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

KURUMSAL PAZARLAMA

MİSYONUMUZ
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.

DÜNYAMIZ
20 Kasım 2018

Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya
genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme
taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm
çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma;
fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının
hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Bıçakcılar olarak, vizyonumuz, herkesin, sağlıkta ve
hastalıkta, sağlık hizmetlerine ulaşmasına katkıda
bulunmaktır. Bu uğraşlarımızın en önemli kısmını
çocuklar meydana getirir çünkü onlar
geleceğimizdir.
Bu katkıyı sizlerin de desteğiyle güçlendirmek
isteriz.

DÜNYAMIZ
20 Kasım 2018

Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım günü başlattığımız ve bundan sonra ayda bir kere
tekrarlamayı planladığımız hastane ziyaretlerinde tedavi altındaki
çocuklarımızı bir saat bile olsa gülümsetebilmek için harekete geçtik.
Kartal’daki bir hastanede başlattığımız bu proje, ümit ediyoruz, yıl
boyunca devam edecek. Sizlerin de bu açıdan faydalı olabileceğini
düşündüğünüz sağlık kuruluşları varsa, satış grubundaki takım
arkadaşlarımıza isteklerinizi iletirseniz çok mutlu oluruz.
Bu proje bir promosyon projesi değildir. Amacımız, ufak tefek gönül alıcı
hediyelerle hasta çocukları ziyaret etmek, bir an olsun, gülmelerini
sağlamak… İlk projemiz çocukların ailelerini ve onlara gönülden bakan
hemşireleri çok memnun etti. Bu konuda desteklerinizi ümit ediyoruz.

Sağlık Sektöründe
“Hayat”
Kurtaracak Anlaşma

Ekim 2018’de, ileri teknolojilerin yaratıcısı Aselsan ve ülkemizin en
büyük tıbbi cihaz üreticisi Bıçakcılar, Türk Sağlık Sektöründeki ithalat ve
ihracat dengelerini tersine çevirecek ve inovasyona uzanan yolu açacak bir
stratejik ortaklığa imza attılar.
Hedef, sadece tıbbi cihaz imalatının yerlileşmesi değil, aynı zamanda da
gelişmiş teknolojilerle oluşan bir platformda üretilmiş ve sağlık sektörüne
erişilebilirlik sağlayan çözümleri, öncelikle, Türkiye'de ve daha sonra da
küresel olarak oluşturmaktır.
Stratejik ortaklığın başlangıç noktası ithal edilen tıbbi cihazların terli
üretimi olacak ve böylece dışarı bağımlılığımızı azaltma yoluna
gidilecektir. Bu, sadece ekonomiye fayda sağlamakla kalmayacak aynı
zamanda, sağlık hizmetlerinin daha uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve etkili
olmasını da sağlayacaktır.
Souheil ElHakim, CEO, Bicakcilar,
“Eşsiz bir teknoloji uzmanı olan Aselsan ile omuz omuza çalışma fırsatını
bulduğumuz için çok mutluyuz” dedi.
www.aselsan.com.tr

www.bicakcilar.com

RÖPORTAJ
Bıçakcılar İhracat Takımı,
Mehmet Mahmutoğlu ile
röportaj...
Bıçakcılarda kaç senedir
çalışıyorsunuz? Özgeçmişinizi
anlatın lütfen.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İdari Bilimler bölümünden
lisans derecesiyle 2009 senesinde mezun oldum
mezuniyetimden hemen sonra profesyonel hayata
atıldım. Başlangıçta, ihracat satış temsilcisi olarak
değişik firmalarla çalıştım. 2012 yılında Bıçakcılarla
çalışma fırsatı buldum ve şu anda Orta Asya, Rusya
gibi bölgelerden sorumlu olarak çalışmalarıma
devam ediyorum.

Bize biraz kendinden bahseder
misin? Hobilerin nedir, işinle ilgili
en sevdiğin şey nedir?
Bıçakcılar İhracat takımının bir parçası olmak,
sorumluluklarımı yerine getirirken yaptığım işten
zevk almamı sağlıyor. Her zaman yeni yerlere
seyahat etmek ve dünyadaki farklı kültürlere tanık
olmaktan heyecan duydum. Bıçakcılar ile işimin bir
parçası olarak her gün yeni insanlarla tanışırken
dünyanın çeşitli yerlerine seyahat ediyorum.
Beraberinde işimde başarılı olmak bana mutluluk
verdiği gibi beni gururlandırıyor.

Bıçakcılar ile
çalışmanın seni en
mutlu eden tarafı
nedir?
Dünya çapında tanınmış, tıbbi
cihaz sektöründe lider olan ve
60 yıllık bilgi birikimini
olağanüstü kalite standartlarıyla
birleştiren bir şirketin parçası
olmaktan çok mutluyum.
Attığımız her adımda, birilerinin
hayatına dokunduğumuzu
bilmek paha biçilemez bir
duygu. Başka hangi sektörde
ihracat takımında tecrübe
kazanırken bu duyguya sahip
olabilirim ki.

