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ORIGINAL RESEARCH

Liderlik kavramının tarihçesi ve Türkiye’de ilaç endüstrisinde
liderliğin önemi
Bilge SÖZEN ŞAHNE, Sevgi ŞAR

ÖZET
Dünyada hızla yaşanan gelişmeler, herkesi etkilediği gibi,
hangi alanda faaliyet gösterirlerse göstersin, bütün örgütleri
de yakından ilgilendirmektedir. Söz konusu gelişmelere ve
değişimlere, örgütte görev alan herkesin uyum sağlayabilmesi
için örgüt içi iletişimin sağlanması gerekmektedir.
Sağlık alanında faaliyet gösteren örgütlerde, rekabet üstünlüğü

sağlamanın da önemli bir faktörü olan değişime ayak uydurma
zorunluluğu daha da büyük bir öneme sahiptir. Bu aşamada da
örgütte görev yapan liderlere büyük görevler düşmektedir.
Bu çalışmada, liderlik kavramının tarihçesinden bahsedilerek
ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren örgütlerde liderliğin önemi
vurgulanmaktadır
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Büyük bir hızla değişen dünyada, insanlar için ürün ve
hizmet üretimi gibi önemli roller üstlenen işletmelerin, bu
değişime ayak uydurması kaçınılmaz bir durum olmaktadır.
Organizasyonların başta yapılanmalarında olmak üzere pek
çok alanda değişikliğe gitmesinin sebepleri arasında
küreselleşme, insan hakları dolayısıyla çalışan hakları
konusunda farkındalığın yaygınlaşması, iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, insanların beklenti ve
taleplerindeki değişiklikler gibi çeşitli durumlar yer
almaktadır.
Organizasyonların yapılanmalarındaki yenilikler, yönetim
anlayışında da değişikliklerin olmasını gündeme getirmiştir.
Kendi içerisinde uzmanlık alanları bulunan bir çalışma
alanı haline gelen yeni yönetim düşüncesinin
şekillenmesinde, yukarıda belirtilen küreselleşme, insan
hakları, iletişim teknolojileri gibi kavramların yanı sıra
u l u s l a r a r a s ı r e k a b e t d e b ü y ü k r o l o y n a m ı ş t ı r.
Organizasyonların güncel uygulamalardaki yaklaşımları
* Bu çalışma, Bilge Sözen Şahne’nin “Türkiye’de Faaliyet Gösteren
İlaç Firmalarının Yöneticilerinin Liderlik Yaklaşımları” başlıklı
yayımlanmamış doktora tezinden türetilmiştir.
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sonucunda yönetimde öne çıkan temel kavramlardan birisi
de liderlik olmuştur (1). Değişen sosyal ve ekonomik
koşullar nedeniyle, organizasyonlar arasındaki bu rekabette
üstünlüğün sağlanabilmesi için belirlenen hedeflere
liderlerin yönetiminde ulaşılabilineceği belirtilmektedir
(2-4).
Liderliğin, organizasyonlarda pek çok unsurun yanı sıra
örgüt kültürü ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle
bazı çalışmalar, liderlik tarzının çalışan performansını,
kişiler arasındaki etkileşimi ve örgüt kültürünü etkilediğine
yer vermektedir (5, 6). Birbirinin tamamlayıcısı olarak
değerlendirilen bu iki kavram, organizayonlar açısından da
büyük önem taşımaktadır (6). Örgüt kültürü, liderlik
sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilmekte ve liderlik
davranışından çokça etkilenmektedir, ancak liderliğin örgüt
kültürünü değiştirmesi değil iyi yönde katkıda bulunması
istenmektedir (6, 7). Liderliğin örgüt kültürü ile birlikte iş
doyumu ve örgütsel bağlılığı da etkileyen bir faktör olduğu
vurgulanmaktadır (8).
Liderlik, gerek kavramsal gerek tarihsel açıdan oldukça
eski bir olgudur. Anglosakson kökenli bir sözcük olan ve
yol anlamına gelen lead kelimesinin, leader sözcüğünün
kökenini oluşturduğu kabul edilmektedir (9). Türkçe’de
önder kelimesinin karşılığı olan lider ve liderliğin tarihi,
insanların topluluk halinde yaşamaya başlamasına kadar
dayanmaktadır (10). Ayrıca bu konu ile ilgili araştırmalar
her ne kadar Sanayi Devrimi’nden sonra artsa da, liderlik,
ilk çağlardan beri toplumdaki her bireyin ilgisini çeken ve
üzerinde çeşitli araştırmaların yapıldığı bir konu olmuştur
(11, 12).
