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ve hatta tamamen duranlar oldu. Kurumsal 
hayatta yaşanan en önemli değişiklik evden 
çalışma konseptinin ‘çalışanlara motivasyon 
kazandırmak’ amacıyla haftada 1 kez izin 
verilen bir ‘kurumsal hoşluk’tan çıkıp, yeni 
yaşam düzeni haline gelmesiydi. Kurumsal 
hayattan ayrılıp kendi eğitim-danışmanlık 
firmamı kurduğum 2019’dan önceki dört sene 
boyunca global medikal direktör olduğum 
ve bu süreçte İstanbul yerleşik olarak evden 
çalıştığım için benim 2015’de yaşadığım 
‘evden nasıl verimli çalışılır?’ arayışını pek çok 
insan 2020’de zoraki keşfetmek zorunda 
kaldı. Bitmek bilmeyen çalışma saatleri, 
sürekli bilgisayar başında otumak zorunda 
hissetmek, kalkıp mutfakta iş arkadaşlarınla 
hafta sonu izlediğin maçı, katıldığın bir partiyi 
konuşamamak, çocuğunuz/evcil hayvanınız 
varsa arkadan gelen köpek havlamaları ve 
çocuk bağırışları eşliğinde patronunuzla ve 
hatta CEO’yla Zoom toplantıları yapmak 
insanları başta çok zorladı, ancak herkes 
kendi düzenini en kısa zamanda oturtmayı 
başardı. 

Çalışma rutinlerimizi incelediğimizde de 
jenerasyon farklılıkları yoğun bir biçimde 
kendini gösterdi. Benim de dahil olduğum 
Gen X, pek çok kriz yaşamış, hayatı boyunca 
hiç durmadan çalışmaya, başarılı olmaya, 
zamanını verimli geçirmeye odaklı bir grup 
olduğu için bu dönemi de verimli geçirmek 
için elinden geleni yaptı. Gün geldi, o güne 
kadar burun kıvırdığı online iş modellerine 
evet demek durumunda kaldı, gün geldi Gen 
Y çalışanlarının bitmek bilmeyen oflama ve 
puflamalarını Zoom üstünden dijital olarak 
yönetmek zorundaydı. 

Bu süreçte en büyük sıçramayı elbette ki 
dijital yaptı. İlaç ve şu anda yoğun olarak 
içinde bulunduğum alkollü içkiler sektörü 
dijitalleşmeye zaten başlamıştı, ancak bu 

Senenin bitmesine günler kala kaleme aldığım 
bu yazı için ister istemez aklıma gelen ilk konu 
“2020 bizleri nasıl etkiledi?” ve “Bu seneyi 
verimli geçirebildik mi?” soruları oldu.

2020’de neler yaşandığını anlatacak değilim; 
sosyal medya, TV, gazete vs. derken 
neredeyse dakika bazında gelişmeleri takip 
ettiğimiz bu garip yıl herkes için kuşkusuz 
unutulmazdı.
 
Pandemi ve EvdeKal süreci başta gençler 
ve +65 büyüklerimiz olmak üzere her yaştan 
insanı çok etkiledi. Geriye dönüp baktığımda 
35-50 yaş arası kesimin nispeten daha az 
travmatize olduğunu gözlemliyorum. Elbette 
hayatında evden çalışmamış insanlar salon 
masasından, yatak odasından iş toplantılarına 
girdi, normalde her sabah erkenden okula 
gönderdikleri çocukları ile uzun saatler 
geçirmek durumunda kaldı (Hem iyi hem 
de kötü yanları olduğunu herkes kabul eder 
sanırım). 

