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ÖZ 

 

TIBBİ CİHAZ SATINALMA SÜRECİNE   

SATIŞ PERSONELİ, FİRMA VE ÜRÜNÜN ETKİSİ 

Yahya Osman Bilgen 

Yüksek Lisans Tezi  

İşletme Anabilim Dalı 

Tezli Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Sahure Gonca Telli 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Üretilen malların satılabilmesi için müşteri bulmak ve bulunan müşterinin 

sadakatini kazanmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. Rekabet 

şartlarının her sektörde olduğu gibi medikal cihaz sektöründe de zorlaşmasından dolayı 

firmalar müşteri memnuniyetini sürekli kılmaya çalışmaktadırlar. Bunu sağlamak için 

tedarikçi firma, satış personeli ve ürün nezdinde bir takım çalışmalar gerekmektedir. 

Buna yönelik olarak çalışmamızda fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazları sektöründe 

yapılan bir anketle müşterilerin cihazları satınalma sürecinde tedarikçi firma, satış 

personeli ve ürünün bu sürece nasıl etki ettiği ve sözü geçen faktörlerden hangisi ya da 

hangilerinin müşteri memnuniyetinde etken olduğu araştırılmıştır. Firma, ürün ve satış 

personeli bölümlerinden oluşan anket soruları sonuçlarına göre her bir bölümün 

birbiriyle etkileşim içinde olduğu görülmüştür. Firmanın satış öncesi imajı ve satış 

sonrası müşteri desteği, satılan ürünün kalitesi ve satış personelinin karakteri ve 

yetenekleri birlikte satınalma sürecine ve müşteri memnuniyetine etki ettiği ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak bu bölümlerden herhangi birini geliştirmek yerine hepsini bir 

bütün olarak düşünmek gerektiği anlaşılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Tıbbi Cihaz; Ürün; Müşteri Memnuniyeti; Kişisel Satış.  

 



vi 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTS OF SALES REPRESENTATIVE, SUPPLIER AND 

PRODUCT TO THE MEDICAL EQUIPMENT PURCHASING 

PROCESS 

Yahya Osman Bilgen 

Master Thesis  

Business Administration Department 

MBA Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Sahure Gonca Telli 

Maltepe University Social Science Graduate School, 2019 

 

 It is obligatory to understand the value of customer satisfaction interms of finding 

the customers and gain their trust to sell the produced goods. The competion getting 

though day by day in medical equipment market just like others. This is why companies 

trying to create sustainable customer satisfaction. In this respect they have to work on 

suppliers companies, products and sales representative factors. At this project, the 

survey that applied at physical therapy and rehabilitation field figured out the effects of 

the products, suppliers and sales persons on medical equipment purchase process and 

also which of those factors are influence on customer satisfaction. The survey has 3 

sections which are supplier, product and sales represantative. According to the shown 

results each section are connected to each other. The company reputation for pre sales 

and after sales support capability, product quality ve sales represantative personal skills 

and abilities both effects on purchasing process and customer satisfaction. As a result 

focusing for improving to both factors will be more effective instead of single one. 

Keywords: Medical Equipment; Product; Customer Satistfaction; Personel Selling  
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GİRİŞ 

 

Sağlığımız, sahip olduğumuz değerlerimizden biridir. Sağlığımızı 

kaybettiğimizde ya da korumak için başvurduğumuz sağlık kuruluşları da bize daha iyi 

hizmet vermek, tanı ve teşhise yardımcı olmak için çoğu zaman tıbbi cihazlardan destek 

alırlar. Bu cihazların sağlık kuruluşlarına kazandırılması için faaliyet gösteren tıbbi 

cihaz satış firmaları ile sağlık kuruşları arasında iletişim kurmak için ise genelde klasik 

yöntem olan satış personeli devrededir. Cihazların sağlık kuruluşu tarafından satın 

alınmasında müşteri memnuniyeti alımların devam etmesi bakımından önemlidir. 

Müşteri memnuniyetine etkili çeşitli unsurlar söz konusudur. Bu unsurların başında da 

müşteri ile birebir iletişim içinde olan satış personeli gelmektedir.  Bunu sağlamak için 

iletişimde etkin rol oynayan kişilerle sürekli irtibat halinde olan satış personeli ciddi 

uğraş göstermektedir. Memnun müşterinin gelecek satışların kapısını açacağı da 

bilindiğinden tıbbi cihaz satışı ile uğraşan firmalar diğer tüm sektörlerde olduğu gibi 

müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli adımları atma çabasındadırlar. Müşterinin 

satın alma kararına etki eden çalışanları ile birebir iletişimin sağlanması üzerine satın 

aldığı düşünülür. Bu tür cihaz satışlarında çoğunlukla var olan satınalma komisyonu ise 

yeniden satın alma ve karar verme sürecine etki etmektedir. Öte yandan satış 

personeline destek olan ve satışta önemsenen diğer kavramlar olan ürünün kendisi ve 

özellikleri ile firmanın tanınırlık ve bilinirliğinin de etkisi bulunmaktadır. Bu konunun 

tıbbi cihazlar sektöründe ele alınması sektörün satışları konusundaki değerlendirmeler 

ve satışla ilgili yapılacak eylemler açısından önemlidir.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde tıbbi cihazlar sektörünün küresel ve 

Türkiye’deki durumundan bahsedilecek, ardından tez çalışması konusu olan Fizik 

Tedavi ve rehabilitasyon cihazları alanına girilmiştir. İkinci bölümde tıbbi cihaz 

sektörde kullanılan kişisel satış yöntemi ve ilişkisel pazarlama kavramlarına 

değinilmiştir. Üçüncü bölümde müşteri memnuniyeti hakkında literatür bilgisi verilerek 

müşteri memnuniyetine etki eden unsurlar arasında satış personelinin, firmanın ve 

ürünün rolü anket yöntemiyle irdelenmiştir. Anket soruları, İstanbul il sınırları 

içerisinde bulunan, satın alma sürecinde herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan özel 
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sağlık kuruluşlarında görev yapan satın alma kararına etki eden ilgili kişilere 

uygulanmıştır. Böylelikle çalışmamızda kritik bilgilerin, işlem ve uygulamaların 

detaylandırılarak ve değerlendirilerek satın almaların yapıldığı tıbbi cihaz sektöründe 

satış personelinin, firmanın ve ürünün müşteri memnuniyetine olan katkısı irdelenmeye 

çalışılmaktadır. 
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BÖLÜM 1. TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE FİZİK TEDAVİ 

CİHAZLARI 

 

1.1. Tıbbi Cihaz Tanımı 

Tıbbi cihazlarla ile ilgili bir tanımlama yapmak kolay değildir. Bunun bir nedeni 

tıbbi cihaz türlerindeki ve bunların alt gruplarındaki çeşitlilik ve çokluktur. Tıbbi cihaz 

çeşitleri ile ilgili güvenilir bir tahmin yapılamamakla beraber ana kategoriler bazında 

dünya sektöründe yaklaşık 10.000 tıbbi cihaz türü bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

araştırmalarına göre 2014 yılı itibariyle bunların değişik versiyonları ve farklı modeller 

dikkate alındığında söylenen rakamlar 90.000 ile 1,5 milyon arasında değişmektedir.  

Tanım yapmanın zor olmasının sebeplerinden birisi de tıbbi ürün ile tıbbi cihaz 

arasında varolan kavramsal farkın pek hissedilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Örneğin tıbbi ürün ile doldurulmuş bir şırınga ya da heparin ile kaplanmış kateter tıbbi 

bir cihaz olarak mı tıbbi bir ürün olarak mı düşünülmelidir sorusu akla gelmektedir. Bu 

gibi sebeplerle farklı ülke otoriteleri farklı tanımlar yapmışlardır.  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu, tıbbi cihaz tanımını şu şekilde yapmıştır: Tıbbi cihaz; İnsanda 

kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler 

ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından 

desteklenebilen ve insan üzerinde; hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya 

hafifletilmesi ya da yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi 

veya mağduriyetin giderilmesi ya da anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, 

değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut doğum kontrolü amacıyla 

kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı 

tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi 

cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her 

türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri, olarak 

tanımlanmıştır (TİTCK, erişim tarihi 9.Eylül.2018). 
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Tıbbi cihazların öncelikli amacı var olan bedensel verileri ölçmek, analiz etmek 

ve sağlık personeline tedavi ve teşhis için daha iyi bir yol bulmak amacıyla yardımcı 

olmaktır. Bu cihazlar elektrik, mekanik ama en çok elektronik aksamlardan oluşur 

(Khandpur, 2005). Elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisindeki gelişmelerden 

faydalanan tıbbi cihaz üreticileri, her geçen gün daha etkili ve verimli ürünler üreterek 

sağlık çalışanlarının işlerine katkı sağlamaya devam etmekte, bizlere de daha iyi sağlık 

hizmeti alabilmek için faydalı olmaktadır.  

Tıbbi cihazlar kullanıldıkları klinik branşa, uygulama şekillerine ve amacına 

göre farklı gruplarda sınıflandırılmaktadırlar. Pek çok bölge ve ülkede de benzer bir 

sınıflama görülmekle birlikte genel olarak tıbbi cihaz ve aletleri için aşağıdaki gibi 

temel bir sınıflandırma yapmak mümkündür (TTGV, 2013):  

1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 

2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları  

3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve 

            Mikrobiyoloji  Cihazları  

4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları  

5. Radyoterapi Sistemleri  

6. Fizik Tedavi Cihazları  

7. Optik Tıbbi Cihazlar  

8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları  

9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri  

10. Ses ve İşitme Cihazları (Odyometre, Empedansmetre)  

11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler  

12. Tıbbi Gaz Sistemleri  

13. Hemodiyaliz Cihazları, Su Sistemleri (Deiyonize, Distile, Ters                              

Ozmoz)  
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14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri  

15. Protez ve Ortezler  

1.2. Tıbbi Cihaz Sektörü 

Tıbbi cihaz sektörü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak büyüyen ve 

sürekli gelişen bir sektördür. Bu nedenle sektörü hem ulusal hem de küresel olarak 

değerlendirmek gerekir. Tıbbi cihazların üretiminde yazılım, elektronik komponentler, 

mekanik parçalar, çeşitli materyaller vb. tam ya da yarı mamul ürünler kullanıldığı için 

sektörde oluşan teknolojik gelişmeler dolaylı ya da direkt olarak tıbbi cihazların 

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Değişen piyasa koşulları ve serbest ticaret 

şartlarının getirdiği avantajlardan biri olarak denizaşırı ülkelerin aralarındaki ticaretin 

kolaylaşmasıyla dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir buluş/icat kolaylıkla tüm 

dünya sektörlerine ulaştırılabilmektedir. Bu durum küresel ve ulusal sektörlerde 

teknolojik gelişmelerin mevcut ürünlere kolaylıkla uygulanabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Buna ek olarak bazı ülkeler ar-ge faaliyetlerine daha fazla kaynak 

ayırarak diğer dünya devletlerinin önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Bu durum onları 

küresel sektörde avantajlı hale getirmektedir. Bu bağlamda tıbbi cihaz sektörünü küresel 

ve ulusal olarak iki ayrı şekilde incelemek gerekmektedir.  

1.3. Küresel Tıbbi Cihaz Sektörü  

Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerin kaynaklarını çok daha iyi 

yönettiği ve doğru kaynağa etkin bir şekilde erişebildiği görülmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise üretim faaliyetlerinin genellikle düşük ve orta seviye teknolojik ürünlerle 

başladığı ve doğru stratejilerle birlikte gelişim göstermeye çalıştığı izlenmektedir.  

Dünya tıbbi cihaz sektörünün ABD %49’una, Japonya %12’sine, Almanya 

%11’ine ve Türkiye ise %1’ine sahiptir (Tablo 1.1). Oysaki bu ülkelerin dünya 

nüfusuna göre nüfus oranları sektör paylarının 1/3’ünden daha azdır. Geriye kalan 

%26’lık sektör payını diğer ülkeler paylaşmaktadırlar. Küresel sektörde, dünyadaki en 

büyük 30 tıbbi cihaz firması %89’luk sektör payına sahip iken geriye kalan 27.000 

firmanın %11’lik payı alabildiği görülmektedir (Kiper, 2013). Bunun sonucunda tıbbi 

cihaz sektörü, bu 30 adet küresel firmanın etkisinde olup, bu firmalar, piyasada ar-ge ve 

inovasyon olarak güçlenen firmaları bünyelerine katarak sektörü yönlendirmektedirler. 



6 

 

Kendi faaliyet alanlarında olsun olmasın bu firmalar gelecek vaat eden küçük 

girişimcilik ve ar-ge firmalarına ilk başta finansal destek vermekte, prototip ürünlerin 

test sonuçları olumlu çıkmaya başladığında ise satın alma yöntemiyle bünyelerine 

katmaktadırlar.   

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı Taslağı (2016-2020) ‘na 

göre küresel sektörde, 2013 yılında 125,4 milyar dolar sektör büyüklüğü ile ABD ilk 

sırada, 30,2 milyar dolar ile Japonya ikinci sırada ve 26,6 milyar dolar ile Almanya 

üçüncü sırada yer almaktadır. Tıbbi cihazları da kapsamına alan tıp (sağlık ve yaşam) 

bilimlerinde, 2007-2010 yılları arasında BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 

Güney Afrika) ülkelerindeki yatırım hacmi; Çin’de 30, Singapur’da 18, Hindistan’da 17 

milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup bu ülkelerin gelecek yıllarda küresel sektörde söz 

sahibi markalar yaratma çabaları artarak devam etmektedir.  

Tıbbi cihaz sektörü son derece geniş, dinamik ve rekabetçi bir sektör olup, 

dünya tıbbi cihaz sektörü 2010 yılında 258,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 

yılında verilerine göre bu sayı 307,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve bu büyüme 

hızıyla tahminlerin revize edilmesine sebep olmuştur (Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu 

Raporu, 2014). Bu büyümede rol oynayan konulardan birisi de insan sağlığına verilen 

değerin yıllar geçtikçe artmasıdır. Ulaşılabilir sağlık sistemi ve yaşlanan nüfusun ihtiyaç 

duyduğu bakım için gereken ekipmanlar, teknolojinin gelişmesi kadar bu sektörün 

büyümesine de kaynak oluşturmaktadır.   

 

Tablo 1.1 Dünya Tıbbi Cihaz Sektörü (Milyar Dolar) 

Sıra Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ABD 100,35 94,42 107,91 117,91 118,92 127,09 

2 Japonya 21,23 21,64 26,06 29,22 32,43 29,75 

3 Almanya 19,8 19,62 20,74 23,12 23,12 25,66 

4 Çin 6,17 7,34 9,42 14,09 14,09 17,14 

5 Fransa 12,39 12,26 13,06 13,54 13,54 14,86 

6 İngiltere 10,73 9,68 9,41 9,66 9,9 9,89 

7 İtalya 9,73 9,55 9,65 9,7 8,61 9,09 

8 Rusya 6,61 4,58 5,52 6,81 6,76 7,43 

9 Kanada 5,48 5,33 5,74 6,33 6,81 7,27 

10 Brezilya 3,29 3,44 4,66 5,19 5,29 5,91 
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11 Güney Kore 3,98 3,53 4,27 4,79 4,87 5,14 

12 İspanya  5,59 5,1 5,13 5,09 4,66 4,95 

13 Avustralya 3,3 3,32 3,85 4,55 4,73 4,81 

14 Meksika 2,57 2,57 2,95 3,19 3,31 4 

15 Hollanda 3,7 2,97 3,21 3,63 3,5 3,84 

16 Hindistan 2,6 2,02 2,47 2,83 3,17 3,65 

17 İsviçre 2,88 2,92 3,07 3,33 3,26 3,07 

18 İsveç 2,22 2,12 2,2 2,43 2,33 2,59 

19 Belçika 2,09 2,11 2,17 2,41 2,3 2,54 

20 Avusturya 2,07 1,94 2,07 2,55 2,27 2,52 

21 Türkiye 3,8 3,4 3,8 3,8 4,3 4,6 

22 

Diğer 

Ülkeler 26,2 25,4 27,1 29 30,2 31,9 

 Kaynak : World Medical Devices Factbook Espicom, 2013. 

 

ABD, Batı Avrupa ve Japonya, büyüklükleri ve ar-ge faaliyetleri açısından tıbbi 

cihaz sektöründe öne çıkan ülkelerdir. Bu ülkelerde tıbbi cihaz üretimi yapan firmaların 

sanayinin diğer alanlarında da faaliyet göstermesi, tıbbi cihazlar için ar-ge alt yapısına 

katkı sağlamaktadır. ABD’nin tıbbi cihaz sektöründe lider olması yeniliklere ve ar-ge 

faaliyetlerine verdiği önemin sonucudur. Gelişmiş ülkelerde tıbbi cihaz üretimi GMP 

gereği yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve denetim 

mekanizmalarının iyi olması sektörü daha da güçlü konuma getirmektedir. 

1.4. Yerel Tıbbi Cihaz Sektörü 

Ülkemizde sağlık sektörü, dünyaya paralel olarak gelişen teknoloji ile birlikte 

ilerlemekte ve ekonomik açıdan yıllık toplam bütçenin önemli bir kısmını 

kapsamaktadır. Ayrıca sağlık harcamalarındaki artış oranının GSYİH’nın büyüme 

oranını geçmesi ülkemizde sağlık sektörüne ilişkin ileriye dönük politika belirlemede 

önemli bir etken olarak görülmektedir. Ülkemizde sağlık harcamaları, 2012 yılında 74 

milyar TL civarında olup, 2013 yılında %13,8 oranında artarak, 84 milyar TL’yi 

aşmıştır. Sağlık harcamalarına ait tüm göstergelerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

sürekli artışın olduğu gözlemlenmektedir (TiTCK, erişim tarihi 09 Eylül 2018). 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Bankası 2012 yılı verilerine 

göre ülkemiz tıbbi cihaz sektöründe 1548 adet üretici, 2100 adet ithalatçı, 9316 adet 

bayi bulunmaktadır (TiTUBB, erişim tarihi, 22 Temmuz 2017). Bu sayıların kapsamı 

içinde olan firmalar arasında tıbbi cihaz alanında faaliyet gösterenler kadar tıbbi sarf 
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malzeme alanında aktif olanlar da bulunmaktadır. Bu grupların detaylandırılmış 

kırılımlarına şu andaki verilerle ulaşılamadığı için sadece tıbbi cihaz pazarlaması yapan 

firma sayısı hakkında net bilgi verilememektedir.  

2012 yılında yayımlanan Batı Akdeniz Kalkınma ajansı Tıbbi Aletler Sektör 

Raporu’na göre Türkiye’de üretilen başlıca tıbbi ürünler sarf malzemeler dahil olarak; 

ameliyat masaları ve lambaları, anestezi cihazları, jinekolojik masalar, cerrahi 

aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihazları, şırıngalar, iğneler, buhar ve kuru 

hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, elastik bandajlar, hasta 

yatakları, dişçi üniteleri, cerrahi aletler, drenaj, stent, kateter ve sondalar, taş kırma 

cihazları, sedyeler, kan ve kan ürünleri, alma verme setleri, kan torbaları, ameliyat ve 

muayene eldivenleri, hasta başı monitörleri, ortopedik protezler, ortopedik onarım 

malzemeleri, ameliyat örtüleri ve katküt, santrifüjler, gazlı bez ve pamuk, elektrokoter, 

röntgen banyo solüsyonları, ameliyat iplikleri, diş hekimliği onarım malzemeleri, tıbbi 

maskeler, kan saklama dolapları, biyo taşıyıcılar, defibrilatör, serum setleri ve 

paslanmaz çelik ürün grubu olarak sıralanabilir. Bu kaynağın yayın tarihinden sonra 

robotik yürüme rehabilitasyon cihazı da Türkiye’de üretilmeye başlamıştır.  

