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POST COVID DÖNEM VE
 İLAÇ ENDÜSTRİSİ
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GELEN VER!Y! ANLAMLANDIRMAK, ANAL!Z ETMEK VE BÖYLECE KARAR 
VERME SÜREÇLER!M!Z! !Y!LE"T!RMEK TEMEL HEDEF!M!Z.  

!" MODELLER!M!Z! VE KURUM !Ç! !NOVASYON KÜLTÜRÜNÜ GEL!"T!RMEK, 
D!J!TALLE"MEN!N B!R D!#ER ÖNEML! PARÇASI. DI" !NOVASYON 

DÜNYASI !LE UYUM SA#LAMAK, ÜN!VERS!TELER VE START$UP’LAR !LE 
E"GÜDÜMLÜ, ORTAK PROJELER ÜRETMEK DE ABD! !BRAH!M OLARAK 

ÖNEMSED!#!M!Z KONULAR ARASINDA YER ALIYOR. ÖTE YANDAN 
D!J!TALLE"MEN!N GET!RD!#! AVANTAJLARIN B!L!NC!YLE TEKNOLOJ!K 
YATIRIMLARIMIZI YAPMAK, FARKINDALIK VE E#!T!M KAMPANYALARI 

GERÇEKLE"T!RMEK, SÜREÇ VE VER! YÖNET!M!N! !Y!LE"T!RMEK DE 
ÖNCEL!KL! HEDEFLER!M!Z ARASINDA.

Ecz. Çi!dem "ahinba# Yılmaz
Abdi !brahim Özel Tedaviler Grup Direktörü

“!novasyona odaklanmak, d"j"tal dönü#ümü yaygınla#tırmak, 
üret"m h"zmetler"nde bölgen"n en büyük oyuncusu ve 

uluslararası güçlü b"r marka olmak g"b" stratej"k hedefler"m"z" 
gerçekle#t"rmek "ç"n var gücümüzle çalı#ıyoruz.”

Özel Tedav!ler Grup D!rektörlü"ü
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Ecz. Çi!dem "ahinba# Yılmaz



F. L: Sizi ve yönetti!iniz ekibin liderlerini ayrı ayrı tanıyarak ve sorumluluk alan-
larını yönettikleri tedavilerle birlikte ö!renerek röportajımıza ba#lamak isteriz. 

Ecz. Çi!dem "ahinba# Yılmaz: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi me-
zunuyum. Eczacılık !"letmecili#i, Psikodrama master programlarına katıldım. 
Mezuniyet öncesi Türk Eczacılar Birli#i’nde çalı"tım. 1991 yılında Servier !laç’ta 
PMT olarak ilaç sektörüne girdim. 1,5 yıl sonra Erkim !laç’ta MSL olarak olarak 
çalı"maya ba"ladım. 1993 yılında asistan ürün müdürü olarak !stanbul’a atan-
dım. 23 yıl kadar çalı"tı#ım Erkim !laç’ta uluslararası 13 firmanın Türkiye distribü-
törlü#ünü yaptım. Bu firmalardan çe"itli ödüller aldım. Pazarlama, satı", medikal 
ve i" geli"tirme departman yöneticilikleri yaptım. 30’a yakın ürün lansmanı yap-
tım, çok sayıda organizasyonun kurulmasında ve kapatılmasında görev aldım. 
2016 yılı $ubat ayı itibarıyla ba"ladı#ım Abdi !brahim’de biyoteknoloji bölüm 
müdürlü#ü, özel uzmanlık ve onkoloji bölüm direktörlü#ü gibi görevler aldım. 
$u anda Abdi ibrahim Özel Tedaviler Grup Direktörü olarak görev yapıyorum. 
Evliyim, 2 çocuk annesiyim. !"ini severek yapan bir i" insanıyım. 

“Özel Tedaviler Grup Direktörlü#ü”nde 4 direktörlük, 11 takım var. Özel Uzmanlık -1 
Direktörlü#ümüzde 4 ni" alana hitap eden 4 grubumuz var. 2021 yılında 3 farklı 
lansman ile yılı dinamik bir "ekilde tamamlayaca#ız.Hematoloji takımımızda "u 
anda 2 ürün ile hem demir "elasyonu ve hem de fırsatçı mantar enfeksiyonları-
nın tedavisinde pazarlarının lideri e"de#er ürünlerimizle piyasadayız. Onkolojide 
Türk onkolojisinin ilk biyobenzer monoklonal antikoru Canhera’dan sonra 2’ncisi 
olan bevasizumab etken maddeli Bevax’ın da lansmanını yaptık. Prostat kanse-
rinin önemli bir ajanı olan abirateron etken maddeli Abetyl de onkoloji portföyü-
müzün önemli bir ürünü. PAH; Abdi !brahim ilk spesifik takımı. Bosentan etken 
maddeli Diamond ve tadalafil etken maddeli Departon’dan sonra çok yakında 
tedavi alanının önemli bir di#er molekülün lansmanını yapacak olmanın heye-
canını ya"ıyoruz. Romatolojide ise leflunomid içeren Reumil markamızdan sonra 
subkütan metotreksat içeren Submex’i de 4 farklı formda piyasaya sunduk.

Özel Uzmanlık-1 Direktörlü!ü
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Soldan sa!a: Do!a Göze Zeki, Çi!dem "ahinba# Yılmaz, Nazan "ekercio!lu, Zeynep Kavadar
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Nazan "ekercio!lu: 1978, Üsküdar do#umluyum. 2001 yılında Bo#aziçi Üni-
versitesi Turizm !"letmecili#i’nden mezun oldum; 2007 yılında ise Bo#aziçi 
Üniversitesi Executive MBA programında lisansüstü e#itimimi tamamladım. 
Kısa bir süre turizm sektöründe çalı"tıktan sonra kariyer oda#ımı ilaç sektö-
rüne çevirdim. Bristol Myers Squibb ve Ferring !laç gibi firmalarda çalı"tıktan 
sonra 2008 yılında Abdi !brahim Ailesi’ne katıldım. 

