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“De¤iflimlere aç›k olmak

stratejik rekabet üstünlü¤ü sa¤l›yor.”
bu ayki konu¤um
soyak hold›ng
ceo vekili emre
çaml›bel. 2001 2008 y›llar›
aras›nda soyak
yap›’da genel
müdür ve yönetim
kurulu üyesi
olarak görev
yapan emre
çaml›bel’in
görevde
bulundu¤u sürede
soyak yap›; 3000
konutluk soyak
yeniflehir, 3600
konutluk soyak
olympiakent, 1500
konutluk soyak
maviflehir ve 1000
konutluk soyak
evreka ve soyak
evreka rezidans’›n
da aralar›nda
bulundu¤u birçok
baflar›l› proje
gerçeklefltirdi.
emre çaml›bel’in
yönetiminde ISO
9001 kalite
yönetim sistemi,
OHSAS 18001
ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i sistemi ve
ISO 14001 çevre
yönetim sistemi
belgelerini alan
soyak yap›, “insana
sayg›” ödülünü
dört kez üst üste
kazanan ilk
gayrimenkul
flirketi.
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Soyak Yap› Genel Müdürü iken Soyak
Holding CEO vekilli¤ine atand›n›z. Bu
süreç nas›l gerçekleflti? Yeni görevinizde ne tür yönetimsel de¤ifliklikler yapmay› planl›yorsunuz?
Soyak Holding olarak belirli dönemlerde
yönetim fleklimizi gözden geçiriyoruz. Bu
durum da bize gelece¤i yönetmek ad›na
esneklik, dinamizm ve h›zl› hareket imkan› sa¤l›yor. ‹fl hayat›n›n gerektirdi¤i
de¤iflimlere aç›k olmak bize her zaman
stratejik rekabet üstünlü¤ü de getiriyor.
Soyak Holding yönetimi olarak belirledi¤imiz en önemli hedeflerden biri, sadece
gayrimenkul sektöründe de¤il, ayn› zamanda faaliyet gösterdi¤imiz enerji, çimento ve döküm sektörlerinde de lider
olmak. Hedeflerimize ulaflmay› ticari baflar›m›z›n yan› s›ra, profesyonelli¤imiz ve
insan odakl› yaklafl›mlar›m›zla elde edece¤imizi düflünüyorum. Bu nedenle de
Soyak Holding bünyesinde çeflitli kademelerde gerçeklefltirilen görev de¤iflimlerinin, Soyak’›n dinamik yap›s›n› daha da
güçlendirdi¤ini söyleyebilirim.
‹fl hayat›nda bugüne kadar karfl›laflt›¤›n›z en önemli zorluklar neler? Bu
zorluklar›n üstesinden gelmek için
neler yapt›n›z? Zorluklar› hangi karakter özelli¤inizle aflt›n›z?
2001 y›l› bafl›nda atand›¤›m Soyak Yap›
Genel Müdürü görevime bafllad›ktan
tam bir ay sonra Türkiye’de tarihin en
önemli ekonomik krizlerinden biri yafland›. Ekonominin lokomotif sektörü
say›lan gayrimenkulün de bu durumdan
fazlas›yla etkilendi¤ini söyleyebilirim.