Tıbbi cihaz pazarlamasında faaliyet gösteren firmaların satışlarının devamlılığını 

sağlayabilmek ve rekabet ortamında sektörden pay alabilmek için müşteri 

memnuniyetine önem vermeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için firmaların 

ürün kalitesi, ürün tanıtımı, satış süreci ve sonrasındaki hizmetler konularında müşteri 

beklentilerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerekmektedir.  

1.5. Sağlık Kuruluşları 

Türkiye’de faaliyet gösteren sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı denetimi altında 

hizmet vermektedirler. Bakanlık tüm sektörde uyulması gereken kuralları, kanunları ve 

yönetmelikleri yürürlüğe koyar ve uygulanmasını sağlar. Bakanlığın verilerinden 

Türkiye’deki hastanelerin dallara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 1.2. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dallara Göre Dağılımı 

 

NO Kurum Türü 
Kurum 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

2013 

YDO 

2014 

YDO 

2015 

YDO 

1 GENEL HASTANE 508 92.098 69 72 68 

2 
SAĞLIK BAKANLIĞI-ÜNİVERSİTE ORTAK 

HASTANESİ 
19 9.806 76 77 78 

3 
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK 

HASTALIKLARI HASTANESİ 
25 6.188 76 82 88 

4 
RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI 

HASTANESİ 
8 3.981 86 86 83 

5 
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS 

CERRAHİSİ HASTANESİ 
14 3.720 74 75 75 

6 ENTEGRE İLÇE HASTANESİ 267 3.455 13 15 13 

7 
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 

HASTANESİ 
12 1.754 90 86 86 

8 ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 5 1.762 79 88 75 

9 ONKOLOJİ HASTANESİ 2 830 69 69 61 

10 
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

HASTANESİ 
1 465 72 75 81 

11 KEMİK HASTALIKLARI HASTANESİ 3 436 70 70 77 

12 GÖZ HASTANESİ 2 185 86 86 87 

13 MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ 2 156 43 53 41 

14 DİŞ HASTANESİ 14 106 0 0 0 

15 
SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE 

REHABİLİTASYON MERKEZİ 
1 54 88 80 70 

16 LEPRA HASTANESİ 1 34 23 21 43 

 TOPLAM 884 125.030 69 71 70 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı internet sayfası, erişim tarihi 08 Temmuz 2017.
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1.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, fiziyatri ve rehabilitasyon tedavisi olarak da 

adlandırılır, beyin, omurilik, sinir, kemik, eklem, ligament, kas ve tendonlarda meydana 

gelen rahatsızlık ya da bozuklukları tedavi ederek fonksiyonel yeteneklerin geri 

kazandırılarak hayat kalitesine olumlu katkı sağlanmasına odaklanan tıp dalıdır. (About 

Physical Medicine Rehabilitation,  erişim tarihi, 02 Eylül 2018) 

Fizik tedavi (Fiziksel Tıp); çeşitli hastalıklarda diğer tedavilerle birlikte veya tek 

başına uygulanabilecek ısı, ışın, elektrik akımları, egzersiz vb. gibi fiziksel ajan ve 

tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir. 

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamını 

taşımaktadır. Hasta ve sakatların, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını 

sürdürebilmesi ve en yüksek potansiyelini kazanabilmesi için yapılan çalışmalardır. Bir 

başka deyişle hasta ve sakatların, fiziksel, mental, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını 

kazandırmak için yapılan tedavi ve uygulamalardır. 

FTR hekimleri, tüm ilaç tedavileri yanında hastalarına fiziksel tedavi 

yöntemlerini de (egzersiz, fizik tedavi ajanları, vb.) sunan, aynı zamanda onları 

rehabilite ederek yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan ve böylece kas-iskelet 

sistemi tutulumlarına tüm sebep ve sonuçları ile bir bütün olarak yaklaşan hekim 

grubudur.  

Fizyoterapi, fiziksel terapi olarak ta isimlendirilir, fiziksel fonksiyonlarında 

kayıplar olan insanların hareket yeteneklerini ve mobilizasyonlarını geri kazanmasını 

hedefleyen sağlık bilimidir (Britannica, erişim tarihi 03 Eylül 2018). Fizyoterapi 

kişilerin kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere, beyinde meydana gelen 

hasarlar sonucunda fiziksel yeterliliğini yitiren kişilere, yaşı ilerleyerek fonksiyonel 

yeterliliğini kaybeden kişilere fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. 

 Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi 

bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; 

kişilerin fonksiyonel sınırlamalarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, 

değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, 

fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve 
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rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, 

sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu 

programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan sağlık personelidir (Pamukkale 

Üniversitesi, erişim tarihi 11 Haziran 2017).  

2014 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 954 aktif çalışan FTR 

doktoru, 222 Asistan, 36 Eğitim Görevlisi, yaklaşık 12.000 fizyoterapist bulunmaktadır.  

1.7. Fizik Tedavi veRehabilitaston Cihazları Sektörü  

Fizik tedavi uzmanı doktorlar ve fizyoterapistlerin hastaları tedavi etmek 

amacıyla kullandığı ekipmanlar genel olarak fizik tedavi ekipmanları olarak 

adlandırılmaktadır. Gelişen tıp teknolojileri ile beraber uzayan insan ömrü beraberinde 

bazı olumsuzlukları da getirmiştir. Kas ve iskelet sisteminin eskimesi bu negatif 

yönlerden olup bu durum fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazı üreticileri için fırsat 

haline gelmiş ve gün geçtikçe büyümeye devam eden bir arz talep hacmi oluşmasına 

sebep olmuştur.  

Küresel fizyoterapi cihaz pazarı 2016 yılı itibariyle 16,3 milyar dolar seviyesine 

ulaşmıştır. Bu pazarın büyümesine etki eden unsular arasından en önemlisi sağlıksız 

yaşam sitiline bağlı olarak oluşan bel ve boyun bölgesinde bulunan sinir ve kaslarda 

meydana gelen hasarlardır. Bunu sayısı sürekli artmakta olan trafik kazaları ile inme ve 

Parkinson rahatsızlıkları takip etmektedir (Grand View Research, 2018 ).  

Coğrafi olarak bakıldığında Kuzey Amerika 2014 yılı verilerine göre evde 

kullanıma yönelik fizik tedavi cihazları sektöründe en büyük paya sahiptir. Bu durumun 

sebepleri arasında artan ameliyat sayısı, geriatri nüfusundaki artış, kronik hastalıklara 

yakalanma oranını artması, özel ve devlet sağlık sigortalarının bu ihtiyacı karşılaması 

gelmektedir. Bunun yanında Asya ve Pasifik ülkelerinde ise çok hızlı bir artış 

izlenmektedir. Bu bölgedeki sebepler ise felç, boyun ve bel fıtığı, trafik kazaları, yanık 

vakaları ve sağlık altyapısındaki revizyonlardır. Sağlık altyapısındaki iyileştirmeler bu 

hizmetlere ulaşmayı kolaylaştırarak ihtiyaç sayısının artmasını da beraberinde 

getirmektedir (Home Rehabilitation Products and Services, 2015). 

Ülkemizde ise tıbbi sektörde faaliyet göstermekte olan her ticari işletmenin kayıt 

yaptırması zorunlu olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde ki bir veri arşivi olan Ulusal Bilgi 
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Bankası verilerine göre Türkiye’de fizik tedavi cihazı ithal eden firma sayısı 13 adettir. 

(TİTCK Bilgi Bankası, 2018 ) 

Fizik tedavi cihazlarında diğer tıbbi cihazlarda olduğu gibi ürünün etkinliğinin 

kanıtı olarak bu ürün ile ilgili yapılmış klinik çalışmalar pazarlaması esnasında tercih 

edilmesinde önemli rol oynar. Potansiyel müşteri ürünü daha önce kullanmış ve çeşitli 

uygulamalardaki sonuçları içeren klinik araştırmaları okuduğunda etkisi hakkında fikir 

sahibi olacaktır.  

Ürünün popülerliği ve marka bilinirliği satış performansında etki edebilir. 

Üreticinin kongre ve fuar etkinliklerine katılarak daha çok sayıda kişiye ulaşması ve 

ürünü tanıtması gerekir. Sektörde belli konularda uzman kullanıcıların tercih ettiği 

ürünler popülerlik kazanarak tercih sebebi olabilmektedirler. Ürünü üreten firmanın 

marka imajı ve üretmiş olduğu cihazların dayanıklılığı da karar vericileri etkileyen 

faktör arasında gösterilebilir. 

Fizik tedavi cihazları ürün çeşitliliğine göre sektör bölümlemesi yapıldığında  

cihazlar ve aksesuarlar olarak iki ana bölümde toplanmaktadır. Cihaz bölümünü 

hidroterapi, kriyoterapi, sürekli pasif hareket, elektrik stimülasyonu, ısı terapisi, 

terapötik egzersizler, ultrason ve diğerleri ( lazer terapi, traksiyon ve parafin terapisi) 

olarak sınıflandırmak mümkündür. Aksesuar bölümü ise ortezler ve diğer destekleyici 

ekipmanlar (tekerlekli sandalye, baston, yürüteç vs.) olarak sınıflandırılabilir. Tıbbi 

cihaz bölümü yaklaşık %65 ile 2014 yılında küresel fizyoterapi sektörünün en büyük 

payına sahiptir (Physiotherapy Equipment Market, 2018).  

Bu bölümler arasına son yıllarda popüler hale gelen ve hastaların rehabilitasyon 

sürecine katkısı oldukça yüksek olan robotik rehabilitasyon cihazlarını da eklemek 

gerekir. Özellikle inme sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde hastaların hareketlerini 

destekleyici, eğitici olan ve kaybedilen fonksiyonların geri kazanılmasında önemli bir 

rolü bulunan robotik sistemlerin yaygınlaşması hız kazanmıştır. Bu yaygınlaşmada 

gelişen teknolojinin de rolü bulunmaktadır. Yazılım, elektromekanik ve sensör 

sistemlerindeki yenilikler sayesinde daha etkili tedavi sunan cihazlar geliştirilmektedir. 

Bu sistemleri üreten başlıca firmalar arasında Hocoma, Ekso Bionics, Reha Technology, 
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Tyromotion vb. sayılabilir. Türkiye’de ise Robogait isimli yürüme rehabilitasyon robotu 

üretilmekte ve pek çok merkezde kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

BÖLÜM 2. TIBBİ CİHAZLARIN SATIŞI 

 

Herhangi bir sektörde ürün ve/veya hizmet satmak amacıyla firmanın ve alıcının 

koşullarının yanında çevre koşullarını da değerlendirerek gerçekleştiren çabalara satış 

denir (Yamamoto, 2009). 

Satış, bir işletmenin dış dünya ile iletişim kurmasını sağlayan en önemli 

fonksiyonlardan biridir. Çünkü satış, işletmelerin ürün ve hizmetleriyle dış dünyaya 

açan, ürün ve hizmetlerini müşteriye sunan ve sektördeki değiş tokuşun 

gerçekleştirilmesini sağlayan, çoğu zamanda satın almayı tekrar ettiren bir 

fonksiyondur.  

Tıbbi cihazlar satış şekli ve ürün yapıları itibariyle endüstriyel ürünler grubuna 

girmektedir. Endüstriyel ürünlerin pazarlamasında kullanılan yöntemler arasında en 

yaygın olanı kişisel satıştır. Cihaz bedellerinin yüksek olması, eğitim almadan yanlış 

kullanımda ciddi zararlara sebebiyet verebilecek olması, kullanımda uzmanlık 

gerektirmesi gibi sebepler yüzünden tıbbi cihazların diğer satış yöntemlerinden olan 

telefonda satış ya da internet üzerinden satış yöntemleriyle satılması tercih 

edilmemektedir.   

2.1. Kişisel Satış 

Sanayi devriminden sonra üretilen malların paraya dönüştürülmesini sağlamak 

yani satılması için bu ürünlerin talep sahiplerine tanıtılması gerekmektedir.  

Satış elemanı veya kısaca satışçı müşteriyle yüz yüze gelerek konuşur, anlaşır, 

ödeme yapılır, malın el değiştirmesi sağlanır ve böylece satış gerçekleşmiş olur. Satışçı, 

belirtilen eylemlerde sattığı malın faydalarını açıklar müşterinin ihtiyaçlarına en uygun 

çeşitleri ve nitelikleri satın almalarına yardımcı olur (Taşkın, 1993). 

Kişisel satış, iknaya dayalı bir iletişim süreci olup, satışçının amacı bir alıcının 

ya da alım grubunun satın alma kararını etkilemesidir. Bu amaç, tüm mesaj ve iletişim 

çabalarının önceden tasarlanmasıyla gerçekleşir. İletişimi başlatacak ve geliştirecek 

olan, kuruluşun satış gücüdür yani satış temsilcisi, satış sorumlusu vb. isimlerle 

adlandırılırlar. Hatta satış mühendisi, misyoner satıcı gibi çeşitli adlar da alan satış 



15 

 

gücü, iletişim sürecini ilk başlatan kaynaktır. Bu kişiler çeşitli satış mesajlarını geliştirir. 

Satış sunuşunu, vücut dili ve yardımcı satış malzemeleri kanalıyla olası alıcıya gönderir. 

Alıcı, yapılan satış sunuşundaki mesajı algılar, yorumlar ve tepkisini verir. Bu 

çerçevede ‘kişisel satış, kişisel iletişim aracılığıyla alıcıların ikna edilmesine yönelik 

çabalar toplamı’ olarak tanımlanabilir (Kurumsal İletişim Yönetimi, 2005).  

2.2. Kişisel Satış Şekilleri 

Kişisel satışın kendi içinde değişik şekilleri bulunmaktadır. Ürüne ve yapılan işe 

göre farklılık gösteren bu şekilleri aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür 

(Taşkın,1994):  

1- Malların alıcıya gönderilmesini sağlayan 

2- Tezgahta satılan ürünleri, sipariş alan 

3- Siparişi alan buna göre satış işleri yapan 

4- Müşteri ziyareti ve iyi duygular yaratan 

5- Teknik bilgi gerektiren 

6- Dayanıklı tüketim malları gibi somut ürünleri satan 

7- Sigorta, eğitim vb. soyut ürün satan 

Tıbbi cihaz sektöründe bu satış şekilleri zaman zaman kullanılmakta ve bunların 

birden çoğu aynı anda sunulabilmektedir. Şöyle ki müşteri ziyareti yaparak müşteride 

iyi duygular yaratan, teknik ve klinik bilgilere sahip olup somut ürün pazarlayan ve 

ürünlerin alıcıya gönderilmesini sağlayan bir satışçı tıbbi cihaz satış personelidir.  

Satışçılar satış yönlü ve müşteri yönlü olarak ikiye ayrılır (Yamamoto, 2007). 

Tıbbi cihaz satış personelleri genelde bahsi geçen her iki tür işi de gerçekleştirirler. 

Kişisel satış işini yapan elemanların her firma içerisinde farklı isimlendirmeleri 

bulunur. Bunları sıralarsak “satış mümessili, satış temsilcisi, satış uzmanı, satış 

personeli, satış elemanı, satış sorumlusu, satış danışmanı, satış görevlisi, satış yetkilisi, 

satış memuru, teknik satış temsilcisi, satış mühendisi, satış müfettişi, satış yardımcısı, 

satış asistanı” gibi adlandırmalar sıkça karşılaşılanlardır (Yamamoto, 2007). 

Günümüzde yabancı firmaların ülkemizde direkt satış ofisleri açmaları ve küreselleşen 

sektör ile birlikte bu isimlere İngilizce kökenli olanlarda eklenmiştir. Örneğin; sales 
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representative, territory manager, account manager, key account manager, project 

manager vb.  

Pazarlanan ürünün kurulması ve çalışması için ön hazırlık yapılması gerekiyorsa, 

bu altyapı hazırlıklarına hakim olan satış temsilcileri de bulunmaktadır. Sağlık 

kuruluşunun proje aşamasından itibaren potansiyel müşteri ile iletişim içinde bulunan 

bu satış temsilcisi, proje müdürü ya da proje satış sorumlusu gibi sıfatlar ile anılır. 

2.3. Kişisel Satışın Bileşenleri  

Kişisel satış yönteminde satışın gerçekleşmesi için yapılması gereken hazırlıklar 

vardır. Satış personeli pazarladığı tıbbi cihazın teknik ve klinik özelliklerini 

öğrenmelidir. Ürünün hazırlanma aşamasında ve piyasaya sunulduktan sonra 

yayımlanan klinik araştırmaları okuyarak kullanıcıya ve hastaya sağladığı faydalar 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Cihazın teknik özelliklerini ve rakiplere göre 

üstünlüklerini de bilmelidir. Cihazın pazarlaması gereken hedef kitleyi ön araştırma 

aşamasında belirlemeli ve buna göre ziyaret programı hazırlamalıdır. Ziyaretlerinde 

ürünü sunmalı ve ürün olmadan karşılaşılan problem ya da eksiklikler ile bu ürün ile 

sağlanacak avantajları belirterek farkındalık sağlamalıdır. Müşterinin sorularına yeterli 

bilgilerle cevaplar vermeli ve siparişin alınma noktasına gelindiği zaman işini takip 

ederek teslimat ve kuruluma kadar olan süreçte devrede olarak koordinasyon 

sağlamalıdır.  

2.4. Kişisel Satış Süreci 

Anderson (2000), kişisel satışı satışın kalbi ve satışın temeli olarak ikiye 

bölmüştür. Ardından bunları kendi içlerinde kısımlara ayırmıştır. 
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            Şekil 1.1 Kişisel Satış Süreci 

Kaynak : Anderson B. R. (2000), Professional Selling, 4th Edition, ABD. 

Şekil 1.1’de görüldüğü gibi satışın temelini oluşturan unsurlar ziyaret öncesi 

çalışma, arama, dış görünüm, ürün bilgisi, kişilik, iletişim ve zaman yönetimidir. Bunlar 

olmadan bir sonraki aşamaya geçmek satışı getirmeyebilir. Satışın kalbi ise sırasıyla 

ziyaret, sunum, ürün gösterimi, itirazları karşılamak ve kapanıştır.  

Anderson ve Alan’a (2004) göre kişisel satış bileşenlerini 7 kademede sıralamak 

mümkündür. Her aşamada hangi adımların atıldığını incelemek ve buna göre süreci 

yönetmek önemlidir.  
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Tablo 2.1 Kişisel Satış Bileşenleri 

1 Potansiyel Müşterilerin belirlenmesi 

2 Hazırlık 

3 Potansiyel Müşterilere Ulaşma ( İlk Ziyaret ) 

4 Tanıtım ve Sunum 

5 İtirazların karşılanması 

6 Son Karar 

7 Takip ve satış sonrası servis 

 

Kaynak: Rolph, E. A. & Alan J. D. (2004), Personal Selling, Houghton Mifflin 

Company, S. 68 

Tablo 2.1’de gösterilen kişisel satış bileşenleri ilk aşamadan başlayarak 

sıralanmıştır. Öncelikle potansiyel müşteriler belirlenir ve buna göre hazırlık yapılır. Bu 

müşterilere ilk ziyaret gerçekleştirilir ve bu ziyarette tanıtım ve sunum gerçekleştirilir. 

Tanıtım sonrasında müşteriden gelen itirazlar cevaplanır ve son karar verilir. Bunun 

ardından takip ve satışın gerçekleşmesinin ardından satış sonrası servis süreci başlar.  

2.4.1. Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi 

Bu adımda piyasadaki potansiyel müşterileri içeren bir liste hazırlanmalıdır. Bu 

liste oluşturulurken başvurulabilecek kaynaklar, ilgili ürünün niteliğine göre değişebilir. 

