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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.

VİZYONUMUZ

Herkesin, hastalıkta ve 

sağlıkta, ihtiyaçlarının 

karşılandığı ve rahat ettiği 
bir dünyaya inanıyoruz.
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Gelecek hedeflerimiz ve bizi hedefe taşıyacak yol haritamızın temeli
hastaya olan odak noktamızdır. Sağlık sektöründeki değişimler de hasta
bakımındaki yeni teknolojik gelişmeler ile daha da ilerliyor. Var olan
çözümler için aşamalı gelişmeler önemli olsa da, dönüşüm inovasyonu,

klinik sonuçlar ile beraber hasta memnuniyeti, pazara giriş gücü ve
ekonomik değeri kuvvetlendiren önemli bir  yeniliktir.  
Bıçakcılar’da, Strateji 2020 planının en önemli hedeflerinden biri
inovasyondur. Bu konudaki ilk adımları da atıyoruz.  

Biliyoruz ki biz inovasyonda ne kadar başarılı  
olursak, sizlere ve dolayısıyla hastalara olan  

katkımız da o kadar büyük olacaktır.  
Odak noktamıza hastaları koyarak sizlere  

en iyi, verimli ve sürdürülebilir bir  
platform inşa etmemiz mümkün olacaktır.    

İnovasyon
"Aksİyon olmadan vİzyon sadece bİr hayal, vİzyon olmadan aksİyon İse 

sadece bİr aktİvİtedİr. Vİzyon ve aksİyon dünyayı bİrlİkte 
değİştİrebİlİr." Joel Barker

DÜNYAMIZ



Geçtiğimiz hafta Bıçakcıların tüm çalışanlarını içine alan bir başlangıca
imza attık. Küresel markalaşma yolunda adım adım ilerlerken, başarılı ve
hızlı bir şekilde ülkemizde ve dünyada bir Türk markası olmanın
gururunu hissediyoruz. Bu önemli adımın daha da etkin olması için
odaklandığımız değerlerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızla beraber
tek takım halinde en iyi olmaya hazırız.  

Ve.. İçten Markalaşma yolunda…

İçten markalaşma gününde temel kuralımız;  

"Bir gün veya Bugün... SİZ SEÇİN!"   

  sloganıyla hepimiz için yeni başlangıçlara temel attık.       

DÜNYAMIZ



AEO AKREDİTASYONU 

L O J İ S T İ K  H İ Z M E T L E R İ M İ Z  D A H A  D A  D E Ğ E R L İ !

Bıçakcılar'dan
Sektörde Bir İlk... 
Bıçakcılar Artık AEO
Onaylı

Biçakcılar Tıbbi Cihazlar, sektöründe bir ilke daha   

imza attı. AEO (Authorized Economic Operator)  

akreditasyonu alarak,  ithalat ve ihracat işlemlerini,  

güvenilir ve mevzuat  uyarınca belirtilen standartları 

 yerine getiren Türkiye’deki sayılı şirketler arasına  

katıldı. 1959 yılından bu yana sağlık sektöründe öncü  

rol üstlenen Bıçakçılar, dünya markası olma yolunda  

yenilikçi adımlarına devam ediyor. Aynı zamanda  

uluslararası bir kalite işareti olarak kabul edilen  

AEO akreditasyonu alarak,ihracatına farklılık ve  

değer katmayı hedefliyor.Kayıt sistemi düzenli ve  

izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik  

standartlarına sahip bulunan, güvenilir firmalara  

gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar tanıyan  

AEO, genel olarak sağlam bir gümrük-iş ortaklığı için bir anahtar olarak

kabul ediliyor. Rekabetin yoğun olduğu sektörde, Bıçakçılar’ın attığı  bu

önemli adım ve elde ettiği statü, 57 ülke için yapılacak ihracatlarda farklılık

yaratacak değerde. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerine ihracat  avantaj

sağlaması, Bıçakcılar için ayrıca önem taşımaktadır.  

Firma Adı: 
 

Bıçakcılar A.Ş. 

 

Sertifika: 

 

AEO 

 

Akreditasyon Tarihi: 
 

16 Temmuz 2018

Bülent Edindik, İhracat Operasyon Yöneticisi, Lojistik Bölümü,

uzun bir aşamadan geçen prosedürlerin sonucu sertifikamızı
aldı.

Karşılıklı tanınmanın faydaları nelerdir?

Güvenlik denetimlerinden geçme kolaylığı 
 
İş ortaklarının uygulama sürecinde önceden bilinir olması 
 
Gümrük işlemlerinde öncelik hakkı 
 
İş süreklilik mekanizmasının etkin çalışması



Kaç  yıldır  Bıçakcılar 'da  çalışıyorsunuz?

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Makina

Mühendisi olarak mezun oldum. 1992 yılında ise

aynı üniversiteden lisans üstü derecemi kazandım.

Profesyonel hayatım 1989 senesinde başladı ve

değişik sektörlerde çalışmalarımdan sonra 18 sene

önce  Bıçakcılar’da görevime başladım.  

Halen Bıçakcılar firmasında, poliklinik ve

ameliyathane cihazlarının tasarım ve üretimi ile ilgili

mühendislik faaliyetlerinde çalışan bir ARGE ekibine

liderlik yapmaktayım.   

2013 yılında Bıçakcılar ArGe Merkezi çalışmalarını

firma bünyesinde başlatan ve ArGe Merkezi

akreditasyonunu sağlayan ekibe liderlik ettim.  

Bu çalışma ile Bıçakcılar yine Türkiye’de bir

ilk başardı ve sağlık teknolojileri alanında

Türkiye’nin ilk ArGe Merkezi olmayı başardı.  

