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Bencillikten, bensizli€e

gidifl yolculu€u…

kalbini toplumsal hizmet yapmaya adam›fl, ola¤anüstü sonuçlar getiren bir lider
sinan yaman. daha güzeli, vaktinin ço¤unu, haftada 100 saatini ülkemizde en çok
eksikli¤ini çekti¤imiz konuya ay›r›yor. 6 y›ld›r lider yetifltiriyor. genç liderleri
bulup, yetifltirmek için, binlerce üniversite ö¤rencisi aras›ndan özenle her y›l 15
kifliyi seçiyor. vizyonu ile oluflturdu¤u young guru akademi (yga) liderli¤ini de
yetifltirdi¤i 2 YGA mezununa b›rakt› k›sa bir süre önce. bencillikten, bensizli¤e gidifl
yolculu¤u olarak tan›ml›yor bunu kendisi. bu söyleflide sizlere çok samimi ve içten
bir lideri tan›tmak istiyorum. tabii, e¤er tan›flmad›ysan›z...
sinan yaman ismini un›lever’den ayr›l›p, liderlikle ilgili bir kitap yazd›¤› dönemde
duymufltum. neredeyse bir flehir efsanesi idi o zamanlar. un›lever flirketi’ndeki çok
baflar›l› oldu¤u söylenen pazarlama kariyerini ustal›kla devam ettirmek yerine,
flirketinden ayr›larak, hayalini gerçeklefltirecekti…
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Sinan Bey, okurlar›m›za klasik olarak
sizi tan›tmak isterim, kaç y›l›nda
do€dunuz, çocuklu€unuz nerede geçti, hangi okullarda okudunuz?
‹nsano€lunun dünyadan ayr›l›p, aya ilk
ayak bast›€› gün dünyaya gelmiflim. 23
Temmuz 1969. Annem ö€retmen, babam idealist bir hakim. fiu an oturdu€um ev, benim 16. evim, memur çocu€u olarak Türkiye’yi bafltan afla€› gezdik. E€itim yolculu€u ise flöyle; Ankara
Te€men Kalmaz ‹lkokulu, ard›ndan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, son durak
ODTÜ.
‹fl hayat›n›za nas›l bafllad›n›z, içinizdeki sosyal liderlik projeleri nas›l geliflti?
ODTÜ’de iyi bir ö€renci de€ildim, vaktimin ço€unu, anfilerde de€il, ODTÜ
ormanlar›nda geçirdim. ‹ki önemli
dostla tan›flt›m ODTÜ ormanlar›nda;
Friedrich Nietzsche ve Yunus Emre.
Mülakatlar sonucu Unilever’e bafllad›m.
10 y›l kadar sat›fl ve pazarlama kariyeri
yapt›m, global inovasyon tak›m›nda çal›flt›m. Yurtd›fl›nda pek çok ülkede
araflt›rma ve e€itim programlar›na kat›ld›m, farkl› kültürlerdeki liderli€i anlama ve paylaflma flans›m oldu. Son görevimde 22 ülkeden sorumlu olarak, global dünya markalar›n›n uluslararas›
stratejilerini haz›rl›yordum.
Siz kariyerinizde 2002 y›l›nda farkl›
bir konuya e€ildiniz. Bu geçifli ve
Guru akademiyi nas›l kurdu€unuzu
okurlarla paylafl›r m›s›n›z?
Asl›nda farkl› bir dönüfl yapt›m say›lmaz. Unilever’de çal›flt›€›m dönemde
de sosyal sorumlu yöneticilerden oluflan 40 kiflilik bir grup kurmufltum.
Ayda bir bir araya gelip, liderlikle ilgili
son yaz›lan kitaplar› okuyor ve üzerinde tart›fl›yorduk. Sadece okuyan, konuflan bir felsefe klubü de€ildi, haftasonlar› da 2 saat flirketin yan›ndaki dezavantajl› ilkö€retim okulunda- Mürvet
Han›m ‹lkö€retim Okulu- çocuklara
okumay›, s›rad›fl› düflünmeyi, yarat›c›
yazmay› ö€retmeye, sevdirmeye çal›fl›-

