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“Liderlik,

hakim olmaktan geçer.”

eczac›bafl› hold›ng’in stratejik karar› sonras›nda kurulan, eczac›bafl›-zentiva
sa¤l›k ürünleri flirketi’nin genel müdürlü¤ü pozisyonu liderli¤i ile öne ç›kan,
kültüre hakim ve ekibe inanan elif çelik’e emanet edildi. flirketin içinde
15 y›l farkl› pozisyonlarda yöneticilik yaparak, bu yeni ve çok uluslu ilaç grubunu
da daha ileriye götürmeyi hedef alan, son derece samimi ve vizyoner
bir lider elif çelik. genç ve güzel bir kad›n yöneticinin bu baflar›s›,
biz liderlik konusunda çal›flma yapan akademisyenlere ve beyin avc›lar›na flunu
sorduruyor: “cam tavan kalk›yor mu?”
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Elif Han›m, sizi okurlar›m›za tan›tmak isteriz. Nas›l bir e¤itim ile ve
hangi pozisyonlarda bulunarak liderlik koltu¤una oturdunuz?
Eskiflehir Anadolu Lisesi ve ‹stanbul
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi mezunuyum. ‹laç sektöründeki ilk görevime
1992 y›l›nda Deva Holding A.fi’de ürün
müdürü olarak bafllad›m. 1993 y›l›nda
Eczac›bafl›-Rhone Poulenc ‹laç Pazarlama A.fi.’ye geçtim ve 2001 y›l›na dek s›ras›yla; ürün müdürü, grup ürün müdürü ve pazarlama müdürü olarak
görev ald›m.
2001 y›l›nda Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama
A.fi. bünyesinde pazarlama ve sat›fl müdürlü¤ü görevini üstlendim. 2001-2007
y›llar› aras›nda 3 ana pazarlama ve sat›fl
biriminin sorumlulu¤unu yürüttüm. Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama’da pek çok farkl›
tedavi alan›nda orijinal ve eflde¤er ilaç
portföy yönetim deneyimi edindim ve
genifl çal›flan kadrolar›n› yönetme f›rsat›
buldum.
Temmuz 2006 - Mart 2007 tarihleri
aras›nda Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin
Merryl Lynch ile birlikte yürüttü¤ü stratejik ortakl›k projesinde görev ald›m ve
Eczac›bafl›-Zentiva Sa¤l›k Ürünleri’nin
kurulmas›n› takiben de ticari genel müdür olarak atand›m.
Temmuz 2007- Haziran 2008 döneminde Eczac›bafl›-Zentiva’n›n 571 kiflilik ticari kadrosuyla tüm sat›fl ve pazarlama
operasyonlar›ndan sorumlu olarak, kuruluflumuzun Zentiva ile entegrasyon
süreçlerini yürüttük. Bu süreçte ekibimle beraber ticari divizyonun yeniden yap›land›r›lmas›, karl› bir portföy stratejisi
ile yüksek verimlili¤e kavuflturulmas›
yönünde önemli bir dönüflüme de odakland›k. Halen bu yönde çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. 2008 Haziran ay› itibariyle de Eczac›bafl›-Zentiva Yönetim Kurulu
karar› ile kuruluflun Türkiye’deki ticari
ve endüstriyel faaliyetlerinden sorumlu
tek genel müdürü olarak atand›m.

Birçok yönetici, çok farkl› flirketlerde
çal›flarak genel müdürlük koltu¤una
otururken siz farkl› bir flekilde, ayn›
flirket içinde çal›flt›n›z. Daha sonra bir
flirket birleflmesi (sat›n almas›) sonras›
yeni bir kültür yaratma misyonu ile liderlik koltu¤undas›n›z. Bu konudaki
görüfllerinizi alabilir miyiz?
1993 y›l›ndan bu yana Eczac›bafl› grubu
içinde görev ald›m. Ancak Eczac›bafl›Rhone Poulenc, Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama ve Eczac›bafl›-Zentiva olmak üzere
grubun 3 farkl› kuruluflu içinde ayr› deneyimler edinme f›rsat›m oldu.
Öte yandan, bu süreçte bir flirketin yaflayabilece¤i pek çok farkl› sürece flahit
oldu¤umu düflünüyorum. Asl›nda y›llar
boyunca ayn› flirkette çal›flman›n bir
“körlük” yaratmas› mümkün. Ancak
farkl› pozisyonlarda yer al›r, kendinizi
projelerle yeniler, zaman zaman o kurulufla d›flar›dan bakabilme flans›n› da yakalarsan›z, böyle bir sorunla karfl›laflma-

