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Zorluklar
afl›lmak içindir

liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac›lar konusunda
araflt›rmalar yap›l›r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl›l›r. bu ayki konu¤umuz çok
farkl› bir yönetici. kendi hükümetinin istanbul’daki yöneticisi. sadece yöneticilik
yapm›yor, de¤iflimci liderlik sergiliyor. hem de en geleneksel yap›daki devlet
dairesinde. istanbul italyan baflkonsolosu massimo rustico ve gerçeklefltirdikleri,
vizyonu ve ekibi ile birleflince çok farkl› bir liderlik yaklafl›m› ç›kart›yoruz...
CEO’s dergisi için gerçeklefltirdi¤imiz
bu röportajlarda genellikle büyük firmalar›n üst düzey yöneticileriyle söylefliler yap›yoruz. Sizinle daha ilk konufltu¤umda, çok s›rad›fl› bir diplomat
portresi çizdi¤inizi farkettim. Sonuç
odakl›, genifl düflünebilen bir insans›n›z. Öncelikle, lütfen bize biraz kendinizden bahsedin, sonra da flu anda
bulundu¤unuz ‹stanbul ‹talyan Baflkonsoloslu¤u göreviniz hakk›nda bilgi
verin.
Öncelikle, ilginize ve yorumlar›n›za teflekkür etmek istiyorum. Yaratt›¤›m farkl› izlenimin kayna¤› san›r›m aç›k davran›fllar›m. Bence bir diplomat, insanlara
aç›k olmal›.
Ekonomi mezunuyum. Yirmi senedir
‹talyan D›fliflleri Bakanl›¤›’nda diplomat
olarak görev yapmaktay›m. ‹lk görev yerim Kuveyt’ti. Kuveyt’te hem Irak’›n iflgali öncesinde, hem de iflgal s›ras›nda ve
sonras›nda görev yapt›m. Dünyan›n birçok yerinde ve baflkentimiz Roma’da de¤iflik görevlerde bulundum. Sekiz y›l›m›
Amerika’da geçirdim. Türkiye’ye gelmeyi
ben istedim. Bana sunulan çok cazip
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öneriler içinden ‹stanbul’u seçtim. ‹stanbul, yaflamak için mükemmel bir yer. ‹stanbul bir diplomat için en önemli flehirlerden biri. Her fleyden önce, iki ülke
aras›nda güçlü iliflkilerimiz var. Ankara’daki Büyükelçili¤imiz bu konuda inan›lmaz bir performans sergiliyor. Biz de
Türkiye’deki ‹talyan diplomatik a¤›n›n
temel tafllar›ndan›z.
Ben ‹stanbul’a “global flehir” diyorum. ‹fl
dünyas› için de önemli bir merkez. Türk
ekonomisi h›zl› bir flekilde büyümekte.
Bu global flehre geldi¤imde, iki ülke aras›ndaki iliflkileri en iyi flekilde gelifltirebilmek için çal›flmalara bafllad›m. Herkes
gibi ben de burada iflletmelerin yat›r›mlar›n› kanalize edebilece¤i yeni ufuklar
gözlemledim. Konsoloslu¤u hizmet sunan bir iflletme olarak da görüyorum.
Kendimi ise konsoloslu¤umuzun CEO’su olarak de¤erlendiriyorum. Bizden
hizmet alan herkesi memnun edilmesi
gereken müflteriler olarak düflünmeliyiz.
Örne¤in, hizmet verdi¤imiz alanlardan
biri de vizeler. Türkiye’ye bir buçuk sene önce geldi¤imde ilk iki ay›m, büyük
firmalar›, TÜS‹AD’›, ‹TO’yu, Sanayi
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Odas›’n› tan›makla geçti. K›sa zamanda
bütün kurumlar› tan›maya çal›flt›m; o
arada vize bölümümüzün oldukça sorunlu oldu¤unu farkettim. Benden önceki y›llara bakt›¤›mda örne¤in; 2001’de
vize bölümünün 23.000 vize vermifl oldu¤unu gördüm. 2005 y›l›nda ise bu say› 18.000’e düflmüfltü. Bu, ciddi bir pazar kayb› demek ve ayn› zamanda bir
fleylerin ters gitti¤inin göstergesi. Müflteri sayd›¤›m kifliler memmun de¤ildi. Ben
de bu sistemi de¤ifltirdim. Asl›nda pek
de standart olmayan de¤ifliklikler yapt›m. Sonuç olarak, 5 y›ll›k bir kayb›n ard›ndan, geçen sene 34.500 vize verdik.
Bu sene vize art›fl› konusunda birimim,
‹talyan diplomatik a¤› içerisinde 1 numara. Geçen y›la oranla vize verme oran›m›zda %75 art›fl sa¤lad›k. Bu sene hedefimiz 36.000 vize. Bu art›flta beni sevindiren daha çok gelir elde edilmesi de¤il. Vizeler insanlar›n çal›flmas›n›, bir ülkeden bir ülkeye gidebilmesini sa¤lar.
Vizeler o aç›dan çok de¤erlidir. Vizeler
sistematik bir flekilde organize edilmeliydi ama herkesin ihtiyac›na ayn› anda cevap vermek imkans›zd›. Biz de bu konuda tafleron bir firmadan cüzi bir fiyata
yard›m ald›k. Bu nedenle, müflterilerimize daha iyi bir hizmet veriliyor art›k. Sonuçlar da mutluluk verici.
Meslek hayat›n›zda bu kadar büyük
de¤ifliklikleri ilk defa m› gerçeklefltirdiniz?
Meslek hayat›m boyunca birçok de¤ifliklik yapt›m. Benim kültürüm böyle. ‹flimiz de bunu gerektiriyor; bir rutine ba¤l› ifl yapm›yoruz. Bir firmada rutin ifller
olabilir ama bizim iflimiz böyle de¤il.
Zaten bu ifli hem zor, hem de keyifli k›lan da bu, ama zorluk bazen ön plana
ç›k›yor. Her kifli bir saat içerisinde on
befl dosyaya bak›yor ve k›s›tl› say›da insan›m›z var. Tüm ekibime standart kal›plar›n d›fl›nda çal›flabilmeyi ö¤retiyorum. Asl›na bakarsan›z, henüz tümüyle
tatmin olmufl de¤ilim; daha yapaca¤›m›z
çok ifl var...
Büyük de¤iflikliklerden söz etmiflken,