2008 yılından bu zamana kadar ürün müdürlü#ü, kıdemli ürün müdürlü#ü, 
grup müdürlü#ü ve pazarlama müdürlü#ü gibi farklı pozisyonlarda görev al-
dım. 2019 Kasım ayından itibaren ise Perseus & Asteria takımlarının satı" ve 
pazarlamasından sorumlu bölüm direktörü olarak görev yapıyorum. Bu göre-
vimin yanı sıra, tüm Abdi !brahim demir ürünlerinin bir çatı altında sinerji ya-
ratmak adına toplandı#ı “Demir Grubu”nun da proje koordinatörülü#ünü yapı-
yorum. Evliyim ve 4 ya"ında bir o#lum var. En büyük hobim ise yoga yapmak. 

Perseus & Asteria Direktörlü#ü dinamikleri birbirinden farklı, ancak yine bir-
birini birçok noktada tamamlayan iki odaklı takımdan olu"uyor. Her iki takı-
mın kendine özel tedavi alanları olmakla birlikte, birbiriyle sinerji yaratabile-
cek fırsatları da bulunuyor. Direktörlük çatısı altında Abdi !brahim’in en önemli 
markalarının da oldu#u 11 farklı ürün yer alıyor. Bu ürünlerimizle anemi, a#rı 
ve böbrek yetmezli#i alanlarına yönelik farklı tedavi alternatifleriyle hastaların 
hayatını iyile"tirmeyi hedefliyoruz.

Bildi#iniz gibi, demir eksikli#i ve buna ba#lı geli"en anemi kadın-erkek birçok 
ki"inin sıklıkla kar"ıla"tı#ı halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkarak ki-
"ilerin ya"am kalitesini olumsuz "ekilde etkileyebiliyor. Farklı tedavi formları-
mızla demir eksikli#i ve anemisinin tedavisine yenilikçi çözümler getirerek bu 
alana liderlik ediyoruz. 

Perseus&Asteria Direktörlü!ü
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Öte yandan, Abdi !brahim !laç Firması olarak%a#rı portföyümüzle, etkilikleri ve 
güvenlilikleri bilimsel olarak kanıtlanmı", ek özellikleri sayesinde hastalara sa#-
ladıkları faydalar ile di#er ürünlerden olumlu%olarak ayrı"an non steroid antiinf-
lamatuvar ilaçlarımızla hastaları iyile"tirmek için çalı"ıyoruz.%

Bunun yanı sıra, ülkemizin en önemli sa#lık sorunlarından biri de kronik böbrek 
hastalı#ıdır. Nefroloji portföyümüzde yer alan hiperpotasemi, hiperfosfatemi ve 
sekonder hiperparatroidi tedavisine yönelik ilaçlarımızla hekimlerimize farklı te-
davi seçenekleri ile ula"ıyoruz.

Zeynep Kavadar: Hepatoloji, üroloji, endokrin ve yara bakımı gruplarından so-
rumlu “Özel Uzmanlık 2” bölüm direktörüyüm. Robert Kolej ve Koç Üniversitesi 
!"letme Bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarında tanı"tı#ım ve sonrasında i"-
ten ziyade bir tutku olarak yaptı#ım pazarlamayla sektör bulu"ması ise yine o 
yıllarda Eczacıba"ı !laç Pazarlama ve Abdi !brahim’de yaptı#ım stajlar sonucun-
da oldu. Birçok ki"inin aksine üniversiteden mezun olurken ne yapmak istedi-
#imden çok emindim. 2005 senesinde Novartis’te Kilit Ünite Sorumlusu olarak 
ba"layan yolculu#um Bayer OTC’de marka müdürlü#ü olarak devam etti. Son-
rasında 12.5 yıl boyunca Sanofi’de, diyabet bölümünde ürün müdürü, kıdemli 
ürün müdürü, kısa bir yurt dı"ı görevlendirmesinde mü"teri çözümleri ve ino-
vasyon proje müdürü, satı" operasyonlar müdürü, Sanofi Genzyme tarafında 
MS satı" ve pazarlama müdürü, MS ve nadir kan hastalıkları bölüm müdürü 
olarak görevlerime devam devam ettim. 3 ay önce Abdi !brahim ailesine üç 
farklı alandan sorumlu bölüm direktörü olarak katıldım. 

Bana son derece heyacan veren ve insan hayatının farklı noktalarına dokunan 
8 ürün var grubumuzda. Endokrin tarafında hepimizin çok a"ina oldu#u tiroid 
ve anti-tiroid ilaçları var ki bu alanda lider oldu#umuzu belirtmeden geçeme-

PANDEM! VE DE#!"EN 
HAYATLARLA !LG!L!, 

PANDEM!DEN SONRA 
NE AYNI KALDI K! 

DEMEK GEREK!YOR 
HERHALDE. !" HAYATI 
AÇISINDAN BAKACAK 

OLURSAK "ÜPHES!Z 
!"LER!M!Z!N B!R 

BÖLÜMÜNÜN UZAKTAN 
DA YAPILAB!LECE#!N! 

GÖRDÜK. !MKANLAR 
KISITLANINCA 
YARATICILI#IN 

ARTTI#INI, B!LG! VE 
DENEY!M PAYLA"IMI !Ç!N 

MESAFELER!N ÖNEMS!Z 
KALDI#INI HATTA YER! 

GELD!#!NDE D!J!TAL 
ORTAMDA KUTLAMALAR 

YAPILAB!LECE#!N! 
FARKETT!K.

Özel Uzmanlık-2 Direktörlü!ü
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yece#im. Yara bakımı tarafında ise insan hayatını de#i"tiren iki önemli ürünü 
hastalarla bulu"turmak için çalı"ıyoruz. Tedavi çözümlerimizden biri; Abdi !b-
rahim’in Ege Üniversitesi i" birli#iyle hastalara sundu#u özgün bir bulu". Bu 
bulu"un önce Türkiye’de sonra da tüm dünyada hastalarla bulu"acak olması 
bizleri çok heyecanlandırıyor. Bir yandan da Türkiye’deki en büyük sa#lık so-
runlarından biri olan diyabetin yol açtı#ı diyabetik ayak tedavisinde hastaların 
ayaklarını kaybetmemeleri için çalı"ıyoruz. Hastalara sundu#umuz bu biyotek-
nolojik tedavi çözümü hastaların umutlarını ayakta tutabilmek adına çok de#er-
li. Bu alanda farkındalı#ı artırabilmek adına çok yakında dernek i"birlikleriyle 
projelerimize ba"lamayı hedefliyoruz. 

