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SAP Türkiye Genel Müdürü Keskin: 

Kadına iş dünyasında 
fırsat eşitliği yaratmayı 
sorumluluklarım 
arasında sayıyorum

Farklı bakış açıları 
ve yaratıcılıklarıyla 
kadınların çalıştıkları 
kurumlara önemli 
katkılar sağladığını 
söyleyen SAP Türkiye 
Genel Müdürü 
Keskin, cinsiyet farkı 
gözetmeksizin doğru 
işe doğru kişinin 
yönlendirilmesinin 
önemli olduğunu 
vurguladı. Keskin, 
kadınların iş 
dünyasında 
potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini 
sağlayacak proaktif 
adımları atmaya 
çalıştığını belirtti.

23   yıldır görev bilişim sektöründe görev aldığını belirten SAP Türkiye  Genel 
Müdürü Zeynep Keskin,  hızla değişen teknolojinin getirdiği dinamizm, 
kadın yöneticilerin bu sektörü seçmelerinde önemli bir faktör olduğunu 
söyledi. Kariyeri boyunca kadın olmanın avantaj ya da dezavantajını 

hissetmediğine değinen Keskin, “İşimi iyi yaptığım sürece başarılı oldum ve ilerledim” dedi. 
Cinsiyet farkı gözetmeksizin doğru işe doğru kişinin yönlendirilmesinin önemli olduğuna 
inanan Keskin, teknoloji sektöründe özellikler sayesinde liderliğe ulaşıldığını, kadınlara ait 
bazı özelliklerin bu süreci daha kolay geçmesine yardımcı olabildiğini anlattı.

Kadın yöneticilerin farklı bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çalıştıkları kurumlara önemli 
katkılar sağladığını dile getiren Keskin, “Kadın-erkek diye ayırmadan doğru işi en iyi şekilde 
yapma isteğinin öneminin farkındayım. Bu açıdan, değiştirmek istediğim bir şey varsa o da 
bu konudaki ön yargıların yıkılmasıdır. SAP Türkiye ailesine katılmamdan kısa süre sonra, 
yönetim kademesindeki kadın çalışanların oranı yüzde 43’e yükseldi” diye konuştu.

“Kadınların son yıllarda bilişim sektördeki yükselişini, hızlı ve sürekli yenilikçi olmayı 
gerektiren bu sektörde; kadın yöneticilerin inovatif düşünme, empati yapabilme gibi 
özelliklerini ön plana çıkararak başarılı olmalarına bağlayabiliriz” diyen Keskin, kadına 
iş dünyasında fırsat eşitliği yaratmayı yönetici olarak sorumlulukları arasında saydığını, 
kadınların iş dünyasında potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayacak proaktif adımları 
atmaya çalıştığının altını çizdi.

* Bu sektörde çeşitli satış ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında 23 yıldır görev yapıyorum. 
Daha önce Siemens (Simko), NCR, Digital-Compaq-HP ve Cisco firmalarında çalıştım. SAP 
bünyesine geçmeden önce, HP’de Kurumsal Depolama, Sunucu ve Ağ Ürünleri (Enterprise 
Server Storage and Network) Grubu’nun Ülke Direktörü olarak görev yapıyordum. 1 Haziran 
2012 tarihinden bu yana da SAP Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bu sektörü 
seçmemin en büyük nedeni, teknolojinin çok dinamik değerlerle kendini sürekli yenilemesi 
ve geleceğe ışık tutarak bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıracak çözümler 
sunması. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de teknoloji, hayatın her alanında güçlü varlığını 
sürdürecek. SAP Türkiye, yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştirerek güçlü iş modelleri 
oluşturma, kurumların inovasyon ve büyüme ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle keyifli bir 
çalışma alanı yaratıyor.