çocuklar›m›z için bir e¤itim yuvas› olan

Yapt›klar›n›z›n etkili ve kal›c› olmas›

Özel ‹talyan Lisesi’nden mutlaka söz et-

için nas›l bir yöntem izliyorsunuz?

meliyim. Buras› da bir firma. Okulda

Sordu¤unuz soruyu yan›tlamak asl›nda

400 çocu¤umuz var. Bunlar›n 380’i

kolay de¤il. Baflta ne yapmak istedi¤inizi

Türk ve bu durum bana büyük gurur

bilmelisiniz. Her fleyi yapmak imkans›z.

veriyor. ‹ki farkl› e¤itim sistemini bir

Öncelikle, kendini sorgulamak çok

arada yürütüyoruz. Çocuklar›m›z›n hem

önemli. Sizin katk›n›z›n ne olacabilece-

Türk, hem de ‹talyan kültürü hakk›nda

¤ini belirlemek en önemlisi. Bir vizyonu-

bilgisi oluyor. Bu okulu ‹stanbul’un en

nuz olmal›. Türkiye’yi ve Türk insan›n›

modern okullar›ndan biri haline getiri-

tan›man›z gerek. Bu ülkeye bunlar› bil-

yoruz. Okul eski oldu¤u için onu bir

meden gelemezsiniz. ‹talyan Ticaret

çok aç›dan bafltan afla¤› yeniliyoruz.

Merkezi Direktörü’nün sa¤ kolum olma-
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s› benim büyük bir avantaj›m. ‹talyan
Ticaret Merkezi çok önemli. Direktörü
Say›n Roberto Luongo ve kendisiyle çok
iyi bir ekip oldu¤umuza inan›yorum.
Kendisiyle Kuveyt’te de beraberdik.
Kendi ekibinizi kurabilme flans›n›z oldu mu?
‹stanbul’da olmad›. Ancak, Bay Luongo
ve ‹talyan Kültür Merkezi’nin direktörü
Bay De Gasperis vizyonumuza çok de¤erli katk›lar sa¤lad›lar. Bay De Gasperis
daha önce de Irak’tayd›. Üçümüz de ayn› vizyonu paylafl›yoruz. Vizyonumuz;
‹talyan – Türk ‹liflkileri’ne her aç›dan
kendimizi adamak.
Siz ne tür bir lidersiniz? Sizi arkadafllar›n›za sorsak sizin hakk›n›zda ne
derler?
Kararl› bir insan oldu¤uma inan›yorum.
Ancak, bir karara varmadan önce di¤erlerinin fikirlerini dinlemeye önem veririm. ‹nsanlara kredi veririm, onlar›n da
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bana kredi vermelerini isterim. Baflka bir
görüflü dinlemek çok önemlidir. Dogmatik olmay› sevmem, çünkü dogmatik olmak dar görüfllü olmak anlam›na gelebiliyor. Ben de hata yapar›m. Hatalar›n›zdan ö¤renirsiniz. Günlük hatalar, büyük
hatalar olmamak flart›yla elbette hofl görülmelidir.
Sizi güçlü k›lan nedir?
Kararl›l›¤›md›r. Bir hedefe ulaflmak gerekti¤inde buldozer gibi olurum; çevremdekilere sorabilirsiniz. Serttim ve kararl›yd›m ama çal›flanlar›m flimdi mutlu.
Ekibimin zekas›na çok güveniyorum,
hepsi çok iyi insanlar. Ayn› vizyonu
paylafl›yoruz onlarla. Gücümüz de ayn›
vizyonu paylaflabilmek asl›nda. Bir ifli
yaln›z baflarmak mümkün de¤il. Hedef
sahibi olmak çok önemlidir. Hedefe ulaflamayabilirsiniz ama hedef sahibi olmal›s›n›z. Örne¤in, vize ifli gerçekten bir felaketti. Müflterilerimizin geri bildirimine
ba¤l› olarak da bugün bu birimi en etkin

