusunda firmalara kapasite 
kazandırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşmaktadır.  
 
Pilot Eylemin amacı firmaların kendilerini diğer firmalar ve sektörün en iyileri ile kıyaslayarak ve 
inovasyon yönetimi ve sınai mülkiyet hakları konularındaki eğitimlerle inovasyon kapasitelerini 
artırmalarıdır. 
 
Danışmanlık faaliyeti her firmaya bireysel olarak verilecektir. Bu nedenle firma sayısı 10 ile 
sınırlanacaktır. Danışmanlık faaliyeti Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren 10 
firmanın inovasyon kapasitelerinin ölçümlenmesi ve firmaların inovasyon kapasitelerini, Samsun’daki 
ve Ankara’daki diğer firmalarla kıyaslayabilecekleri raporların hazırlanmasından oluşmaktadır. Her 
firma için ayrı ayrı hazırlanacak olan raporla firmalar inovasyonla ilgili her konudaki performanlarını 
sektörün ortalamaları ile (Samsun ve Ankara) ve sektörün en iyi performans sergileyen firmaları ile 
kıyaslayabilecekler ve çıktıları iş planlarına yansıtabileceklerdir.  
 
Pilot eylem kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren her firmanın 
katılımına açık 3 adet eğitim düzenlenecektir. Eğitim konuları belirlenirken Samsun Sağlık Ekipmanları 
Sektörü Stratejisi ve Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Strateji Dokümanı dikkate alınmıştır. Bu 
kapsamda firmaların, inovasyon ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitimlerden öğrendiklerini hızlı 
şekilde kendilerine adapte edebilmesi amacı ile örnek olay çalışmaları ve pratik uygulamaların ağırlıkta 
olduğu bir eğitim içeriği geliştirilecektir.  
 
Samsun Sağlık Ekipmanları sektörü için tasarlanan pilot eylemin iş planı aşağıdaki şekildedir. 
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Ek 2 – KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 
Kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları 
Sektörü İçin Düzenlenecek Çalışma Ziyareti 

Samsun Sağık Ekipmanları Sektörüne, küme faaliyet planının uygulamayı sağlayacak kapasiteyi hızla 
oluşturmak amacı ile 12-17 Kasım 2012 tarihlerinde Almanya’ya çok amaçlı bir çalışma ziyareti 
programı önerilmektedir. Çalışma ziyaretine Medica 2012 fuarı dahil edilerek, global ölçekte network 
oluşturacak bir program oluşturulmuştur. Çalışma ziyaretinin amaçları aşağıda sıralanmaktadır.  
 

• Küme Yönetimi konusunda iyi uygulama örneğinin analizi 
• Uluslararası pazardaki rakiplerin analizi 
• Sektördeki güncel teknolojileri ve rakip ürünleri takip etmek 
• Küme firmaları tarafından üretilen ürünlerin tanıtımını yapmak 
• URGE kapsamında düzenlenecek alım heyetleri için ilk iletişimlerin sağlanması 
• B2B network oluşturmak 
• C2C network oluşturmak ve işbirliği geliştirmek 

 
Çalışma ziyareti sırasında görüşme yapılacak olan kurumlar ve katılım sağlanacak olan etkinliklerle 
ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir. 

Medical Mauntains AG  

Almanya’nın Tuttlingen bölgesi dünya çapında, tıbbi cihaz ve aletlerin üretimi ve pazarlanması 
konusunda önemli merkezlerden birisi olarak bilinir. Özellikle cerrahi el aletleri konusunda üreticiler, 
tedarikçiler ve servis sağlayanların yığınlaştığı bölgede, sektörün uluslararası pazarlardaki üstün 
rekabet gücünü sürdürmek amacı ile kümelenme faaliyetleri bölgedeki paydaşların ortaklaşa kurduğu 
Medikal Mountains AG şirketi tarafından yürütülmektedir. Medikal Mountains AG, Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu (ERDF) ve Baden-Württemberg Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 
Medikal Mountains AG, üyelerine 4 konuda hizmet vermektedir. 
 

• İnovasyon 
• Yeni pazarlara giriş 
• Üniversite (teknoloji üretim merkezleri) – sanayi işbirliği 
• Sektördeki güncel gelişmeler konusunda bilgilendirme (haber) 

 
Çalışma ziyaretinin organizasyonu için Medical Mauntains AG’de iletişime geçilmesi gereken kişi 
Ulrike Viertel ‘dir. Kendisi kümenin uluslararasılaştırma projelerini yürütmekten sorumludur. Detaylı 
iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir. 
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Ulrike Viertel 
Internationalisierung (Uluslararasılaştırma) 
MedicalMountains AG 
Max-Planck-Str. 17 
78532 Tuttlingen 
Telefon: 07461 969721-2 
Fax: 07461 969721-9 
Mobil: 0151 61311101 
viertel@medicalmountains.de  
http://www.medicalmountains.de 

Medica 2012 Fuarı 

Medica Fuarı (Almanya, Düsseldorf), tıbbi cihazlar, aletlerler ve konu ile ilgili teknolojiler konusunda 
dünyanın en önde gelen fuarıdır. Sony, Olympus, Samsung, Philips, gibi sektör devi firmalar başta 
olmak üzere tüm firmalar yeni ürünlerini ilk kez bu fuarda sergilemektedir. Dolayısı ile sektördeki en 
son gelişmelerin takip edildiği ve bu nedenle sektördeki tüm önemli oyuncuların buluşma noktası 
haline gelen yerdir. 
 
Medica, 2011 yılında katılım sağlayan 62 ülkeden 
4.571 firmaya toplam 137.087 ziyaretçi sunmuştur. 
Katılım sağlayan 4.571 firmanın %70’i Alman, Çinli, 
Amerikan, İtalyan, Fransız, Güney Kore, Tayvan, 
Hintli ve Belçikalı firmalardır. Fuarda öne çıkan ürün 
grupları tıbbi teknoloji, elektro-tıp, laboratuar 
teknolojisi, teşhis, ortopedi, mühendislik, tıbbi 
cihazlar, tıbbi malzeme, hastane ekipmanları, tekstil, 
teknoloji, fizyoterapi, sağlık hizmetleridir.  
 
