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“Hedefe kilitlenmifl
bir tak›m›z”
u¤ur süel deloitte dan›flmanl›k grubunun tepesinde genç bir kad›n yönetici.
tepe pozisyona ulaflman›n ve orada kalman›n, bireyin öncelikleri ile ilgili
oldu¤una inan›yor. “önemli olan yap›lan ifli sevmek, oda¤›n› kaybetmemek
ve iflin gerektirdi¤i yetkinliklere beyinsel ve davran›flsal (yani hem ›q
hem de eq anlam›nda) anlamda sahip olmakt›r.” diyor.
U€ur Süel, ODTÜ ‹flletme mezuniyeti
sonras›nda kariyerinin tamam›n› Deloitte&Touche Türkiye’de geçirmifl. Bunun
11 y›l› aflk›n süresi Partner ve Bölüm
Baflkan› olarak çal›flt›€› süredir. Deloitte
Dan›flmanl›€›n odaklanacak sektörler ve
hizmet alanlar›nda pazar lideri olmas›
konusunda belirledi€i stratejinin hayata
geçirilmesinde öncülük, liderlik yapm›flt›r. Halihaz›rda flirketin yegane aktifi
sayd›€› çal›flanlar›n›n geliflimi ve mutlulu€u için stratejik inisiyatiflerin uygulanmas› konusunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Süel, odakl› yaklafl›m›yla Deloitte Dan›flmanl›€›n gelirlerinin son üç
y›lda üç kat, personel say›s›n›n ise iki
kat artmas›n› sa€lam›flt›r.
Cam Tavan Etkisi
Cam tavan, literatürde kad›n yöneticiler
için kullan›lan bir terim; kad›n yöneticilerin ifl dünyas›nda daha az olmas›n›n sebebini çok güzel aç›klayan bir metafor. Ço€u zaman ayn› ifl deneyimine sahip olmas›na ra€men kad›n yöneticinin yetkinli€i
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paylaflt›€› erkek yöneticinin önüne geçememesinin ve terfi ettirilmemesinin arkas›nda belli klifleleflmifl önyarg›lar (stereotyping) bulunuyor. Ço€u organizasyonda
bir terfi söz konusu oldu€unda, efl özelliklere sahip iki yönetici aday›ndan biri erkek di€eri kad›nsa, terfi süreci belli nedenler gösterilerek erkek yöneticilerin seçilmesiyle son buluyor. Camdan bir tavan
örerek kad›nlar›n üst yönetime ç›kar›lmamas›n›n sözde özeti iflte bu kavram.
Yönetim literatüründe, özellikle kad›n yöneticilere yönelik de€erelendirmelerde,
genellikle kad›nlar›n tepe yönetici olarak
çal›flt›klar› üst yönetim pozisyonlar›nda
çal›flma arkadafllar› taraf›ndan kabul görmekte zorlanacaklar› ve sadece kendilerine “uygun görülen” ifllerde baflar›l› olabilecekleri söylenmektedir. Oysa ki Amrop
International Türkiye Ofisi olarak 11 y›ll›k geçmiflimizde yapt›€›m›z 3000’den fazla üst düzey yönetici görüflmesinde ald›€›m›z yan›tlar ve yapt›€›m›z de€erlendirmeler ile bugünkü flirketler ad›na yürüttü€ü-
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müz ç›kar›m›m›z bu varsay›mla örtüflmüyor.
Erkeklerde oldu€u gibi kad›nlarda da, liderlik potansiyelleri ile liderlik davran›fllar› aras›nda bir uçurum bulunmaktad›r.
Fakat bu uçurum tepe yönetimindeki kad›nlar için d›flar›dan konmufl bir cam tavan/engelleme olarak görülmemeli, bireyin do€rudan istekli ve yetenekli olmas›yla iliflkilendirilmelidir. ‹fl hayat›nda baflar›l› olan kad›n yönetici, baflar›s›n› kendisi
engellemedi€i ve d›flar›dan engellendi€ini
düflünmedi€i sürece kariyerinde baflar› tohumlar›n› atmaya devam etmektedir.
Asl›nda Cam Tavan Yok!
Baflar›l› kad›n liderlerin, tepe pozisyonlara
do€ru ilerlerken hiç de san›ld›€› gibi güçlüklerle karfl›laflmad›klar›n›, tam tersi, kad›n olmalar›n›n, genel yönetime farkl› bir
bak›fl ve anlay›fl getirmelerinin ilerlemelerine olumlu anlamda katk› sa€lad›€›n› lider avc›l›€› olarak adland›rd›€›m›z iflimizde s›kl›kla görmekteyiz.
‘Ben asl›nda cam tavan yok söylemini benimseyenlerdenim: Kad›n ya da erkek fleklinde
bir ay›r›m yapman›n da do€ru olmad›€›n›
düflünüyorum. Önemli olan yap›lan ifli sevmek, oda€›n› kaybetmemek ve iflin gerektirdi€i yetkinliklere beyinsel ve davran›flsal (yani
hem IQ hem de EQ anlam›nda) anlamda sahip olmak. Öte yandan tepe pozisyona ulaflmak istemek ve orada kalmay› baflarmak insan›n öncelikleri ile de ilgili. Ben her zaman
yapt›€›m ifl beni tatmin ediyor mu, kariyerime katk› sa€l›yor mu diye bakt›m. Bünyemizdeki yetenekleri yönetirken de konuyu ayn› anlay›flla ele al›yor ve bu do€rultuda yönetiyoruz, biliyoruz ki oda€›n› ve dedikasyonunu kaybetmeyen bir yetenek hem kendini gelifltirebiliyor hem de çal›flt›€› firman›n geliflmesine katk›da bulunuyor.’ U€ur Süel
Kariyerinize bakt›€›m›zda hep bir devaml›l›k görüyoruz. Gençlere bu devaml›l›k için ne önerirsiniz? Bafllad›€›n›z flirkette y›llarca devam etmeyi nas›l
baflard›n›z?
Aç›kças› ben yapt›€›m iflin niteli€ini sev-

