
Yukarı çıktım kazandım; aşağı indim kazandım. Düğüne gittim kazandım, uyudum kazandım, uyandım kazandım… Peki, nasıl oldu 
bu iş dersiniz? Euro’nun kâr satışlarından bile kar ettim. Kâr satışı bitti. Yukarı yönlü hareketinden de kazandım... 

Gündemi Sarsan  
3 Olay 

Gündeme bomba 
gibi düşen ve akıllara 

kazınan ilk üç olay neydi, 
hatırlıyorsunuz değil mi? 

sy. 3

Dolar Dedik,  
Cepleri Boşalttı!  

Ekonomistlerin yorumuyla 
döviz kurlarına daldık. 
Sizin için dolar ve euro 

verileri... 

sy. 2

Eylülde Gün Gün  
N’olmuş?

Enflasyon  kimleri alt 
etmiş? Volkswagen’in 

hileli yazılımından ülke 
borçlarına haberler...

sy. 3

‘%300 Kâr Mı Olur?’ Demeyin!  
Google sayesinde öyle bir olur ki, 

Kamboçya’ya kadar uzanır  
yaptığınız iş. Nasıl mı? 

sy. 6

Derin Nefes Alıyoruz, 
Bir Ki...

Motivasyon yazımızı 
okumadan işinize 

koyulmayın. Tabii ki güzel bir 
kahve eşliğinde...

sy. 8

Eylül  Sayı 1

Gafa’dan Sizin İçin Gayriresmi Aylık Ekonomi Derlemesi

Ben Kazandım!
Ülke Battı  

‘Ülke batarken kazandım’ 

diyen bu adam da kim? 

Amatör Forexci Halil Yıldız’ın 

deneyimlerini paylaştığı 

yazısından Forex dünyasına 

dair ipuçları...

sy. 3’te
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Eylülde Neler Oldu?
Türkiye’de eylül ayında gergin bir hava hakimdi. Ülkedeki karamsar tablo ekonomiyi nasıl etkiledi? Ekonomistler  

doların tarihi rekoru için nasıl bir yorum yaptı? Son bir ayda ekonomi dünyasının kısaca özeti... 

14.09.15

Türk Akımı’nda Yenilenme  

Bekleyişi Sürdü

Rusya’nın Türk Akımı projesinde müzakere 
sürecinin bir an önce yenilenmesini beklediği 
bildirildi. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun 
Rusya ziyareti öncesinde Karadeniz ve Türkiye 
üzerinden yapılması planlanan projenin iki ülke 
ilişkilerinin öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

15.09.15

THY ile Royal Jordanian Anlaştı

Türk Hava Yolları (THY) ile Ürdün Havayolları 
(Royal Jordanian) arasında ortak uçuş anlaşması 
imzalandı. “Kod paylaşımı” çerçevesinde imzalanan 
ortak uçuş anlaşması, Amman-İstanbul ve İstanbul-
Amman uçuşlarında uygulanacak.

16.09.15

EKONOMİSTLER 
NE DİYOR?
Halk Yatırım Araştırma Direktörü 

Banu Kıvcı Tokalı: ‘Yüzde 7,5’lik tah-

minimizi şimdilik koruyoruz’

Halk Yatırım’ın Yatırım Danışmanlığı ve 
Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, 
ağustos ayında enflasyondaki artışın hem kendi 
tahminlerinin hem de piyasa beklentilerinin 
üzerinde geldiğine dikkati çekti. Tokalı, yıllık 
enflasyondaki yükselişin sadece manşet enflasyonda 
değil, çekirdek enflasyon göstergelerinde de 
mevcut olduğunu vurgulayarak, “Gıda fiyatları 
ve kurun seyrine ilişkin belirsizlikler enflasyon 
görünümünde risk oluşturan en önemli unsurlar. 
Ancak, petrol fiyatları ve iç talebin ılımlı seyrine 
ek olarak, gıda fiyatlarına yönelik düzenlemeler, 
kısa vadeli  görünümde bu risk unsurları karşısında 
destekleyici. Öte yandan, orta vadeli görünümde, 
küresel faktörler nedeniyle, enflasyonda yukarı 
yönlü riskleri daha fazla görüyoruz” diye konuştu.

Capital Economic Kıdemli Ekonomis-

ti William Jackson: ‘Yüksek enflasyon 

6 ay boyunca devam edecek’ 

Capital Economics’in Gelişmekte olan Piyasalar 
Kıdemli Ekonomisti William Jackson ise 
yıllık enflasyondaki yükselişi, “TL’deki son 
değer kaybının, fiyat baskılarını artırmaya 
başladığının ilk güçlü kanıtı” şeklinde 
değerlendirdi. Jackson, enflasyondaki 
yükselişin gelecek 6 ay boyunca 
yükselmeye devam edeceği öngörüsünde 
bulunarak, “Gelecek yılın ilk çeyreğinde 
yıllık enflasyonun yüzde 8’e yükselmesini 
bekliyoruz” dedi.

Küresel E-Ticaret Cirosu 2 Trilyon  

Dolara Ulaştı

E-Ticaret Avrupa’nın raporuna göre, dünya 
genelinde e-ticaret cirosu geçen yıl yüzde 
24 büyüdü. E-ticaretin bu kadar yüksek 
gerçekleşmesinde dünyanın en kalabalık nüfusuna 
sahip Çin etkili oldu. Buna göre geçen yıl Çin’in 
e-ticaret cirosu yüzde 63,8 artışla 538, 1 milyar 
dolara yükseldi.

