
Biz yemiyoruz ama onlar buna bayılıyorlar! Atık gördüğümüz, tüketilmeyen tavuk ayakları onların günlük besin kaynağı... Onlar, 
tavuk ayağı yedi. Türkler ise bunun ihracatını yaparak parayı vurdu. Gürbey Uzun’un alışılagelmedik iş girişimi...

Piyasalardan  
Bi’ Haber 

Resmi verilerle geçtiğimiz 
yıl kasım ayında en çok 

kurulan ve kapanan 
işletmeler hangileriydi?

sy. 3

Bir Alçaldı,  
Bir Yükseldi 

Ne genel seçim, ne Paris 
terör saldırısı doları 

etkilemedi. Dolar ayın son 
haftasında 3,00’ü gördü

sy. 5

Kasımda Gün Gün  
N’olmuş?

Türkiye erken genel seçimi 
geride bıraktı.  

Peki, vaad edilenlerde yol 
alındı mı? 

sy. 2 

Uçak Düştü Dolara Sarıldım! 
Bu Forexcinin yağmura karşı şemsiyesi 

hep hazır! Amatör Forexci düşürülen 
Rus uçağını yatırıma çevirdi 

sy. 8

Türkiye-Rusya  
Yüksek Gerilim Hattı

Suriye sınırında Türkiye hava 
sahasını ihlal eden bir Rus 
savaş uçağı, Türk F-16’ları 

tarafından düşürüldü.

sy. 2

Kasım Sayı 3

Gafa’dan Sizin İçin Gayriresmi Aylık Ekonomi Derlemesi

Kim Yer Bunu?

sy. 6

Türkiye’de bu işin ihracatı yok denecek kadar az! Gürbey Uzun, 

Afrika’ya yaptığı tavuk ayağı ihracatını Ekokritik’e anlattı 
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Kasımda Neler Oldu?
Türkiye önceki ayların siyasi belirsizliğini, piyasalardaki durgunluğu kasım ayında geride bıraktı. Yerli basında 

altının yılın sert düşüşünü yapması, asgari ücretin ne olacağı, güven endeksinin artışı yer alırken, dünya basınında 

Paris terörü ve G20 Liderler Zirvesi gündeme oturdu. İş dünyası G20 Zirvesine dair önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye’nin dönem başkanlığında Antalya’da 

gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi, ortaya  

koyduğu sonuçlarla da farklı bir boyut getirdi.

03.11.15

İŞKUR 3 Milyon 834 Bin Kişiyi İşe 

Yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet 
Erdem, İŞKUR’un insan kaynakları kapasitesinin 
güçlendirildiğini, iş arayanlarla işverenler arasında 
köprü kurulduğunu belirtti. Bu kapsamda 1 milyon 
635 bin iş yeri ziyaret edildiğini, 7 milyon 658 bin 
bireysel görüşme gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

04.11.15

2 Yıl Aradan Sonra Mısır Ziyareti

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 3 kişilik heyet ile yaptığı 
Mısır ziyareti iki yıl aradan sonra ülkeler arasındaki 
ticari ilişkiler adına önemli bir adım olarak 
değerlendirildi. Ziyaretin amacı, İslam Ticaret 
Odaları Konferansı’na katılmak ve bu kapsamda 
Mısır Odalar Birliği yetkilileri ile görüşmeyi içeriyor. 

10.11.15

İş Dünyası G-20 Liderler  

Zirvesi’ni Değerlendirdi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz,  
G20 Toplantıları’nın Paris’teki terör saldırılarının 
gölgesinde başladığını, bu durumun G20 Liderler 
Zirvesi’nin önceliklerini değiştirdiğini, Türkiye’nin bölge 
istikrarı açısından önemini perçinlediğini söyledi. Kopuz, 
“Başka ülkelerdeki terör olaylarına sessiz kalarak, kendi 
ülkenizi güvenli hale getiremezsiniz. Bu açık bir şekilde 
görülmüş oldu. Bu gelişmeler, G20 ülkeleri arasında,  
terörle mücadelede iş birliğinin hızla artırılmasını  
gündeme getirecektir” 

Dünya Ekonomisinde ‘En Büyük 20’ Ülke

Dünya Bankası verilerinden yapılan derlemeye 
göre, cari fiyatlarla 2014 yılı GSYH gerçekleşmeleri 
baz alındığında, 17 trilyon 419 milyar dolarlık 
GSYH’si ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
dünyanın en büyük ekonomisine sahip. ABD’yi 
yaklaşık 10,3 trilyon dolarlık GSYH ile Çin, 4,6 
trilyon dolarlık GSYH ile Japonya takip ediyor. 
Türkiye ise 18. Sırada yer alıyor.