her zaman büyük resmi ve gerçek ihtiyac› görmeye çal›flt›k.
hiçbir zaman s›rf hizmet vermek amaçl› ifl yapt›¤›m›z olmad›.
dim. Kariyerimin ilk y›llar›nda yurtd›fl›ndan gelen uluslararas› deneyim ve bilgiye
sahip dan›flmanlarla çal›flt›m, Deloitte’un
bilgi kütüphanesinde e€itildim ve san›r›m
en önemlisi ki herhalde çok sevdi€im için
ifli hiçbir zaman araç olarak görmedim.
fiirkete bafllad›€›m günden itibaren odakl›
çal›flt›€›m ve inisiyatif ald›€›m için k›sa zamanda flirket orta€› ve dan›flmanl›k bölümünün baflkan› oldum.
Yerel pazarda yaflanan 2 krizin akabinde,
Türkiye’deki de€er sunumumuzu yeniden
belirledik ve global stratejik plan do€rultusunda 4 stratejik hedefe kilitlendik:
1) Mükemmel hizmet sunumu
2) Müflteri odakl›l›k
3) Sürdürülebilir karl›l›k
4) Yetene€i çekme kapasitesi. Deneyimli,
bilgili, nitelikli yeteneklerle çal›flarak ancak mükemmel hizmet sunumuna ve sürdürülebilir karl›l›€a ulafl›labilir bilinci ile
tüm modelimizi yetene€in gelifltirilmesi
üzerine kurduk. Kriz sonras› Türkiye’deki
dan›flmanl›k pazar›n›n yeteri kadar derin-

li€inin olmamas› nedeniyle odaklanaca€›m›z endüstri ve hizmet alanlar›nda seçici
davranmak istedik. Odaklanaca€›m›z sektörleri enerji, tüketici iflleri ve finansal hizmetler olarak, hizmet alanlar›m›z› ise Strateji, Operasyon ve Kurumsal Uygulamalar
olarak belirledik. Strateji kapsam›nda, kurumsal stratejiden marka, pazar, bilgi sistemleri stratejisine kadar bir çerçeveyi hedefledik. Operasyon hizmet sunumu kapsam›nda geliri art›r›c› sat›fl pazarlama marka yönetimi gibi alanlara, gideri düflürmeye, nakdi serbest b›rakmaya yönelik tedarik zinciri yönetimi gibi verimlili€in art›r›labilece€i alanlara veya performans›n izlenmesini sa€lay›c›, stratejik inisiyatiflerle
operasyonlar›n ne flekilde örtüfltü€ünü irdeleyen ve izleyen kurumsal performans
yönetimi gibi alanlara odakland›k. Deloitte olarak stratejiyi operasyonel hale getirmek müflteriye katma de€erli toplam çözüm sunmak temel felsefine sahip oldu€umuz için de üçgenin son aya€› olan kurumsal uygulamalar› (sap, oracle kurumsal kaynak planlama ve tedarik zinciri
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almas› gerekti€ini belirliyoruz. Her projenin sonunda performans›n› de€erlendiriyoruz kendisine geri besleme yap›yoruz.
Y›l sonunda da kariyer planlar› ile bir y›ll›k performans sonuçlar›n› karfl›laflt›r›yoruz, bir sonraki y›l için yap›lmas› gerekenleri belirliyoruz. Aç›k iletiflimi destekliyoruz, herkesin dinlendi€ini, anlafl›ld›€›n› ve
de€er verildi€ini hissetmesini istiyoruz.
Projelerde rollerinin üzerinde katk› sa€layabilecekleri f›rsatlar› yaratmaya odakl›
çal›fl›yoruz. Yetenekleri k›deme göre de€il
kesinlikle performanslar›na göre ödüllendiriyoruz.

