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Ayflen Savc›:
‹sveç’in d›fl
ticaretini gelifltiren

‘ilk Türk, ilk
kad›n ve
ilk yabanc›’

ayflen savc›, 1997’de isveç’in d›fl ticaretini gelifltirmek
amac› ile kurulmufl olan ‹sveç ticaret merkezi’nin türkiye
operasyonlar›n›n bafl›na getirildi. baflar›l› çal›flmalar›
onu 2006’da, isveç ticaret konseyi’nin (swed›sh trade
counc›l) baflkan yard›mc›l›¤›na tafl›d›. savc›, bu göreve
getirilen ‘ilk türk, ilk kad›n ve do¤ufltan isveçli olmayan
ilk kifli’ oldu. endüstri mühendisi olan savc›, isveç’te
‘üretim ekonomisi’ yüksek lisans› yapt›. ifl hayat›na
isveç’te bafllad›, telekomünikasyon sektöründe çal›flt›,
türkiye’de er›csson’da görev ald›. savc›, son y›llarda
yap›lan çal›flmalarla türkiye’nin isveç’teki imaj›n›n çok iyi
bir düzeye geldi¤ini ve bu ülkenin türkiye’nin ab’ye tam
üyeli¤ini destekledi¤ini söylüyor. kendi kariyeri
aç›s›ndan ise gelece¤ini sivil toplum kurulufllar›nda
gördü¤ünü belirtiyor.
flen Han›m, sizi okurlara tan›tmak isteAyfle
rim, kendinizden bahseder misiniz?
1960 Ankara do¤umluyum. Ankara Koleji’nin ard›ndan ODTÜ’ye devam ettim.
Son y›l›m› North Caroline’da okuyarak
Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. Daha sonra ‹sveç’te ‘Üretim Ekonomisi’ üzerine yüksek lisans yapt›m. Evli
ve bir çocuk annesiyim. ‹fl hayat›ma ‹sveç’te bafllad›m. Yüksek lisans çal›flmalar›m boyunca üniversitede e¤itmen ve
araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›m. Daha
sonra, ‹sveç’in telekomünikasyon operatöründe proje koordinatörü olarak göreve
bafllad›m. 5 y›l boyunca bu organizasyon
içinde çeflitli görevlerde bulundum. Deregülasyon ve küçülme dönemlerini yafla-
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d›m. Ard›ndan ailemle birlikte Türkiye’ye
döndüm ve Ericsson’un lojistik bölümünde çeflitli görevler üstlendim. Swedish
Trade Council (‹sveç Ticaret Konseyi) ile
tan›flmam bu döneme rastl›yor. Swedish
Trade Council, ‹sveç’in d›fl ticaretini gelifltirmek amac› ile kurulmufl, ‘semi governmental’ (yar› resmi) bir kurulufl. Türkiye’de 1991’den bu yana ‹sveç Konsoloslu¤u’na ba¤l› ‹sveç Ticaret Merkezi ad›
alt›nda varl›¤›n› sürdürüyor. 1997’de bu
organizasyonun Türkiye operasyonlar›ndan sorumlu müdür olarak görev yapmaya bafllad›m. Bu görevde kald›¤›m 4 y›ldan sonra Ericsson’dan ald›¤›m teklif
üzerine tekrar Ericsson’a dönerek flirketin
ortak destek bölümlerinden sorumlu ge-