11.11.15

Seçim Sonrasında Dolar ‘İstikrar’ Dedi! 

1 Kasım Genel Seçim sonuçlarına göre, 
sandıklardan  AK Parti yüzde 49.41, CHP yüzde 
25.38, MHP yüzde 11.93 ve HDP yüzde 10.71 
oranında oy çıktı. Buna göre, AK Parti 316 
milletvekili ile tek başına iktidar olma hakkı 
kazanırken, CHP 134, HDP 59 ve MHP 41 
milletvekili ile Meclis’te temsil edileceği belirlendi.

Fitch Ratings Seçim Sonuçlarını 

Değerlendirdi

Fitch Ratings’den 1 Kasım genel seçiminin 
sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, “Politika 
belirsizliğinin ve öngörülemezliğin çözülmesi, 
reformların uygulanması, dış hassasiyetleri 
azaltacak bir yeniden dengelenme ülke reytingi 
için pozitif olur” ifadesine yer verildi. 

02.11.15

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar  
ise G20 ve B20 zirvelerinin en önemli boyutunun, 
küresel ekonomik politikalarla küresel siyasi politikaların 
bir arada değerlendirilmesi olduğunu söyledi. Çağlar, 
“G20’de bu yıl Türkiye’nin öne çıkardığı konu da 
‘kapsayıcılık’tı. Bu da aslında gelişmiş ekonomilerin 
imkanlarını diğer ülkelerle daha fazla paylaşmaları 
anlamına geliyor” değerlendirmelerini yaptı.

Bu yıl çok daha insan odaklı bir G20 Zirvesi yapıldığını 
anlatan G20 kapsamında sivil toplumu temsil eden 
“Civil Society 20”nin (C20) Türkiye Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, şunları söyledi: “Türkiye’nin başkanlığı, 
G20’ye tabiri caizse ‘vicdan’ getirdi. İnsanlığın gözyaşları 
gibi ülkelerinden kayıp giden milyonlarca göçmene 
ilk kez insanca yaklaşıldı. Yoksullukla mücadeleye 
ve dünyadaki 
büyümenin kapsayıcı 
olması gerektiğine 
özel vurgu yapıldı. 
Eşitsizliklerin 
giderilmesi, 
yolsuzlukla mücadele, 
daha fazla şeffaflık 
gibi meseleler 
derinleştirildi.”
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İş Dünyası G-20 Liderler  

Zirvesi’ni Değerlendirdi

‘Çalışanların Maaşı Yüzde 9 Zamlanacak’

Türkiye’de 2016 yılında özel sektör çalışanlarının 
maaş zammının ortalama yüzde 9 olması 

bekleniyor. Sektörler içinde en yüksek zammı 
yüzde 10’la  “yazılım” çalışanları alacak. Bu  

sektörü, sırasıyla “metal” ve “otomotiv yan sanayi” 
takip edecek. En düşük zam ise yüzde 7,3 ile 

“yatırım” sektöründe yapılacak.

12.11.15

En Pahalı Pasaport Türkiye’de 

Türkiye, 251 dolarlık pasaport bedeli ile dünyanın 
en pahalı pasaportunu veren ülke konumunda. 

Veri analizi şirketi Statista, Türkiye’de asgari ücretle 
çalışan bir kişinin 10 yıllık pasaport alabilmesi için 95 

saat çalışması gerektiğini de belirtiyor.  Türkiye’de 
pasaport defterinin bedeli 82,50 TL. Ancak pasaportun 

geçerlilik süresi uzadıkça, bedeli de artıyor. 

13.11.15

Terörün Batı Avrupa’ya Etkisi Ne Oldu?