Örneğin sağlık sektöründe kullanılması planlanan bir cihazdan bahsedildiğinde, cihazın 

kullanılabileceği klinik branşların dernek sayfalarından kullanıcı bilgisine, kullanıcı 

bilgilerinden de hastane isimlerine ulaşılabilir. Ayrıca kongre sayfalarındaki katılımcı 

listesinden ve kongre kurulundan potansiyel müşteriler belirlenebilir. Bunlara ek olarak 

firmanın hâlihazırda bulunan telefon rehberi ve referans listesi satışçıya potansiyel 

müşteri listesini oluşturmada yardımcı olabilir. Yurdakul ve Karahan yaptıkları çalışma 

sonucunda şirketlerin potansiyel müşterileri hakkındaki bilgileri büyük çoğunlukla 

telefon (% 56.5) ve işletmelerin internet siteleri yoluyla (% 30.4) sağladıklarını 

belirtmişledir (Yurdakul ve Karahan, 2005). Belirlenen kaynaklardan mevcut 

kullanıcılara ulaşılabilecektir ancak yeni tıbbi cihaz kullanıcılarına ulaşabilmenin yolu 

üniversite fakültelerinin araştırılmasından geçer. Günümüzde artan sayısıyla dikkat 

çeken tıp fakülteleri ve sağlık bilimleri meslek yüksekokulları yeni potansiyel 
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müşterilerin habercisidir. Ancak yanlış oluşturulan bir liste zaman ve para kaybına da 

sebep olabilir. 

2.4.2. Hazırlık 

Bu aşamada satış elemanı oluşturmuş olduğu potansiyel müşteri listesindeki 

kayıtlar hakkında detaylı bilgi toplamaya çalışır. Potansiyel müşterinin doğum yeri, 

daha önce çalışmış olduğu kurum, mezun olduğu okul vb. gibi bilgileri öğrenmesi 

müşteri ile bir ilişki kurmak için satış personeline yardımcı olacaktır. Toplantı 

öncesinde yapılacak olan bu ön araştırma, satış sürecinde ve toplantı esnasında olumlu 

atmosferin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Satış personelinin müşteriyi etkileme 

becerisinin performansa etki ettiği, doğru tanınan müşteriye uygun yaklaşım ile başarıya 

daha kolay ulaşılabileceği bilinmektedir (Weitz, 1978). Nihayetinde satış personeli, 

görüşme için randevu talebinde bulunmalıdır. Bu husus her zaman kolay olmayacaktır. 

Müşterilerin zaten yoğun iş ortamlarında ve dar vakitlerinde size zaman ayırmasını 

sağlamak zorunda kalınabilmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için kimi zaman iş 

ortamı dışındaki mekanlar daha elverişli olabilir. Örneğin bir kongre etkinliğinde ya da 

bir seminerde yapılacak görüşme daha sakin ve samimi bir ortam sunabilir. Aksi halde 

bir doktorla görüşebilmek için hastalarının bitmesini ya da ameliyattan çıkmasını 

beklemek zorunda kalınabilir. Ayrıca bazı kurumlarda satış personelinin doktor ziyareti 

saat ve günleri sınırlandırılmıştır. Bunları önceden öğrenmeli ve ziyaret programının 

buna göre belirlenmesi vakit kaybının önüne geçecektir. Satış performansı düşük olan 

satış temsilcilerinin planlamaya daha az önem verdiği tespit edilmiştir ( Yeniçeri ve 

Yücel, 2009). 
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2.4.3. Potansiyel Müşterilere Ulaşma (İlk Ziyaret)  

İlk izlenimin hayatta ne kadar önemli olduğu zaten bilinen bir gerçektir. Bir de 

bunun iş için olduğu düşünüldüğünde ne kadar özen gösterilmesi gereken bir husus 

olduğu ortaya çıkar. Müşteri ile ilk görüşme öncesindeki kılık kıyafet tercihi çok 

önemlidir. İlk görüşmede güven oluşturmak öncelikli hedef olacağı için işe olan 

hakimiyetinin göstergesi; ürün hakkında sahip olunan bilgi kadar işe ve müşteriye olan 

saygının kıyafet ile gösterilmesidir.  

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Milliyet İK ve insankaynaklari.com’un son 

araştırmasına katılan 62 bini aşkın kişinin yüzde 56’sı iş hayatında dış görünüşün en 

önemli unsur olduğuna inanmaktadır (http://www.milliyet.com.tr/dis-gorunus-is-

hayatinda-ne-kadar-etkili--ik-968974/ , erişim tarihi 24 Kasım 2018). Solnick ve 

Schweitzer’e (1999) göre dış görünüşü daha düzgün ve etkileyici olan insanlar diğer 

insanlara göre pazarlık görüşmelerinde daha avantajlıdır. 

İlk görüşmede doğru sorular sorarak müşterinin ürüne olan ihtiyacı ona 

hissettirilmeye çalışılır ve ilgi uyandırılır. Görüşme süresince müşterinin güvenini 

kazanmak için tutarlı ve kendinden emin olunmalıdır. İşine ve konusuna hakim bir satıcı 

kendisine sorulacak sorulara da verdiği cevaplarla bunu ispatlayabilir. Toplantı 

öncesindeki çalışmalarda ihtiyaç tespit edilmişse bu çerçevede bir sohbet yürütülür. 

Örneğin bir doktor görüşmesinde satmaya çalışılan cihaz ile ilgili bir klinik araştırmada 

bu doktorun ismi geçiyorsa zaten almaya niyeti olacağı düşünülebilir. Aynı zamanda 

araştırmada rekabet olabilecek bir başkasının ismi geçiyorsa, müşteride ilgi uyandırmak 

için bu bilgi de kullanılabilir.  

2.4.4. Tanıtım ve Sunum 

Tanıtım aşaması görüşmeden sonraki adımdır. Tanıtım sözlü ve görsel 

malzemeler ve numuneler kullanılarak yapılabileceği gibi fuar ortamları da tanıtım için 

önemli araçlardır. Burada satış personeli pazarladığı ürünün niteliğine göre örnek bir 

ürünü tanıtım amacıyla numune olarak kullanabilir. Ya da bilgisayar ortamında bir 

görsel sunum yapabilir. Bunlar sunumun araçlarıdır. Tıbbi cihazlara ilişkin olarak 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan bu linkteki 

https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(o5lfhjrjhbsjie4ke4pcxpuu))/Home/Goster/40508?Aspx

AutoDetectCookieSupport=1 tanıtım faaliyetlerine uygun hareket edilmesi önemlidir. 

https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(o5lfhjrjhbsjie4ke4pcxpuu))/Home/Goster/40508?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(o5lfhjrjhbsjie4ke4pcxpuu))/Home/Goster/40508?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Sunumdaki amaç müşterinin dikkatini çekerek ilgi uyandırmaktır. Ürünü elde etme 

duygusunu aşılayabilmek ve ihtiyaca uygun konfigürasyon ile satın alma noktasına 

müşteriyi getirebilmek önemlidir. 

2.4.5. İtirazların karşılanması    

İtirazların karşılanması aşaması satıştaki en önemli noktalardan biridir. 

Müşterinin aklındaki sorulara verilecek doğru ve aydınlatıcı cevaplar, ürün ile ilgili 

varsa ön yargıların kırılması için satış personelinin kendi yeteneğine güvenmesi gerekir. 

Bu aşamada başarısız olunursa alım gerçekleşmeyecektir. 

Ürünü beğenmediğini söyleyen müşterinin itirazını karşılayarak bu itirazın 

ortadan kaldırılması gerekir. Bu itiraz müşterinin ürünü almak istemediğini açıkça 

söylemek yerine uydurulmuş bir itirazda olabilir. Bu durumda yapılan itirazlar 

müşterinin gerçek niyetini göstermeyebilir (Durmaz ve Karaman, 2015). Müşterinin 

yalan söylemesi ya da ürünü beğenmemesi durumlarında satış personeli uyanık 

olmalıdır. Eğer müşteri karar vermek için yeterince ikna olmamışsa zaman isteyecektir. 

Bu da ya farklı bir ürünü deneyecek ya da alım yapmayacak anlamına gelir. Bu 

durumda görüşmeden sonra müşteri telefonla aranmalı ve takip edilmelidir. Ancak bu 

aramalar çok sık ve tekrarlı olmamalı aksi durumda müşteri sinirlenebilir ya da sizden 

bıkabilir. 

2.4.6. Son Karar 

Bu nokta satış personelinin müşteriden ürünü satın almasını beklediği ve müşteri 

tarafında da ikna olma aşamasıdır. Bu aşamaya gelinmeden önce sunum esnasında 

müşteriyle iletişim içinde olarak ve ona sorular sorarak ürünün özelliklerini gerçekten 

anladığından emin olmak gerekmektedir. 

Ürünün fiyatı ve satış personelinin bu fiyat üzerinden yapabileceği indirim oranı 

firma ile de bağlantılıdır. Firma satış personeline belirli bir indirim oranını önceden 

belirtmiş olmalıdır. Ödeme vadesi, peşinat tutarı gibi durumlara karşı satış personeli 

fiyat ile önceden belirlenen limitler dahilinde esnemeler yapabilmelidir.  

Tıbbi cihaz sektöründe de müşterinin satın alma yöntemi ve ödeme vadesi gibi 

elemanlar satış personelinin fiyat ile yapabileceklerini belirler. Ayrıca firma satış 

fiyatını varsa rakiplerin sektör durumuna ve ürünün niteliğine göre belirlemiş olmalıdır. 

Ürünün avantajları ve üstünlükleri ile belirlenmiş olan satış fiyatı arasında bir bağ 
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olmalıdır. Aksi halde aynı özelliklerdeki farklı bir markanın ürününü daha uygun fiyata 

bulan müşteri alımdan vazgeçecektir.  

Jobber ve Lancaster’a (2009) göre satışı sonlandırmanın farklı yöntemleri 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 1.2 Satış Sonlandırma Yöntemleri 

Kaynak: David Jobber ve Geof Lancaster, Selling And Sales Management 8th Edition 

Prentice Hall, İngiltere, 2009, S.269 

Bunlardan Ön Anlaşma Sunma yöntemi tıbbi cihazlar için uygulanabilir. Cihaz 

satınalma süreçleri uzun süreli bir işlem olduğundan ilk görüşmede sipariş sorgulamak 

itici ve ürkütücü olabilir. Bu sebeple potansiyel müşteride ilginin uyandırılmasından 

sonra gelecek süreci yönetebilmek adına tahmini talep tarihi, bir sonraki randevu tarihi 

gibi sorgulamalarla görüşme sonlandırılmalıdır.  

2.4.7. Takip ve Satış Sonrası Servis 

Satış işleminin bitmiş olması satış personelinin de işinin bittiği anlamına 

gelmemektedir. Doğru ürünün zamanında teslimatı, gerekiyorsa kurulum işleminin 

teknik servis ile organize edilmesi ve oluşabilecek problemlerin takibi ile çözümü satış 
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personelinin görevleri arasındadır. Memnun müşteri referans olarak size başka müşteri 

getirecektir. 

2.5. Satış Personelinde Olması Gereken Özellikler 

Kişisel satış yönteminde ürünü pazarlayan kişi olan satış personelinin ürünün 

satın alınmasına katkı sağlayabilmesi için bazı özellikleri barındırması ve bu 

özelliklerin mümkünse ona kazandırılması gerekmektedir. Mümkün olmayan 

durumlarda olabilir. Örneğin aile baskısı içinde tutucu ortamlarda yetişen bir kişinin bu 

satış yönteminde başarılı olması çok zordur. Satış personelinin satmaya çalıştığı ürün 

hakkında iyi eğitim almış olması gerekmektedir. Bazı durumlarda ürünün niteliğine 

göre satışçıların belli bir akademik eğitime sahip olması beklenir (Taşkın, 1994). 

Örneğin tıbbi sektörde doktor, sağlık teknisyeni, fizyoterapist gibi satış personeline 

rastlamak mümkündür. Ürünün özellikleri o ürünü satmayı garantilemez, bu özelliklerin 

hangi ihtiyacı karşıladığı ya da işi nasıl kolaylaştırdığı müşteriye anlatılmalıdır. 

Satış personelinin pazarladığı ürün hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ürünün 

müşteriye nasıl bir katkı sağlayacağını, hangi problemine çözüm üreteceğini ya da nasıl 

bir değer katacağını öğrenmelidir. Bu özellikleri potansiyel müşterilere anlatabilmesi 

için ürün eğitimi alması gerekir. Bu sebeple firmalar satış personeline belirli sürelerle 

eğitimler düzenlerler. Uluslararası çalışan firmalar distribütörlerini ve onların satış 

personelini eğitmek için toplantılar organize ederler. Bu toplantılar yerinde de olabilir 

ya da günümüz teknolojisi imkanlarını kullanarak internet ortamından da yapılabilir. 

Amaç ürün hakkında yeterli bilgiyi aktarmaktır.  

Satış personelinin kendinden emin olması rolünü iyi oynayabilmesi ürün 

bilgisine, kişisel özelliklerine, eğitimine ve geçmiş tecrübelerine göre değişir. Satış 

personelinin karşısındaki satınalma sorumlusunun kararına etki etmek için kendine 

güveniyor olması hayati öneme sahiptir. Empati yapabilen satışçı müşterinin ne 

istediğini daha iyi anlayabilir ve söyledikleriyle bunu ispatlayabilirse satışçı rolünü iyi 

oynadığını gösterir (Harju,2010).  

Satış personelinin dış görünümü yaptığı işe uygun olmalıdır. Giydiği kıyafet ve 

kozmetik olarak kişisel görünümü işine ve müşterisine olan saygısını ifade eder. Kılık 

kıyafetle kişinin toplumsal statüsü arasında sıkı bir bağ vardır. Belirli bir giysinin moda 
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olmasıyla bu giysinin toplumda belirli bir kesimi temsil etmesi arasında bir ilişki vardır 

(Hakko,1983). 

Satış gücündeki satış personelleri kendilerine güvenmelidir. Kendi kendini 

motive edebilmelidir. Bu motivasyondan yoksun kişiler müşterinin kapısını çalamazlar. 

Bir hastaneye giderek hiç tanımadığınız birinin kapısını çalmak bunu gerektirir. Müşteri 

görüşmelerinde kibar ve sabırlı olunmalıdır. Ancak aynı zamanda güçlü olmalı ve 

eleştirileri de savuşturabilmelidir. Satın alım şartlarını açıkça beyan etmeli fiyat, teslim 

süresi, ürün içeriği ve garanti süresi gibi konuları anlaşılır bir şekilde gerekirse yazılı 

olarak aktarmalıdır. 

Patty ve Hite (1998), satış elemanlarına kendilerini zihinsel olarak satışa 

hazırlama konusunda yardımcı olacak bazı yöntemlerin varlığından bahsetmekte ve 

SALES yöntemi ile satış elemanlarının zihinsel olarak hazırlanmaları için uyulması 

gereken kuralları belirtmektedir:  

"S: Kendine Güven (Self-confidence): Satış elemanı ürün ve hizmeti ile tüketici 

hakkında ne kadar çok şey bilirse kendine olan güveni artar. Güven alıştırma ile 

kazanılır. Alıştırma yap.  

A: Görünüş (Appearance): Adayla ilgilendiği sürece, satış elemanı işletmenin 

kendisidir. İşletmeyi iyi temsil etmesi için, satış elemanı, her zaman fiziksel 

görünümüne dikkat etmeli, temiz, ütülü [giysiler] ve boyalı ayakkabı giymelidir. 

Görünümüne dikkat et.  

L: Dinleme (Listening): Aday, satış elemanının kendini ve ihtiyaçlarını anladığını 

hissettiğinde, satın alır. Dinleme, adayın satış elemanın[ın] kendisini anladığını, 

hissetmesine yol açar. Onlara sorular sorarak, konuşturarak, komplimanlar yapılır. 

Dinlediğini göster.  

E: Arzu, şevk (Enthasuasisim): Satış elemanının hem kendi hem de aday için arzulu 

olması gerekir. İşini severek yapmalıdır. Arzulu olmak için, arzulu hareket etmek 

gerekir. İşini yaparken arzulu ol. ...  
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S: Hizmet (Servicing): Satıştan sonra hizmet sağlama hayati değerdedir. Hiç kimse 

kendine bir şeyler satan ve sonra kendini unutan, satış elemanından bir şeyler almaktan 

hoşlanmaz. Satış sonrası hizmet sağlayacağını göster ve sağla  

2.6. Satış Personelinin Görevleri 

Geçmişte geleneksel pazarlama yaklaşımlarında olduğu gibi ürün ve hizmetlerin 

satın alınmasını ve benimsenmesini sağlayan aktiviteler günümüzde sadece reklam, 

halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış vb. gibi tutundurma çabalarıyla sınırlı 

değildir. Günümüzde tüketiciler marka ile ilgili mesajları bir arkadaş sohbetinden 

gazetedeki bir makaleden, dükkanda ürünün sunuluş biçiminden müşteri hizmetlerinde 

kendilerine davranış biçiminden ve santralde telefonda konuşulma tarzında 

alabilmektedir (Yurdakul, 2003). 

Ürünün stili fiyatı paketin şekli ve rengi satış görevlisinin tavırları ve giyinişi, 

iletişim kurulan yerin dekoru, firmanın basılı kağıtları, bunların hepsi diğerlerine bir 

şeyler iletmektedir. Her marka teması müşterinin firma hakkındaki görüşünü 

kuvvetlendiren ve zayıflatan bir izlenim sunmaktadır. Bütün pazarlama karması 

aralarında uyum ve devamlılık bulunan bir mesaj ve stratejik planlama sunmak için 

bütünleştirilmiştir (Kotler, 2000). 

Ürünün pazarlaması pek çok kanaldan yapılmakla beraber bunların bütünlük 

içinde olması ve aynı mesajı önemlidir. Satış personeli de bu kanallardan birisidir.  

Satış personelinin işiyle uyum süreci yaklaşık 6 ay sürer. Bu sürede gerekli 

eğitimi alır, amaçları öğrenir. Satış personelinin amacı satış yapmaktır. Mevcut satış 

seviyesini korumaya çalışarak diğer taraftan da arttırmanın yolları ararken aynı zamanda 

müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşterilerle ilişkileri sürdürmek için çaba 

harcamalıdır. 

Kişisel satış yönteminin başarılı olmasına etki eden unsurlardan birisi de 

potansiyel müşterinin satış temsilcisinden beklentisidir. Bu özelliklerin en genel olanları 

aşağıdaki gibidir: 

- Müşteriye ürün hakkında doğru bilgi vermesi, ürünün yapabildiğinden fazlasını 

sunmaya çalışmaması 
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- Rakipler firmaları eleştirmeden kendi ürünü hakkında bilgi vermesi 

- Müşterinin ihtiyaç duyduğundan fazlasını satmaya çalışmaması 

- Satış işleminden sonra da müşteri ile ilişkisini devam ettirmesi ve olası 

sorunların takibini yapması 

- Satış koşulları hakkında; teslim süresi, ödeme şekli, garanti süresi, gerekliyse 

yedek parça ihtiyacı hakkında doğru bilgiler vermesi 

- Temsil ettiği firma hakkında gizli bilgileri müşteri ile paylaşmaması 

Bu özelliklere tıbbi cihaz satış temsilcisi için bazı eklemeler yapılabilir. Bunlar 

cihazın teknik detaylarına göre değişiklik gösterebilir ancak genelleme yapılırsa şöyle 

sıralanabilir;  

- Cihazın klinik uygulama alanlarına hakim olması 

- Cihaz hakkında varsa yayınlanmış klinik çalışmaları bilmesi 

- Cihazın uygulamaya yönelik aksesuarları varsa bunları önermesi 

- Satış sonrasında olabilecek sarf malzeme ihtiyacı gibi ek maliyetler hakkında 

bilgi vermesi 

- Cihazın ömürlü parçası varsa bunun bedelinin açıkça belirtilmesi 

- Cihazın özelliklerini anlatırken bu özellikler içinde opsiyonel olanlar varsa 

bunların bedelinin fiyat teklifinde belirtilmesi 

- Aynı cihaz farklı kliniklerde kullanılabiliyorsa ve bunun için ek aparatlar 

gerekliyse bu aparatlar ve bedelleri hakkında bilgi vermesi 

- Cihaz montajı için gerekiyorsa eğer müşterinin yapması gereken ön hazırlıkları 

açık ve net bir şekilde eksiksiz belirtmesi 

- Cihazın varsa eğer bakım ve kalibrasyon süre aralığı ile bunların maliyetleri 

hakkında bilgi vermesi 

2.7. Müşterinin Firma Tercihi 

Hastanelerin doğru ürünü doğru bilgiyi doğru zamanda doğru fiyattan doğru 

hasta için doğru zamanda tedarik etmesi hayat memat meselesidir (Gundersen 2009). 