Tıbbi  cihazlar  ve  firma
açısından  ARGE ’nin
öneminden  biraz
bahsedebilir  misiniz?

Zorlukları  nedir?

Bıçakcılar  bünyesinde
yapılan  çalışmalar
nelerdir?

İnovasyon ve ArGe belirsizlik
içeren kavramlardır ve pahalıdır.
Özellikle firmaların stratejik
ürün yönetimi ve teknoloji
yönetimine ağırlık vermesi,
inovasyonu üretim ve
mühendislik dışındaki
operasyonel faaliyetler için de
uygular hale gelmesi
gerekmektedir. Ülkemizde ilk
önce ürün ve üretim ile ilgili
alanlarda inovasyon yapılması
gerektiği gibi yanlış bir kanı
yerleşmiş durumdadır. Oysa
Inovasyon kurumların günlük
hayatının her alanında
olmalıdır. Kurumların
operasyonel birimleri dışındaki
diğer bölümleri ve özellikle
Yönetim kademeleri mutlaka
kendi faaliyetlerinde nasıl
katma değer üreteceklerini ve
bu amaca yönelik ne tür inovatif
aksiyonlar alacaklarını mutlaka
düşünmelidir. 

RÖPORTAJ

Bıçakcılar ArGe Müdürü
EMRE TOKMAK ile röportaj... 



Strateji  2020  ile  ilgili  öncelik  taşıyan
planlarınız  nedir? Nasıl  adımlar  atmayı

planlıyorsunuz? 

ARGE bölümü olarak, Strateji 2020 ile ilgili olarak kısa vadeli hedeflerimizi,
Markamızın Global pazarda bilinirliğini arttıracak ve ihracat pazarlarındaki

büyüme stratejimize uygun olacak biçimde belirledik. Ürünlerimizin özellikle
regülasyon gereklilikleri farklı olan ABD ve Kanada gibi pazarlara giriyor

olması bizim için önemli bir fırsat oldu. UL Sertifikasyonuna yönelik
çalışmalar ile ürünlerimizdeki hasta güvenliği standartlarının bir kademe

daha yükseldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Farklı pazarlardaki farklı müşteri
ihtiyaçları, şu ana kadar ürettiğimiz ancak sınıflandırmadığımız ürün ve

aksesuarlarımızı katagorize etmemizi sağladı.  

Bıçakcılarla
geçirdiğiniz  bu
zaman  içinde
hatırınızda  kalan
en  önemli  olay
nedir?

Bıçakcılar’da pek çok ilke
imza attık. Türkiye’de ilk göz
ameliyatı masasını
geliştirmiş olmamız benim
için en heyecan verici
hikayelerden biridir. İkinci bir
olay ise Surgiline 3000
ameliyat masasıdır.  Bu gün
Biçakcılar, Surgiline 3000
masasını USA pazarına
sunma başarısını
göstermiştir. Geçen 6 yıllık
sürede Surgiline 3000,

Bıçakcıların ürettiği ve
Global pazara Made in
Turkey etiketi ile satılan
önemli ve katma değerli bir
üründür.  

ARGE  Takımını  kısaca  tanıtabilir
misiniz? 

Bıçakcılar ARGE Merkezi içinde Tıbbi cihazlar ile ilgili
projeleri yürüten 8 kişilik bir takımımız var. Bu takım
içinde, Makina Mühendisleri, Elektrik & Elektronik
Mühendisleri, Tasarım Uzmanları, Test Mühendisi,
Grafik tasarım ve Dokümantasyon sorumluları yer
almaktadır. Bu ekip özellikle, uluslararası standartlara
ve geçen sene yayınlanan yeni regülasyona (=MDR)

uygun biçimde, Ürün tasarımlarını hayata geçirmek
ana hedefine uygun biçimde yoğun bir iş temposu ile
çalışmaktadır. Ekibin odak noktası, “Ürünler üzerinde
değer yaratan, yaratacak olan inovasyon”’u ortaya
çıkarmak ve hayata geçirmektir. 

RÖPORTAJ

Bıçakcılar ArGe Müdürü
EMRE TOKMAK ile röportaj... 



SON
NOKTA
HASTALARIN  SESİ

Yarının hastaları gelecekle görevli.
Tüketicilerdeki değişimler gibi, bugünün ve
yarının hastaları da artık bilgi sahibi. Sağlık
sektörü de buna göre bir değişimde.   
Bu nedenle de vizyonumuz ve misyonumuz
tamamen hasta odaklı.   
Dünya, yeni buluşlar ve yeni olanaklar eşiğinde.
Hastalar çıtayı devamlı yükselterek sağlık
sektöründeki değer zincirini de değiştiriyorlar…
ve inovasyona doğru test etmek için hazır
hazırlar. Büyük bir bilgi platform olan dijital
dünya ile, hastalar, merkezi oluşturuyor ve her
işlemin “neden” ve “nasıl” olduğunu
sorguluyorlar. 
 
Bıçakcılar olarak, inovasyona doğru harekete
geçtik. Buna paralel olarak ortaklıklarla da
portföyümüzü geliştirmeyi amaçladık. İlk
hedefimiz, kullanılmaya devam edilecek
ürünlerimizi “akıllı” ürünler olarak geliştirmek.   
Herkes için yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti
hedeftir. Onlara, bu hedeflerinde öncü
olabilmenin en önemli rolünün de hasta odaklı
olmaktan geçtiğine inanıyoruz.  Onları nekadar
iyi tanırsak, tıbbi alanda çalışan profesyonellere
de o kadar etkin ürün ve servis sunabiliriz.  
 
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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www .bicakcilar .com