Di#er bir grubumuz ise hepatoloji. Hepatoloji alanında hepatit B tedavisinde 
altın standart çözümler sunmanın yanı sıra; birçok farklı bran"ta kullanılan farklı 
immunsupresif tedavilerle ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesinde farkında-
lık yaratmaya çalı"ıyoruz. Bu farkındalık çalı"ması kapsamında dijital çözümler-
le hekimlerin ilgili tedavilerde hepatit B riskini anında  görmelerini sa#lıyoruz. 
Hekim tedaviyi sisteme girdi#i anda sunulan çözüm sayesinde ekranda uyarıyı 
görebiliyor; bu sayede de hastaları için gerekli ve güvenli tedbirleri aldırabi-
liyor. !lave olarak yine mobil uygulama sayesinde hekimler merak ettikleri te-
davilerin Hepatit B açısından ne kadar riskli oldu#unu ö#renebiliyorlar. Yeni 
çalı"malarımızla hepatoloji alanında de#er yaratan lider firma olmaya devam 
edece#iz. 

Üroloji grubunda ise hayatın farklı yönlerine dokunuyoruz. Üriner inkontinans 
ve erektil disfonksiyon gibi hastaların hayat kalitesini dü"üren alanlarda de#er 
yaratacak projeler üzerinde çalı"ıyoruz. En temel hedeflerimizin ba"ında has-
taların hayatlarını iyile"tirebilmek adına kendilerini rahatça ifade etmelerini ve 
çözüm aramalarını sa#lamak geliyor. Cinselli#in konu"ulmadı#ı ya da yalnızca 
erkekle ili"kilendirildi#i bir dünyanın artık var olmaması gerekti#ine inanıyoruz. 

Pandemi ve de#i"en hayatlarla ilgili, pandemiden sonra ne aynı kaldı ki demek 
gerekiyor herhalde. !" hayatı açısından bakacak olursak "üphesiz i"lerimizin 
bir bölümünün uzaktan da yapılabilece#ini gördük. !mkanlar kısıtlanınca yara-
tıcılı#ın arttı#ını, bilgi ve deneyim payla"ımı için mesafelerin önemsiz kaldı#ını 
hatta yeri geldi#inde dijital ortamda kutlamalar yapılabilece#ini farkettik. Evden 
çalı"mayı hiçbir zaman çok sevmemi" biri olarak ben ofise dönünce çok mutlu 
oldum. !" hayatının yürüttü#ümüz i"lerin çok ötesinde bir anlamı oldu#unu dü-
"ünüyorum. Ekip arkada"larımla konu"maktan, gülmekten, seyahat etmekten, 
sosyal zaman geçirmekten çok keyif alıyorum ve bunun i" hayatım ba"ta olmak 
üzere dahil tüm hayatıma olumlu yansıdı#ını dü"ünüyorum. Bir yandan "irketi-
mizin bu konudaki kuralları çerçevesinde ekip arkada"larımın uzaktan çalı"ma-
larını sonuna kadar destekliyorum. 

Burada, Abdi !brahim’deki ilk 3 ayım için "unları söylemeden geçemeyece#im; 
16 yıl boyunca çok de#erli, farklı çok uluslu firmalarda çalı"tım. Her birinin kültü-
ründen farklı kazanımlarım oldu. Her ne kadar kısa bir süredir burada olsam da 
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Do!a Göze Zeki: Abdi !brahim Oftalmoloji Bölüm Müdürüyüm.%2004 yılında%!s-
tanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hızlıca sek-
törde ürün müdürü olarak i" ya"amına ba"ladım.%E" zamanlı olarak%Bilgi%Üni-
versitesi’nde%!ngilizce%MBA programını% tamamladım.%17% yıldır ilaç% sektöründe; 
2009 yılından%bu yana da Abdi% !brahim’de i"imi keyifle yapıyorum.%12 yıl mer-
kezi sinir sistemi alanında sırasıyla%kıdemli%ürün%müdürlü#ü,%grup%ürün%müdür-
lü#ü,% satı"% &% pazarlama% müdürlü#ü görevlerinin ardından, bu yılın ba"ında 
oftalmoloji% i" birimine%bölüm%müdürü olarak atandım. Ekip arkada"larımla bir-
likte hızlı%bir%adaptasyon süreci% geçirerek%büyük%bir sinerji yakaladı#ımızı dü-
"ünüyorum.%9 ki"ilik merkez yönetim ekibi%ve%Türkiye’nin%tamamına%yayılmı" 3 
ayrı takımdan olu"an saha%kadromuz% ile%hayatı iyile"tirmek için tam bir tutku, 
cesaret ve sorumlulukla çalı"ıyoruz.

Abdi%!brahim%olarak%çok%kısa%bir%sürede%oftalmoloji alanında yaptı#ımız%çalı"ma-
lar,%geni" ürün portföyümüz ve%steril oftalmoloji üretim tesisi yatırımımız saye-
sinde liderlik%yaptı#ımız bir çok alan oldu. Örne#in ürünlerimizin%içinde%bulun-
du#u pazarlarda son 5 yılda hızlı bir büyümeyle kutuda birinci ve TL satı"ında 
ikinci sıraya yükseldik.

çok kısa zamanda çok fazla "ey ö#rendi#imi ve deneyimledi#imi söylemeliyim. 
Bunun nedeni ise Abdi !brahim’in çok farklı alanlarda, çok farlı süreçlere ait 
kararlar almaya imkan veriyor olması. Burada u&unuzu çok geni" tutmalısınız. 
Portföyünüze yeni bir ürün ekleyebilir, var olan bir ürünü de#i"tirebilir, geli"tire-
bilir ya da üretimi ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Firma içindeki sürekli büyümeyi, 
yenilenmeyi ve ilerlemeyi hissetmemeniz mümkün de#il. Abdi !brahim’in insan 
sa#lı#ına, bilime ve teknolojiye yaptı#ı yatırımlar sayesinde yakın gelecekte 
uluslararası platformda çok daha ileri noktalarda olaca#ını dü"ünüyorum ve 
buna "ahitlik edecek olmaktan da mutluluk duyuyorum!.. 