Bu gerekliliklerin hepsi tedarikçi firmanın her bir departmanının önemini belirtir. 

Ürünleri tedarik eden firmalar ile müşteriler arasındaki iletişim satış personeli ile 

gerçekleştirilir. Bu iletişim zamanla kişisel bir ilişkiye döner ve tedarikçi firma ile 
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müşteri arasında bir bağ oluşur. Bu bağı kırmak isteyen rakipler muadil ürünü çok 

düşük fiyatlara teklif ederek müşteriyi kendilerine çekmek isterler. Bu durumda kalan 

müşterilerin davranış şeklini ispatlayan bir kesin araştırma bulunmamaktadır (Wathne et 

al., 2001).  

Kişilerarası ilişkiler, kuruluşlar arasında iletişimi sağlayan personelin yakınlık 

durumu ve kişisel ilişkisi kadar kavramsallaştırılır. Alıcı ile tedarikçi ilişkileri açısından 

bakıldığında kişilerarası ilişkiler iletişim kuran personeli aracılığıyla gelişir (Baker, 

1990). Tıbbi cihaz satışı yapan firmaların potansiyel müşteriler ile iletişimi satış 

personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir. Satıştan sonra müşterinin muhatap olacağı teknik 

servis personeli, muhasebe elemanı gibi firma çalışanları da satış personelinin 

oluşturduğu firma imajını devam ettirmelidir.  

Gurgen ve Tag (2017) yaptıkları anket araştırmasında hastanelerin pek çok 

tedarikçi arasından nasıl birini seçtiklerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda 

özellikli ve pahalı cihazların satın alınmasında tedarikçi firmanın yetenekleri ve uzun 

dönemli güvene dayalı ilişkiler kurulması tedarikçi seçimi kriteri olarak öne 

çıkmaktadır (Gurgen ve Tag, 2017). 

Bahadori ve arkadaşlarının (2012) 31 hastane yöneticisinin katılımı ile yaptıkları 

hedef medikal cihaz satınalma kararına etki eden faktörlerin önem derecelerini 

belirleyen çalışmada sırasıyla en değer verdikleri faktör kalite, satış sonrası hizmetler, 

marka ve fiyat olarak sıralanmıştır  (Bahadori et al. 2012). 

2.8. Hizmet Sunumunun Satışa Etkisi 

 Satış personeli müşterilere pazarladıklarını ürünleri sunarken bazı yöntemler 

kullanırlar. Bu yöntemi doğru seçmeli ve uygulamalıdır ki müşteriye doğru mesajı 

vererek ve ürünü yeteri kadar anlatarak ilgi uyandırmalıdır.  

Moncrief (1986)’in gözlemlerine göre satış sunum teknikleri endüstriler, ürünler 

ve satış durumlarına göre değişiklik göstermekle beraber satış personeli (Chonko et al. , 

1993) ve satış müdürleri (Peterson & Smith, 1995) satış sunum tekniklerinin satışta 

başarıya ulaşmak için gerekli olduğunu belirtmektedir. Doğru bir sunumda müşteri 

beklentilerinin doğru anlaşıldığı ve sunumu yapılan ürün ile bu beklentilerin 

karşılanacağı aktarılmalıdır. Ürünün katkılarından bahsederken rakip ürünlerle 
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kıyaslaması yapılmalı ve ürünün kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çare olacağı 

anlatılmalıdır. Satış müdürleri, sunum becerilerinin geliştirilmesinin satış performansına 

olumlu katkı sağladığını düşündükleri için satış personellerinin bu alanda eğitimine 

önem vermektedirler (Johlke, 2006). 

Günümüzde sunum sadece yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda duvara 

yansıtılan ekran üzerinden yapılmamaktadır. Sunumu daha geniş çerçevede 

düşünülmelidir. Müşteriye gönderilen e-postanın ekindeki broşür ya da tanıtım bülteni, 

sosyal medyada paylaşılan bilgiler, internet sayfası bile sunum mecrası olarak 

düşünülebilir. Bu durumda sunum firmanın tüm iletişim kaynaklarını kullanarak 

ürünlerini pazarlaması haline gelmiş olur. Birbiriyle tutarlı mesajlar vererek bu 

mecralarda sunum yapılırsa, satış şansı artacaktır. 

2.9. Kişisel Satışta Ürünün Rolü 

Kişisel satış yönteminde başarıya etki eden unsurlar arasında pazarlanan ürünün 

de rolü bulunmaktadır. Satış personeli pazarladığı ürünü öncelikle kendisinin 

benimsemesi gerekmektedir. Aksi halde inandırıcı bir satış sunumu yapamayacağı gibi 

gelecek itirazları karşılayamayabilir.  

 Referans kullanıcıların ürün hakkında düşünceleri de önemlidir. Referans 

grupları gerçekten de hem bir bilgi kaynağı hem de tüketici karar sürecini etkileyen ve 

tüketicilerin marka lehine veya aleyhine karar vermelerinde yardımcı olan bir etken 

olarak önem taşımaktadır. Bazı restoran sahiplerinin tanınmış gurmeleri etkilemeye 

çalışması, bazı eğlence mekânlarının köşe yazarlarını ağırlaması, bazı kitap, dergi, 

makale gibi bilimsel ve bilimsel nitelikte olmayan yayınların kendini ispat etmiş 

çevrelerce ve ulusal/uluslararası yayınevlerince desteklenmesi hep bu sebepledir 

(Yıldırım, 2016). Forman (2008) yaptığı çalışmada internet üzerinden satışı yapılan 

ürünler hakkında kullanıcıların ürün için yaptıkları yorumların satış performansına 

etkisi araştırmış ve satınalmaya motivasyon katkısı olduğunu belirtmiştir. Bu durumda 

hiç tanımadığınız birinin bir ürün hakkında yorum yapmasıyla satınalma motivasyonunu 

etkilemesi, satınalma düşüncesinde olduğunuz bir ürünü kullanan kişilerle irtibata 

geçerek yorumlarını birebir öğrenmenin satınalma davranışına etki edeceği söylenebilir. 

İhtiyaçları tam karşılayan iyi ürün iyi yorumu da arkasından getirir. Ayrıca referansları 

olumlu olan ürünlerin satılması için daha az efor harcanır. 
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2.10. Endüstriyel Müşteri Satınalma Davranışı  

Endüstriyel satınalma kavramı 1970’li yıllarda ortaya çıkmış olup ilk yapılan 

araştırmalarda sanayi üretimi yapan firmalara odaklanmıştır. Hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların satınalma davranışlarına yönelik çalışma daha az sayıdadır.   

Tıbbi cihazlar endüstriyel satış alanına girmektedir. Endüstriyel ürün satın alma 

süreci ve müşterinin bu ürünleri satınalma davranışıyla son tüketiciye sunulan ürünlere 

ilişkin süreç ve müşteri satınalma davranışları birbirinden farklıdır. 

Endüstriyel satın almalar normal bir kuruluşta bütçe, bedel ve karlılık başlıkları 

tarafından etki altındadırlar. Ayrıca endüstriyel satınalma sürecine karar vermeye pek 

çok kişi dahil olur ve bağımsız ve organizasyonel çıkarlar ile insanların fikirleri 

arasında karmaşık bir tartışma olur (Weber & Wind, 1972). Özel sağlık kuruluşlarının 

gelir kaynaklarından biri sosyal sigorta ödemeleridir. Bu ödemelerin tutarı sağlık 

uygulama tebliği olarak her yıl devlet bütçesi tarafından belirlenir ve yayımlanır 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.17229&MevzuatIliski=0&s

ourceXmlS, erişim tarihi 29.12.2018). Bu fiyat tablosundaki ödeme tutarları, sağlık 

kuruluşlarının harcama bütçelerini belirlemelerine ve ücret politikalarını yani 

karlılıklarını ayarlamalarında etkili olur.  

Satınalma kararına etki eden kişilerin oluşturduğu grup karar verici gruptur. Bu 

grup içerisinde inceleyen, sorgulayan, diğer alternatifler marka ve tedarikçiler ile 

kıyaslama yapanlar vardır. Bu kişilerin rolleri kullanıcı, etki edici, karar verici, alıcı ve 

mesafe koyandır. Medikal cihaz satınalma sürecinde bu rolleri doktor, uygulayıcı, 

biyomedikal departmanı, satınalma departmanı, hastane yöneticisi almaktadır. 

Uygulayıcı ürünü kullanan kişidir ve araştırma konusu fizik tedavi cihazlarında 

uygulayıcı fizyoterapisttir. Burada mesafe koyanlar rolünü kuruma göre güvenlik 

görevlisi, doktor sekreteri ya da yönetici asistanı üstlenmektedir. Tedarikçi ile iletişime 

geçme yetkisine sahip olan kişiler ürün hakkında bilgi toplar, özellikleri ve alternatifleri 

belirler, tedarikçi listesi oluşturabilir. Etki edici ve karar verici rolünü bazı kurumlarda 

aynı kişiler yürütse de bazı kurumlarda her iki rolü de aynı kişi yada departman 

üstlenebilir. Etki edici rolünü karara doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden olarak 

nitelendirirsek, karar verici rolü alternatifler arasında seçim yapan olarak açıklanabilir. 

Bu rolleri hastane yöneticisi ve satınalma müdürü yerine getirebilmektedir. 
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Karar verici son karar aşamasında aynı kalitede ve aynı fiyat civarında iki firma 

arasından birini seçmek durumunda kalırsa kişisel hisleri ön plana çıkabilir. Firmanın 

satış personeli ile olan ilişkisi ya da hediye getirilmesi veya bir jest yapılması kararda 

etkili olabilir (Weber & Wind, 1972). 

Teknolojik, ekonomik, politik, yasal ve kültürel faktörler satınalma kararını 

etkileyen çevresel faktörlerdir. Buradaki en önemli etken pazarlamadan dolayı ulaşan 

mesajlardır. Bu faktörleri medikal cihaz sektörü olarak incelememiz gerekmektedir. 

Teknolojik faktörler daha faydalı tedavi veya daha uzun kullanım ömrü gibi maddeleri 

içerebilirken kültürel faktörler toplumun sosyal alışkanlıkları ve yaş ortalamasını 

içerebilir. Örneğin fizik tedavi cihazları genç nüfusun sakatlanması sonucunda 

kullanılmasına gerek duyulduğu gibi yaşlı nüfusun yaşa bağlı rahatsızlıklarını 

gidermede de kullanılabilmektedir. Politik ve yasal faktörleri bir arada ele almak 

gerekebilir. Politik karar vericiler sağlık politikalarını belirlerken aynı zamanda 

kanunda çıkartma yetkisine sahiptirler. Bazı tedavi yöntemleri politik kararlar sonucu 

desteklenebilirken bazı tedavilerin devlet tarafından karşılanmasından vazgeçilebilir. Bu 

durumda sektör doğrudan etkilenebilir, sağlık kuruluşları politik karar vericilerin 

yönlendirmesiyle desteklenen tedavilere uygun ekipman satınalmaya ağırlık verebilirler. 

Ürünün bedeli satınalma kararına etki eden unsurları değiştirebilir. Bazı 

kurumlarda bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması için bölüm 

yöneticilerine belirli bütçe limitine kadar satınalma yetkisi verilmektedir. Bu gibi 

durumlarda ürünü satmak isteyen satış personelinin sadece satınalma yetkilisini 

etkilemesi yeterli olabilir.  
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Şekil 2.1. Endüstriyel Müşteri Satınalma Davranışı 

Kaynak: Sheth  J.N.(1973). A Model of Industrial Buyer Behaviour, Journal of Marketing,  37, 4. 

Şekil 2.1’de endüstriyel satın alma davranışına etki eden unsurlar genelleme 

yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır. Sheth (1973) burada satın alma davranışına etki 

eden çok sayıda ilişkisel kavramı ve etken unsurlarını bir arada göstermeye çalışmıştır. 

Bilgi kaynakları altında satış personeli en üst sırada bulunmaktadır. Bu şekli fizik tedavi 

cihazı satınalmasına uyarlarsak eğer satınalma karar vericileri arasında bulunan 

“mühendisler” ifadesinin biyomedikal bölümü olarak revize edilebilir. “Kullanıcılar” ise 

doktor ve fizyoterapistler olmaktadır. Bilgi kaynakları arasına klinik araştırmalarda 

girmektedir. Ayrıca cihazların kullanıcıları alım kararına etki eden faktörler arasında 

olduğundan beklentileri sorgulanmalıdır. Bu beklentiler ürün faktörleri altında klinik 

performans, kullanım kolaylığı, dayanıklılık olarak eklenebilir.   

Amerika’da istatistik kurumu verilerine göre 2016 yılında medikal cihaz satın 

alınmasına 173.1Milyar $ harcanmıştır (Donahoe, 2018). 2014 yılında kişi başına düşen 

medikal cihaz harcaması dünya ortalamasında 47$, Amerika’da bu rakam 415$, 

Almanya’da 313$’dır (Espicom, 2014). Türkiye’de ise bu sayı Kalkınma Bakanlığı 

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Kalkınma Raporunda 2014 yılı verilerine göre 32$ 

olarak belirtilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Raporu, 2014). 

Günümüz rekabet çağında artan maliyetler hesapların daha ince yapılmasına 

sebep olmakta ve bu durumdan sağlık sektöründe hem tedarik edilen ürün hem de 
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sunulan hizmet maliyeti olarak etkilenmektedir (Kumar, 2013). Sağlık hizmeti 

sağlayıcıları bu duruma çözüm bulma arayışına girmişlerdir. Türkiye’de özel sağlık 

sektöründe faaliyet gösteren hastaneler ya farklı hastaneler ile ortak satınalma yapmaya 

başlamış ya da kendilerine ait zincir hastaneler varsa merkezileşmeye giderek satınalma 

işlemlerini tek ofisten yönetmeye yönelmişlerdir. Bu şekilde satınalma miktarlarını 

arttırarak birim maliyeti düşürme hedeflenmektedir. Şube sayısı ve kapasite olarak en 

büyük zincir hastanelerin merkezleri İstanbul’da bulunmaktadır. Tıbbi cihaz alımları da 

adet olarak sarf ürünler kadar fazla olmasa da bu merkezler tarafından yapılmaktadır. 

Bunun sebebi Türkiye’nin diğer şehirlerinde bulunan şubelerinde gelen taleplerin tek 

merkezde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeyi yapabilecek yetişmiş eleman 

sayısının az olmasıdır. Hastane sahipleri ve ortakları bu merkezlerde bulunmakta ve 

taleplerin değerlendirilmesinde etkili olmaktadırlar.  

Organizasyonel satınalma kararına etki eden unsurlarda biriside ürün ya da 

hizmetin teknik yapısıdır. Yeni alınacak ürünün teknik değerlendirmesinin doğru 

yapılması bu ürünle beraber gelecek teknolojinin katkısının doğru değerlendirilmesi için 

bir ön çalışma yapılması ve bu çalışmayı yapacak bilgi birikimine sahip olunması 

gerekmektedir (Webster & Wind, 1972).  Merkezi satınalma departmanlarında ya da 

sağlık kuruluşlarının içerisinde bulunan biyomedikal departmanı çalışanları teknik 

değerlendirme neticesindeki görüşlerini karar vericiler ile paylaşırlar. Kullanıcılarda 

satınalma sürecine dahil olabilir ve bazen teknik özelliklerin belirlenmesinde rol 

alabilir. Alınacak ürünü kullanacak olanların satınalma kararına etki etmesi ya da hiç 

alınmamasına karar vermeleri söz konusu olabilir. (Lancaster & Reynolds, 2002).  

Hastanelerde çok farklı tipte çok farklı cihaz farklı departmanlarda farklı 

amaçlarla farklı kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu cihazların performanslarının 

ölçülebilmesi için her bir departman ile yönetim arasında bir iletişim bağı olmalıdır. 

Satın alınan cihazların verimlilikleri ve finansal geri dönüşleri incelenmelidir 

(Robinson, 2008). 

Hastaneler çok sayıda ürün satın almaktadırlar. Bunlardan bazıları kompleks 

teknoloji içeren ürünler olması satınalma işlemini daha karmaşık hale getirmektedir. 

Hastanelerin vermiş oldukları hizmetin sağlık olduğu gerçeği düşünüldüğünde, doğru 
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ürünü doğru hasta için doğru zamanda doğru fiyata doğru bilgi ile almaları oldukça 

önemlidir (Germain et al, 2011). 

2.11. Türkiyede Tıbbi Cihaz Satışı  

Tıbbi cihazların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için üreticiler kendilerine ait 

bir satış ekibi kurabilir ya da sağlık kuruluşları ile aralarında iletişimi sağlayan aracı 

firmaları kullanabilirler. Ülkemizde her iki şekilde de var olan satış organizasyonlarının 

denetlenmesi ve belli bir düzeyde olması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 

yayınlamış olduğu Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

Bu yönetmeliğe göre satış merkezleri internetten tıbbi cihaz tanıtımı yapılabilmekte 

ancak gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet 

üzerinden satışı yapılamamaktadır.  

Bu yönetmelik kapsamındaki cihazların bilimsel ve tıbbi özellikleri hakkında 

sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz 

alanında çalışan teknik elemanlara gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini, bu 

çerçevede cihaz satış ve tanıtım elemanlarının aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve 

dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama, basın veya diğer iletişim araçları 

yoluyla yapılacak duyuruları, bilimsel/eğitsel aktiviteler, toplantılar ve benzeri 

etkinlikler ile yapılacak faaliyetleri kapsar.  

Satınalma yöntemine göre ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının Kamu İhale 

Kanuna göre satınalma yapan ve yapmayan olarak ikiye ayırabiliriz. Kamu İhale 

Kanununda belirtilen kaidelere uymak şartıyla bu kurumlar kendilerine mal veya hizmet 

satın alabilirler. Burada uyulması gereken pek çok madde olmasına karşın bu tezin 

konusunu ilgilendiren ve bu kurumların tezin araştırması kapsamından çıkartan 

maddelere odaklanılacaktır.  

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine 

ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik 

kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici 

hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. 

Kamu İhale Kanunu’nun 3.Maddesinde belirtildiği üzere, teknik şartnamelerde, 

varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya 

yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara 
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yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve 

belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. 

Kamu İhale Kanunu 5812/6 maddesine göre, ihaleye davet edilebilecek aday 

sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde 

ihale iptal edilir ( Kamu İhale Kanunu, 2018).  

Bu durumların karşılanmasıyla ihaleye iştirak edebilecek istekli firmalarda 

çalışan satış temsilcilerinin kendi ürünlerini tercih ettirebilecekleri bir imkân 

bulunmamaktadır. Eşit şartlarda teknik şartnameye uyan ürünlerin fiyat teklifleri 

sunulur ve fiyata göre ilk sıradaki avantajlı teklif sahibi ihaleyi kazanır.  

Özel sağlık kuruluşlarında ise durum bundan farklıdır. Kuruluş içerisindeki idari 

ve teknik bölümler ile sağlık çalışanı ve idarecilerin sürece etkisi bulunmaktadır. Bu 

kişilerle satış personeli birebir görüşme yapma olanağına sahiptirler. Böylece ürün 

hakkında yapılacak sunumlar ve bu sunumlarda satış personelinin göstereceği 

performans ve kişisel özellikleri, ürünün teknik avantajları, fiyat uygunluğu vb. kriterler 

satın alma kararlarına etki edecektir.  