Medica 2012 fuarına stantlı katılımın sağlanması ve fuar katılımı öncesinde yoğun bir çalışma 
yürütülerek belirlenen potansiyel ve hedef pazarlardaki Medica 2012 fuarına gelecek paydaş 
kurumların tespiti ve görüşme ayarlanması, Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörüne, networkler 
konusunda birkaç yıl zaman kazandıracak ve küme geliştirme faaliyetlerinin verimini artıracaktır. 
Ayrıca URGE Projesi kapsamında faaliyet gerçekleştirilecek olan hedef pazarlarla ilk temaslar 
sağlanmış olacaktır.    

Healthcare Brokerage Event 

Medica 2012 fuarına paralel olarak düzenlenen “Healtcare 
Brokerage Event”, sektördeki en büyük eşleştirme 
etkinliğidir. Bu kapsamda hem B2B hem de C2C 
networkler ve işbirlikleri için mükemmel bir ortam 
sağlayacaktır. Eşleştirme etkinliğine tüm firmaların katılım 

mailto:viertel@medicalmountains.de
http://www.medicalmountains.de/
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sağlaması amacı ile ilgili web sayfasına firma profillerini girerek kayıt olmaları ve gerekli takibi yaparak 
görüşme takvimlerini oluşturmaları gerekmektedir.  
Avrupa işletmeler Ağı (European Enterprise Network) kapsamında düzenlenen etkinliğe firmaların 
katılımının sağlanması için gerekli teknik destek Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kolaylıkla 
sağlanabilecek niteliktedir. Eşleştirme etkinliğindeki hızlı görüşme programına özellikle mikro ölçekli 
işletmelerin önceden hazırlanması ve görüşmeler sırasında yabancı dil konusunda desteklenmesi, 
eşleştirme etkinliğinin verimli geçmesi için kritik önem arz etmektedir. Eşleştirme etkinliğine kümenin 
de kayıt yaptırarak C2C networkler konusunda çıkabilecek fırsatları değerlendirmesi tavsiye 
edilmektedir.    

Diğer Görüşmeler 

Medica Fuarına tüm dünyadan katılım sağlandığından, fuar öncesi gerekli teması sağlamak kaydı ile 
istenilen kurum veya kuruluş ile görüşme yapmak mümkün olmaktadır. Ayrıca ortak tanıtım standı ile 
firmaların, ürettikleri ürünlerin ve kümenin tanıtımını sağlayacak profesyonel bir görüşme ortamının da 
bulunması Medica 2012’yi kestirme yoldan, nitelik ve nicelik bakımından büyük bir network oluşturmak 
için bulunmaz fırsat haline getirmektedir.  
 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında görevlendirilecek olan uluslararası sektör 
uzmanının, belirlenen sektör stratejisi ve tanımlanan hedef pazarlar ışığında, diğer görüşmelere 
yönelik programı oluşturması amacı ile fuar öncesi yürütülmesi gereken iletişim, koordinasyon ve 
planlama çalışmalarını yapması önerilmektedir. 
 
 



 

 
 

 
 

 

Ziyaret Edilecek Kurum/Yer  Amaçlar Lokasyon Tarih Yapılması Gerekenler/Açıklamalar 

Medical Mauntains AG ziyareti 

• Küme Yönetimi 
konusunda iyi 
uygulama örneğinin 
analizi 

• Uluslararası pazardaki 
rakiplerin analizi 

Tuttlingen 
ALMANYA 

13 Kasım 
2012 

 
veya 

 19 Kasım 
2012 

Medical Mountains tıbbi cihaz ve alet konusunda dünyanın en önde gelen kümesidir. 
Bu nedenle dünyadaki tüm kümelenme girişimleri işbirliği yapmak istemektedir. 
İletişim ve organizasyonda mutlaka resmi kanallar vasıtası ile hareket edilmelidir. 
Sağlık Bakanlığı ve Almanya Büyükelçiliği ile işbirliği yapılması önerilir. Programa, 
Sağlık Bakanlığı ve önemli birkaç hastane grubunun yöneticisi de katılması çalışma 
ziyaretini karşı taraf için de çekici hale getirebilir.    

Medica 2012 –Trade Fair and 
Congress  

• Sektördeki güncel 
teknolojileri ve rakip 
ürünleri takip etmek 

• Üürünlerin tanıtımını 
yapmak 

• Alım heyetleri için ilk 
iletişimlerin sağlanması 

Düsseldorf 
ALMANYA 

14-15-16-17 
Kasım 2012 

Dünyanın en fazla katılımcı sayısına sahip sektörel fuarı olan Medica’ya bir firma 
için tüm uluslar arası pazardaki potansiyel müşteriler katılmaktadır. Bu nedenle 
Medica 2012’de ortak stant açılması ve firmaların ürünlerinin tanıtımının yapılması, 
durağan hale gelmiş kümelenme girişiminde yer alan firmaların ortaklaşa rekabet 
konusundaki motivasyonunu artıracaktır. Fuarda küme yönetimi proaktif olmalıdır. 
Tanımlanan hedef ülkelerden katılım sağlayan firmaların/kurumların stantları 
mutlaka ziyaret edilerek ilk iletişimler kurulmalıdır. 