Eski hayatlar bir anda değişti. Ancak çoğumuz 
bu yaşlarımıza kadar gece bar ve restoranlara 
çıkmayı, arkadaşlarımızla sosyalleşmeyi, 
tatillerimizi yurt dışında geçirmeyi defalarca 
yaşadık ve ceplerimizde bizi birkaç sene 
götürecek kadar deneyim ve yaşanmışlıkla 
girdik EvdeKal dönemine. Gençler en 
büyük yarayı aldı; “Sonunda kazandım ama 
Boğaziçi Üniversitesi’ni Kırıkkale’de okuyorum” 
yazan genç kız, gezgin bloggerlara özenip 
sırt çantasıyla Güney Amerika’yı gezmeyi 
planlayan delikanlı, 20. doğum gününü 
arkadaşlarıyla ‘çılgın’ bir partide kutlamanın 
hayallerini kuran üniversiteli, sabahtan akşama 
evde oturarak ve hayal ettiği sosyalleşmeyi 
yaşayamadan geçirdi 2020’yi.

Süreç, aklımıza gelebilecek her sektörü 
etkiledi. Bazı sektörler durma noktasına geldi 
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süreç tüm toplantıların, kongrelerin, fuarların 
online ortama döndüğü ve online aktivitelerin 
pazarlama planının küçük bir parçası değil, 
neredeyse tamamı olduğu bir dönem olarak 
şekillendi. 

2020’yi kendi açımdan değerlendirdiğimde 
çok da karamsar olamıyorum. Elbette 
ki planladığım yurt dışı seyahatleri ve 
düzenleyeceğim tadım turlarını, İskoçya’da 
Dünya Distile İçkiler Kongresi’nde Türkiye’yi 
temsilen yapacağım konuşmamı ve sayısız 
eğitimi iptal etmek durumunda kaldım, ancak 
bu dönem yıllardır özlemini duyduğum bir şeyi 
de bana fazlasıyla sundu: ‘ZAMAN’. 

Elimde bu kadar zaman varken verimli 
değerlendirmek en büyük arzumdu. Sabahtan 
akşama dizi izleyerek ve ekşi mayalı ekmek 
yapıp, yiyerek bu dönemi geçirenlerin aksine, 
zaman bulamadığım için hep ötelediğim veya 
2021/2022 için planladığım projelerimi öne 
çektim ve Mart ayında üstünde çalışmaya 
başladığım 2. kitabım İmbikten Kadehe’yi 
tamamlayarak Aralık ayında yayımladım. İlk 
kitabımın üstünden daha 1 yıl geçmeden 
bunu yapabilmek benim için 2020’nin en 
büyük başarısıydı.

E-ticaret konusu da yıllardır ilgimi çeken ve bir 
gün zaman bulursam girerim dediğim bir iş 
alanıyken #Evdekal döneminin yarattığı fırsat 
ortamı bu konuya da zaman ayırmamı sağladı. 
Great Place to Work Enstitüsü, koronavirüsün 
iş dünyasına etkilerini araştırdığı ve 124 
şirket yöneticisinin katıldığı Care In Action 

Covid-19 anketinde e-ticaret sektörünün 
finansal olarak yüzde 100’lük bir büyüme 
gösterdiğini açıkladı. Temmuz ayında açtığım 
meleklerinpayi.store çok kısa bir zamanda 
büyük bir başarı göstererek online Türkiye’nin 
yeme içme aksesuarları sektöründeki önemli 
oyuncularından biri haline geldi.  

2020’yi tamamladık, herkesin aklında 2021’in 
ne kadarının bu şekilde geçeceği sorusu 
var. İş hayatından gelen bir disiplinle her 
projeye best case-worst case senaryolarıyla 
hazırlıklı olmamız gerektiği görüşündeyim. Her 
sektörün senaryoları farklı olduğu için tarih 
vermem olası değil, ancak ister ilaç sektörü, 
ister yeme içme ve eğlence sektörü, ister 
inşaat isterse ithalat-ihracat olsun her iş 
kolunda çalışanların en iyi-en kötü senaryolar 
üstünde çalışması ve 2021’e daha hazırlıklı 
girmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. 
2021’in sevdiklerinizle SAĞLIKLA ve verimli 
geçirebileceğiniz bir yıl olmasını diliyorum.
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