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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.

Dünyamız 
 
Yeni Bir 
Çözüm 
 
Röportaj 
 
Son Nokta 

BU SAYIDA

 KURUMSAL  PAZARLAMA



1959 - 2019 

60. Yıl'da Bıçakcılar!

DÜNYAMIZ

2018 yılını bitirirken, hem 60.kuruluş yıl dönümünü kutlamak hem de 

yeni seneye beraberce başlamak için bir araya geldik. 

 

Türkiye'nin her bir yanından gelen arkadaşlarımızın bazılarıyla ilk defa 

yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. Sonuçta yepyeni hedefler ve umutlarla 

2019’a başladık. 

 

Sizlerle de 2019 yılı içinde bir araya gelmek planlarımız arasında. Uzun 

zamanlık iş ortaklıklarının kıymeti çok büyüktür. Bugünkü rekabetçi 
dünyada sizlerin işlerine de değer katmamızın gereğini biliyoruz. 

 

Sizin başarılı olmanız, bizim de başarılı olmamız demektir.  

Hikayemiz, “ilkler” ve sürekli büyüme ile ilgili!   
         Hikayemiz, 60 senelik yılmayan bir coşkunun hikayesi… 

 

60 senedir, hasta odaklı olmanın sorumluluğunu gururla 

taşımanın hikayesi…  



DÜNYAMIZ
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60. Yıl'da Bıçakcılar!

Hikayemiz, “ilkler” ve sürekli büyüme ile ilgili!   
         Hikayemiz, 60 senelik yılmayan bir coşkunun hikayesi… 

 

60 senedir, hasta odaklı olmanın sorumluluğunu gururla 

taşımanın hikayesi…  

60 YIL SONRA BİRLİKTE GELECEĞE DÖNÜYORUZ 

Her şey için sonsuz teşekkürler!



corporatemarketing@bicakcilar.com

             Bunun dışında, çocuk ameliyatlarında onların bu zor işlemlere maruz 

kaldıklarını düşünerek çeşitli aksesuarlarla ile bu tecrübeyi çocukluk hayatlarının 

zor bir olayı değil ama onu iyileştiren ve onda güzel hatıralar bırakan bir tecrübe 

olmasını isteriz. Böylece ilerde hatırladığında gülerek hatırlasın…  

www.bicakcilar.com

ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM

CHILDREN 
DESERVE 
SPECIAL 
ATTENTION!

              Türkiye'de tıbbi cihaz pazarında, hem tek kullanımlık ürünleri hem 

de ameliyathane cihazları üreten tek şirketiz. Tüm ürünlerimiz, aynı fabrikada 60 

senenin eksperliği ile özenle imal edilmektedir. Ameliyat masaları, ameliyat 

lambaları, sedyeler ve aynı zamanda tek kullanımlı ürünler portföyümüzün 

esasını teşkil etmektedir.  Bu değerimizi göz önüne alarak, Avrupa başta olmak 

üzere, dünyada sadece Çocuk Hastanelerinde kullanılacak pediatrik bir paket 

oluşturmak istedik ve çocukların ameliyatları için gerekli cihazları tek bir pakette 

bir araya getiriyoruz.   

              Hastaneler için en büyük avantaj tek tedarikçiden tüm ihtiyacı alarak 

maliyetlerini düşürebilmeleridir. Diğer avantaj ise hastanenin stoklarla ilgili tam 

kontrolleri olmasını sağlamaktır. Ve böylece ameliyatı yapacak doktorun 

ameliyathaneye girdiği anda her şeyin gözünün önünde olması muhtemel 

gecikme riskini ortadan kaldırabilir.    

             Tüm bu paketin tek fiyat altında olacağını 

düşünürsek, hastane bütçelerinin de rahat bir 

şekilde oluşturulmasını sağlamış oluruz.   

Paketimiz son detaylarına kadar hazırlanınca 

sizlerle paylaşacağız. 

Bu arada, bu tip bir çözüm hakkında fikirleriniz 

varsa lütfen bizlere iletin. 

https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/Sayfalar/default.aspx
http://www.bicakcilar.com/anasayfa-tr.aspx


Bıçakcılarda  kaç  senedir  

çalışıyorsunuz? Özgeçmişinizi  
anlatın  lütfen .  