yorduk. Al›fl›lan so€uk
kütüphanelerden çok
farkl›, çocuklar›n içinde bulunmaktan büyük keyif ald›klar› bir
kütüphane infla ettik.
Tüm masraflar›n› gönüllü olarak bizler karfl›lad›k.
Bu sosyal sorumluluk
projesi o dönemde ifl
yo€unlu€umdan haftada 5 saatimi al›yordu.
fiimdi haftada 100 saatimi al›yor. Hayalimiz
yine ayn›:
“Okuyan, düflünen,
paylaflan, sosyal sorumlu gelece€in liderlerini yetifltirmek”.
Proje derinleflti ve geniflledi. O zaman sadece 1 kütüphanede yap›yorduk, flu an Türkiye’de 20 ilde 64 YGA
Yarat›c› Kütüphanesi’nde yap›yoruz. O zaman gönüllü say›m›z 40 kifliydi. Bugün 40 bin kifli oldu.
Young Guru Academy (YGA) nas›l
bir oluflum?
Vizyonu; daha iyi bir Türkiye, daha iyi
bir gelecek için sosyal sorumlu liderler
yetifltirmek olan, kar amac› gütmeyen
uluslararas› bir sivil toplum örgütüdür.
Gelece€in liderlerini keflfeder, yetifltirir
ve gelifltirir. Lider adaylar›n›n seçim süreci, Türkiye’nin ve dünyan›n önde gelen üniversitelerinde -Harvard, Stanford, Berkeley gibi - YGA Liderlik Seminerleri ile bafllar.

6000 aday aras›ndan seçilen 2000 kifli,
bu seminerlere kat›l›r. Ard›ndan, 200
kifliyle birebir mülakat yap›l›r. Seçilen
50 s›rad›fl› lider aday›, YGA’n›n sosyal
sorumluluk projelerinde görev al›r. 1
y›l boyunca ekip halinde çal›flt›klar›
proje atölyelerinde, flu YGA fliirindeki
yetkinlikler aç›s›ndan de€erlendirilirler:
Proje atölyelerinden seçilen 15 genç, ‹stanbul’da düzenlenen 1 haftal›k yo€un
YGA Uluslararas› Liderlik Okulu’na kat›l›r. Liderlik Okulu’nu baflar›yla tamamlayan 7 lider aday› ise, ABD’de
gerçeklefltirilen 2 haftal›k YGA Amerika
Liderlik Kamp›’na kat›lma hakk› kaza-

