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“Bir lideri koltuk doldurmamal›,

lider koltu¤u
doldurmal›.”
ülkemizde son y›llarda, kad›nlar›
tepe konumlara getirmekten
çekinen yönetim kurullar› için
farkl› bir örnek nilgün demir.
tak›m›yla birlikte elde etti¤i
baflar›lar, kimi erkek yöneticilere
dudak ›s›rtacak türden. nilgün
demir çok donan›ml› bir kad›n
yönetici olarak cam tavan
sendromuna do¤al ifl biçimiyle
cevap veriyor.

Nilgün Han›m, sizi okurlar›m›za tan›tmak isteriz...
Ben 1984 y›l›nda Bo¤aziçi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldum. Ayn› y›l kariyerime Roche’da planlama departman›nda bafllad›m. Daha sonra s›ras›yla;
pazarlama ve sat›fl departmanlar›nda ve
en son da insan kaynaklar›nda bulundum. 2001 y›l›ndan bu yana DSM Besin
Maddeleri’nin genel müdürlü¤ünü yürütüyorum.
Özellikle ilaç endüstrisinde çal›flma
fikri sizde nas›l geliflmiflti, tavsiye
eder misiniz?
1980’li y›llar›n sonlar›na do¤ru ‹laç Sanayii büyümeye ve yat›r›m yapmaya bafl-
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lam›flt›. Yine o y›llarda elemanlar›na en
çok yat›r›m yapan, e¤itimler veren sektörlerin öncülerindendi. Hala öyle oldu¤unu düflünüyorum ama tabii bugün bu
sektör ve firmalar›n say›s› çok daha fazla.
Bugüne kadarki liderlik deneyiminizde oluflan do¤rular›n›z›n özet bilgilerini okurlar›m›zla nas›l paylaflmak istersiniz? Sizin için liderlik ne anlama
geliyor?
Ben liderli¤in kitaplardan okuyarak gelifltirilebilecek bir yetkinlik oldu¤unu
düflünmüyorum ama do¤ufltan oldu¤unu ve sonradan kazan›lamayaca¤›n› da
düflünmüyorum. Her iflte oldu¤u gibi iyi
olmaya niyet etmek, bunun için çal›fl-

mak, duyarl› olmak, sadece ifl odakl› de¤il eleman odakl› da olmak gerekti¤ine
inan›yorum ki zaten elemanlar›n›z›n iyi
olmalar›n› sa¤lamak iflinize de yans›yacakt›r. Bizimle birlikte çal›flan arkadafllar›m›z›n hiç biri birbirinin ayn›s› de¤il
herkesin baflar›l› oldu¤u ortamlar, flartlar
çok farkl›. Her bir yöneticinin kendi ekibinde çal›flan herkesin bu tür özelliklerini bilmesi, bu ortamlar› sa¤lamas› ve hiç
üflenmeden bu koçlu¤u yapmas› gerekir.
Tepe yöneticilerin ve insan kaynaklar›
departmanlar›n›n birinci önceli¤i bu olmal›d›r. Bu tür bir koçlu¤un baflar›s›z
oldu¤u tek ortam koçluk yapt›¤›n›z kiflinin duyars›z ve umars›z olmas›d›r ki
böyle kiflilerle mavi yakal› bile olsa çal›fl-
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mamak gerekti¤ine inan›r›m.
Organizasyondaki dinamizmi düflürecek, motivasyonu negatif etkileyecek tak›m üyeleri hemen organizasyon d›fl›na
ç›kar›lmazlarsa bir süre sonra organizasyonu bilinçli veya bilinçsiz (en az›ndan
kötü örnek olarak) etkilemeye bafllayacaklard›r. Çok klifle olabilir ama organizasyonun içinde herkesin birbirine sevgi
ve sayg› duymas›n› sa¤lamak, çat›flmalar›n sa¤l›kla, taraflar›n birbirlerini kiflisel
olarak yaralamalar›na izin vermeden
çözmelerine arac› olmak, kimseye ayr›cal›k sa¤lamamak, baflar›y› ödüllendirip
örnek göstermek, baflar›s›zl›klar›n olmas›na izin verip bunlardan ders ç›kar›lmas›n› sa¤lamak yine liderin görevidir. Bir
keresinde y›l sonu prezantasyonlar›nda
arkadafllar›mdan baflarmak isteyip de baflaramad›klar› konular›, neden baflar›lamad›¤›n› anlatmalar›n› tak›m›n di¤er
üyelerinin de fikir yürütmelerini, önerilerde bulunmalar›n› istemifltim. Umdu¤umdan çok daha iyi sonuçlar ald›k.
Böylece baflar›s›zl›k hem utan›l›p saklanacak bir olgu olmaktan ç›kt› hem de
herkesin problemleri ortak görüp, fark›na var›p flirket bütünlü¤ü içerisinde çözmek için u¤raflmas›n› sa¤lad›. E¤er çal›flanlar liderlerinin adil oldu¤unu ve baflar› için herkesi destekleyece¤ini bilirlerse arkadafll›k ortam› sa¤lan›yor. Bu da
huzur ve ifl konsantrasyonu getiriyor.
Ben liderlerin iflleri kadar ekiplerini de
sevmeleri gerekti¤ini düflünüyorum, gere¤inde arkadafl olabilmeleri beraber ifl
yapt›klar› gibi beraber de e¤lenebilmeleri gerekti¤ine inan›yorum. Özet olarak
bir lideri koltuk doldurmamal› lider koltu¤u doldurmal› bunun için sayg› uyand›rmal›. Ben y›llar içinde sayg›n›n koltu¤a de¤il kifliye duyuldu¤unu gördüm.
Etraf›n›zdaki liderlere sorarsan›z onlar›n
da zaman›nda kendi liderlerini böyle de¤erlendirdiklerini görürsünüz.
Liderlik tan›m›, uygulad›kça, liderlik
koltu¤unda en az 3 y›l oturduktan
sonra de¤iflebilir diye düflünüyorum.
Son 8 y›ld›r yürütmekte oldu¤unuz

