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Sağlık Sektörünün Geleceğine Yön Veren Kadınlar
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Exeltis Türkiye Genel Müdürü Hülya Yalın:

“KADIN LIDERLIĞINDE FARK YARATMANIN
DÜNYAYI DEĞIŞTIRECEĞINE INANIYORUM”

İ

ş hayatında kadınlara yönelik önyargıların azaldığını gösteren araştırma bulguları ya da kadınların eğitim ve seçme-seçilme gibi hakları elde
etmiş olması, cinsiyete dayalı önyargının geçmişe kıyasla azaldığını düşündürse de, cam
tavan ve cam uçurum kavramları bugün halen bir
çok kadının liderlik yolculuğunda görünmez engeller yaratıyor. Oysa, liderlik özelliğinin kadınların

doğasında olduğu düşünüldüğünde farklı nesillere
mensup kadınların kendi toplumlarında ve kültürlerinde kendilerini lider olarak görebilmelerini sağlamak çok önemli. Yönetim nosyonuna ve vizyoner
bakış açısına sahip güçlü kadın profesyoneller, sağlık ve ilaç sektöründe kurumların geleceğini şekillendirmede etkili olmaya önümüzdeki yıllarda da
devam edecek.

“Amacımız ergenlikten menopoza kadar
kadının yaşam kalitesini artırmak”
“Fiziksel olarak kendini konforda hisseden kadın
hem günlük hayatta hem
de iş hayatında daha verimli oluyor. Ergenlikten başlayıp menopoz sonrasına kadar
devam eden ve kadının biyolojik gerçeklikleri neticesinde yaşaması muhtemel
premenstruel sendrom, hamilelik dönemi gereksinimleri, ağrı, vajinit, polikistik over sendromu
gibi çok sık rastladığımız durumlar için tedaviye
yönelik çözümler sunuyoruz. Bu nedenle Exeltis’i
kadın dostu, kadının yanında olan bir kurum olarak

konumlandırmak çok mümkün”
diyen Exeltis Türkiye Genel
Müdürü Hülya Yalın, istihdam
yaratırken kadını ön planda tutmanın önemine değiniyor.
1977 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünya genelinde etken madde üreten öncü
kuruluşlardan biri olan INSUD
Pharma şemsiyesi altında yer alan Exeltis’in 320
kişilik Türkiye ekibini yöneten Yalın, iş hayatında
kadın yöneticiliğin, fırsat eşitliği yaratıldığı noktada
her anlamda pozitif dokunuşu olan bir değer olduğunu söylüyor.

“Güçlü ve sağlıklı kadın,
gelişmiş ve güçlü Türkiye demektir”
Özellikle kadınların hayatlarının her aşamasındaki ihtiyaçlarını kapsayan ürün portföyüyle pazarda
güçlü bir konuma sahip olan Exeltis, yenilikçi tedavilere odaklanıyor, ergenlikten menopoza kadının

yanında olarak yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. “Kadın liderliğinde fark yaratmanın dünyayı değiştirdiğine inanıyoruz” diyen Hülya
Yalın, “İş yaşamı, kadının üretkenliğini ve özgüvenini artırırken aynı zamanda ekonomik olarak özgür
olmasını sağlıyor. Kurum olarak, yeni nesilleri yetiştiren güçlü ve sağlıklı kadının, gelişmiş ve güçlü
Türkiye demek olduğuna inanıyoruz” diyor.
Erkeklerin domine ettiği iş dünyasında kadınlar olarak farklı toplumsal önyargılarla başa çıkmak
zorunda kalındığına inanan Yalın, “Bu durum kadınların hem mevcut pozisyonlarını korumak hem de C
level yöneticiliğe yükselmek adına daha fazla çaba
ve zorluklar karşısında erkeklere göre daha yüksek
dayanıklılık sergilemelerini gerektiriyor. Kadınların
iş hayatındaki en önemli özellikleri bence güçlü
duygusal zeka, yaratıcılık ve çok yönlü çalışabilme. Ne olursa olsun tüm engellere karşı dik durabilme gücünü gösterip pes etmemek de çok önemli bir
meziyet. Bu dört özelliği bilgi ve becerileriyle harmanladıklarında iş hayatında kadın liderlerin elde
edeceği başarı, kurumu da ileriye taşır” diyor.
Ağırlıklı olarak kadın sağlığı, solunum, Pulmoner
Arteriyel Hipertansiyon (PAH) ve ağrı alanlarında hizmet verdiklerini söyleyen Yalın, önümüzdeki yıllarda teknolojinin en belirgin ve pozitif etkilerinin global çapta gündemde olan “koruyucu sağlık”
konusunda öne çıkacağına inanıyor ve “Biz de
Exeltis olarak tedavi alanlarımızı bu yönde geliştiriyoruz” diyor.