S&P, terör saldırılarının Batı Avrupa’daki ülkelerin 
kredi notuna etkisine ilişkin bir rapor yayımladı. S&P, 

Batı Avrupa ülkelerindeki terör olaylarındaki artışın 
tek başına ülkelerin kredi notunu etkilemeyeceğini 

ancak kötüleşen terör tehdidinin nihai olarak bölgenin 
ekonomik büyümesini etkileyebileceğini bildirdi. 

20.11.15

Düşürülen Rus Uçağı Bizde Neye  

Mal Olacak?

Suriye’nin Bayırbucak bölgesinde, Türkiye sınırı 
yakınında bir savaş uçağı, Türk hava sahasını ihlal 
ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde 

vurularak düşürüldü. Olaya ilişkin Putin’den çok sert 
bir açıklama geldi. ‘Sırtımızdan bıçaklandık, sonuçları 

çok ciddi olacak’ diyen Putin ayrıca uçağın Türkiye 
sınırının 4 km uzağında düşürüldüğünü söyledi. 

23.11.15

Altın Yılın En Sert Düşüşünü Yaşadı

Gram altının fiyatında, FED’in faiz artırım sürecine 
ilişkin beklentilerle kasımın ilk haftasında yüzde 

4,6 gerileyerek, 27 Ekim 2014’ten bu yana haftalık 
bazda en yüksek değer kaybı görüldü. Genel seçimin 

ardından gerileyen dolar/TL’nin de etkisiyle gram 
altın kasımın ilk haftasında yüzde 4’ün üzerinde 

değer kaybederek 101,34 liraya kadar düştü.

11.11.15

Piya
Piya

Piyasalardan 
Bi Haber

Döviz  
(Ortalama) 

Alış Satış

USD 2,8464 2,8750
EUR 3,0632 3,0922
ALTIN (GR) 163,95 174,25

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

103

Elektrik enerjisi üretimi 83
Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

51

Bilgisayar programlama 
faaliyetleri

35

Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

20

Ağaç, inşaat malzemesi ve 
sıhhi teçhizat toptan ticareti

17

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

13

Muhasebe, defter tutma ve 
denetim faaliyetleri; vergi 
müşavirliği

12

Tatil ve diğer kısa süreli 
konaklama yerleri

11

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

124

Elektrik enerjisi üretimi 54
Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

34

Elektrik ve telekomünikasy-
on için hizmet projelerinin 
inşaatı

26

Reklam ajanslarının faali-
yetleri

22

Karayolu ile yük taşımacılığı 22
Diğer dış giyim eşyaları 
imalatı

21

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

20

Gayrimenkul acenteleri 18
Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalarda 
gıda, içecek veya tütün 
ağırlıklı perakende ticaret

18

Ekim Ayının Döviz 
Ortalamaları

Ekim 2014 
En Çok Kurulan İşletmeler

En Çok Kapanan İşletmeler*

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  
alınan verilere göre düzenlenmiştir.

İmtiyaz Sahibi  |  İlyas YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni  |  Cansu MEŞEDİLCİ
Yazı İşleri Müdürü  |  Dilara Gülşah AZAPLAR
Editör  |  Kübra DEMİR
Grafik Tasarım   |  Merve ZENGİNEL
Muhabir  |  Kübra BAL
Reklam  Direktörü |  Burak AKAY   
burak.akay@gafa.com.tr 

Yapım  |  GAFA Medya  

İletişim Bilgileri  |  Katip  
Mustafa Çelebi Mahallesi,  

Anadolu Sokak,  
No: 23 D: 13   

Beyoğlu / İstanbul  
Tel: (0212) 243 20 86  

Faks: (0212) 243 28 59

www.ekokritik.com

@ekokritik

Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı Mario Draghi 
parasal genişlemenin 
sorunsuzca ilerlediğini 
kaydederken, Yönetim 
Konseyi’nin gerektiğinde 
mümkün olan tüm ens-
trümanları kullanmak 
konusunda ‘istekli’ oldu-
ğunu belirtti. 

Atlanta Fed Başkanı Den-
nis Lockhart, devam eden 
ekonomik iyileşmenin 
2006’dan bu yana yapı-
lacak ilk faiz artırımını 
gerekli hale getireceğini 
söyledi. Lockhart, “Yakın 
zamanda bir faiz artırımı 
uygun olabilir” dedi.