Ürün kullanıcıları, satın alma sorumluları, biyomedikal sorumluları karar 

sürecinde etkin rol oynayan birimlerdir. Satın alınacak ürün hakkında toplanacak 

bilginin kaynağı tedarikçi firmalar olacaktır. Bu firmalardan gelecek bilgiler satış 

personeli aracılığıyla iletilecek olup süreç boyunca satınalma personeli kurum içindeki 

karar vericilerden çok tedarikçi firmanın satış personeli ile daha çok zaman geçirecektir. 

Satın alma kararını etkileyen kişileri düzenli ziyaret etmek ve ürün portföyü hakkında 

bilgi vermek satış personelinin görevidir. Ürünü tanıtmak, faydalarından ve sağlayacağı 

katkılardan bahsetmek, bunları sunumlarla desteklemek ve gerektiği durumlarda ürünü 

demo yapmak satış sürecinin parçalarıdır. Ziyaretler ve tanıtımlar esnasında ikili 

ilişkiler kurulmuş olur. Yüz yüze görüşmelerin sonucunda kurulan bu ilişkinin uzun 

ömürlü olmasını sağlamak gerekir. Burada da kişisel satış personelinde daha önce 

belirtilen özelliklerin bulunması gerekmektedir.  

Saha ziyaretleri sonucunda potansiyel müşteriler ile tanışır, onlara ürün sunumu 

yapar ve ürüne dokunmalarını onu hissetmelerini sağlanır. Böylece klinik ortamda 

cihazın nasıl bir performans gösterdiğini sergilenmiş olur. Bu ziyaretlerin en önemli 

avantajı satıcı ve alıcı kurumlar arasında ilişkileri geliştirmesidir. Faydalarının ve 

avantajlarının anlatılmasından sonra sıra satın alma pazarlıklarına gelir. Burada en iyi 
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fiyatı vermek ve çeşitli karar vericileri ikna etmek gerekmektedir (Smith & Correa, 

2005). 
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BÖLÜM 3. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

 

3.1. Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti özet haliyle müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin 

karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun 

kalma düzeyi olarak da tanımlanabilir (http://www.yeniisfikirleri.net/musteri-

memnuniyeti-nedir-neden-onemlidir/ erişim tarihi 30.09.18). 

Günümüz dünyasında teknolojik yenilikler doğrultusunda ve hızla küreselleşen 

ekonomik sektör sebebiyle piyasaya arz edilen ürünler çok hızlı bir şekilde değişiklik 

göstermektedir. Ayrıca sunulan ürünlerin çeşitliliği ve çabuk tüketilmesi sebebiyle 

atılan hızlı adımların, müşterilerin sürekli bir yenilik arayışına girmesine sebep 

olmaktadır. Müşteriler sektörde ikame malların çok olması ve tedarikçilerin çeşitliliği 

sebebiyle avantajlı ve faydalı ürünleri kolayca seçebilmektedir. Tüm ürünlere ulaşmanın 

internet sayesinde çok kolay hale gelmesi sebebiyle müşterileri elde tutabilmenin yolu 

onları memnun etmekten geçmektedir. Satınalma sürecinde ve sonrasında müşterilerin 

memnuniyet takibi yapılmalı, bu takip sonucuna göre gerekli adımlar atılmalıdır. 

Müşteriler ile kurulacak uzun dönemli ilişkilerle müşteriyi tanımak, tatmin fırsatlarını 

değerlendirmek ve müşterileri sadık tutabilmek, işletmenin pazarlama çabalarının daha 

etkin ve verimli kullanımına da olanak tanır (Oyman, 2002). 

Memnuniyet ürün ve hizmet ile birebir ilişkili olduğu gibi müşterinin firma 

içindeki muhatap olduğu kişilerle de ilgilidir. Günümüzün rekabetçi dünyasında 

pazarlama müdürleri müşteri beklentileri ve müşteri memnuniyeti üzerinde çok fazla 

durmaktadırlar. Her organizasyon kendi müşteri portföyü ve pazarına göre memnuniyet 

durumunu araştırmalıdır. Müşteri memnuniyeti bir standart değil ya da sadece ürün 

kalitesine bağlı değildir. Müşteri memnuniyeti ürün ile müşteri ya da hizmet ile 

sağlayıcı arasındaki ilişkidir (Marangoz , 2007). 

Müşteriyi memnun etmek bir anlamda onun sadakatini kazanmak demektir. 

Memnun müşteri daha az rakip firma araştırır ve daha az fiyat hassasiyetine sahiptir. 

Ayrıca memnun müşteriler kullandıkları ürünleri memnuniyetle ağızdan ağıza 

etraflarındaki insanlara anlatırlar. Hatta bu ürünün avukatlığını bile yaparlar (Ferrell, 

http://www.yeniisfikirleri.net/musteri-memnuniyeti-nedir-neden-onemlidir/
http://www.yeniisfikirleri.net/musteri-memnuniyeti-nedir-neden-onemlidir/
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2011). Müşterilerin bu denli sadakatini kazanabilmek için müşteriler ile olan ilişkilerin 

yönetilebilmesi gerekmektedir.  

3.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası 

literatürde birçok tanım yer almaktadır. Bu tanımlarım temelini oluşturan İngilizce 

“Customer Relationship Management” olarak isimlendirilen ve Türkçe “Müşteri 

İlişkileri Yönetimi” anlamına gelen tabirdir. Kısaltması siarem (CRM) olarak 

okunmaktadır ve bu şekilde yayınlarda ve günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır.   

CRM veri tabanı oluşturma, analiz, müşteri seçimi, müşteri hedefleme, ilişki 

pazarlaması, kişisel bilgiler ve izlenmesi gerekli yolların belirlenmesini gerektiren ilişki 

yönetim modelidir (Winer, 2001). 

CRM müşteri ile kurulan iletişimin sürekli ve sistematik olarak kaydedilmesi 

sonucu işletmenin müşteri ile ilişkilerinin daha başarılı duruma getirilmesini sağlayan 

süreçte yer alan tüm faaliyetlerdir (King, 2003).  

CRM "Kuruluş ne müşteri arasında satış öncesi başlayıp satış sonrası devam 

eden tüm ilişkileri kapsayan, karşılıklı yarar ve tatmin ile devam eden bir 

süreçtir"(Odabaşı, 2001).  

Zaman zaman müşteri ilişkilerinde yer alan unsurlar tek başlarına CRM olarak 

algılanmaktadır. CRM sadece veri tabanı pazarlaması, ilişkisel pazarlama, müşteri 

merkezli yaklaşım değil, tüm bu kavramları içeren geniş kapsamlı bir pazarlama 

stratejisidir (Ersoy, 2002). 

Müşteri ilişkileri yönetimi müşterilere değer ve memnuniyet arttırma 

çerçevesinde uzun dönemli ilişkiler kurmaya dayanan bir pazarlama anlayışı olarak 

tanımlanabilmektedir (Kotler, 2001). 

Müşteri ilişkileri yönetimin esas çıkış noktası günümüz müşterilerinin daha 

sofistike hale gelmiş olmasıdır. Müşteri ilişkileri yönetiminde işletmeler için sektör 

payından çok müşteri payı yani ömür boyu müşteri değeri önemli olmaktadır. Kurban’a 

(2002) göre kitlesel pazarlama ile müşteri ilişkileri yönetimi karşılaştırıldığında ana 

hatları ile karşımıza çıkan noktalar şunlardır; 

- Ortalama müşterilere karşı bireysel müşteriler 

- Müşteri isimlerine karşı müşteri profili 

- Kitlesel üretime karşı bireysel üretim 
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- Kitlesel reklamlara karşı bireysel mesajlar 

- Tek yönlü mesajlardan çift yönlü mesajlar 

- Sektör bölümlemesine karşı müşteri bölümlemesi 

- Tüm müşterilere karşı kazançlı müşteriler 

- Müşteriyi çekme stratejisine karşı müşteriyi elde tutma 

Müşteri ilişkileri baz alınarak geliştirilen stratejiler, müşterilerle birebir iletişim 

içinde olan, onların satın alma davranışlarını takip eden, tercih ve satın alma 

davranışlarıyla ilgili veri tabanları oluşturan, şirket ve müşterileri arasında iletişim 

kuracak teknolojilere sahip ve müşteri temsilciliklerine fazlasıyla önem veren özellikler 

içerecektir (Demir ve Kırdar).  

Müşteri ilişkileri yönetimi işletmeler için en önemli rekabet unsurlarından 

birisidir. Rekabetçi bir üstünlük yakalayıp diğer işletmeleri geri de bırakmanın tek yolu 

müşteriyi birebir tanımak onlara yönelik birebir üretim süreci içerisinde girmek ve 

birebir pazarlama yapmaktır. Müşteri ilişkileri yönetiminde parola yeterli sayıda müşteri 

ile uzun ömürlü ve verimli ilişkilerdir. Bu doğrultuda işletme müşteri ile olan ilişkisini 

beşikten mezara kadar sürdürmeye gayret sarf etmektedir (Koç, 1999). 

Tıbbi cihazların satışıyla uğraşan bir firmanın müşterisi ile olan ilişkisi çok uzun 

vadelidir. Bu ilişki ürünün satışından önce ilk ziyaretle başlar ve kurulum sonrası teknik 

servis hizmetleriyle devam eder. Cihazların yedek parça temin süresinin minimum 10 

yıl olduğu için bu ilişki de en az 10 yıl boyunca sürecektir. Literatür bilgilerinde 

değinilen müşteri odaklı kişiselleştirilmiş yaklaşımlar tıbbi cihaz satışında da 

kullanılmaktadır. Her kurumun farklı alışkanlıkları, farklı talepleri bulunur. Fizik tedavi 

cihazları birebir hastaya temas eden ve tedavi edici cihazlar olduğundan, uygulama 

yöntemi doktor tarafından belirlenir. Her hastanın hastalığına göre özel yöntem 

uygulayan doktorun cihaz ihtiyaçları da hasta portföyüne göre değişir. Böylelikle farklı 

talepler ortaya çıkar. Satış personeli bu talepleri anlayabilmeli ve uygun ürün ile 

ihtiyaca çözüm üretebilmelidir. Kurulum esnasında ise cihaza göre ön hazırlık yapılmalı 

ve müşteriye gerekli bilgiler paylaşılmalıdır. Satılan cihaza göre eğitim programı 

düzenlenmesi gerekir. Verilecek teknik servis hizmeti de müşteri ilişkileri kapsamında 

değerlendirilmeli ve gerekli bakım/kalibrasyon işlemleri müşteriye özel 

programlanmalıdır. Bu hizmetlerden memnun kalan müşteri gelecek projelerde aynı 

firma ile çalışma niyetinde olur ve böylece firmayı ödüllendirir.  
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3.3. Tıbbi Cihazlarda Müşteri Memnuniyeti 

Memnun müşteri garanti dönemi maliyetleri azalttığı gibi, şikayetleri, teknik 

servis hizmet gideri ve arızalı ürün bedellerinde de düşmeye sebep olmaktadır (Fornell, 

1992).  

Endüstriyel sektörde faaliyet gösteren firmalar küreselleşen pazarlama, 

teknolojideki gelişmeler ve artan müşteri talepleri sonucunda günden güne artan rekabet 

ile mücadele etmektedirler. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda endüstriyel alanda 

faaliyet gösteren firmalar satınalma davranışlarını değiştirmektedirler. Daha karmaşık 

hale gelen taleplerini karşılayabilecek firmalar aramaktadırlar. Pek çok durumda ürün 

kalitesi, teslim süresi ve rekabetçi fiyatları sunabilen satıcılara güvenirler. Satıcıların 

müşteri taleplerini anlayabilecek seviyede müşterilerinin işlerine hakim olmaları 

gerekmektedir. Bu şekilde kendilerini rakiplerden ayrıştırabilirler (Sanzo M. J. et al., 

2001).  

3.4. Tıbbi Cihaz Satışına İlişkin Gereksinimler 

Medikal cihaz alanında faaliyet gösteren bir firmanın müşteri taleplerini 

anlayabilecek seviyede klinik bilgi sahibi olması gerekmektedir. Fizik tedavi cihazı 

satan bir firmada çalışan satış personelinin müşteri görüşmelerinden önce gerekli 

eğitimleri almış olması gerekmektedir. Bu eğitimlerin içeriği satışı yapılan cihaza göre 

değişir. Genel anlamda anatomi bilgisine sahip olması beklenen satış personeli, müşteri 

görüşmelerinde kendini doğru şekilde ifade edebilmeli ve müşteri taleplerini 

anlayabilmelidir. Kendisi ile aynı dilden konuşabilen bir satış personeli ile karşılaşan 

müşteri, talebinin doğru anlaşıldığından emin olacaktır.  

3.5. Tıbbi Cihaz Satınalma İşlemi Aşamaları 

Tıbbi cihaz satınalma işleminin çeşitli aşamaları bulunmakta ve bu aşamalarda 

sağlık kuruluşunun farklı çalışanları ile iletişime geçilmektedir. Bu aşamalar arasında 

tanışma, ikna, pazarlık, sözleşme imzalama, teslimat, kurulum ve eğitim bulunmaktadır. 

Sözleşme aşamasında ürün fiyatı, ödeme şekli, teslimat yöntemi, garanti süresi ve 

yapılacaksa eğer garanti sonrası bakım anlaşması şartları açıkça belirtilmelidir. 

Bu aşamalardan bir tanesi olan biyomedikal departmanı görüşmelerinde cihazın 

klinik becerisi kadar teknik özellikleri de ön plana çıkar. Bu noktada satış personelinin 

cihazın teknik detaylarını bilmesi beklenir. Rakibe göre farklılıklarını ve avantajlarını 
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sunabilen, gelen soruları ve itirazları karşılayabilen satış personeline karşı bir güven 

duyulabilir. Bilgisi ile müşteri memnuniyetini kazanan satış personeline farklı 

konularda dahi görüş danışılması muhtemeldir.  

Aşamalardan bir diğeri olan fiyat pazarlığı için satınalma departmanı sorumluları 

ile görüşmede ise ürünün fiyat seviyesi, teslim süresi gibi konular ele alınır. Rakipler ile 

kıyaslama yapan satınalma sorumlusunun yönlendirdiği soruların satış personeli 

tarafından karşılanması gerekir. Düşük ya da yüksek olabilen fiyat seviyesinin 

gerekçesini anlatabilmesi gerekir. 

3.6. Tıbbi Cihazların Nitelikleri 

Müşterinin memnun olmasını sağlayacak etkenler arasında ürünün kendisi de 

vardır. Webster ve Wind (1996) çalışmalarında endüstriyel satınalmanın pek çok 

değişkenin bir araya gelerek birbirini etkilemesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu 

belirtir. Tek bir tip ürün satınalan müşteri ile endüstriyel satınalma yapan müşteri 

arasındaki farklar, müşteri memnuniyeti etkenlerini de değiştirmektedir. Satınalma 

aşamalarının her birinde aynı kurum çalışanı olan fakat farklı rolleri bulunan kişilerin 

görüşmelerden ancak herkesin memnun kalması durumunda satış işlemi 

gerçekleştirilebilir ve bu memnuniyet ile ilişkilerinin sürekliliğini sağlayarak gelecek 

projelerde tercih edilirler.  

Sarwar Shah ve diğerleri (2006) çalışmasında medikal cihazların geliştirilmesi 

ve üretilmesinde bu cihazları alanlarında kullanan uzman kullanıcılar ile istişare 

edilmesinden bahsedilmektedir. Bu cihazlar arasında cerrahi sistemler, destekleyici 

ekipmanlar ve ilaç uygulamaları sağlayanlar vardır. Ancak gruplandırmanın bunlarla 

sınırlı olmadığına da değinilmektedir. Fizik tedavi cihazları da üretim ve geliştirme 

aşamalarında üniversitelerde gerçek kullanım şartlarında test edilerek etkinlikleri 

ispatlanmaktadır. Örneğin son zamanlarda robotik rehabilitasyon cihazları sayısında 

artış görülmektedir. Bazı cihazlar henüz tam anlamıyla gelişimlerini tamamlamamış 

olup üreticilerin anlaşmış olduğu merkezlerde denenmeye devam edilmektedir. Bazı 

üreticilerin kendilerine ait rehabilitasyon merkezleri bile bulunmaktadır. Bu şekilde 

ürün etkinliği arttırılmaya ve müşteri beklentileri karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Tıbbi cihazlar insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünler olduğu için bu 

ürünlerin üretimi esnasında uyulması gereken bazı standartlar uluslararası bağımsız 

kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. ISO, FDA, MDD gibi kuruluşların yayınlamış 
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oldukları yönetmelik ve kurallar bazı ülke yönetimleri tarafından satış şartı olarak 

kullanılmakta olup bazı ülkelerde ise sadece avantaj sağlamaktadır. Ülkemizde sadece 

CE sertifikasına sahip olan cihazların satışına izin verilmektedir. Bunun dışındaki 

uygunluklar şart koşulmamakla beraber rekabet avantajı olarak firmalar tarafından 

kullanılmaktadır. Fizik tedavi cihazları hastaya birebir temas eden ve elektrikle çalışan 

ürünler olduğundan, bazı elektriksel güvenlik standartlarına sahip olmaları 

beklenmektedir. Bu sertifikalara sahip olan markalar kullanıcıya güven vermektedir.   

Cihazlar kusursuz değildirler ve arızalanabilirler. Arızaları takip etmek 

önemlidir. Çünkü arızalar, geliştirmeler ve gelecek tasarımlar için fikir verirler. Ayrıca, 

kullanıcı hataları dahil olmak üzere potansiyel problemler müşteri memnuniyeti ve 

ürünün kabul edilebilirliği açısından daha önemlidir. Her cihaz bozulabilir. Ancak 

cihazların bozuk kalma süresini kısaltabilmek ve müşterinin karşılaşabileceği 

problemleri en düşük seviyeye indirgemek, müşterinin gözünde firmayı güvenilir yapar 

ve sadakati kazanılır (Fries ,2016).  

3.7. Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti 

Her cihazın problem çıkarma ihtimali vardır ve asıl önemli olan bu durum 

gerçekleştiği zaman üretilen çözüm şekli ve süresidir. Satışı yapılan ürün tıbbi cihazdır 

ve hastalara hizmet etmektedir. Bu yüzden arızalanması durumunda en kısa sürede 

müdahale edilerek arızanın giderilmesi gerekmektedir. Arızaya müdahale süreleri 

satınalma sözleşmelerinde belirtilmekte olup genellikle saat birimiyle ifade 

edilmektedir. Örneğin “arızanın yazılı olarak firmaya bildirilmesinden sonra 6 saat 

içerisinde müdahale edilmesi gerekir” şeklindeki yaptırımlar ile müşteri kendisine 

sunulması gereken hizmetin koşullarını garanti altına alır.  

Türk Standartları Enstitüsü’nün faaliyet alanına göre firmalara sunduğu Hizmet 

Yeterlilik Belgesi, kamu ihalelerine katılım şartı olarak istekli firmalardan talep 

edilmektedir. Bu belge ile aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır 

(https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=897&ParentID=1099, erişim tarihi 

26.Temmuz.2017)  ; 

- Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi 

yerine getirilmiş olur, 

- İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır, 
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- Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta 

kapsamındadır, 

- Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu 

garanti eder, 

- Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak 

verilmesini sağlar, 

- Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir, 

- Verilen hizmetin kalitesi artar, 

- Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar, 

- Müşteriyi fiyat yönünden korunur, 

- Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar, 

- Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar, 

- Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.   

 Satış sonrasında müşterinin memnuniyetini sağlamak için arıza müdahalesi 

kadar cihazın kullanımı için gereken eğitimlerinde verilmesi gerekir. Bu eğitimlerde 

cihazı kullanacak olan sağlık çalışanına cihazın verimli ve güvenli bir şekilde 

kullanılabilmesi için gereken bilgilerin yetkin bir firma çalışanı tarafından aktarılması 

beklenir. Eğitim esnasında kullanıcı ile aynı dili konuşabilmek, anlatılanın anlaşılması 

ve bilgilerin aktarılması için önemlidir. Burada bahsedilen dil, tıbbi terminolojidir. Bu 

terminolojiye hakim personel cihazı anlatırken endikasyonlardan ve 

kontraendikasyonlardan bahseder, uygulama yapılacak bölgenin isimlerini doğru 

belirtir. Eğitimci, karşısındaki kullanıcının teknik bir personel olmadığını unutmamalı 

ve teknik detaylara çok girmemelidir. Teknik eğitim, hastanede varsa biyomedikal 

personeline verilir. Bu eğitim içeriğinde daha çok arızaya ilk müdahale, bakım ve 

kalibrasyon prosedürleri gibi konulara değinilir.  

