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Güvenerek
bafllamak...
serdar sözeri, actav›s ilaç
flirketi’nin türkiye ülke müdürü.
ilaç sektörünün çok yak›ndan
tan›d›¤› bir yönetici. uzun
y›llard›r liderlik koltu¤unda
oturmakla kalm›yor, deneyimlerini
bir dönem profesyonel koçluk
yaparak da devam ettirmifl. kendi
liderlik de¤erlerinin en üst
s›ras›nda “insana önem vermek,
ona inanmak ve güvenerek
bafllamak” yer al›yor... sözeri,
liderlik konusunda yüzlerce
makaleden ö¤renilemeyecek, çok
ayd›nlat›c› görüfllerini ceo’s
okurlar›m›zla paylaflt›.
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Serdar Sözeri’yi okurlar›m›za tan›tmak isteriz...
K›sa bir biyografik bilgi olarak, 1957
do¤umlu, evli ve iki erkek çoçuk babas›
oldu¤umu söyleyebilirim. T›p doktoruyum ama kendime t›p mezunuyum demeyi tercih ediyorum. Çünkü 22 y›ld›r
elimi herhangi bir hastaya sürmedim.
Tüm bu süre içinde ilaç sanayiindeki kariyerimi gelifltirdim. Eflim de ayn› sektörden, eczac›. Kendisiyle, ilk çal›flt›¤›m
firmada tan›flt›k. Bir anlamda; birlikte
hem kariyerimizi, hem de iyi birer insan
olarak yetiflmelerini amaçlad›¤›m›z iki
o¤lumuzu büyüttü¤ümüz, iyi ve mutlu
bir aile ortam› oluflturduk.
Özellikle ilaç endüstrisinde çal›flma
fikri sizde nas›l geliflmiflti, tavsiye
eder misiniz?
Do¤rusunu söylemek gerekirse, bafllang›çta ilaç sanayisinde çal›flma fleklinde
bir vizyonum yoktu. Asl›nda, memur ailesinde yetiflmifl biri olarak, doktorluk
gibi bir mesle¤i icra etmeyi b›rak›p da
endüstriye geçmek çok kolay oluflturabilece¤im bir vizyon da de¤ildi. Ama,
doktorlu¤u nas›l yapmayaca¤›m konusundaki görüflüm çok belirgindi; e¤er
arzulad›¤›m idealist ölçüler içerisinde
kalarak yapamazsam, ya da arzulad›¤›m
branflta çal›flamazsam doktorluk yapmaya devam etmeyecektim. Kendimi gelifltirmek istedi¤im, uzmanlaflmay› arzulad›¤›m t›p alan› psikiyatri idi. Bu konuda
gayet iyiydim, sürekli okuyarak kendimi
gelifltiriyordum. Ancak, o y›llar›n kendine özgü koflullar› içinde doktorlar çok
horlan›yordu. Mezuniyet sonras›ndaki
t›p kariyerimizi gelifltirmemizin önündeki yollar sürekli olarak gayet de keyfi biçimlerde de¤ifliyor, ya da seçimler son
derece keyfi ve tarafl› biçimde yap›l›yordu. Hala zaman zaman kendimi, çok arzulad›¤›m bu uzmanl›¤› gelifltirme imkan›n› sonuna kadar kovalad›m m› fleklinde sorgularken bulurum ama elimden
geleni yapt›¤›m› söyleyebilirim. Bunun
alternatifi, tercih etmedi¤im bir t›p branfl›nda, tercih etmedi¤im bir merkezde