yetenekleri k›deme göre de¤il kesinlikle
performanslar›na göre ödüllendiriyoruz.
planlama, müflteri iliflkileri yönetimi ve
ürün gelifltirme yönetimi gibi üst düzey
uygulamalar da dahil olmak üzere) hizmet sunumumuzun kapsam›na ald›k.
Bu odakl› yaklafl›m›m›z arzu edilen sonucu verdi insan say›m›z 6 kat, ciromuz 9
kat artt›.
Peki bu büyümenin yan›nda flirketin
en çok önem verdi€i de€erler ne oldu?
Global’de ve Türkiye’de temel kurumsal
de€erlerimiz: Dürüstlük, etik olmak,
müflterilere katma de€erli hizmet sunmak, birbirimize ba€l› olmak ve kültürel
farkl›l›klardan güç yaratmak.
Genç yetenekler dan›flmanl›€›n ne ol-
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du€unu bilerek mi geliyorlar? Dan›flmanl›k ö€esini onlarda nas›l keflfediyorsunuz?
‹lk baflta tam olarak bilinçli olduklar›n›
söyleyemem. Ancak en iyi yetenekleri
seçmeye odakl› program›m›z sayesinde
k›sa zamanda de€iflimlerini yönlendirebildi€imizi söyleyebilirim.
Çok kapsaml› bir mülakat ve seçim sürecimiz var. Grup halinde uygulad›€›m›z ve
sunum yetkinlikleri de dahil olmak üzere
sorgulad›€›m›z vak’a çal›flmas› ve üç ayr›
seviyede mülakattan oluflan toplam dört
basamakl› seçim sürecimiz var. ‹fle bafllang›c›n ilk haftas›nda kariyer planlar›n›
yap›yoruz. Düzeyini ve hangi e€itimleri

Sizin için iki fley söylüyorlar: Birincisi
çok zekidir, ikincisi de çok çal›fl›r…
Zeki insanlarla çal›flmay› severim. Çok çal›flt›€›m da do€ru. Hedefe kilitlenmifl bir
tak›m olarak çal›flt›€›m›z için daha önce
belirtti€im baflar›y› elde etmemiz mümkün oldu. Geçen y›l yap›lan çal›flan memnuniyet anketinde ekibimin %94’ü Dan›flmanl›k bölümünün vizyonu, misyonu ve
hedeflerini bildiklerini söyledi. Yine
%94’ü müflteriye mükemmel hizmet sunumunun bizim için en önemli hedef oldu€unu belirtti. Bu da bizim benimsedi€imiz stratejik hedeflerin iletiflimini baflard›€›m›z› gösteriyor. Bir baflka dikkat çekici
cevap ise ekibimin %94’ü verimli grup çal›flmas› ve dayan›flman›n oldu€unu ve
%88’i yapt›€› iflten tatmin oldu€unu söylüyor - ki benim hedefim bu oran› %98’e
ç›karmak.
Bundan sonraki hedefiniz nedir, flirketi
nereye getirmeye çal›fl›yorsunuz?
Karl› ve odakl› büyümeye devam edece€iz
hiç flüphesiz. Global Deloitte’da “Center of
Excellence” ekipleri var. Bunlar belli seçilmifl hizmet alanlar›nda gerçekten en iyi
hizmeti dünyan›n her yerindeki Global
ve/veya stratejik müflterilere sunmak amac›yla yap›land›lar. Bu gruplara ba€l› olarak
çal›flan “yetenekler” farkl› e€itim al›yorlar
ve deneyim elde ediyorlar. Bu y›l, bu
ekiplere kaynak vermeye bafllad›k. Bu
ekiplerde söz sahibi olmak istiyoruz. Türkiye bazl› bir “center of excellence” ekibi
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kurmak istiyoruz. Sektörel bazda edindi€imiz gerçekten kapsaml› deneyim sayesinde “fikir liderli€i” felsefesi ile çal›flmak, geliflmek, gelifltirmek ve hizmet
sunmak istiyoruz.
fiu anki durufluyla Deloitte Türkiye
nas›l bir durumda?
Odakland›€›m›z sektörlerden Enerji ve
Tüketici ifllerinde aç›k ara bir numaray›z. Buna ek olarak iki sektör daha gelifltirme çabas› içindeyiz. Bunlardan biri
Telekom di€eri ise Sa€l›k... Bana göre bu
büyüklü€e ulaflmam›z, çal›flanlar›m›z›n
yapt›€› iflten tatmin olmas›n›n temel nedeni sektör ve hizmet alan› baz›nda
odaklanmam›z... fiu anda ekiplerimizi
bir sektörden di€erine ya da bir hizmet
alan›ndan di€erine kayd›rm›yoruz. Herkes ilgili oldu€u hizmet alan›nda derin
bilgi donan›m›yla büyüyor. Yurtd›fl›ndan
gelen dan›flmanlar da yine ayn› sektörlerde uzman kifliler ve fikir liderleri... Bu
yap›lanma ayn› zamanda müflteri ihtiyac›n› ve memnuniyetini sa€l›yor. Dan›flmanl›k hizmeti alan flirketler de art›k
sektör bilgisine sahip uzmanlarla çal›flmak istiyorlar.
Dan›flmanl›kta müflteriye katmaya çal›flt›€›n›z de€er nedir?