Kasım 2002 Tarihinden itibaren Bıçakcılar’ da 

çalışıyorum.  17 Yıl olmuş… Bakırköy Ticaret Meslek 

Lisesi / Bankacılık Bölümü mezunuyum.  Anadolu 

Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. 

Sınıftan itibaren dondurdum. 2 çocuk olunca 

devam etmek biraz zor oluyor.  İş hayatına Emlak 

Bankası ile başladım. 9 aylık staj süresinden sonra 

yaklaşık 1,5 yıl Emlak Bankası Bölge 

müdürlüğünde mali analiz departmanında 

çalıştım.  Emlak bankası kapanınca  işten 

ayrılmak zorunda kaldım. Kısa bir süre Erak 

Tekstil  / Mavi Jeans’te ön muhasebe de çalıştım. 

Bize  biraz  kendinizden  

bahseder  misiniz? 

Hobileriniz  nedir ,  

işinizle  ilgili  en  

sevdiğiniz  şey  nedir?  

1983 / İstanbul doğumluyum. 

Aslen Adıyamanlıyım. Evli 2 çocuk 

annesiyim.   Araştırmacı, gerçekçi 
ve sabırlı bir kişiliğe sahibim.  En 

büyük ilgi alanım araştırmak. 

Birçok şeyi araştırmayı seviyorum. 

Bulmaca çözmek, sinema ve film 

seyretmek, müzik dinlemek 

hobilerim arasındadır. 
İşimi gerçekten severek yapan 

birisiyim ve doğru meslek 

seçtiğime inanıyorum. Bizim 

meslekte, güven ve iletişim çok 

önemli.  Çalışanların iş başvuru 

formundan başlayarak, 

puantajından,  ücretinden ,  şirket 
içi yaşadığı sorunlardan ,aldığı 
ödüllerden,  ailevi hayatından ( 

doğum / ölüm / evlilik )  bir çok 

 şeyi biliyorsunuz ve işleme 

alıyorsunuz.  İşte bu noktada 

güvenilir olmak ve iletişim halinde 

olmak çok büyük önem taşıyor.   

RÖPORTAJ

Bıçakcılar’dan bir yüz- Sibel 
Çizmeci,  İnsan Kaynakları 
Özlük İşleri Kıdemli 
Uzmanı... 

Mesleki  yaşamınız  boyunca  

sizinle  ilgili  güçlü  bir  izlenim  

bırakan  tek  bir  etkinlik  

söyleyebilir  misiniz? 

2020 ‘ ye doğru yapılan etkinlik benim için çok 

özeldi.  Etkinlikte almış olduğum ödül çok onur 

vericiydi. Yapmış olduğunuz işin manevi 

anlamda karşılığını almak, çalışanlar tarafından 

seçilmiş olmak ve bununla ilgili ödüllendirilmek 

çok gurur verici.   



Bıçakcılarda  çalışmak  size  ne  

ifade  ediyor?     

Bıçakcılar  Dünyanın dört bir tarafına , sadece 

hastalara derman ve destek için değil , gelecek 

nesillerin de daha sağlıklı olması için , sağlık 

hizmetleri üreten kurumsal bir şirket. 

60 yıldır sektöründe lider olan, misyon ve vizyon 

sahibi, kurum kültürüne  değer veren, hedefleri 

olan , sürekli büyüyen  bir şirkette çalışmak , 

 insana güç ve mutluluk veriyor.   

  

Bıçakcılarla  geçirdiğiniz  

bu  zaman  içinde  

hatırınızda  kalan  en  

önemli  olay  nedir?   

Bıçakcılar’ daki en önemli olay, 

aile şirketi iken, 2011 yılında 

kurumsal bir şirket oluşudur.   
Yönetimin değişmesi, yeni bir 
organizasyon yapısı,  yetki ve 

sorumlulukların dağılımı, 
kurumsal kültüre geçmek benim 

için de hem geliştirici hem de 

bakış açımın değişmesi nedeniyle 

en önemli olaydı. 