ABD Merkez Bankası 
Başkanı Janet Yellen, 
ABD Temsilciler Meclisi 
Finansal Hizmetler Komi-
tesi’ndeki sunumda, ABD 
ekonomisinin iyi durum-
da olduğunu ve işgücü 
piyasasındaki atıl kapasi-
tenin azaldığını belirtti. 

DÜNYADAN KISA KISA

Ekimde Gündemi Sarsan
3 Önemli Olay

1 Kasım erken genel 

seçim ile AKP yüzde 

49.41 oy oranı ile 

316 vekil çıkararak 

tek başına iktidar 

olmayı başardı.

G-20 üyesi ülkelerinin 

katılım gösterdiği 

yıllık olağan toplan-

tıları, 15-16 Kasım 

tarihlerinde Antalya’da 

düzenlendi.

24 Kasım’da Suriye 

sınırında Türkiye 

hava sahasını ihlal 

eden SU-24 tipi bir 

Rus savaş uçağı, 

Türk F-16’ları tara-

fından düşürüldü.
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RUS  UÇAĞI MI, FED FAİZİNİ Mİ SEVİYOR?
Dolar 

$3,05

$3,00

$2,95

$2,90

$2,85

$2,80

$2,75

Seçim sonrasında 
gerileyen dolar, 

Fed’in açıklamaları 
ve tarım dışı 

istihdam verisiyle 
yeniden 2.92 
seviyelerini  

gördü

$2,81

$2,83
$2,84

$2,87 $2,88

$2,92 $2,92

$2,90
$2,88

$2,87

Dolar/TL FED  
Başkanı Janet 

Yellen’in ABD’de 
faizlerin aralık ayında 

artırılacağı beklentilerini 
güçlendiren 

açıklamasıyla  
yükseldi

Seçimle ilgili 
risklerin ortadan 
kalkması ve tek 
parti iktidarının 

gelmesiyle dolar 
yönünü aşağı 

çevirdi

TL ilk hafta  
seçim sonuçları 
nedeniyle dolar 

karşısında elde ettiği 
%5’lik değer kazancını 

kar realizasyonu, 
başkanlık sistemi 

tartışmaları nedeniyle  
koruyamadı
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Kasım ayında dolar yatay bir seyir izledi. Genel Seçim 
sonrasında gerileme gösterdi; 130 kişinin öldüğü Paris terör 

saldırısından ise etkilenmedi. Kasım ayının son haftasında 
gündeme oturan Rus uçağının düşürülmesi ile dolar yükselişe 

geçti. Ayın başında 2,81 seviyesindeki dolar 3,00’ü gördü. 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RUS  UÇAĞI MI, FED FAİZİNİ Mİ SEVİYOR?

Rus uçağının 
düşürülmesi, Putin’in 
sert açıklamaları ve 
Babacan’ın kabine 

dışında bırakılmasına 
dönük tepkilerin 

etkisiyle dolar 2.89’un 
üstüne çıktı

13 Kasım akşamı 
gerçekleşen Paris 
terör saldırısından 
dolar etkilenmedi. 

Sadece 0,01 
yükseliş  
gösterdi

$2,87
$2,88 $2,88 $2,87

$2,85 $2,84 $2,85

$2,87 $2,89

FED’in 10 yıl aradan  
sonra ilk faiz artışını  

Aralık ayında 
yapılabileceğine 

ilişkin tahminlerin 
kuvvetlenmesiyle yönünü 
yukarı çevirdikten sonra, 

yatay ve sakin  
bir seyir izledi
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“İlk kârımı  1 
konteynerlik 
mal satarak elde 
etmiş oldum. 
Tüm bunların 
üzerinden 6 
yıl geçti ve 20 
ülkeye ulaştım.”

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
gelecek kaygısı yaşayan Gürbey Uzun, 
beyaz et sektöründeki fırsatı değerlen-
direrek Afrika’da dahil olmak üzere 
20’den fazla ülkeye mal ihraç ederek bu 
sektöre hızlı bir giriş yaptı... 

Bize kısaca kendini anlatsana, kimdir 
Gürbey Uzun?
1985 Kocaeli doğumluyum, liseye kadar 
eğitimime orada devam ettim. 2003’te 
Yıldız Teknik Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler bölümünü kazanınca İstan-
bul’a taşındım. 

