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●	Makine	İhracatçıları	
Birliği	(MAİB)	yılın	ilk	dokuz	
ayında	makine	ihracatının	
11,9	milyar	dolar	olduğunu	
açıkladı.	İhracatı	geçtiğimiz	
yılın	aynı	dönemine	göre	

yüzde	8,7 

düşen	sektör,	Eylül	ayı	
özelinde	2019	performansını	
yüzde	5,7	artırdı.

●	Mastercard’ın	Türkiye	
dahil	16	ülkede	yaptığı	
araştırmaya	göre,	COVID-19	
salgınıyla	beraber	
tüketicilerin	yüzde	86’sı	
alışverişlerini	tanıdık/
bildik	bir	yerden	yapmayı	
tercih	etti.	Kısıtlamalarla	
beraber mahallelerinde yeni 
mağazalar	keşfettiklerini	
söyleyenlerin	oranı	yüzde	
80	oldu.	Yüzde	75’lik	bir	
kesim	ise	yerel	esnafın	
önerilerine	saygı	duyduğunu	
belirtti.

●	Boğaziçi	Üniversitesi,	
Avrupa	Birliği’nin	Ufuk	
2020	projeleri	kapsamında	
Avrupa’dan	beş	
üniversitenin	de	yer	aldığı	
Marie	Skłodowska	Curie	
Innovative	Training	Network	
konsorsiyumuna dahil oldu. 
2021’de	başlayacak	proje	
ile	Afrika’da	yoksullukla	
mücadele	konusunda	
çalışmalar	yapılacak.

●	Teknoloji	üreticisi	IAS,	
Endüstri	4.0	vizyonu	ile	
çalışmaları	çerçevesinde	Dış	
Ekonomik	İlişkiler	Kurulu’yla	
(DEİK)	görüşmelere	başladı.	
IAS’nin	halihazırda	faaliyet	
gösterdiği	Almanya,	Güney	
Kore,	Hindistan,	Birleşik	
Arap	Emirlikleri,	İsviçre	
ve	ABD	gibi	bölgelerdeki	
çalışmaları	özetleyen	IAS	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yaşar	Hakan	Karabiber’le	
DEİK	Başkanı	Nail	
Olpak,	ilerleyen	süreçte	
gerçekleşecek	olası	ortak	
çalışmalar	üzerine	fikir	
alışverişinde	bulundu.

●	Microsoft’un	Dijital	
Savunma	Raporu’na	göre,	
siber korsanlar pandeminin 
başında	yoğunlaşan	
toplumsal	endişeleri	ve	
insanların	bilgi	edinme	
ihtiyacını	kullanarak	sağlık	
kurumlarına	saldırmaya	
başladı.	Raporda	2019’da	

13	milyarı	
aşkın
şüpheli	mail	adresinin	
bloklandığı	da	belirtildi.

●	SelTrans	Lojistik	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ceyhun	
Yüksel,	euro	ve	dolardaki	
artışın	küçük	üreticileri	
de	ihracata	yönelttiğini	
belirterek,	“2020’nin	
dokuz	aylık	döneminde	
ilk	kez	ihracat	yapan	12	
bin	244	firma	Türkiye’ye	

2,2	milyar	
dolar
kazandırdı”	dedi.

●	Turkcell,	COVID-19	
sürecinde	temassız	
mağazacılık	uygulamasını	
başlattı.	Artık	müşteriler	QR	
kodunu okuttuktan sonra 
mağaza	içindeki	dokunmatik	
ekranları	ve	uygulamaları	
kendi	telefonları	ile	
yönetebilecek. 

●	Deloitte’un	2020’nin	
ilk	altı	ayını	kapsayan	
Türkiye’de Tahmini Medya 
ve Reklam Yatırımları 
raporuna	göre	TV	ve	dijital	
medya pandemiden daha az 
etkilenirken,	sinema	ve	açık	
hava	medya	yatırımlarında	
büyük	düşüşler	oldu.	TV	
medya	yatırımları	geçen	yılın	
aynı	dönemine	göre	yüzde	
4,9	artarak	 

2	milyar	186 
milyon	TL’ye 
yükseldi.	Dijital	medya	
yatırımları	ise	3	milyar	479	
milyon	TL’ye	ulaştı.

●	Türk	Eğitim	Vakfı’nın	
(TEV)	Bursiyer	İhtiyaç	
Analizi	Araştırması’nda	
4	bin	500	üniversite	
bursiyerinden bine 
yakınının	evinde	bilgisayar	
olmadığı	tespit	edildi.	
Kurum,	teknolojiye	erişimi	
kısıtlı	öğrenciler	için	
Uzaktan	Eğitimde	Eşit	
Fırsat	Hareketi’ni	başlattı.	
İlk	etapta	hanesinde	üç	
ve	daha	fazla	öğretim	
çağında	çocuk	bulunan	
254	öğrenciye	destek	
olunacak.

● ”Elimizden	
ne geliyorsa 
arabuluculuk  

için	hazırız”	
Kanada	Dışişleri	Bakanı	François-Philippe	Champagne,	ülkesinin	Türkiye	ile	Yunanistan	arasında	Doğu	
Akdeniz	bölgesinde	artan	gerilim	sonrası	arabulucu	görevi	üstlenmeye	hazır	olduğunu	dile	getirdi.

◼ ÖZETLE
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●	Migros,	Türkiye’nin	ilk	
7/24	self	servis	mağazasını	
Ataşehir’de	müşterilerinin	
deneyimine	açtı.	Müşteriler	
şimdilik	şarj	kablosu,	
kolonya,	kırmızı	mercimek,	
cilt	bakım	kremi	gibi	88	
farklı	ürünü	günün	herhangi	
bir	saatinde	satın	alabilecek.

●	EY’nin	Turizm Sektörü 
Değerlendirmesi raporuna 
göre,	sektörün	Türkiye’nin	
gayrisafi	milli	hasılasına	
doğrudan	katkısının	2020	
yılında	15	milyar	dolar	
civarında	olması	bekleniyor.	
Otellerin	2021	yılında	
ziyaretçi	ağırlayabildiği	
durumda ise bu rakam 
20-27	milyar	dolar	arasında	
oluşabilir.

⊲	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı,	20	Ekim’de	
Eylül	dönemine	ait	
marka,	tasarım	ve	patent	
istatistiklerini	yayınlayacak.

⊲	TÜİK,	21	Ekim’de	Nisan-Haziran	2020	dönemine	
ait	hane	halkı	yurt	içi	turizm	verilerini	paylaşacak.

⊲	TÜİK,	23	Ekim’de	
2019	yılına	ait	Ar-Ge	
faaliyetleri	araştırmasını	
yayınlayacak.

●	PEOPLE	Pazarlama	
İletişim	Grubu	ajansları,	
Ekim	2020	itibarıyla	
Communication	Services	
Group	(CSG)	adı	altında	
hizmet	verecek.	Grup	
ajanslarından	People	
faaliyetlerine medya 
planlama	ve	satın	alma	
ajansı	olarak	devam	
ederken,	United	People	
yeni bir organizasyonel 
yapılanma	kapsamında	
Forward	Media	adıyla	
grubun	dijital	medya	ve	
performans	planlama	ve	
satın	alma	ajansı	olarak	
faaliyet gösterecek.

●	Gaming	
in	Turkey	ve	
global oyun 
turnuvaları	
platformu 
FACEIT,	
e-sporu	

daha	iyi	noktalara	taşımak	
için	iş	birliğine	gitti.	Bu	
kapsamda	üniversite	
öğrencileri,	FACEIT’in	
turnuvalarında	yer	
alabilecek. Böylece 
öğrenciler,	Gaming	
in	Turkey	aracılığıyla	
Avrupa’daki	turnuvalarda	
kendilerini ön plana 
çıkarma	şansı	yakalayacak.

●	Akbank,	yenilediği	
sendikasyon kredisi ile 
Türkiye	ekonomisine	
yaklaşık	700	milyon	dolar	
destek	sağladı.	Bir	yıl	vadeli	
sendikasyon kredisinin 
maliyeti	Libor+%2,50	ve	
Euribor+%2,25	olarak	
gerçekleşti.	Bankanın	bu	
başarılı	işlemine	19	ülkeden	
34	banka	katıldı.

●	Otomotiv	Satış	Sonrası	
Ürün	ve	Hizmetleri	
Derneği’nin	(OSS)	anketine	
göre	Ağustos	ayında	yurt	
içi	satışlar	Temmuz’a	göre	
yüzde	10	arttı.	Öte	yandan,	
üyelerin	dörtte	üçünün	
online	perakende	kanallarını	
kullanmadığı	ortaya	çıktı.	
Üyeler,	yaşadıkları	en	önemli	
sorunun	döviz	kurlarındaki	
artış	olduğunu	belirtti.

●	Marsh	&	McLennan	
Şirketler	Grubu	ve	Zurich	
Sigorta	Grubu’nun	
desteğiyle	Dünya	Ekonomik	
Forumu	tarafından	
hazırlanan	Bölgesel	Riskler	
2020	başlıklı	interaktif	
haritaya	göre,	yöneticileri	
endişelendiren	konuların	
başında	işsizlik	geliyor.	
İşsizliği	bulaşıcı	hastalıklar	
ve	ekonomik/mali	riskler	
takip ediyor.

⊲	TÜİK,	27	Ekim’de	2019	
yılına	ait	çevre	koruma	
harcama istatistiklerini 
paylaşacak.

⊲	TÜİK,	30	Ekim’de	2019	
yılına	ait	biyoteknoloji	
istatistiklerini 
açıklayacak.

●	Türkiye	ilaç	sektörünün	
önemli	oyuncularından	
Generica	İlaç,	ismini	Gen-
veon	olarak	değiştirdi.	
Hem	akut	hem	de	kronik	
pazarlarda	orijinal,	eş	değer	
ve	OTC	ilaçlardan	oluşan	
geniş	ürün	portföyü	ile	son	
dönemlerde	hızlı	bir	büyüme	
gösteren	şirket,	bu	doğrultu-
da	Novartis’in	Gebze’deki	3	
milyar	tablet	ve	yaklaşık	50	
milyon	kutu	üretim	kapasiteli	
tesisini	satın	aldı.	Genveon	
İlaç,	bu	satın	alma	ile	birlikte	
tüm	dünyaya	ilaç	üretmeyi	ve	
2021	yılı	cirosunu	500	milyon	
TL’ye	taşımayı	hedefliyor.
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◼ BAŞLARKEN

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda 
Moskova’da bir araya gelen Azerbaycan ve Ermenistan dışiş-
leri bakanları, yaklaşık 10 saat süren gerilimli bir görüşme-
nin ardından Dağlık Karabağ ve civarında süren çatışmaları 
durdurmak için ateşkes anlaşmasına vardı. Bu, Eylül ayında 
Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan ve Azerbaycan birlikleri-
nin işgal altındaki topraklarını kurtarma adına önemli adımlar 
attığı savaşta yeni bir dönemeç olarak görülüyordu. Ama 24 
saat bile sürmeyen ateşkes, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence 
kentine yaptığı ve sivilleri hedef aldığı füze saldırısıyla sona 
erdi. Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiye uğrayan ve zor 
duruma kalan Ermenistan’ın savaşı en azından bir süreliğine 
durduracak bu ateşkesi ihlal etmesi mantıksız görünüyor. Daha 
da ilginci, bölgenin ana oyuncusu Rusya’nın ateşkesle birlikte 
kazandığı prestiji ateşkesin bozulmasıyla birlikte kaybetmiş 
görünmesi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların başladığı 
ilk günden beri Rusya’nın tavrı merak ediliyordu. Bölgedeki 
tansiyonun nasıl düşürüleceği, Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan’ın Batı yanlısı tutumunu cezalandırmak ve hatta 
Paşinyan’ı iktidardan indirmek için sessiz kaldığına dair yorum-
lar sıkça konuşuldu ve yazıldı. Rusya hiç şüphesiz Güney 
Kafkasya’da ana aktör ama yaşanan son gelişmeler Moskova’nın 
bölgeyle ilgili dış politikada değişikliğe gitmesi gerekliliğini 

ortaya koyuyor. Yalnız Güney Kafkasya değil, son altı aydaki 
gelişmeler Rusya’nın hem dış hem de iç politika konularında 
bazı sıkıntılar yaşadığı gerçeğini ortaya koyuyor. 

Ermenistan yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarının 
yüzde 20’sini işgal altında tutuyor. Rusya’nın da başını çektiği 
Minsk Grubu, aradan geçen uzun yıllara rağmen sorunun 
çözümü konusunda bir sonuca ulaşamadı ve bugünkü çatışma 
ortamına kadar gelindi. Bu süreçte Rusya’nın bölgedeki statü-
koyu koruma isteği temel bir etken olarak duruyor. Azerbaycan 
ve Türkiye ile sınırları kapalı, doğal kaynak bakımından yoksul 
bir ülke olan Ermenistan, bu statüko döneminde büyük ölçüde 
Rusya’nın desteğiyle ayakta kaldı. Moskova’nın özellikle askeri 
ve mali yardımları Ermenistan’ı ayakta tutarken 30 yıldır Dağlık 
Karabağ’ı işgal altında tutan Ermeniler bu bölgedeki nüfusu 
bile artıramadı. Öyle ki ülkedeki ekonomik zorluklar nede-
niyle bırakın Dağlık Karabağ’ı, Ermenistan’daki Ermeniler bile 
başta Rusya olmak üzere başka ülkelere göç etmek zorunda 
kaldı. Buna karşılık petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan 
gerek savunma gerekse uluslararası politika alanında presti-
jini artıracak önemli yatırımlar yaptı. Elbette Ermenistan işgali 
altında bulunan bölgeden Azerbaycan’a göçmek zorunda kalan 
1 milyonu aşkın nüfusun sayısı bu 30 yıllık süreçte daha da 
artı. Tabii ki bu nüfus sorunu da Bakü yönetimini baskılıyor ve 
işgal altındaki toprakların geri alınması yolunda daha kararlı 
adım atılmasına neden oluyor. Özetle Rusya’nın 1990’ların 
başında geliştirdiği mevcut statükoyu koruma stratejisi böl-
gedeki durumun kontrolünü Moskova adına zorlaştırıyordu. 
“Aradan geçen 30 yıllık süreçte Rusya Güney Kafkasya’daki bu 
durum için yeni bir politika ya da strateji geliştirmedi” diyor 
Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASAM) Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Oktay ve devam ediyor: “Bu mevcut durum 
Moskova’ya ciddi yük oluşturuyor. Kasım ayındaki ABD başkan-
lık seçimleri burada kritik bir önem taşıyor. Rusya’nın bölgede 
nasıl bir strateji belirleyeceği belli olacak.” 

Rusya’nın son dönemde dış politika açısından zorlandığı bir 
gerçek. Belarus’ta Ağustos ayındaki devlet başkanlığı seçimle-
rinden sonra mevcut Başkan Lukaşenko muhalifleri ayaklan-
mış ve iktidar düzenledikleri gösterileri sertlikle bastırmaya 
çalışmıştı. Yine bu süreçte Belarus ve Rusya arasında başkan-
lık seçimleri öncesi ciddi bir kriz yaşanmış ve o dönemden 
beri Lukaşenko Moskova’dan aradığı desteği bulamamıştı. 
“Rusya stratejik ortağı Belarus ile bile sorunlar yaşıyor” diyor 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Toğrul İsmayıl ve devam 
ediyor: “Kremlin, Belarus’tan Kafkasya’ya Orta Asya’dan kendi 
içindeki bazı bölgelere kadar ciddi sorunlar yaşıyor. Bu noktada 

Moskova’nın 
Tek Sorunu 
Dağlık 
Karabağ
Değil
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● Rusya’nın	yalnız	Güney	
Kafkasya’da	değil,	kendisi	
bakımından	önemli	olan	diğer	
bölgelerde	çıkan	sorunlarla	ve	
kötüye	giden	ekonomiyle	de	başa	
çıkması	gerekiyor

● Mehmet	Erdoğan	Elgin

▼ Habarovsk	şehrinde	vali	Sergey	Furgal’ın	görevden	
alınıp	tutuklanmasını	protesto	eden	şehir	halkı



Moskova’nın en büyük sorunu güç kullanarak çözüm 
aramasından ve bu güce dayalı dış politikasını oluş-
turmasından kaynaklanıyor.” 

Moskova yönetiminin dış politikayla ilgili sorun-
ları bunlarla kalmıyor. Muhalif politikacı Aleksey 
Navalnıy, ülke içinde yaptığı bir seyahat sırasında 
rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Ardından tedavi 
için Almanya’ya gönderilen muhalif liderin zehirlen-
diğine dair hem Almanya’dan hem de NATO’dan üst 
üste açıklamalar geldi. Bu durum da Rusya’yı önü-
müzdeki dönemde rahatsız edecek konular arasında 
yer alıyor. “Aleksey Navalnıy Almanlar için Rusya’ya 
karşı önemli bir koz durumunda” diyor Hasan Oktay 
ve devam ediyor: “Son olarak Kırgızistan’da yaşanan 
olaylar da Rusya’nın dış politika açısından önemli 
bir sorunu gibi görünüyor.” Rusya’nın Orta Asya’daki 
önemli müttefiklerinden Kırgızistan’da Ekim ayının 
başında yapılan seçimlerden sonra başlayan olaylar 
da bu ülkenin istikrarını ve Moskova ile uyumlu 
çalışan iktidarı tehdit etmeyi sürdürüyor. 

Elbette Rusya için olumsuz gelişmeler bununla 
sınırlı değil. Rusya, Suriye ve Libya’daki operasyon-
ları için milyarlarca dolar para harcadı ve harcamaya 
devam ediyor. Ülkenin ana gelir kaynağı petrol ve 
doğal gazda bir süredir fiyatların düşük seyretme-
sinin ülke Hazinesine yansımaları olumsuz oluyor. 
Yine küresel ekonomiye büyük zarar veren COVID-
19 salgını süreci Rusya ekonomisini de olumsuz etki-
liyor. Rus halkı elbette ki ülke ekonomisindeki bu 
sorunlardan rahatsız. Ülke ekonomisindeki bozul-
malar zaman zaman farklı toplumsal olaylara yan-
sıyabiliyor. Rusya’nın uzak doğusunda yer alan 
Habarovsk şehrindeki gelişmeler buna örnek gös-
terilebilir. Bölge valisi Sergey Furgal, geçtiğimiz 
Temmuz ayında 2005 yılında azmettirdiği ileri 
sürülen cinayetler nedeniyle tutuklanmıştı. Vladimir 
Jirinovsky’nin lideri olduğu Liberal Demokrat Partili 
valinin tutuklanması, o dönemden beri şehir halkı-
nın geniş katılımıyla protesto ediliyor. “Bu durum 
Rusya iç siyaseti için de çok ciddi bir gelişme” diyor 
Toğrul İsmayıl.

COVID-19 salgını, petrol fiyatları ve daha birçok 
küresel gelişme bütün dünyayı olduğu gibi Rusya’yı 
da etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Elbette bu 
dönemde Rusya için kritik bölgelerde kendi politi-
kalarına ters olan gelişmeler Kremlin’i zorlayabilir. 
“Burada Rusya’nın elinin rahatlatacak dış politika 
hamlesi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek olacak” 
diyor Toğrul İsmayıl ve devam ediyor: “Moskova 
Orta Asya’da Türkiye ile iş birliği yapmadığı gibi 
Türkiye’ye bu alanda düşmanca bir tutum sergiledi. 
Ama sonra Çin gelip bölgede söz sahibi oldu. Bundan 
Rusya’nın ders çıkarması gerekiyor.” Görünen o 
ki önümüzdeki aylarda Moskova’yı yalnız Dağlık 
Karabağ değil, içerideki ve dışarıdaki birçok sorun 
da meşgul edecek. Tabii bir de ABD seçimlerinin 
sonuçları Moskova’nın bundan sonraki stratejileri 
üzerinde etkili olacak. Ama Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’i ilk göreve geldiği 2000’li yılların başına göre 
daha zor bir dönemin beklediği kesin. <BW>

◼ BAŞLARKEN 18	Ekim	2020
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● Suudi	Arabistan	ve	Fas,	Türk	mallarına	gayriresmi	
boykot	uygulamaya	başladı

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan Al 
Ajlan’ın geçen hafta Türk ürünlerine boykot çağrısı 
yapmasının ardından Kuzey Afrika ülkesi Fas da 
bin 200 Türk menşeli ürüne vergi zammı uygula-
ması kararı aldığını açıkladı. Türkiye zaten aylar-
dır Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
(BAE) uyguladığı boykotu aşmaya çalışırken Fas’ın 
da benzer bir karar alması Türk ihracatçısının tep-
kisine neden oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Fas’a 2,2 
milyar dolarlık ihracat yapmıştı. Bu ihracatın 1 
milyar dolardan fazlasını tekstil ürünleri oluşturu-
yor. Kararın Türkiye ile birlikte iki ülkenin de zara-
rına olacağını belirten Türkiye Ev Tekstili Sanayici 
ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan 
Hüseyin Bayram, “Suudi Arabistan ve Fas yanlış-
larından bir an önce dönmeli” yorumunu yaptı. 
Alınan bu kararla ortak dini ve tarihi geçmişe 
sahip iki ülkenin ticari dostluklarının bozulabi-
leceğini söyleyen Bayram, “Geçtiğimiz yıl ‘sıfır’ 
olarak uygulanan vergi oranları kademeli olarak 
artırıldı. Son olarak bu rakamın yüzde 27’lere yük-
seltilmesi için çalışmalar başlatıldığını öğrendik. 
Bu uygulamanın devam etmesi halinde iki ülke 
arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerin bozulması-
nın yanı sıra bölgede hizmet veren Türk firmaların 
çekilmesi ile birlikte işten çıkarmalar ve dolayısıyla 
işsizlik başlayacaktır. Suudi Arabistan ve Fas’ın 
verdiği bu hatalı kararlardan bir an önce dönme-
leri kendi menfaatlerine olacaktır” dedi. Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu 
ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemiyle 
beraber Avrupa’nın tedarik açısından ilgisinin 
Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir gibi yakın ülkelere 
kaydığını gözlemliyoruz. Avrupalı markalar üre-
timlerini Çin’den Türkiye ve Kuzey Afrika ülkele-
rine kaydırmak istiyor. Bu ülkeler de bunu görüyor 
ve Türkiye’yi oyunun olabildiğince dışında tutabil-
mek adına tarife dışı engeller çıkarıyor. Özellikle 
son birkaç aydır Türk markalara ve üreticilere 
yönelik tarife dışı engeller çıkardıklarını biliyo-
ruz. Türkiye’yi Akdeniz çanağından ürün tedarik 
etmek isteyen markaların radarına sokmak istemi-
yorlar. Fas’ın bin 200 kalem ürüne ek vergi getir-
mesi de bu yaklaşımın sonucu” dedi. <BW>

Boykot	Yayılıyor
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gerçeği balyoz gibi indi kafamıza. Bir anda bütün 
alışkanlıklarımızı değiştiremesek de pandeminin 
“yavaş yaşam” konusunda şapkamızı önümüze alıp 
düşünmemizi tetiklediği de bir gerçek.  

