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Pandemi sırası ve 
sonrasında 
yatırımcı
bulabilir miyiz?

İş stratejisti  olan Arzu Tekir, strate-
jik planlama, iş gelişti rme, stratejik 
ortaklık gelişti rme ve büyük ölçekli 
kamu ve özel sektör projeleri için fon 
ve yatı rım gelişti rme konularında iş 
tecrübesine sahip.

Amerika’da yerleşik Urbanite Venture 
şirketi nin kurucusu ve CEOsu olan 
Tekir, Dünya Kaynakları Ensti tüsü’nün 
(WRI) EMBARQ sürdürülebilir ulaşım 
programı ülke ofi sini de kuran isim-
ler arasında yer alıyor. WRI (World 
Resources Insti tute)’in Sürdürü-
lebilir Şehirler programının Türkiye 
direktörlüğünü yürütt ü.

WRI’da görev almadan önce 
İstanbul’daki teknoloji şirketlerine 
danışmanlık da yapan iş kadını Arzu 

Tekir, şehirler için teknoloji çözümleri 
üreten IT şirketlerinde Avrupa Birliği 
Projeler Koordinatörü ve Dış İlişkiler 
Direktörü olarak çalıştı . Projelerin 
fi nansmanını yöne�   ve stratejik 
ortaklıklar kurdu. 

2020 yılı başında blokzinciri teknolo-
jisinin geleceğin akıllı şehirlerine nasıl 
güç verebileceğini ele aldığı “Block-
chain for Smart Citi es, Simplifi ed” 
başlıklı bir eBook yayımladı. Arizona 
State Üniversitesi, The School for the 
Future of Innovati on in Society yük-
sek lisans öğrencileri için altı  ha� alık 
Akıllı Şehirler ve Kalkınma başlıklı bir 
program hazırladı ve online dersler 
verdi. 

Arzu Tekir, BY Protokol Dergisi’nin 

sorularını tüm içtenliğiyle yanıtladı.

 ■  Kariyer… Kariyer… Bir kadın 
olarak ülkemizde bu süreçte nasıl 
ilerlediniz; hangi şirketlerde görev 
aldınız?

Sorunuzun başında kariyere vurgu 
yaptı nız ama salt iş ve kariyer odaklı bir 
hayatı m yok. Hırsla ve yorulmaksızın 
ha� anın 7 günü çalıştı ğım, iş yaşam 
dengesini epeyce bozduğum dönem-
ler epey geride kaldı. Son on yıldır, 
topluma daha çok fayda sağlayacak 
işler yapıyorum, gönüllü olarak pro-
jelere destek veriyorum; akıllı şehir 
projeleri, yaşamımızı iyileşti recek 
yenilikçi girişimlerin yatı rım ve fon-
larla başarılı bir şekilde büyüme-
si, yurtdışında da pazar bulması 



alanlarında çalışıyorum. Kadınların iş 
hayatı nda, kariyer dönüşümlerinde, 
girişimlerinde başarılı olması için 
rehber olacak, çok değerli isim-
lerin de katkılarını aldığım bir kitap 
hazırlıyorum. 

Çok genç bir yaşta, üniversitenin 
ikinci yılının yazında farklı kurum-
larda çalışmaya başladım. Bu erken 
başlayan hızlı iş temposu bana çok 
şey öğre�  , zaman kazandırdı. Yüksek 
lisansı da tamamladığımda ne yap-
mak istediğimi, hangi işlerde ve ku-
rumlarda mutlu ve başarılı olacağımı 
bilerek iş yaşamına başladım.

Sürekli yeni bir şeyler öğrenebilece-
ğim, tekrara düşmeyeceğim, beni 
farklı açılardan zorlayacak ve geliş-
ti recek yerlerde olmayı, bana liderlik 
etme, yönetebilme, işleri büyüte-
bilme özgürlüğü sunan işleri tercih 
e�  m. Bağımsız, kendini ve ekibini 
sürekli daha iyisini yapmaya zorlayan 
bir yapım var. Bu yüzden kararlarımda 
beni özgür bırakan, bana tam 
anlamıyla güven duyan, ihti yacım 
olan kaynakları sunabilen kurumlar-
da, kendilerinden çok şey öğrendiğim 
yöneti m kurulu başkanları ile çalışma 
şansım oldu. Uluslararası iş tecrübesi 
de bana çok şey ka�  . Dönüp kari-
yerime baktı ğımda, hep yeni bir de-
partman kuran, işlemeyen bir şirketi , 
organizasyonu yeniden yapılandırıp 
üretken hale geti ren, etki ve değer 
yaratabileceğim pozisyonlarda çalış-
tı m.  