genel müdürlük fonksiyonu ile liderlik uygulaman›z nas›l de¤iflti?
Mutlaka iyilerle çal›fl›lmal›, iyilerin maaflla de¤il dolu dolu sorumluluklarla,
gerçek baflar›larla tatmin oldu¤u bilinmeli ve tabii liderler de kendilerini sürekli gelifltirmeliler ki iyi bir rol model
olabilsinler. 10 y›l önceki fikirlerim belki yine ayn›yd› ama biraz daha hamd› ve
her fley bugünkü kadar net ve basit görünmüyordu. Halbuki flimdi her fleyin
bir denge üzerine kuruldu¤unu, basit
ama etkin yöntemlerle istedi¤imiz sonuçlara ulaflabilece¤imizi görebiliyorum.
Biraz yafl almakla da ilgili bu herhalde.
Farkl› bir fonksiyondan gelmek size
nas›l bir perspektif kazand›rd›? Bu
perspektifi flirketinizde tak›m›n›za nas›l uyguluyorsunuz?
Daha önce pazarlama, sat›fl, planlama ve
insan kaynaklar› gibi fonksiyonlarda çal›flm›fl olmay› benim flans›m, yöneticilerimin iyi planlamas› olarak görüyorum.
Çok farkl› görüfl aç›lar› ve zengin bir
tecrübe edindim. Baflar›l› olmak isteyen
herkesin birbirinden ilgisiz pozisyonlarda baflar›l› olabilece¤ini gördüm. Ben de
bunu kendi ekibime uygulad›m. Baflar›l›
arkadafllar›ma hiç korkmadan ya çok
farkl› sorumluluklar verdim ya da daha
büyük sorumluluklar› çok k›sa sürelerde
verdim. Bu arkadafllar›mla bu yeni görevlerinin ilk zamanlar›nda sürekli beraber çal›flt›m. Çünkü bu benim için de
riskti ama baflar›s›z olan hiç olmad›. Ben
bu göreve geldi¤imde yurtd›fl›nda çeflitli
ülkelerden çeflitli pozisyonlarda çal›flanlar vard› ama hiç Türk yoktu. fiimdi üç
arkadafl›m uluslararas› sorumluluk ald›.
Biri merkez ofisimizde her y›l yükselerek
ilerliyor. Ayr›ca sürekli teklifler al›yoruz.
Bu da bizi çok gururland›r›yor.

Türkiye’deki yöneticilerde geliflmeye
aç›k olan, en fazla gördü¤ünüz eksik
yan hangisi?
Türkiye’de çal›flan altyap›s› çok kaliteli,
yöneticilerimiz bana göre ortalamalar›n
çok üstünde. Ama bizim de belki kültürümüz belki yetifltirilifl tarzlar›m›zdan kaynaklanan zay›fl›klar›m›z var. ‹yi olmayan›
korumaya almak, göz yummak, birilerini
koruyor olmay› güç sanmak gibi. Halbuki
çal›flanlar› zorlarsan›z kandi ayaklar› üzerinde durabiliyorlar hatta ileriye yürüyebiliyorlar. Birini koruyor olmak di¤erlerini
demotive ediyor. Bir di¤er eksikli¤imiz
iyileri takdir etmemek. Asl›nda bazen kifliye özel bir mektup, bir kart bile yeterli