Hızlı tüketimin yoğun olarak yaşandığı alanlar-
dan biri de hazır giyim sektörü. Zara, Mango, H&M 
gibi dünya çapında zincir mağazaya sahip büyük 
şirketler, neredeyse ayda bir koleksiyon değiştirire-
rek “hızlı moda” anlayışının öncüleri oldu. Belki bu 
trend büyük alıcılarda bir süre daha böyle devam 
edecek. Zira bu büyüklükte gemilerin hızını bir anda 
düşürmesi ve dümeni başka bir rotaya çevirmesi o 
kadar kolay olmayacak. Ama dipten gelen “yavaş ve 
sürdürülebilir moda” dalgası uzun vadede bütün 
sektörü bu yeni anlayışa zorlayacak belli ki. 

Sosyal fayda odaklı sürdürülebilir moda anlayı-
şını benimseyen Giyi markasının yaratıcısı Göknil 
Bigan, bu konuda faaliyet gösteren şirket sayısının 
Türkiye’de de hızla artacağına inandığını belirtiyor. 
Kadınların sürdürülebilir ekonomi, yeniden değer-
lendirme, geri dönüşüm gibi kavramlara erkekler-
den daha fazla hakim olduğuna inanan Bigan ile 
markası Giyi’yi ve sürdürülebilir modayı konuştuk.

Pandeminin pek çok konudaki düşüncelerimizi 
ve davranışlarımızı alt üst ettiğini söylemek yanlış 
olmaz. İyi de oldu zira dünyanın “durduğu” birkaç 
aylık dönemde insanlığın bir bakıma “kendi evine” 
verdiği zararın boyutlarını görmüş olduk. Doymak 
bilmez tüketim ihtiyacımızla tutunduğumuz dalı kes-
mekte olduğumuz ve kendi sonumuzu hazırladığımız 

●	Kadınlar	pek	çok	alanda	
olduğu	gibi	sürdürülebilir	
modada	da	öncülük	yapıyor.	
Çünkü	erkeklerden	daha	
detaycı,	sabırlı	ve	tutkulular.	
Üstelik	birlikte	iş	yapma,	birlikte	
başarma	ve	birlikte	kazanma	
konusunda da erkekleri geride 
bırakıyorlar

Hazır Giyimde 
Sürdürülebilirlik 
Kadınlarla Yükseliyor



11

Girişiminizin temel aldığı fikir nedir ve bu fikir hangi 
problemi çözüyor? 
Giyi, moda sektöründe sosyal faydayı ve çevresel 
etkileri göz önüne alan farklı bir tasarım,  üretim 
ve tüketim anlayışı ile kuruldu. Problem küresel 
ölçekte. Hızlı moda endüstrisinin hızlı büyümesi-
nin maliyeti de yüksek... Örnek vermek gerekirse, 
Climate Works Foundation verilerine göre moda 
endüstrisi tek başına küresel iklim değişikliğinin 
yüzde 8’inden, küresel karbon salınımının ise yüzde 
4’ünden sorumlu. Global Fashion Agenda verile-
rine göre bu oran İngiltere, Almanya ve Fransa’nın 
ürettiği toplam karbon emisyonundan daha fazla. 
Unenviroment.org ise aynı moda endüstrisinin dün-
yanın en büyük ikinci su tüketicisi olduğunu ve dün-
yadaki atık suyun yaklaşık yüzde 20’sini ürettiğini 
söylüyor. Dünya çapında 75 milyon insanın istih-
dam edildiği sektörde Clean Clothes Campaign araş-
tırmasında ifade edildiği üzere ‘yaşam ücretinin’ 
altında ücret, insanlık dışı uygulamalar ve çocuk işçi 
istihdamına ilişkin problemler hızlı moda tedarik 
sürecinin içine yerleşmiş durumda. Kitlesel alış-
kanlıklarımızı küresel düzeyde ve temelinden sor-
guladığımız bir zamandan geçiyoruz. Az ve özenli 
tüketmek ve az ile yaşamak ya da satın aldığımız 
ürünlerin içeriğine, çevreye ve insanlığa etkisine 
bakmak, bağ kurabildiğimiz markalara yönelmek 
gibi davranış biçimleri, özellikle pandemi sürecinde 
kazanılan bir farkındalığın sonucu.

McKinsey’in yakın tarihli bir araştırmasında tüke-
ticilerin yüzde 67’sinin sürdürülebilir malzemeden 
yapılmış ürünleri tercih ettiği, yüzde 63’ünün de 
markaların sürdürülebilirlik yaklaşımlarının satın 
alma kararlarında etkili olduğu belirtilmiş. Moda 
sektöründe alternatif çözümlere, farklı üretim ve 
tüketim modellerine ihtiyaç var. Döngüselliğin yanı 
sıra yavaş üretim ve tüketim bunların başında geliyor. 
Giyi, döngüsel bir tasarım ve üretimle beraber yavaş, 
bilinçli bir tüketim modeli de öneriyor.   

Sürdürülebilirlik adına neler neler yapıyorsunuz?
Giyi’nin ilk koleksiyonunda yüzde 100 organik 
denim, pamuk, keten, tencel karışımlı denim, kupro 
ve kupro keten kumaşlarını kullandık. Polyester 
ve benzeri fabrika üretimi kimyasal içerikli sente-
tik kumaşları hem insan sağlığını hem de çevreyi 
önemsediğimiz için kullanmıyoruz. Üretimin her 
aşamasında adil ücreti esas alıyoruz. Üretim süre-
cine katkı sağlayan her bir kişinin mutlu bir şekilde 
çalışmasını önemsiyoruz. Giyi’nin ilk denim üretim-
lerini Kilis Ekrem Çetin ÇATOM’un bünyesindeki 
atölyede yaptık. Markanın simgesi olan iki nokta ise 
giysilere İstanbul’daki İlk Adım Kadın Kooperatifi’ne 
bağlı emekçi kadınlar tarafından işleniyor. Ayrıca 
geri dönüştürülmüş kağıtlara bastırdığımız giysi eti-
ketlerimiz, hayatlarına kitap ayracı olarak devam 
ediyor. Paketleme için ham, boyanmamış yüzde 
100 pamuk kumaştan, her zaman işe yarayabilecek 
çok amaçlı omuz çantaları tasarladık. Çantalarımız 
İlkadım Kadın Kooperatifi tarafından dikiliyor. 

Kaynakları verimli kullanmak için minimum stok 
ile çalışıyoruz. Satın aldığınız elbise stokta yok ise 
hemen üretim planına alınıyor ve ustamız tarafın-
dan dikiliyor. Ürünleri dört iş günü içerisinde ulaş-
tırıyoruz. Elbiselerimiz dikilirken elimizde kalan 
atık kumaşları değerlendirmek için yollar denedik. 
İleri dönüşüm yoluyla denim kumaş fazlalarını yaka 
iğnesi haline getirdik. Kupro kumaş fazlaları ise 
İlkadım Kadın Koopeeratifi tarafından el dokuma 
tezgahında kemerlere dönüştürüldü. 

Modanın sürdürülebilir olması neden önemli sizce?
Her çamaşır yıkadığımızda minik polyester kumaş 
lifleri nehir, göl ve denizlere karışıyor. Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) raporuna göre, her 
yıl okyanuslara atılan 9,5 milyon ton plastiğin 
yüzde 15 ila yüzde 30’unu bu kumaş lifleri oluş-
turuyor. Balıklar bu kimyasal maddelerin bulaş-
tığı sularda yaşıyor, besleniyor ve bu suları içiyor. 
Fabrika üretimi sentetik kumaşların üretimi sıra-
sında birçok kimyasal madde kullanılıyor. Bu kumaş-
lardan yapılan giysiler, giyildikleri sürece tenimizle 
temas halinde oluyor ve dolayısıyla kimyasalları da 
tenimize nüfuz ediyor. Ayrıca moda sektöründe stok 
yönetimi ve çöpe giden, hatta yakılan stoklar büyük 
problem. Tüm dünya olarak kitlesel alışkanlıkları-
mızı temelinden sorguluyoruz. Pandemi sürecinde 
edinilen bir ders de az tüketmek ve az ile yaşamak. 
Geri dönüştürülebilen malzemelerden üretilen çevre 
dostu giyim modelleri, yükselen trendin en önemli 
parçalarından biri. Modadan ve şık görünmekten 
vazgeçmeden az ile yaşamanın yolu da sürdürüle-
bilir modadan geçiyor. �Deniz Türsen

● Bigan 

Giyi markasının kuruluş hikayesini paylaşır mısınız? 
Giyi nasıl çıktı yola?  
Yaşam enerjisi yüksek, elindekiyle mutlu, nezaket ve paylaşmanın bol olduğu bir ailede, 
kendi ayakları üzerinde sağlam durma hedefiyle büyüdüm. Ekonomi ve işletme okudum. İç 
denetim yaptığım yıllarda, farklı sektörlere dair pek çok şey öğrendim. Çoğu zaman meka-
nik, teknik ve analitik görünen işlerde insana dokunmayı, yenilik getirmeyi, farklı yöntemleri 
denemeyi değerli buldum. Şimdi dönüp baktığımda, çoğunlukla kurumların değişim ve 
dönüşüm süreçlerine eşlik ettiğimi, zor ama geliştirici tecrübeler yaşadığımı görüyorum.

Üniversite yıllarından beri bir parçası olmaya çalıştığım sosyal fayda üretimi, zamanla 
profesyonel işim haline geldi. Eğitim ve sanat kurumlarında yöneticilik yaptım. Çocuklarım-
la zaman geçirmek için iş hayatına verdiğim ara YenidenBiz Derneği’nin temellerini atma-
ma vesile oldu. Çok inandığım ve sevdiğim Arter’de çalışırken yeni bir şey kurmaya hazır 
olduğumu hissettim. Kadının yaratma gücünü sosyal faydayla birleştirmek istiyordum. 

Tam da çocukluğumdan hatırladığım gibi, kıyafetlerin değerini bilen, doğal kumaşları 
tercih eden, emeği önemseyen, sezonluk değil zamansız bir gardırop isteyen kadını hayal 
ettim.

Hayalim Giyi’ye dönüştü ve Giyi, hayatına küçük bir koleksiyon, az malzeme ve yalın bir 
üretim modelini benimseyerek başladı. Çünkü sürdürülebilirlik sadece kullanılan malze-
meyle değil, tüm tasarım, üretim, tüketim ve kullanım yaklaşımına yayılmalı ve bütünsel bir 
şekilde ele alınmalı.

◼	İŞ	DÜNYASI Bloomberg Businessweek Türkiye 	 18	Ekim	2020
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Boş Bir Geleceğe Bakarken 

●	Pandemi	süresi	uzatılmış	bir	ablukaya	dönüşürken,	havayolu	şirketleri	maliyetlerini	düşürüp	
finansmanı	artırmak	için	ne	yapacağını	şaşırmış	durumda İL
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Kısa sürede lüks spor ürünleri pazarının 
önde gelen şirketlerinden biri olan BATU 
Spor Malzemeleri kurucusu Sercan Köse, iş 
dünyanının birinci gündemi olan koronavirüs 
dönemine dair detayları paylaşırken girişimciler 
için altın değerinde öneriler sıraladı.

Her sektörde ve kategoride yer bulan lüks ürünler spor ürünleri 
sektöründe de hızla büyüyor. Bugün küresel ölçekte lüks spor 
ürünleri pazarı 300 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. 
Lüks spor ürünleri grubunun Türkiye’deki temsilcilerinden BATU 
Spor Malzemeleri’nin kurucusu, genç işadamı Sercan Köse 
pandemi döneminde spor ürünlerinin durumunu, BATU Spor’un 
gelecek stratejilerini ve girişimcilere yönelik tavsiyelerini anlattı.

Üretici, toptancı ve perakendeci sarmalı devam ediyor
Spor ürünleri piyasası ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan 
Sercan Köse, zor bir süreçten geçildiğinden bahsederek, “Üreticiler 
gelir kaygısıyla orijinal marka ve sahte ürün arasında gel gitler 
yaşıyor. Perakendeciler, sadece oluşan ciroya bakarak iş yapıp 
yapmadıklarını anlamaya çalışıyorlar, günün sonunda da hayal 
kırıklığı yaşıyorlar. Toptancılar, ileriye adım atmak yerine mevcut 
durumu korumaya çalışıyor. Bu durum bizi ekonomik anlamda 
sekteye uğratıyor. Halbuki kafamızı kaldırıp dünya genelindeki 
fırsatları görmeye çalışmalıyız. Özellikle yeni girişimler için dünyaya 
açık olmak oldukça kritik bir konu” dedi.

İş dünyasında olumlu dönüşler kısa vadede olmuyor
2020’nin Covid-19 pandemisiyle büyük kırılmalara neden olan 
bir yıl olarak anılacağını belirten Köse, “Dünya genelinde sektör 
farketmeksizin ithalat ve ihracat bu dönemde daraldı. Türkiye 
operasyonlarımız Mart ayıyla birlikte sonrası daralsa da, dış 
ticaret anlamında oldukça hareketli günler geçirdik. İş dünyasında 
olumlu yönde dönüşler kısa vadede olmuyor. Ama orta ve uzun 
vadede baktığımızda gayet başarılı işlere imza attık. Stratejimiz 
doğrultusunda yakın dönemde aynı şekilde başarılı işler yapmaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BATU Spor için ‘kültür’ kavramı çok önemli
Sercan Köse, BATU Spor’da kültür kavramının oldukça önemli 
olduğunun altını çizerek, “BATU Spor Malzemeleri sektördeki 
önemli toptancı markalardan biri olarak ürün vereceği firmaları 
özenle seçiyor. Bu anlamda kurum kültürünü özenle oluşturmuş 
bir marka olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan nokta 

İş Dünyasından

Sercan Köse: “Kendi kural ve doğrularınızı 
oluşturduğunuz müddetçe başarabilirsiniz”

B2Press’in Katkılarıyla

ürünü satan firmanın ne satıldığını ve ürünün hangi özelliklere 
sahip olduğunu bilmesi. Çünkü bir satıcı sattığı ürünün ne olduğunu 
bilmeden satamaz. Benzer durum ilaç sektörü için de geçerli. Bir 
satış mümessilinin ne sattığını bilmeden ürünü pazarlama imkanı 
var mı? Bu sebeple bizim için iş geliştirme ve sürekli öğrenme 
olmazsa olmaz nitelikte” dedi.

Diğer şirketlerle en büyük farkımız ‘inovasyon’
Spor ürünleri sektöründe benzer işi yapan şirketlerle arasındaki 
en büyük farkın inovasyon olduğunu belirten Köse, “Yapılan 
çalışmalar, uygulamalar ve finansal değerlendirmeler daima 
‘inovasyon’ üzerine kurulu. Karımızın %70’ini bazen stok, bazen 
iş üretimi bazen de reklam olarak yatırıma dönüştürüyoruz. 
Girişimlerin ciro ve karlılıktan önce mutlaka kendilerine yapacakları 
yatırımlara odaklanmasını öneriyorum.” şeklinde konuştu.

“Buraya hayallerimden vazgeçmediğim için geldim”
Sercan Köse, son olarak girişimcilere tavsiyelerde bulunurken 
şunlar söyledi: “Hayal etmekten vazgeçmeyin. Buralara kadar 
hayallerimden vazgeçmeyerek geldim. Kendi doğrularınız, 
hedeflerinizden ayrılamamanızı sağlayacaktır. Her hayat sadece 
kendisi için kutsaldır. Kendi kural ve doğrularınızı oluşturduğunuz 
müddetçe başarabilirsiniz.” dedi.

Sercan Köse
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Group Inc., havayolu şirketlerine iş garantisi karşı-
lığında 25 milyar dolar destek veren uygulamanın 
1 Ekim’de sona ermesinin ardından çalışanların-
dan 19 binine yol vermeye hazırlanıyor. United 
Airlines’ın en az 13 bin kişiyi işten çıkartması bek-
leniyor. Gelecek yaza kadar büyük çapta işten çıkart-
malardan kaçınmaya çalışan Delta Air Lines Inc.’in 
binlerce çalışanı ya kendi isteğiyle ayrıldı ya da 
ücretsiz izine çıktı.

Öte yandan araştırma şirketi Five Aero, Asya-
Pasifik bölgesinde kayıpların inanılmaz ölçüde 
küçük olduğunu belirtiyor. Bu belki de Asya’nın 
büyük bir işten çıkarmanın eşiğinde olduğunu gös-
teriyor. Cathay dördüncü çeyrekte açıklanacak bir 
yeniden yapılanma üzerinde çalışırken, Jeffries Hong 
Kong Ltd.’deki analistler havayolu şirketinde işten 
çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Devlet desteği yardımcı olmakla birlikte arkası 
gelmeyebilir. Avrupa’da havayolu şirketleri 27 
Ağustos’a kadar ücretsiz izne çıkarılanlara verilen-
ler dışında devletten yardım, borç ve diğer şekil-
lerde 29 milyar euro destek aldı. Greenpeace’e göre 
3,4 milyar euroluk yardım da yolda. Sivil Havacılık 
Bakanı Sung Puri, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada 
yakın zamana kadar dünyanın en hızlı büyüyen 
havacılık sektörünün bulunduğu Hindistan’da hava-
yolu şirketlerinin devletten en az 1,5 milyar dolarlık 
faizsiz kredi istediğini belirtti.

Havayolu şirketlerinin hisselerinin çöktüğü 
bir dönemde yeni yatırım çekmek de zorlaşıyor. 
Warren, önde gelen dört Amerikan havayolu şirketi-
nin hisselerini elinden çıkarttı ve satılık havayolu şir-
ketlerinin ise alıcısı yok. Bir zamanlar indirimli uçuş 
devriminin öncüsü olan Malezya’nın AirAsia Group 
Bhd. adlı havayolu şirketi 2,5 milyar ringgit (605 
milyon dolar) borçlanabilir. 11 milyar dolar borcu 
olan Thai Airways International Pcl. yapılandırma 
için mahkeme onayı aldı. Richard Branson’ın Virgin 
Atlantic Airways Ltd.’i ise bir hedge fondan aldığı 1,2 
milyar sterlin (1,5 milyar dolar) borçla kurtulmaya 
çalışıyor. Salgın, Virgin Australia’nın Eylül ayında 
yapılan anlaşmayla özel sermaye şirketinin eline 
geçmesine neden oldu.

ABD’de ise Delta, yatırımcıları çekmek için yıllık 
yüzde 4,5 faiz vererek sektörün en büyük borçlan-
masını yaptı. 

Delta’nın bonoları karşılığında şirketin en değerli 
varlıklarından frequent-flyer (sadakat) programı 
teminat gösterildi. American Airlines’ın sadakat 
programının değeri 30 milyar dolar ve United 
Airlines da sadakat programını teminat göstererek 
temmuz ayında 6,8 milyar dolarlık bono sattı.

Uçaklar da kendi krizini yaşıyor. Havacılık veri 
şirketi Cirium’a göre, dünyadaki 26 bin yolcu uçağı-
nın üçte biri çöllerde ya da pistlerde sıralar halinde 
park edilmiş duruyor. IATA’ya göre havadakilerin 
doluluk oranı ise yüzde 50.

Filo küçültmeleri de uçak üreticilerini zor-
luyor. Airbus Ağustos ayında yalnızca bir sipariş 
alırken, Boeing ise iki ölümcül kaza sonrası uçuşu 

Havayolu şirketleri Korona virüsü salgınının acı-
larını diğer şirketlerden daha fazla hissetti. İşlerinin 
büyük bölümü hemen hemen bir gecede uçup gitti. 
Ancak 2020’nin ortalarında COVID-19’un en azından 
ilk başta düşünüldüğü kadar öldürücü olmayabi-
leceği, sıcak ayların soluk aldıracağı, yolcuların 
ülkeler arasında karantinaya girmeden uçabilme-
lerine olanak sağlayan seyahat koridorlarının insan-
ları yeniden gökyüzüne çıkartabileceği umudu vardı.

Bugün salgının neredeyse sekizinci ayında, şehir-
lerin yeniden karantinaya girdiği ve aşının aylarca 
uzak olduğu dönemde artık hızlı canlanmanın 
mümkün olmayacağı açığa çıktı. Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, Temmuz 
ayında uluslararası hava trafiği 2019’daki düzeyinin 
yüzde 92 altındaydı. Bloomberg’in topladığı verilere 
göre Şubat ayından bu yana sivil hava taşımacılığı 
sektöründe 400 binden fazla istihdam kaybı var. 
United Airlines Holdings Inc. CEO’su Scott Kirby, “Bu 
birçok insanın düşündüğünden daha uzun sürecek 
ve daha etkili olacak” diyor ve ekliyor: “Bize göre 
talep geri gelmiyor. Dünya genelinde dağıtılacak bir 
aşı bulununcaya kadar insanlar eskisi gibi uçmaya-
cak ve seyahat etmeyecek.”

British Airways CEO’su Alex Cruz, şirketinin 
yaşam mücadelesi verdiğini söylüyor. Cathay Pacific 
Airways ya yeniden yapılanacağını ya da yok olaca-
ğını belirtiyor. Singapore Airlines Ltd.’nin patronu 
Goh Choon Phong, iş gücünün yüzde 20’sini oluştu-
ran 4 bin 300 kişinin işten çıkartılmasını şirketteki 30 
yılının “en zor ve acı verici kararı” olarak tanımlıyor.

İş dünyasına destek sağlayan Koronavirüs 
Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası 
(CARES) adlı düzenlemenin 1 Ekim’de yürürlükten 
kalkmasının ardından ABD’deki havayolu şirketleri-
nin önümüzdeki günlerde binlerce kişiyi işten çıkar-
ması bekleniyor. United Airlines’ın her gün cepten 
25 milyon dolar yediğini söyleyen Kirby “Bu böyle 
devam edemez” diyor. 

Avrupa’da aylar süren karantinadan bunalıp kaçış 
arayan tatilcilerin Temmuz ve Ağustos aylarında 
hava trafiğinde yarattığı canlanma, yeni vaka artı-
şının korkuttuğu insanların sınırlar kapanmadan ve 
yeni karantina kısıtlamaları başlamadan evlerine 
sığınma telaşı nedeniyle tersine döndü. Deutsche 
Lufthansa AG CEO’su Carsten Spohr, daha fazla istih-
dam ve uçak kaybına hazırlandıklarını belirterek “bu 
krizden süratli koşuyla değil maratonla çıkılabilece-
ğini” söylüyor. Haziran başında hükümetin 9 milyon 
euroluk (10,5 milyar dolar) desteğini alan Avrupa’nın 
en büyük havayolu şirketi, hava trafiğinde tam anla-
mıyla canlanmanın önümüzdeki on yılın ortalarına 
kadar gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyor.