Genel olarak stratejik bir karar al›nmas›
durumunda, her zaman birlikte çal›flt›¤›m kiflilerin fikirlerinin çok önemli oldu¤unu düflünürüm. Bu nedenle, flirketin kriz dönemini en az hasarla atlatabilmesi için yönetim kurulu baflkan›m›z›n
deste¤ini ve mentorlu¤unu alarak, vizyoner bak›fl aç›s›n› tüm çal›flma arkadafllar›mla paylaflmaya çal›flt›m. Ayr›ca, Soyak’›n istikrarl› bir büyüme politikas›yla
yoluna devam etmesi için sürekli olarak
de¤iflim politikalar› gelifltirdim ve yöneticilerin bu de¤iflim içerisinde aktif rol
almalar›n› teflvik ettim.
Bugün gayrimenkul sektöründe “Ulusal
Kalite Baflar› Ödülü”ne sahip tek flirket
Soyak Yap›’d›r. Bunu da baflar›l› yönetim
stratejileri ve do¤ru çal›flma arkadafllar›
sayesinde elde etmifltir.
Baflar› kazanmada, ekip çal›flmas›n›n
kritik noktalar› nelerdir? ‹deal bir
ekip kimlerden oluflur?
Baflar›lar›m›z› sürdürülebilir k›lmak ve
sektörün öncü kurulufllar›ndan biri olmaya devam etmek, yetenekli, çal›flkan,
planlama yetkinli¤ine ve vizyoner bak›fl
aç›s›na sahip bir ekibin eme¤i ve çaba-

s›yla gerçekleflebilir. Soyak’ta da, ifl süreçlerinde verimlili¤in ve performans›n
art›r›lmas› ve kritik konularda ortak ak›l
yoluyla do¤ru karar vermeyi sa¤layan
ekip çal›flmas›n›n, sinerji ortam›n›n
oluflmas›na büyük katk›lar› oldu¤u flüphesizdir. ‹yi ve baflar›l› bir ekip, ayn›
amaca ulaflmak için çal›flmal› ve birbirine destek olmal›d›r.
Soyak olarak, analitik düflünce yetene¤ine sahip ve stratejik becerilerini ustal›kla
kullanan kurumumuzu bugünkü baflar›lar›na tafl›yan ve bundan sonra da çok
iyi yerlere tafl›yacak bir ekibe sahibiz.
Öncü kurulufllardan olmam›z› yarat›c›
ve yenilikçi ekiplerle ve kurumsal yönetim ilkelerine dayanarak çal›flmam›za
borçluyuz.
Stratejik kararlar› verirken, göz önüne
ald›¤›n›z noktalar nelerdir?
Global ekonomide sürdürülebilir baflar›
sa¤laman›n en önemli etkenlerinden biri
stratejik yönetimdir. Rekabetin h›zla küreselleflti¤i dünyam›zda stratejik düflünüp uzun dönemli kararlar verirken vizyon, misyon, etik de¤erler, kurumsallaflma ve çevresel faktörlerin de mutlaka