her iflte oldu¤u gibi iyi olmaya niyet etmek, bunun için
çal›flmak, duyarl› olmak, sadece ifl odakl› de¤il eleman
odakl› da olmak gerekti¤ine inan›yorum ki zaten
elemanlar›n›z›n iyi olmalar›n› sa¤lamak iflinize de
yans›yacakt›r.
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olabiliyor. Gerçek olmayan veya basit baflar›lar› abartmak da bence en az takdir etmemek kadar kötü.
Sorumluluk vermekten ve hatalardan
korkmak, yeterince yak›n olamamak, kimin neyi baflarabilece¤ini bilememek de
yine bizlerin eksikli¤i. Bunlar›n üzerinde
çal›flmak laz›m. Üst düzey yöneticilerin
üflenmeden orta kademe yöneticileri bu
konuda motive etmeleri hatta zorlamalar›
gerek. Bu konuda insan kaynaklar›na çok
önemli roller düflüyor. Genel müdürlerin
en stratejik yak›nlar› bence ‹K yöneticileri.

Sizinle biraz da Türkiye’nin de¤iflik
bölgelerindeki yönetim sorunlar›ndan
söz etmek istiyorum. Kobiler için nas›l
programlar yap›larak, baz› yönetim ve
liderlik eksikleri kapat›labilir?
Kobilerde e¤itim ilk ad›m olabilir ama çal›flanlarla birlikte sa¤l›kl› büyümek isteniyorsa yine yöneticilerin daha önce belirtti¤im unsurlar› ilk elden uygulamalar›, gerekli gördükleri noktalarda koçluk almalar›, daha önceki tecrübelerden yararlanmalar› ama yine de kendi yollar›n› bulmalar›
benim naçizane fikrim.
Her organizasyonun, çal›flanlar› ve yöne-

ben y›llar içinde sayg›n›n koltu¤a de¤il kifliye
duyuldu¤unu gördüm. etraf›n›zdaki liderlere
sorarsan›z onlar›n da zaman›nda kendi liderlerini
böyle de¤erlendirdiklerini görürsünüz.

ticileri ile oluflmufl bir kimli¤i, bir kurum
kültürü var. Hiçbir fley standart de¤il.
DSM bünyesinde neler yapt›n›z, nas›l
baflar›lara imza att›n›z? Sizi nas›l
hedefler bekliyor?
Benim DSM’de en sevdi¤im baflar›m, geldi¤im zaman zay›f iliflkileri olan, yandaki
masan›n iflini kendi ifli gibi görmeyen,
hatta bizler ve onlar diye ayr›lm›fl ekiplerin oldu¤u bir organizasyonu, sa¤lam arkadafll›klar›n oldu¤u, birbirini takdir
eden, birbirine yard›m eden bizim departman sizin departman demeden ortak
baflar›dan mutlu olan bir ekip haline gelmemiz. Buna ba¤l› olarak piyasa pay›m›z, karl›l›¤›m›z, ba¤l› oldu¤umuz bölgenin içindeki baflar› kriterlerine göre ortalamam›z en tepeye oturdu. Hedeflerimiz bu zor piyasa koflullar›nda liderli¤imizi sürdürmek.
DSM’i tan›tabilir misiniz?
DSM bir devlet kuruluflu, ulusal ve bölgesel bir kömür madeni flirketi olarak
1902’de Hollanda’da kurulmufltur. Bugün yüzy›l sonra DSM, hisseleri borsada
ifllem gören, dünya çap›nda üretim tesisleri ve sat›fl ofisleri bulunan bir flirkettir.
Grup organizasyonu üç ana alanda- Yaflambilim Ürünleri, Performans Materyalleri ve Endüstriyel Kimya Ürünleri- toplanan DSM, dünya çap›nda faaliyet göstermektedir. DSM yaflam kalitesini gelifltirmeye yönelik yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaktad›r.
DSM’in ürünleri insan ve hayvan beslenmesi ve sa¤l›¤›, kozmetik, ilaç, otomotiv
ve nakliye, kaplama, inflaat, elektrik ve
elektronik gibi çok say›da nihai pazarda
kullan›lmaktad›r.
Dünyan›n en büyük vitamin üreticisi
DSM Besin Maddeleri’ne ait yüzden fazla
ülkede 38 adet Hayvan Beslenmesi ve
Sa¤l›¤›, 8 adet ‹nsan Beslenmesi ve Sa¤l›¤› tesisleri mevcuttur. Dünyada en güvenli ve en yüksek kaliteli ürünü DSM
sunar. QFL logosu DSM’in ürün kalitesinin ve devaml›l›¤›n›n de¤erini ifade eder.
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