IATA’ya göre havayolu şirketlerinin yanı sıra 
seyahat ve turizm gibi ilgili alanlarda 25 milyon kişi 
işsizlik riskiyle karşı karşıya. Bu, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) 2008 finans krizinin küresel 
düzeyde neden olduğunu tahmin ettiği 22 milyon-
luk istihdam kaybından daha yüksek bir rakam.

Yeni işten çıkarmalar da yolda. American Airlines 
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16 Sağlık Hizmetleri Bir Masraf 
Kalemi mi Yoksa Yatırım mı Olmalı?
○	“COVID-19’a	Orta	Çağ’dan	kalma	müdahalelerle	tepki	vermeye	çalışıyoruz”

SÖZÜN ÖZÜ	Havayolu	şirketleri	Korona	virüsü	krizinin	çabuk	
bitmesini	umut	ediyorlardı	ki	2020	üzüntülerin	ve	acının	gelecek	
yıl,	hatta	sonrasında	da	devam	edeceğini	gösterdi.

◼	İŞ	DÜNYASI Bloomberg Businessweek Türkiye 	 18	Ekim	2020

yasaklanan 737 Max’lerdeki sipariş iptallerini önle-
meye çalışıyor. Havayolu şirketleri önceden ver-
dikleri siparişleri de ertelemekle uğraşıyor. Qatar 
Airways CEO’su Akbar Al Baker, 2 Eylül’de yaptığı 
açıklamada “Uçak üreticisi zor zamanlarda müşte-
rilerine yardımcı olmak zorundadır” dedi ve ekledi: 
“Bu dönemde yardımcı olmayan ve yanımızda dur-
mayanlar bizi bir daha göremez.”

İş insanları anlaşmaların ve işlerin Zoom üze-
rinden ve hatta evlerinden bile yapılabildiğini 
gördükleri için iş seyahatleri hiçbir zaman canla-
namayabilir. Turistik seyahatlerin etkili bir aşı bulun-
duktan sonra canlanması beklense bile turistlerin 
hayli ihtiyatlı olacakları ortada. Sağlık hizmetleri-
nin yetersiz olduğu uzak yerlere seyahatlerin ilgi 
görmeyeceğine de şüphe yok.

Hizmet vermeye Avrupalı diğer havayolu şirket-
lerinden daha agresif şekilde geri dönen Wizz Air 
Holdings Plc, frene basarak dördüncü çeyrek için 
kapasite planlarını bugünkü düzeyde dondurma 
kararı aldı. Norwegian Air Shuttle ASA da meşhur 
düşük fiyatlı Atlantik ötesi uçuşlarına en az gelecek 
yıla kadar ara verdi; tabii önce bu kışı sağ salim 

COVID-19 salgınıyla birlikte dünyanın en zengin ülke-
leri ilaç üreticilerine milyarlarca dolarlık kaynak 
aktarırken, ilaç ve aşı üretimi sürecinde şu ana 
dek elle tutulur bir gelişme kaydedilemedi. Virüsü 
yenmek için en çok sağlık harcamasının yapıldığı 
ABD’de kamu ve özel sektörün bir araya gelerek 
ortaya koyduğu irade, 2020 sonbaharına dek bir 
aşının üretilmesi yönündeydi. Fakat şu ana kadar 
gelen haberler “ciddi yan etkileri” yüzünden iptal 
edilen ya da baştan başlanan aşı çalışmalarından 
ibaret. 

Sadece aşı ve ilaç çalışmaları değil, sağlık hiz-
metlerinin mevcut durumu da bir başka tartışma 
konusu. İsviçre kökenli çok uluslu ilaç şirketi Roche 
Latin Amerika’nın geçtiğimiz hafta düzenlediği 
etkinlikte, sağlık harcamalarına yapılan yatırımlar 
masaya yatırıldı.

Panele katılan konuşmacılardan OECD Sağlık 
Bölümü Başkan Yardımcısı Frederico Guanais 
konuyla ilgili şunları söylüyor: “İnsanlara değer 
yaratacak yatırımlara odaklanılmalı ve bu doğrul-
tuda bütçe ayrılmalı. Sağlık alanına para harcamak 

atlatabilmesi lazım. 
Diğerleri ise yeni yerlere uçuyor. United, 

Amerikan şehirlerinde yaşayan büyük diasporalar 
için Nijerya’da Lagos ve Hindistan’da Bangalore gibi 
yerlere aktarmasız uçuşlara başladı. United’ın ulus-
lararası uçuşlar ve iş birliklerinden sorumlu başkan 
yardımcısı Patrick Quayle, hava trafiği verilerine 
göre aile ve arkadaş grupları ile yapılan seyahatle-
rin salgına diğer segmentlere göre daha dayanıklı 
olduğunu söylüyor.

Havayolu şirketleri uçak, pilot ve mürette-
bat sayısını azalttıktan sonra bagaj gibi yer hiz-
metlerinin yanı sıra kira, temizlik ve elektrik gibi 
sabit masrafları da azaltmaya çalışıyor. Qantas, 
Avusturya genelindeki gayrimenkullerini değer-
lendirip Sydney’deki merkezini başka bir şehre 
taşıyabileceğini açıkladı. Şirket, binanın 25 bin met-
rekarelik bölümünü devren kiraya vermeye çalışı-
yor. �Christopher Jasper’ın katkılarıyla, Anurag 
Kotoky ve Angus Whitley

kesinlikle gerekiyor fakat bundan da öte eğer para 
harcanacaksa sağlıkta daha isabetli yerlere para 
harcamak çok daha önemli. Sağlığa para harcıyor 
muyuz? Evet. Fakat bu sağlık hizmetlerinde daha 
iyiye gidişat mı demek? Bu iki konunun bir arada 
ele alınması gerektiğini düşünüyorum.”
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ise pandeminin sadece sağlıkla ilgili bir kriz olma-
dığını anlamamız gerektiğini söylüyor: “Sağlık hiz-
metleri elbette bu krize en başta tepki vermeli fakat 
COVID-19’a daha çok küresel bir iş birliği çerçeve-
sinde yaklaşılması elzem. Sağlık hizmetlerinin yatı-
rıma ihtiyacı var ki etkinliği ve verimliliği artsın ama 
bir yandan da bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. Bulaşma katsayısı-
nın kontrol edilmesi için toplumun farklı kesimleri 
arasında ve sektörler üstü bir dayanışma kurulması 
gerekiyor. Sağlık ve ekonomiye dair alınacak önlem-
ler konusunda arada kaldık. Fakat bundan kaçın-
mamız lazım.”

Prof. Rıfat Atun ise bir başka önemli konuya 
daha vurgu yapıyor: “Pandemiyle beraber haya-
tımıza giren izolasyon ve uzaktan çalışma konu-
larına daha geniş bir perspektiften bakmamız 
gerek. Toplumun her kesimi uzaktan çalışabilecek 
durumda mı? Herkes kendini evde izole edebilir 
mi? Uzaktan çalışma için yeterli teknolojileri var 
mı? Temel gıdalara erişimleri var mı? ‘Pandemiye 
karşı ne yapmamız gerekir?’ sorusuna ‘izolasyon ve 
evden çalışma’ gibi konuyla alakasız cevapların veril-
mesi bu krizi anlamadığımızı gösteriyor. Vereceğimiz 
mesajlar çok daha net ve anlaşılır olmalı. Pandemi 
krizinin getirdiği bir fırsat varsa o da sağlık sistem-
lerini inovasyona dayalı bir şekilde dönüştürmek 
olmalı.” �Alp Börü

İlk üç ayda hepimizi eve kapatan, sonrasında da 
kontrollü bir serbestliğe izin veren pandemi, dışa-
rıda yeme-içme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. 
Önce tamamen kapanan, sonrasında da masa sayı-
larını azaltarak yeniden faaliyete başlayan restoran-
lar, yeni dönemle birlikte tekrar dolmaya başladı. 
Ancak, müşteri kitlesi, yoğun günler ve saatler deği-
şikliğe uğradı.

Toplantının bir diğer katılımcısı Harvard 
Üniversitesi Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü 
Rıfat Atun ise dünya genelindeki sağlık hizmetlerinin 
COVID-19 krizine nasıl tepki verdiğine sübjektif bir 
bakış açısıyla yaklaşmak istediğini söylüyor. “COVID-
19’a karşı etkili ve verimli bir cevap veremediğimizi 
söylemenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum. 

Pandeminin geleceğini biliyorduk fakat bunun ne 
zaman olacağını bilmiyorduk. Böyle bir krize hemen 
cevap verebilen ve direnç gösterebilen bir sağlık 
sistemimiz yok” diye konuşan Atun ekliyor: “Bu 
krize aynı şekilde yaklaşıp farklı sonuçların ortaya 
çıkmasını bekleyemeyiz. Mevcut sağlık sistemi ve 
yapısıyla ortaya farklı bir sonuç çıkamaz. Orta Çağ’a 
özgü, 14’üncü yüzyıldan kalma müdahalelerle bu 
krize tepki vermeye çalışıyoruz: Karantina, mas-
keler, sosyal mesafe, el yıkama… İnovasyon yap-
makta başarısız olduk. Tanı sürecinde ya da ilaç 
geliştirmekte değil, bu denli düşük verimlilik sağ-
layan sistemlere inovatif çözümler getiremedik. Bu 
da bizi üçüncü noktaya getiriyor. Sağlık sistemle-
rine yatırım yapmaya geçmişten kalan bir yöntemle 
devam ediyoruz ki o da global bütçe modeli. Bu 
düşünce yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Sağlık 
bir masraf kalemi değildir; toplumun refahı, ekono-
mik kalkınma, sosyal bütünlük ve ülkelerin güvenliği 
için kritik bir yatırımdır. Doğru yere ve doğru insan-
lara yatırım yapmalı ve bunu da doğru bir şekilde ve 
doğru zamanda sunmalıyız. COVID bize şunu gös-
terdi: Masraf gibi düşünülerek sağlığa aktarılan para 
sürdürülebilir değil ve hiçbir çözüm de getirmiyor.” 

COVID-19 aşısı konusunda gerçekçi bir yaklaşım 
sergilenmesini savunan Guanais ise şunları söylü-
yor: “Aşı geliştiriliyor, güzel haberler alıyoruz fakat 
bunun zaman alacağını da unutmamız gerekiyor. 
COVID-19 aşısının 12 ila 15 aylık bir sürede çıkma-
sını bekliyoruz fakat bir aşının olağan koşullarda 
bulunması yedi ila 10 yıl sürebiliyor.” Peki ya sağlık 
hizmetlerinde şu ana kadarki en büyük eksiklik 
neydi? Guanais cevaplıyor: “Hasta yataklarından 
ve yoğun bakım ünitelerinden hep bahsediyoruz 
fakat kronik hastalıkları olanları, sürekli doktora 
görünmek zorunda kalan hastaları unutuyoruz. 
Kanseri erken aşamada teşhis edebilecekken virüsün 
getirdiği yoğunluk yüzünden bu sürece erkenden 
müdahale edemiyor, kanser hastalarına nispeten 
daha geç teşhis koyuyoruz. Sağlık hizmetlerinin her 
türlü alanda tepki vermeye devam etmesi gerekiyor 
yoksa uzun vadede acı sonuçlarla karşılaşmamız çok 
ama çok yüksek ihtimal” diyor Guanais ve ekliyor: 
“Direnç gösteren sağlık hizmetleri direnç gösteren 
hastaları da beraberinde getirir. Sağlık hizmetleri-
nin devamlılık koşulları altında cevap verebilmesi 
gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde çok şey öğrendik. 
Ülkeler de bu krizden çıkardıkları dersleri birbirine 
anlatarak fikir alışverişinde bulunmalı. Karşımıza 
çıkan zorluklara optimum tepkiyi nasıl verebilece-
ğimize dair bir yol haritası olmalı.” 

Toplantıya katılan isimlerden Kosta Rika eski 
Sağlık Bakanı Dr. Maria del Rocio Saenz Madrigal 
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SÖZÜN ÖZÜ	COVID-19	aşısının	ne	zaman	piyasaya	sürüleceği	
tartışıladursun,	dünya	genelindeki	sağlık	hizmetlerinin	
inovasyona	kapalı	ve	hantal	yapısı,	acil	bir	dönüşüme	ihtiyaç	
olduğunu	gösteriyor.	

Restoranların Yeni 
Müşterisi Çocuklu 
Beyaz Yakalılar
○	Pandemiye	rağmen	yatırımlarını	sürdüren	Happy	Moon’s,	gelecek	yıl	
45	milyon	lira	yatırımla	15	yeni	restoran	açacak
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Onun yerine evlerinin bulunduğu yerdeki cadde 
restoranlarına gidiyorlar. Bu dönemde restoranla-
rın bahçeleri ilgi görüyor, kapalı alanlar tercih edil-
miyor. Bugüne kadar çocukların çoğu da evdeydi, 
hafta başından itibaren bu durum değişecek ama biz 
çok fazla anne-çocuk müşterisi ağırladık.”

Gaziantep Neyi Seviyor?
Happy Moon’s Grup, Anadolu’da da hızlı büyüyor. 
Geçtiğimiz günlerde kebabın ve baklavanın şehri 
Gaziantep’te bir restoran açtıklarında gördükleri 
ilgiye inanamamışlar. Günlük 500’den fazla müş-
teriyle İstanbul’daki yoğun restoranları yakala-
yan Gaziantep şubesi için Hüseyin Aymutlu, “Belki 
daha hafif şeyler yemek istiyorlar arada” yorumunu 
yaptı. Bir de Gaziantep’te en çok çilekli pasta satıl-
dığını anlattı. Tabii hep baklava ve şöbiyetle nereye 
kadar? “Geçen hafta o kadar çok çilekli pasta talep 
edildi ki pek çok müşteriyi geri çevirmek zorunda 
kaldık” diyor Aymutlu. Pasta İstanbul’dan gittiği 
için bir gün beklemek zorunda kalmışlar. Aymutlu, 
şehrin merkezinde ve büyük metrekarelerde hizmet 
veren restoranın ikincisini açmayı da düşündükle-
rini söylüyor.

Grubun yeni açılan restoran sayısı 2020 sonunda 
dokuza ulaşacak, 2021 planında da tüm markalar 
dahil 15 yeni restoran için 45 milyon liralık yatırım 
tutarı belirlenmiş. �Mehmet Erdoğan Elgin

İlk şubesi 1999 yılında açılan, 2005 yılından sonra 
da hızlı bir büyüme atağına geçen Happy Moon’s 
restoranlarının kurucusu Hüseyin Aymutlu, yeni 
dönemi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlarını 
anlattı:

“Happy Moon’s bir grup şirketi. Bu çatı altında 
dört farklı markamız, Happy Moon’s adıyla aktif 
hizmet veren 31 şubemiz var. Birkaç ay içinde iki 
şubemiz daha açılacak ve böylece sayıyı 33’e yük-
selteceğiz. Ayrıca Happy Moon’s’un bir üst seg-
mentini bu sene hayata geçirdik. İkon şubemizi 
de Akmerkez’de açtık. Yine aynı şekilde tüm seg-
mentlere hitap etmek ve yeme-içme sektöründe 
her alanda faaliyet gösterebilmek için Bob’s marka-
mızı da geçen sene hayata geçirdik ve ilk kafe şube-
sini de geçtiğimiz günlerde İstanbul Meydan AVM’de 
açtık. Bunlar dışında daha niş, daha elit konseptimiz 
olan Manhattan Cafe de Bağdat Caddesi’nde hizmet 
veriyor. Böylece gruba ait 35 şubemiz bulunuyor. Her 
üç markamız için de sözleşmesi imzalanan, inşaatı 
devam eden veya başlayacak şubelerimiz var. Yani 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Mart ayında ilk vaka açıklandığında üç şubenin 
yapımının devam ettiğini anlattı Aymutlu. Bu 
şubeler, normalleşme sürecinin başladığı Haziran 
ayında hizmete girmiş. Masa aralıklarının genişletil-
mesi nedeniyle yüzde 20 ciro kaybı yaşayan şirket, 
kârlılıkta aynı kaybı yaşamamış. Hüseyin Aymutlu 
bu noktada devletin verdiği desteklerin çok önemli 
olduğuna vurgu yaptı. KDV oranlarının yüzde 8’den 
yüzde 1’e inmesi, stopajın yüzde 20’den yüzde 10’a 
düşmesi, bu arada AVM’lerin de Haziran ayında 
kiranın yüzde 50’sini, Temmuz’da yüzde 70’ini, bu 
günlerde de yüzde 70-80’ini almasıyla büyük kan 
kaybı yaşanması önlenmiş. Aymutlu, sadece cadde 
mağazalarında mal sahiplerinin kira desteğine hiç 
yanaşmadığından yakınıyor.

Restoranlar Ofis Oldu
Happy Moon’s’un müşteri kitlesini 18-35 yaş aralı-
ğındakiler, yani üniversiteliler ve genç beyaz yaka-
lılar oluşturuyor. İki grup da bu günlerde evde. Bu 
durum, restoranın dolu olduğu saat ve günleri de 
değiştirmiş. Eskiden gün içinde okulda ya da ofiste 
olan bu kitle artık mobil hale geldiği için bilgisayarını 
kapan restorana geliyormuş. Hüseyin Aymutlu, genç-
lerin ders aralarında, beyaz yakalıların da çocuk-
larıyla birlikte gün içinde restorana gelip işlerini 
oradan çözdüklerini anlattı. Bu değişiklik, cironun 
günlere göre dağılımını da değiştirmiş. Eskiden 
toplam cironun yüzde 40’ı hafta sonları yapılırken, 
hafta içi trafiğinin yoğunlaşmasıyla hafta sonunun 
payı yüzde 25’e düşmüş. 

Hüseyin Aymutlu, gözlemlerini şöyle anlattı: 
“Sokaklara baktığınızda insan sayısı çok fazla. 
Eskiden insanlar hafta sonu yurt dışına ya da İstanbul 
dışına çıkıyorlardı, şimdi herkes şehirde kalıyor. Bu 
da müşteri sayısını artırdı. Beyaz yakalıların bazı 
AVM’lerdeki restoranlarımıza yoğun bir şekilde 
geldiği henüz görmedik çünkü ofise gitmiyorlar. 

● Aymutlu 

SÖZÜN ÖZÜ	Happy	Moon’s	farklı	müşteri	segmentlerine	hitap	
eden	restoran	ve	kafeleriyle	yeme-içme	sektöründe	büyümesini	
sürdürmeyi	planlıyor.
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 Serdar	Turan

Bu haftaki kapak konumuz son derece önemli: COVID-19 
döneminde iş dünyasında kadının rolünün nasıl etkilen-
diği… Son 10 yılda bu alanda ciddi çalışmalar, akademik 
araştırmalar ve olumlu söylemlere tanıklık etsek de alınan 
yola bakıldığında geldiğimiz nokta hiç de tatmin edici 
değil. Gerek eşitlik gerek temsiliyet gerekse bakış açısı 
anlamında yapılması gereken çok şey olduğu bir gerçek.

Peki nedir sorun? Ne oluyor da kadının iş dünyasındaki 
temsiliyeti veya rolünün güçlendirilmesi noktasında istedi-
ğimiz ilerlemeyi bir türlü gerçekleştiremiyoruz? Bu, yanıt-
lanması kolay bir soru değil. İki nedenden dolayı: Birincisi, 
cevaplar bağlama göre değişkenlik gösteriyor. İkincisi, çoğu 
zaman kök nedenlerle açık ve samimi biçimde yüz-
leşmekte başarılı olamıyor iş dünyası… Ayrıca 
şunu da belirtmek gerekir ki bu sorun-
lar sadece kadının iş dünyasındaki 
rolüne özgü de değil. Kapsayıcılık 
genel resmine baktığımızda cin-
siyet dışında ırk, köken, dil ve 
daha birçok özellik ve tercih 
bazında çoğunlukla gizli 
ama sonuçları açık ve net 
olarak görülen bir ayrımcı-
lığın söz konusu olduğu bir 
gerçek. Hem de dünyanın her 
yerinde, sosyal, ekonomik ve 
organizasyonel olarak en ileri 
sandığımız ülkelerde ve şirket-
lerde bile kendini gösteren bir 
hastalıktan söz ediyoruz.

Burada ilk ve bence en önemli 
neden, bu tür sorunları çözmek için 
ortaya koyulan yaklaşımların ruhu… 
Bundan birkaç yıl önce okuduğum bir 
makalede şöyle çarpıcı bir tespit vardı: Kadınlara 
ve diğer gruplara dair ayrımcılığı ortadan kaldırmak için 
birçok program ve uygulama tasarlanıp hayata geçirilmeye 
çalışılıyor. Ancak bunlar yapıcı olmaktan çok defansif. 
Yani şirketin başına bir iş gelmesin, bir sorun çıkmasın, 
bir hukuki durum yaşanmasın diye yapılan işler. Dahası, 
1960’lardaki tazminat davaları dalgası sonrası geliştiri-
len birçok uygulama ve modelin özünde bu savunmacılık 
halinin yattığını unuttuğumuz ve bunları model olarak aldı-
ğımız için de günümüz uygulayıcıları ve liderleri aslında 
doğru sandıkları yapının temelinde nasıl bir yaklaşım 
bulunduğundan da haberdar değil. Bu nedenle savun-
maya yönelik yaklaşımlarla gerçek anlamda ve yeterli bir 

kapsayıcılık ortaya koymak mümkün olamıyor maalesef. 
Bunun için yapılması gereken kuralları ve modelleri bu 
yönde yeniden şekillendirmek. 

İkinci önemli neden, kadına dair algının sadece iş dün-
yasında değil toplumsal düzlemdeki yerleşik biçiminin 
belirleyici olması. Yani toplumda evin sorumluluğu, çocuk-
ların eğitimi gibi konulardan kadınlar sorumlu görülü-
yorsa o zaman çifte mesainin olduğu bir dünya kaçınılmaz 
oluyor. Ve bu dünyaya enerji yetiştirmek hiç de kolay değil. 
Üstelik can sıkıcı nokta şu ki yeni kuşaklarda da benzer 
stereotipler hakimiyetini sürdürüyor. Harvard Business 
Review’da yayımlanan bir araştırmada Y Kuşağı temsil-

cilerine “Çocukla ilgilenmek kimin görevidir?” gibi 
bir soru sorulduğu ve yüzde 70’ten fazlasının 

kadının görevi olduğu cevabını verdiği 
belirtilmişti. Yani toplumdaki ataer-

kil yaklaşım etkisi azalsa da baskın 
kalmaya devam ediyor. Bu da ister 

istemez organizasyonlara yan-
sıyor ve karşımıza eşitsizlik 
olarak çıkıyor. 