Bu bağlamda, organizasyonlarda yönetici pozisyonunda yer
alan kişilerin liderlik vasıfları taşımasının gerekliliği,
günümüzde tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Özellikle
sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerde liderlik ayrıca
büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında liderlik
kavramının tarih içerisindeki yerinden başlayarak, sağlık
sektörü ve ilaç endüstrisindeki yeri aktarılmaya
çalışılmaktadır.

LIDERLIK KAVRAMININ TARIHÇESI
Antik dönemlerde daha çok geniş kitleler üzerinde büyük
etkisi olan kişilerle birlikte anılan liderlik ve içerdiği
kavramlar, zaman zaman çeşitli mitolojik tanrılarla
özdeşleştirilmiştir. Liderlerin iletişim erdeminin Hermes,
strateji geliştirebilme özelliğinin Athena ve gücünün Zeus’la
ilişkilendirildiği görülmektedir (13). Mısır’da ise benzer
şekilde liderlik anlayışı tanrı-kral anlayışı ile paralellik
göstermektedir. Antik Çin’de de liderlik kavramına
rastlandığı bilinmektedir (14).
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Çeşitli kaynaklarda, tarihte yer alan pek çok ünlü bilim
insanının çeşitli şekillerde liderlikten bahsettiğine dair
bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca liderliğin temel ilkelerinden
olduğu kabul edilen “Her şeyden önce zarar verme”
ilkesinin kökeninin, Hipokrat’ın “Primum non nocere”
sinden geldiği düşünülmektedir (15).
Homeros’un İlyada ve Odysseia isimli eserlerinde liderlik
kavramına yönelik çeşitli tanımlamaların olduğu
belirtilmektedir. Liderliğin adlandırılmasının ise ilk kez
Platon tarafından “Çevreyi dolaşarak yönetmek” şeklinde
yapıldığı varsayılmaktadır (16). Ksenophon’un yazdığı
Cyropaedia ise liderlik üzerine yazılmış ilk sistemli kitap
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yazarın diğer önemli bir
eseri olan Anabasis (Onbinlerin Dönüşü)’de de etkin ve etik
liderlikle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır (15).
Julius Ceasar’ın M.Ö. 58-52 yıllarında, Roma Senatosu
önünde yaptığı konuşmalarında da, liderlerin taşıması
gereken özelliklerden bahsettiği belirtilmektedir (17).
Ayrıca lider kelimesinin ilk kez 1300’lü yıllarda ortaya
çıktığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra 19. yüzyılın
başlarında, İngiliz Parlamentosu’yla ilgili, liderlik
kavramının geçtiği yazılara da rastlanılmıştır (18).
İlk ve Orta Çağlarda daha çok güç ve iktidar kullanımının
bir göstergesi olarak algılanan liderlik kavramına,
demokratik yapıların yaygınlaşması ile birlikte 20. yüzyılda
daha sık karşılaşmaya başlanılmıştır (19).
Liderlikle ilgili çalışmalar incelendiğinde tarihte pek çok iyi
ve kötü lider örneği görülmektedir. Bu çalışmalarda;
Mustafa Kemal Atatürk, Mahatma Gandhi, Büyük İskender,
Adolf Hitler ve Martin Luther King gibi tarihteki önemli
isimlere sıklıkla yer verilmektedir (17, 20-24).
Bu isimlerden Hitler ırkçı değerleri ve ahlaki açıdan
olumsuz yönleri ile kötü; Gandhi ise şiddete karşı direnişi
ile iyi örnekler arasında yer almaktadır (20, 23).
Mustafa Kemal Atatürk’ün ise liderlikle ilgili çalışmalarda
ayrı bir yeri vardır. Tarihteki en önemli karizmatik
liderlerden biri olan Atatürk; askeri, sivil ve politik
alanlarda güçlü bir lider olma farklılığına sahip bir kişi
olup, Türk Milleti’nin kurtarıcısı olarak tarihte yerini
almıştır (22, 24). Atatürk, başarılı bir yönetimle, büyük bir
dönüşümü gerçekleştirmiş ve bir milleti arkasına alarak
dünyada önemli izler bırakmıştır. Bu durum O’nun bütün
liderlik özelliklerini bir arada taşıdığının göstergesi olarak
değerlendirilmektedir (21). Ayrıca aklı, vizyonu ve
karakteriyle de örnek bir lider olduğu tartışmasız olarak
kabul edilmektedir (24).
