
* Neden herkes her işi bilmek zorunda? 
Herkes herşeyden anlamak ve yorum 
yapmak durumunda?

Saygı duyduğum pek çok insan var hayatımda ve bu 
saygının esas temeli kendi alanlarında gerçekten 
işlerinin ehli olmaları, ihtisas alanları dışındaki 
konulara bilmiyorum diyebilme özgüvenleri ve 
bilen birilerine yönlendirebilme sağduyusuna sahip 
olmalarıdır. 

Sektörümüzde “ihtisaslaşma” diye bir derdimiz 
var.  Kulaktan duyma bilgilerle doktorluk yapıp 
ilaç tavsiyesinde bulunan bilinçsizler misali bizim 
sektörde de çalışanlar olduğu gibi, bu tavsiyeleri 
dinleyen müşteriler de maalesef mevcut. Eğlence 
sektöründe hepimiz herşeyi biliyoruz! Her konuda 
ilgili- ilgisiz, bilinçli-bilinçsiz yorumlar yapıp koskoca 
projeleri yalan yanlış yönlendirebiliyoruz. Sonuçta 
amatörce gerçekleştirilmiş,  öyle ya da böyle bir 
şekilde ortaya çıkan projeler aslında prematüre 
doğuyor ve biz de neden sektör ilerlemiyor acaba 
deyip duruyoruz.

Mesela, bizim işimizde Risk Yönetimi diye hayati 
bir konu vardır ki, yeni birşey olmamasına rağmen 
sanki yeni keşfedilmiş gibi herkesin ermiş yorumları 
doğrultusunda yol alınmaktadır. Risk Yönetimi, bir 
etkinliğin mekanından, içinde barındırdığı ögelere 
kadar her ayrıntısının incelenerek olası risklerin 
detaylı analiz edilmesi ve bu bağlamda oluşturulacak 
plan çerçevesinde bir yönetimi stratejisi 
oluşturulmasıdır. Özellikle geniş katılımlı etkinlik 
ya da organizasyonlar için kesinlikle atlanmaması 
gereken çok önemli bir konudur çünkü hem 
çalışanların hem katılımcıların hem de etkinliğin 
sağlığı güvenliği söz konusudur.

Şimdi Risk Yönetimi bizde nasıl işliyor bir bakalım: 
Tüm proje, olası risk faktörlerine karşı yapılması 
gerekenler ve sigorta işlemleri de dahil olmak 
üzere masaya yatırılıyor. Müşteri, genelde bütçe 
kalemlerini düşürme eğiliminde olduğundan ilk göze 
batan risk yönetimi faktörleri ve bundan doğabilecek 
maliyetlerinden kurtulmaya çalışıyor. Dolayısı ile ilgili 
bütçelerin etkinlik firması tarafından karşılanmasını 

talep ediyor. Sonuçta, Risk Yönetiminin her iki 
tarafca da görmezden gelindiği, en basit sigortaların 
bile yaptırılmadığı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu 
mantıkla yapılan etkinliklerde herhangi bir kaza 
olduğunda, organizasyonu yapan da, marka da, 
zamanında riskleri değerlendirip, çok cüzzi bir 
bedelle önlenebilecek olumsuzlukları daha büyük 
maliyetlerle onarmaya, ertesi günün manşetlerine 
yansıtmamaya çalışıyorlar. 

Gelelim eğitim ve istihdam konusuna. Yıllar içinde 
edindiğimiz yetilerle işlerimizi daha iyi yapar hale 
gelebiliyoruz. Nedense bunu söylemek yetmiyor 
bir de belgeleyebilsek ne iyi olacak ama bir dakika! 
Nasıl? Geçenlerde sektörden bir arkadaşım ile 
işlerin teknik kısmı da dahil olmak üzere bir çok 
konuda ihtisası olmayan kişilerin sektörü nasıl 
yanlış temsil ettiğini tartışırken konu tecrübeyi 
ve bilgiyi belgelemeye geldi. İşte o zaman cevabı 
yapıştırıyoruz: 

Oxford vardı da biz mi gitmedik!!

Bu cümle, içinde bulunduğumuz durumu espri 
ile karışık gayet güzel özetliyor. Sektörümüzün 
ilerlemesi, bizimle çalışacak olan insan kaynağının 
doğru yönlendirilmesi ve doğru eğitimleri alması ile 
mümkün olabilecektir. Yakın dönemde, üniversiteler, 
özel kurslar ve sektör şirketleri eğlence ve etkinlik 
sektöründe bilginin paylaşılması ve eğitimli insan 
yetiştirilmesi için çalışmalara başladılar. 

Ama ne yazık ki hala pek çok projeye talip olan sektör 
insanlarımız ya da şirketlerimiz, proje için gerekli 
insan kaynağını sağlamak istediğinde karşılarında 
sektörle alakası olmayan kişileri bulabiliyor. İşin daha 
korkunç tarafı ise müşterilerimiz de sektöre hizmet 
veren bilgisiz, tecrübesiz kişileri davet edip işi onlara 
verebiliyorlar. Proje değerlendirmeleri satınalma 
mantığı ile yapıldığı ve hangisi daha ucuzsa diye 
bakıldığı sürece böyle olmaya da devam edecek.

Evet, biz ucuz iş yapmıyoruz, çünkü sigortasız 
eleman çalıştırmıyoruz, projeyi sigortalamadan 
çalışmıyoruz, iş güvenliğinden ödün vermiyoruz, 
kalitesiz kopya işler ile geçiştirmiyoruz, daha ucuza 
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gelsin diye kalitesiz teknik malzeme kullanmıyoruz, 
insanlarımızı gece gündüz telef edip etkinlik 
zamanını riske atmıyoruz, telifleri ödenmemiş 
materyalleri kullanmıyoruz. 

Hiç kimsenin ve hiçbir markanın ucuz olanı satın 
alacak kadar zengin olduğunu düşünmüyorum.

Neticede, değindiğim sorunlara sektörden olan 
olmayan herkesin katılacağını düşünüyorum çünkü 
aslında yaptığım sadece “stating the obvious” yani 
“malumun ilanı idi”. 

Peki ne yapacağız?

Öncelikle sektörümüze sahip çıkacağız, bunun için 
ilk adımı attık ve TESDER’i (Türkiye Etkinlik Eğlence 
Sektörü Derneği) kurduk. Yetinmeyip sektörümüzün 
daha da iyi temsil edilebilmesini sağlamak amacıyla 
YEKON’a (Yaratıcı Endüstriler Konseyi) katıldık.

Yapabileceklerimiz bununla sınırlı değil tabii 
ki. İşi öğrenmek isteyenlerle bilgimizi paylaşıp, 
birlik olmalı ve sektör içindeki herkesin olmazsa 
olmazlarını ortaya koymalıyız.

Şimdilik bu ana başlıklarla başlayalım gerisi zaten 
gelecektir. İlerlememiz ve gelişmemiz için gereken 
sektör çalışanlarının katılımı ve katkısıdır. 

Buyrun buradan başlayalım, ne dersiniz?
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