yaca¤›n›z› düflünüyorum.
Bir kurumun farkl› pozisyonlar›nda çal›flmak o kurumla ilgili inan›lmaz bir deneyim edinmenizi, dokusuna çok hakim
olman›z› sa¤l›yor. Hangi aflamada ne tür
aksakl›klar yafland›¤›n›, gelifltirilmesi,
iyilefltirilmesi gereken alanlar› son derece net görebiliyorsunuz. Bu noktada kritik olan ise, di¤er pozisyonlarda edindi¤iniz deneyimi, üst yönetimde görev ald›¤›n›zda paylaflman›z, düzeltilmesi gerekti¤ine inand›¤›n›z alanlarda gerekli

asl›nda y›llar boyunca
ayn› flirkette çal›flman›n
bir “körlük” yaratmas›
mümkün. ancak farkl›
pozisyonlarda yer al›r,
kendinizi projelerle
yeniler, zaman zaman
o kurulufla d›flar›dan
bakabilme flans›n› da
yakalarsan›z, böyle
bir sorunla
karfl›laflmayaca¤›n›z›
düflünüyorum.
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uygulamalar› devreye alman›z.
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin yeni bir
flirketle birleflmesi gündeme geldi¤inde
Merrill Lynch ile yapt›¤›m›z çal›flma, kuruluflumuza farkl› bir aç›dan bakmam›
da sa¤lad› ve benim için çok önemli bir
deneyimdi. Bazen baz› fleylere öyle ba¤lan›rs›n›z ki, de¤iflmesini istemezsiniz.
Ancak duygular›n d›fl›nda önemli bir realite de vard›r. ‹flte bu noktada profesyonel olmak zorundas›n›z.
De¤indi¤im gibi asl›nda pek çok fley liderde bitiyor; sürekli ö¤renme iste¤i, flirketinize d›flar›dan bak›p objektif kararlar alabilme gücü, eksikleri, aksakl›klar› iyi anlay›p, bunlar› de¤ifltirebilece¤iniz ilk f›rsatta
aksiyona geçebilme yetkinli¤i bence tüm
liderler için de¤iflmez baflar› unsurlar›.
Yeterli kat›l›m ve ruh birli¤ini nas›l
sa¤lad›n›z?
En büyük avantaj›m kurulufl içinden gelmifl biri olmamd›. Gerek merkez teflkilat›
gerekse saha ekibimiz beni çok iyi tan›yor
ve hem kuruluflumuz, hem de çal›flanlar›m›z için her zaman en iyiye odaklanmak
istedi¤imi biliyordu. Bu konuyu iki afla-

mal› ele al›yorum: Birincisi; flirketin varl›¤›, iyi bir noktaya gelmesi ve yeni f›rsatlar. Hemen sonraki aflama ise; bunun çal›flanlara yans›mas›. Yani arada çok kritik
bir “kazan-kazan” iliflkisi var. Dolay›s›yla
ben çal›flanlar›m›za bunu iyi anlatabildi¤imi düflünüyorum.
Zentiva’n›n bünyesinde sizlerin Türk
‹laç Sektörü’ne getirebilece¤i yenilikler neler olabilir?
Zentiva’n›n dünyadaki misyonu modern
tedavi alternatiflerini daha genifl hasta kitlelerine ulaflt›rmak. Biz de Eczac›bafl›-Zentiva olarak bu hedefle yola ç›kt›k. Burada
sadece Zentiva’n›n bak›fl aç›s›n› de¤il, eflde¤er ilaç sektöründe dünyada ve Türkiye’de olabilecek de¤ifliklikleri de öngörerek harekete geçtik. Hedefimiz “herkes
için sa¤l›k”. Bu do¤rultuda Türkiye’deki
sa¤l›k otoriteleriyle ortak projeler gelifltirmeye, sa¤l›k hizmetinin yayg›nlaflt›r›lmas›na destek vermeye haz›r›z.
Liderlik için, “Hareket Ettirebilme”,
“Dönüfltürebilme Yetene¤i” dediniz.
Çok önemli bir yaklafl›m. Açar m›s›n›z?