ifl süreçlerinde
verimlili¤in ve
performans›n art›r›lmas›
ve kritik konularda
ortak ak›l yoluyla
do¤ru karar vermeyi
sa¤layan ekip
çal›flmas›n›n, sinerji
ortam›n›n oluflmas›na
büyük katk›lar› oldu¤u
flüphesizdir. iyi ve
baflar›l› bir ekip, ayn›
amaca ulaflmak için
çal›flmal› ve birbirine
destek olmal›d›r.
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etme özellikleri liderden beklenmektedir.
Toplam Kalite ve mükemmellik kültürü,
kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte liderlik anlay›fl›n›n geliflmesi ve flirket yönetimindeki hedeflere ulafl›lmas›nda k›lavuz olmufltur. Ancak sadece sistemati¤i kurmak liderlik için yeterli olmuyor.
Liderin bu modeli uygulamas›, örnek olmas›, olaylar› analiz edip do¤ru kararlar
vermesi ve en önemlisi bunu baflta yönetim ekibi olmak üzere tüm flirkete
inand›rm›fl olmas› çok önemli, bu heyecan›, sinerjiyi yaflatmal›.
Soyak’›, uluslararas› nitelikte ve bu platformda rekabet gücü yüksek, çevreye ve
topluma sayg›l› çal›flmalar yapan bir
marka olarak konumland›rmak ve çal›flanlar›m›zla birlikte daha iyi bir gelecek
için katmade¤er sa¤lamaya çal›flmak,
tüm hedeflerimizi yönlendirece¤imiz ana
nokta oluyor.
göz önünde bulundurulmas› gerekir.
Soyak’ta, stratejilerin oluflturulmas›, yayg›nlafltr›lmas› ve sürdürülebilirli¤i; “Kurumsal Stratejiyi Yönetmek’’ süreciyle tan›mlanm›flt›r. Kurumsal Stratejiyi Yönetmek sürecinin amac› da paydafl beklentileri ve çevresel geliflmelerin dikkate
al›nmas›yla kurumsal hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulafl›lmas› için gerekli tüm faaliyetlerin oluflturulmas› ve yönetilmesidir.
Bütün bu periyodik ve kat›l›ml› analiz
ve çal›flmalar›n sonucunda stratejik kararlar› veriyoruz.
CEO’nun çal›flanlarla olan iliflkisi nas›l olmal›? Kendinizden örnekler verebilir misiniz?
CEO’nun görevi, sorumlulu¤u sadece
yeni ifl yap›fl flekilleri ve finansal sonuçlar› takip etmek olmamal›d›r. CEO, çal›flan memnuniyetine dönük çal›flmalar›n
sonuçlar› ile ilgilenerek flirketin ortak
ak›lla düflünüp harekete geçen, ortak
dille konuflan tak›mdafl anlay›fl›n› sa¤lamak yönünde gelifltirici faaliyetleri yö-
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netmelidir. Özellikle flirkette yönetim
kademesinde yer alan çal›flanlar› kurumsal de¤erler do¤rultusunda hedeflere
yönlendirmek, flirketin baflar›s› için çok
önemlidir. Soyak’ta kurumsal de¤erler
içinde yer alan “‹nsana Sayg›” zaten bu
konuda kurum olarak bu konuya verdi¤imiz de¤eri aç›k olarak ortaya koymaktad›r. Çal›flanlar›n özel günlerinde kendilerini farkl› hissetmelerini sa¤layacak
jestler yapmak; aile sorunlar› ile ilgili
destek olmak, çocu¤unun okula bafllamas› ve okulda kazand›¤› baflar›lar› ile
ilgili çal›flan› takdir etmek, ödüllendirmek, yak›nlar›n›n vefat› durumunda
yanlar›nda olmak gibi konularda motivasyon sa¤lamak, çal›flan ba¤l›l›¤› aç›s›ndan çok önemli. CEO olarak bunu yapt›¤›n›zda ayn› zamanda di¤er yöneticilere de örnek model oluyorsunuz.
fiirket yönetimi ve liderlik alan›nda
sizi yönlendirecek hedefleriniz var
m›? Örnekler verebilir misiniz?
Stratejik düflünme, planlama, organizasyon-koordinasyon ve insanlar› motive

Liderlik anlay›fl›n›z› de¤erlendirecek
olursan›z, sizin için vazgeçilmez prensipler nelerdir?
Bugün liderlik, bir toplulu¤un, bir amac› gerçeklefltirmesini, hedeflere ulaflmas›n›, birlik ve uyum sa¤lay›c› roller üstlenmesini sa¤lamakt›r. K›saca; tüm bu faktörleri gerçeklefltirebilmek için bir liderin ekibini motive edebilecek de¤erlere
ve do¤ru yöntemlere sahip olmas› gerekir. Sonuç olarak, bir flirketin baflar›s›nda belirleyici olan ekibin baflar›s›d›r.
Dünya çap›ndaki flirketlere bakt›¤›m›zda
da hiçbir flirketin sadece bir lider taraf›ndan idare edildi¤ini göremezsiniz. Baflar›l› olman›n en önemli etkeni ekip baflar›s›d›r.
Bugün önemli olan sadece ürün ya da
hizmet kalitesi de¤il, ayn› zamanda kaynaklar›n verimli yönetimi ve sektöre getirilen yenilikçiliktir. Liderli¤i ve baflar›y›
sürekli k›lmak için, dürüst davranman›n, adil olman›n ve inand›¤›n›z yolda
araflt›rma yaparak çok çal›flman›n önemli oldu¤una inan›yorum.