Oftalmoloji Bölüm Müdürlü!ü
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Yine mevcut durumumuzu analiz etmek için yaptırdı#ımız%pazar%ara"tırmalarında 
oftalmoloji%hekimleri%arasında%algısı en hızlı yükselen ve lider olan "irket konu-
mundayız.% “Oftalmoloji% Üretim Tesisi”mizin 2020 Haziran ayında üretime ba"-
lamasıyla birlikte hem yurt içi hem de yurt dı"ı üretim kapasitemizi%artırmı"%ol-
duk.%Hedefimiz%uluslararası%pazarlarımızda da Abdi !brahim Oftamoloji ürünlerinin 
fabrikalarımızda üretilerek hastaların iyile"tirilmesine katkıda bulunmak.

Oftalmoloji% alanında% ruhsatlı% 14 ürünümüz% bulunuyor;%  glokom, kuru göz, aler-
ji, enfeksiyon, enflamasyon ve kuru tip ya"a ba#lı maküla dejenerasyonu için 
mikronutrisyon% olmak üzere 6 farklı alanda ürün portföyüne sahibiz. Ürünleri-
mizin%bir%kısmının%kombinasyon olması dolayısıyla hastalara etkin tedavi hizmeti 
sunuyoruz.%Bu% tedaviler%etki%kaybı% riskini azaltarak%her% iki%maddenin%de do#ru 
dozda kullanılmasına olanak sa#lıyor. Bunun yanı sıra tüm ürünlerimiz%günümüz-
de%sıkça kar"ıla"ılan%hastalıkların%tedavisinde de%kullanılıyor.%Alerjik konjonktivit, 
kuru göz, bakteriyel konjonktivit,%ya"a%ba#lı%maküla dejenerasyonu, blefarit gibi, 
hastaların%hayatlarını%ciddi%"ekilde olumsuz etkileyen ve sıkça görülen%hastalık-
ların%tedavisinde kaliteli,%etkili%ve%Abdi%!brahim güvencesi ile hastaların kullanımı-
na%sunulmu"%ürünlerimiz, güvenilir%ve%kesintisiz%tedavi imkanı sa#lıyor.

Abdi $brahim Özel Tedaviler Direktörlü!ü’nün ne gibi toplumsal farkındalık ça-
lı#maları var?

Nazan "ekercio!lu: Abdi !brahim Perseus & Asteria Direktörlü#ü olarak en 
önemli payda"larımızından olan hasta ve hekimlere yönelik fark yaratan i" birlik-
leri olu"turmaya özen gösteriyoruz. Burada en dikkat etti#imiz konu, toplum ola-
rak daha sa#lıklı ve iyi olmamızı sa#layacak bilimsel platformların olu"turulmasına 
destek olmak ve hekimlerimizin en güncel verilere ula"masını sa#layarak güncel 
tedaviler konusunda onlara destek olmak. Bu çerçevede direktörlü#ümüz bün-
yesinde hayata geçirdi#imiz bazı projelerimizden kısaca bahsetmek isterim.

Dünya genelinde, eri"kinlerin yakla"ık yüzde 10’unun, hayat kalitesini olumsuz 
etkileyebilen böbrek hasarları ile kar"ılabildi#ini biliyoruz. Ülkemizde ise bu 
tablo daha da vahim, yakla"ık 9 milyon kronik böbrek hastası var.Hastalı#ın 
farkındalı#ı ise sadece yüzde 2 oranlarında kalıyor. Kronik böbrek hastalı#ında, 
böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı yava"latma ve hastalı#ın seyrini iyile"tir-
me süreçlerinde böbrek koruyucu beslenme yani ‘’Renal Beslenme’’ önem ka-
zanıyor. Biz de Abdi !brahim nefroloji portföyü olarak Türk Nefroloji Derne#i i" 
birli#i ile hastaların tedavi süreçlerindeki diyetlerine uyumlarını destekleyen bir 
uygulama olan “Böbre#imi Koruyorum” aplikasyonunu tasarladık. “Böbre#imi 
Koruyorum” uygulaması ile böbrek hastaları, hastalı#ın seyrini de#i"tirebilen 
potasyum, kalsiyum gibi minerallerin besinlerle alımını dengeleyebiliyor ve 
böylelikle tedavi sürecini daha rahat geçirebiliyorlar.

Abdi !brahim Demir Grubu olarak, demir eksikli#i ve demir eksikli#i anemisi 
hakkında hasta farkındalı#ını artırmak için çalı"malarımızı sürdürüyoruz. Türki-
ye’de her 3 ki"iden 1’i demir eksikli#i hastası ve bu durum uzun vadede has-

EN ÖNEML! 
PAYDA"LARIMIZINDAN 
OLAN HASTA VE 
HEK!MLERE YÖNEL!K 
FARK YARATAN 
!" B!RL!KLER! 
OLU"TURMAYA ÖZEN 
GÖSTER!YORUZ. BURADA 
EN D!KKAT ETT!#!M!Z 
KONU, TOPLUM 
OLARAK DAHA SA#LIKLI 
VE !Y! OLMAMIZI 
SA#LAYACAK B!L!MSEL 
PLATFORMLARIN 
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taların ya"am kalitesini olumsuz etkileyen bir halk sa#lı#ı problemi. Yaptı#ımız 
ara"tırmalar, hastaların, ya"adıkları bulguları fark etmeyerek hekime ba"vuruyu 
geciktirdikleri yönündeydi. Bu duruma katkı sa#lamak ve hastaların farkındalı-
#ını artırmak için güncel bilgi payla"ımı yaptı#ımız “anemikolmadinamikol.com” 
web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı hayata geçirdik. Bu sayede demir 
eksikli#ine olan farkındalı#ı artırmayı hedefliyoruz.