psikiyatrist olma iste¤i ile yönetici olma iste¤inin, birçok
yönüyle, ortak güdü ya da e¤ilimlerden kaynakland›¤›n›
düflünüyorum. benim için ikisinde de ortak olan bir fleyler
var; insanlar› anlamak, daha mutlu ve baflar›l› olmalar›na
yard›mc› olmak, biraz da, var olan sert ortak yarg› ve
de¤erlerin d›fl›na ç›karak, farkl› bakabilmek ve bu bak›fl›
hayata geçirebilmek.
çal›flmak fleklinde olacakt›. Bunun yerine, insan yönetimi, liderlik ve ayn› zamanda farkl› bak›fl aç›lar›yla yarat›c›
projeler gelifltirme imkanlar›n› sa¤layaca¤›n› düflündü¤üm ve benim mesle¤ime en yak›n olan sanayiye, ilaç sanayisine geçmeye karar verdim. Psikiyatrist olma iste¤i ile yönetici olma iste¤inin, birçok yönüyle, ortak güdü ya da e¤ilimlerden kaynakland›¤›n› düflünüyorum. Benim için ikisinde de ortak olan bir fleyler
var; insanlar› anlamak, daha mutlu ve
baflar›l› olmalar›na yard›mc› olmak, biraz da, var olan sert ortak yarg› ve de¤erlerin d›fl›na ç›karak, farkl› bakabilmek ve bu bak›fl› hayata geçirebilmek.
Bende ilaç sanayisinde çal›flma fikri böyle geliflti. Bu sanayi “iyi yöneticilik”, “iyi

liderlik” prati¤i için iyi bir zemin sa¤lamakta. Dolay›s›yla, bu türden e¤ilimleri
olanlara tavsiye ederim tabii ki.
Bu zamana kadarki liderlik deneyiminizde oluflan do¤rular›n›z›n özet bilgilerini okurlar›m›zla nas›l paylaflmak
istersiniz?
Benim liderlik prati¤imde çok önem
verdi¤im, “kendi liderlik de¤erlerim” diye adland›rabilece¤im baz› anlay›fl ya da
al›flkanl›klar›m belirdi zaman içinde.
Bunlar› flöyle s›ralayabilrim; insana
önem vermek, ona inanmak ve güvenerek bafllamak, önce bütünü görmek,
kendi geliflmifl yanlar›m› en iyi flekilde
kullanmay› ö¤renirken daha az geliflmifl
yanlar›m konusunda aç›kça destek al-
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lar›nda gizli, do¤ufltan bir olgu de¤il.
Evet, belki bunlar›n da önemi var, ama
karizma ile liderli¤i birbirine kar›flt›rmamak ya da birbiriyle ayn› tutmamak gerek. Bu önemli bir hata. Böyle bakarsak
sadece göz önünde olan, büyük mevkiileri iflgal eden insanlar› lider olarak alg›lama e¤ilimine giriyoruz ki bunun sonucunda, popüler “celebrity” kültürüne
uygun bir “celebrity leaders” katman›
oluflturuyoruz. Ulafl›lmas› zor, hayranSizin için liderlik ne ifade ediyor?
l›kla bak›lan, g›pta edilen, yücelefltirilen
Benim için liderlik bir insan›n ilk bak›flliderlerin flirketlerine (ya da ülkelerine
ta üzerinden f›flk›ran, sanki kromozomve dünyaya) ne tür zararlar
verebildiklerini de gördük!
Yani, liderlik düflündü¤ümüzden daha çok, var olan
bir nitelik. Ama, bu “ünlü”
anlay›fl›ndan dolay› içimizdeki liderlik unsurlar›na yabanc›lafl›yoruz, onlar› sergileme hakk›n› sadece bir avuç
“ayr›cal›kl›” lidere b›rak›yoruz sanki. Onlar›n da bu ayr›cal›¤› nerelere vard›rabildi¤ini görüyoruz. Asl›nda,
“durumsal liderlik” kavram›
tüm liderli¤i izah etmese de
oldukça önemli. Yani, her
insan farkl› durum ve ortamlarda, kendi güçlü oldu¤u,
iyi bildi¤i alanlarda liderlik
sergileyebilir ve çok yararl›
olabilir. Yönetici-liderler olarak da bizim görevimizin yönetti¤imiz organizasyonlarda
bu tür “kendili¤inden ortaya
ç›kan” liderliklere uygun bir
zemin oluflturmak, yönetti¤imiz organizasyonu kendi
liderlik tahakkümümüz alt›na almamak oldu¤unu düyönetici-liderler olarak bizim
flünüyorum.
görevimizin yönetti¤imiz
mak, kendi kiflilik özelliklerimi bir yana
b›rakmadan, gerekli durumlarda farkl›
liderlik yaklafl›mlar›n› sergileyebilmek,
yani, insanlar› “flafl›rtmadan” farkl› durumlarda farkl› (ve gerekli) davran›fllar›
sergileyebilmek, birbirinden çok farkl›
özellikteki insanlarla bir arada çal›flabilmek ve onlar› ayn› amaç do¤rultusunda
seferber edebilmek.

organizasyonlarda
“kendili¤inden ortaya ç›kan”
liderliklere uygun bir zemin
oluflturmak, yönetti¤imiz
organizasyonu kendi liderlik
tahakkümümüz alt›na almamak
oldu¤unu düflünüyorum.