nel müdür yard›mc›l›¤›n› iki y›l yürüttüm. Bu dönem, hem Türkiye’de yaflanan
finansal krize, hem de dünyada yaflanan
telekom krizine denk geldi. Bu nedenle
çal›flmalar›m a¤›rl›kl› olarak operasyonlar›
daha verimli k›lmak ve maliyetleri düflürmek üzerine odakland›. Ericsson’dan
sonra k›sa bir dönem bir Avrupa Birli¤i
projesinde ve Türkiye Biliflim Vakf›’n›n
önderli¤inde gerçeklefltirilen bir projede
çal›flma f›rsat› buldum. 2003’ün sonbahar›nda tekrar Swedish Trade Council’e
döndüm ve 2006 yaz›nda ‹sveç merkez
ofiste göreve bafllayana kadar Türkiye
operasyonlar›n›n sorumlulu¤unu üstlendim. 2006 yaz›ndan bu yana Stockholm’deyim ve Swedish Trade Council’in
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Ericsson Türkiye’nin kuflunda ne tür katk›laruluflu
r›n›z oldu?
Ericsson’un kurulufluna
bir katk›m olmad›. Ericsson’da çal›flmaya bafllad›¤›mda Türkiye’de henüz
tan›nm›fl bir flirket de¤ildi. GSM’in Türkiye’ye
gelmesiyle tan›nmaya
bafllad›. Tabii o zaman
ben de kendimce h›zl› ve
iyi lojistik hizmetleri vermek suretiyle katk›da bulunmaya çal›flt›m.
Türkiye’ye yat›r›m yapan
flirketyabanc› sermayeli fli
lere önerileriniz neler
oluyor?
Türkiye enteresan bir ülke. Hem pazar hem de
iflgücü anlam›nda olanaklar çok büyük. Biz daima
ev ödevini iyi yapman›n,
yani do¤ru dürüst bilgi
toplay›p onlar›n analizini
do¤ru bir flekilde yapman›n ve do¤ru ifl ortaklar›
bulmak için çaba göstermenin sonucun baflar›l›
olmas› için çok önem tafl›d›¤›n› söylüyoruz.
merkez ofisinde, yönetim tak›m› içerisinde görev yap›yorum.
‹sveç hükümetine ba¤l›, böylesine önemli
bir görevde bir Türk ve bir kad›n yönetici
olman›n zorluklar› ve art›lar› size göre neler?
‹sveç’te kad›n - erkek eflitli¤i çok geliflmifl
olmas›na ra¤men, yönetim kademelerinde kad›nlar hala çok az. Bu bizim organizasyonumuz için de geçerli. Üst yönetimde operasyonel sorumlulu¤u olan
baflka kad›n yönetici yok. Ancak, ülke
yöneticilerimizi seçerken elimizden geldi¤ince kad›nlara da flans tan›maya çal›fl›yoruz. Zorluklar ve art›lar konusunda
ben her zaman art›lar› görmeyi ve öne ç›-

karmay› tercih ettim. Bir Türk ve bir kad›n olarak, çal›flma biçimim, olaylar› görme, anlatma biçimim elbette ‹sveçli erkeklerden farkl›. Bunu ifl arkadafllar›m da
ben de bir avantaj olarak görüyoruz. Zira
ben baz› fleyleri onlardan farkl› görüyor,
yorumluyor ve anlat›yorum. Hem yönetim aç›s›ndan hem de çok kültürlülü¤ü,
farkl›l›¤› ve hoflgörüyü ö¤renmek aç›s›ndan, avantajlar› dezavantajlar›ndan daha
fazla. ‹sveçlilerin bu konuda önyarg›lardan kolayca kurtulabilen insanlar olduklar›n› düflünüyorum. Bir Türk ve kad›n olarak çok ciddi zorluk yaflamad›m.
‹nan›yorum ki e¤er kendiniz bunu bir
sorun olarak görmezseniz, etraf›n›z da
bunu sorun yapm›yor.