Ek olarak, hekimlerimiz için “anemikolmadinamikol.com” websitemiz içinde bir 
hekim platformu kurduk. 3000’den fazla üye hekimimiz var. Amacımız güncel 
bilimsel bilgiyi üye hekimlerle düzenli olarak payla"mak. 

Do!a Göze Zeki: Dünya Sa#lık Örgütü’nün tahminlerine göre; dünyada 284 
milyon ki"i görme engelli. Bu ki"ilerin 39 milyonu kör ve 245 milyonu da orta 
veya ileri derecede görme kusurlu . Mevcut körlü#ün %80’i tedavi edilebilir ön-
lenebilir. Görme kusurlularının %90’ı geli"mekte olan ülkelerde ve 19 milyon 
çocuk görme kusurlu .

Abdi !brahim Oftalmoloji Bölümü olarak, göz sa#lı#ı hakkında erken tanı, egzer-
siz,%beslenme önerileri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda halkı bilgilen-
dirmek için bir çok çalı"ma yürütüyoruz. Göz hastalıkları, hastalık semptomları, 
hastalı#a ait risk faktörleri hakkında farkındalı#ı artırmak ve göz sa#lı#ına dikkat 
etmek isteyen herkesi%harekete geçirmek%için%“görememenin zorlu#unu%#gör-
meden bilemezsin” diyoruz. Amacımız önemli uluslararası halk sa#lı#ı sorun-
ları olan körlük ve görme bozuklu#u konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek , 
hedef kitlemiz olan göz hekimlerine%görme kusurlarının%önlenmesi konusunda 
e#itim ve farkındalık sa#lamak .

Hasta ve hekim odaklı projelere onay verirken önemsedi!iniz kriterler neler 
oluyor? Sa!lık otoritesi ve derneklerle gerçekle#tirdi!iniz ve planladı!ınız bi-
limsel i# birlikleriniz varsa bunları bizlerle payla#mak ister misiniz? 

Nazan "ekercio!lu: Abdi !brahim Perseus & Asteria Direktörlü#ü olarak de-
mir portföyümüzde "urup, tablet, damla, damardan kullanım gibi demirin birçok 
formu bir arada yer almakta. Bu sebeple Türk Hematoloji Derne#i ile sürekli 
bilimsel i" birli#i halindeyiz. Bu i" birliklerinden biri de hekimlerin en güncel 
tedavilere ula"masını sa#layan Türk Hematoloji Derne#i’nin yayımladı#ı güncel 
kılavuz; “THD Demir Tedavisi Kılavuzu” oldu. Biz de Abdi !brahim !laç olarak bu 
bilimsel yayını tüm hekimlerimize ula"tırabilmek adına payla"ımlarda bulunma-
ya devam ediyoruz. 

Bir ba"ka projemiz “Hasta Kan Yönetimi Projesi”; Sa#lık Bakanlı#ı’nın destek-
ledi#i bir proje olup çok de#erli olan kanın gerekti#i zaman, gerekti#i yerde ve 
gerekli miktarda kullanılmasını amaçlıyor. Bildi#iniz gibi kan nakli çe"itli kompli-
kasyonları da beraberinde getirebilen bir uygulamadır, dolayısı ile do#ru kulla-
nımı oldukça önemlidir. Özellikle geçti#imiz bir buçuk yıl içerisinde pandeminin 
etkileri ile kan ba#ı"larında ciddi bir azalma olmu", kan stokları bu durumdan 
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etkilenmi" ve proje daha da önem kazanmı"tır. Biz de Abdi !brahim olarak uz-
manlık dernekleriyle ortak çalı"malar yürüterek bu projeyi destekliyor ve gene-
le yaymak için çalı"malarımızı sürdürüyoruz. 

Ba"ka bir i" birli#imiz de; “A#rı Kılavuz Çalı"ması”. Bildi#iniz gibi hekimler der-
neklerinin hazırladıkları tedavi kılavuzlarıni ilgi ile takip ediyor, güncellenen tanı 
ve tedavi algoritmalarını günlük pratiklerinde referans olarak görüyor. Biz de 
alanlarında etkin fikir liderlerinin geli"tirdikleri bu bilimsel bilgilerin yayılmasına 
katkı sa#lamak için ilgili derneklerle i"birlikleri geli"tiriyoruz. Bu yıl Türk-Algoloji 
Derne#i’nin yayımladı#ı “Akut Postoperatif A#rının Farmakolojik Tedavisi Kıla-
vuzu PubMed’de yer aldı. Kılavuzda postoperatif a#rı her yönü ile ele alındı. 
Çocukları, hamileleri, ya"lıları, vücut kitle indeksi yüksek olan bireyleri veya Co-
vid-19 gibi özel gruptaki hastaları da kapsayacak "ekilde etkili ve daha güvenli 
postoperatif a#rı yönetimi için farkındalı#ı artırmak amacı ile yazıldı. Direktörlük 
olarak bu bilimsel yayının kongrelerde tanıtımını yaptık. Moleküllerin etkilik, gü-
venlilik ve ek özelliklerinin hastaya sa#ladıkları faydaları içeren bilgileri hekim-
lerle payla"tık.

Do!a Göze Zeki: Abdi !brahim ailesi olarak temel misyonumuz iyile"tirmek.%Biz 
de oftalmoloji bölümü olarak sahiplendi#imiz glokom, ya"a ba#lı makula de-
jenerasyonu, cerrahi, alerji, kuru göz, oküler yüzey ve kapak enfeksiyonları 
alanlarında yer alan hastaların hayatlarını iyile"tirmek için hasta odaklı projeler 
ve tanıtımlar yapmayı önemsiyoruz.%Sahiplendi#imiz alanlarda göz hekimlerinin 
bilimsel geli"imleri için Türk Oftalmoloji Derne#i ile birlikte her yıl gerçekle"tir-
di#imiz “Geleneksel Gözde Gündem Toplantıları” ile uzmanlara yönelik e#itim 
toplantıları gerçekle"tiriyoruz.%Türk Oftalmoloji Derne#i’nin gerçekle"tirdi#i ulu-
sal bir çok toplantıya sponsorluklar yapıyoruz. Tanıtım faaliyeti gerçekle"tirdi-
#imiz oftalmoloji camiasının sürekli e#itimine destek vermek öncelikli sorumlu-
luklarımızdan.