Toplumun lider algısının, tarihte devlet yönetimi veya dinle
alakalı konular üzerine yoğunlaştığı, günümüzde ise liderlik
kavramının çoğunlukla işletmeleri ilgilendiren konularda
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gündeme geldiği görülmektedir (13). Bütün işletmeler de
olduğu gibi sağlık alanında faaliyet gösteren
organizasyonlarda da liderlik kavramı büyük önem arz
etmektedir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LIDERLIK
Sağlık sektöründeki rekabet, kişilerin temel haklarından
olan sağlıklı yaşam hakkı konusunda toplumun
bilinçlenmesi ve taleplerinin bu yönde gelişmesi sonucunda,
artış göstermiştir. Bu sektörünün en önemli bileşenlerinden
olan ilaç endüstrisi de bu rekabetin oldukça yüksek olduğu
bir alanı teşkil etmektedir. İlaç endüstrisinde faaliyet
gösteren şirketler, rekabet üstünlüğünü sağlamak ve talebe
cevap verebilmek için kendilerini ileriye taşıyacak, liderlik
yapabilecek yöneticilere ihtiyaç duymaktadır (25). Bunun
yanı sıra kişileri yönlendirebilme yeteneği olan liderlerin,
öncelikle kendilerini izleyenlere örnek olabilmeleri,
yaptıkları işlerdeki doğruluğu ve dürüstlüğü gösterebilmeleri
için etik liderlik özelliklerine de sahip olmaları büyük önem
taşımaktadır. Özellikle sağlık sektörü açısından
düşünüldüğünde, liderlik özelliği olan yöneticilerin etik
davranışlar sergilemeleri önem arz etmektedir.
Sergiledikleri yönetim ve liderlik özellikleri sonucundaki
başarıları büyük kazançlar sağladığı kadar, hataları büyük
kayıplara da neden olabilen liderlerin, doğru davranışları
sergileyebilmeleri açısından, işletmelerin yapabileceği
girişimler de bulunmaktadır. Özellikle sağlık alanında
çalışan kişilerin kendilerini geliştirebilmesi için eğitim
faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bilinmektedir
(26-29).
Sağlık hizmetlerinde görev yapan liderlerin, sözleri ile
değil, davranışları ile vizyonlarını göstermeleri
gerekmektedir. Eğer bu liderler değişime ayak
uyduramazlarsa çalışanlarının ayak uydurması beklenemez
(30). Vazgeçilmesi mümkün olmayan bir alan olan sağlık
sektöründe görev yapan yöneticilerin kendilerini yetenekleri
konusunda geliştirmeleri ve bu liderlerin diğer sektörlerdeki
liderlere göre daha duyarlı ve özenli olmaları gerekmektedir
(31). Yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte sağlıkla ilgili
hizmet veren kuruluşların arasındaki rekabet de artmıştır.
Bu nedenle kurumların, birbirlerine rekabet üstünlüğü
sağlayabilmesi için güçlü liderlere ihtiyaçları bulunmaktadır
(25).
Sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda
liderlik ile ilgili gerek uluslararası gerek ulusal pek çok
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmında
vurgulanan ortak nokta ise, sağlık alanında liderlik söz
konusu olduğunda sahip olunan değerlerin daha çok ön
plana çıkmasıdır.
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Ülkemizde de liderlik kavramı kapsamında sağlık
sektöründe çeşitli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.
Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:
• Yiğit’in hemşirelerin liderlik davranışları ile ilgili çalışması
sonucunda klinik sorumlusu hemşirelerin liderlik
davranışlarına sahip oldukları belirlenmiştir (32).
• 2005 yılında hastanelerde liderlik davranışının iş
doyumuna yönelik etkisini belirlemek amacıyla yapılan
bir çalışmada da katılımlı, başarı yönelimli ve destekleyici
liderlik tarzlarının personel iş doyumu üzerinde olumlu
etkisinin olduğu ortaya konulmuştur (33).
• Ankara’daki çeşitli hastanelerde yürütülen bir çalışmada
ise servis sorumlusu hemşirelerin iş ve insana yönelik
liderlik yönelimleri çeşitli değişkenler dikkate alınarak
incelenmiş ve yönetici hemşirelerin uygulanan ölçek
kapsamında insana yönelik liderliklerini geliştirebilmeleri
için çeşitli öneriler sunulmuştur (34).