6

CEO’s / 2009/ Say›: 62

10 y›l önce liderli¤i nas›l
görmekteydiniz?
10 y›l önce çok daha müdaheleci, rol modeli olmay›,
hatta “kendim yapma”y› ön
planda tutan bir liderlik tar-

z›m vard›. Ayr›ca, belli tip insanlarla çal›flmay› tercih etme e¤ilimim çok güçlüydü. Kendili¤indencilikten daha çok,
her fleyi planla, programla izah etmeyi
ve uzun vadeli geliflim planlar› yapmay›
tercih ederdim. fiimdi, bir vizyonu ortak
biçimde oluflturmak ve bu vizyon çerçevesinde (uygun ve çok farkl› beceri ve
tarzlara sahip) insanlar› bir araya getirip
iflin geliflimini onlar›n etkileflimi ile sa¤lamak konusunda uzmanlaflm›fl hissediyorum kendimi.
Bir dönem, flirketlerin üst düzey yöneticilerine mentorluk yapt›n›z, bu size nas›l bir perspektif kazand›rd›?
‹ki y›l süreyle “profesyonel koç” olarak
çal›flt›m. Buna “mentorluk” yerine koçluk deme e¤ilimindeyim kiflisel olarak,
çünkü mentorluk biraz daha flirket içi
bir olay ve daha çok kariyer geliflimi
amaçl›. Koçlu¤un s›n›rlar› ise flirket d›fl›na daha çok uzan›yor ve bireysel geliflim
odakl›l›¤› daha belirgin (tabii bunlar›
farkl› tarif edenler de olabilir). Türkiye’nin çok büyük flirketlerinde oldukça
üst düzey yöneticilere koçluk yapt›m,
baz› projeler hala (uzun süreli olmalar›
nedeniyle) devam ediyor. Bu süreç benim liderlik tarz›ma inan›lmaz derecede
katk›da bulundu. Öncelikle, koçluk sayesinde birçok liderin günlük prati¤i içine girdim. Bu çok farkl› insalanlar› ve liderlik tarzlar›n› tan›mak benim liderlik
anlay›fl›m› çok boyutlu bir hale getirdi.
Kimiyle empati kurdum, kimini gözlerken neyin yap›lmas› ya da yap›lmamas›
gerekti¤i yönündeki flüphelerimi giderme f›rsat›n› buldum. Baz›lar›nda son derece önemli fleyler ö¤rendim. En önemlisi de, liderli¤ini yapt›¤›m kuruluflun sorunlar› içinde kaybolmama, tüm olan›
biteni bir anlamda bir satranç tahtas› gibi görebilme, içine girifl ve ç›k›fllar›m›
durumun gereksinimine göre ayarlayabilme yetene¤ini gelifltirdim. Yani, özellikle stratejik ve vizyoner liderlik özelliklerini sergileyebilmek içine gerekli
olan “d›fltan bakabilme- mesafeli kalabilme” gibi bir meziyeti en iyi düzeyde
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edindim. fiimdi, bu “d›flar›dan bakabilme” meziyeti ile gereken yerlerde en ince ayr›nt›s›nda kadar “içeride olabilme”
aras›ndaki gidifl geliflleri ak›c› bir flekilde
gerçeklefltirebilmek bana büyük bir rahatl›k ve ayn› zamanda da haz veriyor.
San›r›m bu benimle çal›flan ifl arkadafllar›ma da rahatl›k ve güven veriyor, onlar›
daha da motive ediyor.
Türkiye’deki yöneticilerde en s›kl›kla
geliflmeye aç›k yönlerin hangileri oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Öncelikle, yöneticilik ve liderlik aç›s›ndan insan hamurumuzun çok önemli
avantajlara sahip oldu¤una içtenlikle
inan›yorum. Bizim oldukça pragmatizme
aç›k, yenilikçi (hatta bazen afl›r›), farkl›
kültürlerle çal›flmaya al›flk›n bir hamurumuz var ki bunlar önemli avantajlar. Ayr›ca, teknik olarak iyi yetiflmifl, yabanc›
diller bilen insan say›m›z da oldukça
fazla. Ama iki nokta bize dezavantaj sa¤lamakta diye düflünüyorum; kültürel de¤erlerimizi yeterince güçlü ve belirgin
olarak (tan›mlayamamam›z ve) tafl›mamam›z ve toplumsal e¤itim düzeyimizin
gereken düzeyde olmamas›. Birinci eksiklik bize, de¤erlere ba¤l›, süreklili¤i
olan bir liderlik tarz› oluflturma konusunda dezavantaj getiriyor. ‹kinci eksiklik ise, bireysel olarak iyi e¤itim alm›fl
olanlar› bile olumsuz etkileyen toplumsal e¤itim yetersizli¤i. Burada sadece
teknik e¤itimden de¤il, sosyo-kültürel
zemini oluflturan tüm unsurlardan söz
ediyorum. Burada önemli bir yetersizli¤imiz var. En e¤itimlilerimiz bile bu dalgan›n içinde kaybolup gidiyor. Futbol
maçlar›na gidip de en fanatik seyircilerin
sergiledi¤i davran›fllar› rahatl›kla sergileyebilen birçok üst düzey yönetici biliyorum. Bu durumun en belirgin d›fla vurumlar›ndan biri “politik olma” olgusunda kendisini gösteriyor. Bir zamanlar
ben de kendimi “politik olamam, hofllanmam da” fleklinde tarif ediyordum.
Bunun bana özgü bir davran›fl oldu¤unu
düflünür ve yüceltirdim bu reddediflimi.
“Politik olmak” tümüyle olumsuz bir ol-
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her insan farkl› durum ve ortamlarda, kendi güçlü
oldu¤u, iyi bildi¤i alanlarda liderlik sergileyebilir
ve çok yararl› olabilir.
guydu yani. Zaman içinde giderek bu alg›lamam de¤iflti. “Politik olmak” diye
olumsuz bir anlam verdi¤imiz fleyin asl›nda “iliflki yönetimi” oldu¤unu ve bunun da, özellikle üst düzey pozisyonlarda görevin kaç›n›lmaz (zorunlu) ve
önemli bir unsurunu oluflturdu¤unu
gördüm.
Üst düzey bir liderlik için ittifaklar yapmak, ikna etmek, empati oluflturmak,
davran›fllar› gerekti¤inde di¤erlerine göre biraz düzenleyebilmek, gerekti¤inde,
iki ad›m ileri s›çrayabilmek için bir ad›m
geri çekilebilmek çok önemli. Ama, koç-