Çi!dem Hanım, röportajımıza sizinle devam etmek istiyoruz. Ulusal bir ilaç #ir-
ketinin üst düzey temsilcisi olarak tedavi alanlarınıza odaklanırken bilim ve 
teknoloji Abdi ibrahim için ne anlam ifade ediyor? Sa!lık teknolojilerinden ne 
ölçüde yararlanıyorsunuz? 

Ecz. Çi!dem "ahinba# Yılmaz: Abdi !brahim’i Türk ilaç sanayisinin 19 yıldır 
kesintisiz sektör lideri yapan, vizyoner bakı" açımız ve inovatif yönetim yak-
la"ımımızdır. 109 yıllık iyile"tirme yolculu#umuzda hep gelece#e bakıyor, uzun 
soluklu planlama ve stratejilerle dünyada etkili bir oyuncu olma hedefiyle ça-
lı"ıyoruz. Abdi !brahim olarak 2025 stratejimiz çerçevesinde, ilaç sektörünün 
gelece#i olan biyoteknoloji alanında kendi ilaçlarını geli"tirip üreten Türkiye’nin 
bir numaralı biyobenzer oyuncusu olmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimizi ise 
dünyanın en büyük 100 ilaç "irketinden biri olmak olarak belirledik. Bu nedenle 
inovasyona odaklanmak, dijital dönü"ümü yaygınla"tırmak, üretim hizmetlerin-
de bölgenin en büyük oyuncusu ve uluslararası güçlü bir marka olmak gibi 
stratejik hedeflerimizi gerçekle"tirmek için var gücümüzle çalı"ıyoruz. !laç sek-
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törünün gelece#i olarak gördü#ümüz biyoteknoloji, 2025 stratejik büyüme pla-
nımızın en önemli alanlarından birini olu"turuyor. Çünkü global tedavi trendleri 
artık hasta ihtiyacına göre "ekilleniyor. Bizim de bu trendi takip eden, insan 
odaklı, tüm hasta profillerinin ihtiyacını kar"ılayacak ve çe"itlili#i sa#layacak ge-
ni" yelpazede ürün geli"tirme çalı"malarımız devam ediyor.  

Konvansiyonel tedavi ürünlerinin dı"ında, gelece#in tedavi seçenekleri olan 
biyoteknolojik ürünler konusunda da üretim tesisi ve AR-GE alanında fiziki ve 
know-how yapılanmamız mevcut. Böylesi faaliyetlerin temeli, "irketlerin AR-GE 
merkezleridir. Tüm sektörler adına bakıldı#ında Abdi !brahim, AR-GE Merke-
zi’ne ayırdı#ı kaynak ile bu sıralamada 26. sırada yer almaktadır.

COVID-19 pandemisi ile mücadelede grup direktörlü!ünüz nasıl bir misyon 
üstlendi? Ne gibi çalı#malar yaptınız? Direktörlü!ünüz COVID pandemisine 
nasıl reaksiyon gösterdi? Pandemi, tüm sektörleri derinden etkiledi, etkileme-
ye de devam ediyor. Bu süreçte, sektörü yakından takip edip pandemi "artların-
da yeni çalı"ma modelleri için ara"tırmalar yaptık. Pandemi ile ilgili geli"meleri 
yakından takip ederek sürece uyum sa#lamak, sektörün ihtiyacını anlamak ve 
onları kar"ılamak için hızlı aksiyon almaya gayret ettik. 

$e'af ileti"imin her zamankinden daha önemli hale geldi#i bu dönemde he-
kimler ve eczaneler ile ileti"imi düzenli ve sıkı tutmaya çalı"tık. Yaptı#ımız ilk i" 
pandemi ve sonuçlarını anlamak, analiz etmek oldu. Özellikle etkilenen hekim 
grupları ba#lamında portföy ürünlerimizle ilintili bran"lar ve bunların sonuçla-
rını, pandeminin erken dönemlerinde bizler de ya"adık. Abdi !brahim Özel Te-
daviler Direktörlü#ü’nün duruma gösterdi#i “çevik” yakla"ımıyla bu dönemin 
üstesinden gelmeyi hızlıca ba"arabildik. 

Abdi !brahim Özel Tedavi Direktörlü#ü olarak COVID-19 döneminde de hasta 
odaklı çalı"malarımız devam etti. Pandeminin ba"ında hastaların tedavi kurum-
larına ba"vurularının azalması, tüm firmaları oldu#u gibi bizi de etkiledi. Fakat 
COVID-19 bu mücadeleye katkıda bulunmamızı engellemedi. $irket olarak 
“Sa#lık Bakanlı#ı Güncel COVID-19 Eri"kin Hasta Tedavi Rehberi”nde bulunan 
2 ürünün tesislerimizde üretimini ve bedelsiz olarak bakanlı#a teslimini gerçek-
le"tirdik. Bunlara ek olarak bizler de merkez ve saha ekiplerimizle bu mücade-
lede ön cephede yer alan hekimlerimizin yanında olduk.

Pandeminin etkisinin ne kadar sürece#i, normalle"menin ne zaman olaca#ı 
toplum olarak hepimiz için bir soru i"areti ta"ıyor. Post-COVID kavramına sa#lık 
açısından baktı#ımızda hastalık sonrası etkilerin tıpkı hastalık ve seyrinde oldu-
#u gibi çok farklı bilinmeyenler ta"ıdı#ı görülmektedir.