Bir diğer önemli nokta da 
yanlılıklar. Yani düşünce yapı-
mızı ve fikirlerimizi etkileyen 
kısa yollar, bakış açıları ve 
önyargılar. Ne yazık ki bunlar 
da çeşitlilik konusunda işimizi 

kolaylaştırmıyor. Özellikle grup 
tartışmalarında açıktan veya 

üzeri kapalı biçimde verilen bazı 
mesajlar kişinin kendi düşüncele-

rine paralel olduğu anda hemen alını-
yor ve aksi yönde mesajların görülmesi 

ve kabullenilmesi gitgide zorlaşıyor. Ayrıca 
rol modelliğin de çok büyük önemi var. Örneğin 

bir erkek çalışan kadınların olduğu bir ortamda uygunsuz 
şakalar yapan bir yöneticinin uyarılmadığını gördüğünde 
bir süre sonra “bana ne” noktasına gelebiliyor. Zamanla 
bunların norm olduğunu zannederek kendi de benzer 
tavırlara yönelebiliyor.

Görülen o ki kadının iş dünyasında yerinin güçlendiril-
mesi konusunda programlar tasarlamak ve uygulamak gibi 
yaklaşımların çok daha ötesinde, çok daha derinde yap-
mamız, değiştirmemiz gerekenler var. On yıllardır bunları 
konuşmamıza rağmen geldiğimiz noktanın iç açıcı olma-
ması umudumuzu kırmamalı. Zira toplumsal, ekonomik 
ve en önemlisi davranışsal bir değişim kolay gerçekleşmez.  

İş	Dünyasında	Kadın
Kökler	düşündüğümüzden	daha	derinde	ve	değişim	kolay	değil	
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çoğalmasının ve kullanıcılara sunulan fiyat yel-
pazesinin genişliğinin de etkili olduğunu belir-
terek, “Hayatı kolaylaştırması bir yana, ürünün 
merak uyandırıcı tarafı da satışı artıran başka bir 
faktör oldu” diyor.

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri 
Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran da mağaza 
bünyesindeki robot süpürge satışlarının yılın 
ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 220 oranında büyüdüğünü söylüyor. Oran, 
“Ağustos ayında büyüme yüzde 340 seviyelerine 
ulaştı. Detaylı temizlik için siklonik, torbasız ve 
şarjlı süpürgeler ön plana çıkarken, günlük rutin 
temizlik için robot süpürgeler tercih edilmeye baş-
landı. Bununla birlikte robot süpürgelerin toplam 
pazardaki payı henüz çok düşük. Şarjlı ve torbasız 
süpürgeler doygunluğa ulaşmadığı ve satışlarını 
artırmaya devam edeceği için robot süpürgelerin 
payında kısa vadede dramatik bir değişim bekle-
miyoruz. Öte yandan Teknosa’da robot süpürge 
satışlarında ev payımız bu yıl ilk sekiz ayda yüzde 
4 arttı. Bu yılın sonunda geçen yıla göre adette de 
iki kattan fazla satış öngörüyoruz. Gelişen teknolo-
jisi ile temizliği kolaylaştıran ve evde olmasanız da 

Kimi adını Zekiye koydu, kimi Kezban dedi, bazı-
ları “Yeter, bütün işleri kadınlar mı yapacak?” diye 
düşünüp erkek ismi verdi. Kimi evlerde babaan-
neler tartı zannedip üstüne çıktı, bazılarında 
kediler etrafında bin bir tur attı, köpekler sinirle-
nip havladı. Pandemi döneminde robot süpürgeler 
neredeyse evin bir ferdi oldu. Kadınlar kapıyı çekip 
işe gidemeyince, eve kapanıp tozlarla yüzleşince, 
bir de virüs korkusuyla temizliğe yardımcı ala-
mayınca herkes robot süpürgelere saldırdı. İşyeri 
dedikodularının yerini robot süpürge muhabbet-
leri aldı: “Aslı Hanım’ınki hem süpürüp hem sili-
yormuş, Şebnem’inki yatak altlarına da giriyormuş, 
Nevin’inki Türkçe konuşuyormuş...”

GittiGidiyor satış verilerine göre robot süpürge 
satışları Eylül ayında bir önceki aya göre iki kat 
artmış. Artış 2020’nin ilk sekiz ayında ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre altı kat olmuş. 
GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Erçin, insan-
ların evde uzun vakit geçirmeye başlaması ve pan-
demiye bağlı olarak hijyen konusunun daha fazla 
öne çıkmasının robot süpürgelere talebi artırdığını 
söylüyor. Erçin, söz konusu artışta 2020 yılının 
başından bu yana ürün gamındaki çeşitliliğin 

● Toplam	pazar	içindeki	payları	hâlâ	küçük	olsa	da	son	bir	
yıla,	özellikle	de	son	aylara	baktığımızda	en	büyük	satış	
artışı	robot	süpürgelerde

Çekirdek Ailenin Yeni Ferdi:
Robot Süpürgeler
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temizliği halleden robot süpürgeler, önümüzdeki 
dönemde hızlı büyümesini sürdürecek.”

Pazarda 17 Marka Var
GfK Perakende Paneli kapsamında satış verilerinin 
düzenli olarak toplandığı zincir teknoloji mağaza-
ları, hipermarketler, çok katlı mağazalar, online 
perakendecilerin kendi satışları, çeyiz mağaza-
ları, karma ve münhasır bayilerden alınan veri-
lere göre Türkiye robot süpürge pazarı büyüklüğü 
2020 yılının ilk sekiz ayında 11 bin 400 adet ve ciro 
olarak 32,3 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 iti-
bariyle 17 markanın bulunduğu bu pazarda geçen 
yılın aynı dönemine göre adet olarak dört kat, ciro 
olarak 6 kat artış gözlemlendi.

Türkiye’de şu anda üretim yapan bir marka yok. 
Robot süpürge pazarında Uzak Doğulu markala-
rın baskın olduğu gözleniyor. Fiyatlar 2 bin liradan 
başlıyor, süpürgenin şarj süresi, evin haritasını 
hafızasına kaydedebilmesi hem süpürmesi hem 
de silmesi ve Wi-Fi bağlantılı olmasına göre 14 bin 
liraya kadar çıkıyor. Bu kategoride en fazla model 
ve fiyat seçeneği olan marka Xiaomi Mi. Bu marka, 
bir dönem Çin’in Steve Jobs’ı olarak da adlandı-
rılan Lei Jun tarafından 2010 yılında kurulmuş ve 
şu anda tüketici elektroniği alanında pek çok ürün 
geliştirmesiyle tanınıyor. �Esen Evran

● Uman 

SÖZÜN ÖZÜ	Bilim	kurgu	filmlerinde	gördüğümüz	robot	
temizleyiciler	evlerimize	girmeye	başladı.	Robot	süpürgelerin	
satışları	son	aylarda	artışta.

Arçelik yeni teknolojiler geliştiriyor  
Arçelik Grubu’nun verdiği bilgilere göre elektrikli süpürge ürün 
grubu, küçük ev aletleri kategorisinde cirosal olarak en büyük 
paya sahip. Ocak-Ağustos 2020 döneminde Türkiye’de 1,5 
milyon adet süpürge satılmış. Süpürge pazarında adet bazında 
lider olduklarını belirten Arçelik yetkilileri, pazara ilişkin şu 
bilgileri verdi:

“Pazarda ağırlık halen yatık süpürgelerde (toz torbalı/toz 
torbasız) olmakla birlikte orta ve uzun vadede pazarın yatık 
süpürgeden çıkarak şarjlı dik süpürge ve robot süpürgeye evri-
leceğini öngörüyoruz. Avrupa ve Türkiye’de son yıllarda şarjlı dik 
süpürgeler hızlı büyüyen bir kategori olarak öne çıkıyor.  Arçelik 
Imperium Go Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge lansmanı ile birlikte 
pazardaki bu dönüşümün öncü markası olmayı hedefliyoruz. 
Arçelik Grubu olarak mevcut durumda adetsel pazar payı ile bu 
kategoride de lider konumundayız. Kablosuz olması sayesinde 
pratik ve hızlı temizlik sunan şarjlı dik süpürgeler, yüksek temizlik 
performansı ile yatık süpürgeler kadar etkili temizlik sağlıyor. 
Yeni nesil süpürge deneyimi sunan teknolojik gelişmelerle birlik-
te tüketicilerin tercihi hızlı şekilde bu kategoriye kayıyor. Kablo-
suz şarjlı dik süpürgeler anlık temizlik ihtiyaçları için el süpürgesi 
olarak da kullanılabiliyor. Robot süpürge kategorisi de pazarda 
öne çıkan bir diğer trend. Son yıllarda pazarda tasarım ve 
teknolojiye bağlı farklılıklar gösteren çeşitli alternatifler mevcut. 
İleri haritalama teknolojisi, yer silme özelliği ve mobil uygulama-
larla uzaktan kumanda edilebilmesi sayesinde bu kategorinin 
önümüzdeki yıllarda büyümeye ve tüketiciler tarafından tercih 
edilmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Biz de 2020-2021 
döneminde tüketicilerimizi yine hayatlarını kolaylaştıran yeni 
teknolojilerle ve inovatif ürünlerle buluşturacağız.”

Mobil Ödemenin 
Yadsınamaz Yükselişi
○	“İnsanlar	10-15	liralık	alışverişleri	için	neden	16	haneli	
kredi	kartı	numaralarını	girsin?”

Banka hesabı ya da kredi kartı olmadan internet 
üzerinden yapılan alışverişlerde mobil ödeme-
nin payı gün geçtikçe artıyor. Ölçek oldukça geniş: 
PUBG oynarken oyun içi satın alımlarda ya da Burger 
King’den hamburger siparişinde bile artık mobil 
ödeme kanalları kullanılıyor. Bu alternatif ödeme yön-
teminin rüzgarını arkasına alan şirketler ise hızlı bir 
büyüme potasına girmiş durumda. 2015’te İstanbul’da 
kurulan mobil ödeme şirketi Payguru da bunlardan 
biri. Haziran ayında Londra merkezli girişim serma-
yesi şirketi Helis Investment Partners destekli TPAY 
MOBILE tarafından satın alınan Payguru’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Işık Uman, mobil ödemenin son yıl-
larda neden revaçta olduğunu ve satın alım hakkında 
merak edilenleri anlattı.

Payguru gibi mobil ödeme yöntemlerinin işleyişi nasıl 
ilerliyor? 
Kafeye gelip kredi kartıyla kahve satın aldığınızı 
düşünün. Son kullanıcı olarak ben, kredi kartımı 
veren bir banka, bu kredi kartının da geçtiği POS 
makinesi ve dükkanın kendisi var. Bizim yaptığımız iş 
ise şu: Banka yerine fatura olsun, kredi kartı yerine de 
SIM kart olsun. Öyle ki siz burada alışverişinizi yaptık-
tan sonra cep telefonunuza gelen mesajı onaylayın ve 
ay sonunda size gelen operatör faturasını ödeyin, ope-
ratör de gitsin bu parayı dağıtsın. Turkcell, Vodafone 
ve Türk Telekom’la da entegreyiz. Onlar bizim için 
Yapı Kredi, Akbank ve Garanti Bankası gibi. 

Mobil ödeme en çok nerede tercih ediliyor?
Size hem dijitalden hem de fiziksel ortamdan örnek-
ler vermek istiyorum: Kahramanmaraş’ın toplu 
taşıma sistemlerinde kullanılan KahramanKart’ı 
mobil ödemeye bağladık. Kahramanmaraş küçük 
bir yer diye tutmayacağını düşünüyordum ama tuttu. 
Önümüzdeki hafta da Ankara için devreye gireceğiz. 
Mobil ödemeyi alternatif bir ödeme aracı olarak daha 
sık görebileceğiz.

Keza Pasolig kartlarının başvuru ücretlerini mobil 
ödemeyle yapıyoruz. Biliyorsunuz, Pasolig aslında 
Aktif Bank’ın. Pasolig bize ilk geldiğinde çok şaşırmış-
tım, bir banka neden banka dışı alternatif bir ödeme 
sistemi ister ki? Sene başında kombine kart alacaklar, 
sonra da bir daha kartı yenilemek için uğraşmazlar 
diye düşünmüştüm. Futbolu yanlış biliyormuşum. 
Üç büyükler Anadolu deplasmanına gittiklerinde 
insanlar sırf bu maçları izlemek için Pasolig kartla-
rını kullanıyormuş. Bunu da SMS’le ya da Pasolig’in 
web sitesinden mobil ödemeyle yapabiliyorlar. Bu 
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da bizim beklediğimizden çok daha fazla başarılı 
oldu. Tabii pandemiden kötü etkilendik… 

Çinli dev Tencent’le de geçen yılın Nisan ayında 
çalışmaya başladık. Onların PUBG içerisindeki kılıç, 
kıyafet vs. almak için kullanılan ödeme yöntemle-
rine mobil ödemeyi eklettirdik. 10-15 liralık bir şey 
alacaksanız “Neden kredi kartımı kullanayım ki?” 
diyorsunuz ve mobil ödemeye yöneliyorsunuz. Cep 
telefonunuza gelen onay mesajından sonra hızlıca 
oyun içi satın alım yapıyorsunuz, operatör de bunu 
sizin faturanıza yansıtıyor. Burada da beklediğimiz-
den çok iyi bir performans yakaladık, özellikle de 
pandemiden sonra. 

Pandemiyle beraber işlerinizde nasıl bir değişim göz-
lemlediniz? Birçok ortamda olduğu gibi burada da kul-
lanıcı alışkanlıkları değişkenlik gösterdi mi?
Nisan ve Mayıs aylarında satış hacmimiz yüzde 30 
arttı. Haziran’dan sonra düşmesini bekliyordum fakat 
insanlar açılmaya rağmen temel tüketim tercihle-
rini pandemi öncesine döndürmedi. Gelirlerimiz 
ya da hacmimiz düşmedi ama portföyümüz değişti. 
Eskiden dijital bir servise para harcarlarken, bu sefer 
de Burger King’den ya da İstegelsin’den mobil öde-
meyle alışveriş yapmaya başladılar. Temel olarak yap-
tığımız şey bu: Mobil ödemeyi alternatif bir ödeme 
kanalı haline getirmek. Hamburgerden oyunlara 
kadar geniş bir yelpazede insanlar mobil ödemeyi 
kullanmaya başladı. 

İnsanlar kredi kartı yerine neden mobil ödemeyi tercih 
ediyor? Kredi kartlarında limitleri olmadığı için mi? 
Alternatif bir finansal kaynak olarak mı görüyorlar?
Hayır. Size şunu çok net söyleyebilirim: Diyelim ki 
oyun oynuyorsunuz, 15 liralık bir alışveriş yaptınız. 
Bunun için 16 hanelik kredi kartı numarası, ad soyadı 
mı gireceksiniz? İnsanlar internette kredi kartı kul-
lanmaya hâlâ çekiniyor. Cep telefonu ise basit bir 
şey. 15 liralık bir ödeme için cep telefonunu vermek 
daha mantıklı. Bu ürünü yalnızca Türkiye’de banka 
hesabı olmayan insanlara ulaşmak için kullanmıyo-
rum. Ben bu ürünün mikro ödemeler konusunda ana 
bir ödeme yöntemi olabileceğini düşünüyorum. TAB 
Gıda’da yani Burger King’de beni çok şaşırtan şey ise 
şu oldu: Eminim kredi kartıyla yapılan alışverişler 
benden katbekat daha fazladır fakat o sırada kredi 
kartını kullanmak istemeyen ya kredi kartı olmayan 
kullanıcıların internetten sipariş verebilmelerinin 
önü açılıyor. 

Röportaj öncesinde Şikayetvar.com’da Payguru hak-
kında birçok şikayet okudum. Büyük çoğunluğu sosyal 
medya hesapları üzerinden dolandırıldıktan sonra 
yapılmış ve bu kişiler Payguru’dan para iadesi istiyor.
En çok başımıza gelen şu: Instagram’da insanlar bir 
şekilde hesaplarını kaptırıyor. Hesabı çalan adam 
gelip size “Migros’tan hediye çeki kazandın” dedikten 
sonra sizden telefon numaranızı istiyor (ya da hesa-
bınızı çaldığı için muhtemelen biliyor) ve dolandırıcı 
PUBG’den ödeme sayfasına gidip sizin telefonunuzu 

giriyor. Mobil operatör de size SMS atıyor ve şunu 
diyor: “Alp Bey, telefonunuzla 50 liralık ürün satın 
alacaksınız. Lütfen Facebook ve Instagram dolandı-
rıcılarına dikkat edin. Bu işlem size ait değilse onay 
vermeyin.” Fakat siz yine de bu mesaja onay veri-
yorsunuz. Dolandırıcı, “O gelen mesajı ciddiye alma, 
Migros’tan hediye çeki kazanacaksın” diyor ve insan-
lar da mesaja onay veriyor. 

Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için ekstra bir 
güvenlik katmanı getiremiyor musunuz? 
Bu tür şikayetler eskisine kıyasla azalmış durumda 
fakat Türk insanının finansal okuryazarlık süreci hepi-
mizin sorumluluğunda. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. 
Ancak tüm uyarılara rağmen kullanıcılar bu onayları 
vermeye devam ediyor. Mümkün olduğunca sıkılaş-
tırmaya çalışıyoruz fakat bu sefer de üye iş yeri “Eh 
yeter artık, kimseden ödeme almıyorsunuz” diyor. 
Ortada böyle bir denge var. Fakat buradaki en büyük 
sorun ne biliyor musunuz Alp Bey? İade yapamıyo-
ruz. İade politikalarıyla ilgili şöyle bir sıkıntı var: 
Burger King’den hamburger aldınız ve siparişi iptal 
ettiniz. Bu iadeyi her zaman yaparım. Fakat dijital ser-
vislerde bunu yapmıyoruz. Neden mi? Blutv daha ilk 
zamanlar Adana 01’i haftada bir oynatıyordu. Adam 
gidiyor Blutv’ye üye oluyor Adana 01’in bölümünü 
üç saat içerisinde izleyip üyeliğini iade ediyordu.  

Payguru’nun TPAY MOBILE tarafından satın alımı nasıl 
gerçekleşti?
Kurulduğumuz günden beri yurt dışındaki yatırımcı-
lar tarafından ilgi gördük. Bu, bir süre sonra bizim çok 
zamanımızı almaya başladı. 2018’in Ağustos ayında 
bir yatırım danışmanlık firmasıyla anlaştık. Sadece 
T-Pay’den değil, Fransa ve İngiltere’den de talepler 
aldık. T-Pay ise Dubai merkezli bir firma. Bizle ilgi-
lendiler fakat bizi esas T-Pay’in arkasındaki private 
equity ikna etti: Londra merkezli Helios Investment. 
3-4 milyar dolarlık bir portföyleri var Afrika’da ve 
tek odakları da Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Bizim de 
en baştan beri hedefimiz ürünlerimizi yurt dışına 
taşımaktı. Helios Investment ise al-satçı değil, amaç-
ları şirketi büyütmek üzerine. Pandeminin başında, 
Mart ayında görüşmelere başladık ve Haziran ayında 
imzaladık. Şu anda bu tür satın alımların tamamının 
Merkez Bankası tarafından onaylanması gerekiyor.  
Iyzico’nun PayU tarafından satın alımının onaylan-
ması yedi ay sürdü mesela. Kasım ayı gibi bu sürecin 
sonlanacağını düşünüyorum.

2020’yi ne kadarlık bir büyümeyle kapatırsı-
nız? Pandeminin işlerinize olumlu etki ettiğini 
söylemiştiniz…
Anormal bir büyüme olduğunu kabul ediyorum. 
2020’yi 450 milyon lira işlem hacmiyle kapataca-
ğız. 2019’u toplam 200 milyon lira civarında kapat-
mıştık. Evet, bir büyüme bekliyorduk fakat hedefimiz 
işlem hacminde 350-360 milyon liraydı. Önümüzdeki 
yıl da 550-600 milyon lirayı zorlarız gibi gözüküyor.
 �Alp Börü
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“Sadece internet üzerinden yayın yaparak televizyon 
kanallarıyla rekabet edebilecek bir yapı ne zaman ortaya 
çıkacak?” sorusunun yanıtı Netflix ile çoktan verildi. Tabii 
yerel yayıncılar için hâlâ gidecek çok yol var ama pandemi 
sürecindeki gidişat da onlara bu fırsatı verecek şekilde geli-
şiyor. Türkiye’de bu konuda pek istatistik göremedim ama 
İngiltere’nin BTK’sı diyebileceğimiz düzenleyici kurum 
Ofcom’un araştırmasına göre İngilizler pandeminin ilk ayla-
rında günlerinin yüzde 40’ını ekran karşısında geçirmiş 
ve online yayınların izlenmesinde de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 71’lik bir artış olmuş. ABD’de de aynı 
dönemde TV ve online mecralardaki izlenme artışı yüzde 50 
civarında gerçekleşmiş. Çok daha ilginç bir bulgu ise ABD’de 
bu artışı fark eden reklam verenlerin bütçelerini bu yönde 
revize etmeleri sonucu özellikle sosyal medya ve online 
video izlemeye ayrılan payların yüzde 50’nin üzerinde artış 
göstermesi. Söz konusu bulguların verildiği haberde deği-
nilen bir başka araştırmanın bulgularına göre de reklam 
verenlerin önümüzdeki dönemde tercihlerini ağırlıklı online 
mecralardan yana kullanma eğilimleri güçleniyor. Aslında 
tüm bu gelişmeler yeni medya lehine çok olumlu bir gele-
ceğe işaret ediyor ancak temel bir sorun (yıllardır olduğu 
gibi) hâlâ çözümsüz kalıyor: Reklam verenin hedef kitlesiyle 
arasında etkili bir bağ kurulmasını sağlayacak ve onu gele-
neksel medyadan daha da fazla memnun edecek yayıncılık 
ve gelir modellerinin geliştirilip hayata geçirilmesi. Bugün 
dahi geleneksel medyanın yıllarca uyguladığı ezberler üze-
rinden türetilmiş ve yeni medyanın ruhuna uymayan iş ve 
gelir modelleri ile televizyon kanallarından artan parayla 
geçinmeye çalışan dizi yapımcılarıyla, haber yorumcula-
rıyla ve benzeri içerik üreticileriyle dolu bir kocaman bir 
dijital yayıncılık ekosistemi var. En azından memlekette 
durum böyle. 