Yöneti m danışmanlığı ile iş hayatı ma 
başladım, sonra teknoloji şirketlerin-
de AB Projeler Koordinatörü, Dış 
İlişkiler Direktörü olarak çalıştı m. 
Danışmanlık yaptı m.

Bir süre New York’ta yaşadım. Bu dö-
nemde topluma, çevreye katkıda 
bulunmak üzere çalışmalar yapa-
bileceğim sivil toplum kuruluşlarını 
araştı rdım. Dünya Kaynakları Ensti -
tüsü (World Resources Insti tute) 
un Embarq Sürdürülebilir Ulaşım 
programında Operasyon Müdürü 
olarak çalışmak üzere 2011 Türkiye’ye 
döndüm. 2005 yılından beri Antalya, 
Kocaeli ve Sakarya’da projeler yapan,  
metrobüsü İstanbul’a tanıtan progra-
mın Türkiye ofi sini kurdum ve yakla-
şık yedi yıl boyunca Ülke Direktörü 
olarak yöne�  m. Önce sürdürebilir
ulaşım projelerine odaklı program, 

2015 yılında şehirlere entegre çözüm-
ler sunmak için WRI Sürdürüle-
bilir Şehirler Programı’na dönüştü ve 
şehirlerde enerji verimliliği üzerine 
projeler de yürütt ük. 

WRI’ın global strateji ve fon gelişti rme 
takımında yaralan yedi direktöründen 
biri olarak çalıştı m. Artı k yeni bir 
şeyler yapmak istediğimi fark edince,
2017 yılı Ekim ayında tekrar Ame-
rika’ya taşındım. Bu dönemde dün-
yadan kadın liderleri seçip, liderlik 
programlarıyla güçlendiren Hillary 
Clinton’ın da kurucusu olduğu Vital 
Voices, Global Ambassadors Prog-
ramı’ma seçildim. Bu program tam da 
kariyerimi dönüştürme aşamasında 
bana yeni bağlantı lar kurmak ve ne 
yapmak istediğime karar vermek 
noktasında çok yardımcı oldu. 

Bir süre akıllı ulaşım teknolojileri, 
sürdürülebilir çözümler gelişti ren 

şirketlere stratejik ileti şim, iş 
gelişti rme başlıklarında danışmanlık 
yaptı ktan sonra 2019 yılı mayıs 
ayında, akıllı şehir çözümleri gelişti ren 
teknoloji şirketlerine ve yatı rımcılara 
danışmanlık vermek üzere Urbanite 
Venture’u kurdum. 

 ■ Corona salgını ile yaşanan süreçte 
çoğumuz olumsuz yönde etkilendi. 
Her krizde olduğu gibi bu süreçte yine 
en fazla etkilenenler kadınlarımız 
oldu. Sizce kadınlarımız iş hayatı nda 
hangi engellerle karşılaşıyor, çalışan 
kadınların en büyük sorunları neler 
ve çözümler buluyor mu?

Engeller yerine hedefl ere odaklan-
mak gerekti ğini düşünüyorum. Bu çok 
uzun bir tartı şma konusu. Büyümek 
isteyen şirketseniz farklılıkları barın-
dıran, farklı yetenekte ve yetkinlikteki 
insanlarda birada çalışmayı becer-
ebilen bir yapı kurmanız lazım. 



Ekonomik olarak kalkınmış bir ülke
olmak, teknoloji yarışında geri kal-
mamak için eşitlikçi, kadınların geri 
planda kalmasını engelleyecek, yeni 
fırsatlara erişimini sağlayacak, tüm 
bunların yanında aile hayatını, çocuk 
bakımını kolaylaştıracak hakları, 
politikaları ve çözümleri geliştirmek 
gerek. 

Kadın networklerine katılmayı çok 
faydalı buluyorum. Ben Amerika’da 
Vital Voices, Ellevate Network, 
DWEN gibi ağlara üyeyim, aktifim. 
Olabildiğince başka kadınlarla da bu 
ağlar üzerinden paylaşımlarda bulun-
maktan, bildiklerimi paylaşmaktan 
keyif alıyorum. Burada öğrendiğim 
şey; Birsey istemeden önce sende-
kini cömertçe ver. Türkiye’de Arya 
Kadın Yatırım Platformu, Turkish-
WiN, Yeniden Biz ve KAGİDER men-
torluk te dahil pek çok sivil toplum 
kuruluşu ve platform güzel program-
lar tasarlıyorlar. Son dönemde bence 
mentorluk biraz abartılmış idi, şimdi 
küçük gruplarda benzer sektörlerde, 
profillerde çalışan profesyoneller ve 