fl›nda çal›fla
flan Türk yöneticilere ne
Yurtd›fl›
tür önerilerde bulunmak istersiniz?
Hangi etnik veya kültürel geçmiflten gelirse gelsin, ister kad›n olsun ister erkek, bütün insanlar›n motive olmak ve iyi bir ifl
ç›karmak için öncelikli ihtiyac› ‘fark edilmek’. Bence insanlar› fark eden ve onlara
geliflme olana¤› sunan her yönetici, her
ortamda veya ülkede baflar›l› olur.
flt›n›z? SweSwedish Trade ile nas›l tan›flt
fle ald›? Siz
dish Trade bir yabanc›y› nas›l ifle
yar› devlete ait bir kuruma hangi özelliklerinizle, nas›l girdiniz?
Ben Ericsson’da çal›fl›rken onlarla tan›flt›m. Orada çal›flmak çok ilgimi çekti.
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Swedish Trade’in bafl›nda de¤il ama yan›nda çal›flanlar aras›nda Türkler de vard›. O zamanki ticaret müflaviri ile çok iyi
anlaflt›k. Türkiye’den ayr›laca¤› zaman
“Gelir misin, burada çal›fl›r m›s›n?” diye
bir teklifte bulundu. Swedish Trade’in o
zamanki genel müdür yard›mc›s› Türkiye’ye gelmiflti, beni onunla tan›flt›rd›. “Seni buran›n bafl›na geçirelim” dedi. 50’den
fazla ülkede ofisleri var. Bunlar›n bafl›ndaki kifliler ‹sveç vatandafl› olmak durumunda. ‹sveç Hükümeti taraf›ndan buraya atand›lar. Benim de ‹sveç vatandafll›¤›m vard›.

yoruz. Bu baflar›y› sa¤lamamda; kaç ‹sveç flirket ile çal›flt›¤›m›z, pazar›n büyüklü¤ü ile müflteri memnuniyetini art›rma, sa¤lanan fayda, hem ‹sveç’i Türkiye’ye, hem de Türkiye’yi ‹sveç’e tan›t›m
faaliyetlerinde yapt›¤›m›z hizmet kalitesindeki baflar› etkili oldu.

flu anda sorumlu oldu¤unuz bölge
Peki, flu
fluyor?
kaç ülkeden oluflu
Kendi ofisimizin oldu¤u yerler ve kendi
ofisimizin olmad›¤› fakat pazar olarak gelifltirmeye çal›flt›¤›m›z yerler var. Kendi
ofisimiz olan ülkeler Portekiz, Fransa, ‹spanya, ‹talya, Türkiye, Dubai, Suudi Ara-

O nas›l oldu?
‹sveç’te 10 y›l içerisinde hem okudum,
hem çal›flt›m. O süre zarf›nda edinmifl oldu¤um bir vatandafll›¤›m vard›. Formal
olarak mümkündü ama hükümet atad›¤›
için araflt›rmalar yap›l›yordu. ‹sveçlilerin
çok aç›k görüfllü olduklar›n›, önyarg›lar›n›n çok fazla olmad›¤›n› düflünüyorum.
Çünkü o zamanki ‹sveç büyükelçisi ve
d›flifllerindeki insanlar buna onay verdiler. Do¤ufltan ‹sveçli olmayan birinin
atanmas› ilk örnekti.
Özel bir tarafs›zl›k testinden mi geçiriyorlar?
Evet tabii. Swedish Trade’de, personel
bölümünden baflkan›na, d›fliflleri bakanl›¤›nda, büyükelçilikte vs. yap›lan 8 ayr›
görüflmeden geçtim. Sonra büyükelçi taraf›ndan hükümete önerildim. 1997’de
Swedish Trade’in bafl›na geçtim.
fl›nda baflk
flkan yard›mc›s›
2006’da yurtd›fl›
olarak rol alman›z bir ilk oldu herhalde?
Evet, kad›n ve do¤ufltan ‹sveçli olmayan
birisi için bir ilk ve tek oldu.
flme Türkiye’de elde etti¤iniz bafla
flaBu geliflm
flti?
r›lardan dolay› m› gerçekleflt
Evet, Türkiye ofisi benim dönemimde 60
ülkedeki ofisimiz içinde birçok kritere
göre en baflar›l› olan ülkelerden biriydi.
Nas›l kriterler var?
Biz ‹sveçli flirketlere dan›flmanl›klar veri-
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isveç’te kad›n - erkek eflitli¤i çok geliflmifl olmas›na
ra¤men, yönetim kademelerinde kad›nlar hala çok az.
Bu bizim organizasyonumuz için de geçerli. üst
yönetimde operasyonel sorumlulu¤u olan baflka
kad›n yönetici yok. ancak, ülke yöneticilerimizi
seçerken elimizden geldi¤ince kad›nlara da
flans tan›maya çal›fl›yoruz.
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bistan, Yunanistan, Kazakistan ve M›s›r.
Ayr›ca Tunus’ta da yeni bafllad›k.

da birkaç kifli var ama say› çok fazla de¤il.