 Satış sonrasında verilen hizmetin her aşamasının yeterliliği ve devamlılığı, 

müşterinin üründen olduğu kadar firmadan da memnun kalmasını sağlar. Firma ile 

müşteri arasındaki iletişim aracı olan satış personeline burada da görevler düşmektedir. 

Satınalma, biyomedikal sorumlusu ya da kullanıcılar cihazın satınalınma süreci boyunca 

irtibatta oldukları satış personelini, satış sonrası hizmetler içinde ararlar. Satış personeli 

kendisine ulaşan bir talep ya da şikayeti ilgili departmana iletmekle yükümlüdür. Ancak 

sorunun ya da talebin takipçisi olarak olay sonuçlandırılana kadar devrede olmalıdır. 
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Talep sahibi müşteri ve firmadaki ilgili departman ile iletişim içinde kalarak 

koordinasyonu sağlamalıdır. İşler yolunda gitmese bile çaba sarf edildiğinin farkında 

olan müşteri sabırlı ve sakin olacaktır. Aksi durumda gelişmelerden bihaber olan 

müşterinin ilgi gösterilmediğini düşünmesi ve mutsuz olması çok muhtemeldir. Bu 

müşteri kaybedilebilir ve kaybedilmiş müşterinin geri kazanılması firmaya büyük 

maliyete sebep olur.   

Müşteriler ürün ve servislere ilişkin olumlu ya da olumsuz tecrübelerini diğer 

müşterilerle paylaşmaktadırlar. Olumlu iletişim, bu iletişime dahil olanların ürünü ya da 

servisi denemek için satınalması sebebiyle sektör payı ve gelir artışı olarak etkisini 

gösterirken tersi biçimde olumsuz söylemler de sektörün zarar görmesine ve gelir 

kaybına yol açmaktadır. Ayrıca hoşnut olmayan şikayetçilerin, hoşnut kalan 

şikayetçilerin yaptıkları pozitif söylemlerin iki katı kadar negatif söylemde bulunduğu 

da bilinmektedir (Goodman & Newman, 2003). 

3.8. Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi  

İşletmeler için en önemli pazarlama hedeflerinden biri müşteri bağlılığını 

artırmaktır. Bu da müşterilere sürekli kaliteli ürün ve hizmetin sunulması ile mümkün 

olur. Müşteri memnuniyetini sağlamak için yapılan yatırımlar, önceleri bir maliyet 

olarak görünse de kazanılan sadık müşteriler sayesinde firma hedefleri gün geçtikçe 

büyümektedir. Müşteri memnuniyeti ölçümü, müşterinin ürün ve hizmet sunucusuyla 

olan genel deneyimlerini tanımlamaktadır. Bu model kullanılarak müşterinin var olan ve 

gelecekteki davranışları hakkında tahminde bulunabilmektedir (Eroğlu, 2005). 

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ile kurum ile müşteri arasındaki ilişkinin 

durumu, kurumun sektörde nasıl algılandığı, memnuniyete etki eden faktörlerin neler 

olduğu, müşteri beklentileri gibi genel kurum performansı ile ilgili konular ortaya 

çıkarılmış olur.   

Müşteri memnuniyeti değerlendirilmesinde genellikle anket uygulaması 

yapılmaktadır. Müşterilere ürün ve hizmetle ilgili olarak beklentileri, verdikleri değer 

karşılığında elde ettikleri, şikayetleri, geliştirilmeye açık yönler gibi sorular sorulur. 

Müşterilerin bu sorulara belirli bir ölçek kullanarak yanıt vermesi istenir (Jaccard & 

Wan, 1996).  

Müşteri şikayeti, negatif müşteri geri bildirimi olarak tanımlanabilir (Bell, 

Mengüç ve Stefani, 2004). Müşteri şikayetleri ele alınış şekillerine bağlı olarak ilgili 



44 

 

organizasyonlara hem yüksek oranda bir risk ve hem de değerli fırsatlar sağlayabilir. 

Müşteri şikayetlerinin ne şekilde ele alınması gerektiği özellikle satış personeli, teknik 

personel ve üst yönetimle ilgilidir. Müşteri şikayetleri ele alınırken, şikayetlerin 

yapısına bağlı olarak sorumluluklar tanımlanmalı, tüm ilgili faktörleri içerecek şekilde 

açık bir biçimde probleme yol açan durumlar açıklığa kavuşturulmalı ve bu nedenlere 

bağlı olarak gereken önlemler alınmalıdır (Oğuzlar, 2007). 

 Goodman ve Newman’a (2003) göre, bütün medikal cihaz üreticilerinin ve 

sigorta firmalarının satıcılarının, müşteri şikayetlerini sadece sevdikleri müşterilerden 

geldiği takdirde firmalarına bildirdiklerini tespit etmişlerdir. Ayrıca şikayet edilen 

ürünün kar marjı düşükse satış personeli bu ürünün artık üretilmesini istemedikleri için 

şikayeti kuruma iletirler.   

Kotler’e (1991) göre, kalite ölçümü için müşteri memnuniyetine önem veren bir 

yönetim anlayışı gelişmektedir. Müşteri memnuniyetinin yüksek olması firmanın 

gelecek karlılığı hakkındaki en önemli göstergelerden birisidir. Memnuniyet çoğu 

zaman satınalma araştırması ile satınalma öncesi sonrası ürün kalitesi beklentilerinin bir 

bütünüdür.  

Bir ürünü satın alan müşterinin, satın aldığı ürün konusunda bazı beklentileri 

vardır. Ürün istenilen yararları sunduğu ve beklentileri karşıladığı zaman müşteri 

memnun edilmiş olur. Memnuniyeti yüksek olan müşteri daha sonraki satın alma 

eylemini de aynı firmaya yöneltir. Pazarlama için ortaya konan halkla ilişkiler, satın 

alma sonrası memnuniyeti sağlamayı amaçlar (Eroğlu, 2005). 

Satış personeli satıcı ile müşteri arasındaki uzun dönemli ilişki kurulmasında 

kilit bir rol oynamaktadır. Satışı yapan firma ile müşteri arasındaki birincil ilişki satış 

personelinin güvenilirliği ve sunduğu hizmetlerin değeri müşterinin ilişkiyi devam 

ettirmesine etki etmektedir (Biong & Selnes, 1998). 
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Tablo 3.1 Satış Personelinin Rolü 

Rol Üretim Satış Pazarlama İş birliği 

Satış gücü görevi Satış yapmak Satış yapmak 
Müşteri beklentilerini 

karşılamak 
İlişki kurmak 

Satış gücü 

oryantasyonu 

Kısa vadeli satış 

ihtiyaçları 

Kısa vadeli satış 

ihtiyaçları 

Kısa vadeli müşteri ve 

satınalma beklentileri  

Uzun vadeli müşteri ve 

satınalma ihtiyaçları 

Satış personelinin 

kritik görevi 

Sipariş almak, teslimat 

yapmak 

Satınalmacıları 

satınalmaya ikna etmek 

Müşteri ihtiyaçlarına 

uygun teklif hazırlamak 

Müşteri ihtiyaçlarına ilave 
olarak firma imkanları 

dahilinde alternatifler sunmak 

Satış personeli 

aktiviteleri 

Satış telefonları açarak 
müşterilere firma 

teklifini iletmek 

Müşterileri iknaya 
yönelik görüşmeler 

yapmak 

Müşterileri ikna etmek 
için yapıcı yaklaşımda 

bulunmak 

Müşteri ilişkisi kurmak ve 
bunun devamlılığını 

sağlamak 

 

Satış ekibini organize etmek 

ve liderlik etmek 

Uyumsuzlukları yönetmek 

Satış personeli rolü Sağlayıcı Takipçi Problem çözücü Değer yaratıcı 

Satış yönetimi odaklı 

(Seçim, eğitim, 
değerlendirme, 

motivasyon, 

uyumluluk )  

Bağımsız satış 
personeli 

Bağımsız satış personeli Bağımsız satış personeli 
Satış ekibi ve satış ekibi 

liderleri 

Efektif kaynak 

yönetimine 
odaklanmak ve satış 

ekibini çok çalışmak 

için motive etmek 

Efektif kaynak 

yönetimine odaklanmak 
ve satış ekibini çok 

çalışmak için motive 

etmek 

Eğitim ve seçime 

odaklanarak ve satış 

ekibini akıllıca çalışmak 
için motive etmek 

Satış ekibinin motivasyonuna 

ve seçimine odaklanmak , 
müşteri yöneticilerinin 

liderlik ve problem çözme 

yeteneklerini geliştirmek   

Kaynak: Weitz B. A. & Bradford K. D. (1999), Personel Selling and Sales 

Management: A Relationship Marketing Perspective, Journal of the Academy of 

Marketing Science, 27. 241. 

Weitz ve Bradford (1999) hazırladıkları tabloda satış personelinin görevlerini 

firma içerisindeki role göre dağılımını yapmışlardır. Burada satış ve pazarlama 

rollerindeki müşteri ilişkileri ve beklentilerini yönetmek, memnuniyetlerinin 

devamlılığını sağlamak görevleri biraz daha detaylandırılabilir. Bunların sağlanması 

için satış personellerinde şu özelliklerin olması beklenir; 

- Müşteriye yaklaşımı profesyonel, nazik olması 

- Firma ve ürün hakkında tam bilgi vermesi 

- Beklenti ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi 

- Baskı hissettirmeden satınalma deneyimi sunması 

- Görünüşü ve konuşması 

- Dürüstlük ve samimiyeti 
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- Uygun ödeme planı hazırlaması 

- Baskı hissettirmeden ilave ürün hizmet önermesi 

- İletişim kurma ve dinleme yeteneği 

- Sorunlara çözüm bulabilmesi 

- Müşterilerin isteklerine cevap verebilme hızı 

- Ürünü üstünlükleri ve zayıflıklarıyla tam olarak tanıtabilmesi 

- Müşteriyi satış işlemi sonrasında da hatırlaması 

- Müşteriye yeterince vakit ayırması 
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BÖLÜM 4. ARAŞTIRMA 

 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı Tıbbi cihaz satınalma sürecinde cihazların 

pazarlamasında faaliyet gösteren firmaların, satış personelinin ve pazarlanan ürünün 

hastanelerin satın alma sürecine nasıl etkisinin olduğunun incelenmesi ve müşteri 

memnuniyetine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan 

veriler sayesinde pazarda faaliyet gösteren firmalar pazarlama stratejilerini gözden 

geçirebilir, müşteri beklentilerini anlayabilirler. Satış personeli de hangi özelliklerini 

geliştirmesi gerektiğinin farkına varabilir. Pazarlanan ürünlerde müşteri tarafından 

önem verilen özelliklerin neler olduğu belirlenebilir. 

4.2. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnek Hacmi 

Anket çalışmasındaki örnek topluluk olarak tespit edilen İstanbul ili sınırları 

içerisindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezleri sayıları ile ilgili bilgilere 

ulaşabilmek için Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfası ile İl Sağlık Müdürlüğü resmi 

internet sayfaları incelenmiştir (Erişim tarihi 12.06.2017). Sağlık Bakanlığına bağlı 

olarak faaliyet gösteren 12 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesi 

bulunmaktadır. Bu hastanelerden 2 tanesi İstanbul ilinde faaliyet göstermektedir. Bunun 

dışında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İstanbul il sınırları içerisinde 32 

adet Fizik Tedavi Özel Kliniği, 30 adet özel Fizik Tedavi Merkezi bulunmaktadır. Bu 

sayılara ek olarak devlet ve özel hastanelerde Fizik Tedavi klinikleri bulunmakta ve 

bunlar ayaktan ya da yatarak tedavi hizmeti vermektedirler. Bu kliniklerin ruhsat 

yeterlilik şartları ve aktivasyonları değişiklik göstermekte olup kesin bir sayıya 

ulaşılamamaktadır.  

Araştırma İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden özel hastanelerde ve 

kliniklerde çalışmakta olan fizyoterapist, fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları, 

biyomedikal ve satınalma bölümü çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırma kapsamına 

sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışanların alınmasını sebebi devlete bağlı 

kuruluşlarda satınalma yönteminin kamu ihale kanununa göre olması ve kanunen firma 

ve satış personeline eşit mesafede yaklaşılması gerektiğindendir. Bu durumda firma, 

ürün ve satış personeli satınalma kararına doğrudan etki edememektedir. Ancak özel 
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sağlık kuruluşlarında serbest piyasa ve rekabet koşulları geçerli olduğu için pazarlama 

teknikleri, satış personelinin performansı, ürün yetenekleri ve firma becerileri satınalma 

kararına doğrudan etki edebilir. Araştırma konusu ürünler fizik tedavi branşında 

kullanılan cihazlar olduğu için bu branşta uzman kişiler ve satınalma kararına etki eden 

satınalma uzmanları ile biyomedikal departmanı çalışanları anket kapsamına alınmıştır. 

Anket çalışmasında toplam 109 kişiye ulaşılmıştır. Bu kişilerden 53 tanesine 

anket soruları anket paylaşım yazılımıyla yönlendirilmiş ve cevapları otomatik olarak 

geri bildirilmiştir. 56 kişiye daha sonra geri toplanmak üzere birebir form bırakılmıştır 

ve sonra formlar elden teslim alınmıştır.    

4.3. Araştırmanın Türü Ve Yöntemi 

Çalışmanın teori bölümünde değinilen tıbbi cihaz pazarlamasının ve satınalma 

sürecinin, araştırma bölümünde fizik tedavi cihazı satış personeli, firma ve ürün ile 

arasındaki ilişkinin belirlenmeye çalışılması sebebi ile araştırmanın türü betimsel bir 

araştırma olarak değerlendirilebilir.  

 
Zaman kısıtı sebebi ile birincil kaynaklara ulaşılmasında en sağlıklı metodun 

yüz yüze anket olduğu düşünülerek, anketler cevaplayıcılara ulaştırılmıştır. 

Ulaşılamayan cevaplayıcılara anket formları yardımcı yazılım aracılığıyla gönderilmiş 

ve sonuçlar toplanmıştı. Böylece anketin limitli bir topluluğa kısa sürede ulaşması 

sağlanmıştır. 

Ankette aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

Firmaların hangi özellikleri satınalma sürecine olumlu etki etmektedir? 

Ürünün hangi özellikleri satın alma sürecine etki etmektedir?  

Satınalma kararına etki eden kişiler satış personelinin hangi özelliklere sahip 

olmasını istemektedir? 

4.4. Anket Formunun Yapısı 

Çalışmanın araştırma sorularını oluşturan anket toplam i k i  bölümden oluşan 

tek bir form olarak hazırlanmıştır. Anket sorularının, cevaplayıcıların kolaylıkla 

anlayabileceği açıklıkta hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Cevaplayıcıların soruları 

yanıtlamasında ve ayrıca yapılacak analizlerde kolaylık olması için sorular kapalı 
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uçlu olarak ve 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. İlk bölüm katılımcıların 

demografik ve iş hayatları ile ilgili bilgileri içeren farklı sorulardan oluşmaktadır. 

İkinci bölüm ise toplam kırk sorudan oluşan memnuniyete etki eden faktörleri 

araştırmaya yönelik olan bölümdür. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde 

“SPSS for Windows 24.0” programından yararlanılmıştır. İlk olarak anket formlarında 

olası bir karışıklığa yol açılmaması için her bir anket formu sırasıyla 

numaralandırılmıştır. Numaralandırma işlemi yapılırken her anket kontrol edilerek 

hatalı doldurulan anketler değerlendirme dışı tutulmuştur. Yazılım aracılığıyla toplanan 

anketler Excel programında tablo halinde sıralanmış ve cevaplar SPSS kodu haline 

dönüştürülmüştür. Anketlerin kodlama işlemi tamamlandıktan sonra “SPSS for 

Windows 24.0” programı kullanılarak çeşitli analizler ve istatistiki testler uygulanmıştır. 

4.5. Araştırmanın Modeli  

Araştırma modelinde tıbbi cihaz satın alınması sürecine dahil olan kişilerin karar 

vermesine etki eden faktörlerin (Ürün, firma ve satış personelinin) tıbbi cihaza satınalma 

sürecine etkisi vardır ana fikrinden yola çıkılmaktadır. Bu faktörler anket soruları 

içerisine eklenmiş olup araştırma sonuçları bölümünde analizleri değerlendirilecektir. 

Her faktör süreç ile karşılıklı etkileşim içerisindedir. 

 

 

Şekil 4.1 Araştırma Modeli 
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4.5.1. Frekans Tabloları ve Betimleyici İstatistikler 

 

Tablo 4.1 Yaş Aralığı Frekans Dağılımı 

 

Yaş Aralığı 

 
Frekans Oran Geçerli Oran 

Kümülatif 

Oran 

Geçerli 

20-30 46 42.2 42.2 42.2 

31-40 51 46.8 46.8 89.0 

41-50 8 7.3 7.3 96.3 

51-üzeri 4 3.7 3.7 100.0 

Toplam 109 100.0 100.0  

 

Araştırmaya katılan toplam 109 kişinin yaş aralığını gösteren tabloya göre en 

yüksek katılım %46,8 ile 31-40 yaş aralığında olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.2 Görev Frekans Dağılımı 

Görevi 

 
Frekans Oran 

Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 

Geçerli Satınalma 27 24.8 24.8 24.8 

Fizyoterapist 18 16.5 16.5 41.3 

Doktor 14 12.8 12.8 54.1 

Biyomedikal 50 45.9 45.9 100.0 

Toplam 109 100.0 100.0  

 

Araştırmaya katılanlar arasında görevlerine göre frekans dağılımına bakıldığında 

%45,9 ile Biyomedikal bölümü çalışanları çoğunluğu oluşturmaktadır. Fizyoterapist ve 

doktorları içine alacak bir sağlık personeli oranı çıkartırsak %29,3 oranına 

ulaşılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

Tablo 4.3 Eğitim Durumu Frekans Dağılımı 
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Anket katılımcılarının eğitim durumu tablosunda %42,2 oranla lisans 

mezunlarının çoğunluğu oluşturduğunu görülmektedir. Katılımcıların görevleri göz 

önünde bulundurulduğunda önlisans mezunu olabilecek görev sadece biyomedikal 

bölümünde çalışan biyomedikal teknikerlerini belirtmekte olduğu söylenebilir. Bu 

durumda katılımcıların %26,6 oranla biyomedikal teknikeri olduğu sonucuna varılabilir.  

Tablo 4.4 İş Deneyimi Aralığı Frekans Dağılımı 

 

İş Deneyimi 

 
Frekans Oran 

Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 

Geçerl

i 

1-5 yıl 31 28.4 28.4 28.4 

5-10 yıl 34 31.2 31.2 59.6 

10-15 yıl 26 23.9 23.9 83.5 

15-20 yıl 9 8.3 8.3 91.7 

20 yıl ve üzeri 9 8.3 8.3 100.0 

Toplam 109 100.0 100.0  

 

Katılımcıların iş deneyimlerine göre oranlarını gösteren tabloya bakıldığında en 

yüksek oranın %31,2 ile 5-10 yıl arasında olduğu görülmektedir. Bu durumda anketin 

tecrübeli bir topluluk tarafından cevaplandığı söylenebilir.  