Peki ne yapılmalı? 
Bu konuda yıllardan beri kırık plak gibi aynı şeyleri söyleyen/
yazan birisi olarak, beş yıl önce Kanal D’de yayınlanan Ulan 
İstanbul dizisi kanal tarafından “düşük reyting” gerekçe-
siyle kaldırılıp internete taşındığında bakın neler yazmışım: 
“Türkiye örneğine dönersek, belki Ulan İstanbul’un yayın 
kanalı Kanald.com.tr veya benzeri bir yayıncılık kuruluşu 
böyle bir Yeni Medya platformunun öncülüğünü yapar ve 
burada sadece internet üzerinden yayınlanacak ve reyting 
saçmalığına takılmak istemeyen özgün ama özellikle genç 
kitlenin ilgisini çekebilecek işlerin platformu olur. Bu sayede 
reklam verenler için de Yeni Medya’nın dijital, etkileşimli 
ve zaman-mekan sınırı tanımayan özelliklerinden yararla-
narak farklı ama etkili bir tanıtım mecrası yaratır. Ancak 

bu platformun TV kanalının yan işi gibi konumlanmaması 
ve tamamen Yeni Medya ruhunu bilen yayıncılardan oluş-
ması şart.” 

Sorun tam da yeni medyanın ruhunu anlayamamak ve 
bu sorun hâlâ mevcut. O zaman da Ulan İstanbul dizisini TV 
kafasıyla düşünen yayıncıları işi abonelik modeliyle sürdür-
meye kalkışmış ve Netflix gibi bir küresel devin bile binlerce 
içeriği aylık 15 TL civarı bir ücretle sunabildiği o dönemde 
bu basmakalıp ve cılız model yetersiz kalmış, dizi de iki-üç 
bölümden sonra yayınına veda etmişti. 

Bir güncel örnek üzerinden size durumu ve çözüm yol-
larını anlatmaya çalışayım. Yazının görselinde de gördüğü-
nüz Menajerimi Ara, Star TV’de yayınlanan ve reytingleriyle 
şimdilik ayakta kalan popüler bir dizi. Dizinin yayıncısı Star 
TV de yapımcısı Ay Yapım da iş ve gelir modellerini televiz-
yon kanalına ve TV reklam verenine dayandırmanın konfo-
runda dijital mecralarda da iş yapıyormuş gibi görünüyor. 
Kuşkusuz dizinin gerek Startv.com.tr gerekse YouTube kana-
lında yayınlanan her bölümü milyonlarca izlenme alıyor. 
Ancak gerek kanal gerekse yapımcı bu gelirleri artırmak için 
BU MECRALARA ÖZEL herhangi bir proje çalışması yapıyor 
ve reklam verenleri de bu tür çalışmalara ortak ediyor mu? 
Hiç sanmıyorum. Ne Youtube kanalında ne de Star TV’nin 
kanalında bu diziye özel bir reklam çalışması gözüme çarp-
tığı gibi büyük olasılıkla reklam verene de bu dizi özelinde 
sunulan bir proje çalışması yoktur. Örneğin bu yazının görse-
linde yer alan ve CİF markasıyla yapılan ürün yerleştirmeye 
ilişkin reklam verenle Youtube veya kanalın web sitesi öze-
linde bir çalışma oldu mu? Muhtemelen hayır. Ayrıca önemli 
bir husus da Türkiye’de artık sayıları milyonları bulan akıllı 
TV cihazlarına özel uygulamalarda durum ne alemde? Evet, 
Star TV güzel bir uygulama geliştirmiş ve ben de kanalın 
tüm dizilerini oradan reklamsız izleme şansına sahibim. 
Peki bunun kanala ve yapımcıya faydası ne? Oradaki izleme 
sayılarını kendileri takip ediyorlar mı veya reklam verenlere 
sunuyorlar mı? Eğer şahane izleme deneyimi sunan uygu-
lama az izleniyorsa bunu artırmak için neden bir plan yapıl-
mıyor? İşte bu ve daha birçok sorunun rasyonel yanıtları, 
TV kanallarını ve dizi yapımcılarını geleneksel mecranın iş 
modellerine olan bağımlılığından kurtarıp reklam verenin 
yeni gözdesi Yeni Medya üzerinden bağımsız modeller geliş-
tirmelerini sağlar.  Şimdi içlerinden biri bu yazılanları oku-
yorsa muhtemelen içinden “Bunları zaten yapmıştık ama 
reklam veren ilgi göstermedi” diyordur. İyi de artık hem 
izleyici hem de reklam veren bu mecraya karşı çok daha 
iştahlı. Siz yapmazsanız zaten başkası yapacak ve sizden 
daha iyi yapacak. Samuel Beckett’in dediği gibi “Hep dene, 
hep yenil ama daha iyi yenil.”

Diziler	İçin	Yeni	Gelir	Modelleri
Evlere	tıkılıp	kalan	kitlelerin	‘imdadına’	yetişen	TV’lerde	ve	özellikle	internet	

üzerinde	yeni	gelir	modelleri	artık	daha	da	mümkün	
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Boris	Johnson’ın	politikaları	İskoçya’yı	ve	 
milliyetçilerini	iyice	ötekileştirdi	

İngiliz kasabası Berwick-upon-Tweed’i geçtikten 
sonra A1 otobanından İskoçya’ya nasıl girdiğinizi 
anlamıyorsunuz bile. Hem İngilizce hem de Galce 
hazırlanmış bir tabelada “İskoçya’ya Hoş Geldiniz” 
yazıyor ve Kuzey Denizi rüzgarları bir çift mavi-be-
yaz İskoç bayrağını dalgalandırıyor. Hurda bir ham-
burger kamyoneti, gelip geçenlere servis yapıyor. 155 
kilometrelik sınır büyük ölçüde görünmez olsa da 
burası hukuk ve eğitim sistemlerinin, sağlık hizmetle-
rinin, bazı vergilerin ve özellikle de vakaların yeniden 
artmasıyla birlikte Korona virüsü ile mücadelenin 
İngiltere’ninkinden tamamen farklı olduğu, ayrı bir 
ülke. 1707’de siyasi olarak birleşip Büyük Britanya’yı 
oluşturan iki ülke, birbirinden uzaklaştığı halde aynı 
evi paylaşmayı sürdüren bir çiftten farksız.

Pandemiye yaklaşımdaki fikir ayrılığı, İskoçya’daki 
seçmenlerin karşı çıktığı Avrupa Birliği’nden (AB) 

ayrılma konusunda dört yıldır sergilenen sert tutumu 
iyiden iyiye şiddetlendirdi. Başında bağımsızlık yanlısı 
ve Brexit karşıtı İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) bulun-
duğu yönetim, Birleşik Krallık’ın geri kalanından 
ayrılmak için yeni bir seçim düzenlenmesi konu-
sunda halkı galeyana getirirken Britanya Başbakanı 
Boris Johnson buna karşı çıkıyor.

SNP, 10 yıldan uzun süredir İskoçya siyasetinin 
hakimi konumunda ve anketler Mayıs ayındaki İskoç 
Parlamentosu seçimlerinden yine galip çıkacağını 
gösteriyor. Bu arada 5,5 milyonluk nüfusun açık 
ara çoğunluğu da Avrupa’nın en yeni ulus devletini 
kurmayı destekliyor. En son anketlere göre, kararsız-
lar çıkarılınca Birleşik Krallık’tan ayrılmayı destekle-
yenler yüzde 55, kalma yanlıları ise yüzde 45’lik bir 
orana sahip. Bu, altı yıl önceki referandum sonuçla-
rının tam tersine işaret ediyor. İL
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İskoçya’nın yarı otonom hükümetinin başında 
da bulunan SNP lideri Nicola Sturgeon, Korona 
virüsünü idare etme konusunda Birleşik Krallık’ın 
Avrupa’daki en yüksek ölüm rakamını açıklamasıyla 
eleştirilerin odağında kalan Johnson’dan daha iyi bir 
iş çıkarmış gibiydi. Nüfus yoğunluğu daha az olan 
İskoçya’daki enfeksiyon oranları İngiltere’dekinden 
daha iyi durumda değil ama genel algı, Sturgeon’ın 
daha kontrollü davrandığı ve mesajının daha net 
olduğu yönünde.

İngiltere’ye kıyasla İskoçya’da yüz maskeleriyle 
ilgili daha az fikir çatışması yaşanıyor. Lise öğren-
cilerinin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kopan 
kıyamet birkaç günde sona erdi; İngiltere’de ise 
tartışmalı bir algoritmadan vazgeçip öğretmenle-
rin değerlendirmesine geri dönme tartışması hâlâ 
sürüyor. Sturgeon’ın hükümeti Nisan ayında karan-
tinadan çıkış için bir yol haritası paylaştı ve İskoçya 
evden çalışmaya devam etti. İngiltere ise insanları 
iş yerlerine geri gönderme konusunda daha heves-
liydi. Sturgeon ve Johnson, bilim insanlarının 22 
Eylül’de yaptığı açıklamada Ekim ortalarında Birleşik 
Krallık’taki vaka sayısının günde 50 binlere çıkabi-
leceğine ilişkin uyarısının ardından  yeni karantina 
önlemlerini duyurdu. İskoçya ev ziyaretlerini kısıtlar-
ken İngiltere kısıtlamasa da genel olarak ortak  yak-
laşım konusunda hemfikir oldular.

Açıkçası Sturgeon popülaritesini artırırken 
Johnson’ın Muhafazakarları geçen yıl başbakan 
seçilmesinden sonraki en kötü anket sonuçlarıyla 
karşı karşıya. Sessiz sakin bir Edinburgh banliyö-
sündeki bir otomobile yapıştırılmış etikette yazdığı 
gibi: “Boris’i Boş Ver. Sturgeon’ı Dinle. Güvende 
Kal.” Edinburgh University’ye bağlı Centre on 
Constitutional Change’den politika profesörü Nicola 
McEwen, Sturgeon’ın popülaritesi hakkında “Bana 
kalırsa bu Korona virüsüyle değil liderlikle ilgili bir 
sıçrama” diyor: “Bazı politika farklılıkları mevcut 
ancak iki liderin performanslarına dair görüşler bir-
birine tamamen zıt.”

Johnson’ın sorunu, İskoçya’daki huzursuzluğu 
görmezden gelirken bile bu huzursuzluğun mevcu-
diyetinin en büyük sorumlulardan olması. Brexit 
hikayesindeki her feci ekonomik istatistik ya da 
beklenmedik gelişme, Sturgeon’ın ve partisinin 
vermek istediği mesajı destekliyor: Kendi içişleri-
nin tam yetkisi İskoçya’nın elinde olsaydı, her şey 
farklı olurdu.

Johnson, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının 
ardından İskoçya’nın daha güçlü olacağını söylüyor. 

Fakat Britanya hükümeti Brexit’ten geri çekilme 
anlaşmasına uymayarak uluslararası hukuku ihlal 
edeceğini belirttiği için Birleşik Krallık’ın birlikçi 
(unionist) tarafı lehine olabilecek bir ticaret anlaş-
ması sessiz sedasız kaybolup gitti. Bu arada tek iç 
pazar kurmaya yönelik bir yasa tasarısı, İskoçya’nın 
gıda ve çevre gibi konuların standartları üzerindeki 
kontrolünü yitirmesi anlamına da geliyor. Sturgeon, 
17 Eylül’de yasayı “verasete yönelik açık ve net bir 
saldırı” olarak nitelendirdi.

İskoçya’nın bu konuda yapabilecekleri sınırlı. 
Bağımsız kampanyacıların topluluk fonlaması ile 
açtığı ve 30 Eylül’de başlayan davada mahkeme-
den İskoç Parlamentosu’nun hâlâ Londra’nın izni 
olmadan referandum düzenleyebileceği yönünde 
karar vermesi istendi. Bu oldukça zor bir iş ve İskoç 
hükümeti tarafından desteklenmiyor ama eylemin 
kendisi Birleşik Krallık’ı mahkemede İskoçya’nın bu 
yetkiye sahip olmadığını kanıtlamak durumunda bıra-
kıyor. Grup, dava için geçen yıl Johnson’ın Birleşik 
Krallık Parlamentosu’ndan uzaklaştırılması kararı-
nın bozulmasına başarıyla karşı çıkan İskoç avukatı 
görevlendirdi.

Londra’nın yeni bir bağımsızlık oylaması tale-
bini geri çevirdiği Sturgeon adım adım ilerliyor. 
Önümüzdeki ilkbaharda düzenlenecek İskoç seçim-
leri temelde referandum düzenleme hakkına dair 
bir halk oylaması olacak. Glasgow’daki University 
of Strathclyde’dan politika profesörü John Curtice, 
BBC’de 3 Eylül’de yayınlanan Newsnight programında 
“Salt çoğunluğu yakalama şansları kesinlikle yüzde 
50’nin üzerinde” dedi ve ekledi: “Ve bu eğer gerçek-
leşirse, iki-üç yıl içinde yeni bir referandum düzen-
lenmesini engellemek kolay olmayacak.”

Bunun ardından da kampanya meselesi geliyor. 
Ekonomiye dair uyarılar, para birimi ve AB’de kalmak 
birliği son bir kez desteklemiş oldu. Şimdi ise AB karşı 
tarafa geçti. Fakat oylamanın gelmesi durumunda 
ekonomi yine de bir faktör olacak. Kuzey Denizi 
petrolü yıllar önce büyük kazanç sağlıyordu ama 
ikbal günleri geride kaldı. Üniversite harcı ve tıbbi ilaç 
gibi masrafları karşılamak (İskoçlara bedava, İngilizler 
para ödemek zorunda) acı verici olabilir.

İskoçya’daki Muhafazakar Parti’nin lideri Douglas 
Ross, Korona virüsünün yarattığı tahribatın “onlara 
karşı biz” politikasını ve “İskoçların ulusal yaşamı 
üzerinde hakim olan yas kültürünü” sonlandırma 
zamanının geldiğini gösterdiğini söylüyor. Johnson, 
İskoçya’nın Brexit sonrası yatırımlardan ve canla-
nan balıkçılık sektöründen payına düşeni alacağı-
nın sözünü vererek birliğe yaranmaya çalışıyor. Öte 
yandan, İskoçlarla birliği güçlendirmek kolay bir iş 
olmayacak.

Sturgeon yaz boyu, karantinayı çok çabuk kaldır-
dığı için vakaların artması durumunda İngiltere’den 
gelenleri karantinaya alacağını söyledi. Bu tehdidi 
uygulaması zordu. Johnson ise milliyetçileri öfkelen-
diren bir açıklama yapmayı tercih etti: “İngiltere ile 
İskoçya arasında sınır diye bir şey yoktur.”

A1’de ve kuzeyi güneye bağlayan diğer otoban-
larda durum bu olabilir. Yine de açıkça görülen şu 
ki o kesik çizgilerin izi daha çok İskoçların zihnin-
den silinmiyor. İster mevcut isterse de gelecekteki 
olsun, Britanya hükümetinin referandum meselesiyle 
yüzleşmekten başka çaresi olmayabilir. �Rodney 
Jefferson ve Alastair Reed

SÖZÜN ÖZÜ	Brexit	ve	COVID-19	güçlerini	birleştirip	İskoçları	Birleşik	
Krallık’tan	kopma	fikrine	daha	da	yaklaştırdı.	Sorun	ise	yeni	bir	
referandum	düzenlenip	düzenlenmeyeceğine	şimdilik	Londra’nın	
karar	vermesi.K
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Çin  
K Şeklinde 
Büyüyor
○	Pekin’in	hayata	geçirdiği	toparlanma,	zaten	
artmış	olan	gelir	eşitsizliğini	daha	da	beter	hale	
getiriyor

birinden fazlası, yani 174 milyonu göçmen. Genelde 
inşaat işçisi, kurye, fabrika işçisi ve restoran görev-
lisi olarak düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Bu işlet-
meler kapandığında göçmenler işlerini kaybetmekle 
kalmadı, işsizlik maaşından da faydalanamadılar. 
Kırsal bölgelere bağlı olan daimi oturma haklarıyla 
(hukou) Pekin’in kayıtlarında şehirde çalıştıkları 
görünmüyordu bile. O kayıtlara göre her gün tarla-
dan eve dönüyorlardı.

Araştırma şirketi Gavekal Dragonomics, en yoksul 
yüzde 60’lık kesimden doğan ekonomik kaybın 
1,35 trilyon yuanı (198 milyar dolar) bulabileceğini 
tahmin ediyor. Kimi sektörlerde hâlâ yetersiz istih-
dam söz konusu. Yaklaşık 12 milyon göçmen işçiye 
istihdam sağlayan yemek servisi sektörünün Ağustos 
ayındaki satışları geçen yılın hâlâ yüzde 7 altındaydı.

İstatistik bürosunun gururla açıkladığına göre, 
Çin’in kentlerindeki işsizlik oranı Şubat ayındaki 
yüzde 6,2 seviyesinden Ağustos ayında yüzde 5,6’ya 
geriledi. Bu rakamın büyük ölçüde düşük gösterildi-
ğine neredeyse şüphe yok. Göçmen işçiler devletin 
şehirlerdeki araştırmalarında genelde yer almıyor.

Çin’in Washington için eğitici bir öykü olması 
gerekiyor. Eğer teşvik konusundaki siyasi açmaz 
devam ederse, ABD de kendini aynı durumda bula-
caktır: Zenginler evden çalışmanın Hermès kravatla-
rını satmakla aynı anlama gelip gelmediğini merak 
ederken, yoksullar yaşam mücadelesi verecektir. 
Ne de olsa K şeklindeki bir toparlanma U ya da W 
şekilli olanlardan daha kötü. �Shuli Ren

En alttaki yüzde 60’lık nüfusu Çin’in umurunda 
bile değil. Ülke, COVID-19’un ekonomide yarattığı 
yavaşlamayı atlatmış görünüyor. İhracat çift haneli 
bir büyüme yaşıyor ve aylardır sürünen perakende 
satışları virüs öncesi seviyelerine geri dönmüş vazi-
yette. Günlük hayatın büyük ölçüde normalleşme-
siyle birlikte ülkenin de vızır vızır çalışmaya geri 
dönmüş gibi bir hali var. 

Fakat daha yoksul haneler hâlâ sıkıntı çekiyor. 
Pekin’in hayata geçirdiği K şeklinde toparlanma, 
zaten artmış olan gelir eşitsizliğini daha da beter 
hale getiriyor ki bu durum zaten pandemi önce-
sinde de sorun teşkil ediyordu. (Çevirmen notu: K 
şeklinde toparlanma, ekonominin farklı kısımları-
nın farklı oranlarda iyileştiği ve sağlanan faydanın 
sektörlere eşit olarak yansımadığı ekonomik topar-
lanma türüdür.)

China Household Finance Survey’e (Çin Hane 
Finansı Araştırması) göre, en alt yüzde 60’lık kesim 
içinde bulunan ya da yılda 100 bin yuandan (14 bin 
670 dolar) az kazanan hanelerin çoğu 2020’nin ilk 
yarısında varlıklarının azaldığını söyledi. Yıllık geliri 
300 bin doların üstünde olanlar ise net kazanç açık-
ladı. Üst tabakadaki tüketicinin güvenini, lüks ürün 
harcamalarından anlamak da mümkün: Lüks oto-
mobil satışları iyi gidiyor; Chanel, Louis Vuitton ve 
diğer markalar da bu yıl fiyatlarını artırdı.

Bu biraz da Çin’in mali teşvikinin ABD’ninkinden 
farklı olmasından kaynaklanıyor. Pekin tüketiciler-
den ziyade şirketler üzerinde kontrolünün oldu-
ğunu hissediyor. Bu yüzden ekonomiyi yeni hızlı 
trenler ve 5G telekom istasyonlarıyla canlandırmayı 
tercih ediyor. Sam Amca’nın bin 200 dolarlık yardım 
çekinin ya da Hazine Bakanlığı’nın 600 dolarlık ek 
işsizlik maaşının benzeri Çin’de yok. Çin, zengin-
lere sağlanan avantajların ekonomiyi canlandıra-
rak toplumun her kesimini kalkındıracağını savunan 
“aşağıya sızma ekonomisi” (trickle-down econo-
mics) ile ilerledi.

Ülkenin işçilerden ziyade işletme sahiplerine 
yardım etme kararının uzun vadeli yansımaları olabi-
lir. Çin’in kentlerinde çalışan 442 milyon işçinin üçte İL
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SÖZÜN ÖZÜ	Çin’deki	araştırmalar,	pandemi	sonrasında	toparlanma	
süreci	devam	eden	ülkede	en	yoksul	yüzde	60’lık	kesimden	doğan	
ekonomik	kaybın	1,35	trilyon	yuanı	(198	milyar	dolar)	bulabileceğini	
gösteriyor.
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Ürün Bol Ama Fiyat Artıyor 
○	Uzun	süre	saklanabilen	tahıl	ve	bakliyatın	üretimi	artsa	da	fiyatlar	düşmüyor

aldığı tedbirler sayesinde Türkiye bu konuda bir 
sorunla karşı karşıya gelmedi. Bu ay ve Kasım’da 
tarlaya tohum atılmaya başlanıyor. Pandeminin 
devam etmesi beklentisi nedeniyle bu ekim ve fidan 
dikim sürecini planlı bir şekilde sürdürmemiz gere-
kiyor. Pandemi sürecinde tüketicinin tahıl ve bakli-
yata yönelmesi bu iki ürünü her zamankinden daha 
önemli bir hale getirdi. Hem tahıl grubunda hem de 
baklagiller grubunda önceki yıla göre bir artış söz 
konusu. Kuru baklagillerde geçen seneye göre yüzde 
5’lik bir artı söz konusu ki bu miktarın 1 milyon 300 
bin tonu geçeceği öngörülüyor. Ürün bazlı bakar-
sak, buğdayda geçen yıla göre yüzde 8 artış söz 
konusu. Diğer bir önemli ürün de mercimek. TÜİK’in 
verdiği rakamlara göre yeşil mercimekte 42 bin ton 
rekolte bekleniyor. TÜİK bu beklentisini yaklaşık üç 
ay önce açıkladı. Ama ekim yerlerinden bize gelen 
bilgilerde kırmızı ve yeşil mercimekte dekar başına 
alınan verimin beklentinin altında kaldığı ifade edi-
liyor. Muhtemelen TÜİK de revize edilmiş rakamları 
yakında açıklayacaktır. Kuru fasulye ise bu yıl belki 
de üretimi en çok artan ürün. Bir süredir yıllık yüzde 
5 gibi bir üretim kaybı vardı bu üründe. Haziran 
ayına doğru fasulye fiyatlarında bir artış olmuştu. 
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da fasulyenin tonu 
bin 350–bin 400 dolara kadar çıktı. 

Bu yıl özellikle atıl alanların tarıma kazandırıl-
ması ve aynı zamanda kamu tarafından yapılan 

Anadolu’da sıkça kullanılan ‘kendini fasulye gibi 
nimetten saymak’ tabirinin anlamı pandemi döne-
minde daha iyi anlaşıldı. Besleyici değeri yüksek, 
saklama koşulları daha kolay ve uzun ömürlü olan 
bakliyatlar pandemin ilk günlerinde marketlere 
koşanların aklına ilk gelen ürün oldu. Sonrasında da 
ilgi hiç azalmadı. Pandeminin daha uzun süre devam 
edeceği düşünüldüğünde bakliyata olan ilginin bu yıl 
da değişmeyeceği söylenebilir. Biz de üretimi, fiyatları 
ve yakın zamandaki projeleri Bakliyat Köyü’nü Reis 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis’e sorduk. 

