TÜRKİYE’NİN KADIN YÖNETİCİLERİ

TÜRKİYE’NİN KADIN YÖNETİCİLERİ

“Kadınlar
iş dünyasında
fark yaratıyor”

“Teknoloji ile barışık,
araştırmacı yönü kuvvetli
kadınlar; eğitime ve
gelişime önem vererek
fark yaratmaya devam
edecekler.”

İlaç sektörünün önde gelen firmalarından
Polifarma’nın Yönetim Kurulu’nda, vizyonuyla
firmanın geleceğine yön veren bir kadın var:
Vildan Kumrulu. Kariyerinde “Benim kanatlarım,
gayretimdir.” mottosuyla yükselen Vildan Kumrulu
ile iş dünyasında kadının yerini ve Polifarma’nın
kadın istihdamına yönelik çalışmalarını konuştuk.
n Vildan Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1963 Malatya doğumluyum. 1985
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldum, hemen

arkasından yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Yüksek Lisansımı 1987 yılında tamamlayarak Yüksek
Kimya Mühendisi unvanımı aldım. 1988
yılından bu yana ilaç sektöründe profes-

yonel olarak çalışıyorum. Üniversite öğrencisi iki çocuğum var. Oğlum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyor,
kızım ise King’s College London’da Biomedical Engineering eğitimi alıyor.
n Polifarma ile yollarınız nasıl kesişti?
Üniversiteden mezun olduktan sonra, 1988 yılında Aroma İlaç’ta Üretim
Şefi olarak çalışmaya başladım. Aroma
İlaç’ın Polifarma’yı satın almasıyla kalite
kontrol ve ruhsatlandırma departmanlarında görev aldım. 1998 yılında Polifarma Mesul Müdürü olana kadar geçen
10 yılda; fiyatlandırmadan ruhsata, sevkiyattan satışa kadar her bir departmanda görev yaptım. Bugün Polifarma markasının mihenk taşlarını döşemiş olmanın mutluluğu ve gururuyla Yönetim
Kurulu Üyeliğini yapıyorum.

“911 personelimizin 460’ı kadın”
n Bugün Türkiye’nin bu denli stratejik önem taşıyan firmalarından birinde bu denli değerli bir pozisyonda bulunmak nasıl bir duygu?
İnanın bunun tarifi yok, ifade etmek
de benim için kolay olmayacak. Bugüne
kadar bulunduğum pozisyonun şahsıma kattıklarından ve hissettirdiklerinden çok; sorumluluklarına konsantre oldum. “911 çalışanıma, topluma, hastala-
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ra, sağlık profesyonellerine ve en başta
çok sevdiğim ülkeme nasıl fayda sağlarım?” diye düşündüm, hayal ettim, çalıştım, ürettim.
İşte, benim ne hissettiğim ise tüm
bu süreçlerin sonunda geliyor: O da hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğu!
n Peki bir kadın olarak markanız
aracılığıyla sektöre neler kattınız, ne gibi yenilikler getirdiniz?
Bir kadın ve anne olmanın getirdiği anaç duygulardan yola çıkarak, çalışkan ekibimin desteği ile sektörümüzde
birçok “ilk”e ve “en”e imza attık. Ürün
inovasyonu, ürün kullanım kolaylıkları,
hasta ve doktor konforu odaklı ürün kalite çalışmalarıyla var olduk.
n Polifarma’nın kadın istihdamına
ve ekonomide kadının güçlendirilmesine
yönelik ne gibi çalışmaları bulunuyor?
Türkiye’de tüm sektörler değerlendirildiğinde ilaç; sunduğu imkânlar, hijyen standartları, insana dokunan yaklaşımları ile mavi ya da beyaz yaka fark
etmeksizin, tüm kadın çalışanlar için oldukça önemli bir sektör.
Kadınlar; duygusal zekâları, pozitif
ve çözüm odaklı yaklaşımları, aynı anda
birden fazla işi organize edebilme kabiliyetleri, pratiklikleri ve önceliklerini belirleyebilme özellikleri ile şirketimizin en

önemli odaklarından biri. Dolayısıyla kadın istihdamının güçlenmesi bizim için
ayrı bir önem taşıyor. Çalışma saatlerimiz, dinlenme alanlarımız, anne bakım
odalarımız… Polifarma İlaç olarak tüm
kadın çalışanlarımıza sunduğumuz imkânlar ve motivasyon faaliyetleri ile kadın istihdamını artırmayı amaçlıyoruz.
Hâlihazırda 911 personelimizin 460’ı
kadın. Bir önceki yıla göre %20 kadın istihdamı artışımız bulunuyor. Yönetsel
pozisyonlardaki kadın çalışan sayımızda
da doğru orantılı olarak artış bulunuyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyılı konuşurken, şunu da eklemek isterim: Ben
yarınlara hep yanımdakilerle baktım, bu
bağlamda ekibimi çok önemsiyorum.
Sektörümüzde, ekip olarak çok fark yarattık, yaratmaya da devam edeceğiz.
n Türkiye’de kadınların iş dünyasına katılımı ve üst yönetimde temsili çerçevesinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sabırlı, çalışkan ve empati sahibi
Türk Kadını; günümüz iş dünyasında
her geçen gün daha fazla yer edinmekte ve başarıları da katlanarak artmakta.
Kadının sahip olduğu vizyon, yaptığı
her işe yansıyor: Evine, çocuğuna, işine,
eşine… Yani kadının varlığı, toplumun
tüm alanlarında tartışmasız çok kıymetli. Ben de kadınlarımızın iş hayatında olmalarını son derece önemsiyor ve onları
destekliyorum.
Bu noktada değerli Türk kadınına
tavsiyem; organik becerilerini gayretleriyle taçlandırmalarıdır. Ben, başladığım nokta göz önünde bulundurulduğunda, çok ciddi bir yol kat ettim. Benim
kanatlarım, gayretimdir. O yüzden hayatta yer almaktan, söz söylemekten, çabalamaktan imtina etmeyin. Türk kadını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan
Şerife Bacı gibi inanacak, çalışacak, zorluklardan korkmayacak, pes etmeyecek,
tüm zorlukların üstesinden gelecek. Başarı, o zaman anlamını bulacak.

“Kadının sahip olduğu vizyon
yaptığı her işe yansıyor”
n 21. yüzyılın iş dünyasında kadınlar, nasıl bir fark yaratıyor?
Teknolojik gelişmelerin en yoğun
yaşandığı yüzyıldayız. Bilgiye ulaşım oldukça hızlandı. Bu kapsamda teknoloji
ile barışık, araştırmacı yönü kuvvetli kadınlar; eğitime ve gelişime önem vererek fark yaratmaya devam edecekler.
İnisiyatif alan, geri bildirim alan-veren, uzun vadeli stratejik hedefler koyabilen, ekibini ve kendini sürekli geliştiren kadınlar öne çıkarak iş dünyasındaki güçlerini daha da arttıracaktır. Pes
etmeyen kadınlarımız, gerçek başarıya
koşacaklardır.
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