 

 

Eğitim Durumu 

 

Frekan

s 
Oran 

Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 

Geçer

li 

Önlisans 29 26.6 26.6 26.6 

Lisans 46 42.2 42.2 68.8 

Yükseklisans 17 15.6 15.6 84.4 

Doktora 6 5.5 5.5 89.9 

Uzm.Doktor 8 7.3 7.3 97.2 

Doç.Doktor 2 1.8 1.8 99.1 

Prof.Dr. 1 .9 .9 100.0 

Toplam 109 100.0 100.0  
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Tablo 4.5 Cinsiyet Frekans Dağılımı 

 

Cinsiyet 

 

Frekan

s 
Oran 

Geçerli 

Oran 

Kümülatif 

Oran 

Geçer

li 

Kadın 34 31.2 31.2 31.2 

Erkek 75 68.8 68.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

 

Araştırmaya katılan 109 kişinin cinsiyete göre oranlarını gösteren tabloda 

çoğunluğun %68,8 ile erkeklerden oluştuğu görülmektedir.  

4.5.2. Betimleyici İstatistikler Tabloları 

Tablo 4.6 Firma Betimleyici İstatistikler Tablosu 

 

  Ortalama 
Standart 

Sapma 
N 

Satış personelinin temsil ettiği firma ürüne olan güvenimi arttırır. 3,88 .876 107 

Satış personelinin sattığı cihazı demo yapması ürünü seçmemi olumlu 

etkiler 
4,22 .677 107 

Satılan cihazın teslim süresinin kısa olması rakibe göre pahalı olduğu 

halde tercih etmemi sağlar. 
3,08 .702 107 

Tanıdığım bir firmadan tanımadığım bir satış personeline randevu 

veririm. 
3,61 .888 107 

Satış personelinin sorunları çözememesi firmasının yetersiz olmasından 

kaynaklanır. 
3,42 .912 107 

Ürünün arızasına müdahale etme ve çözme süresi yetersiz olan firmadan 

bir daha ürün almam. 
4,16 .973 107 

Fuar ve kongrelerde gördüğüm ürünleri daha kolay hatırladığım için önce 

bunlardan teklif alırım. 
3,72 .856 107 

 

Araştırma Sorusu: Firmaların hangi özellikleri satınalma sürecine olumlu etki 

etmektedir? 

Yukarıdaki tabloda görülen firma betimleyici istatistikleri tablosunda toplam 6 

değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler arasında en yüksek değere 4,22 ile “Satış 

personelinin sattığı cihazı demo yapması ürünü seçmemi olumlu etkiler” sorusunun 

sahip olduğu görülmektedir. Bu durum ürünü satınalmak isteyenlerin önce ürünü 

denemek istediğini göstermektedir. Bu durumda firmaların stoklarında satmak 

istedikleri ürünlerden bulundurmaları ve satış projesi bulduklarında demo yapmaları 

gerektiği söylenebilir. Burada dikkat çekici diğer bir soru ise 4,16 ile “Ürünün arızasına 
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müdahale etme ve çözme süresi yetersiz olan firmadan bir daha ürün almam.” 

sorusudur. Müşterinin sadakatinin kazanılması için firmanın teknik hizmeti yeterli 

seviyede sağlaması gerektiği sonucuna varılabilir.  

Tablo 4.7 Ürün Betimleyici İstatistikler Tablosu 

  Ortalama 
Standart 

Sapma 
N 

Pazarlanan ürünün markası satın aldıktan sonra üründen memnun 

kalacağımı garantiler. 
2,94 .799 107 

Pazarlanan ürünün bilinirliği ürünü satın alırken yapacağım tercihte etkili 

olmaz. 
3,37 .995 107 

Pazarlanan ürünün popülerliği satınalma davranışımı olumlu etkiler. 3,38 .760 107 

Pazarlanan ürünün becerisi aynı tarz üründen kullanılmakta olduğum halde 

satın alma güdüsü uyandırır 
3,3 .860 107 

Ürünün klinik çalışmalarının çok olması onu tercih etmemde olumlu rol 

oynar. 
3,97 .806 107 

Ürünün fiyatı yüksek olduğu için ona ihtiyacım olduğu halde yönetimden 

ek bütçe talep etmem. 
3,43 .982 107 

 

Araştırma Sorusu: Ürünün hangi özellikleri satın alma sürecine etki etmektedir?  

Ürün betimleyici istatistikler tablosunda “Ürünün fiyatı yüksek olduğu için ona 

ihtiyacım olduğu halde yönetimden ek bütçe talep etmem. Ve “Pazarlanan ürünün 

bilinirliği ürünü satın alırken yapacağım tercihte etkili olmaz.” Soruları ters 

kodlanmıştır. Yanıtlara bakıldığında 3,97 ile en yüksek ortalamaya “Ürünün klinik 

çalışmalarının çok olması onu tercih etmemde olumlu rol oynar.” sorusu öne 

çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak satılmak istenen ürün ile daha önce yapılmış olan 

klinik çalışmaların müşteriye sunulması ve etkinliğinin bu şekilde belirtilmesinin satışa 

katkı sağladığı söylenebilir.  
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Tablo 4.8 Satış Personeli Betimleyici İstatistikler Tablosu 

  Ortalama 
Standart 

Sapma 
N 

Satış personelinin teknik bilgisi satılan ürün hakkında eğitildiğini 

gösterir 
4,22 .705 107 

Satış personelinin klinik bilgisi işine hakim olduğunu gösterir. 4,33 .711 107 

Satış personelinin işe uygun giyinmesi bana olan saygısını gösterir. 4,13 .778 107 

Satış personelinin sunumlarda teknolojik materyal donanımı yeterli 

bilgi aktarmasını sağlar 
4,14 .758 107 

Satış personelinin ziyaret için randevu alması işini planlı yaptığını 

gösterir. 
4,39 .683 107 

Satış personelinin mezun olduğu bölüm ona olan güvenimi arttırır. 3,18 .920 107 

Satış personelinin mezun olduğu okulun işimle bir ilgisi yoktur. 2,93 .978 107 

Tanımadığım bir firmadan tanıdığım bir satış personeline randevu 

veririm. 
3,64 .915 107 

Ürünü satın aldıktan sonra satış personeline her zaman ulaşabileceğimi 

bilmek ona olan güvenimi arttırır. 
4,42 .753 107 

Özel günlerde bana kendi adıma hazırlanmış tebrik mesajları 

göndermesi hoşuma gider. 
3,16 1.056 107 

Yeni ürün ve gelişmelerle ilgili bilgilendirici mailler göndermesi güncel 

bilgilere sahip olmamı sağlar. 
4 .801 107 

Sürekli mail atması maillerini okumadan silmeme sebep olur. 3,26 1.152 107 

Ürünün özelliklerini anlatırken eksik yanlarından  bahsetmesi satış 

personeline olan güvenimi arttırır. 
4,19 .779 107 

Kendi ürününü pazarlarken rakip ürünleri kötülemesi mühim değildir. 4,13 .912 107 

Satışı kaybetse bile iletişime devam etmesi bir sonra ki projede şansını 

arttırır. 
4,2 .665 107 

Satış personelinin baskı hissettirmeden satış yapması tekrar iş yapma 

isteği uyandırır 
4,19 .741 107 

Sorunlara çözüm bulması satış personelinin müşterilerinin ihtiyaçlarının 

önemsediğini gösterir. 
4,27 .747 107 

Satış personelinin toplantıdan başka bir iş için ayrılması bana önem 

vermediğini gösterir. 
3,78 .850 107 

Görüşme esnasında çalıştığı firma hakkında olumsuz konuşması satış 

personeline olan güvenimi zedeler. 
3,81 .892 107 

İhtiyaçlarıma uygun çözüm üretebilmesi ondan farklı konularda da 

destek istememe sebep olur. 
3,73 .967 107 

Cihaz satınalma sürecinin doğası gereği uzun sürüyor olması satış 

temsilcisi ile olan ilişkimi pekiştirir. 
3,27 .907 107 

Satış personeline güvendiğim için satınalma komisyonuna bu firmanın 

tercih edilmesi için baskı yaparım. 
2,79 1.016 107 

Satış sonrası ürün eğitiminin yeterliliği gelecek satınalmalarda tercihimi 

etkiler. 
3,95 .745 107 

Sattığı ürünün ihtiyacımı karşılamayacağını söyleyen satış personelini 

bir daha aramam. 
2,62 1.218 107 

Satın aldığım ürünün ömürlü parçalarının bilgisinin satın almadan önce 

verilmesi gerekir. 
4,4 .775 107 

Satış personelinden piyasa bilgilerini almak piyasadaki durumu ölçmek 

için iyi bir yöntemdir. 
3,66 .857 107 

Anlık mesajlaşma programlarıyla aldığım tanıtım bildirimleri yeni 

ürünler hakkında bilgi sunmalıdır. 
3,3 1.057 107 
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Araştırma Sorusu: Satınalma kararına etki eden kişiler satış personelinin hangi 

özelliklere sahip olmasını istemektedir?  

Satış personeli ilgili soruların olduğu bu tabloda “Kendi ürününü pazarlarken 

rakip ürünleri kötülemesi mühim değildir” sorusuna verilen cevaplar ters kodlanmıştır. 

Bu tabloda 4,4 ile en yüksek önem derecesini “Satın aldığım ürünün ömürlü 

parçalarının bilgisinin satın almadan önce verilmesi gerekir.” Maddesine ait olduğu 

görülmektedir. Bu satış personelinin dürüstlüğü ile ilgili bir kavramdır. Ankete 

katılanlar dürüst ve ürünü hakkında her türlü bilgiyi paylaşan satış personelini tercih 

etmektedir. İkinci en yüksek puanı alan madde “Ürünü satın aldıktan sonra satış 

personeline her zaman ulaşabileceğimi bilmek ona olan güvenimi arttırır.” maddesidir. 

Katılımcıların firma ile aralarındaki muhatap olan satış personeline ulaşabilmelerine 

önem verdiği ortaya çıkmıştır. Üçüncü ve dördüncü sırayı sırasıyla randevu alarak 

ziyarete gelme ve sattığı ürün hakkında klinik bilgiye sahip olma maddeleri 

gelmektedir.   

Tablo 4.9 Güvenilirlik Analizi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.794 40 

 

Anket uygulaması, ankette yer alan ifadelerin güvenilirliğinin hesaplanmasında 

kullanılan Cronbach Alpha katsayısı ile güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Kabul 

edilen en düşük değer ,70’tir. Bu araştırmada uygulanan güvenilirlik analizinde 

Chronbach Alpha değeri ,794 olarak bulunmuştur değer kabul edilebilir olduğunu 

kanıtlamaktadır bu .  
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4.5.3. Faktörlere göre ortalama 

 

Tablo 4.10 Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ort. Std. Sapma 

Satış 109 3.7781 .33423 

Firma 107 3.6558 .40195 

Ürün 109 3.5072 .36030 

Geçerli Sayı 

(listeye göre) 
107   

 

Üç farklı faktörün ortalamalarını gösteren tablo 4.10’a göre her faktörün 

ortalaması üç puanı geçmiş bulunuyor. Bu durum verilen cevapların ortalamasının 

“Kısmen Katılıyorum” derecesinin üzerinde olduğunu göstermektedir. Satış Personeli 

ile ilgili sorulara verilen cevapların ortalaması 3,77 olarak çıkmıştır. “Katılıyorum” 

cevabının dört puan olduğu bilinmektedir ve bu bölüme verilen cevapların ortalaması en 

yüksek çıkmıştır.  

Tablo 4.11 Normallik Testi 

 

Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

İstatistik Df Sig. İstatistik df Sig. 

Satış 

Personeli 
.112 107 .002 .958 107 .002 

Firma .134 107 .000 .968 107 .011 

Ürün .088 107 .040 .979 107 .087 

a. Lilliefors Önem Düzeltme 

 

Normallik testinde %5 değeri limit olarak alınmaktadır. Bu değerin altında çıkan 

sonuçlar normal olmayan, bu değerin üzerinde çıkan sonuçlar normal olarak 

değerlendirilmektedir.  Tablo 4.11’de üç faktörümüzün de sonuçlarının normal 

dağılmadığı görülmektedir. Sonuçlar %5’in altında çıkmıştır.  Bu sonuca göre 

faktörlerle yapılacak testlerde parametrik testler yerine parametrik olmayan testler 

kullanılmalıdır.  
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Tablo 4.12 Cinsiyet Değişkeni 

Test İstatistikleri
a
 

 

Satış 

Personeli 
Firma Ürün 

Mann-Whitney U 1247.500 1158.000 1004.000 

Wilcoxon W 1842.500 3859.000 3854.000 

Z -.180 -.561 -1.785 

Asymp. Sig. (2-tailed) .857 .575 .074 

a. Değişken Grup: Cinsiyet 

 

Katılımcıların kadın veya erkek olması ile satış personeli faktörüne verilen 

cevaplar arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak için Mann Whitney U testi 

yapılmıştır. Tablo 4.12’de görülen testin sonucuna göre önem derecesi %5 (0,857) 

üzerinde olduğu için katılımcıların cinsiyeti ile satış personeli faktörü arasında bir ilişki 

yoktur. Aynı tabloda katılımcıların cinsiyeti ile firma ve ürün faktörleri arasında bir 

ilişki olup olmadığı da görülmektedir. Bu faktörlerinde sonuçlarına baktığımızda firma 

için .575 ve ürün için .074 olduğunu görülmektedir. Bu durumda bu faktörler ile 

katılımcıların cinsiyeti arasında bir bağlantı yoktur. 

 

Tablo 4.13 Yaş Aralığı Değişkeni 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Satış 

Personeli 
Firma Ürün 

Chi-Square 
5.111 .913 .976 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. 
.164 .822 .807 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Yaş Aralığı 
 

Katılımcıların yaş aralığı ile satış personeli, firma ve ürün faktörleri arasında bir 

ilişki olup olmadığını anlamak için Kruskal Wallis Testi yapıldı. Yapılan test sonucu 



58 

 

Tablo 4.13’te görüldüğü gibi hiçbir faktörde bir anlam ifade etmemektedir. Tüm 

sonuçlar %5 değerinin üzerinde çıkmıştır.  

Tablo 4.14 Görev Değişkeni 

Test Statistics
a,b

 

 

Satış 

Personeli 
Firma Ürün 

Chi-Square 11.900 1.600 20.580 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. .008 .659 .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Görevi 
 

Araştırma Sorusu: Satınalma kararına etki edenlerin görevleri ile ilgili olarak 

araştırma konusu 3 faktöre göre bir farklılık var mıdır? 

Ankete çalışmasına katılanların görevleri ile faktörler arasında bir ilişki olup 

olmadığı araştırıldığında firma faktöründe çıkan değer sebebiyle bir ilişki olmadığını 

anlaşılmıştır. Satış personeli ve ürün faktörleri sonuçlarına göre bu faktörler ile 

katılımcıların görevleri arasında bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Satınalma kararına 

etki eden kişilerin kurum içindeki görevleri, satış personeli ve ürün ile ilgili konularda 

değişkenlik göstermektedir. Bu durumda kişilerin ürüne ve satış personeline bakış açısı 

ve beklentisi farklılık göstermektedir. Ancak firmanın burada herhangi bir değişkenlik 

göstermediği ortaya çıkmıştır.  

Firma faktörünü fizik tedavi cihazları pazarı özelinde incelediğimizde, Ulusal 

Bilgi Bankası kayıtlarına göre faaliyet gösteren firmaların tamamının ithalat yapan 

distribütörler olduğu görülmektedir. Distribütörlük anlaşmaları yıllık olarak ya da belirli 

bir zaman aralıklarında performans değerlendirmesi yapılarak yenilenmek ya da iptal 

edilmek şartıyla yapılır. Ürünler aynı olsa bile ürünü ithal eden ve satan firma 

değişebilir. Yeni distribütör firma ürüne ve pazara hakim olan satış personelini transfer 

etmek ister. Bu durum satış personeli ve ürün faktörlerinin firma faktörüne göre farklı 

değerlendirilmesini açıklamaya yardımcı olmaktadır.   
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Tablo 4.15 Görev Değişkeni Satış Personeli Ürün İncelemesi 

 

Ranks 

Görevi N Mean Rank 

Satış 

Personeli 

Satınalma 27 55.56 

Fizyoterapist 18 51.11 

Doktor 14 30.50 

Biyomedikal 50 62.96 

Total 109  

Ürün Satınalma 27 41.13 

Fizyoterapist 18 48.56 

Doktor 14 86.96 

Biyomedikal 50 55.86 

Total 109  

 

Tablo 4.15’te hangi görevde bulunanların hangi değişken faktörle ne kadar 

ilişkili olduğu görülmektedir. Satış personeli faktörünün en yüksek ortalama aldığı 

görev biyomedikal bölümü olmuştur. Bunu sırasıyla satınalma, fizyoterapist ve doktor 

izlemektedir. Ürün faktörünü incelediğimizde burada en yüksek ortalamayı doktor 

görevinde bulunanların aldığını görülmektedir. Daha sonra sırasıyla biyomedikal, 

fizyoterapist ve satınalma gelmektedir. Bu iki sonucu değerlendirdiğimizde doktorların 

satış personelinden çok ürünle ilgilendikleri ortaya çıkmaktadır. Bunu sebebinin 

doktorların satın alındıktan sonra uzun bir süre ürünle vakit geçirecekleri ve teşhis ve 

tedavide kendilerine yardımcı olacak bir araç olduğu için öneminin yüksek olmasından 

kaynaklandığı belirtilebilir. Satınalma ve biyomedikal görevlerindekilerin ise satış 

personeli faktörü ürüne göre daha yüksektir. Satınalma ve biyomedikal bölümleri ürünü 

satınalma işlemi öncesinde veya esnasında belki tanıtım amacıyla getirildiğinde görecek 

bir daha sorun çıkana kadar ilgilenmeyecekler. Sorun çıktığında ise arayacakları işi satış 

personeli olacaktır. Fizyoterapistlerin ise ürünü kullanacak kimseler olmalarına rağmen 

ürünle ilgili puanın düşük çıkması, tedavi için hangi tip ürünlerin hangi ayarda 

kullanılacağına doktorun karar vermesi gerekçe olarak düşünülebilir.  
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Tablo 4.16 Eğitim Değişkeni 

Test Statistics
a,b

 

 Satış Personeli Firma Ürün 

Chi-Square 15.212 6.250 21.951 

df 6 6 6 

Asymp. Sig. .019 .396 .001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Eğitim Durumu 

 

Eğitim durumlarına göre ankete katılım gösterenlerin ürün, firma ve satış 

personeli faktörleri dağılımında anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldığında ürün ve 

satış personeli faktörlerinin eşik değerinin altında olduğunu görülmektedir. Bu durumda 

eğitim seviyesinin ürün ve satış personeli faktörü ile ilişkili olduğu söylenebilir.  

Tablo 4.17 Eğitim Değişkeni İncelemesi 

 

Ranks 

 
Eğitim Durumu N Mean Rank 

Satış 

Personeli 

Önlisans 29 63.52 

Lisans 46 58.80 

Yükseklisans 17 55.91 

Doktora 6 27.92 

Uzm.Doktor 8 34.94 

Doç.Doktor 2 24.75 

Prof.Dr. 1 1.00 

Total 109  

Ürün Önlisans 29 54.53 

Lisans 46 49.04 

Yükseklisans 17 45.12 

Doktora 6 71.50 

Uzm.Doktor 8 94.38 

Doç.Doktor 2 93.75 

Prof.Dr. 1 19.00 

Total 109  
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Eğitim değişkenini farklılık gösteren ürün ve satış personeli faktörlerine göre 

dağılımını incelendiğinde farklı eğitim seviyesine göre faklı dağılımlar olduğu 

görülmektedir. Ürün faktöründe Önlisans, Doktora, Uzm. Doktor, Doç. Doktor 

seviyeleri yüksek çıkmıştır. Bunun sebebi biyomedikal bölümünde çalışanların 2 yıllık 

önlisans programı olan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezunu olmalıdır. Diğer 

yüksek çıkan eğitim seviyeleri doktorları işaret etmektedir. Her iki sonuçta görev 

dağılımı tablosu sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Tablo 4.18 İş Deneyimi Değişkeni 

Test Statistics
a,b

 

 

Satış 

Personeli Firma Ürün 

Chi-Square 15.703 2.809 4.636 

df 4 4 4 

Asymp. Sig. .003 .590 .327 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: İş Deneyimi 

  

Katılımcıların iş deneyimi değişkenine göre faktörlerin dağılımı tablosu 

incelendiğinde satış personeli faktöründe anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.19 İş Deneyimi İncelemesi 

 

Ranks 

 
İş Deneyimi N 

Mean 

Rank 

Satış 

Personeli 

1-5 yıl 31 71.58 

5-10 yıl 34 41.66 

10-15 yıl 26 54.71 

15-20 yıl 9 44.94 

20 yıl ve üzeri 9 59.17 

Total 109  

 

İş deneyimi dağılımı tablosu incelendiğinde belirli bir aralıkta bir artış ya da 

azalma görülmemektedir. Bu durumda iş deneyimi ile orantılı bir artış ya da azalma 
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olduğu belirtilemez. Ancak iş deneyimi ile satış personeli faktörü arasındaki ilişkinin 

anlamlı olması çalışma hayatında yıllar geçtikçe her iki tarafında kişisel ilişkilerinin 

arttığı ve bu durumun anket sonuçlarına yansıdığı belirtilebilir.  