Tavuk bacağı satma fikri nereden 
çıktı?
Üniversite hayatım her öğrencinin ol-
duğu gibi eğlence ile geçti. 2007 yılında 
yani 4. sınıfta iken artık gelecek kaygısı 
yaşamaya başladım. “Mezun olduktan 
sonra ne yapacağım?” diye düşünürken 

annemin önerisi ile dış ticaret kursuna 
yazıldım. 3 aylık bir kurstu, son 1 ayında 
herkesten fikir üretip proje sunmalarını 
istediler. Her türlü sektörü gözden ge-
çirdim, pazar araştırması yaptım. Tekstil 
sektörünü bile düşündüm. Fakat ben 
farklı alanlara ulaşmak istedim ve kara-
rımı gıda üzerinde verdim. Çünkü lüks 
tüketimden vazgeçilebiliriz ama açlıkta, 
savaşta bile gıdadan vazgeçmemiz müm-
kün değil. Ayrıca o ara Uzak Doğu da 
tavuk ayağı tüketimi revaçta idi. Bu açıyı 
yakalamam benim şansım oldu. Ve bu işi 
yapan firmalarla iletişime geçtim. 

Bu işe atılmak için gereken sermaye-
yi nasıl tedarik ettin?
Limited şirket kurunca sermayeyi ken-
din belirleyebiliyorsun. İhracatçıları 
destekleyen bankalarla çalıştım. Devlet-
ten alınan bir sübvansiyon var. Berfum 
Dondurulmuş Gıda adına teşvik yatıyor. 
Bir de Merkez Bankası’nda biriken bir 
meblağ var. Sadece vergileri elektrik 
parasını sigortayı falan yatırabiliyorum 
keşke bu meblağı daha iyi değerlendire-
bileceğiz izinler olsa. 

Şirketi kurduktan sonraki süreç nasıl 
işledi? 
İlk iş olarak babamı ortağım yaptım. İşe 
ilk başladığımda Pençe Gıda diye bir 
firma ile tanıştım. Büyük firmalardan 
tavuk ayağını ham olarak alıyorlardı, 
ben de onlardan mal almaya başla-
dım.  İlk müşterim bir Vieatnamlı idi, 
Alibaba.com internet sitesi üzerinden 
tanıştık. Bu tarz sitelerin belki de en 
büyük risklerinden biri dürüst olma-
yan insanlarla karşılaşmanız. Ama 

Röportaj
Dilara Gülşah Azaplar            

Gürbey Uzun, iş yaşamıyla tavuk ayağı satarak tanıştı. 

“Gitar çalarak, eğlenerek geçirdiğim üniversite hayatım, 

mezun olmaya yakın herkes gibi gelecek kaygısı ile bitti” 

diyor. O, babadan kalma mirası olmadığı için kolları 

sıvayıp bir şeye başlama cesaretini gösterenlerden sadece 

biri…  Yani sizin anlayacağınız annesinin tavsiyesi 

ile gittiği dış ticaret kursundan, tavuk ayağı satmaya 

başlayarak çıktı!

Türk İş Adamı 
Afrika’ya  
Tavuk Ayağı  
Satarsa?

Gürbey  
Uzun
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“Her türlü 
sektörü gözden 
geçirdim. Ben 
farklı alanlara 
ulaşmak 
istedim ve 
kararımı 
gıda üzerinde 
verdim. Ayrıca 
o ara Uzak 
Doğu da tavuk 
ayağı tüketimi 
revaçta idi. 
Bu açıyı 
yakalamam 
benim şansım 
oldu. Ve bu 
işi yapan 
firmalarla 
iletişime 
geçtim.”

Altı Yılda

Yirmi Ülkeye 

Ulaştı

şansım yaver gitti ve 5 gün sonra para 
hesabımdaydı.  Ve ilk kârımı 1 kontey-
nerlik mal satarak elde etmiş oldum. 
Tüm bunların üzerinden 6 yıl geçti ve 20 
ülkeye ulaştım. 