luk prati¤imde de çok s›k rastlad›¤›m;
birçok genç yöneticimizin, hatta oldukça
deneyimli yöneticilerimizin bile bu y›k›c› varsay›mdan fliddetli bir biçimde nasiplerini alm›fl olmalar›yd›. Bir nevi “delikanl›l›k” kültürü onlara “politik” olmay› kötü gösteriyordu. Gerçek yaflamda
“politik” davrananlar bile bunu sanki
sakl›yorlar, kendilerini biraz suçlu hissediyorlard›. Bir nevi toplumsal e¤itim eksikli¤inin sonucu oldu¤una inand›¤›m
bu “delikanl›l›k” kültürünün liderlik
prati¤ine oldukça olumsuz etkileri oldu¤una inan›yorum.
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ru bildiklerini bu kurulufllara oldu¤u gibi dayatma e¤iliminde oluyor, o kuruluflu o anki konumuna getiren parlak çaba
ve fikirleri neredeyse yok say›yorlar, küçük görüyorlar. Bu çok tehlikeli. Zaten
akl› bafl›nda bir kobi iflletmecisi de bu
noktada tepki gösteriyor.
Birçok proje böylelikle, ehil olmayan d›fl
destekçiler nedeniyle do¤madan ölüyor.
Kobi sahiplerini bir araya getirecek ve
hem deneyim aktar›m› hem de küçük
bir grup halinde d›fl desteklerden yararlanma olanaklar› sa¤layacak ortamlar›n
oluflturulmas› kobiler için önemli bir geliflim f›rsat›, d›fl destek sa¤layan kurulufllar için de önemli bir ifl f›rsat› oluflturacak kanaatindeyim.