** Kariyerim boyunca kadın olmanın avantaj ya da dezavantajını hissetmedim. İşimi iyi 
yaptığım sürece başarılı oldum ve ilerledim. Kariyer konusunda, cinsiyet farkı gözetmeksizin 
doğru işe doğru kişinin yönlendirilmesinin önemli nokta olduğuna inanıyorum. Özellikle 
teknoloji sektöründe cinsiyetiniz değil özellikleriniz sayesinde liderliğe ulaşıyorsunuz. Yine de 
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kadınlara ait bazı özellikler bu sürecin daha 
kolay geçmesine yardımcı olabilir. Örneğin; 
kadınlar yaratıcı düşünme yapılarıyla en zor 
durumlara bile çözüm bulma yeteneğine ve 
empati kurma gücüne sahipler. Bir kadının 
iş hayatı için dezavantaj olarak düşünülen 
aile hayatı da aslında kadınların aynı 
anda birden fazla konuya odaklanabilme 
özellikleri bulunduğundan iş hayatında 
başarıyı yakalama konusunda bir avantaja 
dönüşebiliyor. SAP’de kadın yönetici olmaksa 
büyük bir keyif. SAP, çeşitliliği teşvik etmek 
ve bu alanda yapılmış başarılı çalışmaları 
takdir etmek amacıyla yöneticilerine Çeşitlilik 
Alanında Liderlik Ödülü (Diversity Leadership 
Award) veriyor. Bu çerçevede Ocak ayında 
SAP FKOM toplantısında takdim edilen 
2013 yılı EMEA Bölgesi Çeşitlilik Alanında 
Liderlik Ödülü’ne layık görülmenin gururunu 
yaşıyorum. Genç ve dinamik bir yapıya sahip 
SAP Türkiye, organizasyondaki farklılıkları 
destekleyerek, takımımızda cinsiyet, ırk, dil, 
bakış açısı, beceri gibi alanlardaki çeşitliliğin 
sunduğu müthiş gelişim potansiyelini en 
iyi şekilde değerlendirmeyi her zaman ilke 
edindim. 

*** İş yaşamında bir şeyler değiştirme 
gücü aslında hepimizin elinde. Kadın ve 
erkeğin eşit algılandığı bir ortamda iletişimin 
de daha akıcı ve kolay olduğuna inanıyorum. 
Kadın-erkek diye ayırmadan doğru işi 
en iyi şekilde yapma isteğinin öneminin 
farkındayım. Bu açıdan, değiştirmek 
istediğim bir şey varsa o da bu konudaki ön 
yargıların yıkılmasıdır. SAP Türkiye ailesine 
katılmamdan kısa süre sonra, yönetim 
kademesindeki kadın çalışanların oranı 
yüzde 43’e yükseldi. Bu oran SAP genelinde 
yüzde 30 civarında. SAP Türkiye Global 
Müşteri Operasyonları biriminde işe alınan 
yeni çalışanların da yüzde 52’si kadın. Kadına 
iş dünyasında fırsat eşitliği yaratmayı yönetici 

olarak sorumluluklarım arasında sayıyorum 
ve kadınların iş dünyasında potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini sağlayacak proaktif 
adımları atmaya çalışıyorum.

**** Özellikle çok uluslu şirketlerde 
çeşitlilik (diversity) son dönemde önemli bir 
kavram. Çeşitlilik yalnızca kültürel zenginlik 
ve uyum değil, aynı zamanda inovasyona 
açılan kapı olarak da değerlendiriliyor. 
Farklı kültürlerden, deneyimlerden ve 
birikimlerden gelen bireylerin kendilerini 
özgürce ifade edebildikleri ortamlar, inovatif 
fikirlerin yeşermesi açısından da kilit rol 
oynuyor. Kadın yöneticiler farklı bakış açıları 
ve yaratıcılıklarıyla çalıştıkları kurumlara 
önemli katkılar sağlıyor. Kadınların son 
yıllarda bilişim sektördeki yükselişini, 
hızlı ve sürekli yenilikçi olmayı gerektiren 
bu sektörde; kadın yöneticilerin inovatif 
düşünme, empati yapabilme gibi özelliklerini 
ön plana çıkararak başarılı olmalarına 
bağlayabiliriz. Diğer yandan, hızla değişen 
teknolojinin getirdiği dinamizm de kadın 
yöneticilerin bu sektörü seçmelerinde 
önemli bir faktör. Kadınların da bu alana 
ilgili olması sektörümüzdeki kadın çalışan 
ve kadın yönetici oranını artıracaktır. 
Biz de SAP Türkiye olarak, yetişmiş ve 
kaliteli insan kaynağı anlamında sadece 
çeşitliliğe değil, yetenek yönetimine de 
büyük önem veriyoruz. SAP’de global olarak 
uygulanan Genç Yetenekler (Early Talent) 
sistemini benimsiyoruz. Genç Yetenekler 
uygulamasında, gelecek vaat ettiği düşünülen 
gençler, SAP yöneticilerini adeta birer gölge 
gibi izleyerek onlarla birlikte toplantılara, 
müşteri ziyaretlerine, bire bir görüşmelere 
katılıyor. Bir mentorluk programı gibi 
kurgulanan bu sistem, bir anlamda kadın 
çalışanların, “ustaların” yanında yetişmesini 
de sağlıyor.
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