Ekibimizin ço¤unlu¤unu bizimle uzun
zamand›r yol arkadafll›¤› yapan çal›flanlar›m›z oluflturuyor. Zentiva ise yepyeni
bir kültür ve do¤al olarak farkl› yönleri,
öncelikleri var. Bu birleflme ile Eczac›bafl›-Zentiva için yepyeni bir kimlik, yeni
bir yol haritas› ve öncelikler ortaya koyduk. Çal›flanlar›m›z›n bu vizyonu sahiplenmelerini sa¤lad›k. Ayn› çal›flan grubuyla bugün çok dinamik bir platformda, farkl› yöne ve hedeflere kofluyoruz.
Lider kimdir?
Lider, kuruluflunu yar›nlara baflar›yla tafl›yan kiflidir. Çal›flanlar› için, onlar ad›na düflünebilen, bu düflünceyi pazar›n
koflullar› ile harmanlayarak gelece¤i öngören ve flekillendiren kiflidir.
Bu flirkette liderlik yapmasan›z ne
yapmak isterdiniz?
‹nsanlarla iletiflim içinde olabilece¤im,
sürekli ö¤renip, ö¤rendiklerimi yine çevremdekilere aktarabilece¤im herhangi
bir görev olabilirdi. Örne¤in; t›bbi tan›t›m temsilcili¤i hem çok takdir etti¤im,
hem de kendime uygun gördü¤üm bir
ifl. Ya da pazarlama ve sat›fl alan›nda
e¤itmenlik benim için keyifli olabilirdi.
Mücadele size neyi ifade ediyor?
Mücadele benim için her fleyden önce
kendimle yar›flabilmek demek. Baflkalar›n›n koydu¤u de¤il, kendim için koydu¤um hedeflere ulaflabilme mücadelesi
en önemlisi. Zaten bu, beraberinde kuruluflunuz ve çal›flanlar›n›z için de en
iyiyi arama mücadelesini getiriyor. Do¤rular›n›z netse, çal›flanlar›n›zla bunlar›
paylafl›p hep birlikte inanm›flsan›z her
türlü mücadele büyük bir iddia ve en
önemlisi keyif haline dönüflebiliyor.
Böyle bir güce sahip kurulufllarda ise baflar› eninde sonunda yakalan›yor.
Lider çok bilgili mi olmal›?
Bilgi tabii ki çok önemli ve bugünkü koflullarda edinilmesi de çok kolay. Ancak
ben liderli¤in bilgili olmaktan de¤il, hakim olmaktan geçti¤ine inan›yorum. Her
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konuyu en detay›yla bilen de¤il, stratejik
pozisyonlara yerlefltirdi¤i iflinin uzman›
kiflilere güvenen, onlar› çok iyi dinleyen,
gerekti¤inde tart›flan ve birlikte karar
alan liderlerin bugün için do¤ru profil
oldu¤unu düflünüyorum.
fiirketimiz kuruldu¤unda ben sadece ticari faaliyetlerden sorumlu genel müdürdüm. Ancak geçti¤imiz haziran ay›nda yeniden yap›lanmaya gittik ve pazarlama/sat›fl sorumluluklar›m›n yan›nda
üretimden, yani operasyonel faaliyetlerimizden de sorumlu oldum. Eczac›y›m,
ancak do¤al olarak üretimle ilgili bir deneyim ve bilgi birikimim yok. Lüleburgaz ve Çerkezköy’deki tesislerimize bakt›¤›m›zda her iki alan› da do¤ru yönetmek için öncelikle anlamam gerekiyordu. Haziran ay›ndan bu yana tüm dikkatimi bu alanda iflin uzmanlar›n› dinlemeye odaklad›m. K›sacas›; tüm ö¤renme kanallar›m› bu defa operasyon için
açt›m. Her fleyden önce bu ifli çok iyi
yapan insanlar›m›z var ve bana bilmem
gereken en rafine bilgiyi en iyi onlar aktarabiliyor. Her bir departmanla ayr› ayr› görüflüyorum. Bu hem ö¤renmemi,
hem de onlarla iletiflimimi art›rmam›
sa¤l›yor. Do¤rusu bundan da çok mutlu
oluyorum. Pek tabi günün sonunda üretim konusunda uzman olmayaca¤›m,
ama hedefim; operasyondaki çal›flanlar›m›z› iyi anlayan, sorunlar›n› bilen, birlikte çözüm üreten, dünyalar›na hakim
bir lider olmak.
Lider nas›l iletiflim kurmal›?
Etraf›n›zdaki istisnas›z herkesle kurulan
empatik ve fleffaf bir iletiflim, sadece bireysel olarak kendinizi iyi hissetmenize
neden olmaz, ayn› zamanda çal›flanlar›n›z›n da size karfl› daha yak›n ve fleffaf
olmalar›n› sa¤lar.
fiirkette, görevi, pozisyonu ne olursa olsun, herkesle sohbet etmeye çal›fl›r›m.
Çal›flanlar›n›z›n bir konu ya da olayla ilgili verdi¤i bir tepki, yapt›klar› bir yorum, farkl› bir bak›fl aç›s› koyar önünüze. Bunlar genellikle dünyay›, ülkemizi,