dünyay› de¤ifltirece¤ine inanacak kadar idealist,
hayalinin önündeki engelleri görecek kadar da gerçekçi...
engelleri kald›rmay› deneyecek kadar cesur,
s›rad›fl› hayal ortaklar› ile çal›flabilecek kadar da uyumlu...
kendine yapabilece¤i en büyük yard›m›n,
baflkalar›na yard›m etmek oldu¤unu bilen bir bencilseniz...
sosyal sorumluluk sahibi, baflar›l›
çift kanatl› bir lider olmay› hayal ediyorsan›z,
sizi tan›maktan onur duyar›z...
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n›r. Bu YGA program›nda, genç liderler, 70’e yak›n de€erli konuflmac›n›n
baflar› hikayeleri ile beslenip, vizyonlar›n› geniflletirler.
Liderlik becerilerini; daha iyi bir dünya
için birlikte kurduklar› hayallerini sosyal
sorumluluk projelerine dönüfltürüp hayata geçirirken gelifltirirler.
Sinan Bey, sizin yetiflmelerinde katk›da bulundu€unuz bu gençler nas›l
projeler yapmaktalar?
Bugüne kadar genç lider adaylarlar›n›n
oluflturdu€u sosyal sorumluluk projeleri;
“Oku Düflün Paylafl, Kör Liderler, ‹stanbul Kültür Elçileri, Y›ld›zlar Koruma Alt›nda, Kardelen Ö€retmenler Liderlik
Kamp›, Hizmetkar Liderlik ve Anadolu’ya Beyin Göçü” projeleridir. YGA, Oku
Düflün Paylafl projesi ile 2000 y›l›ndan
beri, “Okuyan, s›rad›fl› düflünen ve fikirlerini özgürce paylaflan genç beyinler”
yetifltirmek için 22 ilde, 64 YGA yarat›c›
kütüphanesinde hizmet veriyor.
Amerika Liderlik Kamp›’n›n ard›ndan Li-
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derlik Geliflim Program› bafllar. Program
kapsam›nda YGA mezunlar›, 6 haftada
bir, Türkiye’nin farkl› flehirlerinde bir
araya gelirler. Liderlik Atölyesi ve Lider
Koçlu€u seanslar› yap›l›r. Detayl› bilgiye
www.yga.org.tr sitesinden ulafl›labilir.
YGA sadece üniversite ö€rencilerine
mi aç›k olarak yürütülmekte?
Son 2 y›ld›r ilginç bir geliflme oldu, çok
uluslu firmalar da bu programa dahil olmak istediler. YGA Liderlik Program›’na
lisans, master ve doktora ö€rencilerini
kabul ediyorduk. Çokuluslu firmalar,
flirketlerinden seçtikleri High Potential
genç yöneticilerin de bu s›rad›fl› Liderlik
Program›’na kat›lmas›n› önerdiler. Önerdikleri adaylarla mülakat yapt›k. Seçilenler YGA Liderlik Program›’na kat›lmaya hak kazand›. ‹ki senedir Liderlik
Program›’na Fritolay, Garanti Bankas›,
Unilever, Turkcell’den de genç yöneticiler ald›k, flimdi bu yöneticiler, flirketlerinin sosyal sorumluluk projelerine
kalpten ve içten liderlik etmekteler.

YGA bünyesindeki gençlere nas›l hayaller kurduruyorsunuz?
Bu gruba özgür beyinler diyorum. ODTÜ’de yapt›€›m bir konuflmada gençlere dedim ki: “Sizler ODTÜ’lü olarak,
bir ifle girmeyi de€il, bir ifl kurmay› hayal edin. ‹yi bir ifl kurup Türkiye’nin
önünü açmay› hayal etmelisiniz, istihdam yaratmay› hayal etmelisiniz. Bizim
20 y›l önce kurdu€umuz hayallerin ayn›s›n› kurarsan›z, Türkiye ileri gitmez,
daha ötesini düflünmeniz laz›m.”
Liderlikte “Bencilli€in yerini bensizlik alacak” derken ne demek istiyorsunuz? “Kendine yapabilece€i en büyük yard›m›n baflkalar›na yard›m etmek oldu€unu bilen benciller, liderli€i yeniden tan›mlayacak” diyorsunuz.
Bu nas›l bir ö€renme süreci olacak?
IBM flirketi dünya çap›ndaki world pre-

