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GÜNDEM
Gazeteleri okuduktan sonra arta kalanlar

Erdoğan ve Trump
ayaküstü sohbette
Evet beklenen oldu, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nda
konuşmasını tamamlayan ABD
Başkanı Donald Trump ile
konuşmak yapmak üzere
sırasını bekleyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan BM koridorunda
karşılaştı, ayaküstü bir sohbet
gerçekleştirdi. Sohbetin içeriği
tam bilinmiyor ama gelen
fotoğraflarda liderlerin
yüzlerinin güldüğü, belki bir
şakayı paylaştıkları anlaşılıyor.

BM Genel Kurulu
Trump’a güldü
ABD Başkanı Donald Trump’ın
BM konuşmasına damgasını
vuran şey, İran’a yönelik
tehditler veya Avrupa ile ilgili
tespitlerden çok genel kurul
salonunda bulunan devlet ve
hükümet başkanlarıyla
diplomatların ABD Başkanına
kahkahalarla gülmesi oldu.
Trump, “Benim yönetimim
tarihteki en iyi yönetim”
deyince BM Genel Kurulunda
ciddi bir kahkaha koptu,
geçmişte Obama’yı “Dünyayı
kendisine güldürüyor” diyerek
eleştirmiş olan Trump’a
gülünmesi günün olayıydı.
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Beş cesur şirket…
Kendi tecrübemden de biliyorum, Türkiye’de şirketler ne
zaman ekonomik sıkıntı ihtimali ufukta gözükse birden bire
“verimliliği” hatırlarlar. Bizim şirketlerimize göre “verimlilik”
genellikle aynı işi daha az sayıda elemanla yapmak anlamına
gelir.
Şaka değil, Türk lirası yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla
değer kaybetti. Bu kaybın, yabancı paralara elini bile sürmeyen
şirketleri dahi etkilediğini hepimiz biliyoruz; kaldı ki Türk
ekonomisinin dünya ile girdiği bu entegrasyon seviyesinde
yabancı paraya doğrudan veya dolaylı olarak el sürmeyen bir
kişiyi bile bulmak imkansıza yakın. Yani, hepimiz TL’nin
yabancı paralara karşı değer kaybetmesinden şu veya bu kadar
etkilendik. Hele yabancı para cinsinden borcu olan şirketler
ve bankalar bugünlerde en zor zamanlarını yaşıyor.
Herkes kendince çareler üretiyor. Örneğin merkezi yurt
dışında olan bir otomotiv yan sanayi şirketi, ithalat
yapamadığı için Türkiye’de üretim de yapamaz hale geldi,
üretim tesisleri artık yarı zamanlı çalışıyor ama işçilerini
çıkartmadı, onların maaşlarını da kesmedi. Döviz kurlarının
istikrar kazandığı gün yeniden ithalata ve üretime
başlayacaklarını söylüyorlar; şimdilik Türkiye’deki otomobil
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firmalarına olan taahhütlerini dışarıdaki üretim tesislerinden
getirdikleri ürünlerle karşılıyorlar.
Bir başka yabancı şirket, ithalat konusunu Japonya’daki
merkeziyle TL üzerinden ticaret yaparak çözmeye çalışıyor.