ekonomiyi, flirketimizi nas›l alg›lad›klar›yla ilgili önemli ipuçlar›d›r.
Bu noktada iletiflimin tutarl› ve
sürdürülebilir olmas› da gerekiyor.
‹letiflime yapt›¤›n›z yat›r›m dönüflüm, geçifl ya da kriz dönemlerinde flirketin nabz›n› tutman›za büyük fayda sa¤lar. E¤er çal›flanlar›n›zla geçmiflte iletiflim kurmad›ysan›z bu tür kritik dönemlerde
ciddi kopukluk ve sorunlarla karfl›laflabilirsiniz. Bence sa¤lam iletiflim kuruluflun en önemli gücü ve
güvencesidir. ‹ddial› hedeflere
odaklan›rken de en önemli silahlar›n›zdan biri olabilir.
Kriz yönetiminde neye dikkat
etmek gerekebilir?
Biz asl›nda krizlere al›flk›n bir ülkeyiz. San›r›m her Türk yöneticinin çekmecesinde bir kriz eylem
plan› vard›r ve gerekti¤inde çok
profesyonelce devreye al›nmaktad›r. Ancak bence kriz dönemlerinde as›l önemli olan, kurulufl psikolojisini do¤ru yönetmek. Bu da
yine yüksek iletiflimle mümkün. Daha
önce çal›flanlar›n›z, müflterileriniz ve tedarikçilerinizle kurdu¤unuz sa¤l›kl› ve
fleffaf iletiflim krizin kaotik anlar›nda
birbirinizi anlaman›z için yapt›¤›n›z
önemli bir yat›r›md›r. ‹çinde bulundu¤unuz durum çok iç aç›c› olmasa da her
zaman dürüst ve aç›k olmak gerekti¤ine
inan›yorum.
Kriz döneminde yönetim ekibinizle birlikte yaflamal›s›n›z, önlemleri, f›rsatlar›
birlikte tart›fl›p sahiplenilmifl bir kriz
plan›n› her platformda bilikte, tek ses
olarak aktarmal›s›n›z.
Elbette finansal verilerin do¤ru yönetilmesi, do¤ru zamanda gereken önlemlerin al›nmas› flart.
Öte yandan bence kriz döneminde iflin
büyütülmesini etkilemeyecek önlemleri
çok do¤ru saptamak ve bu dönemi f›rsata dönüfltürmeye odaklanmak as›l öncelik olmal›.

bir kurumun farkl›
pozisyonlar›nda
çal›flmak o kurumla
ilgili inan›lmaz bir
deneyim edinmenizi,
dokusuna çok hakim
olman›z› sa¤l›yor.
hangi aflamada ne
tür aksakl›klar
yafland›¤›n›,gelifltirilme
si, iyilefltirilmesi
gereken alanlar›
son derece net
görebiliyorsunuz.
bu noktada kritik
olan ise, di¤er
pozisyonlarda
edindi¤iniz deneyimi,
üst yönetimde
görev ald›¤›n›zda
paylaflman›z,
düzeltilmesi
gerekti¤ine
inand›¤›n›z
alanlarda gerekli
uygulamalar›
devreye alman›z.
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