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DÜNYAMIZ

İnsan sağlığına verdiğimiz önem,
yaratıcı düşünceye ve yenilikçi
teknolojilere odaklanmamızı ve
böylece herkese ulaşabilen, etkin ve
çabuk sonuçlar verecek çözümlere
katkıda bulunan tıbbı ürünler imal
etmemizi sağlıyor.

VİZYONUMUZ
Herkesin, hastalıkta ve
sağlıkta, ihtiyaçlarının
karşılandığı ve rahat ettiği
bir dünyaya inanıyoruz.

Dünyamıza Hoşgeldiniz!
Heyecanlıyız… Mayıs ayından başlamak üzere sizlerle
dijital bir köprü kurmak ve bu köprü ile her ay
haberleşmek, sohbet etmek, bilgi alışverişi yapmak
istiyoruz. Bizleri daha da yakından tanımanızı istiyoruz.
Bizler de sizlere ulaşmak, sorularınızı yanıtlamak,
isteklerinizi duymak istiyoruz.
Her ay yayınlayacağımız bu bültende, sizlere,
çalışanlarımızı tanıtacak, ürün ve çözümlerimizi
paylaşacağız. Aynı zamanda sizlerin de paylaşmak
istediğiniz hikayelerinizi, tecrübelerinizi, soru ve
önerilerinizi de duymak isteriz. İsteklerinize bu kanal
yoluyla cevap vereceğiz.
Karşılıklı, sürdürülebilir bir değer sağlamak yolunda bir
adım atmak isteyerek başladık bu yayına. İçinde bulunduğumuz
sektör, küresel dünyada en hızlı değişen ve gelişen bir sektör olarak
başta geliyor. Bu değişime ayak uydurmanın bir yolu da karşılıklı olarak
bilgilerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak.
Beraberce, tüm gayretlerimizin tamamı insan hayatı ile ilgili olduğu için de birliği, ortaklığı
kurarsak sektöre de o kadar etkin faydalarımız olacaktır kanısındayız.
Bu nedenlerle, tekrar hoşgeldiniz diyoruz… Bugüne kadar bizlerle çalıştığınız, bize
inandığınız için sizlere gönülden teşekkür ederiz.

Bu
Sayıda
 Dünyamız

Bu yayında görmek istediğiniz bilgiler veya paylaşmak istediğiniz konuları da e-mail yoluyla
bizlere aktarabilirsiniz.
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gsomar@bicakcilar.com
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NASIL
YAPIYORUZ?

Tasarımdan Üretime
Tüm çalışmalarınızın ve çabalarınızın sonunda insan
hayatına temas edecek bir sonucu elinize aldığınızda
duyduğunuz tatmin, neden tıbbi cihaz dünyasında
olmak istediğimizin en iyi cevabıdır. Özellikle o sonucun
belki bir yeni doğan bebeğin, belki de yaşamdan ümidi
kesmiş bir hastanın tekrar hayata tutunmasını
sağladığını gördüğünüzde, tüm o zorlu ve yorucu
süreci unutur gidersiniz.
O zorlu ve yorucu süreç, ayrı bir yazının konusu olabilir
ama bu yazıda ortaya çıkan o ürünün aynı performansı
tüm kullanımı boyunca da nasıl göstereceğini güvence
altına alabileceğimizi tartışıyor olacağız.
Bir araba düşünün… Uzun, virajlı bir yolda ilerliyor. Hız
göstergesi 260km’ye kadar gösteriyor. Siz ortalama
120km hız ile gidiyorsunuz. Araba, mükemmel bir
performans ile ilerlemeye devam ediyor. 150km…
170km… 200km… 210km..?? Araba titremeye
başlıyor. Sanki yol tutuş kabiliyeti değişti. Kendinizi artık
çok güvende hissetmiyorsunuz. Ama hız göstergesi
260km’yi gösterdiğine göre, 260km’de de aynı
konforla devam etmemiz gerekmez miydi???
Hayır… Arabanın da uygun olarak tasarlandığı belli
koşullar var. Bu koşulların üzerinde tasarımı zorlamaya
başlarsınız.
Aynı şey tıbbi cihazlar için de geçerli.
Hastanın tedavisi süresince beklenmedik değişimler
olabilir. Aniden yükselen kan basıncı, dışardan verilmesi
gereken ek doz ilaçlar ve sıvılar, üründe kontrol amaçlı
yapılan müdahaleler, çekme, bastırma, vurmalar…
Peki ya ürüne özel hazırlanmış uluslararası standartlar?
Standartlara uygun olarak tasarlanması yeterli değil mi?
İlk cevap: Yeterli değil.
Standartlar, en kontrollü ortamlarda, bir tıbbi cihazın
karşılaması gereken minimum gereklilikleri belirler
sadece. Standartları bir referans olarak kabul ederiz.
Ama “GÜVENLİ” bir tasarım için bunun çok daha
fazlasını göz önünde bulundurmamız gerekir.