Özel tedavilerde özellikle kronik ve nadir hastalık grup ilaçlarını portföyümüzde 
barındırıyoruz. Bu nedenle de pandemi döneminde tedavisi aksayan, hastalı#ı 
ilerleyen, bu nedenle çe"itli komplikasyonlar gösteren hastalıkların uzmanla-
rına odaklı çalı"malarımıza devam ettik. Bu hedef grup hekimlerimizle hasta 
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odaklı çok sayıda proje yaptık; bu projelerimizden biri olan talasemi hastalarına 
yönelik “Demir Ta"ıyanlar Kulübü” projemizle de Marcom Awards, Pazarlama 
ve !leti"im Bölümü’nden Altın Ödülü kazandık. Sadece 2021 yılında, Özel Teda-
viler Grup Direktörlü#ü olarak 5 Lansman yaptık. 

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden hangilerinin bundan sonra 
da kalıcı olaca!ını ve i# yapı# modellerinin hangi eksende #ekillenece!ini ön-
görüyorsunuz? Pandemi, her "eyden önce özellikle ilaç sektöründe yerli üre-
timin stratejik önemini ve de#erini bir kez daha ortaya koydu. Kuruldu#undan 
bu yana geçen 109 yılda pek çok kriz, afet, hastalık ve salgına tanıklık etmi" bir 
firma olarak kurumsal hafızanın da yardımıyla gerekli adımları attık. Uzaktan ça-
lı"ma, tanıtım, online lansman, uzaktan muayene opsiyonları gibi “dijitalle"me” 
örnekleri yeni i" modellerini ve yeni fikirleri tetikledi.

!laç sektörünün lider kurulu"u olan Abdi !brahim olarak, teknoloji ve dijital i" 
sürecini yönetmeyi önemli bir rekabet avantajı olarak görüyoruz. Üç boyutlu 
yazıcıların, nesnelerin internetinin, yapay zekanın konu"uldu#u bir dünyada, 
Abdi !brahim olarak i" hedeflerimize ula"mak için öncü teknolojilerden en iyi 
"ekilde faydalanmak temel önceliklerimiz arasında.  

Gelen veriyi anlamlandırmak, analiz etmek ve böylece karar verme süreçlerimi-
zi iyile"tirmek temel hedefimiz. !" modellerimizi ve kurum içi inovasyon kültürü-
nü geli"tirmek, dijitalle"menin bir di#er önemli parçası. Dı" inovasyon dünyası 
ile uyum sa#lamak, üniversiteler ve start-up’lar ile e"güdümlü, ortak projeler 
üretmek de Abdi !brahim olarak önemsedi#imiz konular arasında yer alıyor. Öte 
yandan dijitalle"menin getirdi#i avantajların bilinciyle teknolojik yatırımlarımızı 
yapmak, farkındalık ve e#itim kampanyaları gerçekle"tirmek, süreç ve veri yö-
netimini iyile"tirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında var.

!laç endüstrisinde geli"imin yönünü belirleyen en önemli fark alanı "üphesiz 
Ar-Ge. Endüstrimizde genetik dizilim, biyomühendislik, 3D printer teknolojisi, 
bilgi analiti#i, otomasyon, yapay zeka ve makine ö#renmesi gibi endüstri 4.0 
unsurlarının yardımıyla çok önemli geli"melerin ya"anaca#ı, hasta odaklı ve ki-
"iselle"tirilmi" biyoteknolojik ilaçların ön plana çıkaca#ı bir döneme girildi#ini 
vurgulamak isterim. Dijitalle"me ve otomasyon, genellikle uzun vadede i"letme 
maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Pandemi ile "irketlerin i" süreç-
lerini dijitale ta"ıdıklarını görmeye ba"ladık. Uzun vadede dijitalle"me ve yapay 
zekanın benimsemesinin hızlanaca#ını söyleyebiliriz.

Abdi $brahim $laç’ta önemli 11 grubun yöneticisi olarak birlikte çalı#aca!ınız 
yöneticilerde her yönden ne gibi özellikler arıyorsunuz? $nsan kayna!ına 
yakla#ımınız nasıl? Bir takımın veya grubun sorumlulu#unu aldı#ınızda fırsata 
odaklanan, i"iyle ilgili tutkusu olan, insan geli"imine yönelik koçluk ve perfor-
mans yönetimi sergileyebilen yeteneklerle çalı"mak çok önemli. Bunun dı"ında 
hem akademik hem de sosyal yönden kendini geli"tirmi", iyi ileti"im beceri-
lerine sahip, özgüveni yüksek, topluma duyarlı, fikirleri ve vizyonuyla çalı"tı#ı 
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kurumda fark yaratacak yanları da olan bireylerin olması önemli. !yi bir çalı"an 
ve iyi bir yönetici olmak için yalnızca alanınızda bilgili ve deneyimli olmanız ye-
terli de#ildir. Çalı"tı#ınız sektöre ve sektörün dinamiklerine de hakim olmanız 
gerekir.  Sektörel bilgiler i" ya"amınız dı"ında size özel olarak fayda sa#lamıyor 
olsa da liderde bulunması gereken özellikler arasında mutlaka olması gerekir. 
Bu yüzden sürekli okumalı, ara"tırmalı ve günceli takip etmelisiniz.

Liderlik sürekli geli"ime açık olabilmeyi, geri bildirim alıp verebilmeyi ve ekip-
lerle i" yapabilme yetkinli#i gerektiriyor. Bizim i"te insanlarla etkin bir ileti"im 
kurabilmek ve mü"teri içgörüsünü iyi anlayabilmek çok de#erli. Grup direk-
törlü#ümüzde toplam 423 ki"inin çalı"tı#ı 11 farklı takım bulunuyor. Grupların 
motivasyonunu ve performansını artırmak amacıyla gruplara yönelik pek çok 
aktivite düzenliyoruz. Bu aktivitelerin amacı, ortak hareket edip takımlar ara-
sında sinerji olu"turmak. Birlikte mutlu çalı"maya özen gösteriyoruz; bunu ger-
çekle"tirmek için de yılda 2 kez “Leader of Leaders” toplantıları düzenliyoruz. 
Bunun dı"ında ekip ruhunu peki"tirmek için yine yılda 2 kez tüm müdürler sevi-
yelerinde ortak toplantılar, 3 ayda bir de merkezi “Pazarlamada Mükemeliyet” 
toplantıları yapıyoruz. Ayrıca lokal bazda da tıbbi tanıtım temsilcilerimize belli 
periyorlarda bölgesel TTT görü"meleri yapıyoruz. Her biri alanında tecrübeli, 
cesur, tutkulu ve sorumlululu#unun bilincindeki ekip arkada"larımla, “Birlikte 
keyif alarak çalı"ma”yı düstur edindik. Amacımız hep aynı, sahip oldu#umuz 
potansiyeli daha da iyi kullanabilmek .