• Afyonkarahisar’daki hastanelerde liderlik ve örgütsel
bağlılık ilişkisini inceleyen bir çalışma sonucunda
liderliğin, çalışanların örgütsel bağlılığını olumlu yönde
etkilediği bilgisine ulaşılmıştır (35).
• Hastane yöneticilerinin, vizyoner liderlik özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla Ateş ve arkadaşları tarafından
yapılan bir çalışmada, Kocaeli’ndeki bazı kamu
hastanelerinin yöneticilerine anket uygulanarak bu
kişilerin vizyoner liderlik algıları belirlenmiştir (36).
• Özkurt ve arkadaşları tarafından, Eskişehir’de yapılan
benzer bir çalışmada; bu ilde görev yapan sağlık
yöneticilerine yönelik anket uygulanmasında, bu kişilerin
liderlik davranışlarının yanı sıra uyumları, ekip
çalışmasına yatkınlıkları gibi çeşitli konulardaki
görüşlerine de yer verilmiştir (37).
• Erturgut ve Erturgut tarafından hastane yöneticileri ile
yapılan bir çalışma sonucunda, sağlık kurumlarında
yöneticilerin dönüştürücü liderlik özelliklerinin öne
çıktığı belirlenmiştir (21).
• Aslan ve Özata tarafından yapılan bir çalışmada da sağlık
çalışanlarında yaygın olarak görülen hizmetkar liderlik
tarzının incelenmesi için hazırlanan gerekli ölçeklerin
geçerlik ve güvenirlik araştırması yapılmıştır (38).
• Yeşilkayalı ve Kılıç tarafından 2012 yılında yapılan bir
çalışmada ise çalışmanın uygulandığı hastane
yöneticilerinin zayıf yönetici olarak saptanması,
kamudaki liderlik uygulamaların gerilemesinin bir
göstergesi olarak değerlendirilmiştir (39).
• Yine hemşirelerin liderlik özelliklerinin incelendiği,
Göksel ve Aydıntan tarafından yapılan bir çalışma
sonucunda da lider-üye etkileşiminin örgütsel bağlılığı
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (40).
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• İlaç mümessilleri ile yapılan bir çalışmada ise etik liderlik
ve etik iklimin iş performansına etkisi üzerinde
durulmuştur (41).
• Liderlik konusunun sıkça ele alındığı hemşirelik alanındaki
başka bir çalışmada ise hemşirelik öğrencilerinin,
liderlikle ilgili özelliklerin kazandırılmasına yönelik bir
eğitimin kendilerine verilmediğini düşündükleri
belirlenmiştir (42).
Bu çalışmalardan da anlaşıldığı gibi Türkiye’deki
çalışmaların çoğunluğu hastane yönetimi ve hemşirelik
alanlarında yapılmış çalışmalar olup, ilaç sektöründe
liderlik ile ilgili sadece bir adet çalışmaya rastlanılmıştır.

TÜRKIYE’DE İLAÇ ENDÜSTRISINDE
LIDERLIĞIN ÖNEMI
Küreselleşme ile yaygınlaşan gelişmeler ve değişiklikler, pek
çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da etkisini göstermiştir
(43). Geçtiğimiz yüzyılda sağlık alanında yaşanan önemli
gelişmeler içerisinde, ilaç endüstrisinin insan sağlığının ve
yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkılarının olduğu
bilinmektedir (44). Sağlık sektöründe, özellikle ilaç kullanımı
ile ilgili konularda önde gelen sektörlerden ilaç endüstrisinin
bu konuda geliştirici, üretici, pazarlayıcı ve satıcı gibi çeşitli
rolleri bulunmaktadır (45).
Türk İlaç Endüstrisi’nin tarihine bakıldığında, temellerinin
Osmanlı Devleti Dönemi’nde atıldığı görülmektedir. Bu
bağlamda, 1800’lü yıllarda hazır ilaç olarak bulunabilen ilk
ilaçların Tiryak ve Melisa Ruhu olduğu bilinmektedir.
Ayrıca, yine bu dönemde İngiliz Eczanesi’nde hazırlanan
ilaçların ve 1880 yılında Ecz. Halil Hamdi Bey’in
eczanesinde yaptığı üretimlerin, ülkemizde üretilen ilk
ilaçlar olduğu belirtilmektedir (46, 47). 1895 yılında Ecz.