birimlerden biri haline getirdi¤imize inan›yorum. ‹nsanlar›n yaklafl›m› de¤iflti.
Ekibiniz kaç kiflilik?
Konsolosluk ve Ticari Birim olmak üzere
toplam 45-60 kifli civar›nday›z. Tabii ki
e¤itimciler bu say›n›n d›fl›nda.
Sizin tabirinizle ‘bir buldozer’ olmay›
nas›l baflar›yorsunuz?
Benim ilgimi çeken tek fley sonuçtur. ‹nsanlar› ikna edebilmek için yenilik, yarat›c›l›k ve sunum çok önemli ve baflarmak iste¤iniz de önemli. Benim için sadece siyah ve beyaz var, gri rengi sevmem, analizi severim.
Ankara’daki Büyükelçili¤iniz size yard›mc› oluyor mu?
Kesinlikle. Baflar› için tak›m›n bir parças› olabilmek çok önemli. Ben kendi ekibimin lideriyim ama ortam da iyi sonuçlara ulaflmak aç›s›ndan belirleyici. O aç›dan çok flansl›y›m çünkü hem hükümet-
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bir hedefe ulaflmak gerekti¤inde
buldozer gibi olurum.

lerimiz aras›ndaki iliflki mükemmel,
hem de kendi Büyükelçili¤imiz ile tam
bir anlay›fl icinde çal›fl›yoruz. Ankara’daki Büyükelçili¤imiz flu ana kadar çok fley
yapt›. Büyükelçimize çok teflekkür ediyorum. Dört seneden beri bu görevde ve
Türkiye’yi çok iyi tan›yor. Bu ülkeyi çok
seviyor. Bunun sonucunda, bana da bir
CEO’nun yapmas› gereken fley kal›yor:
En iyi sonuçlara ulaflmak için gerekli
olan enerjiyi do¤ru kullanmak ve bunu
tak›m›na do¤ru flekilde aktarmak.
Ekibinizin kalbini kazanmak için neler yap›yorsunuz?
Bu kolay bir ifl de¤il. Ekibinizin flu an
nerede oldu¤unuzu ve bundan befl y›l
sonra nerede olaca¤›n›z› görmesine yard›mc› olman›z gerekiyor. Her firman›n
gelece¤e yat›r›m yapmas› gerekir. Pazarda flu an nerede oldu¤unuzu ve nerede
olmay› hedefledi¤inizi saptaman›z gerek.
Bugün kamu sektöründe bile denetleme
mekanizmalar›n›n getirdi¤i rekabet ortam› var. Ba¤l› oldu¤umuz a¤ içinde 1 numara olmal›y›z. Bu, ekonomiye de katma de¤er olarak geri döner. Ülkeme gelen her Türk vatandafl› bir gelir yarat›r
ve ayn› flekilde buraya gelen her ‹talyan
vatandafl› da Türkiye için bir gelir kayna¤›d›r.
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Türk liderleri hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Bu ülkenin tarihinde çok büyük bir liderlik ve yönetim gelene¤i var. Özellikle
seçimlerin gerçekleflme flekline
hayran›m. ‹yi organize olmufl ve
demokratik bir seçim yafland›
Türkiye’de. Seçimlerin huzur ve düzen
içinde yap›l›fl›n› hayranl›kla izledim.
Halk›n yönetime kat›l›fl›n› gözledi¤inizde bir ülkenin uygarl›k düzeyinin ne
denli yüksek oldu¤unu alg›lars›n›z. Bu
birikim sayesinde geçmiflte çok büyük
fleyler baflarm›fl olan bu ülkenin gelece¤ini de ayn› oranda parlak görüyorum.
Bu görüfl sadece benim de¤il, genel bir
inanç. Bu ülkeye yap›lan yat›r›ma bakmak yetiyor; rakamlar göz al›c›. fiu anda
yabanc› yat›r›mlar giderek artmakta. Ayr›ca, bunlar sadece finans alan›nda de¤il,
sanayi alan›nda da yo¤unlafl›yor. Sanayi
yat›r›m› hem ifl sahas› açarak yararl›