Son yıllarda tarımsal üretimde azalmalar söz konusu. 
Bu noktada bakliyat üretiminin son 10 yılı nasıl bir 
grafik çiziyor? 
Bakliyat üretimi son üç yıldır artış gösteriyor. 
Ama bu artışın beklenen düzeyde olduğunu söy-
leyemem. COVID-19 sürecinde tarımsal üretimde 
kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. Aynı süreçte bazı ülke-
lerde tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili kısıtlama-
lar da geldi. Başta Rusya olmak üzere 12 ülke tarım 
ürünleri ihracatına yasak getirdi. Pandeminin baş-
langıcında üretim ve lojistikle ilgili endişeler nede-
niyle küresel gıda arzında ciddi sıkıntılar yaşandı ve 
fiyatlarda da artış oldu. Buna karşın Türkiye tarım 
ve gıda sektörünün pandemi sürecinde çok iyi bir 
sınav verdiğini düşünüyorum. Özellikle kamunun 
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tohum hibesi sayesinde üretimde geçen yıla göre 
yüzde 10’luk bir artış sağlandı. Nohut ise son üç 
yıldır üretimi hızla artan bir ürün olarak dikkat 
çekiyor. “İstenilen düzeyde değil” diye bir cümle 
kurmuştum artış için. Onu da şöyle bir örnekle açık-
layayım: 1990 yılında toplam nohut üretimi 860 bin 
ton civarındaydı. Bu artışlara rağmen üretim miktarı 
630 bin ton civarında. Geçtiğimiz yıl 224 bin ton 
nohut ihraç ettik. Kendi kendimize yeterliyiz ve 
ihraç ediyoruz. Keşke diğerleri de nohut gibi olsa. 
1990’da dünya nohut üretiminde ikinci sıradaydık, 
bugün üçüncü sıradayız. Tabii gönül geçmişteki gibi 
olalım istiyor. 

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ton çeltik üretildi. 
2020 sezonunda da 980 bin ton civarında bir üre-
timin olması bekleniyor. Şu anda çeltikte hasat 
devam ediyor. Bu da 600-650 bin ton pirinç anla-
mına geliyor. Yeterlilik oranına baktığımızda, yine 
geçmiş yıllarda olduğu gibi ithalata ihtiyaç oldu-
ğunu görüyoruz. Tabii burada her sene bir üretim 
artışı olduğundan pirinç ithalatında bir azalma söz 
konusu. Mısırın üretimi arttı ve bu yıl 6-6,5 milyon 
ton üretim miktarı tahmin ediliyor. 

Son yıllarda kırmızı ve yeşil mercimekte ithalatın art-
tığını gördük. Bunun sebebi neydi? İthalatta gerileme 
bekliyor musunuz? 
Kırmızı mercimek ithal ediyoruz ama bu ithalat 
Türkiye’deki talebi karşılamak için yapılmıyor. Yurt 
dışına ciddi bir satış söz konusu. Aynı buğdayda 
olduğu gibi dahilde işleme rejimi kapsamında ithal 
edilen mercimeği katma değer kazandırarak ihraç 
ediyoruz. Kırmızı mercimek ihracatında dünya 
üçüncüsüyüz. İç piyasada ithal mercimek de tüke-
tiliyor. Yerli ve ithal ürün arasında fiyat farkı açıldı. 

Önümüzdeki dönemde bakliyat fiyatlarında artış ola-
cağını düşünüyor musunuz? 
Burada fiyat belirleyicisi bizim taraf değil üretim 
yapanlar ve ürünü toplayanlar. Mesela “Kırmızı 
mercimekte fiyat artışının nedeni ne?” sorusu-
nun muhatabı üreticiler, ürünü toplayan ve bunu 
işleyen fabrikalar. Pirinç fiyatı artıyorsa İpsala’da ya 
da Gönen’de bu ürünün borsasına soracaksınız bu 
ürünün fiyatındaki artışın nedenini. Bunun muha-
tabı onlar. Orada da şöyle bir durum var: Türkiye’de 
yüksek miktarda çeltik üretimi yapan her çiftçinin 
bir de çeltik tesisi var. Hem üretiyor hem işliyor, aynı 
zamanda piyasaya arz ediyor. Perakende noktala-
rına kadar gidip satış yapıyor. Asıl fiyat belirleyici-
ler bunlar. Kamunun buraları mutlaka sorgulaması 
gerekiyor. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
piyasada regülasyon görevini yerine getiriyor, 
önlemler alıyor ve raftaki, marketteki fiyatı denet-
liyor. Ama bir de üretimin kaynağından ileri aşama-
lara doğru gidelim. TEFE TÜFE açıklandı. Üretici 
fiyatları yukarıda, tüketici fiyatları daha aşağıda. 
Bugün bizlerin ve marketlerin sayesinde rafta fiyat-
lar ucuz. Bugün üreticilerde döviz hareketlerinden, 
pandeminin ikinci aşamasından bahsederek ürün 

satmama yönünde bir eğilim var. Bunun için ilgi-
lilerden, kamudan açıklama bekliyorum. Çünkü 
TMO’nun elinde imkanlar var. 

Peki niçin böyle bir eğilim içerisindeler?
Bu ürünü bu fiyatlara satanlara yetkililerin sorması 
lazım. Bu sene üreticiler zayiat bildirmiyor. Çok 
şükür, bu sene bereketli bir sene. Ülkemizde bir 
dönem düşüş gösteren ürünler şimdi artık daha 
fazla üretiliyor ve geçen seneye göre bir kayıp 
yok. İhracatta da çok büyük bir artış yok. Bugün 
buğday, bakliyat, pirincin taban fiyatlarını vereyim 
size. Devletimiz 2020 yılı Mayıs ayında ekmeklik 
buğdayın taban fiyatını verdi. Yüzde 22 artışla 1,65 
TL oldu. Buna karşın Polatlı Borsası’nda 1,98 TL. 
Yüzde 24 fark var. Serbest piyasayı hiç söylemiyo-
rum. Kırmızı mercimekte TMO’nun 2020 için belirle-
diği rakam kilo başına 2,5 TL. Gaziantep’te 6 TL’den 
işleniyor mercimek. Pirinçte de benzer bir durum 
var. Osmancık çeltik 3,60 TL. Bugün fiyat 4 TL’nin 
üzerine çıktı. Osmancık pirinci İpsala Borsası’nda 
7,80 TL oldu, geçen yıl 5,50 TL idi. Buğday, nohut, 
fasulye… Hepsinde benzer bir durum var. 

Ancak kur çok yükseldi ve tohum, gübre, ilaç gibi pek 
çok ithal girdi var. Üreticinin maliyetleri de arttı. Artış 
bundan kaynaklı olabilir mi? 
Elbette kurdaki artışla birlikte gübrenin, ilacın 
fiyatı artıyor. Ancak bu oranlar bu artışı açıklamı-
yor. Maliyetlerdeki artış bu kadar değil. 

Tohumda ithalatın boyutu ne?
Ülkemizde ithal tohum kullanılıyor. En çok çeltikte 
yurt dışından gelen tohumlar kullanılıyor. Kolomba, 
Luna, Ronalda, Romeo, Casanova gibi pek çok çeşit 
ithal tohum kullanılıyor. Pek çoğu da İtalya menşeli. 
Beş yıldır ülkemizde ekiliyor. Eskiden baldo gibi 
yerli pirinçler üretiliyordu. Şimdi çoğunlukla İtalya 
menşeli tohumlar ekiliyor. 

Biz, Bakliyat Köyü projemiz kapsamında yerli 
tohum ekiyoruz. Ata mirası tohumlar bunlar. Bolu/ 
Çamyayla Köyü ve Demirciler Köyü’nde 60 dönüm-
lük bir arazide, atalarımızın yıllardır ekip biçtiği, top-
rağın azot ihtiyacını karşılayıp toprağı verimli kılan 
baklagillerden, Bombay, Çivril, Battal, Dermason, 
Şeker ve Barbunya fasulye çeşitlerini ekiyoruz. 
Ayrıca Samsun’un Bafra ilçesinde 430 dönüm-
lük arazi üzerinde ekilişini yaptığımız ve Trakya 
Araştırma Enstitüsü’nden alınan üç çeşit çeltik 
tohumun hasadı bu ayın sonuna kadar tamamlan-
mış olacak. Anadolu’nun bereketli topraklarının 
ve yerli tohumlarının sürdürülebilir tarım uygula-
malarıyla gelecek nesillere taşınmasında sorumlu-
luğumuz olduğuna inanıyoruz. Biz yerli tohumları 
gelecek nesillere aktarabilmek ve genç neslin top-
rakta kalabilmesini sağlamak için bunu yaptık. Bizim 
kendi nohudumuz, fasulyemiz, mercimeğimiz yurt 
dışında normal ürünlerden daha fazla fiyatlarla alıcı 
buluyor. Bu tohumlara sahip çıkıyoruz. �Sinan 
Koparan ve Mehmet Erdoğan Elgin 

● Reis
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almaya başladı. Ancak bu yatırımcıların öncekiler-
den bir farkı var. Onlar analistlerin değerlemesini 
yaptığı ve gelecek gördüğü şirketlerin hisselerini 
değil, işlem hacmi düşük, üzerine spekülasyon 
yapılması daha kolay hisseleri tercih ediyor. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 
verilerine göre, Borsa İstanbul’da 2019 yılının Eylül 
ayında 1 milyon 174 bin 899 olan yatırımcı sayısı bu 
yıl aynı ay itibarıyla 1 milyon 716 bin 546’ya çıktı. 
Bu dönem içerisinde yabancı yatırımcı sayısının 
bin 653, yerli yatırımcı sayısının ise 539 bin kişi 
arttığı görülüyor. “Ocak ayından bu yana faizler 
geriliyor. Enflasyon yüzde 11 civarında seyrederken 
yatırımcı mevduattan yüzde 6,5 net faiz alıyor. Bu 
da eksi yüzde 5 reel net faiz demek” diyor Özyeğin 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren 
Bolgün ve devam ediyor: “Bu ortamda vatandaş 
ya borsaya gidecek ya gayrimenkul alacak ya da 
dövize yönelecek.” 

Zaten öyle de oluyor. Dövizdeki artış son derece 
hızlı. Borsa ise dolar bazında kaybettirse de son 

Yıllar önce halka açık bir seyahat firmasında 
çalışan İlknur Hanım, çalışma arkadaşlarından 
aldığı tüyolarla şirket hisselerine yatırım yapıyor 
ve çoğunlukla da iyi getiriler sağlıyordu. İlknur 
Hanım uzunca bir süre böyle devam etti. Ancak 
bir süre sonra şirketten ayrıldı ve bir daha hisse 
senedi piyasalarında yatırım yapmadı. Ta ki bir yıl 
öncesine kadar. Yakın çevresindeki arkadaşların-
dan ve sosyal medyadan yine geçmiştekine benzer 
tüyolar alıyordu. Yine küçük paralarla borsa yatı-
rımı yapmaya başladı. Kazandıkça da yatırımlarını 
bir miktar artırdı. “Neredeyse her ay bir maaş da 
borsadan geliyor” diyor İlknur Hanım. 

Bu genç yatırımcı profili son dönemde hızla 
artıyor. Son bir yıl içinde pek çok yerli yatırımcı 
Borsa İstanbul’un oyuncuları arasında yerini 

İlgi 
Güzel

Ama 
Yanlış 
Yönde

●	Yerli	yatırımcı	borsadaki	
varlığını	riskli	bir	yol	ile	artırıyor	
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dönemde yükseliyor. Özellikle de değeri hiç artma-
ması gereken kağıtlar üzerinden… “Son bir yılda 
BIST 30 Endeksi’nde yüzde 30 kayıp, BIST 100’de 
ise çok sınırlı bir artış yaşarken ana endeks dışında 
kalan BISTTUMY endeksi yılık bazda yüzde 97 
gibi bir yükseliş gösteriyor” diyor Ahlatcı Yatırım 
Araştırma Müdürü Barış Ürkün ve devam ediyor: 
“Derinliği az, bu nedenle yukarı kaldırmanın kolay 
olduğu hisseler bunlar. Bunu gören yatırımcı da 
maalesef bu hisselere ilgi gösteriyor. Elbette hep-
sinde değil ama çoğunluğunda bu kadar sert yük-
selişlere zemin hazırlayacak temellerin olmadığını 
görüyoruz. Spekülatörlerin hisselere girerek yük-
selişler gerçekleştirdiğini tahmin ediyorum ben.”

Artış pek çok kişi, özellikle de aklı başında bir 
yatırımcı için oldukça manasız. Evren Bolgün, 
“İnsanlar fiyat kazanç (F/K) oranı 275 olan kağıda 
giriyor. Kâr etmesi için 275 yıl beklemesi lazım. 
F/K’sı 200 üstünde pek çok kağıt var. Mantıklı bir 
şey görünmüyor. Saçma sapan bir yatırım şekli 
ama kağıt üzerinde kazanmış görünüyor. BİST 100 

ile BISTTUM arasında yatırımcı sayısı açısından 
460 bin civarında fark var. Bunların pek çoğu yeni 
gelen yatırımcılar. Hepsi de küçük yatırımcı. Zaten 
Türkiye’de 100 bin TL üzerinde yatırım yapan 122 
bin kişi var. 250 bin TL’nin üzerinde 46 bin yatı-
rımcı var. Yeni gelenlerin çoğu 100 bin TL’nin 

Yerli Yatırımcı Sayısı Yükseliyor 

Tarih
Yatırımcı Sayısı Portföy Büyüklüğü (mn. TRY)

Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam

2018 Ocak 1.082.188 9.552 1.091.740 128.862 246.655 375.517

2018 Şubat  1.099.457 9.629 1.109.086 132.446 245.187 377.633

2018 Mart 1.103.689 9.637 1.113.326 133.023 235.167 368.190

2018 Nisan 1.110.610 9.644 1.120.254 122.859 212.381 335.240

2018 Mayıs 1.112.935 9.673 1.122.608 115.140 204.826 319.965

2018 Haziran 1.155.801 9.757 1.165.558 118.349 196.497 314.846

2018 Temmuz 1.168.437 9.710 1.178.147 121.793 194.495 316.288

2018 Ağustos 1.174.393 9.655 1.184.048 117.448 186.044 303.493

2018 Eylül 1.163.807 9.597 1.173.404 120.641 199.213 319.854

2018 Ekim 1.176.468 9.665 1.186.133 108.422 179.937 288.358

2018 Kasım 1.170.510 9.724 1.180.234 116.524 197.622 314.147

2018 Aralık 1.169.188 9.731 1.178.919 111.117 204.225 315.342

2019 Ocak 1.153.680 9.756 1.163.436 120.555 230.142 350.697

2019 Şubat 1.154.901 9.808 1.164.709 123.625 230.799 354.425

2019 Mart 1.160.963 9.762 1.170.725 117.110 205.776 322.885

2019 Nisan 1.166.983 9.749 1.176.732 118.937 208.064 327.001

2019 Mayıs 1.169.969 9.726 1.179.695 112.055 198.481 310.536

2019 Haziran 1.162.056 9.720 1.171.776 119.071 219.094 338.164

2019 Temmuz 1.155.417 9.700 1.165.117 123.317 229.342 352.659

2019 Ağustos 1.164.913 9.736 1.174.649 123.921 214.361 338.282

2019 Eylül 1.165.155 9.744 1.174.899 137.013 247.903 384.916

2019 Ekim 1.174.313 9.725 1.184.038 137.085 242.507 379.592

2019 Kasım 1.177.099 9.689 1.186.788 164.037 259.932 423.969

2019 Aralık 1.193.731 9.707 1.203.438 185.780 290.400 476.180

2020 Ocak 1.231.115 9.782 1.240.897 203.772 299.045 502.817

2020 Şubat 1.279.557 9.901 1.289.458 188.713 258.581 447.294

2020 Mart 1.337.244 10.144 1.347.388 166.187 219.146 385.333

2020 Nisan 1.426.334 10.397 1.436.731 202.480 258.200 460.680

2020 Mayıs 1.506.896 10.698 1.517.594 239.680 254.814 494.494

2020 Haziran 1.558.417 10.873 1.569.290 266.898 266.627 533.525

2020 Temmuz 1.606.036 11.050 1.617.086 273.514 329.596 603.110

2020 Ağustos 1.682.511 11.195 1.693.706 272.277 286.491 558.768

2020 Eylül 1.705.149 11.397 1.716.546 315.401 292.738 608.139
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SÖZÜN ÖZÜ	Borsa	İstanbul’da	yerli	yatırımcı	sayısı	son	bir	yıldır	
hızla	artıyor.	Ancak	bu	yatırımcılar	sağlıklı	şirketlerden	ziyade	
derinliği	olmayan,	yukarı	kaldırmanın	kolay	olduğu	hisseleri	
tercih ediyor.

üzerinden yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yani yüzde 
20’lik bir marj bulunuyor. Ancak sonra hisse iki-üç 
katına gidiyor. Bunun bir izahı yok. Bu konuda 
yatırımcıyı uyarmak lazım” diyor. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu konuda son 
dönemde daha aktif davranmaya çalışıyor. Sosyal 
medya üzerinden yatırım tavsiyesi veren hesap-
lara yaklaşık 1,5 milyon TL gibi cezalar uygulanıyor. 
Elbette bu yolla sosyal medya gibi bir platformda 
kontrol sağlamak mümkün değil. SPK bu nedenle 
geçtiğimiz haftalarda bir takım yeni düzenleme-
ler yaptı. Pazarı sadeleştirme ana başlığı altında 
alınan kararlar çerçevesinde Yıldız Pazar Grup 1 ve 
Yıldız Pazar Grup 2’de yer alan hisseler Yıldız Pazar 
altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri Ana 
Pazar’da devam ediyor. Alınan kararlar çerçeve-
sinde ayrıca Alt Pazar’daki hisse senetlerinde açığa 
satış ve kredili işlem yapılamıyor ve sürekli şekilde 
brüt takas uygulaması bulunuyor. Bu pazardaki 
hisse senetlerinin öz kaynak oranı sıfır olarak belir-
lenirken günlük fiyat marjı yüzde 10’da, devre 
kesici tetikleme oranı yüzde 5’de olacak. Açığa 
satış ve kredili işlem sadece Yıldız Pazar ve Ana 
Pazar hisselerinde gerçekleştirilebiliyor.

Ancak yatırımcı profilinin gelişmesi için düzen-
lemelerden fazlasına ihtiyaç var. Bunun için de bor-
sanın yükselmesi, yani yabancı ilgisinin yeniden TL 
cinsi varlıklara dönmesi gerekiyor. Ancak TL cinsi 
varlıklar bugün için yabancı yatırımcılara güven 
vermiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşu Moody’s Investors Service, geçtiğimiz hafta-
larda Türkiye’nin dış kırılganlıklarının yanında 
mali tamponlardaki aşınmaya ve kurumsal zorluk-
lara dikkat çekerek ülkenin kredi notunu B1’den 
B2’ye indirdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluş-
larından S&P Global Ratings’in Türkiye için kredi 
notu B+, Fitch Ratings’inki ise BB- seviyelerinde. 
Yani Türkiye kredi derecelendirme kuruluşları 
nezdinde yatırım yapılabilir seviyenin hayli uza-
ğında. Bu da riskli yatırım yapan yerli oyuncula-
rın bir süre daha piyasada ağırlığını hissettireceği 
anlamına geliyor.

Elbette bu bir yatırım kararı ve sonuçları yatı-
rımcısını bağlar. Piyasa denetleyicisi otorite, 
burada sadece kuralların işleyip işlemediğine 
bakar. Piyasa kuralları işlediği sürece oyun devam 
eder. “Oldukça riskli bir iş. Yatırımcılar bunu para-
sının az bir kısmı ile yapıyorsa büyük sorun değil 
ama kendince büyük paralarla oynayanlar ya da 
krediyle oynayanlar büyük risk alıyor” diyor Erhan 
Topaç. Aslında yatırımcılar da bu riskin farkında 
ve kendilerince önlemler alıyor. İlknur Hanım, 
“Türkiye’de borsa yatırımı çok riskli. Bu nedenle 
asla hafta sonu borsada para bırakmam. Pazartesi 
günü haftaya eksi 10 ile başlayabilirsiniz” diyor. 
�Sinan Koparan

altında yatırım yapıyor.”  
Belli ki bu yatırımcıların büyük çoğunluğu her-

hangi bir yatırım danışmanlığı hizmeti almıyor. 
En azından yatırım danışmanlığı şirketlerinden 
almadıkları aşikar. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Topaç, “BİST 100 dışındaki endeks-
ler çok hızlı yükseliyor. Burada bazı hisseler hiç 
rasyonel olmayacak şekilde değer kazandı. Biz 
değerleme yapsak öyle bir sonuç çıkmaz mesela 
ama hisse artıyor” diyor. 

Sonuç olarak pek çok kişi bu yatırım şeklinden 
para kazandığını iddia ediyor. Sosyal medya, bor-
sadan servet kazandığını ve diğer insanlara da aynı 
serveti kazandıracağını iddia eden kişilerle dolu. 
Barış Ürkün, “Twitter, Telegram ve WhatsApp 
grupları üzerinden bu tarz hisseleri pazarlayan 
ekipler var. Bundan faydalanmak isteyen bazı 
gruplar, yerli yatırımcıyı bu tarafa çekerek his-
seleri olduğundan daha iyi gösteriyor” diyor ve 
ekliyor: “Sosyal medyadaki yönlendirmelerle  çok 
risk alan bir yatırımcı grubu var.”

Aslına bakılırsa Türkiye’deki pek çok yatı-
rımcı, yatırım kararı alırken yakın çevresinden 
ya da güvendiği insanlardan aldığı bilgilere daya-
narak adım atıyor. Benzer bir duyumla yatırım 
yapanlardan biri de borsa dahil pek çok alanda 
yatırımı bulunan Bilal Yardım. Yatırımcı Bilal 
Yardım, “Türkiye’de TL cinsi varlıkların risk içer-
diğinin farkındayım ama ben önümüzdeki bir 
ay içerisinde TL varlıklarda uzun süren bir artış 
yaşanacağını düşünüyorum. Bu yüzden de uzun 
bir aradan sonra yeniden TL varlıklara yatırım 
yaptım. Dolarda mevcut fiyatın tavan olduğunu, 
kısa zaman içinde 7 TL seviyesine geleceğini, 
TCMB’nin de daha fazla faiz artırmayacağını düşü-
nüyorum” diyor. 

