
Satarak zenginleşmek 
Dikkatinizi mutlaka çekmiştir geçen ay Hürriyet gazetesinde Yemek Sepeti 
şirketinin satışı ile ilgili olarak bir haber vardı, “Yemek sepeti, 589 milyon 
dolara yabancı bir şirkete satılmıştı”. Haber bu kadarla kalmıyor şirketin 
patronunun bu paradan 27 milyon doları personeline dağıtması da ayrıca övgüye 
değer bir olay olarak anlatılıyordu.

Ben bu olayın ülkemizin geleceğimiz 
açısından örnek oluşturan bir olay 
olduğunu düşünerek irdelenmeye 
gereksinimi olduğunu, başka boyutları 

ile ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet, 
ülkemizin önemli bir markası belki de hak ettiği 
bir fiyata bir başka ülke yatırımcısı tarafından 
satın alınmıştır. Yüzeysel bir değerlendirme 
yaparsak ülkemizde bu yatırımı yapma fikrini bulan 
kişilerin hakları ödenmiş ve bu rakam döviz olarak 
ülkemize girmiştir.
Çalışanların her birinin eline geçen paranın kıdem 
ve ihbar tazminatı rakamlarıyla kıyaslandığında 
oldukça yukarılarda olması onlar açısından da 
önemlidir.
Ama bu olaya başka bir açı ve bu açıdan 
bakıldığında ise kaygı verecek bir durum yok mu? 
İsterseniz diğer açıdan olaya bakalım.
Kimse bu işi kuranların kurdukları şirketin 
hisselerini satmasına bir itirazda bulunamaz. 
O nedenle ben de olaya bu açıdan yani mikro 
ekonomi kuralları açısından değil makro ekonomik 
değerlendirmeler ışında yaklaşmak istiyorum.
Bana göre, ülkemizde geliştirilmiş olan önemli bir 
marka ve altyapısı satılmıştır. 2023’te dünyanın 
on büyük ekonomisi arasına gireceğini iddia den 
Türkiye’nin bu olayda olduğu gibi elindeki tüm iyi 
markaları rakibi olan ülkelere satarsa bu hedefini 
gerçekleştirmesi olasılık dâhilinde kalır mı?
Şu anda elimizde geliştirmiş olduğumuz 
uluslararası markaların bilişim sektörü 
ile doğrudan ilintili olanlara baktığımızda 
eskilerin deyimi ile “manzara-ı umumiye” şöyle 
görülmektedir:
Telekomünikasyon sektöründe yaratmış 
olduğumuz markalardan Türk Telekom’un 
yüzde 51 hissesi bizde değildir. Şu anda bilişim 
sektöründe Microsoft, Oracle ya da Dell gibi- 
bu örnekleri  çoğaltabiliriz- ortaya çıkartıp 
büyüttüğümüz ve değeri milyar dolarlara varan 
herhangi bir markamız yoktur.

Bu dallarda yok ama diyebilirsiniz ki çözüm 
üreten birçok orta boy marka yarattık. Onlar 
ilerde büyüyüp uluslararası nitelikte marka 
durumuna gelme potansiyeline sahipler. Bu 
düşünce iyi bir yaklaşım olabilir ama durum 
böyle değildir.  Şu anda bilişim sektöründe 
neredeyse değeri on milyon doların üzerine 
çıkma olasılığı olan her şirket ya satılmış ya da 
alıcılarla görüşme aşamasındadır. İngiltere’den 
Katar’a, ABD’den Çin’e dünyanın tüm gelişen 
ülkeleri palazlanma aşamasına gelen her Türk 
şirketini satın almak üzere koşturmaktadırlar.
Kimse şirketlerin sahiplerinin bu hisseleri 
satmasını engelleyemez ama sorun o değildir. 
Sorun, büyük markası olmayan bir ülkenin 
markaların değerlerinin ülkelerin değerlerinin 
önüne geçtiği bir dünyada bulunduğu konumdan 
bir basamak yukarıya çıkmasının mümkün olup 
olamayacağıdır. 

Ben palazlanırken şirketlerini elinde tutamayan 
bir ulusun bunu başarma olasılığının olmadığını 
düşünüyorum. Karadeniz’de bir deyim vardır 
şöyle söylenir:
“Akıllı adam ne yapsın, baba malını çalışır 
kazanır;  akılsız adam ne yapsın baba malını 
satar yer.”
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