Ethem Pertev Bey’in ürettiği Pertev Şurubu’nun ilk Türk
müstahzarı, 1900’lü yıllarda kurulan Osmanlı Komprime
Laboratuvarı’nın ise ilk üretim tesisi olduğu, bu konu ile
ilgili pek çok kaynakta yer almaktadır. Artan ihtiyacın
karşılanabilmesi için Cumhuriyet Dönemi’nde sağlanan
olanaklarla günümüzdeki şekliyle ilaç endüstrisinin
şekillendiği; ilerleyen teknik imkanlarla birlikte, ilaç
üretiminde laboratuvarlardan fabrikalara geçişin yapılarak
büyük fabrikalarda üretimin 1950’li yılların başında
başladığı bilinmektedir (46-48).
Ülkemizde, günümüze kadar önemli aşamalar kaydederek
büyük bir sektör haline gelen ilaç sektörü; “Beşeri ve
veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve tanı amaçlı
olarak kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansal ve biyolojik
kaynaklı kimyasal maddeleri farmasötik teknolojiye uygun
olarak üreterek sağlık hizmetlerine sunulmasını sağlayan
bir sanayi dalı” olarak tanımlamaktadır (49, 50). İlaç
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sanayinin faaliyet gösterdiği alt sektörler ise beşeri ilaç
üretimi, veteriner ilaç üretimi, ilaç hammaddeleri üretimi ile
diagnostik ve diğer farmasötik ürünler üretimidir (50).
Sektörün ürettiği ürünler ise provitamin ve vitaminler,
hormonlar ve türevleri, glikozitler, bitkisel alkaloidler,
antibiyotikler, tedavide kullanılan organlar, kan, serum ve
aşılar, ilaçlar, gaz bezleri ve steril malzemeler olarak
sınıflandırılmaktadır (51).
Her ne kadar ilaç tüketimi en çok ABD, AB ve Japonya gibi
ülkelerde olsa da, ülkemizin de bu pazarda önemli bir yeri
bulunmaktadır. İlaç sektörü, ürettiği ürünlerin ikame
edilememesi, yüksek eğitim almış kişilerin istihdamına
imkan vermesi, sahip olduğu Ar-Ge potansiyeli nedeni ile
büyük yatırımlara olanak sağlaması, ülkeler için stratejik
öneme sahip olan tıp ve eczacılık alanlarında sağladığı
katkılar nedeni ile önemli bir sektör olarak kabul
edilmektedir (49). Türkiye’de faaliyet gösteren ve bir kısmı
yabancı sermayeli olan firmaların yaklaşık altıda birinin
üretim tesisi bulunmaktadır. Sektörde yaklaşık olarak 25000
kişinin istihdam edildiği belirtilmektedir (50, 51).
Türkiye’de ilaç sektörünün daha iyi koşullara gelebilmesi
ve dünya çapındaki rekabet gücünün arttırılması için
hazırlanan Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi ile ilgili çalışmalar,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğü önderliğinde yürütülmektedir (50).
Türkiye’de ilaç sektörü her ne kadar kimya sektörünün bir
alt dalı olarak değerlendirilse de, sağlıkta istenilen
gelişmelerin yaşanabilmesi için, bu alandaki gelişmelerin
sağlık alanını ön plana alarak yapılması gerekmektedir.
Sağlık alanında iyileşmenin sağlanabilmesi için de
sürdürülebilir bir sisteme ihtiyaç bulunmakta ve bu sistem
içerisinde ilaç sektörü önemli bir yere sahip olmaktadır
(52).
İlaç firmalarının organizasyon yapıları da temelde benzer
nitelikler taşısa da birbirlerinden farklılıklar göstermektedir.
İlaç endüstrisi gibi sektörlerde liderlik kavramı, genellikle
teknik liderlikten grup liderliğine ilerleme şeklinde
olmaktadır (53). Aynı zamanda ilaç sektörü, bütün sektörler
arasında en fazla yönetici değişiminin yaşandığı
sektörlerden biri olmasına rağmen ilaç endüstrisinde görev
yapan pek çok yöneticinin, araştırmacıları nasıl motive
etmesi gerektiğini bilmediği göze çarpmaktadır (54-56). Bu
nedenle günümüzde ilaç firmalarının lider geliştirmeye
yatırım yapmaları daha büyük önem taşımaktadır (56).
İlaç endüstrisi gibi, profesyonelliğin ve bilimselliğin bir
arada olduğu işletmelerde, yönetici pozisyonlarında görev
yapan kişilerin takım-birey, lider-araştırmacı, bütünlükheterojenlik gibi çeşitli ikiliklerin üstesinden gelmesi
beklenmektedir (57).
