
* Efendim birileri etkinliğimiz var dedi. 
Başka birileri talip oldu, biz yaparız dedi 
ve o etkinlik bir şekilde yapıldı.. Yapıldı 
yapılmasına da ortada kocaman bir AMA var!

Bir lafımız vardır herkes bilir; “Oldu da Bitti 
Maşallah” diye. Manası şu: Sonucun ne olduğu çok 
da önemli değil, önemli olan çabucak halledilsin, 
eşler dostlar bir araya gelsin hasret giderilsin, 
çocuğa da bir iki altın takılsın. 

Bu tanımlama ve zihniyet nedense sektörümüze 
pek bir uyuyor. Hemen hemen yaptığımız işler 
gelenekleşmiş, kanıksanmış ve yerleşmiş benzer 
yaklaşımların kurbanı oluyor. Kimse sormuyor 
sünnetçi ehliyetli mi diye? Kimse dert etmiyor çocuk 
nasıl bir travma yaşadı diye? Bir geçiştirmedir gidiyor. 

Sektörler, devinimleri içerisinde zamanla ihtiyaçları 
doğrultusunda kendi kural ve kaidelerini oluşturup 
uygulamaya başlıyorlar ancak bu süreç ve 
regülasyonlar genellikle acı tecrübelerden edinilen 
dersler ve önlemler ile şekilleniyor. Tehlikeler, riskler 
olmadan ve acılar yaşanmadan koyulan kuralların 
önemi, gerekliliği ve değeri maalesef anlaşılamıyor.

Bizim sektörde ise bu süreç diğerlerine kıyasla 
daha ağır gelişiyor. Çünkü insan hayatının değerinin 
maalesef düşük olduğu bir toplumda yaşıyoruz 
ve sektörümüz siyasal otorite tarafından yasaları 
kuralları oluşturulacak kadar büyük ve önemli 
kabul edilmiyor. Öncelikle bunu kabullenip, nasıl 
değiştirebileceğimizin yöntemlerini belirleyerek 
başlamamız lazım. Arkasından iş ahlakı ve kişisel 
onur konusuna da girsek fena olmaz zira bu konuda 
da bilinçlenmediğimiz sürece hakkı ile iş yapan ya da 
yapmaya çalışanlara da haksız bir ortam yaratıyoruz. 

Sektör oyuncuları dediğimiz iş verenler ve iş 
yapanlar olarak ortak kurallar ve etik davranışlar 
içeren bir manifesto oluşturup topluca imza atsak 
diyorum. Çünkü kanunlar sadece yasal işleyişler 
üzerine yaptırımlar getirdiği için etik değerler 
konusunda bağlayıcılıkları yok. Yıllardır kazandığı 
parayı hak etmek için elinden geleni yapan, 
vergilerini son kuruşuna kadar ödeyen ama haksız 

rekabet karşısında boynu bükülen bütün sektör 
insanlarını destekleyecek, hayatta kalmalarını, 
dayanmalarını sağlayacak ortam ve koşullar 
kalmadı. Çapı ne olursa olsun işveren konumundaki 
kişi ve kurumların, herşeyi finansal perspektife 
oturtup, en ucuza iş yaptırmak için yeterli yetersiz 
herkes ile çalışmaları, oto kontrol mekanizmaları ile 
yine kendileri tarafından engellenmeli. 

Çok uluslu büyük bir firma ile ilk kez çalışmaya 
başladığımda ana kontrata ek olarak, etik konuları 
içeren bir sözleşme daha imzalamıştım. Gelişmiş 
ülkelerde insana verilen değerin ne kadar önemli 
olduğunu bana düşündürten bu uygulamayı 
sonrasında çalıştığım diğer firmalara da önermek 
istedim ama çeşitli sebeplerle kabul görmedi. Bana 
göre son derece trajikomik olan bu durumun sebebi, 
yalan yanlış benimsenmiş kanıksanmış iş hayatı 
geleneklerinin ve alışkanlıklarının bu etik kurallar ile 
ters düşüyor olmasıdır.

Sektörde ONUR ne demek, ETİK ne demek, 
örneklemek isterim; 

1. “Her İşi Yaparız Abi” cilik ya da namı diğer 
“Hallederiz Abi”cilik:

Meali: İşi bilsek de bilmesek de yaparız bir şekilde, 
nasıl olsa farkını anlayan yok, gelenek böyle.

2. “Çok Pahalısınız”cılık:

Meali: Esasında bizim satınalma sizin hostes 
fiyatınızın yarısına yaptırabilecek kabiliyettedir. 
Hostesin cebine kaç kuruş girdiğinin, işini 
severek yaptığının, markanın imajına uygun 
davrandığının önemi yok, sigortalı olup olmaması 
bizi ilgilendirmez. Markanın imajına, hedeflerine 
uygun olup olmadığına bakmadan sadece en ucuzu 
en iyisidir mantığı ile dar bir pencereden bakılarak 
satın alma departmanlarına devredilen bu güç de 
iş kalitesinin gittikçe düşmesine ve haksız rekabet 
ortamının oluşmasına sebep oluyor. Ne yapacaksınız; 
gelenek böyle...
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3. “Para Problem Değil Kendinizi 
Sınırlandırmayın” cılık:

Meali: Çalışın, vakit ve emek harcayın, uğraşın getirin 
bizim bütçemiz zaten çok az, fikrinizi alır başkasına 
ucuza yaptırırız.