Afrika’ya köy tavuğu satıyorsun… 
Evet, köy tavuğu satıyorum; başladığım 
işte ilerlemem lazımdı. Bu esnada iş 
ilişkilerimi geliştirmeye çalıştım ve diğer 
firmalarla kontak kurdum. Ve “Bütün 
tavuk” işine girdim. Marketten satın 
aldığımız parça tavuk ile bütün tavuk 
arasında fark var. Piliç 42 günde büyüyor 
ve pilicin hemen satışı gerçekleşiyor. Bir 
de yumurtasını almak için bekledikle-
rimiz var. İşte ben aslında Afrika’ya bu 
köy tavuklarını satıyorum. Türkiye’de 
bu işin ihracatı yok denecek kadar azdı. 
Çünkü zor pişiyor. Afrika’nın bunu ter-
cih etme sebebi ise ucuz olması. Proteinle 
ve vitaminle büyüyen tavuk daha pahalı, 
biz çabuk pişiyor diye onu yiyoruz. Af-
rika’dakiler ise farkında olmadan daha 
sağlıklı olanı ucuza yiyorlar. 

Beyaz et üreticilerinin bu işteki kârı 
fark etmemeleri mümkün değil, ne-
den aracı firmalar ile çalışıyorlar? 
Evet, haklısın yaklaşık 1,5 yıl sonra bü-
yük firmalar bu işteki kârı fark etti. Bu 
tavuk ayağını işleme ekipmanları çok 
pahalı değil, bazı firmalar kendi bünyele-
rine bunu dahil ettiler. Bu da bizim gibi 
küçük firmalara yansıdı. Ben bu işte yol 
almayı başardığıma inanıyorum hatta 
Afrika ve Rusya’ya bile satış yapmaya 
başladım. Sektörün büyüklerinin aracı 
firmalarla çalışmasının sebebi ise Afrika 
gibi coğrafyalarda her ülkenin ayrı prose-
dürü var ve zahmetli. Afrika’daki riskler-
den ötürü her firma iş yapmıyor. Afrika 
en az 25 günlük sevkiyat demek. Bunlarla 
uğraşmak istemeyen kuruluşlar artık bi-
zim gibi kendine bu sektörde yer edinmiş 
güvenilir firmalarla çalışıyor. 

Diğer firmalarla ilişkileriniz nasıl? 
Diğer firmalarla aramız iyi, fikir alışve-
rişi yapıyoruz ve bu çok önemli. Hem 
fikir alışverişi hem de iş birliği içindeyiz. 

Erpiliç ile çalıyorum ama Rusya’ya giden 
ürünler de üretici firma olmanız lazım. O 
yüzden ürünler Erpiliç belgeleriyle gidi-
yor, komisyon bazlı çalışıyorum. Gedik 
Piliç ve Çelik Piliç ile de aktif olarak iş 
birliği içerisindeyiz.  

Söz konusu gıda olunca insanın 
aklına ilk gelen şeylerden biri son 
tüketim tarihi oluyor, ürünler bozul-
madan sevkiyat nasıl gerçekleşiyor? 
Ürünler -40 derecede şoklanıyor. Ve 
-18 de muhafazaya alınıyor. 40’lık büyük 
konteynerlere 25’er ton ürün yüklüyoruz. 
Tabi bu konteynerler soğutucu özellikli, 
-18’de çalışıyor ve limana gittiğinde he-
men gemide fişe takılıyor. Raf ömrünü 
ise 12 ay olarak belirliyoruz. Gıda işi daha 
riskli, son tüketim tarihi işin zincirleme 
ilerlemesini gerektiriyor.

