
Uzun süredir medikal sektörün üretici ayağında 
faaliyet gösteriyorsunuz. Bize biraz şirketinizden 
bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu, hangi 
alanlarda üretim yapıyor? 
 Şirketimiz insanı merkeze alan bir yaklaşımla 
sağlık sektörüne ilişkin çözümler üretmeye çalışan; 
AR&GE, tasarım, üretim ve yaşamlara dokunan bir 
yapıdadır.
 Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir medikal sek-
törde faaliyet gösteren KAF ŞİRKETLER GRUBU; 
olarak ülkemizin bütün illerinde faaliyet göstermekle 
birlikte İstanbul merkezli bir yönetim sergilemekte-
yiz. Grup şirketlerimize bağlı olarak; Van, İstanbul 
ve Ankara’da çok ciddi maliyet, emek ve yatırımlarla 
gerçekleştirdiğimiz 3 adet fabrikamız mevcuttur. Fab-
rikalarımızın tamamı; GMP şartlarında, günümüz ge-
rekliliklerini yerine getirebilecek seviyede, çağın ko-
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ve ülkemizde hekimler tarafından tercih edilen ve öncelikli aranan ürünler arasına girmiştir.” dedi.

şullarına uygun olarak modernize edilmiştir. Üretim 
tesislerimizin toplam kapalı alanı 65.000 m2’dir. Bu 
bağlamda, Avrupa’nın en büyük kapalı alan üretim 
tesisine sahip olduğumuzu belirtebiliriz herhalde. 
Faaliyet alanımıza gelince sağlık sektörüne medikal 
çözümler üretmeye çalışan bir firma olduğumuzu da 
belirtmemiz gerekir. Yine unutmamak gerekir ki her 
zaman olduğu gibi çözüm standartlarımız ve önceli-
ğimiz “insan” odaklıdır. 
 Bununla beraber genel cerrahi, üroloji, yoğun 
bakım, anestezi, kadın doğum, girişimsel radyoloji, 
kardiyoloji, çocuk cerrahisi, kardiovasküler cerrahi 
ve diğer cerrahi branşlar da dahil olmak üzere geniş 
bir üretim, satış ve pazarlama yelpazesi ile sağlık sek-
törü içerisinde var olmaktayız. 210 kişilik bir ekiple 
Türkiye genelinde faaliyetlerimizi arttırarak sürdür-
mekteyiz. 
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Ürünleriniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Hangi ürünleri üretiyor ve piyasaya arz ediyorsunuz? 
 Firmamızın başlıca uğraşı; ana çalışma unsur-
larından olan geniş ve yetkin AR&GE ekibimizle sağ-
lık sektörüne medikal çözümler üretmenin yanı sıra 
biraz önce belirtmiş olduğum genel cerrahi, üroloji, 
kardiyoloji ve diğer bütün cerrahi branşlarda medikal 
ürün ve çözümler üretmektir. 
 Bu ürün ve çözümlerin bir kısmını özetlemek 
gerekirse: CE Sertifikası ve FDA Belgesi şartlarına 
haiz yüksek düzey tıbbi dezenfektanlar; yine GMP ve 
Biyosidal şartlarına uygun el-cilt dezenfektanları; bio-
kimyevi çözümler; medikal cerrahi ultrasonik damar 
mühürleme ve cerrahi ultrasonik scalpeller; bipolar 
cerrahi doku ve damar mühürleme aparatları; yüksek 
düzey innovatif kateter ve özellikle girişimsel vaka-
larda kullanılan thrombektomi, aterektomi; mikro 
kateterler; ekzovenöz ve endovenöz damar restoras-
yon çözümleri ve diğer cerrahi branşlarda da çokça 
açarak çeşitlendirebileceğimiz ürünler üretilmekte-
dir. Bu bağlamda birden fazla branşa hizmet eden ge-
niş bir ürün yelpazesiyle, Avrupa pazarında ilk firma 
olma özelliğimizin yanı sıra Avrupa’da sahip olduğu-
muz pazar payı şirketimizin önemini ve büyüklüğünü 
göstermektedir. 

Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Ürünlerinizi 
benzer ürünlerden ayıran, farklı kılan unsurlar nedir? 
 KAF ŞİRKETLER GRUBU; olarak Şiarımız ve 
felsefemiz “insan” odaklı ve merkezlidir. Bu bağlam-
da, sağlık sektöründeki medikal çözümlerde dünya 
standartlarında üretim yapmakla beraber; AB stan-
dartları, CE  ve FDA gerekliliklerinin karşılanması 
süreçleri ile birlikte bütün üretim tesislerimiz GMP 
şartlarına haiz olmaktadır. Farkımız standardize ol-
muş yüksek kalitedir. Öyle ki üretimini yaptığımız 
bütün ürün yelpazesindeki ürünler Avrupa’da ve ül-
kemizde hekimler tarafından tercih edilen ve önce-
likli aranan ürünler arasına girmiştir. Özetle farkımız; 
güven, kalite ve standartların üzerinde hizmettir. Ay-
rıca ürettiğimiz bütün ürünler, KAF AR&GE ekibinin 
emek ve çalışmalarıyla geliştirilen ürünlerdir. Piyasa-
daki her ürünümüz ya benzersizdir ya da faydalı mo-
del kapsamında pazardaki rakiplerinin üzerindedir. 
Çünkü her ürünü, mutfağımızda kendi ortak akıl ve 
çabamızla şekillendirmekteyiz; amacımız ‘Daha iyisi-
ni nasıl yapabiliriz?’dir.