girişimcilerin birlikte çalıştıkları takım 
çalışmalarının daha ön plana çıktığını 
gözlemliyorum.  Ben de Ellevate’te bir 
takımın moderatörüydüm, geçtiğimiz 
son üç ay. Çok faydalı buldum. Bu tür 
gruplarla iletişim kursunlar, kendi-
leri gruplar kurup çalışabilirler de. 
Online çok kaynak var.  Hazırladığım 
kitapta sorunuza cevap olacak dü-
şüncelerimi, önerdiğim ve başka ka-
dınların deneyimlerini aktardım. Bir 
an evvel yayımlanmasını ve faydalı bir 
kaynak olarak kullanılmasını çok isti-
yorum.

 ■ Ülkemizde kadın işgücünün öne- 
mine yeni yeni varılıyor. Özellik-le 
iş gücü ve istihdam açısından ba-
kıldığında daha fazla kadına fırsat 
tanınması için bir çalışmanız var mı? 
Yetkili kurum ve bireylere öneriniz 
olur mu?

2020 yılında hala bu soruların gelmesi
üzücü. Pandemi sürecinde de gördük; 
kadın liderler ülkeleri de çok daha 
iyi yönetiyor, şirketleri de… Son 
günlerde Amerika’da 50 eyalette 

süren protestoları da kadın belediye 
başkanları, emniyet müdürleri ve 
savcıları çok daha iyi yönetiyor.  Pek 
çok Türk kadın profesyonel, bilim 
insanı ve akademisyen çok önemli 
şirketlerin üst düzey yöneticileri 
olarak gerek Türkiye’de gerekse 
yurtdışında başarıyla çalışmalarını yü-
rütüyorlar. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülk-
enin, ekonomik zorlukların üste-sin-
den gelmekte, refah seviyesini artır-
makta insan kaynağının yarısını oluş-
turan kadınların etkin bir biçimde iş 
hayatına katılması şart. Bu konuda, 
pek çok sivil toplum kurulusu çok 
emek verdi, şimdi ekonomik krizi, 
pandemiyi ya da genel politikaları ba-
hane edere kadınların iş hayatından 
uzaklaşması kabul edilemez.

Liderlere ve yöneticilere naçizane 
önerim; kaynakların etkin kul-
lanılması her alanda önemliyken ülke
olarak, entelektüel sermayemizin 
yarısını oluşturan kadınların yolu-
nu kapatmayın. Etkin performans 
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yöneti m sistemleri, eşit ücretlendirme 
sistemi kurun ve kendiniz objekti f bir 
gözle karşılaştı rın sonuçları. 

 ■ Toplumun kalkınması için önce-
likle kadınlarımızın eğiti lmesi gerek-
ti ği görüşüne ne kadar katı lı-
yorsunuz? Bu görüşe eklemek iste-
diğiniz çağrıda bulunmak istediğiniz 
konular var mı? 

İstanbul Sözleşmesi’nin akıbeti nin 
tartı şıldığı bu günlerde, iyi dilek ve ö-
nerilerle bir yere varamayız. Kadınların 
iş hayatı nda daha güvenle var olması 
için doğru politi kaların gelişti rilmesi 
ve üreti me katı lması gerek. Sağlıklı 
nesiller, sağlıklı bir toplum için, ül-
kemizin refah seviyesinin yükselmesi 
içi kadınlarımızın eğiti mli, haklarını 
bilen ve savunan, üreten ve kendine 
güvenen kadınlar olması şart. 

Kadınların engellere değil hedefl erine 
odaklanmasını isti yorum. Kendilerine 
sürekli yatı rım yapmalarını  ve destek 
ağlarını genişletmelerini öneriyorum. 
Kadınların iş hayatı nda daha başarılı 
olabilmeleri için ihti yaç duydukları 
konularda yardım alabilecekleri pek 
çok sivil toplum kuruluşu ve platf orm 
var. Bağlantı  gelişti rmek için Linkedin 
harika bir araç. Görünür olmaktan 
çekinmesinler,  birileri tarafı ndan 
keşfedilmeyi beklemesinler. Güçlen-
dikçe başka kadınlara el versinler, geri-
den takip eden hemcinslerini yukarı 
çeksinler; eğiti m almalarını teşvik et-
sinler. 

Bir de kültür ve sanata ilgili olmak, 
entelektüel birikiminiz de zorluklar-
la basa çıkma yolları bulmada, yeni 
ilişkiler kurmada ve iş dışında da mut-
lu hissedeceğiniz bir hayat kurmanıza 
çok yardımcı olur. Meraklı olmak, 
kendine yatı rım yapmak her zaman 
iyidir. Akıllıcadır. 