 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün hem işveren 
hem işgören için. Bu yerleşmiş sistemi şöyle 
bir temelinden sallamak, sonra da değiştirip 
düzeltmek ve sektöre bilinç kazandırmak zamanı 
geldi artık. Ama soru bunu nasıl yapacağımız? Hem 
kendimizi, firmalarımızı ve hem de işverenleri bu 
dejenerasyondan nasıl kurtaracağız? Öncelikle 
masaya yatırılması gereken konu bu. Çözüm ve 
yöntemleri topladığımız bir manifesto oluşturalım, 
hepbirlikte imzalayıp eksiksiz uygulayalım. İşte o 
zaman sektördeki haksız rekabet ortamı büyük ölçüde 
onarılmış ve ideale doğru ilk adım atılmış olur. 

Yıllardır bir 360°pazarlama stratejisi almış başını 
gidiyor ancak daha pazarlama ile satışın iki ayrı işlevi 
olan farklı departmanlar olarak konumlandırılması 
gerektiği anlaşılmış değil. “360°Pazarlama 
Stratejisi” harika bir terim. Yazımın başlarında 
bahsettiğim “her işi yaparız abi”nin tam karşılığı 
oluyor. Bakın bakalım etrafınıza kaç tane tek bir kişi 
yada firma tarafından gerçekleştirilen başarılı 360° 
örneği göreceksiniz. 360°’nin, her dalının farklı bir 
ihtisas konusunu barındırdığını göz ardı etmeyelim. 
Malcolm Gladwell tarafından yapılan ve “Outliers: 
The Story of Success” adlı kitabınde yer alan 
araştırmasına göre göre, bir işte ihtisas sahibi olmak 
için yani uzmanım diyebilmek için en az 10,000 saat 
o işi fiilen yapmış olmak gerekiyor. Yani (360°’nin 
herbir dalı  x 10,000 saatten) bahsediyoruz. Kimse 
bu bilgi birikimini tek başına bir kişi yada şirkette 
aramasın sevgili işverenler, aynı şekilde kimse 
hepsini yaparım demesin sevgili işgörenler. İşleri 
ihtisaslarımıza göre paylaşmamız ve takım olarak 
ilerlememiz gerekiyor. Şu anda sektörümüzde tesis 
edilmesi gereken bu denge, ahenk, bilinç ve dolayısı 
ile işbirliği maalesef yok, yan yatmış vaziyetteyiz. 
Hani hep deriz ya “Battı Balık Yan Gider”diye, hepimiz 
biliriz yan giden balık aslında ölmüştür. 

Başa dönersek, her departman kendi vizyonuna, 
amacına göre projeleri çekiştirirken sünnet olacak 
çocuğun halini düşünen, merak eden yok. Bir durun 
arkadaşlar, projenin iyiliğine uyar ya da uymaz, 
markanın çıkarları ile proje çıkarları örtüşür ya da 
örtüşmez; Tabii ki marka heryerde görünsün tabii ki 
işler verilen bütçeler içinde yapılsın ve tabii ki yapılan 
iş markanın amacına ulaşsın ama ucuz olsun diye 
kasap sünnetçi ya da berberi getirmeyelim lütfen. 
İnsanımıza özgü yerleşmiş bir görüş olan “Nasılsa 
Birşey Olmaz” zihniyeti ile kısılan masraflar sebebi ile 
başımıza gelecek istenmeyen sonuçlar yaşamayalım, 
ne ah alalım ne de vicdan azabı çekelim. 

Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği  ( TESDER ) 
olarak aynı yaklaşımda olan sektör oyuncularını 
güç olmak için bir araya toplamak üzere çalışıyoruz. 
İşveren, işgören, kişi ve kurumların katılımı ile 
sektörün sahibi olduğumuzu ortaya koymak, 
sektördeki eksiklikleri gidermek, mevzuattan 
iş güvenliğine kadar her konuda kurallarımızı 
oluşturmak, eğitimlerle sektörün iş gücü kalitesini 
yükseltmek ana hedefimiz. 

Hodri meydan sevgili sektör şirketleri, işverenleri, 
iş görenleri, yöneticileri ve çalışanları sizleri insan 
hayatına değer vermeye, fikre saygı duymaya ve 
etik olmaya davet ediyorum, hepimizin akşam rahat 
uyuduğu bir sektöre doğru yol alalım. 

Ne dersiniz? 

Fırat Kasapoğlu 
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