“Healthcare Brokerage Event” 

• B2B network 
oluşturmak 

• C2C network 
oluşturmak 

Düsseldorf 
ALMANYA 

15-16 
Kasım 2012 

Dünyanın en fazla katılımcı sayısına sahip sektörel fuarı olan Medica’ya bir firma 
için tüm uluslararası pazardaki potansiyel müşteriler katılmaktadır. Fuara paralel 
olarak organize edilen eşleştirme etkinliği de oldukça popülerdir. Firmaların 
eşleştirme etkinliğine kayıt yaptırarak katılımı sağlanmalıdır. Özellikle küçük ölçekli 
firmalara görüşmeler sırasında küme yönetimi tarafından teknik destek 
sağlanmalıdır   

Other Meetings 
• C2C network 

oluşturmak ve işbirliği 
geliştirmek 

Düsseldorf 
ALMANYA 

14-15-16-17 
Kasım 2012 

Medica 2012’de stant açılması ve KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında 
sağlanacak olan sektör uzmanı (ISTE) tarafından fuar öncesi gerekli iletişimler 
kurularak bir takvim oluşturulması gerekmektedir. Bu fırsat, kümenin büyük maliyet 
ve zaman harcayarak kurması gereken tüm networkleri, tek seferde kurmasını 
sağlayarak küme geliştirme faaliyetlerinde önemli bir ivmelenme oluşturacaktır. 
Sektör uzmanının özellikle tanımlanan tüm potansiyel pazarlardaki sektörel işbirliği 
kuruluşları ile görüşme takvimi oluşturabilecek nitelikte olması gerekmektedir. 



 

 
 

 
 

 

Ek 3 – Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü URGE Projesi Genel Faaliyet 
Planı 

Faaliyetler Yıl 1 (2012) Yıl 2 (2013) Yıl 3 (2014)   
  Ay Ay Ay Maliyet ($) 
  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8   
Küme Web Sayfası                                                 20.000 
Ortak Tanıtım ve Pazarlama Kitleri                                                 30.000 
Dış Ticaret Eğitim Programı                                                 10.000 
Profesyonel Yöneticilik ve Stratejik Yönetim Eğitim 
Programı                                                 20.000 

Diğer Eğitimler (Maliyet Hesabı, Proje Hazırlama vb)                                                 10.000 
Ortak Marka veya Garanti Markası için Analiz ve 
Konsept Geliştirme (Danışmanlık)                                                 45.000 

Medica 2012                                                 80.000 
Medica 2013                                                 80.000 
Arab Health 2014                                                85.000 
Küme Ziyareti (Avusturya, Çek Cumhuriyeti)                         40.000 
Alım Heyeti (Azerbaycan, Kazakistan)                                                 30.000 
Alım Heyeti (Malezya, Endonezya, Benin)                                                 30.000 
Alım Heyeti (Cezayir, Fas, Mısır)                                                 45.000 
Alım Heyeti (AB Ülkeleri)                                                65.000 
Alım Heyeti (İran, Irak)                                                 30.000 
Alım Heyeti (Cerrahlar)                         40.000 
İstihdam (Personel 1)                                                 70.000 

Tahmini Toplam 730.000 



Ek 4 – Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için 
Tanımlanan Performans Kriterleri 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için Oluşturulan Strateji, %20 Oranında Gelişim 
Sağlayacaktır (Proje Çıktısı 1.1) 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında gerçekleştirilen tüm analizler neticesinde, sektör 
firmaları ve paydaşlarının katkısı ile belirlenen vizyon ve stratejik hedeflerin odağı inovasyon ve 
ihracattır. Stratejik hedeflere ulaşmak için tanımlanan faaliyetlerin uygulamaya konulması ile ihracat ve 
inovasyon konularında öngörülen gelişimin ölçümlenmesi için aşağıdaki göstergeler önerilmektedir.   
 

• İnovasyon konusundaki gelişimin direk göstergesi olarak sektör firmaları tarafından yapılan 
patent ve faydalı model başvuru sayıları (istenildiği takdirde endüstriyel tasarım da eklenebilir), 

• İhracat konusundaki gelişimin direk göstergesi olarak sektör firmalarının ihracat ciroları, 
• Genel gelişimin direk göstergesi olarak sektör firmalarının ciroları. 

 
1. Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayısı 

 
Sektör için hazırlanan URGE Projesine katılmak isteyen ilk 
10 firma örneklem grubu olarak kabul edilmiş ve firma 
ziyaretleri ile gerçekleştirilen anket çalışması vasıtası ile 
kontrol verisi oluşturulmuştur. Özellikle KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Pilot 
Proje’nin de inovasyon konusuna odaklanması nedeni ile 
proje bitiş tarihinde %20’lik gelişim oranının yakalanacağı 
öngörülmektedir. İzleme için gerekli veri, örneklem grupta 
bulunan firmaların, patent ve faydalı model başvuru 
sayılarının, firma ziyaretleri veya telefon mülakatı yolu ile 
öğrenilmesi ile toplanabilecektir.   
 

2. İhracat Cirosu 
 

Sektör için hazırlanan URGE Projesine katılmak 
isteyen ilk 10 firma örneklem grubu olarak kabul 
edilmiş ve Mayıs 2012’de firma ziyaretleri ile 
gerçekleştirilen anket çalışması vasıtası ile kontrol 
verisi olarak 2011 yılı ihracat ciroları toplanmıştır. 
İzleme için gereli veri firmaların 2012 ve 2013 yılı 
ihracat cirolarıdır. 2013 yılı ihracat cirosu ancak 2014 
başında öğrenilebilecektir. Bu nedenle sektör stratejisi 
ile yakalanması gereken asgari gelişim miktarının 
hesaplanmasında 2011 – 2012 dönemi arasındaki 
gelişimin hesaplanarak 2 ile çarpılması önerilmektedir. 
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3. Ciro 
 

Sektör için hazırlanan URGE Projesine katılmak isteyen 
ilk 10 firma örneklem grubu olarak kabul edilmiş ve 
Mayıs 2012’de firma ziyaretleri ile gerçekleştirilen anket 
çalışması vasıtası ile kontrol verisi olarak 2011 yılı 
ciroları toplanmıştır. İzleme için gereli veri firmaların 
2012 ve 2013 yılı cirolarıdır. 2013 yılı cirosu ancak 2014 
başında öğrenilebilecektir. Bu nedenle sektör stratejisi 
ile yakalanması gereken asgari gelişim miktarının 
hesaplanmasında 2011 – 2012 dönemi arasındaki 
gelişimin hesaplanarak 2 ile çarpılması önerilmektedir. 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kapsamında Tasarlanan ve Uygulanacak Pilot 
Proje ile Firmalarda %25 Verimlilik Artışı Sağlayacaktır (Proje Çıktısı 1.3) 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için tasarlanan pilot proje ile sektör firmalarında inovasyon 
konusunda %25 verimlilik artışı hedeflenmektedir. Pilot proje’nin uygulanması ile hedeflenen verimlilik 
aşağıdaki şekilde ölçümlenecektir.   
 