“İLAÇ ÜRETİMİNDE ÇAĞIN
ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORUZ”
“Çerkezköy Organize Sanayii Bölgesi’nde temellerini 2010 yılında attığımız, üretim tesislerimizde dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak ilaç üretiminde çağın öncülüğünü yapıyoruz. Bu tesislerimizde
operasyondan kaliteye, üretim bantlarından idari kadroya kadar çok sayıda kadın çalışanımız bulunuyor.
Hem yönetim hem de üretim kademesinde çalışan
kadınlarımızın buluştuğu ortak fikir ise; Kadın sağlığı için çalışan bir firmanın parçası olmanın onları daha
da gururlandırdığı ve motive ettiği yönünde.
“Kadınların elinin değdiği bu tesislerimizde Güncel
İyi Üretim Uygulamaları (cGMP)” ve “Güncel İyi Labo-

ratuvar Uygulamaları (cGLP)” gerekliliklerini karşılayacak biçimde teknolojinin kullanımına önem veriyoruz” diyen Yalın, “Bilgiyi, insan sağlığı ve refahına olan
bağlılığımızı gerçekleştirmek için kilit bir faktör olarak anlıyor, kalite ve inovasyon odaklı, güçlü Ar-Ge
yaklaşımımızla, Türkiye pazarının yanısıra Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına, patentli ve
nitelikli ürünler geliştiriyoruz. Üretimdeki dönüşümün
yanı sıra yeni dönemde pazarlama ve marka yönetimi
de şekil değiştiriyor ve geleceğe uyum sağlamak için
markalarımıza holistik bir bakış açısıyla stratejilerimizi oluşturuyoruz” diyor.

Exeltis Türkiye Genel Müdürü
Hülya Yalın

“TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA
İYİ YAŞAM İHRAÇ EDİYORUZ”
Şu anda 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmaya devam eden ve bu oranı her
geçen gün daha da yükselten Exeltis Türkiye “her zaman daha iyisi” hedefiyle ilaç ve
teknoloji firmalarıyla işbirlikleriyle gücüne güç katmayı istiyor. Tüm dünyada olduğu gibi kendi önceliklerinin de halk sağlığı olduğunu söyleyen Yalın, “Hedefimiz etik
duruşumuzdan ödün vermeden sağlıklı ve
sürdürülebilir şekilde büyümek ve istihdam yaratırken kadını ön planda tutmak”
diyor. Yalın, sözlerini şöyle sürdürüyor:
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“Dönem ya da teknoloji ne olursa olsun
bizim kurum felsefemizde daima insan ve
insandan aldığımız ilham var. Farklı tedavi alanlarındaki varlığımızı güçlendirerek
yola devam ederken halk sağlığına yönelik
topluma fayda katacak sosyal sorumluluk
projeleri içinde yer alıyoruz. ‘İyi hissetmeyen iyi hissettiremez’ kurumsal felsefemizi unutmadan çalışanlarımıza öncelik vererek “İyi Yaşayıp İyi Yaşatmak” istiyoruz.
Aynı zamanda Türkiye’den de dünyaya iyi
yaşam ihraç ediyoruz” .

n Örnek aldığı kadın yönetici: Eva Peron
n En beğendiği kadın kahraman: Marie Curie
n İlham aldığı kadınlar: Sabiha Gökçen,
Florence Nightingale
n En beğendiği kadın oyuncu: Filiz Akın