RÖPORTAJ
Bıçakcılar İhracat Takımı,
Mehmet Mahmutoğlu ile
röportaj...
Tıbbi Cihaz satışında karşılaştığınız sizi
en zorlayan şey nedir?
Her tıbbi cihaz önemlidir. Örnek olarak, ürün
portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan tek
kullanımlık tıbbi cihazlara günlük olarak ihtiyaç
duyulmakta ve kritik ameliyatlarda kullanılmaktadır.
Bu nedenle, üretim kalitesi, steril ambalaj, kullanılan
bileşenler büyük önem taşıyor. Ürettiğimiz her
cihazla, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir
insanın hayatına dokunuyoruz dolayısıyla
hastalarımızda da farkındalık yaratmak bizim
görevimiz haline geliyor. Çünkü günümüzde artık
hastalarda kendi tedavi seçenekleriyle aktif olarak
ilgileniyorlar. Sattığımız cihazların hayatlarında
olumlu bir fark yaratacağına inanan bu hastalara
hizmet etmek ayrıca bir keyif kaynağı haline geliyor.

Profesyonel
yaşamınız boyunca
bugüne kadar size
en çok etkileyen
şey ne oldu?
Daha önce de belirttiğim
gibi, tıbbi cihazların kalitesi
sağlık hizmetlerinde çok
önemlidir. Üçüncü dünya
ülkelerindeki tıbbi
prosedürler sırasında
inanılmaz derecede kötü
koşullara tanıklık etmek veya
tehlike dolu bir ortamda
olabildiğince iyi yaşamaya
çalışan insanları görmek, çok
güçlü bir etki yaratıyor.
Dünyanın her yerinde
yaşayan herkese hayatı
kolaylaştıran, daha
ekonomik ve sağlık
hizmetlerini daha etkili bir
hale getiren tıbbi cihazların
sağlanmasına katkıda
bulunmak, benim başarımda
esas motivasyonumu
oluşturuyor.

SON
NOKTA
2020'YE DOĞRU
2011 yılında, Frost & Sullivan Türkiye Sağlık Araştırmaları Analisti Hilal
Cura, Türkiye'de ve dünyada 10 yıl içerisinde gerçekleşmesini
öngördükleri sağlık trendlerin birkaçı şöyle listelemiş:
1. Hak ve güç sahibi yeni hasta jenerasyonu
2010: Hastalar kaliteli bilgiye erişim sağlıyorlar.
2015: Hasta odaklı yaklaşım. 1950 ve 60'larda doğan 'baby boomer' jenerasyonu emekli oluyor.
2020: Mutlak güce ve haklara sahip hastalar

2. Hasta kavramından sağlık bilinçli tüketici kavramına
2010: Tüketici hakları ve hasta hakları gelişiyor. Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı kalmak
üzerine odaklanılıyor.
2015: Bütün sağlık hizmetleri aynı yerden sağlanabiliyor. Kişiselleştirilmiş sağlık ürünleri
sunuluyor.
2020: Hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde ve mobil bakım ve tedavi dönemi.

3. Tıbbi cihazlar aynı zamanda teşhis ve takip yapabilen monitörlere dönüşüyor.
2010: Ektili hastalık yönetimi
2015: Uzaktan hasta takibi
2020: Hastaların kendi takiplerini yapması

4. Kişiselleştirilmiş sağlık bakımı
2010: Genetik testler. Kişiselleştirilmiş klinik testler.
2015: Sağlık bilişim teknolojilerinin tam uygulamaya geçmesi.
2020: Genetik biliminin gelişmesi ile semptomlar oluşmadan önce hastalığın teşhis ve tedavisi

5. Global Sağlık
2010: Yurt dışında anında tedavi seçeneğinin var olması.
2015: Global sağlık turizmi pazarı 2 milyar dolara ulaşıyor.
2020: Özel kuruluşlar yurt dışı hizmet ve tesislere yatırım yapıyor.

6. İnovasyon ve bilgi önem kazanıyor
2010: Kalifiye ve bilgi birikimli sağlık çalışanlarına talep artıyor
2015: 'Baby boomer' jenerasyonu emekli oluyor.
2020: Yüksek rekabet tıp profesyonellerini için sürekli bilgilerini geliştirmeye yöneltiyor

SON
NOKTA
2020'YE DOĞRU
Bu listedeki birçok öngörü gerçekleşti
veya gerçekleşme yolunda. Bizler de
2020 yol haritamızda aynen yansıttığımız
bu trendler yolunda, katkımızın etkin
olacağına inanıyoruz. Öncelikle ithal
ürünlerin bir kısmını yerli üretime
dönüştürerek sağlık hizmetlerine
ulaşmada kolaylık sağlamak ve de
2020'den itibaren inovasyona odaklı
olarak yenilikler getirmek planlarımız
arasında.

Medalyonun bundan sonraki sayısında
görüşmek üzere…
Teşekkür ederiz.
Gülderen Somar
Kurumsal Pazarlama Direktörü
iTower Bomonti
Merkez Mah. Akar Cad.
No:3 , Kat:15
Şişli, 34381 İstanbul
T: (212) 210 85 85
F: (212) 210 85 85
E: info@bicakcilar.com
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