olur, hem de bulundu¤u ülkeye duyulan
güvenin uzun vadeli oldu¤unu gösterir.
‹talyan yat›r›mlar› Türkiye’de önemli yer
tutuyor. Türkiye’den yap›lan ihracata
bak›ld›¤›nda, ‹talyan firmalar› ön s›ralarda. Bu sektörde gerçek bir dev olan Fiat
Grubu, Tofafl ile üretiminin çok ciddi
oran›n› Türkiye’de gerçeklefltiriyor. Fiat’›n en önemli fabrikalar›ndan biri Bursa’da.
‹talya’n›n Türkiye’de yapm›fl oldu¤u
baflka yat›r›mlar var m›? Bunlar neler?
Pirelli, Ariston, Enel, Generali akl›ma gelenler. Türkiye’de 540 ‹talyan firmas›n›n
flubeleri var. Ço¤u orta ölçekli iflletmeler.
Türkiye büyük bir üretim merkezi. ‹talya
ve Türkiye birbirini bu konuda tamamlayan ülkeler. 2006 y›l›nda Türkiye’nin
üçüncü s›rada gelen ticari partneri ‹talya
idi. Türkiye'deki ‹talyan yat›r›m› 4.5 milyar USD düzeyinde. ‹ki ülke aras›ndaki
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d›fl ticaret hacmi ise 15 milyar dolar›n
ötesinde. Bu y›l için bekledi¤imiz rakam
ise 17 milyar dolar. Bu say›n›n daha da
yüksek rakamlara eriflece¤ini düflünüyoruz. ‹talya daha ilerideydi, ama art›k aradaki fark Türkiye lehine kapan›yor.
Türkiye’den ayr›lmadan önce, fark yaratmak ad›na neleri baflarmak istersiniz?
Vize konusu öncelikli konuydu. Ancak,
2008’in sonuna do¤ru daha fazla fley baflarmak istiyoruz. ‹stanbul’u çok seviyorum. Buras› benim ikinci flehrim. Ben ‹stanbul’u zaten Avrupa’n›n Kültür Baflkenti olarak görüyorum. 2010 y›l› öncesinde, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile
birçok konuda yak›n temaslar içerisindeyiz. ‹talyan Ticaret Komisyonu iflbirli¤i
ile Türkiye’de özellefltirmeye ilgi duyan
birçok ‹talyan firmas›n›, ‹stanbul Belediyesi ile bir araya getirdik. Bu aktivite sayesinde potansiyel ortakl›klar do¤du. Binalar›n ve eski kent dokular›n›n restorasyonu konusunda da ‹talya’n›n çok zengin bir bilgi birikimi var. Bu konuda da
iki ülke birlikte çal›flmaya bafllad›. Burada bulundu¤um süre içinde bu alanlarda
somut ve kal›c› eserleri tamamlamak isterim.
Kültür aç›s›ndan neler yapt›n›z?
Kültür konusunda birçok fley gerçeklefltirdik. ‹stanbul’da ‹talyan kültürünü yayma
amac›yla çal›flan Casa d’Italia (‹talyan Kültür Merkezi) renove edilmeli. Büyük bir
restorasyon gerçeklefltirmeyi planl›yoruz.
Sonbaharda ‹stanbul’da Venedik Bienali
gerçekleflecek. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Kültür merkezimizin bu konuda yo¤un faaliyetleri var. Ayn› zamanda, ‹talyanca Dil Kurslar› da çok önem verdi¤imiz bir
konu. Geçen sene ‹talyan Kültür Merkezi’nde ‹talyanca ö¤renenlerin say›s› 6000
idi. Bunun yan›s›ra, Özel ‹talyan Lisesi’nin
yenilenmesi heyecanl› bir proje. IMAX sinema sistemi gibi ileri teknolojilerle Özel
‹talyan Lisesi’nin kalitesinin artaca¤›na inan›yorum. ‹ki e¤itim sistemini (‹talyan ve
Türk) bir arada yürütmek kolay de¤il. Biz