Köşe yazarlarının
gündemi
Hürriyet’te Abdülkadir Selvi,
Cumhur İttifakı’nın geleceğini
sorguluyor. Sedat Ergin, MHP’nin
infaz aff teklifini tartışıyor.
Sabah’ta Dilek Güngör’ün
yazısında anlattığı portre çok
ilgince benziyor. Mehmet Barlas,
CIA’nın Türkçe bilen ajan
aramasına takılmış.
Milliyet’te Verda Özer’in kapsamlı
dış politika değerlendirmesi
ilginç ve güzel.
Habertürk’te Oray Eğin yerel
seçim öncesi CHP’ye öğütler
vermiş. Fatih Altaylı, Mardin’de
bira satılmamasının maliyetini
anlatmış.
Cumhuriyet’te Erinç Yeldan,
McKinsey’in küresel ekonomide
robot kullanımı raporunu
değerlendirmiş.
Sözcü’de Çiğdem Toker’in ilk
yazısı yayınlandı.
Yeni Şafak’ta Mehmet Acet,
Fırat’ın Doğusuna yapılacak
operasyonu tahmine çalışıyor.
Karar’da İbrahim Kahveci en kritik
soruyu sormuş: “Krizde kimler
neye göre kurtarılacak?” Akif
Beki, Kocaeli’de intihar eden
İsmail Devrim adlı işçinin
durumunu haber yapan
gazetecinin savcılıkta
sorgulanmasını eleştiriyor.
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Bunlar işin üretim tarafı. Bir de işçi tarafı var. Şimdilik beş
cesur şirketimiz var; “verimlilik” arayışına girip elemanlarını
işten çıkartmak yerine tam tersine onların ücretlerine takviye
yapan.
Örneğin Saran Holding. Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Saran, çalışanlarına mektup yazdı, “Her zaman, ‘En
değerli yatırım insana yapılandır’ dedik ve çalışanlarımızla
birlikte büyüdük. Bugün de aynı düşünceyle, 1 Eylül itibarıyla
çalışanlarımızın aylık maaşlarına yüzde 7 ara zam yapacağız”
dedi.
Saran Holding gibi, Siemens de, yüksek enflasyon nedeniyle
reel ücretlerinde ciddi kayıplar yaşayan çalışanlarına yüzde 10
zam yaptı.
Bir başka cesur şirket, meyve aromalı maden suyu üreticisi
Freşa. Onlar da, yıl sonuna kadar, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık
ayları için çalışanlarına ilave yüzde 12.5 zam yaptılar.
Çalışanlarını desteklemek için harekete geçen şirketlerden biri
de Şişecam AŞ. Şirket, çalışanlarını desteklemek için maaşlara
ek zam kararı aldı.
Ve son olarak, otomotiv yan sanayi şirketi Ecoplas. Onlar da
çalışanlarına 1000’er lira ek gelir verdiler.
Türkiye’de sendikalaşma çok yüksek olmadığı için şirketler
genellikle çalışanlarının yeni ücretlerini yıl başlarında
belirliyor. Bu yıl için enflasyon beklentisi YEP’te yüzde 20.8
olduğuna göre, yılbaşı civarında pek çok şirket yeni yıl için
bütçelerini oluştururken zor kararlarla karşı karşıya kalacak.
Yılbaşını beklemeden şimdiden enflasyonu görüp çalışanlarını
korumak için harekete geçen bu beş şirketin diğer firmalara da
örnek olması beklenir.
Sıkıntı dönemlerinde en zor şey, şirket açısından en kritik
önemde olan şeyleri önceliklendirmek ve onları korumaya
çalışmak. Bu beş şirket, yetişmiş elemanlarının en önemli
varlıkları olduğunu düşünerek bugünden ücretleri arttırdı.
Bakalım geri kalan şirketlerin krizle mücadelede önceliği ne
olacak?
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Türkiye’nin borç
sorunu yokmuş
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, New York’ta ABD’li
yatırımcılarla buluştu, onları
Türkiye’ye yatırım yapmaları için
iknaya çalıştı. Albayrak,
konuşmasında Türkiye’de
kamunun ve hane halkının
borçluluğunun o kadar da
yüksek olmadığını söyledi,
“Bankalarda sorun çıkarsa
onlara da yardım etmeye
hazırız” dedi. TL’nin hızlı değer
kaybının döviz borçlusu
şirketleri zor soktuğunu, ödeme
güçlüğü yaşaması beklenen
şirketlerin de bankaların
bilançolarını bozacağı
beklentisi çok yaygın. Aynı
toplantıda konuşan ABD Ticaret
Odası Başkanvekili, “Sorunların
çözülmesine dönük atılacak
adımlar ve yapılacak jestlerin
ekonomik ilişkilerin yeniden
canlanmasına katkısı olacağını”
söyledi. Burada “jest” ile
kastedilen rahip Brunson’un
serbest bırakılması herhalde.

Akın İpek’in iade
duruşmaları başladı
17-25 Aralık 2013’ten sonra
Birleşik Krallığa giden, daha
sonra hakkında dava açılıp
yakalama kararı verildiğinde de
dönmeyip kaçak duruma
düşem Koza-İpek Holding
Başkanı Akın İpek’in bu ülkeden
Türkiye’ye iadesi için mahkeme
süreci dün Londra’da başladı.
Duruşmaların 3 veya 4 gün
boyunca kesintisiz devam
etmesi bekleniyor.

40 erkek bir araya geldi,
‘Kadınların Yanındayız’ dedi
Daha dün raporu açıklandı; 1 Ocak 2016’dan 31 Ağustos 2018’e
kadar geçen sürede Türkiye’de en az 1.021 kadın öldürüldü.
Biz Türkiye’de kadınları sadece ayrımcılığa tabi tutmuyoruz;
onları öldürüyoruz da. O bakımdan, Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitliği en önemli sosyal meselemiz.
Elbette ekonomik sorunlarımız, siyasi sorunlarımız, terör
sorunumuz var ama şunu da unutmamak gerek: Toplumsal
cinsiyet eşitliği, bütün bu sorunların birden çözümünde bize
en çok yardım edecek olan şey.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi de maalesef
bir avuç öncü kadın tarafından yürütülüyor. Onlardan biri de
Nur Ger.
Dün, epeydir hazırlıkları süren bir girişime de öncülük etti
Nur Ger ve tam 40 erkekle birlikte bir dernek kurdu. İş
dünyasından medyaya, sanattan tıbba pek çok alandan 40
erkek, Nur Ger’le birlikte “Yanındayız” derneğini kurdu.
Yanındayız, yani kadınların yanındayız. Önünde veya
arkasında değil, yanındayız. Derneğin amaç ve hedeflerini
tahmin etmek zor değil: Kadına yönelik şiddetin bitmesi,
kadınların karar mekanizmalarına katılmasının sağlanması,
eğitimde ve iş dünyasında cinsiyet ve fırsat eşitliğinin
sağlanması…
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