 ■ İşinize gelirsek… Pandemi süre-
cinde sizler nasıl etkilendiniz? Size 
danışanların ortak sorunu ne/nel-
er oldu? Bize önemsediğiniz bazı 
görüşleri özetleyebilir misiniz?

Neredeyse 10-12 yıldır deneyimledi-
ğim bir şey uzaktan çalışma, evden 
çalışma.  Ben sessiz ortamlarda verim-
li çalışırım. İlla kapısını kapatacağım 
bir odam olsun, az eşya olsun isterim. 
Açık ofi sler ve kalabalık ortamlar bana 
göre değil. Dikkati m çok çabuk dağılır. 

Yıllardır pek çok uluslararası projede 
ve farklı ülkelerden uzmanlarla ortak 
projelerde yer aldığım için, uzaktan 
çalışmakla ilgili bu süreçte beni zor-
layan bir şey olmadı. 

Önce büyük bir şaşkınlık yaşadım; 
mart ayı basında, 2 ha� ada topar-
landım. Planladığımız seyahatt e ge-
rekti ren bazı projeler durdu, iş ortak-
larımla üzerinde çalıştı ğımız bazı et-
kinlik planlarını iptal e�  k. 

Bununla birlikte yeni düzene de uya-
cak başlıklarda kısa süreli projelere 
danışmanlık verdim ve karşılığında 
ücret aldığım iki uluslararası on-
line toplantı ya konuşmacı olarak 

katı ldım. Geçti ğimiz ha� alarda, epey-
dir görüştüğümüz Dubai, Ingiltere ve 
Hindistan’da faaliyetlerini yürüten 
bir VR şirketi  ile iş birliği anlaşması 
imzaladık. Beni çok heyecanlandırıyor 
bu proje, ona ağırlık vereceğiz. Bunun 
dışında işlerimiz epey yoğun mart 
ayından bu yana, önceki dönemden 
farkı, kısa süreli, daha çok yatı rım 
ve fon gelişti rme odaklı projeler. 
COVID-19 sonrası için yine teknoloji 
start-up’ları ve kadın girişimciler için 
planladığımız bazı yeni açılımlarımız 
olacak, onları da ürünler çıktı kça 
paylaşırım sizinle. 

“Pandemi sırası ve sonrasında 
yatı rımcı bulabilir miyiz?” sorusuyla 
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çok karşılaşıyorum; evet çok zor ama 
mümkün. Hep söylediğim gibi hedefi -
nize odaklanın, zorluklara engellere 
değil. Bu süreç sonunda güvenle yo-
luna devam edecek olanlar, dayanıklı 
ısrarcılar ve kolay pes etmeyenler o-
lacak. Bunu bir evlilik gibi düşünün, 
önce fl ört edin. Mesajlarınızı, misyo-
nunuzu, varlık nedeninizi ve bu 
süreçte ve sonrasında kime hizmet 
e�  ğinizi düşünün, yatı rımcı sunumu-
nuzu bunları gözeterek mükem-
melleşti rin. Sunumlarınızda, COVID-
19’un işinize etkisi ile ilgili bir slayt 
eklemeniz gerek, diğerleri hikayenizi 
iyi özetleyeceğiniz ekibinizi ve yetkin-
liklerini gösterdiğiniz slayt ve fi nans 
tablolarınıza hakim olduğunuzu izah 
edeceğiniz slayt.

Elinizdeki yetkinliklerle hangi yeni 
müşteri gruplarına hitap edebilirsi-
niz veya mevcut müşterilerinize yeni 
hangi çözümleri sunabilirsiniz konu-
suna zaman ayırmak, fi kirleri hızlıca 
test etmek bu süreçte yolunuzu 
bulmanıza yardımcı olacak. 

 ■ Pandemi ile yaşamsal sınırlar ye-
niden çiziliyor. Bazı meslekler sili-
nirken, yeni sektörler ve meslekler 
ortaya çıkmaya başladı bile? Siz 
gelecekte hangi mesleğin daha öne 
çıkacağını düşünüyorsunuz? 

Ne iş yaparsak yapalım artı k özellikle 
dijitalde, mobilde var olmak gerek. Sa-
nal gerçeklik çözümleri ve siber gü-
venlik çok daha büyük önem kazana-
cak ileride. İklim krizi ile mücadele, 
sürdürülebilir kent çözümleri öne 
çıkacak. Geçti ğimiz ha� alarda Paris
Belediye Başkanı  Anne Hidalgo, yeni-
den seçildi. Bisikletli ulaşımı öne 
çıkaran bir belediye başkanı. 

