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Sanıyorum bundan 13 sene ön-
ceydi. İstanbul’un hala var olan şirin
bir balıkçı köyüne yolumuz bir tesa-
düfle düşmüştü. Balıkçı restoranları
doluydu ve sahile oturmak mümkün
değildi. Kasabanın biraz daha iç kıs-
mında restoran olmadığı her halin-
den belli olan bir kafeterya benzeri
yere bir çay içmek için girelim dedik.
İçeridekimseyoktu.Çayistedik.Önü-
müzeçaylargeldiveçayımızıiçtikten
sonra hesabı istedik. Servisi yapan
arkadaş “Biz çay servisi yapmıyo-
ruz. O çay kendimiz içindi. Paraya
gerekyok”dedi. Israrlarımızüzerine
de “Abi biz kahvaltı veriyoruz. İlla
para ödemek istiyorsan pazar bek-
leriz” dedi. İlk pazar oraya gitmek
boynumuzun borcuydu.

Pazar günü kasabada bu küçük
mekân ağzına kadar doluydu. Ben
ise o çayın parasını 10 yıl boyunca
orada yüzlerce defa kahvaltı ederek
fazlasıyla ödedim ve her defasında
da ilk günkü kadar incelikli esnaf tav-
rıyla karşılaştım. 0 küçük kasabada
küçük bir dükkanda harikalar yara-
tan ve her cumartesi, pazar dolu ma-

salarlaçalışanbuişyerininsırrıesnaf
inceliğiydi.

Esnaf inceliği sözcüğünü bir ke-
nara yazıp Birleşik Krallık’taki ça-
lışan profiline dair kendimce bir
değerlendirme yapmak istiyorum.
Uzun yıllar Türk işletmecilerin bu-
rada yaşadığı personel sorununu
Doğu Avrupa’dan gelen insanları
istihdam ederek çözdüğünü biliyo-
ruz. Gittikçe küçülen ve küresel bir
köye dönen dünyamızda tabiri ca-
izse Çin’de soğuk rüzgârlar esse biz
İngiltere’de nezle oluyoruz. Dolayı-
sıyla dünyadaki tüm gelişmeler kü-
çük ya da orta ölçekli fark etmeden
tüm işletmeleri etkiliyor. Tıpkı Doğu
Avrupalıların Londra’ya yoğun ola-
rak gelmesi gibi bugün bir ucu bizim
ülkemizde, diğer ucu Macaristan’da,
bir başka ucu da Fransa’da olan mül-
teci akını dalga dalga Londra’ya ula-
şacak. Bu gelişme bizim hayatımızı
nasıl etkileyecek?

Tıpkı Bulgaristan’dan gelen ve az
da olsa Türkçe bildiği için işletmele-
rimizin kapısını açtığımız Bulgarlar
gibi Suriye’den gelen ve şaşılacak
derecede Türkçe bilen ve ucuz iş
gücü olarak son derece kârlı gör-
düğümüz insanlara işletmelerimi-
zin kapılarını sonuna kadar açabili-
riz. Ama bu insanlara ucuz iş gücü
muamelesi yapmak hem insani bo-
yutuyla doğru değildir hem de işve-
ren gözüyle bakacak olursak kârlılık
açısından doğru değildir. Çünkü bu
profildeki çalışanlar iş yerlerimizde
incelikli, güler yüzlü ve işini bilen bir
hizmet sunamazlar. Ebetteki bu kişi-
leridegereklieğitimlerdengeçirerek
işletmelerimizde kaliteye ve müşteri
memnuniyetine buna bağlı olarak da
kârlılığı artırabiliriz.

Şimdi ucuz iş gücü kavramı ile es-
naf inceliği kavramını yan yana koya-
rak bir an düşünmenizi rica ederim.
Üstüneüstlükbuikikavramınyanına
damüşterimemnuniyetiniekleyelim.

İşletmelerimizinkârınıartırmanın
yolununmasraflarıkısmaktan, temel
olarak da çalışanların maaşından ve
eğitiminden kısmaktan geçtiğini san-
mak bir önceki yüzyılın işveren anla-
yışına denk düşüyor. İş dünyasında
kâğıtlar karıldı ve yeniden dağıtıldı.
Artık şansa yer yok. Aynı sokaktaki

iki market, iki kebapçı, iki takeaway
işletmecisi... Müşteri bu ikiden han-
gisini tercihedecek?Güleryüzlüçalı-
şanı olanı ve kendisine esnaf inceliği
göstereni...

Sonuç kendi kişisel gelişimimize
ek olarak işletmelerimizde çalışan
personelin de milliyeti ne olursa ol-

sun kişisel gelişimi için gerekli yatı-
rımları yapmak gerekir. Bu noktada
mesleki eğitim ve müşteri ilişkileri
eğitimi çok büyük önem kazanmak-
tadır. Unutmayalım kendimize ve ça-
lışanlarımızayaptığımızyatırımlariş-
letmemize yapılan yatırımlardır ve
fazlasıyla döneceklerdir.

Esnaf inceliği
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