Girişimcilere tavsiyelerin neler?
Dikkatli olsunlar bütün Batı Afrika’ya 
satış yaptım diye bilirim. Bu esnada 2 
firmaya para kaptırdım, dolandırılmak 
bu işin en büyük risklerinden biri. Bir 
gün telefonum çaldı ve bir firma “Hong 
Kong’ta 3 konteynerlik malım var, 
müşterim almadı, siz satın alır mısınız?” 
dedi. Ben de tecrübesizliğimden kaynaklı 
tamam dedim. İsrailli ortaklarım “Sana 
verilen fiyat raicinden düşükse o işte bir 
iş vardır” diyerek beni uyardı. Ancak ben 
görüşmeler esnasında adamlara çok gü-
vendiğimi belirttim ve mal bedellerinin 
yarısını verdim. Konteynerler açılınca 
içinden bozulmuş mal çıkınca hüsrana 
uğradım. Anlayacağınız bu tecrübe 3 
kişiye kişi başı maliyeti 95-100 bin dolara 
mal oldu. Artık 2 kez düşünüyorum. 
Güven konusu çok önemli, çalıştığınız 
insanlar çok ciddi gözükebiliyorlar ama 
gelin görün ki içlerinde çok fazla dolan-
dırıcı mevcut. Girişimciliğe yönelmek 
isteyenlere en büyük tavsiyem teminat 
almadan çalışmamaları...  
Her ne kadar Türkiye’de tavuk ayağı 
tüketilmeyip atık görülse de Çin başta 
olmak üzere Uzakdoğu’nun ilgisi ol-
dukça yoğun. Bizim kent yaşamında-
gün geçtikçe doğal ve organik besine 
ulaşmamız zorlaşsa da Afrikalılar 
Türkiye’deki köy tavuklarına ulaştıkları 
için bir hayli şanslılar...

Türk İş Adamı 
Afrika’ya  
Tavuk Ayağı  
Satarsa?
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1Orkestradaki dört obuacı uzun 
süre boş oturdu.  Bu obuacıların 
sayısı azaltılarak, işleri orkestranın 

geri kalan üyeleri arasında dağıtılmalı. 

2 Kırk kemancı tıpatıp aynı şeyi 
çalıyordu. Bu gereksiz bir yinele-
medir. Orkestranın bu bölümü en 

aza indirgenmelidir. Eğer daha yüksek 
ses sağlanması isteniyorsa elektronik 
amplifikatörler kullanılabilir. 

3Sekizlik mezürlerin çalınmasında 
büyük bir çaba harcandığı göze 
çarpıyordu. Bu gereksiz bir çaba-

dır. Tüm notaların dört dörtlük ölçüye 
göre yuvarlanması önerilir. Böylece 
stajyerlerin ve daha alt kademelerdeki 
müzisyenlerin orkestrada çalabilmesi 
mümkün olacaktır. 

4Yaylı çalgılar tarafından ses-
lendirilen pasajların üflemeliler 
tarafından tekrarlanması gerek-

sizdir. Bu fazladan pasajlar çıkarılırsa 
konser yirmi dakikada tamamlanabilir. 
Eğer Schubert bu noktaları göz önünde 
bulundurmuş olsaydı, senfonisini biti-
rebilme olanağına da kavuşurdu.

Yaratıcılıktan fedakârlık ederek elde 
edilen verim sağlıksız sonuçlar doğurur. 
Hareket ve verim her zaman aynı anla-
ma gelmez. Firmanızdaki yöneticilere 
verimli çalışmaları için para veriyor-
sanız, anlamsız toplantılarla kırtasiye 
işleri arasında sıkışıp kalmalarına izin 
vermeyin. Yöneticilerinize toplantıya 
hazırlık ve toplantı sürelerini özgün bir 
fikir üreterek geçirmelerini söyleyin.So-
nuçlarını size sunmalarını bile istemeyin 
onlardan. Eğer yöneticilerinizden birini 
bir rapor dolduracağı yerde, obuacı 
gibi gözlerini duvara dikmiş otururken 
yakalarsanız gidip kendisini kutlayın. 0 
anda şirketiniz için en yararlı şeyi ya-
pıyor demektir düşünmektedir. Bu, bir 
insanın yerine getirebileceği en zor, en 
değerli iştir. Sizi bugün bulunduğunuz 
yere getiren de odur.

