
                                                                                        

Merck Yaşam Bilimleri Divizyonu Semineri

“350 yıllık deneyimin, laboratuvar iş akışındaki güvenilir çözümleri”

24 Ekim 2019, Perşembe
13:30-16:00

MBG Konferans Salonu

Mehtap SAHAN, Gelişmiş Analizler (Advanced Analitics) Jr. Pazarlama Müdürü 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Kimya Mühenlisliği çift dal lisans mezunu olmaktadır. Mezun
olduktan sonra Merck firmasına stajer olarak girmiş olup, sırası ıle yönetici adayı, saha satış uzmanı, Jr
pazarlama yöneticisi olarak satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli posizyonlarda toplamda 7,5
yıllık iş deneyimine sahiptir.

Özlem Öztekin, Klasik ve Gelişmiş Analizler Pazarlama Müdürü 
İstanbul  Üniversitesi  Kimya Mühendisliği  bölümü mezunu olup,  ardından Yıldız Teknik Üniversitesi
MBA programını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra 2 yıl süresince uluslararası tekstil firmalarında
iş  geliştirme  departmanlarında  çalışmıştır,  ardından  Varian  markasının  Analitik  cihazları  Türkiye
temsilcisi Terra Analiz firmasında 4 yıl boyunca satış&pazarlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2010
yılında Merck firmasına Ürün müdürü olarak başlayıp, sırası ile  stratejik müşteri yöneticisi, gelişmiş
analizler  pazarlama  yöneticisi  ve  2017  yılından  bu  yana  da  Klasik  ve  Gelişmiş  Analizler&Dijital
Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Özgü BAYRAK, Biyobilim ve Saha Servis Pazarlama Müdürü
Ankara  Universitesi  Biyoloji  lisans  mezunu  olup,  AU  Tıp  Fakultesi  Ic  Hastalıkları  ABD.
Hematodiagnostik  YL  programına devam etmiştir.  Mezun olduktan  sonra  Ankara’da  1  yıl  süre  ile
Novartis  Pharma  Merkezi  Sinir  Sistemi  Departmanında,  5  yıl  süre  ile  AUTF  Hematoloji  Lab.’da
çalıştıktan sonra Roche Diagnostik şirketi Moleküler Departmanında 5,5 yıl süre ile uygulama uzmanı
olarak çalışmıştır. Daha sonrasında Roche Diagnostik firması PCR & NAPI ürün grubu ürün müdürü
olarak İstanbul’a gelmiştir. Burada da 4,5 yıl  süre ile çalıştıktan sonra 2014 Agustos ayında Merck
firmasına Biyobilim Pazarlama Müdürü olarak geçmiştir. 2017 yılından bu yana  Biyobilim ve Saha
Servis Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

ÖZET
İki bölümden oluşan seminerin ilk oturumunda, Merck firmasının yeni marka yapılandırması ve ürün
portföyü  gruplandırmaları  üzerine  bilgilendirme  yapılacaktır.  Sonrasında,  laboratuvar
uygulamalarında  sıklıkla  kullanılan  klasik  ve  enstrümantel  amaçlı  solvent  grupları  ve  inorganik
dereceleriyle,  bazı  güvenlik  ürünlerine  yönelik  detaylı  bilgilendirme  sunulacaktır.  Seminerin  ikinci
bölümünde ise, konuşmacılar Merck firmasının özellikle biyobilim ürün portföyü üzerine ayrıntıları
paylaşarak, söz konusu ürünlerin web tabanlı seçimlerinde araştırmacılara yardımcı olacak hususları
belirteceklerdir.