hayalim daha iyi bir
türkiye, daha iyi bir
gelecek için gençlerin
hayal kurmalar›,
hayallerini
projelendirmeleri,
projelerini hayata
geçirmeleriydi.
onlar›n önünü
aç›p projelerini
hayata geçirmelerine
yard›m etti¤imde
asl›nda benim hayalim
gerçekleflmifl oluyor.
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sident aday› HP üst düzey yöneticilere çok özel bir program bafllatt›. 3 ay boyunca bu tak›m Vietnam’da yaflayacak. Vietnam’da
önemli bir sosyal yaraya çözüm
bulmak için sosyal sorumluluk
projesi üretecekler.
Bencillik yerine bensizli€in oldu€u, krediyi kimin ald›€›n›n önemli
olmad›€› iklimlerde flirketler baflar›l› olacakt›r diye düflünmekteyim.
Liderlik kabiliyetleri art›k Harvard’›n yuvarlak anfilerinde de€il,
hayat›n içinde, daha iyi bir dünya
için birlikte sosyal sorumluluk
projeleri üretirken ve hayata geçirirken gelifltirilecek. Bu yepyeni bir
liderlik kavram›. Bu vizyona sahip
baz› çok uluslu firmalar›n üst düzey yöneticileri - Fritolay, Boehringer Ingelheim, Tesco, Eureko, Yap›
Kredi Yat›r›m- gibi YGA’n›n sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almaya bafllad›lar.
Bugün siz liderlik kavram›n› nas›l aktar›yorsunuz?
Önümüzdeki dönemde liderli€in tan›m›
de€iflecek. Karizmatik, haval›, süslü
cümleler kuran liderlerin yerini, daha az
konuflan, daha çok ifl yapan, d›fla dönmeden önce içe dönmüfl, içi zengin, içten ve mütevazi, liderler alacak diye düflünüyorum.
Kendine yapabilece€i en büyük yard›m›n baflkalar›na yard›m etmek oldu€unu
bilenler, liderli€i yeniden tan›mlayacak.
IQ, EQ’nun yerini, yeni bir kavram alacak: CQ-Vicdani Zeka.
Sokaklarda daha çok görme engelli olacak. Metrolarda daha çok insan kitap
okuyacak. Daha çok üniversite mezunu,
kariyerine bafllamadan önce sivil toplum
örgütlerinde daha iyi bir Türkiye için
gönüllü görev alacak.
20 Aral›k günü Lütfi K›rdar Kongre
Saray›’nda düzenlenen Liderlik Konferans›’ndan bahseder misiniz ?
Bu y›l düzenlenen YGA Liderlik Konfe-

rans›’na, 73 üniversiteden 5086 baflvuru
aras›ndan seçilen 1800 lider aday› kat›ld›. “Kendi potansiyelinin ve de€erlerinin
fark›nda olan, daha iyi bir Türkiye ve
daha iyi bir dünya için hayal kuran ve
bu hayalleri projelendirip hayata geçiren
genç liderler yetifltirmeyi amaçl›yoruz.
Sadece baflar›l› bir kariyere sahip olmay›
isteyen tek kanatl› liderler de€il; hem
baflar›l› hem de sosyal sorumlu olmay›
hayal eden çift kanatl›lar...” bizim hedefimiz.
Sinan Bey, bundan sonras› için sizi en
çok neler heyecanland›r›yor?
6 y›l evvel Young Guru Academy’yi kurarken benim bir hayalim vard›, seçti€imiz lider adaylar› da bu hayalin ortaklar›yd›. Üniversiteden mezun oldular,
YGA Uluslararas› Liderlik Okulu ve
Amerika Liderlik Kamp›’n› baflar›yla tamamlad›lar, de€iflik firmalarda profesyonel göreve bafllad›lar.
Ayn› zamanda kendi sosyal sorumluluk
projelerine liderlik ediyorlar, onlar›n hayalleri var, flimdi ben onlar›n hayal orta€›y›m. fiu an beni en çok heyecanland›ran, onlar›n hayallerini gerçeklefltirmelerine yard›m etmek.

Hayalim daha iyi bir Türkiye, daha iyi
bir gelecek için gençlerin hayal kurmalar›, hayallerini projelendirmeleri, projelerini hayata geçirmeleriydi.
Onlar›n önünü aç›p projelerini hayata
geçirmelerine yard›m etti€imde asl›nda
benim hayalim gerçekleflmifl oluyor.
Özetle, tüm bunlar› kendim için yap›yorum. Kendime yapabilece€im en büyük
yard›m›n baflkalar›na yard›m etmek oldu€unu düflünen bir bencilim ben.
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