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Dünya Devi GE'nin Sa¤l›k Bölümü
GE Healthcare'in Yeni Uluslararas› Operasyon Üssü Türkiye Oldu
•
•
•

GE Healthcare (Sa¤l›k Hizmetleri); Orta Asya, Orta Do¤u, Afrika ile Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u pazarlar›nda sürmekte olan operasyonlar›n› birleﬂtirerek,
yönetim merkezi ‹stanbul'da olan yeni bir uluslararas› operasyon merkezini hizmete açtı.
Bu yap›lanma ile GE Healthcare International'›n EAGM Bölgesi Baﬂkan› ve CEO'su olarak Richard di Benedetto atand›.
GE Healthcare sa¤l›k sektörüne ‘erken teﬂhis’ odakl› ürün, hizmet ve çözümler sunuyor.

‹stanbul, 13 Haziran 2008 - General Electric Company'nin (GE) 17 milyar ABD dolar› de¤erindeki sa¤l›k hizmetleri ﬂirketi GE Healthcare ve T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m
Destek ve Tan›t›m Ajans› düzenledikleri ortak bas›n toplant›s› ile ﬂirketin; Orta Asya, Orta Do¤u, Afrika ile Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u'nu kapsayan dört
büyük bölgeyi, 'Uluslararas› Teﬂhis/Tan› Görüntüleme' operasyonu alt›nda, GE Healthcare EAGM olarak, tek bir bölgede toplad›¤›n› ve tüm faaliyetlerin ‹stanbul merkezli
yönetilece¤ini aç›klad›.
GE Healthcare International'›n yönetim merkezi ‹stanbul'da olan EAGM Bölgesi'ne Baﬂkan ve CEO olarak atanan Richard di Benedetto ile Yat›r›m Ajans› Baﬂkan›
Alpaslan Korkmaz'›n kat›l›m› ile gerçekleﬂen bas›n toplant›s›nda al›nan ‹stanbul merkezli stratejik karar›n, GE'nin Türkiye'deki varl›¤›n› ve pazara olan ba¤l›l›¤›n› daha
da güçlendirdi¤i ifade edildi. Toplant›da yeni yap›lanman›n, 'Yaln›zca Tek Bir GE Healthcare' yaklaﬂ›m›na uygun olarak tüketiciye tek bir yüzle hizmet verilmesine
f›rsat verdi¤i kaydedildi. Geleneksel ülke ve bölge s›n›rlar›ndan öteye geçerek ve uluslararas› pazarlar aras›ndaki sinerjiden yararlanarak, bu yap›lanman›n ﬂirketin
küreselleﬂme vizyonu için son derece önem taﬂ›d›¤› vurguland›.
Yönetim merkezi ‹stanbul'da olacak olan bu yeni operasyon, bölgedeki donan›m ve hizmet pazarlar›na odaklanacak ve bu pazarlardaki büyümeyi destekleyecek. EAGM
bölgesinden 2007 y›l›nda 600 milyon ABD dolar›n›n üzerinde gelir elde eden GE Healthcare'in söz konusu yeni yap›lanmayla da, 2010 y›l›na dek iki kat› büyüme
kaydederek, bölgede 1.2 milyar ABD dolar› gelir elde etmesi bekleniyor.
Toplant›da yeni organizasyon yap›s› ile ilgili olarak söz alan GE Healthcare EAGM CEO'su Richard di Benedetto, “GE Healthcare'› daha da büyütmek için yeni
yöntem araﬂt›rmalar›m›z sürerken, GE Healthcare International'›n bünyesindeki EAGM operasyonunu yönlendiren üç faktörü de göz önünde bulundurduk.
Bu stratejik operasyon yerel becerilerden yararlanmam›za olanak sa¤l›yor. Ayr›ca bu yeni operasyon, organizasyon yap›s›n› basitleﬂtirece¤i gibi,
karar verme mekanizmas›n›n daha sorunsuz ve h›zl› çal›ﬂmas›na da zemin haz›rlam›ﬂ olacak” ﬂeklinde konuﬂtu.
Böylesi kilit bir ekibin baﬂ›nda olmaktan gurur duydu¤unu ifade eden di Benedetto, karar sürecinde son derece etkili çal›ﬂmalar› ile kendilerine yard›mc› olan T.C.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'na teﬂekkür ederek yeni operasyon merkezi sayesinde GE'nin yerelleﬂme çal›ﬂmalar›n›n h›z kazanaca¤›n› söyledi. Di
Benedetto, “Türkiye bölgesel anlamda ekonomik büyüme aç›s›ndan son derece güçlü bir platform oluﬂturuyor. Türkiye'deki yetenekli ve kaliteli insan
kayna¤›ndan özellikle etkilendik” ﬂeklinde konuﬂtu. Al›nan karar paralelinde ‹stanbul merkezli operasyonda 240 kiﬂinin istihdam edilece¤i kaydedildi.
Yap›lanma ile hedeflerinin, farkl›l›k yaratabilecekleri alanlar› proaktif bir ﬂekilde tan›mlamak oldu¤una da de¤inen di Benedetto, “Amac›m›z, yerel üniversiteler,
mühendislik ﬂirketleri ve yerel sa¤l›k sektörü temsilcileri ile iﬂ birlikleri kurmak. Onlarla birlikte yenilikçi çözümlere imza atmak” dedi.
GE Healthcare karar aﬂamas›ndaki süreçte yap›lan çal›ﬂmalar›n bugünkü gurur tablosuna imkan verdi¤ini söyleyen Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan›
Alpaslan Korkmaz, al›nan karar›n vizyon ve katma de¤er aç›s›ndan ideal bir de¤erde oldu¤unu vurgulayarak, “Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› olarak
aylard›r üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z bu proje ülkemizin dünya gündeminde bir kez daha son derece olumlu görüﬂlerle yer almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Say›n
Baﬂbakan›m›z›n deste¤iyle bu projeyi ülkemize kazand›rm›ﬂ bulunuyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