daha da iddial› ad›mlarla bunun da ötesine
geçiyor ve Amerika’da bir çok bilimsel kurulufltan DVD format›nda e¤itim programlar› sat›n al›yoruz. Çünkü zorluklar afl›lmak içindir. Bu okula yat›r›mlar›m›z devam ediyor. Daha fazla say›da ‹talyan ö¤-

retmen getirmeyi arzuluyoruz ancak Çal›flma Bakanl›¤›’ndan çal›flma izni ç›kmas›
uzun sürdü¤ü için, bunu arzu etti¤imiz esneklikte gerçeklefltiremiyoruz. Okulumuz
kentin merkezinde oldu¤u için binalar›m›z› büyütmek de çok kolay de¤il. Daha faz-
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ülkeme gelen her türk vatandafl› bir gelir yarat›r ve ayn› flekilde buraya gelen her
italyan vatandafl› da türkiye için bir gelir kayna¤›d›r.
‹fl hayat›n›zla özel hayat›n›z aras›ndaki dengeyi nas›l kuruyorsunuz?
Kolay de¤il. Görevim özel hayat›m aç›s›ndan zor bir görev. Kar›m Monica benim 1 numaral› yard›mc›m. ‹stanbul’daki hayat›m›zdan çok memnunuz. Birçok
Türk arkadafl›m›z var. Bu ülke enerji
dolu. Amerika’da da görev yapt›m oras›
da enerji doluydu ancak, Houston’› terk
etti¤imde buran›n da bu kadar enerjik
yap›da olaca¤›ndan emindim. ‹fl dünyas› da inan›lmaz. Buras› dinamik ve burada sürekli bir fleyler oluyor. Türkiye’den ö¤renece¤imiz çok fley var. Bizim deyiflimizle “Herkes bir fleyler verebilir.”
Bir lider olarak ne tür aktivitelerle ilgilenmekten hofllan›rs›n›z? Hobileriniz neler?
Birçok hobim var. Uçmak için yarat›lmam›fl oldu¤umuzu biliyorum ama uçmay› çok seviyorum. Aç›k ve genifl mekanlarda bulunmaktan hofllan›yorum.
Ayn› zamanda sanat› ve sporu seviyorum. Ancak, ‹stanbul’da pek spora ay›racak zaman›m olmuyor.
Çocuklar›ma da hobiler afl›lamaya çal›fl›yorum. Bilgisayara ba¤›ml› olmalar›n›
istemiyorum. O¤lum Lorenzo kitap
okumay› çok seviyor. Buna çok seviniyorum çünkü kitaplar her fleyimizdir;
kültür kitaplar arac›l›¤›yla yay›l›r.

la dijital destek için, laptoplarla donat›lm›fl, internete daha fazla eriflim imkan›n›n oldu¤u bir okul yaratmak karar›nday›z.
Yak›n gelecekte Türk-‹talyan iliflkileri
aç›s›ndan ne tür faaliyetleriniz olacak?
Gelecek y›llar›m› oldukça yo¤un görüyorum. Türkiye’de birçok yat›r›m hedefli-
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yoruz. Türk arkadafllar›m›zla bu konuda
çal›flmaya devam edece¤iz. Kas›m ay›nda
‹stanbul’da, art›k gelenekselleflen Türk‹talyan Forumu gerçeklefltirilecek. Bu foruma birçok ‹talyan Firmas› kat›lacak.
D›fliflleri Bakan›m›z baflta olmak üzere,
bu etkinli¤e üst düzey siyasi ve ekonomik kat›l›m›m›z oldukça yo¤un olacak.
Etkinli¤in sponsoru Unicredit.

Kaç çocu¤unuz var? Hangi okullara
gidiyorlar?
Üç çocu¤um var. 15 yafl›nda bir o¤lum
ve 14, 11 yafllar›nda iki k›z›m var. Hepsi, Özel ‹talyan Lisesi’nde okuyor. Daha
önce Amerika’da okuyorlard›. ‹ngilizce’yi iyi o¤rendikleri için sevinmifltik
ama baflka bir ülkeye gittiklerinde unuturlar diye kayg›lanm›flt›k. Ama ‹stanbul’daki okulumuzda ‹talyanca d›fl›nda
‹ngilizce de ders yap›lmas› sayesinde
‹ngilizceleri giderek daha da iyi oluyor.