RÖPORTAJ

Bıçakcılar’dan bir yüz- Sibel 
Çizmeci,  İnsan Kaynakları 
Özlük İşleri Kıdemli 
Uzmanı... 

2018  yılında  Bıçakcılar  bünyesinde  yapılan  kompozisyon  

yarışmasında  kazanan  isimlerden  birisiniz .  Yazmak  

hayatınızda  nasıl  bir  yer  kaplıyor ,  devam  etmeyi  düşünüyor  

musunuz?     

Yazmak  belki de  yarım kalan düşünceleri 

tamamlamaktır.  İnsan bazen konuşarak kendini ifade 

edemeyebiliyor, karşısındakinin tavırlarına göre yön 

değiştirebiliyor. 

Yazmak öyle güzeldir ki, yaşadığın olaydan, kurduğun 

hayale kadar kendi kendine konuşabiliyorsun.  Yazarken 

kendine soru sorup cevap bile alabiliyorsun   

Kompozisyonu herkes gibi bende ilk defa ilkokulda 

yazdım.  Duygusal bir yapıya sahibim. Ama genelde 

duygusal olmaktansa gerçekçi olmayı tercih ediyorum. 

Belki de onun için yazmayı seviyorum.   

Yazmak benim için ilk olmadı umarım bu yazdığımda son 

olmaz. 

  



SON 

NOKTA
GELECEĞE  DOĞRU

Deloitte Firmasının Sağlık 2040 
raporundan özetler paylaşmak istiyorum. 
2040 yılı denince çok uzun bir zaman 
geliyor insanın aklına. Aslında yeni 
teknolojiler ortaya çıktıkça ve pazar 
tarafından da kabullenildikçe, gerek tıbbi 
cihaz üreticileri olsun gerekse sağlık 
hizmeti veren kurumlar olsun geleceğe 
bakabilmemiz ve ne olacağını tahmin 
edebilmemiz çok önemli bir hal almıştır.   
  
Rapordan bazı satır başları: 
“2040 yılına eriştiğimiz zaman, bugünkü 
haliyle bildiğimiz sağlık sektörü 
tamamen ortadan kalkacaktır. “Sağlık 
bakımı”sözcüğü “sağlık” kelimesiyle 
değişecektir. Hastalıklar tamamen 
ortadan kalkamayacak olsa da bunları 
gelişen bilim ve teknolojiler yoluyla daha 
önceden fark etmek, hazırlıklı olmak, 
erken teşhis etmek ve hastalığın 
ilerlemesine engel olma yolları ortaya 
çıkacaktır. 
 
Gelecek, sağlık üzerine odaklı ve 
sürdürülebilir değeri olan bir sağlık 
ekosistemi için yeni roller yüklenen 
şirketler tarafından yönetilecektir. 
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SON 

NOKTA
GELECEĞE  DOĞRU

Veri ve platformlar: Bu oluşumlar yarının 
sağlık ekosistemi omurgasını 
oluşturmanın temel altyapısı olacaktır. 
Karar verme mekanizmasının oluşmasını 
sağlayan kriterler olacaktır. Her şey, veri 
ve tüketici odaklı sağlık temelini 
oluşturan platformlar tarafından inşa 
edilecektir. 
Sağlık bakımını etkinleştirme: Bunlar da 
bağlayıcı rolü üstlenen finansal şirketler 
ve sektörün motorunu çalıştıran 
regülatörler olacaktır.   
Ruhsal sağlık ve bakım: Bu alanlar sağlık 
odaklı bakım tesisleri ve sağlık 
topluluklarından oluşan grupların olacak 
— hem sanal hem de fiziksel, ve tüketici 
merkezli sağlık ve bakım ürünlerinden 
sorumlu olacaklardır. Bu tüm üç bileşeni 
hayata geçirebilmek için de tam olarak 
entegre edilmesi sağlanacaktır.” 
 
Ve belki de 2040 veya daha da önce, 
müşterilerimizin çoğu son kullanıcılar ve 
hastalar olacaktır çünkü bu gelişmelerin 
sonucu olarak kontrolü ellerinde tutma 
imkanı bulacaklardır.   
 
 
Gülderen Somar 

 

Kurumsal Pazarlama Direktörü
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