Sektör için hazırlanan URGE Projesine katılmak isteyen ilk 10 firmaya yapılan anket çalışması ile 
Mayıs 2012’de toplanan veriler, 4 firmanın patent veya faydalı model başvuruları olduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu 4 firma (Bahadır, Aygün, Ceylan, Doğuş) verimlilik hesabı için örneklem grubu 
olarak kabul edilmiştir. Türk Patent Enstitüsü veritabanından yapılan araştırmada 4 firmanın 13 Ağutos 
2012 tarihi itibarı ile yayınlanan patent ve faydalı model başvuru sayısı 32’dir. 2002 – 2011 arasında 
yıllık ortalama patent/faydalı model başvurusu sayısı 3,2’dir. 
 

Bahadır (15 başvuru) Aygün (11 başvuru) 
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Ceylan (1 başvuru) Doğuş (5 başvuru) 

 

 
 
Verimlilik hesabında Ar-Ge personeli başına gerçekleştirilen yıllık patent/faydalı model başvuru sayısı 
dikkate alınacaktır. Bu kapsamda Mayıs 2012’de gerçekleştirilen anket çalışması ile firmalara 
çalıştırdıkları Ar-Ge personeli sayısı sorulmuştur. Firma yöneticileri, sorumluluk alanı sadece Ar-Ge 
olan personelin bulunmadığını, değişik görevlerde çalışan tüm beyaz yakaların, firmanın Ar-Ge 
personeli olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda mevcut durumda patent ve faydalı model başvurusu 
olan 4 firmadaki 4 yıllık üniversite mezunu personel sayısı sorgulanmıştır. Örneklem grubundaki 4 
firmada toplam 23 adet 4 yıllık üniversite mezunu çalışmaktadır.   

 

 
 

 
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe uygulanacak olan pilot projenin %25 verimlilik artışı 
sağlaması için proje kapanışında 0,174 değerinin yakalanması gerekmektedir.  
 
Yeni ürünlerin ortaya çıkartılmasından daha önemli olan, bunların tanıtılması ve pazarlanmasıdır. Yeni 
ürünlerin etkili şekilde tanıtılması ve pazarlanması için küme üyesi firmaların ortak tanıtım faaliyetleri 
düzenleyebilmeleri amacı ile aşağıdaki ekipmanları kullanmaları önerilmektedir. Ayrıca, söz konusu 
ekipmanların satın alınması ile küme yöntiminin, yenilikçi ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması için 
yapılan harcamalar için de verimlilik hesabı yapılması tavsiye edilmektedir.  
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İnteraktif-dokumatik-3D tanıtım ekipmanı Çok kullanımlı ve çok amaçlı ortak tanıtım stantı 

 
 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi BROP ve BROP Dışı Bölge Arasındaki %25 
Oranında Network Artışı Sağlayacaktır (Proje Çıktısı 2.1) 

B2B (firmalar arası) ve C2C (kümeler arası) networklerdeki artışın ayrı ayrı ölçümlenmesi 
önerilmektedir. Kontrol verisi olarak Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara ve yerel paydaşlara, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi başlamadan önce kurmuş oldukları 
ulusal bazda networkler sorulmuştur. Birkaç örneğe rastlanmış ancak detaylı olarak sorgulandığında 
bunların plansız şekilde, tesadüfen gerçekleşen ve sürdürülebilir olmayan anlık sohbetler olduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle kontrol verisi olarak 2011 yılında Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün BROP 
dışı bölge ile networkü sıfır olarak kabul edilmelidir.   

2012 Yılında Gerçekleştirilen Network Etkinlikleri 

(C2C) İzmir ve Ankara’daki ilgili kümelerin yönetimlerinden birer temsilci Samsun Sağlık Ekipmanları 
Sektörü Strateji Çalıştay’ına katılım sağlamıştır.  
 
(C2C) İzmir’de düzenlenen “TCI Mediterranean Conference” Etkinliği çerçevesinde İzmir’deki kümenin 
temsilcisi ile bir araya gelinmiş ve İzmir’de düzenlenmesi düşülünen konferans konusunda işbirliği 
yapılabilecek alanlar belirlenmiştir.  

2012 Yılında Planlanmış Network Etkinlikleri 

(B2B) Ankara’da 18 Ekim 2012 tarihinde düzenlenecek olan MedicoMatch Eşleştirme Etkinliğine 
Ankara’dan 15 sektör firması ve Samsun’dan 5 sektör firması katılacaktır.  
 
(C2C) İzmir’de düzenlenecek sektörel konferansa Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü temsilcisi 
konuşmacı olarak katılacaktır.  
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Ek 5 – Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün 
Yerel Paydaşları  

Samsun İl Özel İdaresi 

 
 
 
 
 
 

Samsun İl Özel İdaresi, İl Özel idaresi Kanununa göre, sağlık, tarım, sanayi ticaret; ilin çevre düzeni 
planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, 
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının 
arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 
hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, 
turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin 
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. (5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu, 
Madde 6) 
 
Paydaş olarak görüşmenin gerçekleştirildiği İl Özel İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı ise   Samsun İl 
Özel İdaresinin stratejik plan ve performans programlarının düzenlenmesi, istatistik verileri ve faaliyet 
raporunun hazırlanması, Avrupa Birliği normlarında projeler üretilmesi, E-Devlet Projesi kapsamında 
tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılması, Genel Sekreterlik makamına ait yazışmaların 
yürütülmesi, dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak ve özel sektör yatırımlarını 
teşvik etmek ve bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer işlemlerle ile ilgili 
çalışmaları yerine getirmek ile görevlidir. 
 