Üretim olmadan ülkeler dışarıya bağımlı kalıyor 
ve kalkınma da olmuyor. Sizin için ve ülkemiz için 
üretim ne anlam ifade ediyor? 
 Malumunuz sağlık sektöründe çoğu branşta 
ithalatçı ülke durumundayız. Tıbbi cihaz gereksinimi 
açısından ülkemiz her yıl cari açık vermektedir. An-
cak son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarından kay-
naklı umut verici gelişmeler de yaşanmaktadır. Ülkemi-
zin nitelikli beyin ve iş gücü, sanayi ve teknolojisi; orta 
vadede sağlık sektörü açısından ihracat rakamlarını 
arttırabilecek bir potansiyele sahiptir. Bunun desteklen-
mesi ve ciddi manada girişimcilerin önünün açılması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, yetkililer tarafın-
dan önerilerimiz alınmak istenirse her zaman hizmet ve 
katkı sunmaya açık olduğumuzu belirtmek isterim.
 Aynı zamanda yüksek katma değerli üretim 
yapmak durumundayız. KAF ŞİRKETLER GRUBU; 
olarak üretilen her bir ürünümüz dünyadaki diğer ra-
kipleri ile yarışacak ve bu yarışı kazanacak durumdadır. 
Ürettiğimiz yüksek teknolojik ürünlerin; gerek şirket 
politikası olarak kendi öz kaynaklarımıza gerek ülke 
ekonomisine katkı sağladığını düşünmekteyiz.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlama stratejileriniz ve fa-
aliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Pan-
demi süreci sizi nasıl etkiledi?
 Gerek iç gerek dış pazarlamada; bilimsel veri, 
global veri ve ihtiyaçlara göre stratejiler belirlemek-
te ve hareket etmekteyiz. Bundan kaynaklıdır ki son 
yıllarda bütün ürün gamlarımızla yurt içinde lider 
pozisyonda bulunurken; yurt dışında da Avrupa ülke-
leri(Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, 
Birleşik Krallık ve diğerleri.) başta olmak üzere satış 
stratejimiz ve almış olduğumuz sonuçlar ciddi bir 
ivme kazanmıştır.

Bir tarafta Avrupa ve Ortadoğu’daki pazar payımızı 
arttırmış olarak; diğer tarafta Asya ve Amerika’da 
pazara giriş ve buna müteakip varlığımızı arttırarak 
sürdürüyor olmak, yapılan planlamaların aşamalı 
olarak hayata geçirildiğini göstermektedir. Bir örnek 
vermek gerekirse her ülkenin kendi içerisinde pazar 
girişi çeşitli zorluklar barındırırken, sertifikasyon ve 
süreçleri de birbirinden farklı olmaktadır. Örnek ver-
mek gerekirse; belirlenen ürün gruplarında Amerika 
pazarı dolayısıyla Orta Doğu ve diğer pazarlarda da 
önem arz eden FDA Belgesi / Ruhsatı alınmıştır. Ülke 
içi ve ülke dışındaki bölgesel partnerlerimizle süreç 
hızını ve ivmesini korumaktadır. 
 Pandemi sürecine değinecek olursak bütün 
dünyanın kapılarını kapattığı sürede bizler üretimi-
mizle, ülke tıbbi dezenfektan ihtiyacının karşılan-
masında “birinci” şirket olarak yerimizi aldık. Gerek 
ülkemizin gerek Avrupa ülkelerinin çoğunun dezen-
fektan ihtiyacını karşılayan lider, öncü üretici firma 
konumumuzu sürdürdük.

Son olarak gelecek hedefleriniz hakkında neler 
söylersiniz? 
 Geleceğe dönük yeni projelerimiz muhakkak 
ki var. Bütün üretim tesisi ve fabrikalarımızda, AR&-
GE ekiplerimiz çalışmalarını sürdürürken ülkemizin 
nadide bilim insanlarıyla birlikte birçok konuda araş-
tırma ve geliştirme süreçleri devam etmektedir. Yakın 
zamanda piyasaya arz edeceğimiz birçok yeni ürünle; 
yenilik dediğiniz zaman biz, çözüm dediğiniz zaman 
KAF GRUP aklınıza gelecektir. KAF ŞİRKETLER 
GRUBU; insan ve çevreye duyarlı, saygılı, üretim ve 
pazarlamada sürdürülebilir politikası olan bir şirket-
tir. Hedefimiz orta vadede bir dünya markası olmaktır.

Gökmen AYTİN