Bugünkü borsaya hücum durumu kuşkusuz ilk 
değil. 2000’li yılların başında yine benzer bir furya 
oluşmuştu. O dönemde çok öne çıkan AB süreci ile 
de birlikte piyasalarda yaşanan yabancı ilgisi yerli-
nin de dikkatini çekmişti. Kasım 1999’da 400 bin 
olan yatırımcı sayısı Haziran 2000’e gelindiğinde 
1 milyon 200 bine kadar çıkmıştı. Ancak bu tarih-
ten itibaren hızlı kayıplar gelmeye başladı. Pek 
çok küçük yatırımcı mağdur oldu ve uzun yıllar 
borsaya küstü. Ardından 2008 yılında İMKB, SPK 
ve TOBB öncülüğünde Halka Arz Seferberliği başla-
tıldı. Borsaya büyüklü küçüklü pek çok yeni şirket 
geldi. Bu hisseler küçük yatırımcılar tarafından 
alındı. Satılan 52 şirketin 42’si ya battı ya da ana 
pazarlardan düştü. Pek çok küçük yatırımcı zarara 
uğradı ve yine borsaya küstü. 

İçinde bulunduğumuz dönemde yine halka 
arzlar öne çıkıyor. Halka arzlar İlknur Hanım’ın 
da favorisi. “Her halka arzdan mutlaka hisse 
alırım” diyor İlknur Hanım. Yerli yatırımcının 
ilgisini çekmek için iskontolu olarak halka arz 
edilen hisseler, arz sonrası iskontonun çok üze-
rinde artış gösterebiliyor. Erhan Topaç, “Halka 
arzları değerliyor, bir fiyat çıkartıyoruz. Bunun 
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 Atıf	Ünaldı

Mersin’de üç yıldır oturduğumuz evin yeni doğan bebe-
ğimize çok uygun olmadığını fark edince taşınma kararı 
aldık. Bu arada uzun zamandır aradığımız, ev ve iş yerini 
bir arada tutabileceğimiz yeri bulunca da pandemi, virüs 
demeden taşındık. Taşınma işleri hep maceralı olur. Bu 
şehre ilk taşındığımızda da ben İstanbul’da projelerimi 
sonlandırırken, eşim Mersin’e gelmiş ve bütün işlemleri 
gerçekleştirmişti. Dolayısıyla yeni taşınma ile birlikte eski-
leri kapatmak ne yazık ki ona kalmıştı. Doğal gaz, elekt-
rik, su, internetten ikişer abonelik kapatıp yeni ev için 
birer tane açması gerekiyordu. 

Bu eve taşınırken de işe en kolay hallettiğimiz elektrik 
ile başladık. EnerjiSA kapatma işlemlerini kolayca yaptı 
ancak açma işlemi için büroyu ziyaret etmek gerekiyordu. 
Biz durumu anlatıp bu Korona döneminde bunu yapma-
nın emziren bir anne için zorluğundan bahsedince, bir 
yöntemle bize yardımcı oldular. Eve gelip anlık elektrik 
kesme işlemi ile durumu hızlıca hallederken evrak işlem-
lerini gerçekleştirdiler. Gelen ekibin kıyafetleri, sağlık 
önlemleri yerindeydi. EnerjiSA uzun süredir gerçekleş-
tirdiği dijital dönüşüm ile radarımdaydı. Son dönemde 
operasyonlarını dijitalleştirmiş ve gerek mobil uygula-
ması gerekse entegrasyonlarıyla sistemini çok kullanıla-
bilir hale getirmişti. 

İkinci işlemimiz Aksa Doğalgaz ile idi. Aksa da ilk taşın-
mamızda çok hızlı bir şekilde bağlantı yapmıştı. Hatta bu 
süreçte ve arkasından Mersin’de yaşanan bir enerji prob-
lemi döneminde krizi harika yönettiklerine şahit olmuş-
tum. Bu taşınmada da Aksa bizi şaşırtmadı ve işlemleri 
hızlıca yaptı. Burada Aksa’nın insan merkezci yönetimi-
nin etkisinin olduğunu, bunun da dijitale yatırım yapma-
dan dijitalleşmenin yöntemi olduğunu düşünüyorum. 

İnternet konusunda ise taşındığım yerde fiber olup 
olmadığını, varsa kimin fiberi olduğunu anlamak için 
zaman kaybettim. Ben internete aynı zamanda televiz-
yon ihtiyacımı da çözen bir abonelik gözüyle baktığım 
için daha önceki adreslerimde olduğu gibi yine Türk 
Telekom ile bir anlaşma yaptım. Önce internet bağlantımı 

taşıdılar. Bir gün sonra da Tivibu’yu kurdular. Ne yazık ki 
bulunduğum yerde fiber yok, o nedenle VDSL bağladılar. 
Bulunduğum yere fiber gelmesini bekliyorum. 

Kaydımızı yeni adresimize almak için e-devlet’ten 
yararlanabileceğimi biliyordum. Ancak e-devlette adres 
taşımanın kapalı olduğunu öğrendim. Ben de Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Twitter’dan bunun 
neden kapalı olduğunu sordum. Bir-iki saat içinde geri 
dönüş aldım. Özellikle okul açılış tarihlerinde yanlışlığa 
izin vermemek için kapatıldığını öğrendim. Ancak bu 
Korona döneminde zaten kimsenin okul kaydı yaptırma-
yacağını düşünürken, bir-iki gün içinde sistem açıldı. Bu 
işlemimizi de normal şekli ile internetten gerçekleştirdim.  

Son olarak su işlemleri kalmıştı. Su malumunuz 
şehrin belediyesine bağlı bir kurum. Mersin’de ise Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meski tarafından yönetili-
yor. Aslında en kolay yapmamız işlem su işleriydi. Normal 
şartlarda iki aboneliği kapatıp bir su saatinin numarasını 
kendimizinki ile eşleştirecektik. Önce işlemler için Meski’yi 
aradık. Ancak bundan sonuç alamadık. Ben de Twitter 
üzerinden sosyal medya ekibi ile bağlantıya geçtim. Şunu 
söylemem lazım ki bütün bu kurumların harika sosyal 
medya ekipleri var. Çok hızlı geri dönüş yapıyorlar. Hatta 
internet araştırmaları sırasında bir ara Vodafone ile görüş-
tüm, onlar da sosyal medya üzerinden neredeyse her 
işlemi yaptılar. Meski’de bir aboneliğin kapanması işle-
mini sosyal medya üzerinden hiç zorlanmadan yaparken, 
diğer hesabın bir şekilde hukuk birimine takıldığını söyle-
diler. O günden bu yana Meski hukuk birimiyle bir telefon 
konuşması bile gerçekleştiremedik. Bırakın konuşmayı, 
kendilerinin numarasını Vahap Seçer’den bile alamadım. 

Dijital dönüşümü anlatırken hep insan merkezci olma-
sından bahsediyorum. Basit bir su kapatma işleminin 
gerçekleşmesi için bu pandemi döneminde emziren bir 
anneyi büroya çağırmak gerekmemeli. İmza veya ödeme, 
artık her şey internetten yapılabiliyorken bir aboneliğin 
iptali için çözüm bulamıyorsak kimsenin dijital dönüşüm-
den bahsetmesine imkan yok!

Bir	Taşınma	Hikayesi
Bir	aboneliğin	iptali	için	çözüm	bulamıyorsak	kimsenin	dijital	

dönüşümden	bahsetmesine	imkan	yok

◼	PİYASALAR Bloomberg Businessweek Türkiye 	 18	Ekim	2020



Çalışan 
Kadınlar 

COVID-19’a 
Yakalandı



Bloomberg	Businessweek	Türkiye	 18	Ekim	2020

● Salgının ağır darbe vurduğu 
sektörlerde çok sayıda kadının 
istihdam edilmesi, çalışan kadınların 
COVID-19’un getirdiği ekonomik 
olumsuzluklardan erkeklere göre 
daha fazla etkilenmesine sebep oldu

● Deniz Türsen 35

Yaklaşık	beş	yıldır	aynı	şirkette	çalışan	Elif,	her	zamanki	gibi	
9.00’da	başlayan	mesaisine	yetişmeye	çalışıyordu.	Sevdiği	
bir	işte	çalıştığı	ve	ekip	arkadaşlarıyla	uyumlu	olduğu	için	
çoğunlukla	işe	odaklanmakta	sorun	yaşamaz,	hatta	arada	
bir mesaiye kalsa bile bunu dert etmezdi. Ancak o sabah pek 
de	mutlu	sayılmazdı.	Çünkü	önceki	gün	tesadüfen	öğren-
diği	bir	bilgi	kafasını	kurcalayıp	duruyordu.	Diğer	ekipteki	
Cem’in	maaşını	öğrenmişti.	Şirkette	kendisiyle	aynı	zaman-
larda	çalışmaya	başlayan,	kendisi	gibi	müdür	yardımcısı	olan,	
birebir	aynı	işi	aynı	verimlilikte	yaptığı	Cem’in	aldığı	maaş	
kendisininkinden	yüzde	15	daha	fazlaydı.	İşini	ne	kadar	çok	
sevse	de	bu	kendisine	yapılan	bir	haksızlıktı.	Üstelik	Cem’in	
erkek	üst	yöneticilerin	çoğuyla	arası	da	çok	iyiydi.	Beraber	
maçlara	gidiyor,	kahve	molalarında	futboldan	bahsediyor-
lardı.	Muhtemelen	terfi	zamanı	geldiğinde	müdürlük	için	de	
onu	tercih	ederlerdi.	Bu	düşünceler	Elif’in	motivasyonunu	
altüst	etti.	Müdürüyle	konuşmanın	bir	fark	yaratacağına	
inanmıyordu.	Öte	yandan,	işten	ayrılsa	bile	pandemi	döne-
minde	hızlıca	yeni	bir	iş	bulabileceğinden	hiç	emin	değildi.	

Elif’in	endişelenmekte	pek	de	haksız	sayılmadığını	gös-
teren	pek	çok	araştırma	ve	istatistik	bulunuyor.	Kadınların	
istihdama	katılım	oranı	Türkiye	İstatistik	Enstitüsü	(TÜİK)	
verilerinde	yüzde	29,4	olarak	görülüyor.	Haziran	2020	
İşgücü	İstatistikleri	Raporu’na	göre	de	Türkiye’de	1,41	mil-
yon	işsiz	kadın	bulunuyor.	Ancak	‘iş	aramasa	bile	işbaşı	yap-
maya	hazır’	2,5	milyon	kadın	mevcut.	Kadın	Girişimcileri	
Derneği’nin	(KAGİDER)	hesaplarına	göre	TÜİK	verilerine	

iş	aramayıp	işbaşı	yapmaya	hazır	olanlar	da	eklendiğinde	
kadın	işsizlik	oranı	yüzde	32’ye	yükseliyor.	

Kadınlar	iş	dünyasına	adım	atabildiklerinde	ise	daha	farklı	
zorluklarla	karşılaşıyor.	KAGİDER	Başkanı	Emine	Erdem,	
“Cam	tavan	denilen	görünmez	bir	engel	var.	Bir	kadının	yöne-
tici	pozisyona	ulaşabilmesi	için	kendisiyle	aynı	konuma	ve	
koşullara	sahip	erkeklerden	çok	daha	fazla	çalışması	ve	çok	
daha	fazla	sorunla	baş	etmesi	gerekiyor”	diyor.	Erdem’e	göre	
bunun	altında	yatan	temel	neden,	cinsiyet	ayrımcılığını	orta-
dan	kaldırmaya	odaklanan	iş	kültürünün	şirketlerde	yeterince	
yaygınlaşmaması.	Koşullar	ve	fırsatlar	eşit	olmadığı	için	yöne-
tici	pozisyonundaki	kadın	sayısı	da	düşük	kalıyor.	

Eurostat	2018	verilerine	göre	Türkiye,	kadın	yönetici	
oranı	bakımından	Avrupa’da	34	ülke	arasında	sondan	ikinci	
sırada	yer	alıyor.	Türkiye’de	yöneticilerin	sadece	yüzde	
22’si	kadın.	AB	ortalaması	ise	yüzde	37.	Danışmanlık	fir-
ması	McKinsey’in	yaptığı	İş	Dünyasında	Kadın	araştırması	
ise	ABD’deki	durumu	2020	verileriyle	gözler	önüne	seri-
yor.	Bu	çalışmaya	göre	ABD’de	kariyerine	yeni	başlayanla-
rın	yüzde	47’si	kadın	iken	üst	düzey	yönetici	kadınların	oranı	
yüzde	21’e	düşüyor.	Bu	oranlar	2015	yılına	kıyasla	başlangıç	
seviyesinde	yüzde	5,	üst	düzey	yönetici	seviyesinde	yüzde	
22	artmış.	Yani	bir	gelişme	söz	konusu.	Ancak,	McKinsey’in	
araştırması	bu	gelişmeleri	boşa	çıkartacak	endişe	verici	bir	
başka	istatistikle	devam	ediyor.

Bu	veriye	göre,	ABD’de	bu	yıl	pandemi	nedeniyle	yaklaşık	
2	milyon	kadın	ücretsiz	izne	ayrılmayı,	hatta	işi	tamamen	
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bırakmayı	düşünüyor.	Bu	şekilde	düşünenlerin	oranı	altı	
yıldır	ilk	defa	erkeklerden	daha	fazla.	Bu	noktada	Emine	
Erdem,	COVID-19	salgınının	kadınları	erkeklerden	daha	fazla	
etkilediğinin	rahatlıkla	söylenebileceğini	belirtiyor.	Bunun	
birçok	nedeni	bulunuyor.	Öncelikle	salgın	nedeni	ile	ağır	
darbe	alan	turizm,	konaklama,	perakende,	eğlence	ve	danış-
manlık	gibi	sektörlerde	yüksek	sayıda	kadın	istihdam	edi-
liyor.	Ayrıca	kadın	girişimcilerin	de	bu	alanlarda	kurdukları	
çok	sayıda	iş	var.	Bunların	çoğunu	krizden	en	ağır	etkilenen	
mikro	işletmeler	oluşturuyor.	Birleşmiş	Milletler	Kadın	Birimi	
ve	Ekonomik	Kalkınma	ve	İşbirliği	Örgütü’nün	(OECD)	yayın-
ladığı	raporlara	göre	ise	dünyada	sağlık	ve	sosyal	hizmet	
çalışanlarının	yüzde	70’ini	ve	kayıt	dışı	istihdamın	çoğunlu-
ğunu	kadınlar	oluşturuyor.	

Suteks	Grubu	ve	Yanınızdayız	Derneği	Başkanı	Nur	Ger,	
Türkiye’de	kadınların	zaten	toplumsal	rollerinden	kaynaklı	
olarak	gündüz	iş	yerinde,	akşam	da	evde	mesai	yapmak	
zorunda	kaldıklarını	vurguluyor.	Sadece	üst	gelir	grubuna	
mensup	kişilerin	evlerinde,	ev	işlerine	destek	için	çalışan	
çok	sayıda	kadın	oluyor.	Ancak	Nur	Ger’e	göre	pandemi	
bu	durumu	da	değiştirdi.	Evlerdeki	bu	çalışanlara	da	izin	
verilmek	zorunda	kalındı.	Dolayısıyla	geleneksel	bazı	rollere	
dayalı	olarak	ev	işleriyle	tam	zamanlı	ilgilenmek	yine	kadın-
lara	düştü.	Bunun	bir	yansıması	olarak	ev	işlerinde	çalışan	
alt	gelir	düzeyindeki	kişiler	de	mecburen	işsiz	kaldı.

Restoran	 zinciri	 markası	 BigChefs’in	 Kurucusu	 ve	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Gamze	Cizreli,	pandeminin	top-
lumun	kadınlara	dayattığı	normların	yanına	yeni	sorumlu-
luklar	eklediğini	söylüyor.	Çocukların	bakımı,	evden	süren	
eğitimlerinin	takibi,	evdeki	yaşlıların	bakımı,	evin	temizliği,	
alışverişi,	iş	toplantıları,	yemeğin	hazırlanması	gibi	işler	çoğu	
hanede	tek	başına	kadının	üzerine	yıkılmış	durumda.	Cizreli,	

birçok	kadının	pandemi	sürecinde	sırf	bu	nedenlerle	işlerin-
den	ayrılmayı	seçtiğine	şahit	olduklarını	belirtiyor.	TÜİK’in	
Mayıs-Haziran-Temmuz	aylarını	kapsayan	raporu,	pande-
minin	kadın	istihdamı	üzerindeki	olumsuz	etkilerini	net	bir	
şekilde	ortaya	koyuyor.	İşten	çıkarma	yasağının	devam	ettiği	
bu	dönemde	kadın	istihdamı	8	milyon	312	bin	kişi	olarak	
belirlendi.	Geçen	yılın	aynı	döneminde	ise	9	milyon	107	bin	
kadın	istihdam	ediliyordu.	Yani	geçen	yıla	kıyasla	795	bin	
kişilik	bir	kayıp	yaşandı.	

Uzun	yıllardır	kadın	girişimciliğini,	 tarımdaki	kadın	 iş	
gücünü	yakinen	takip	ettiklerini	vurgulayan	Cizreli,	farklı	
bir	noktayı	daha	vurguluyor:	“Dikkat	edilmesi	gereken	bir	
başka	unsur	da	pandemi	sırasında	sağlık	endişeleriyle	şehri	
terk	ederek	tarıma	soyunan	pek	çok	insan	olması.	Bu	kişile-
rin	içinde	belki	kurumsal	taraftaki	işini	bırakan	birçok	kadın	
olduğunu	da	göreceğimizi	düşünüyorum.”	

Egon	Zehnder	Kıdemli	Ortağı	ve	Eyvah	CEO	Doğuruyor	
kitabının	yazarı	Murat	Yeşildere,	devletin	kadınları	iş	dünya-
sında	tutabilmek	için	esnek	çalışma,	doğum	izni	gibi	yasa-
larla	çok	önemli	adımlar	attığını	ancak	istenildiği	kadar	iyi	
sonuçlar	alınamadığını	söylüyor.	Yeşildere	şöyle	devam	edi-
yor:	“Örneğin	ücretli	ve	ücretsiz	doğum	izni	süresinin	uzatıl-
ması	aslında	kadınlara	yapılmış	bir	destek	olarak	görülüyor.	
Ancak	dünya	yavaş	yavaş	bundan	uzaklaşıyor.	Çünkü	uza-
yan	doğum	izinlerinin	kadınların	iş	hayatına	dönmesini	zor-
laştırdığı	anlaşılıyor.	Bu	nedenle	annenin	doğum	izninin	
uzatılması	yerine	bu	süreyi	kısaltıp,	babaya	da	aynı	süre	
için	doğum	izni	vermek	gibi	uygulamalar	hayata	geçiriliyor.”	
Türkiye’de	kadınların	çeşitli	nedenlerle	çalışma	hayatından	
ayrılmak	zorunda	kalmaları	çok	önemli	bir	sorun.	Öte	yan-
dan,	iş	hayatında	devam	eden	kadınların	karşılaştıkları	bir	
başka	önemli	sorun	ise	ücret	eşitsizliği.

Bu	konuda	Uluslararası	Çalışma	Örgütü	(ILO)	ve	TÜİK	
iş	birliğinde	geçtiğimiz	günlerde	yayınlanan	bir	rapor	bulu-
nuyor.	2018	yılı	verileri	kullanılarak	hazırlanan	raporda	cin-
siyete	dayalı	ücret	farkı	yüzde	15,6	olarak	açıklanıyor.	Yani	
çalışan	kadınların	maaşları	erkeklere	göre	ortalama	yüzde	
15,6	daha	az.	Raporu	farklı	kılan	bir	başka	önemli	detay	ise	
ilk	defa	Türkiye’de	anne	olan	ve	olmayan	kadınlar	arasındaki	
ortalama	ücret	farkının	hesaplanması.	Buna	göre	anne	olan	
çalışanların	aldıkları	ücret,	anne	olmayan	çalışanların	aldık-
ları	ücretten	yüzde	11	daha	az.	

ILO	Türkiye	Başkanı	Numan	Özcan,	bu	konudaki	düşün-
celerini	şöyle	paylaşıyor:	“Doğum	izni	sırasında	kadınların	
kariyerlerinde	bir	kesinti	oluyor.	Bu	kesinti,	anne	olan	kadın-
ların	kariyerlerinde	anne	olmayan	kadınlardan	ve	erkekler-
den	daha	geride	kalmasına	neden	oluyor.	Bunun	yanı	sıra	
çocuk	bakım	sorumluluğu	çoğunlukla	kadına	yüklendiği	için	
kadınlar	çocuklarına	daha	fazla	zaman	ayırabilmek	adına	
daha	esnek	ve	daha	düşük	saatlerle	çalışma	imkanı	sunan	
işleri	tercih	ediyorlar.	Tabii	ki	bu	işler	sürekli	ve	tam	zamanlı	
işlere	göre	daha	düşük	ücretli	oluyor.”	Özcan,	çocuk	sahibi	
olan	ve	olmayı	düşünen	kadınların	gerek	işe	alım,	gerekse	
işte	yükselme	süreçlerinde	karşı	karşıya	kaldıkları	ayrımcı-
lıkların	da	önemli	bir	etken	olduğunu	aktarıyor.	Çocuk	sahibi	
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kadınların	akşam	mesaiye	kalmakta,	iş	yemeklerine	ve	sos-
yalleşmeye	katılmakta,	iş	seyahatine	çıkmakta	zorlanmaları	
gibi	nedenler	bu	ayrımcılığı	dolaylı	olarak	besliyor.			

Raporda	anne	ve	babaların	ücretleri	karşılaştırıldığında	
ise	ücret	farkı	annelerin	aleyhine	yüzde	19	olarak	tespit	edili-
yor.	Öte	yandan	baba	olan	erkekler,	çocuğu	olmayan	erkek-
lerden	daha	yüksek	maaş	alıyor.	Özcan	bu	durumun	çarpıcı	
sonucunu	şöyle	yorumluyor:	“Babalar,	baba	olmalarına	bağlı	
olarak	sunulan	ek	ücretler	ve	belki	bununla	alakalı	elde	ettik-
leri	saygınlık	sayesinde	baba	olmayan	erkeklere	göre	daha	
yüksek	ücret	alıyor.	Bir	başka	deyişle,	kadınlar	anne	olduk-
tan	sonra	hemcinslerinin	gerisine	düşerken,	erkekler	baba	
olduktan	sonra	diğer	erkeklerin	önüne	geçiyor.”

