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I Dr. Mutlu Yeşilboğaz

Her Gün Yeni Şeyler Öğrenerek
Kendimi Geliştirmeye Çalışıyorum
Amgen Türkiye Medikal
Direktörü Dr. Mutlu
Yeşilboğaz ile iş ve iş dışı
yaşamına dair keyifli bir
röportaj gerçekleştirdik.
Takım çalışmasına ve
herkesin birbirine yardımcı
olduğu ekiplerin başarısına
inanan Dr. Yeşilboğaz,
tarihle ilgilenmekten,
seyahat etmekten ve
bisiklet sürmekten
keyif alıyor.

Sizce bir doktorun ilaç
sektöründe çalışması için
en önemli gerekçe ne
olabilir?

Doktorlar, sağlık sisteminin çok
önemli ve saygıdeğer kilit yapıtaşları. Hekimlik mesleği çok ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe
gerektiriyor. Bununla birlikte
gün içinde ulaşabildikleri hasta sayısı oldukça
sınırlı kalabiliyor. Ben
ilaç sektöründe daha
geniş hasta popülasyonlarına hizmet edebilme şansı buldum.
Hastalarımız için gerek
ülkemizde yeni tedavilere erişimlerini sağlayabilmek gerekse daha ekonomik seçenekleri sunabilmek
adına çalışmak beni motive ediyor.

Sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?

İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Sağlık sistemimizi ve hastalarımızın tedavi beklentilerini
öğrenmeme çok yardımcı olan
hekimlik yaptığım yılların ardından ilaç sektörüne geçtim. Çok
uluslu ilaç şirketlerinde medikal
müdür ve grup yöneticisi pozisyonlarında çalıştım. Hayatımın en
güzel getirisi diyebileceğim bir
kızım var.

Mutluluğu ve başarıyı
kısaca nasıl tanımlarsınız?

Çalışma anlayışınızı
ve tarzınızı nasıl ifade
edersiniz? Sizi neler
motive eder?

Çalışmamızın amacı daha büyük
kitlelere yardımcı olmak ve hastalara hizmet etmek. Bu önemli
hedeflere kimsenin tek başına
ulaşamayacağını düşünüyorum.
Bunun için iyi bir takım çalışması
gerekir.
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Ortak amaçlar uğrunda birleşmiş
herkesin sorumluluğunu bildiği,
birbirine yardımcı olduğu ve desteklediği bir ekibin başarısına inanıyorum. Bugün artık katı tanımlı
roller yerine hızlı hareket eden,
esneyebilen ve iyi iletişim kuran
bireylerden oluşan takımlar ön
plana çıkıyor. Ben de kendimi
bu takımların bir parçası olarak
görüyor ve her gün yeni şeyler
öğrenerek kendimi geliştirmeye
çalışıyorum.

Dr. Mutlu Yeşilboğaz
AMGEN TÜRKİYE
Medikal Direktörü

Kişisel mutluluk kendinizle, yaptıklarınızla ve gördüklerinizle
barışık olmaktır, ancak kişisel
mutluluğun devamlılığı etrafınızdakilerin mutluluğuna bağlıdır.
Aileniz, çevreniz ve iş arkadaşlarınız mutlu oldukça ve bu halka genişledikçe mutluluk kalıcı
olur. Başarı da aynı şekilde kendi
çabalarınız sonucu elde ettiklerinizdir ve başarı yolculuğunuz

sırasında hayatlarına olumlu olarak dokunabildiğiniz, başarılarına
katkıda bulunabildiğiniz insanlarla
zenginleşir.

İş ve özel hayatınızdan
gülümseyerek hatırladığınız
iki olayı paylaşır mısınız?

Pandemi öncesi düzenli buluşmalarımızı ofis dışında kahve içerek gerçekleştirebiliyorduk. Bugün medikal
müdür arkadaşlarımızdan biriyle sanal görüşmemiz öncesinde, kapıya
bir kurye geldi ve kahve siparişimi
getirdiğini söyledi. Ben kuryeye sipariş vermediğimi anlatmaya çalışırken arkadaşımız gülerek beni aradı
ve siparişi kendisinin gönderdiğini
söyledi.

rini anlatan, makalelerle bir sunum
yaptı. Bu motivasyonu ve konuya
verdiği önemi bu şekilde ifade etmesi güzel bir sürpriz oldu, beni bu
fikre ikna etmeyi de başardı.

Pandemi sürecinin günlük
rutinlerinizde yol açtığı
değişikliklerden ne
kadarının kalıcı olacağını
öngörüyorsunuz?

Kısa veya orta vadede eski düzenlerimizde ofislere dönebileceğimizi
düşünmüyorum. Sanal toplantılar
ve eğitimler artık kalıcı olacak. Bununla birlikte ev ofis düzeninde çalışmak belli bir disiplin gerektiriyor.
Burada kendi rutinlerimizi oluşturup sağlığımızı ve ailemizi ihmal
etmemek bence çok önemli.

Hobileriniz var mı?
İş dışında neler
yapmaktan
hoşlanırsınız?

“Her zamanki kahve sohbetlerimize
sanal da olsa böyle devam edelim.”
dedi ve bu çok hoşuma gitti. Pandemi döneminde bu tür incelikli dokunuşlar hepimize iyi geliyor.
Okullar kapalı olduğu için kızım
uzun süredir evde, kendisine arkadaşlık etmesi için bir köpek
sahiplenmek istiyor. Geçen gün
hazırlık yaparak evde bir hayvan ile
yaşamın çocukların mutluluğu ve
okul başarısı üzerine olumlu etkile-

Tarih okumayı, tarihi belgeselleri izlemeyi ve farklı yerlere seyahat ederek
yeni yerler görmeyi çok
severim, ancak pandemi
sırasında seyahatlere ara
vermek zorunda kaldık.
Şimdi düzenli olarak yürüyüşler yapıyorum ve mümkün
olduğunca doğaya çıkmaya çalışıyorum. Ayrıca bisiklet sürmekten
çok büyük keyif alıyorum.

Okuyucularımıza son
dönemlerde okuduğunuz
veya izlediğiniz eserlerden
tavsiye edecekleriniz
hangileri olur?

Hızlı iletişim çağındayız, iletişim
kurarken az zamanda en gerekli
şeyleri net olarak aktarabilmemiz
önemli; bu nedenle Joseph McCormack’ın “Brief-Kısa ve Öz: Daha Az
Sözle Daha Çok Etki Yaratmak” kitabını önerebilirim.
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