Artı k ülkelerin öne çıkma savaşı 
teknoloji üzerinden oluyor. Teknolo-
jide çok güçlenmemiz ve bu alana 
çok ciddi yatı rımlar yapmamız gere-
kiyor.  Yaşlanan dünyada genç nüfu-
sumuz çok kıymetli, beyin gücümüz 
çok iyi değerlendirilmeli. Ülke olarak 
bilişim ihracatı , teknoloji ihracatı nı 
önceliklendirmemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum. 

 ■ Pandemi sonrası bir tati l seçimi 
yaptı nız mı? En çok nereye tati le 
gitmek istersiniz?

Tati l planlarımızı iptal e�  k. Sağlıkla,
endişe taşımadan yolculuk edebilece-

ğimiz günleri bekliyorum tati l ve seya-
hat planları yapmak için. İstanbul’a  
gidip özlediğim arkadaşlarımı gör-
meyi, canım İstanbul’u gezmeyi ve 
İzmir’de, İlkkurşun’da ailemle doya 
doya vakit geçireceğim günleri iple 
çekiyorum. Uzakta yaşayınca memle-
ket en güzel tati l yeri.

 ■ Arzu Tekir, 1 günde neler yapar 
ve sosyal medyada neyi takip eder? 
Kişisel ritüelleriniz var mı? Biraz an-
latabilir misiniz?

Yaklaşık dört aydır hep evdeyiz. 
Florida’da COVID19 sayıları ar�  ğı 
için çok dikkat ediyoruz. Bu sebeple 
anlatacağım günlük programım biraz 
sıkıcı gelebilir; Ben sabah saatle-rinde 
verimli çalışırım. Güne çok erken 
başlamayı, sabah seslerini, sakinliğini
seviyorum. İlk bir saat sabah keyfi  ya-
pıyorum, abone olduğum gazetelere 
ve burada üyesi olduğum kütüp-
hanenin uygulaması sayesinde erişti -
ğim Economist, News Week dergi-
lerine göz atı yorum. Balkonda önce 
çayla kahvaltı  ve sonra çalışma odam-
da kahve eşliğinde e-postalarıma 
bakıyorum. Verimli çalışmak için bir 
gün evvelinden program yapıyorum, 
aksi durumda çok çabuk dağılabilirim. 
İki buçuk yıldır üzerinde çalıştı ğım 
bir kitap projem vardı. Bu pandemi 
sürecinde evde kapalı kalmak faydalı 
oldu, geçen ha� a tamamladım. Son 
bir buçuk ay kitabıma ağırlık verdiğim 
bir dönem oldu.  Eğer bir görüşmem, 
proje toplantı m yoksa, öğleden 

sonraları kısa bir egzersiz ve okumam 
gereken kitaplar ve raporlarla geçer. 
Akşamüstleri takip e�  ğim kurumların 
videolarına toplantı  kayıtlarına bakar 
notlar alırım. Siz de takip ediyorsunuz-
dur, bu ara herkes online etkinlik ve 
konuşma yapıyor, “içerik üreti yor”.  
Yaptı ğım konuşmalar ve projeler-
imiz için hep gündemi ve yenilikleri 
takip etmem gerek. Genelde işimle 
ilgili şeyleri takip ediyorum, üzerinde 
çalıştı ğım alanlarda, merak e�  ğim 
konularda; VR, akıllı şehirler, startup 
yatı rımları, teknolojik gelişmeler, ka-
dın liderliği, girişimciliği…vb. güncel 
kalmaya çalışıyorum. Akşamları da 
muhakkak polisiye, politi k gerilim 
içerikli dizi ya da fi lm izleriz. Bazen ilg-
inç kişilerin hayatlarını konu alan bel-
geselleri de izlemeyi seviyoruz eşimle. 
Sosyal medyada en çok Linkedin de 
vakit geçiriyorum.

 Gece instagram’da renkli fotoğrafl ara 
bakmak, YouTube da  merak e�  ğim 
konularda yayımlanmış videolarla va-
kit geçirmek hoşuma gidiyor. Yat-
madan önce muhakkak bir saat ki-
tap dinlerim. Sesli Türkçe kitapları 
dinlediğim Storytel uygulamasını çok
severek kullanıyorum. Camilla Läck-
berg’in kitaplarını, Yabancı, Deniz 
Kızı, Taş Ustası ve Saklı Çocuk, son bir 
ayda dinledim. Çok sürükleyici. Kuzey 
polisiyesi sevenlere öneririm.