Bütün bu ülkeler belli bir noktada tek
olarak size mi ba¤l›?
Evet flu anda bütün bu ülkelerdeki ofislerimizin performanslar›ndan sorumluyum. Yani hem ‹sveç içindeki ve ‹sveç
d›fl›ndaki ülkelerden hem sorumluyum
hem de ‹sveç d›fl›ndaki ülkelerin pazarlama müdürüyüm.

flmas› yap›yor mu Türkiye için lobi çal›flm
fl sunuz Türk politikac›larla? Böyle bir teflkilat var m›?
Böyle bir teflkilat yok ama belli noktalara
gelmifl olan Türkler var.

fli size tes ‹sveçli olmad›¤›n›z halde bu ifli
flarabilmek nas›l
lim etmeleri ve bunu bafla
bir his?
Çok keyifli geliyor tabii. ‹sveçlilerin de
tüm insanlar gibi önyarg›lar› var. Yine
de önyarg›lar›n› çok çabuk aflabildiklerini düflünüyorum. E¤er bir ifli, bir insan›n iyi yapt›¤›n› görürlerse, onun kad›n
veya yabanc› kökenli olmas›ndan ziyade
o ifli ne kadar iyi yapabildi¤iyle ilgilendikleri için bana böyle bir flans verdiler.
‹sveç’te politikada yer alan Türkler ne
kadar etkin?
Bir önceki hükümetin e¤itim bakan›
Türk kökenli bir ‹sveçliydi. Parlamento-
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Peki, ‹sveç’teki Türk Konsoloslu¤u sizleflimlere ön
ri bir araya getirip belli girifli
ayak oluyor mu?
Hay›r olmuyor. Büyükelçili¤in mutlaka
baz› faaliyetleri vard›r. Benden de isim
alarak yard›m ald›lar. Fakat henüz ‹sveç’teki network’ü kurabilmifl, toparlayabilmifl de¤iller. Zaten biz Türkler olarak
yurtd›fl›ndaki her yerde bu konularda
çok zay›f›z. Hatta o konuda flöyle bir
anekdot var.
Türkiye’deki ofisin bafl›nda oldu¤um dönemler içerisinde ‹sveç’in Türkiye’deki 4
büyükelçisi de¤iflti. Bunlardan birisi bir
kad›nd›. fiu anda kendisi ‹sveç’te ve ‹sveç Parlamentosu’nun d›fl iliflkilerinden
sorumlu. Türkiye’de bulundu¤u dönemlerde Türkiye’deki geliflimlerden çok
olumlu etkilendi. Türkiye ile ilgili bir ki-

tap yazd›. Son derece aktif ve pozitif flekilde Türkiye’nin lobisini yap›yor, network oluflturmaya çal›fl›yor. Konuflmam›zda bana, “‹ki kifliyi bir araya getiriyorum. Birinci, ikinci, üçüncü görüflmede
bana birbirlerini flikayet etmeye bafll›yorlar; neden böyle oluyor?” demiflti. Tek
tek herkes çok iyi. Mesela ben sadece bu
ifli yaparak, bulundu¤um pozisyonla en
az›ndan 300-500 ‹sveçlinin Türkiye ve
Türk kad›n› hakk›ndaki görüfllerini kiflisel olarak de¤ifltirdi¤imi düflünüyorum.
Türk oldu¤unuzu isminizden mi anl› yorlar?
Hay›r, soruyorlar.
flafl›
fl›r›yorlar herhalde?
Direk soruyor ve fla
Evet. Gazeteciler olsun, birtak›m baflka
görevlerdekiler olsun, hem kad›n hem
de yabanc› kökenli bir kad›n olarak böyle bir göreve gelmifl olmamdan dolay›
çok seviniyorlar. ‹nsanlardan çok büyük
pozitif bir tepki al›yorum. Muhteflem!