Samsun İl Özel İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı Samsun’da kümelenme çalışmalarına ilk olarak 
başlayan kurumların başında gelmektedir. Ar-Ge Daire Başkanlığı’nın sektörle kurumsal anlamda   bir 
işbirliği stratejisi bulunmamakla birlikte sektörün mevcut durumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesine 
yönelik olarak çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasına önemli katkıları olmuştur. Bu çerçevede, 
OKA tarafından finanse edilen “Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi” 
yaptırılmış ve bu raporun hazırlanmasında Ar-Ge Daire Başkanlığından iki personel görevlendirilmiştir. 
Ayrıca yine OKA tarafından finanse edilen “Samsun Medikal Sanayi Sektörünün Mevcut Durum Analizi 
ve Medikal Sanayi Sektörü İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu” projesinin modellenmesi 
de yine Ar-Ge Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyetlerin yanısıra İl Özel 
İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı’nda iki personel sektör temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. 
 
Ar-Ge Daire Başkanlığı’nın sektörle ilgili elindeki veriler ilgili raporlar ve bu raporların güncelliği ile 
sınırlı bulunmaktadır. Ar-Ge Daire Başkanlığı sektör oyuncularının kümelenme faaliyetlerine önem 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Abdullah GÖKBİLGİN 
Samsub İl Özel İdaresi AR-GE Daire Başkanı 



 

 
 

 
 

 

Sa
yf

a 
87

 

vermek, ortak kullanım atölyesi kurmak ve mevzuatın yerli üretici lehine değiştirilmesi için lobi 
faaliyetlerinde bulunmak gibi stratejiler geliştirmeleri ve bu yönde faaliyetlerde bulunmalarını sektörün 
karşı karşıya bulunduğu sorunların çözülebilmesi ve sektörün gelişme katedebilmesi için oldukça 
önemli  görmektedir. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 

 
 
 
 
 
 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesine dayanılarak Kalkınma 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulmuştur. OKA, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bölge plan ve 
programlarının uygulamasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmakta ve bölgenin yerel 
kalkınmasına hizmet etmektedir. OKA, Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Ana Planı doğrultusunda 
TR83 Düzey 2 Bölgesini kapsayan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde kurumsal kapasitenin 
etkin kullanımını ve geliştirilmesini, bilgi üretme kapasitesini artırmayı ve kaynakların verimli 
kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
 
OKA’nın sektörün mevcut durumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak çeşitli araştırma 
raporlarının hazırlanmasına özellikle finansal olarak önemli katkıları olmuştur.  Bu bağlamda, “Samsun 
Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi” ve “Samsun Medikal Sanayi Sektörünün Mevcut 
Durum Analizi ve Medikal Sanayi Sektörü İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite”  raporları OKA’nın 
sağladığı finansman desteği ile hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra OKA sektörde faaliyet gösteren 
firmalardan projeleri uygun bulunlara “İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına 
Mali Destek Programı” ve KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı” çerçevesinde önemli finansal destekler sağlamıştır. Ayrıca, Tıbbi Malzeme Sektörü 
Kobi destek programılarında öncelikli sektör olarak belirlenmiş ve Ajans dört personelini kümelenme 
konusu ile ilgili olarak görevlendirmiştir. Bunun yanısıra OKA tarafından çağrı yapılan KOBİ Mali 
Destek Programları çerçevesinde, 2009 KOBİ Mali Destek programında 535 başvurunun 17’si, 
imzalanan 77 projenin 3’ü, 2011 KOBİ Mali Destek programında ise 317 başvurunun 7’si ve imzalanan 
65 projenin 4’ü Medikal sektörü tarafından sunulmuş ve OKA tarafından desteklenmiştir. 
 
Gerçekleştirilen görüşme çerçevesinde OKA Genel Sekreteri Sn. Mevlüt ÖZEN kurumun sektörle 
iletişiminin güçlü olduğunu belirterek, OKA’nın ilerleyen dönemde sektöre girişim sermayesi verilmesi, 
başvuru uygulama süreçlerinde başvurularla ilgili teknik destek sağlanması, faizsiz ya da düşük faizli 
kredi desteği sağlanması ve inovasyon stratejisinin belirlenmesinin ardından inovasyon kapsamında 
destekler sağlanması gibi faaliyetlerle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya hazır 
olduğunu belirtmiştir.   

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Mevlüt ÖZEN 
OKA Genel Sekreteri 
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

 
 
 
 
 
 
 

Canik Ticaret ve Sanayi Odası adı ile 1901 yılında kurulan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, sınai, ticari ve sosyal bakımdan 
ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu ve Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolünü 
muhafaza etmek ve Samsun TSO’yu Karadeniz Havzası’nda etkin bir uluslararası aktör haline 
getirmek vizyonu çerçevesinde üyelerine kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde 
hataları en aza indirmek, üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, kalite yönetim sistemine uymayı 
benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinen bir kalite politikası 
belirleyerek faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
Samsun TSO’nun doğrudan sektöre yönelik kurumsal olarak belirlenmiş bir işbirliği stratejisi 
bulunmamakla birlikte, diger meslek gruplarına olduğu gibi Tıbbi Malzeme meslek grubuna yönelik 
olarak da hizmetler sunmaktadır. Bu çerçevede, sektörün Samsun TSO sektör tarafından kendisine 
iletilen yurtdışı fuarlara katılım, AB müktesabatına ilişkin bilgi edinme gibi konularda sektöre destek 
sağlamaktadır. Samsun TSO bu hizmetlerin yanı sıra diger sektörlere olduğu gibi sektöre bilgi 
danışmanlığı, proje danışmanlığı, ikili görüşme organizasyonları, ihracat ve pazarlama danışmanlığı 
gibi alanlarda da destek sağlamaktadır. Samsun TSO söz konusu mevcut desteklerinin yanı sıra 
Düsseldorf fuarında ortak stand yeri alınarak firmalara verilmesi, yurtdışından satın alama heyetlerinin 
getirlmesi, UR-GE kapsamında gerekli altyapının hazırlanması ve destek sağlanması gibi faaliyetlerle 
ilerleyen dönemde sektörle işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atmaktadır. 
 