O zaman bize bir başlangıç
noktası gerekiyor. Bu da kullanıcı.
Söz konusu tıbbi cihazın hedef kullanıcısı ile
irtibata geçerek önce izlenmesi gerekir. Kullanıcı
alışkanlıkları nedir? Hangi vakalarda, nasıl, ne kadar
süre ile kullanılıyor? Acil durumlarda ürün farklı
şekillerde kullanılıyor mu?
Dolayısıyla önce ürünün ne kadar zorlanabileceğini
görmemiz gerekir. Bu yönde senaryo oluşturulduktan
sonra, tasarımı da buna göre şekillendirmeli.
Standardın üstünde kontroller eklenebilir.
Prototip çıktıktan sonra önce minimum koşulları
sağlıyor mu, kontrol edilir. Bu adıma “Tasarım
Doğrulama/ Verifikasyon-Design Verification”
denir. İşte standartlar bu aşamada gerekli.
Daha sonra da kullanım koşulları taklit edilerek
kontrol edilir (in vitro). Bu adıma da “Tasarım
Geçerliliğinin Gösterilmesi/Tasarım
Validasyonu-Design Validation” denir.
Öngörülememiş kullanım risklerinin
değerlendirilebilmesi için bu bir seri testin ardından
kullanıcı grubu ile gerçek kullanım
koşullarında (in vivo) ürün izlenir.
Bu noktadan sonra tıbbi
cihaz tasarım süreci
tamamlanmış kabul edilir.
Bizler için “Herşey Hasta
Sağlığı” ile odaklı…

LOKASYON
Firma Adı:

BIÇAKCILAR A.Ş.
Departman:

ArGe
Bölge:

Esenyurt, İstanbul
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TARİHİMİZDEN
BİR GÜN
17 Ağustos 1999
16 Ağustos 1999, Bıçakcilar firması için önemli
bir gün, Türkiye için ise büyük bir doğal afetin
arefe günü idi.
Bıçakcılar’ın ihracat faaliyetlerine yeni başladığı
dönemler… Yurt dışında fazla bir bilinirliğimiz
olmadığı bir dönemde İsrail’den bir firma 287
adet ameliyat masası fiyat teklifi talebinde
bulunmak için ihracat satış sorumlusu Sami
Akdoğan ile iletişime geçerler. Ürün teknik
şartnamesi ve fiyat çalışmaları takibi ve belli
bir süre pazarlık süreci sonunda ilgili firma
yetkilileri 16 Ağustos1999 günü İstanbul’a
davet edilir. Olayın devamı şöyle:
Aynı gün, Bıçakcılar ameliyat masaları için
tek bir seferde alınan en büyük siparişin
mutabakatı imzalanıyor. 287 adet ameliyat
masası için, aksesuarları ile birlikte, imalat
ve teslim süreci altı ayda teslim edilmek
üzere kontrat imzalanıyor.
Sami Bey, toplantıdan sonra, aynı gün,
misafirleri havaalanından ülkelerine
gitmek üzere uğurluyor. Kendisi siparişi
almanın sevinci içinde ama endişeleri de
var… Şimdiye kadar üretim kapasitesi
senede 100 ameliyat masası olan
fabrikada bir sorun olabilir mi endişesi...
17 Ağustos 1999, sabahın ilk
saatlerinde, 03.15 ‘de, Sami Bey
uykudan telaş ve korkuyla uyanıyor…

Bundan sonrasının
ülkemiz adına, ekonomimiz
adına neler getirdiğini hepimiz
biliyoruz. O akşam fabrikamıza yakın
çevrede yaşayan bir emekçi işçimizin de
depremde hayatını kaybettiğini öğreniyor…
Depremin sonucu tüm ülkemizde tesirini
gösterirken alım satış işlemleri duruyor. Siparişi
veren ve bizimle ilk defa iş yapan firma hemen
telefon edip sorguluyor siparişi ve Sami Bey
herşeyin normal yürüyeceğine ikna etmeye
çalışıyor yeni müşterisini. Sonuç olarak, B2B
sektöründe iki firmanın birbirine güvenmesi
en önemli faktör.
17 Ağustos 1999 depreminin yarattığı
ekonomik karışıklıkta fabrika işçileri işlerini
bile kaybedebilirlerdi… Belki de fabrika bile
kapanabilirdi…
Ama böyle olmadı…Fabrika yöneticileri bir
araya gelip durum analizi yaptılar. İç
pazardan siparişler alınamadığı halde bu
287 masanın imalatı için planlarını
geliştirdiler. Fabrikadaki işçiler
işlerini kaybetmediler.
Bıçakcılar ise
ihracatta
DOĞAL AFET
büyümenin ilk
büyük adımını
Adı:
aştı… Krizli bir
Marmara Depremi
dönemde…
Yer:

Marmara Bölgesi
Tarih:

17 Ağustos 1999
Kaybedilen Hayat:

17.480 kişi

Sami Akdoğan
Export Manager
(Emerging Markets)

BIÇAKCILAR
Kurum sal Pazarlama
Tarihimizden Bir Gün

A Y L I K

B Ü L T E N

Mayıs 2018 - Sayı: 1

ÜRÜN VE
SERVİSİMİZ

Hayat Durmasın Diye

Bıçakcılar Teknik Servisi
BTS, Türkiye’nin her yerindeki eksperleri ile hastanın
güvende olmasını, ekipmanın ömrünü uzatarak
hastanelerin maliyetini düşürmesini ve ameliyatların
kesinteye uğramamasını sağlar.

içinde eğitilmiş uzmanlıkla hizmet
vermesi tıbbi cihazlar açısından en büyük
güvencedir, değerdir. Herşeyin sonucunda insan
hayatı söz konusu olunca da bu değer paha biçilmez
bir değer haline gelir.
Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz, lütfen
Bıçakcılar Teknik Servis ile iletişime geçin.
Bıçakcılar Gezici Teknik Servis

İster ekipmanın alımında, istenirse de sonradan
alabileceğiniz önleyici bakım anlaşmasıyla
ameliyatlardaki riskleri minimize eder ve zaman kaybını
önler.
Ürün tasarlama, geliştirme ve imalatını yapan firmanın
aynı zamanda teknik servisi de sağlaması en büyük
güvencedir. Ürünün tasarımından imalat ve dağılımına
kadar geçen devreyi iyi bilen eksperlerimiz dışarıdan
başkalarının sağlayacağı servisle karşılaştırılamaz.
Yılların inşa ettiği eksperlik ve tecrübe ile
üretilen ürünleri imal eden Bıçakcılar
Teknik Servisi’nin ürünü
tasarlayan ve imal
eden şirketin

LOKASYON
Adı:

Bıçakcılar Teknik Servis
Merkez:

Esenyurt, İstanbul
Bıçakcılar Gezici
Teknik Servis’in İçi

Dağılım:

Türkiye Coğrafi Bölgeler
İletişim:

teknikservis@bicakcilar.com
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SON
NOKTA

hastalıkların daha da artacağını
belirtiyor. Bu nedenle de
hastanın kendi kendisini kontrol
edebileceği mobil tıbbi cihazların
öneminin üstünde duruyor.

2020’de Sağlıklı İnsanlarla
Dönen Bir Dünya
Deloitte danışmanlarının 2018 için sağlık sektörünü
inceledikleri bir makalede diyorlar ki, “Kalite, sonuçlar ve
değer 21.yüzyılın anahtar kelimeleri… Bu nedenle
sektörün içinde olan herkes yenilikçi, maliyeti düşük ve
tamamen hasta odaklı çözümlere odaklanmış
durumdalar. Hastanelerin içinde ve dışarıda “akıllı”
teknolojiler kullanarak bu çözümleri geliştirmeye
çalışıyorlar”.

Bıçakcılar olarak bu trendleri
yakından takip ediyoruz. ArGe
takımımız bu trendlere bazlı
sürekli araştırmalar yapıyorlar.
Sizlere çözümler üretmek için çalışıyoruz. Çözümlerimiz
geliştikçe de sizlerle burada paylaşacağız. Medalyon’un
gelecek nüshalarında hepsini görebilirsiniz. Bu konuda
da önerilerinizi bekliyor olacağız.
Gülderen Somar
Kurumsal Pazarlama Direktörü

Dünya Sağlık Teşkilatı da, ömrün uzaması, 60 yaş
üstündeki nüfusun fazlalaşması nedeniyle zamanımızın
en büyük fenomeni olarak kronik hastalıkların artışından
söz ediyor. Özet olarak, salgın hastalıkların minimize
edildiği ama şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik

iTower Bomonti, Merkez Mah.
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www.bicakcilar.com
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Bize ulaşmak için: aeroskay@bicakcilar.com
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