üst düzey bir liderlik için ittifaklar yapmak, ikna etmek,
empati oluflturmak, davran›fllar› gerekti¤inde
di¤erlerine göre biraz düzenleyebilmek,
gerekti¤inde, iki ad›m ileri s›çrayabilmek için bir ad›m
geri çekilebilmek çok önemli.
Kobiler için ne tür programlar yap›larak, baz› yönetim ve liderlik eksiklikleri kapat›labilir?
Koçluk ve dan›flmanl›k deneyimim s›ras›nda birkaç kobi’ye katk›da bulunma
f›rsat›m oldu. Kobiler iyi yönetim prati¤i
konusunda çok açlar ve çok ufak destekler bile onlarda çok önemli kazançlar
sa¤layabiliyor. Ne yaz›k ki tüm kobi sahipleri d›flar›dan al›nacak bu türden desteklere pek aç›k görünmüyor. Tabii bir
de iflin parasal yan› var; bir dan›flman›n
ücretini ödemek de onlara çok pahal›
geliyor. Ama bu cesareti gösterenler, dan›flman konusunda iyi bir seçim de yap-
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m›fllarsa, ödedikleri paran›n karfl›l›¤›n›
çok fazlas›yla ald›klar›n› görüyorlar.
Kobilerde, ortaklar aras› iliflkilerin yürütülmesinden, basit ve etkili bütçe sistemlerine, maafl ve prim politikalar›ndan sat›fl güçlerinin oluflturulmas› ve yürütülmesine kadar birçok alanda detsek gereksinimi mevcut. Ama, çok önemli bir
nokta, kobilere bu destek sa¤lan›rken
onlar› o anki konumlar›na getiren “güçlü
yanlar›”n›n “geliflmifl sistemler” u¤runa
ortadan kald›r›lmaya giriflilmesi. D›flar›dan destek veren birçok kifli ya da kurulufl çok bürokratik bir tarzda kendi do¤-

Actavis bünyesinde ilk 100 gün neleri
yapmay› planlad›n›z? Sizi nas›l hedefler bekliyor?
Ülke Müdürü olarak, Actavis bünyesinde henüz 100 günüm dolmad›, yar›s›nda say›l›r›m. Ama, bu dönemin hedeflerini flöyle s›ralayabilirim; Actavis Türkiye’nin farkl› birimleri aras›nda etkin bir
koordinasyonun sa¤lanmas›, önümüzdeki y›l bafl›ndan itibaren gerçekleflecek
agresif bir lansman ve büyüme süreci
için gerekli zeminin oluflturulmas› /sa¤lamlaflt›r›lmas›, Sat›fl /Medikal Pazarlama yap›m›z›n, jenerik ilaç iflinin temel
ilkelerine uygun bir verimlilik anlay›fl›
ile yeniden hizalanmas›, Actavis ve
ürünlerinin markalar›n›n, doktor ve eczac›lar›m›z›n bilinçli olarak tercih edece¤i markalar haline gelebilmesi için
yarat›c› medikal pazarlama tekniklerinin uygulanabilme zeminin oluflturulmas›, Actavis’in birçok ulusta yer alan
flirketleri aras›nda 2010 y›l›nda en
yüksek büyüme h›z›na ulaflabilecek yeni ürün giriflini sa¤lamak, lider kadromuzu önemli transferlerle güçlendirmek, tüm bu yeniden yap›lanma s›ras›nda var olan bütçe hedeflerinin gerçeklefltirilmesi ve Actavis’i, çal›flanlar›n›n hem mutlu hem de baflar›l› oldu¤u
bir flirket haline getirmek.