Ücretlerde	ayrımcılığın	en	çok	ortaya	çıktığı	alanlardan	
biri	de	hiçbir	hakkın	ve	korumanın	olmadığı	kayıt	dışı	çalışma.	
Kadınlar	kayıt	dışı	istihdamda	erkeklere	göre	çok	daha	yük-
sek	bir	oranda	yer	alıyor.	Bu	da	kayıt	dışılığın	olumsuz	etki-
lerinin	kadınlar	aleyhine	daha	çok	hissedilmesine	sebep	
oluyor. 

Kadınların	iş	dünyasında	yaşadıkları	bu	sorunları	çözmek	
hiç	kolay	görünmüyor.	Ancak	pandemi	dönemi,	getirdiği	tüm	
olumsuzluklara	rağmen	kadınlar	için	iş	dünyasında	fırsatlar	
yaratabilir.	Emine	Erdem	çalışma	koşullarının	esnekleşme-
sinin,	evden	ve	ofisten	çalışmayı	kapsayan	hibrit	iş	model-
lerin	yaygınlaşmasının	kadınların	profesyonel	kariyerlerine	
olumlu	katkı	yapacağını	düşünüyor.	Ayrıca	Erdem’e	göre,	
COVID-19	salgınıyla	birlikte	daha	fazla	önem	kazanan	diji-
talleşme	de	kadınlar	için	bir	avantaj.	Teknolojinin	kadınlar	ile	
erkekler	arasında	fırsat	eşitliği	sağlanmasına	katkıda	bulun-
duğunu	belirtiyor	Erdem.	Nur	Ger	de	pandemi	sürecinde	
kadın	iş	yeri	sahiplerinin	sayısının	yükseldiğini,	bunun	kadın-
ların	iş	hayatındaki	yeri	bakımından	önemli	ve	sevindirici	bir	
gelişme	olduğunu	söylüyor.	

Türkiye’de	kadınların	iş	dünyasında	daha	çok	ve	daha	iyi	
koşullar	altında	var	olabilmesi	için	sivil	toplum	kuruluşları	ve	
özel	kurumlar	da	var	güçleriyle	çalışıyor.	TÜSİAD	Toplumsal	
Cinsiyet	Eşitliği	Çalışma	Grubu	Başkanı	Oya	Ünlü	Kızıl,	özel	
sektörün	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	üzerine	yaptığı	araştır-
malara	katkılarda	bulunduklarını	ve	iş	dünyasına	yönelik	geli-
şim	alanlarını	tespit	ettiklerini	belirtiyor.	Dünya	Ekonomik	
Forumu’nun	araştırmasına	göre	COVID-19	salgını	dünyayı	
etkilemeden	önce	eşitlik	için	100	sene	beklenmesi	gerekti-
ğine	dikkat	çeken	Oya	Ünlü	Kızıl,	salgınla	beraber	eşitsizlik-
lerin	daha	da	derinleştiğini	üzülerek	takip	ettiklerini	söylüyor.	
Bu	noktada	TÜSİAD	Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	Çalışma	
Grubu,	BM	Kadın	Birimi	ve	TÜRKONFED	iş	birliğiyle	hem	
büyük	ölçekli	firmalara,	hem	de	KOBİ’lere	yönelik	bir	araş-
tırma	başlatmış.	Bu	araştırma	ile	birlikte	salgının	özel	sektör	
üzerindeki	olası	etkilerini	toplumsal	cinsiyet	bakışı	açısından	
daha	iyi	anlamak,	cinsiyet	eşitliğini	gözeten	önlemler	alması	
için hem özel sektöre hem de kamuya yönelik politika öne-
rileri	sunmak	amaçlanıyor.

Gamze	Cizreli,	BigChefs’i	kurduğu	2007	yılındaki	kadın	
girişimcilerin,	özellikle	de	yeme-içme	sektöründeki	kadın-
ların	sayısının	bir	elin	parmaklarını	geçmediğini	anlatıyor.	

2018	yılında	14	kadınla	başlattıkları	Toprağın	Kadınlarından	
Sofralara	projesinin	ise	bugün	120	kadına	ulaştığı	bilgisini	
veriyor.	Bu	proje	kapsamında	tedarikin	önemli	bir	bölümü	
yerel	kadın	üreticilerden	sağlanıyor.	En	çok	ürün	teda-
rik	edilen	Amesia	Çalışan	Kadın	Arılar	Kooperatifi	için	ise	
Orta	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	ile	görüşülmüş.	Görüşmeler	
sonunda	yerel	kadınlardan	uzun	vadede	ürün	alma	garantisi	
verilmiş.	Cizreli,	“BigChefs	aracılığı	ile	devlet	bu	kadınlara	
1	milyon	euroya	yakın	yatırım	yapmış	oldu.	Şirketler	her	ne	
kadar	sürdürülebilir	kalkınmaya	katkı	sunsalar	da	bu	büyük	
bir	ekosistem.	Sivil	toplumdan	kamu	kuruluşlarına	kadar	tüm	
paydaşların	katkısı	gerekiyor”	diyor.	

Kadınların	 iş	yaşamında	ayrımcılığa	maruz	kalmama-
ları	için	yürütülen	çalışmalardan	biri	de	KAGİDER’in	Fırsat	
Eşitliği	Modeli	(FEM)	sertifika	programı	uygulaması.	Bu	
uygulama	kapsamında	şirketler	bağımsız	bir	değerlen-
dirme	sürecinden	geçtikten	sonra	Fırsat	Eşitliği	Modeli	
Sertifikası’nı	almaya	hak	kazanıyor.	Kurum	ve	şirketlerde	işe	
alımlardan	kadın-erkeğin	eşit	yükselmesine	kadar	kapsamlı	
bir	çalışma	yapılıyor.	Emine	Erdem,	toplamda	80	bin	civa-
rında	istihdamı	bulunan	ve	sertifika	alan	37	kuruluş	olduğunu	
belirtiyor.	Bu	şirketler	bağımsız	denetçiler	tarafından	da	her	
yıl	denetleniyor.	Erdem,	“Kadınların	eşit	koşullarda	çalıştık-
ları,	potansiyellerini	ve	dinamizmlerini	ortaya	koyabildikleri	
şirketlerde	ciro	artıyor,	performans	yükseliyor.	Şirketler	de	
bunun	farkında”	diyor.	

Murat	Yeşildere,	pandemi	sırasında	ve	sonrasında	dev-
letin	ve	özel	şirketlerin	hem	çeşitliliği	artırmak	hem	de	top-
lumsal	cinsiyet	eşitliğini	sağlamak	adına	alabilecekleri	bazı	
önlemler	olduğunu	belirtiyor.	Bunlardan	en	önemlisi	esnek	
çalışma	imkanlarının	olabildiğince	rahatlatılması.	Yeşildere,	
esnek	çalışmadan	kastın	sadece	zaman	değil,	mekan	anla-
mında	da	esneklik	olduğunu	vurguluyor.	Bunun	tüm	çalı-
şanların	yararına	olduğunu,	özellikle	de	kadın	çalışanları	
destekleyeceğine	inanıyor	Yeşildere.	Bunu	yanında	devle-
tin	koyduğu	yasaların	uygulanıp	uygulanmadığını	mutlaka	
denetlemesi	gerekiyor.	Örneğin	çalışan	sayısı	belli	bir	raka-
mın	üstünde	olan	şirketlerin	kreş	desteği	vermesi	gerek-
tiğine	dair	bir	yasa	mevcut.	Ancak	bu,	şirketlerin	büyük	
bölümünde	uygulanmıyor.	Bu	yasanın	uygulanmaması	nede-
niyle	de	birçok	kadın	evlerinde	çocuklarına	bakabilmek	için	
işten	ayrılmak	zorunda	kalıyor.	<BW>

37

Gungor
Highlight

Gungor
Highlight



MSA’da profesyonel eğitim almak isteyenlerin sayısı geçen 
yılın Eylül ayına göre yüzde 10 arttı. Pandemide sadece 

workshop’lar için 5 bin başvuru yapıldı  Deniz Türsen
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A şçılık, Türkiye’de son yılla-
rın en popüler meslekler-
den biri. Televizyonlardaki 
yarışma programları, 

gurme kanalları, ünlü gurmele-
rin ve şeflerin yüz binlerce kişi 
tarafından takip edilen sosyal 
medya hesapları bu mesleğin 
popülerliğini daha da artırıyor. 
Son birkaç aydır pandemi nede-
niyle dışarıda yemekten çekinip 
mutfağa giren ve ilk defa yaptık-
ları yemekleri özgüvenle sosyal 

medya hesaplarından paylaşan 
kişilerin sayısı da hiç az değil. 

Kafamda bu düşüncelerle 
İstanbul’daki Mutfak Sanatları 
Akademisi’ne (MSA) girdi-
ğimde, röportaja başlamadan 
önce MSA ekibi tarafından öne-
rilen okul turunu kabul ediyo-
rum. Bir yandan okulu gezerken 
bir yandan da bilgi alıyorum. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olarak 2004 yılında kurulan 
MSA’da profesyonel eğitimlerin 

yanı sıra her ay özel works-
hop’lar bulunuyor. Profesyonel 
eğitimler arasında aşçılık, pas-
tacılık, ekmekçilik-fırıncılık, 
baristalık, barmenlik ve mik-
solojistlik, süperyat şefliği gibi 
uzmanlıklar yer alıyor. Büyük 
camlı sınıfların önünden geçer-
ken işlerine odaklandıkları için 
bizi hiç fark etmeyen öğrenci-
lerle karşılaşıyorum. Bir sınıfta 
şeflerinin anlattıklarını dikkatle 
not alan öğrencileri görüyorum; 

PANDEMI HERKESI 
MUTFAĞA SOKTU
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bir başka sınıfta hamur açan stajyerler, 
yan sınıfta ise domates doğrayan öğren-
ciler karşıma çıkıyor. 

Profesyonel eğitimler, öğrencilerin 
tercihine göre sekiz veya 12 ay sürüyor. 
Uzun eğitimde temel aşçılık eğitimi-
nin yanında farklı pişirme teknikleri, 
yöresel mutfaklar, vegan mutfağı gibi 
konular da öğrenilebiliyor. Eğitimler 
sabah, öğlen ve hafta sonu gelenler 
olmak üzere üç grup halinde düzenlen-
miş. Yoğun talep gelince, buna 19.00-
23.00 arasında devam eden akşam 
sınıfları da eklenmiş. Üç aşçılık ve üç 
pastacılık-ekmekçilik sınıfı bulunuyor. 
Bu sınıflara normalde her zaman dilimi 
için 24’er kişi alınsa da şu anda pandemi 
nedeniyle 20’şer öğrenci kabul ediliyor. 

Okul turunun ardından MSA’nın 
kurucusu Mehmet Aksel ve MSA 
Yönetici Direktörü Sitare Baras ile 
buluşuyoruz. Mehmet Aksel okulun 
kuruluş amacını şöyle anlatıyor: “Ben 
daha önce üç restoran açtım. Restoran 
işlerinden gördüğüm, bu sektörde esas 
eksikliğin mesleki eğitim olduğuydu. 
Türkiye’nin ve İstanbul’un daha fazla 
restorana ihtiyacı yok. Ama iyi 
bir mesleki eğitim kurumu 
hayata geçirilirse, o zaman 
buradan çıkan öğrenci-
lerle çok iyi işler yapıla-
bilir diye düşündüm.”

Aksel, bu düşünce-
sinde haklı çıkmış olacak 
ki okulda bugüne kadar 
20 bini aşkın profesyo-
nel aşçı yetiştirilmiş. Her yıl 
binden fazla öğrenci mezun oluyor. 
Pandemiye rağmen Eylül 2020’de 
alınan aşçılık kaydı sayısı önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10 artmış. 
Bu yıl sadece Eylül dönemi için bin kişi 
başvurmuş. Bunların arasından 300 kişi 
eğitime kabul edilmiş. Yemek yapmanın 
herkesin hobisi olabileceğini belirten 
Aksel, son zamanlardaki popülerliğin 
de kendilerine başvuru olarak yansıdı-
ğını belirtiyor. 

MSA, özel bir mesleki eğitim 
kurumu. Ancak profesyonel eğitim için 
başvuran herkes okula kabul edilmi-
yor. Önce başvurular değerlendiriliyor, 
sonra da kişiler mülakata çağırılıyor. 
Sadece başvurusu kabul edilip müla-
katı da geçebilenler okula kaydolabi-
liyor. Profesyonel eğitim ücretleri ise 
alanına göre 10 bin ila 49 bin TL ara-
sında değişiyor. Örneğin Ocak 2021 
dönemi profesyonel aşçılık eğitimi 32 

bin TL, uzun dönem aşçılık 
eğitimi ücreti ise 49 bin TL 
olarak belirlenmiş.

Sitare Baras, profes-
yonel programlara baş-
vuranların yüzde 20’sinin 
mülakat adımına geçeme-
den elendiğini söylüyor ve 
ekliyor: “Böylece profesyonel 
eğitime kabul ettiğimiz kişi ger-
çekten bu mesleği yapmak isteyen 
kişiler oluyor. Bazı insanlar mutfağın 
arkasını, fiziksel ve zihinsel yorgun-
luğu bilemiyor. Ancak eğitime başla-
yıp dört saat boyunca ayakta kesme 
işlemi yapınca bu işin hayallerindeki 
gibi olmadığını anlıyorlar.” 

Baras, pandemi döneminde artan 
başvurular konusunda “İnsanlar artık 
kaybedecek zamanları olmadığını 
anladı” diyor. MSA, bu alanda kariyer 
yapmak isteyenleri tercihe göre sadece 
sekiz ay veya bir yılda meslek sahibi 
yapıyor. Bu açıdan daha çok teorik 
eğitim veren dört yıllık üniversiteler-
den farklı. Kurum, İngiltere kökenli 
City & Guilds, İskoç SQA ve Pearson/

Ed Excel tarafından da onaylı. 
Okul iş bulma garantisi ver-

miyor ancak verilere göre 
mezunların yarısı staj 
sonrası bir işe yerleşir-
ken yüzde 10’u da kendi 
işletmelerini açıyor. MSA 
mezunları genellikle staj 

yaptıkları restoran ve 
kafeler ile büyük oteller ve 

yeni açılan butik mekanlarda 
pozisyon bulabiliyor. Son zaman-
larda butik catering/davet girişim-

leri açanlar da olmuş. Ayrıca piyasada 
çok fazla eğitimli barmen ve barista 
olmadığı için MSA mezunu barmen ve 
baristalar da çok hızlı iş bulabiliyor.

Genel olarak profesyonel eğitim-
lere katılmak isteyen üç farklı profil 
var. Bunların ilki 18-24 yaş arası, gast-
ronomi alanında meslek sahibi olmak 
için liseyi bitirip doğrudan MSA’ya 
gelen ya da üniversitedeyken aslında 
istediği bölümü okumadığını keşfe-
den bir grup. 25-30 arası ikinci grup, 
üniversite mezunu ancak yaptığı işten 
memnun olmayan ve hobisini mesleğe 
çevirmek isteyen kişilerden oluşuyor. 
Bu anlamda yiyecek sektörü kariyerde 
yeni bir hayata başlamak için çok uygun 
bir alan. Buna sadece aşçılık olarak da 
bakmamak lazım. Baristalık, barmen-
lik ve miksolojistlik, yiyecek-içecek 

işletmeciliği de var. Zaten 
son grup da 30 yaş üzeri, 
yıllarca beyaz yakalı 
olarak çalışmış ama haya-
linde hep restoran, kafe, 
bar gibi bir mekan açmak 

isteyenleri kapsıyor. Hatta 
Sitare Baras, bir mezunları-

nın mutfak ekipmanları ithal 
edip dağıtan bir şirket kurduğunu 
anlatıyor. 

Mehmet Aksel, profesyonel yiyecek-i-
çecek işletmeciliği eğitiminde öğren-
cilere sektörde karşılaşabilecekleri 
her türlü zorluğu anlattıklarını söylü-
yor. Kendisinin de restoran işletirken 
çok hatalar yaptığını söyleyen Aksel, 
“İşletmenin açılacağı yeri neye göre 
seçersin, nasıl POS  makinası bağla-
tırsın, masa yükseklikleri nasıl olmalı, 
masanın üstünde neler olmalı gibi 
konuları birebir yaşayarak öğrenmiş 
kişilere anlattırıyoruz” diyor. Bunun 
yanında mezunların yurt dışında daha 
rahat iş bulabilmeleri için profesyo-
nel eğitim müfredatına İngilizce eğiti-
minin eklenmesi planlanıyor. Böylece 
mesleki donanım açısından yurt dışında 
da rahatlıkla iş bulabilecek seviyede olsa 
bile İngilizce bilmediği için çekinenler 
desteklenmiş olacak.

Yurt dışına gitmek isteyen Türkler bu 
şekilde desteklenecek. Ancak Baras ve 
Aksel’in asıl hedefleri, MSA’ya dünyanın 
dört bir yanından uluslararası öğrenci 
çekmek. Şu anda MSA’yı uluslararası bir 
okul yapmak adına yeni bir proje üze-
rinde duruluyor. Portekiz hükümeti, 
MSA ile iletişime geçerek bu alanda 
önemli bir ihtiyaç olduğunu belirt-
miş ve kurumu Lizbon’da bir kampüs 
kurmak üzere davet etmiş. Pandemi 
nedeniyle bu proje üzerinde çalışma-
lar biraz yavaşlasa da görüşmeler devam 
ediyor. Hatta biz bu sohbeti yaparken 
Lizbon belediye başkanı yardımcısı da 
görüşmek için bekliyordu.

Öte yandan, workshop tarafı için 
dijital eğitimlere ciddi bir yatırım söz 
konusu. Tüm workshop portföyünü diji-
tale taşıyacak bir platform yatırımı yapı-
lıyor. Bunun için önümüzdeki üç yılda 
yaklaşık 1 milyon euroluk yatırım yapı-
lacak. Bu yatırımın sonunda mevcut 
workshop işlerinin üç katına çıkması 
hedefleniyor. COVID-19 salgını nede-
niyle kapandıktan sonra Haziran’da 
tekrar açılan okulda verilen works-
hop’lara bu tarihten beri 5 bin kişi baş-
vurmuş. <BW>

Aksel

Baras
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Mehmet Öğütçü’nün son kitabı Yeni Dünyanın Gizli Şifreleri: Gerçekçi 
Bir 2030 Türkiye Vizyonu birçok alandaki küresel ve bölgesel olası 

gelişmeleri ele alıyor  Mehmet Erdoğan Elgin

GELECEK 10 YIL BU KITAPTA

Dünya büyük bir değişim içinde. 
Özellikle COVID-19 salgınıyla birlikte 
bu değişim daha da hızlandı. Tabii sal-
gının hızlandırma etkisi kadar soru 
işaretleri ve belirsizlikleri beraberinde 
getirdiği de bir gerçek. Gelecek 10 yılda 
dünyada yaşanacaklar toplumların, şir-
ketlerin, devletlerin kaderini değişti-
recek. Gerek bireysel gerekse örgütsel 
olarak bu değişime ayak uydurmaya 
çalışıyor insanoğlu. İklim değişikli-
ğinden enerjide yaşanan yenilenebi-
lir devrimine, Çin-ABD arasındaki yeni 
soğuk savaştan Avrupa Birliği’nin yaşa-
dığı sancılara, bölgesel çatışmalardan 
artan otoriter yönetimler ve bu yöne-
timlerin beraberinde getirdiği sonuç-
lara kadar birçok gelişme yerkürenin 
belki de gelecek birkaç yüzyıllık rota-
sını belirleyecek. Elbette bu süreçte 
ülkelerin, şirketlerin olabilecek en iyi 
konumu almaları gelecek yıllarda yola 
daha sağlıklı devam edebilmeleri açısın-
dan büyük önem taşıyor. Uzun yıllara 
yayılan kamu ve özel sektör deneyi-
mine sahip Mehmet Öğütçü’nün Yeni 
Dünyanın Gizli Şifreleri: Gerçekçi Bir 
2030 Türkiye Vizyonu adlı son kitabı, 
gelecek 10 yılı doğru planlamak iste-
yenler için önemli bir yardımcı kaynak 
olabilir. Öğütçü hem diplomasi hem de 
özel sektör yöneticiliğinin getirdiği tec-
rübeyle kaleme aldığı kitapta her alanda 

yaşadığımız değişime titizlikle, sistema-
tik ve herkesin anlayabileceği sade bir 
dille dikkat çekiyor. 

Küresel trendler ve dönüşümlerin 
10 yıl sonra nasıl bir dünya yarataca-
ğına dair tahminlerini kaleme aldığı 
kitapta Öğütçü hem iş dünyası hem de 
uluslararası siyaset arenasında oluşabi-
lecek fırsat ve riskleri analiz ederken, 
Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte 
olan ülkeler için kritik noktalara dikkat 
çekiyor. Mehmet Öğütçü, gelecek üç 
yılın Türkiye için zorlu bir sürece işaret 
ettiğini belirtirken, “Gelecek 10 yıl için 
gerçekçi bir yol haritasının çizilmesi 
gerekiyor. Dünyadaki eğilimlere göre 
geleceklerini biçimlendirmek isteyen 
şirketler, STK’lar ve kamu kurumları-
nın gerçekçi bir yol haritası oluşturabil-
meleri adına katkı sağlayacak bir kitap 

olduğunu düşünüyorum” diyor. 
Mehmet Öğütçü, kitabında küresel 

ekonominin, bölgesel ve küresel siyase-
tin, sosyal gelişmelerin nereye yönele-
bileceğine dikkat çekerken Türkiye’nin 
burada doğru bir pozisyon alabilmesi 
için neler yapması gerektiğini de ortaya 
koyuyor. Küresel çaptaki değişimlerin 
fırsat ve riskleri de beraberinde getir-
diğine dikkat çeken Öğütçü, “Değişim 
sürecine uyum sağlamış, bölgesel bir 
güç olan Türkiye için fırsatlar var. Ama 
olası hatalar nedeniyle ayağımız tökez-
lerse bugünkü konumumuzdan geriye 
de düşebiliriz. Bu kitapta fırsat ve risk-
lerle ilgili analizlerime yer verdim ve 10 
yıl sonraki potansiyel küresel tabloyu 
tahmin etmeye çalıştım. Türkiye’nin 
gelecek 10 yıl için bütün tarafların ortak 
akılla bir araya geldiği ve stratejilerin 
belirlendiği bir sürece ihtiyacı var.”

Uluslararası siyasetten ekono-
miye, teknolojiden insan sermayesine 
kadar geniş bir alanda mevcut tablo-
nun ve gelecekteki olası senaryoların 
ortaya konduğu Yeni Dünyanın Gizli 
Şifreleri: Gerçekçi Bir 2030 Türkiye 
Vizyonu, bu alanlarda üniversite 
eğitimi gören öğrenciler için de bir baş 
ucu kitabı olma özelliği taşıyor. Destek 
Yayınları’ndan çıkan kitap, değişen dün-
yanın şifrelerini çözmek isteyen okuyu-
cularını bekliyor. <BW>
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