B

iz sıradan faniler güne 

TCMB’in faiz politikası 

kabine kurulunca BABACAN olacak mı 

olmayacak mı? ABD’den gelecek veriler, Avrupa’dan 
gelecek veriler diye uyanırken dibimizde bir Rus uçağı 
düşüverdi. Dedim ya biz sıradan faniler bunu nereden 
bilsin? Türkiye angajman kuralları gereği Rus uçağını 
düşürdü; kamuoyunda ilk izlenim angajman olmadı. 
Türkmenler de bizim kamuoyu da Türkmenlere yardım 
amaçlı düşürüldüğünü zannetti. Ruslar zannetmedi 
doğrudan öyle düşündü. Düşen uçak Rus uçağı olunca sesi 
de çok çıktı. Nitekim böyle şeylere ne dünya ne de biz çok 
alışık değiliz. Her zaman olduğu gibi ilk anda savaş çığlıkları 
çıkıverdi ne de olsa uçağını düşürdüğümüz Rusya çok da 
savaşmaktan korkan bir ülke değildi ki bunu Gürcistan’da, 
Ukrayna’da çok da kolay kanıtlamıştı. Uçak düşer düşmez 
dolara sarıldım. Herkes gibi bende 2.84’le 2.82 arasında 
sallanan dolar 2.86’yı aniden görünce işleme bir anda 
kapatıldı. Açılınca hemen bir işlem daha yaptım. Sosyal 
medyada ‘uçak düştü, borsa da düşer; borsa düşerse dolar 
da uçar’ diye klasik sözcükler havada uçuşmaktaydı. Borsa 
düştü, dolar direndi; 2.88’den geri döndü. İlk açıklamalara 
kilitlendik. O an kendimi vampir gibi hissettim. Savaş 
çıkacak; dolar da çıkacak ben kısa yoldan zengin mi olurum 
diye düşündüğümden. Ne yapalım Forexcinin kaderi bu! 
Her yağmura göre bir şemsiyesi vardır. 

Dolar Hop Aşağı Hop Yukarı

Sivil uçağının düştüğü Mısır’la savaş uçağının Türkiye’yi eş 
değer tutan bu tavır Doları da yükseltti.2.86’lardan tekrar 
dolar alan ben 3 beklentisine girip 2.87’den yine sattım.
Doların grafiğini ‘alın kalp grafiği’ diyen doktorun beyin 
devrelerini yakacağı gibi bizimkini de yaktı dün. Dolar 
üzerindeki voalite bir insanı zengin edebilecek türden aynı 
zamanda fakir edebilecek türden. ABD’den gelen aslında 
günün en çok merak edilen güven endeksi de normal 
geldi. Dünya bizim bildiklerimizle fiyatlanmadı. Bir aldık, 
bir sattık aslında çok şaşırdık… Trend yönünde hareket 
edin gibi genel kavramlar dip noktası, tavan noktası, kırma 
noktası gibi bildiğimiz bütün klasikler alt üstü dolar hop 
aşağı, hop yukarı… Arada bir yakaladık arada bir kazandık. 
Arada bir de yakalandık, kaybettik. Bütün bu voalitenin 
sonunda kazancın sadece 4 dolar olması kaybetmediğim 
için şükür noktası oldu adeta…
Rusya’nın bazı ortak adımları iptal etme ihtimali de 
güne ilk düşenlerden. Ham petrol stokları ve yeni 
konut satışları günün en önemli gelişmeleri…  ABD’den 
gelecek olan veriler de konut satışlarında beklenti 500; 
geçen ay 468. Gelen verilerin daha yukarı çıkması 
dolarda cüzi bir yükselişe yol açabilir. USD/TRY 
enstrümanından uzak durun diyeceğim de bunu ben de 
dahil hiç kimse yapamayacak. Dolar 3’’leri test edecektir. 
Her şey normalleşti derken aralık gelecek FED yeniden 
hortlayacaktır. Sıradan faniler için ekonomik tahminler 
bunlar... Barış dolu günlerde, bol kazanç dileğiyle…

Biz Sıradan  
Faniler İçin  
Ekonomi

Eköşenomi

Halil Yıldız

DÜŞÜNÜN: Bu, Amerika’nın 

en fazla taklit edilen 
kuruluşunun, yani IBM’in 
sloganıdır. Bu güzel faaliyeti 

bastırmaya çalışmayın.  
Onu teşvik edin.

Bu hikaye, Harvey Mackay’in “İş Hayatında Köpekbalıklarıyla Yüzmek” kitabından alıntıdır. 

İş hayatınızdaki obuacıların 

farkında mısınız?
Shubert’in Bitmemiş Senfonisi’ne aldığı biletleri çalışma arkadaşları 

şefine hediye eden bir yöneticinin başına gelenlerle ilgili bir öykü 

anlatılır. Şef konserden sonra amirine aşağıdaki raporu sunmuştur.