Samsun STO sektörün içerisinde yer alan firmaların vizyonlarını genişletmeleri, ortak hareket etme 
kapasitelerini geliştirmeleri, ortak girdi temini ve pazarlama stratejileri oluşturmaları, lobi faaliyetleri 
yürütmeleri ve tasarım merkezi oluşturulması gibi faaliyetleri sektörün mevcut sorunlarının giderilmesi 
ve gelişiminin sağlanabilmesi için atılması gereken önemli adımlar olarak değerlendirmektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
1. Okan GÜMÜŞ 

Samsun TSO Genel Sekreter Yardımcısı 
2. Sedat DEMİRCİ 

Samsun TSO Sektör Meclisi Başkanı 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
1. Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK 

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 

2. Yrd.Doç.Dr. Süleyman İÇ 
OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
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1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı 
sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen bir gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak 
evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık 
hizmeti sunmak misyonu ve bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette 
paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmak vizyonu çerçevesinde iş Hekimliği, 
Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İlahiyat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner, Turizm, Güzel Sanatlar ve Ziraat fakülteleri olmak üzere toplam 
15 fakülte, 1 konservatuar (OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı), 3 yüksekokul (Samsun Sağlık 
Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), 2 yıllık 
eğitim-öğretim veren 9 Meslek Yüksekokulu (Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Sağlık 
Hizmetleri, Samsun, Terme, Vezirköprü) ve 5 Enstitü (Eğitim bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, 
Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra 
Üniversite bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi ve birçok Uygulama ve Araştırma Merkezi de yer 
almaktadır. Ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde kurulmuş olan Yeşilyurt 
Demir Çelik Meslek Yüksekokulu ile Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunu da bünyesinde 
bulundurmaktadır. 
 
Üniversite bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi nedeni ile sektörün ürettiği malzemelerin doğrudan alıcısı 
konumundadır. Üniversitenin doğrudan sektöre yönelik kurumsal bir işbirliği stratejisi bulunmamakla 
birlikte Üniversite’de özellikle Tip ve Mühendislik fakültesinde akademisyenler ile sektördeki bazı 
firmalar arasında bireysel düzeyde işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversitenin sektörle ilgili 
bilgileri söz konusu faaliyetler ve sektörle ilgili hazırlanan raporlar ve bu raporların güncelliği ile 
sınırlıdır. Üniversitenin “Kobi İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çerçevesinde” projede kısa döne uzman 
olarak görev yapan ve projenin Samsun ayağı için oluşturulan danışma kurulunda yer alan iki 
personeli bulunmaktadır. Mevcut durum itibari ile Üniversite ve sektör arasındaki işbirliği düzeyi zayıf 
olmakla birlikte Üniversite bünyesinde kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanayi–İş Dünyası 
İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve kurulacak olan Teknopark çerçevesinde 
yürütülecek olan faaliyetler ile özelde sektör genel anlamda ise Sanayi ile işbirliğinin artırılması 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü"nde öğretim gören 
öğrencilerin sanayide çalışmalarını sağlayacak bir protocol imzalanmış olup buprotokole destek veren 
firmalar arasında medical sektöründe faaliyet gösteren Bahadır Tıbbi Aletler Sanayi’de yer almaktadır. 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 

 
 
 
 
 
 
 

1965 yılında şube olarak kurulan, 1994 tarihinde ise Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat 
illerini kapsayan bölge yapısına kavuşan MMO Samsun Şubesi birlikte planlayıp, birlikte karar alıp 
birlikte uygulamaya geçme yaklaşımı doğrultusunda ve MMO ana yönetmeliği çerçevesinde  ülke ve 
toplum yararları doğrultusunda, ülkenin imar, sanayi ve çevre politikasına yönelik, iş ve işçi güvenliği 
konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, meslek alanı ile ilgili araştırma, rapor ve projeler 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Kadir GÜRKAN 
Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı 
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hazırlamak ve uzmanlığını toplum yararına sunmak, sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini 
sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak ve 
meslek alanı ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin 
yetiştirlmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve 
belgelendirmek amaçlarına yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
MMO Samsun Şubesi, sektörün en önemli oyuncularından olan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme 
Derneği’nin (MEDİKÜM) kurucu üyelerindendir. MMO Samsun Şubesi başkanı Kadir Gürkan aynı 
zamanda MEDİKÜM’ün kurucu başkanıdır. Şube’nin sektörle ilgili bilgi leri KOSGEB veritabanından 
hareketle ülke genelinde yapılmış olan Tıbbi Cihaz İmalat Sanayi Envanter Raporu, sektör temsilcileri 
ile yapılan bireysel görüşmeler ve sektöre ilişkin olarak yapılmış olan digger raporlara dayanmaktadır. 
MMO Samsun Şubesi’nin doğrudan ve yalnızca sektörle ilgili kurumsal bir işbirliği stratejisi 
bulunmamakla birlikte MMO Samsun Şubesi sektörle birlikte ve sektöre yönelik olarak pek çok faaliyet 
ve etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesi sektörle ortak olarak 
gerçekleştiren, iki yılda bir yapılan ve 2011 yılında dördüncüsü düzenlenmiş olan Ulusal Tıbbi Cihazlar 
İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi’dir (TISKON). TISKON etkinliği kapsamında sektörün sorunları, bu 
sorunlara çözüm önerileri, sektörün ürettiği ürünler gibi konular çerçevesinde çok sayıda paneller, 
seminerler ve sergiler düzenlenmiştir. MMO Samsun Şubesi’nin imalat sanayindeki firmalara yönelik 
olarak düzenlediği Birim Maliyet Hesaplama ve Üretim, Bilgisayar Destekli Eğitimlerin yanı sıra 
yallnızca sektör üyelerine yönelik olarak düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku ve Uluslararası 
Anlaşmalar konulu eğitimler Şube’nin sektöre sağladığı bir başka önemli destektir.  
 