Tablo 4.20 Korelasyon 

 

Correlations 

 
Satış 

Personeli 
Firma Ürün 

Satış 

Personeli 

Pearson 

Correlation 
1 ,602

**
 ,187 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,051 

N 109 107 109 

Firma 

Pearson 

Correlation 
,602

**
 1 ,324

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 

N 107 107 107 

Ürün 

Pearson 

Correlation 
,187 ,324

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,051 ,001  

N 109 107 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Araştırma Sorusu: Satış personeli, firma ve ürün faktörleri arasında bir ilişki var 

mıdır? 

Satış personeli ve Firma faktörleri arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Satış 

personelinin 1 birim artması Firma faktörünün de 0,6 artmasına sebep olur. Satışçı ile 

Firma arasında bir ilişki bulunmaktadır. Memnuniyetler birbirini etki etmektedir. 

Satışçıdan memnuniyet azalırsa firmadan da memnuniyet azalır ya da tam tersi olarak 

artan memnuniyet her iki faktöründe etkisi ile olmaktadır. 
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SONUÇ 

 

Sağlık kuruluşları insanların hayatlarına etki edecek hizmet sunduğu için bu 

kurumlardaki satınalma davranışı diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. 

Satınalma sürecine katılanların temel amacı doğru kalitedeki ürünü, doğru adette, doğru 

fiyattan, doğru teslim süresinde, doğru firmadan almaktır. Genel inanışa göre tüketiciler 

ürünleri kalitelerine göre alırlar. Bu durum üreticilerin ve firmaların ürünlerini 

kategorileştirmelerinde, pazarlamasında ve fiyatlandırmalarında yardımcı olur (Burnett, 

2008). Sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan araştırmalarda ise finansal baskılara ve artan 

maliyetlere rağmen ucuz ürün almak yerine ihtiyacı tam olarak karşılayan ürününün 

rakiplerine göre pahalı olmasına rağmen tercih edildiğini göstermektedir.   

Tüm sektörlerdeki araştırmalarda endüstriyel satınalma sürecinde müşteri ve 

firma arasındaki iletişimi kuran departmanların ve bireylerin ilişkilerinin önemi 

vurgulanmaktadır. Çalışmamızda tıbbi cihaz sektöründe satış departmanlarını temsilen 

birey olarak firma tarafında satış personeli, müşteri tarafında ise bu çalışmadaki ankete 

katılımı gerçekleştiren farklı özellikteki görev grubunda yer alan kişiler olarak 

düşünülmüştür. Yapılan çalışmada müşterinin satış personelinden en büyük beklentisi 

ürün hakkında bilgi sahibi olması, dürüst olması ve ulaşılabilir olmasıdır. Bu bağlamda 

başarıya ulaşmak isteyen satış personelinin ürünleri hakkında bilgi sahibi olması 

gerekmektedir. Ürünün avantajlarını, dezavantajlarını, klinik faydalarını öğrenmek ve 

varsa ilgili ürün hakkında yapılmış klinik araştırma sonuçlarına hakim olmak, bunları 

rakip ürünler ile kıyaslayabilmek başarıya ulaşmada etkili olacaktır. Firmaların ise bu 

durumun bilincinde olması ve uzun vadeli başarı hedeflerinde istikrarı 

yakalayabilmeleri için satış personelini ürün hakkında eğitmeleri gerekmektedir. 

Gerçekten de konusunda uzman kişilerden alınan bilgiler ile donatılmış bir satış 

personeli firmaya daha çok katkı sağlayacaktır. Kendine güvenecek ve bilgi donanımı 

sayesinde müşteri sorularına vereceği cevaplarla satışı kapatmaya daha yakın olacaktır. 

Bu durum firmanın yararına olacağı için firma yöneticileri satış personeli eğitimini 

gider olarak değil yatırım olarak görmelidirler.  

Ürünü doğru şekilde müşteriye sunacak satış personeli firmanın başarısını 

arttıracaktır. Araştırma sonuçlarına göre firmaların satış personeli seçim kriterlerini 

gözden geçirmeleri gerekebilir. Müşterinin satış personeline her zaman ulaşabilmesi 
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için ise gereken donanım firma tarafından kendi satış personeline sağlanmalıdır. Ayrıca 

tıbbi cihaz sektöründeki satış sürecinin de detaylı olarak ele alınması çok önemlidir. 

Buna yönelik olarak tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş akış 

diyagramları oluşturmaları, ürünü pazarlama sürecinden başlayarak sipariş, tedarik, 

ithalat, teslimat, kurulum, kullanıcı eğitimi, satış sonrası hizmetler süreçlerini kontrol 

altında bulundurmaları gerekmektedir. Çünkü satış personeli ve ürün tüm süreç ile 

beraber müşteri memnuniyetine etki eden unsurların başında gelmektedir. Memnun olan 

müşterinin sadakatini kazanmak günümüz rekabet koşullarında en büyük kazanımdır.  

Tıbbi cihaz satınalma sürecinin uzunluğu haftalar ve belki aylarla ifade 

edilebilir. Bu süreçte firma ile müşteri arasındaki iletişim gelişecek ve müşteri 

sorularına verilen cevaplar, sorunlara üretilebilecek çözüm önerileri gibi konular 

müşteri ile ilişkilerde etkili olabilecektir. Bu ilişkisel durumu doğru kullanan ve güven 

zedeleyici tutumlardan kaçınan firmanın satışın sonuçlandırma sürecinde rakiplerine 

göre daha avantajlı hale gelebileceği söylenebilir. Ayrıca satıcı tarafındaki dürüst 

yaklaşımların ve açık iletişimin çoğu zaman  müşteri tarafından tercih edildiği ortaya 

konmuştur. Müşteriye olumsuz bir haber verileceği zaman bile iletişimden 

kaçınılmamalı, yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunulmamalıdır.  

Ürüne ilişkin olarak ise tıbbi cihaz sektöründe daha fazla klinik çalışmaya sahip 

ürünlerin tercih edilmesi ve bu durumun ürünün kalitesi olarak değerlendirilmesi söz 

konusudur. Ankete katılan cihazları kullanan doktorlar diğer faktörlere kıyasla ürüne 

daha çok önem verdiklerini anket sonucuna göre göstermişlerdir. Bilhassa ürünü tedarik 

eden firmanın teknik destek becerilerinin yüksek olması ve arızaya kısa zamanda 

müdahale etmesi öne çıkmaktadır. Ayrıca satın alınan ürünün ömrünün uzun sürmesi 

tedarikçi ile olan ilişkinin de uzun süreli olacağı anlamına gelmektedir. Bu süre zarfında 

teknik desteğin kesintisiz sağlanması gerekmekte bu anlamda da güven tesis etmek 

önem kazanmaktadır.  

Tıbbi cihaz sektöründe firmaların sattıkları ürünlere arıza durumunda kısa 

zamanda müdahale edebilecek yeterli sayıda teknik servis personeli bulundurmaları 

gerekmektedir. Ayrıca gerekli olabilecek ve üretici tarafından depolarında 

bulundurulması tavsiye edilen yedek parçaların da stoklarında hazır olması ve/veya 

gerektiğinde ilgili parçaların çok kısa süre içerisinde teminini sağlayabileceği bir lojistik 
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disiplini ile çalışması arızanın giderilme sürecini kısaltacağı için müşteri 

memnuniyetine olumlu katkı sağlayacaktır. Satış sonrası hizmetlerin yeterliliğinin 

tedarikçi seçiminde önemli bir faktör olduğu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Distribütör firmalar aynı zamanda üreticinin müşterisidir. Bu durumda satın alacakları 

ürünlerin teslimat ve ödeme gibi koşulları kendi müşteri portföylerine göre 

belirlemelidirler. İthalat yapılacak ürünlerin taşıyıcı ve gümrükleme işlemlerini 

yaptırmak için seçilecek yüklenici firmaların kendi itibarlarına zarar vermeyecek 

şekilde faaliyet göstereceklerinden emin olunmalıdır. Bu işlemler yönetmelikler ve 

kanunlar tarafından şekillendirildiği için mevzuata hakim ithalat firması ile çalışmak ya 

da ithalat personeli istihdam etmek teslim sürelerine etki edeceği için önem arz 

etmektedir.    

Rekabet içerisinde öne çıkabilmek için ise ürünleri depolarında hazır 

bulundurmak teslim süresini kısaltacağından müşteri tarafından tercih edilme sebebi 

olabilir. Bu durumda ürüne ihtiyacı olan müşteri fiyat farkı gözetmeksizin kısa süreli 

teslimatı tercih edebilir. Üründen fayda sağlayacak müşterinin bu davranışı ticari olarak 

ona katkıda bulunacaktır. Hazır bulunan ürün demo yapılarak potansiyel müşterinin 

ürünün uygulama esnasındaki performansını test etmesine olanak sağlanmaktadır. 

Böylece firma deposunda bulundurduğu aynı ürünü hem tanıtım hem de teslimat süresi 

avantajı için kullanmış olur. Burada firma tarafında karşılaşılabilecek sorun bu şekilde 

stoklu çalışmanın ürüne ayrı bir depolama maliyeti getirmesi ve bunun da müşteriye bir 

şekilde yansıtılmasıdır.  

Pazarlanan ürünlerin daha fazla sayıda müşteriye ulaştırılabilmesinin yöntemleri 

arasında fuar, kongre gibi etkinliklere katılmak sayılabilir. Bu etkinliklerde açılan 

stantta sergilenen ürünlere etkinliğe katılanların ilgi göstermesi muhtemeldir. 

Katılımcıların farklı kurumlardan gelerek tek bir alanda toplanması, normal ziyaret 

planıyla onlara ulaşılmasından daha kolaydır. Böylece tanıtılan ürünler daha geniş 

potansiyel müşteri kitlesine ulaşarak akılda kalıcılık sağlanabilir.  

Firmaların piyasada itibarlı hale gelmeleri ve bunu korumaları için etik ilkelere 

uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Güvenilir firma imajını oluşturmak için verilen 

sözde durulması, uygun ürünü uygun fiyata satması, dürüst olması, sorunları çözmeye 

çabalaması ve çözmesi gibi özelliklere sahip olması beklenmektedir. Türkiye’de 
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distribütör firmaların temsilcilik seçiminde ürün özelliklerinde hangi kriterlere önem 

vermeleri gerektiği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Klinik araştırmalar ile 

etkinliği kanıtlanmış ürünlere sahip üreticilerin temsilciliklerinin alınması satış 

performansına olumlu katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. Başarının sadece ürünü satmak 

olmadığı, satış sonrası hizmetlerin becerisinin müşteri memnuniyetinde ve dolayısıyla 

tedarikçi tercihinde önemli bir paya sahip olduğu ortaya çıkarılmış olup, bu yönde 

gelişim gösterecek firmaların yoğun rekabet ortamında rakiplerinin önüne geçme şansı 

artacaktır.  

Bu sektörde çalışan ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen satış 

personelinin başarısında kendilerini geliştirmesi de ön plana çıkmıştır. Müşteri 

ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek ve ürününü doğru anlatabilmek için kendi branşında 

uzman olması gerekmektedir. Anatomi ve klinik uygulama bilgisinin öğrenilmesi 

müşteri ile aynı dilde konuşabilmek ve ihtiyacı anlayabilmek için gereklidir. Satıcının 

dürüst, bilgili ve ulaşılabilir olması ürünün/firmanın tercih edilme sebebi olarak ortaya 

çıkmıştır. Günümüzde bilgiye ulaşmanın pek çok yolu vardır.  

Gelecekte bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen kişiler aynı sektörde 

günlük tüketilen tek kullanımlık tıbbi malzemelerin satın alma süreci ve bu sürece etki 

eden faktörleri tıbbi cihazlara göre karşılaştırılabilir. Yerli/yabancı tıbbi cihazlarla ilgili 

yapılabilecek bir araştırmada firma aynı zamanda üretici olacağı için firma faktörü 

sonuçları farklı çıkabilir. Aynı modelde bir araştırma farklı bir sektörde yapılarak ürün, 

firma ve satış personelinden müşterilerin beklentilerinin değişkenlik gösterip 

göstermediği incelenebilir. Distribütör özelliğinde olan firmaların özel bir satış anlayışı 

ve davranışı olup olmadığı gibi konular ölçülebilir. 
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EKLER 

 

 

Yaş Aralığı Görevi Eğitim Durumu İş Deneyimi Cinsiyeti 

     

 

20-30 (  ) SATINALMA (  ) Önlisans (  ) 1 - 5 yıl (  ) Kadın (  ) 

     

 

31-40 (  ) FİZYOTERAPİST (  ) Lisans (  ) 5 - 10 yıl (  ) Erkek (  ) 

     

 

41-50 (  ) DOKTOR (  ) Yüksek Lisans (  ) 10 - 15 yıl (  )   
 

     

 

51-üzeri (  ) BİYOMEDİKAL (  ) Doktora (  ) 15 - 20 yıl (  )   
 

 

    

 
    

Uzm. Doktor (  ) 20 yıl üzeri (  )   
 

 

    

 
    

Doç. Dr. (  ) 
    

 

    

 
    

Prof. Dr. (  ) 
    

  

   

     

        

   

 
"1" Hiç katılmıyorum/ "2" Katılmıyorum/ "3" Kısmen Katılıyorum/"4" Katılıyorum/ "5" Kesinlikle Katılıyorum 

  

                1 Satış personelinin teknik bilgisi satılan ürün hakkında eğitildiğini gösterir. 1 2 3 4 5 

2 Satış personelinin klinik bilgisi işine hakim olduğunu gösterir. 1 2 3 4 5 

3 Satış personelinin temsil ettiği firma ürüne olan güvenimi arttırır. 1 2 3 4 5 

4 Satış personelinin işe uygun giyinmesi bana olan saygısını gösterir. 1 2 3 4 5 

5 Satış personelinin sunumlarda teknolojik materyal donanımı yeterli bilgi aktarmasını sağlar 1 2 3 4 5 

6 Satış personelinin ziyaret için randevu alması işini planlı yaptığını gösterir. 1 2 3 4 5 

7 Pazarlanan ürünün markası satın aldıktan sonra üründen memnun kalacağımı garantiler. 1 2 3 4 5 

8 Pazarlanan ürünün bilinirliği ürünü satın alırken yapacağım tercihte etkili olmaz. 1 2 3 4 5 

9 Pazarlanan ürünün popülerliği satınalma davranışımı olumlu etkiler. 1 2 3 4 5 

10 Pazarlanan ürünün becerisi aynı tarz üründen kullanılmakta olduğum halde satın alma güdüsü uyandırır 1 2 3 4 5 

11 Satış personelinin sattığı cihazı demo yapması ürünü seçmemi olumlu etkiler 1 2 3 4 5 

12 Satılan cihazın teslim süresinin kısa olması rakibe göre pahalı olduğu halde tercih etmemi sağlar. 1 2 3 4 5 

13 Satış personelinin mezun olduğu bölüm ona olan güvenimi arttırır. 1 2 3 4 5 

14 Satış personelinin mezun olduğu okulun işimle bir ilgisi yoktur. 1 2 3 4 5 

15 Tanımadığım bir firmadan tanıdığım bir satış personeline randevu veririm. 1 2 3 4 5 

16 Tanıdığım bir firmadan tanımadığım bir satış personeline randevu veririm. 1 2 3 4 5 

17 Ürünü satın aldıktan sonra satış personeline her zaman ulaşabileceğimi bilmek ona olan güvenimi arttırır. 1 2 3 4 5 

18 Özel günlerde bana kendi adıma hazırlanmış tebrik mesajları göndermesi hoşuma gider. 1 2 3 4 5 

19 Yeni ürün ve gelişmelerle ilgili bilgilendirici mailler göndermesi güncel bilgilere sahip olmamı sağlar. 1 2 3 4 5 

20 Sürekli mail atması maillerini okumadan silmeme sebep olur. 1 2 3 4 5 

21 Ürünün özelliklerini anlatırken eksik yanlarından  bahsetmesi satış personeline olan güvenimi arttırır. 1 2 3 4 5 

22 Kendi ürününü pazarlarken rakip ürünleri kötülemesi mühim değildir. 1 2 3 4 5 

23 Satışı kaybetse bile iletişime devam etmesi bir sonra ki projede şansını arttırır.  1 2 3 4 5 

24 Satış personelinin baskı hissettirmeden satış yapması tekrar iş yapma isteği uyandırır 1 2 3 4 5 

25 Sorunlara çözüm bulması satış personelinin müşterilerinin ihtiyaçlarının önemsediğini gösterir. 1 2 3 4 5 

26 Satış personelinin sorunları çözememesi firmasının yetersiz olmasından kaynaklanır. 1 2 3 4 5 

27 Satış personelinin toplantıdan başka bir iş için ayrılması bana önem vermediğini gösterir. 1 2 3 4 5 

28 Görüşme esnasında çalıştığı firma hakkında olumsuz konuşması satış personeline olan güvenimi zedeler. 1 2 3 4 5 

29 İhtiyaçlarıma uygun çözüm üretebilmesi ondan farklı konularda da destek istememe sebep olur. 1 2 3 4 5 

30 Cihaz satınalma sürecinin doğası gereği uzun sürüyor olması satış temsilcisi ile olan ilişkimi pekiştirir. 1 2 3 4 5 

31 Satış personeline güvendiğim için satınalma komisyonuna bu firmanın tercih edilmesi için baskı yaparım. 1 2 3 4 5 
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32 Satış sonrası ürün eğitiminin yeterliliği gelecek satınalmalarda tercihimi etkiler. 1 2 3 4 5 

33 Sattığı ürünün ihtiyacımı karşılamayacağını söyleyen satış personelini bir daha aramam. 1 2 3 4 5 

34 Ürünün klinik çalışmalarının çok olması onu tercih etmemde olumlu rol oynar. 1 2 3 4 5 

35 Ürünün arızasına müdahale etme ve çözme süresi yetersiz olan firmadan bir daha ürün almam. 1 2 3 4 5 

36 Satın aldığım ürünün ömürlü parçalarının bilgisinin satın almadan önce verilmesi gerekir. 1 2 3 4 5 

37 Ürünün fiyatı yüksek olduğu için ona ihtiyacım olduğu halde yönetimden ek bütçe talep etmem. 1 2 3 4 5 

38 Satış personelinden piyasa bilgilerini almak piyasadaki durumu ölçmek için iyi bir yöntemdir. 1 2 3 4 5 

39 Fuar ve kongrelerde gördüğüm ürünleri daha kolay hatırladığım için önce bunlardan teklif alırım. 1 2 3 4 5 

40 Anlık mesajlaşma programlarıyla aldığım tanıtım bildirimleri yeni ürünler hakkında bilgi sunmalıdır. 1 2 3 4 5 
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