Grubunuzun orta ve uzun dönem hedefleri hakkında neler söylemek istersi-
niz? 2025 Vizyonuna nasıl hazırlanıyorsunuz? $irketimizin açıklamı" oldu#u 
“Vision 2025” kapsamında yurt içinde ve yurt dı"ında büyümeyi, üretim hizmet-
lerinde yurt içinde ve yurt dı"ında büyümeyi,hedefliyoruz. Hematoloji, kanser 
ilaçları, oftalmoloji ve biyoteknolojik ürünlerin üretimi gibi yeni alanlara girmek 
ve yakın bir zamanda Avrupa’nın en büyük ilaç üretim tesislerinden biri olmak 
da hedeflerimiz arasında. 

Belirlemi" oldu#umuz hedeflere ula"mak için inovasyon ve dijitalle"me ile "ir-
ketimizi gelece#in dünyasına hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

$irketimizde bu alanlarda 50’ye yakın proje tanımlandı. Bunları ba"arabilmek 
için 5 yıllık bir çalı"ma planımız var. Abdi !brahim için önümüzdeki 5 yıl içinde 
özel olarak büyümek istedi#imiz 20 bran"ı seçtik. Bu alanlarda büyümek için 
de hedefledi#imiz alanları inceleyerek hedef tedavi gruplarında bizi liderli#e 
ula"tıracak ürünleri arayıp bulmak, üretmek ve mümkünse Türkiye’ye ithal et-
mek istiyoruz.
 
Hematoloji, onkoloji, PAH, romatoloji, üroloji, endokrinoloji ve yara bakım, a#rı ve 
demir portföyleri ve diyaliz ürünleri “Özel Tedaviler Grup Direktörlü#ü”nün özel 
odak alanları. $u anda da pek çok ürünümüzle içinde bulundu#u alt gruplarda 
ya lider ya da ilk e"de#er durumundayız. 2025 yılına kadar 30'a yakın yeni ürün 
lansmanı yapmayı planlıyoruz. Yeni lansmanlarımızla bu alanlardaki varlı#ımızı 

!LAÇ SEKTÖRÜNÜN 
L!DER KURULU"U OLAN 
ABD! !BRAH!M OLARAK, 
TEKNOLOJ! VE D!J!TAL !" 

SÜREC!N! YÖNETMEY! 
ÖNEML! B!R REKABET 

AVANTAJI OLARAK 
GÖRÜYORUZ. ÜÇ BOYUTLU 
YAZICILARIN, NESNELER!N 

!NTERNET!N!N, YAPAY 
ZEKANIN KONU"ULDU#U 

B!R DÜNYADA, ABD! 
!BRAH!M OLARAK 
!" HEDEFLER!M!ZE 

ULA"MAK !Ç!N ÖNCÜ 
TEKNOLOJ!LERDEN EN !Y! 
"EK!LDE FAYDALANMAK 
TEMEL ÖNCEL!KLER!M!Z 

ARASINDA.  



166

fik
ir
li
de
rl
er
i

artırarak o ürünlerde de lider olmayı hedefliyo-
ruz. 2021’de 1 Milyar TL’yi geçen ciromuzla bu 
yıl için belirledi#imiz hedefe ula"mı" olaca#ız. 

Biyoteknoloji portföyümüzle artık sadece kim-
yasal de#il biyolojik ilaçlaımızı da piyasaya 
vermeye ba"ladık ve çıkan her bir biyobenzer 
ilacımız ile ülke ekonomisine ciddi katkılarda 
bulunuyoruz. Amacımız tıpkı kimyasal ilaçlar 
gibi dünya standartlarında biyolojik ürün ürete-
rek bu pazarlarda sadece Türkiye de#il, ulusla-
rarası pazarlarda da lider olmak.

Steril injektabl ve onkoloji tesisimizin açılı"ı ile 
2023’te, firmamızı özellikle içinde bulunmadı#ı 
pazarlara tanı"tırmanın ve o pazarlarda da li-
derli#i yakalamanın planlarını yapıyor ve emine 
adımlarla uyguluyoruz.

Yukarıda saydı#ımız çalı"malar sonucunda, bir 
Türk ilaç "irketi olan Abdi !brahim’i dünya üzerin-
de 100 büyük firma arasında yer alma hedefine 
emin adımlarla yakla"tıraca#ımıza inanıyoruz.

HEMATOLOJ!, ONKOLOJ!, PAH, ROMATOLOJ!, ÜROLOJ!, 
ENDOKR!NOLOJ! VE YARA BAKIM, HEPATOLOJ!, 
OFTALMOLOJ!, A#RI VE DEM!R PORTFÖYLER! VE D!YAL!Z 
ÜRÜNLER! “ÖZEL TEDAV!LER GRUP D!REKTÖRLÜ#Ü”NÜN 
ÖZEL ODAK ALANLARI. "U ANDA DA PEK ÇOK ÜRÜNÜMÜZLE 
!Ç!NDE BULUNDU#U ALT GRUPLARDA YA L!DER YA DA !LK 
E"DE#ER DURUMUNDAYIZ. 2025 YILINA KADAR  
30'A YAKIN YEN! ÜRÜN LANSMANI YAPMAYI PLANLIYORUZ. 
YEN! LANSMANLARIMIZLA BU ALANLARDAK! 
VARLI#IMIZI ARTIRARAK O ÜRÜNLERDE DE L!DER OLMAYI 
HEDEFL!YORUZ. 2021’DE 1 M!LYAR TL’Y! GEÇEN C!ROMUZLA 
BU YIL !Ç!N BEL!RLED!#!M!Z HEDEFE ULA"MI" OLACA#IZ.
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Abdi $brahim Özel Tedaviler Grup Direktörlü!ü