MMO Samsun Şubesi hâlihazırda sektöre yönelik olarak sağladığı desteğin yanısıra, ilerleyen 
dönemde de TISKON etkinliğininin sürdürülmesi sektör tarafından talep edilmesi durumunda eğitim 
faaliyetleri düzenlenmesi gibi aktivitelerle sektör ile olan işbirliğini daha da güçlendirmeyi 
hedeflemektedir. MMO Samsun şubesi sektörün ortak hareket etme kabiliyetini güçlendirmesi, özelikle 
katmadeğeri yüksek ürünlere odaklanması, satış ve pazarlama stratejilerini geliştirmesi konularını 
sektörün gelişimi açısından önemli bulmaktadır. 

KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 
 

KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kamu 
kuruluşu olan ve TBMM’ tarafından 12 Nisan 1990 tarihinde kabul edilen ve 20 Nisan 1990 tarihli 
20498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3624 sayılı yasa ile kurulan KOSGEB’in 
ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik 
politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak vizyonu ve KOBİ’lerin 
rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve 
destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonu 
çerçevesinde Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde, Sosyal Tesis Alanı içinde toplam 5000 m² 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Hami DANIŞ 
Samsun İşletme Geliştirme Merkez Müdürü 
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alanda, 1 Müdür, 8 KOBİ Uzmanı, 1 Muhasebeci, 1 Sekreter, 1 Memur, 2 Teknisyen, 1 Şoför ve 1 
Danışman ile hizmet vermektedir.  
 
KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürü Hami Danış, sektörün önemli oyuncularından olan 
Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği’nin (MEDİKÜM) üyelerindendir. KOSGEB Samsun 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB veritabanında kayıtlı bulunan sektör temsilcileri, sektör temsilcisi 
firmalar ve MEDİKÜM ile yapılan görüşmeler ve sektöre ilişkin olarak yapılmış olan diger raporlara ve 
güncel verilere dayanan önemli bir bilgi birikimine sahiptir. KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü’nün doğrudan ve yalnızca sektörle ilgili kurumsal bir işbirliği stratejisi bulunmamakla birlikte 
sektörde faaliyet gösteren firmalar KOBİ Proje Programı, Genel Destek Programı, Fuar desteği gibi  
KOSGEB tarafından sağlanan bazı destek mekanizmalarından yararlanmaktadırlar. 
 
KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü halihazırda sektörle mevcut olan sınırlı işbirliği 
kapasitesini, sektör firmalarının bireysel olarak AR-GE ve inovasyon eğitim programlarından 
yararlandırılması, firmalara proje yazımı konusunda teknik destek sağlanması, sektörde faaliyet 
gösteren firmaların İşbirliği – Güçbirliği kapsamında biraraya getirilerek ortak hareket etme bilinçlerinin 
geliştirilmesi yolları ile artırılmasını hedeflemektedir. 

Samsun İl Sağlık  Müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 
 

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün sektörle ilgili bilgileri firma sayıları ve firmaların faaliyet alanları gibi 
temel düzeydeki verilere dayanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü’nün doğrudan sektörle ilgili bir işbirliği 
stratejisi bulunmamaktadır. İl sağlık Müdürlüğü doğrudan sektörle ilgili olmamakla birlikte sektörü de 
yakından ilgilendiren ve OKA ile birlikte yürütülmesi planlanan Sağlık Turizmi Master Planı hazırlama 
çalışmlarına  başlamış ve bu kapsamda iki personelini bu konuya ilişkin olarak görevlendirmiştir. 
Müdürlüğün doğrudan sektöre sunduğu bir hizmet ürünü bulunmamakla birlikte hastanelerde görevli 
teknik elemanlara yönelik olarak özellikle cerrahi el aletleri ve diğer malzemelerin tanıtılması ve bu 
malzemelerin verimli ve etkin kullanılması konularında sektörden aldığı bir eğitim söz konusudur. İl 
Sağlık Müdürlüğü ilerleyen dönemde sektöre yönelik eğitimler düzenlemek, lobi faaliyetlerinin 
yürütülmesinde  sektöre destek vermek gibi alanlarda sektörle işbirliği geliştirme arzusundadır. 

 

 

 

 

 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Dr. Mustafa KASAPOĞLU 
Samsun İl Sağlık Müdürü 
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Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM), Şubat 2011’de tıbbi malzeme üretici ve 
satıcı işletmeler arasında kümelenme ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üyeleri arasındaki işbirliğini 
artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
rekabet gücünü artırmak, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, ülkenin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmak, şehrin yerel yönetimi ve üniversitelerinde bu oluşum içerisinde yer 
almasını sağlamak, kümelenme konusunda referans oluşturmak ve diğer kümelenme çalışmalarına 
katkıda bulunmak  amacı ile kurulmuştur. 
 