Her zaman büyük resmi ve gerçek ihtiyac› görmeye çal›flt›k. Hiç bir zaman s›rf
hizmet vermek amaçl› ifl yapt›€›m›z olmad›. Bize göre gereksiz veya zamans›z
hizmet almak isteyen müflteriye do€rusunu anlatmaya çal›flt›k kimi zaman bu
nedenle hizmet sunmad›k. Oluflturdu€umuz çözümler hem müflterilerimizi hem
de bizi memnun etti. Ama bu yaklafl›m
sayesinde müflterilerimizle uzun vadeli
kal›c› birliktelikler kurduk.
En gurur duydu€unuz bir iki projeden
bahsedebilir miyiz?
Ayr›m yapmam zor ama, san›r›m enerji
sektörünün yap›land›r›lmas›nda yaklafl›k
10 y›l görev alm›fl olmak ve sektörü flu
an bulundu€u konuma getirmifl olmak
hakikaten çok gurur verici… Öte yandan ayd›n ve iyi e€itimli gençlerin yetiflmesini sa€layan, Sabanc› Üniveristesi’nin
yap›land›r›lmas› s›ras›nda, stratejiden
uygulamaya kadar tüm süreçlerde yer alm›fl olmak - ki halihaz›rda MBA program› mezunlar›n› Dan›flman olarak ifle al›yoruz ve iyi performans gösterdiklerini
düflünüyoruz bu da ayr›ca bizi memnun
ediyor. Bir de Tüketici ‹flleri sektöründe,
Turquality program› kapsam›nda yer
alan farkl› olgunluk düzeyine sahip farkl› ölçekteki - cirosu 50 milyon dolar ile

7 milyar dolar aras›ndaki firmalar›n kurumsal olarak yap›land›r›lmalar›nda yer
almak. Bu firmalar› uluslararas› rekabete
haz›rlamak ve bölgesel/global güç olmalar›na destek sa€lamak için stratejik yol
haritalar›n› oluflturmak ve akabinde bu
firmalara marka stratejisi, uluslararas›
pazarlarda marka pozisyonlamas› ve pazara girifl stratejisi gibi konularda hizmet
vermek, uluslararas› pazarlardaki operasyonlar›n› desteklemek amac›yla tedarik zinciri stratejisi ve planlamadan teslimata kadar tüm süreçlerin iyilefltirilmesi
gibi alanlarda hizmet sunmak.
Yap›lan araflt›rmalara göre dünya genelinde kad›nlar›n tepe yönetimindeki
oran› %4… Kad›n olarak zorland›€›n›z oluyor mu? Bir liderlik pozisyonunda kad›n olmay› avantaj m› yoksa
dezavantaj olarak m› görüyorsunuz?
Kad›n olman›n s›k›nt›s›n› çekti€imi hat›rlam›yorum. ‹fle ilk bafllad›€›m y›llarda
daha çok erkek dünyas›yd›, flimdi oran
kad›nlar›n lehine de€iflti, partner düzeyine kadar bu oran afla€› yukar› yar› yar›ya, partner düzeyinde ise kad›nlar›n oran› %25’lere düflüyor. Hatta Deloitte Dan›flmanl›k Türkiye ofisi olarak bir ilki
gerçeklefltirdik ortaklar›m›z›n tamam›
kad›nlardan olufluyor. Önümüzdeki senelerde bu oran› erkeklerin lehine art›rmay› düflünüyoruz!
Son olarak, Deloitte Global’deki partner seviyesindeki kad›n oran› nedir,
Deloitte Türkiye’deki oran nedir?
Deloitte Globalde %23, EMEA’de %8,
Türkiye’de ise %26.

deneyimli, bilgili,
nitelikli yeteneklerle
çal›flarak ancak
mükemmel hizmet
sunumuna ve
sürdürülebilir
karl›l›¤a ulafl›labilir
bilinci ile tüm
modelimizi yetene¤in
gelifltirilmesi üzerine
kurduk.
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