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Dünya çapındaki finansal krizle birlikte ilaç sektöründe de
çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan 5-10 yıl sonra ilaç
endüstrisinin ne durumda olacağına ilişkin sorular gündeme
gelmektedir (44). Sektördeki rekabetin fazlalığı, yeni ürün
geliştirmede yaşanan problemler, çeşitli hükümet
politikaları, müşteri beklentileri, pazarlama esnasında
yaşanan sıkıntılar, bütçe zorlamaları ve zaman kısıtlılığı
gibi zorluklarla baş edebilecek liderlerin ilaç firmalarının
yönetim kademelerinde yer alması gerekmektedir (45, 56,
58, 59).
Hükümetler, toplum, pazarda faaliyet gösteren ilaç firmaları
ve sigorta şirketleri gibi çeşitli etkenlerin sağlık sistemleri
üzerindeki etkisi bilinmektedir (60, 61). Bu nedenle insan
sağlığı üzerine doğrudan etkisi bulunan ilaç gibi önemli bir
ürünün meydana gelişinden kullanımına kadar görev alan
yöneticilerin görevlerinin öneminin farkında olmaları büyük
önem taşımaktadır (31, 62, 63). Aksi takdirde bu kişilerin
yapacakları gerek yönetsel, gerekse etik hataların bedelleri
hem maddi açıdan hem de sağlık açısından çok büyük
olabilmektedir (30, 31, 64, 65).
Avrupa’da 6., dünyada ise 14. olan Türkiye İlaç Pazarı,
1990’lardan beri bu alanda faaliyet gösteren uluslararası
firmalar için vazgeçilmez olmuştur. Ancak tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de ilaç endüstrisinin içerisinde
bulunduğu zor durum, önümüzdeki yıllarda bu sektörün
yaşayabileceği sorunlarla baş edebilecek liderlere olan
gereksinimin artmasına neden olmaktadır (44, 66).
Türkiye’nin ilaç sektöründe istediği konuma gelebilmesi

The History of Leadership and The
Importance of Leadership in the Turkish
Pharmaceutical Industry
ABSTRACT
Fast developments in the world influence not only everybody
but also all the organizations in regardless of whatever sector
they work. Interprofessional and interorganizational
communication is required to be enabled for everybody

için sektörün hükümetle işbirliği içinde olmasının gerekliliği
belirtilmektedir (67). Aynı zamanda bu sektörde yaşanan
etik sorunlar nedeniyle ilaç endüstrisinde etik liderlik de
ayrı bir önem arz etmektedir (41).

SONUÇ
İnsanların birlikte yaşamaya başlaması ile birlikte ortaya
çıkan bir kavram olan liderlik, özellikle Sanayi
Devrimi’nden sonra pek çok bilimsel çalışmanın
yoğunlaştığı bir alan haline gelmiştir. Farklı sektörlerde
liderlikle ilgili sayısız çalışma olmasına rağmen, özellikle
ilaç sektöründe bu konu ile ilgili çalışma sayısının oldukça
az oluşu dikkat çekicidir.
Etkili liderliğin, sektörlerin gelişmesinde önemli katkılarda
bulunduğu bilinmektedir. Liderliğin işletmeler açısından
olumlu etkisi ve sonradan da kazanılabilen bir beceri olduğu
kabul edildiği takdirde, bütün organizasyonların
yöneticilerinde liderlik özellikleri araması kaçınılmaz
olacaktır. Bu nedenle özellikle sağlık sektöründe ve ilaç
endüstrisinde görev yapan yöneticilerin kendilerini bu
alanda geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun için uygun
eğitim programlarının seçilerek kişileri, dolayısıyla da
işletmeleri daha ileriye taşıyabilecek liderlik özelliklerinin
kazanılmasına yönelik uygulamaların yapılması
gerekmektedir. Bu noktada, verilecek eğitimlerde
aktarılması planlanan bilgilerin özenle seçilerek, uygulanıp
uygulanmadığının kontrol edilmesi büyük önem
taşımaktadır.

working in the organization to adapt to the development and
changes.
In health-related organizations, obligation to adapt to the
change, a significant factor of providing competitive advantage
has greater significance. In this phase, leaders working in
organization have greater roles.
In this study, the history of leadership is explained and the
significance of leadership in pharmaceutical industry is
emphasized..
Key words: Leadership, Drug industry
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