MEDİKÜM sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir bölümünün üye olduğu bir dernek 
olduğundan sektörle ilgili en kapsamlı ve güncel verilere sahip paydaş olarak öne çıkmaktadır. 
MEDİKÜM kuruluşundan bu yana amaçlarına uygun olarak, firma ziyaretleri ile üreticilerin sorunlarının 
yerinde tespit edilmesi, Merkezi ve Yerel yönetim kurumlarının ziyaret edilerek lobi faaliyetleri 
yürütülmesi, üye firmalar adına dernek çatısı altında sektörel fuarlara katılım, OKA’nın finansal desteği 
ile “Samsun Medikal Sanayi Sektörünün Mevcut Durum Analizi ve Medikal Sanayi Sektörü İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite”  raporunun hazırlatılması gibi faaliyetler gerçekleştirmiştir. Dernek 
gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin dışında ileriyen dönemde Teknolojik Tasarım Ofisi kurulması, firmaların 
uluslararası pazarlara açılması için uluslararası fuari kongre ve organizasyonlara katılım konularında 
sektördeki firmalara yardımcı olmak, ortak hammadde temini, sektör firmalarının envanterinin 
çıkarılması ve firmalar arası koordinasyonun artırılması, verimliliğin artırılması, sektör firmalarının web 
sayfası oluşturulması, firmaların insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim 
programları düzenlenmesi gibi konularda faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Dernek yönetim kurulu ile gerçekleştirilen görüşme çerçevesinde, Derneğin ilerleyen dönemde kendini 
kümenin merkezinde konumlandırmak istediği görülmüştür. Dernek yönetim kurulu özelllikle kamuya 
yapılan satışlarda ödemelerin 6-12 ay gibi bir vadede alınabildiğini, bu nedenle sektörün finansman 
konusunda büyük güçlük yaşadığını ve bu finansal güçlüğün sektörün Ar-Ge ve inovasyon gibi 
faaliyetlere yönelmesinin önündeki en büyük engel olduğunu, üniversite ile işbirliğinin oldukça zayıf 
olmasının bir başka önemli sorun olduğunu, bunların yanısıra nitelikli eleman temini ve üretim 
alanlarının büyüklük ve koşulların yetersizliğinin sektör firmalarının karşılaştığı diğer temel sorunlar 
olduğunu belirtmişler ve söz konusu sorunların ilgililer ve sektör firmaları arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi ile çözümlenmesi halinde sektörün hızlı bir gelişme göstereceği yönünde görüşlerini ifade 
etmişlerdir. 
 
 
 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
1. Dr. Ahmet AYDEMİR 

Dernek Başkanı  
2. Ahmet Alp DOĞRU 

Dernek Başkan Yardımcısı 
3. Turan ÖZFIRAT 

Dernek Genel Sekreteri 
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Sağlık Kenti Samsun Derneği 

 
 
 
 
 
 

Sağlık Kenti Samsun Derneği’nin amacı; Sağlık sektörünün tüm taraflarının “SAĞLIK KENTİ 
SAMSUN” amacına ulaşma doğrultusunda fikir, eylem ve hedef birliği sağlayabilmeleri ve coğrafi 
konumu ile bölgesel bir merkez olan ilimizin ulusal ve uluslararası bir sağlık merkezi olması yolunda 
yapılacak her türlü altyapı ve tanıtım çalışmalarını organize etmek ve yürütmektir. Dernek, sağlık 
hizmeti veren işletmelerin ve ilgili tarafların  (oteller, seyahat ve turizm acenteleri, tıbbi malzeme 
üreticileri, yazılı, sesli ve görüntülü basın kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve 
diğer ilgili kuruluşlar) dayanışma içinde problemlerini çözmek, en son ve modern tekniklerin 
kullanılması için üyelerine yol göstermek, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde onları temsil ederek 
haklarını aramak ve hizmet kalitelerinin arttırmalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak amacı 
ile kurulmuştur.  
 
Dernek üyelerinin çoğu sektörde üretilen ürünlerin doğrudan alıcısı olan özel hastane ve sağlık 
merkezlerinin sahiplerinden oluştuğundan Sağlık Kenti Samsun Derneği en önemli paydaşlardan birisi 
konumundadır. Buna karşın Derneğin sektörle olan iletişimi oldukça zayıftır. Dernek üyelerinin sektörle 
ilgili kişisel düzeyde bilgilere sahip olmalarına karşın, derneğin sektör hakkında yaptırdığı herhangi bir 
araştırma, sektöre ilişkin mevcut bir veri seti ve sektörün ihtiyaçları konusunda kurumsal bir bilgi 
kaynağı ve işbirliği stratejisi bulunmamaktadır. Ancak, dernek sektörle olan ilişkisini geliştirmek için 
ileriye yönelik olarak tedarik zinciri analizi çerçevesinde dernek üyesi hastanelerin aldıkları ürünlerin 
hangilerinin sektör firmalarınca üretildiği konusunda bir araştırma yapılarak söz konusu ürünlerin 
sektör firmalarından tedarik edilmesi ve Sağlık Kenti Samsun ortak hedefi için birlikte çalışılması 
konularında sektör firmalarıyla işbirliğine gidilmesinin hem dernek hem de sektör için yararlı olacağını 
düşünmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Görüşme Gerçekleştirilen Kişi: 
Uçkan APAK 
Dernek Genel Sekreteri 
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Ek 6 – Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü 
Tedarik ve Değer Zinciri Analizi (Supply Chain / 
Value Chain Analysis of Samsun Medical 
Supplies Industry) 

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektör Stratejisi Değer Zinciri Analizi Raporuna, KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi web sayfasından ulaşılabilir.   
 
www.smenetworking.gov.tr  

http://www.smenetworking.gov.tr/
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Ek 7 – Samsun Ekonomisine Yön Veren 
Sektörlerin Rekabet Analizi Raporu  

Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörlerin Rekabet Analizi Raporuna, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme 
Projesi web sayfasından ulaşılabilir.   
 
www.smenetworking.gov.tr  
 

http://www.smenetworking.gov.tr/
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