23.09.15

İran Pazarına Olumlu Bakış

S&P Türkiye Baş Analisti Gill, İran pazarının 
açılması olasılığını olumlu değerlendirdi, “Nakit 
akışı olan güçlü şirketler sermaye piyasalarına 
olan erişimini sürdürecektir. Fakat liranın belli 
bir seviyede daha zayıf olması, döviz cinsinden 
gelirleri sınırlı olan şirketlerin borçlarını ödemesini 
zorlaştırabilir” uyarısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası’ndan  

İstihdam Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi 
Benoit Coeure, Euro Bölgesi’ne büyümenin geri 
döndüğünü ancak bu büyümenin yeterli sayıda 
istihdam yaratmak için yeterince güçlü  
olmadığını söyledi.

09.09.15
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En Güçlü Büyüme Kimde?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 
(OECD), G20 üyesi ülkeler arasında yaptığı 2015 

çeyreklik bazda büyüme rakamları kıyaslamasında, 
ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre yüzde 1.7 

büyüyen Çin’in, 2015’in ikinci çeyreğinde G20 
ülkeleri arasında en güçlü büyümeyi kaydettiği 

belirtildi. 

16.09.15

Enflasyonun Yönü Tahminleri Yanılttı 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi 
büyüme ve enflasyon görünümü için risklerin 

aşağı yönlü olduğunu, büyüme ve enflasyonun 
tahminlerin altında kalması riskinin  

arttığını bildirdi.

18.09.15

Volkswagen’den Hileli Yazılım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ABD’deki emisyon 
testlerinde usulsüzlük skandalı ile mücadele 

eden Volkswagen ile ilgili süreci izlemeye aldı. 
Volkswagen yaptığı açıklamada egzoz gazı emisyon 

testlerinde hile yapan yazılımı içeren 11 milyon 
aracı geri çağırarak onaracağını duyurdu.

23.09.15

Çin’den Sonra Türkiye  

Şirket Borçlarında 2. Sırada

Uluslararası Para Fonu IMF, yılda iki kez hazırlanan 
Küresel Finansal İstikrar Raporu’na göre Türkiye’de 

şirket borçlarının GSYH’ye oranı, yaklaşık yüzde 
23 yükseldi. Bu seviye, Türkiye’yi Çin’in ardından 

söz konusu oranının en hızlı yükseldiği ikinci ülke 
konumuna getirdi.

30.09.15

İklimsel Felaketlerin Etkileri Ölçüldü

S&P, ilk defa doğal felaketlerin kredi notları üzerine 
olası etkilerine dair bir araştırma raporu yayınladı. 

“Fırtına Alarmı: Doğal Felaketler Kredi İtibarını 
Zedeleyebilir” adlı raporda, fay hattı üzerinde 

bulunması sebebiyle Türkiye’nin de risk altında 
olduğuna ve bu durumda kredi notunun iki puan 

düşebileceğine dikkat çekildi.

15.09.15

Piya
Piya

Piyasalardan 
Bi Haber

Döviz  
(Ortalama) 

Alış Satış

USD 3,003095 3,0085
EUR 3,373564 3,37965

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

110

Elektrik enerjisi üretimi 101
Bilgisayar programlama 
faaliyetleri

25

Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

24

İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

17

Gayrimenkul acenteleri 14
Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

13

Ağaç, inşaat malzemesi ve 
sıhhi teçhizat toptan ticareti

13

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

13

Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar 
ile bunlarla ilgili ürünlerin 
toptan ticareti

13

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

108

Elektrik enerjisi üretimi 39
Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

28

Elektrik ve telekomünikasy-
on için hizmet projelerinin 
inşaatı

24

Reklam ajanslarının faali-
yetleri

20

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

19

Diğer dış giyim eşyaları 
imalatı

18

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

17

Karayolu ile yük taşımacılığı 16

Eylül Ayının Döviz 
Ortalamaları

Eylül 2014 
En Çok Kurulan İşletmeler*

En Çok Kapanan İşletmeler*

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  
alınan verilere göre düzenlenmiştir.
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Uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşu 
Standard & Poor’s (S&P), 
Japonya’nın uzun vadeli 
döviz ve yerel para birimi 
cinsiden kredi notunu 
“AA-”den “A+”ya indirdi-
ğini açıkladı.

Hindistan Merkez Ban-
kası, enflasyonun rekor 
düşük seviyesinde oldu-
ğunu belirterek ekonomi-
nin yavaşlama tehlikesine 
karşın repo faiz oranını 
50 baz puan indirerek 
yüzde 6.75’e çekti.

ABD Merkez Komutan-
lığı (CENTCOM), terör 
örgütü DAEŞ ile mücade-
le kapsamında eğitilip si-
lahlandırılan Yeni Suriyeli 
Güçler’e bağlı yaklaşık 70 
kişinin Suriye’ye başarılı 
bir şekilde sevk edildiğini 
bildirdi.

DÜNYADAN KISA KISA

Eylülde Gündemi Sarsan
3 Önemli Olay

Dağlıca’da 

yüreklere 

ateş düştü. 16 

askerimiz şehit 

oldu.

Umut yolculuğunda 

boğulan ve kıyıya 

vuran 3 yaşındaki 

Aylan Kurdi 

dünyaya insanlık 

dersi verdi.

Kurban Bayramı 

sonrasında dolar 

tarihi rekora 

ulaştı. 3,06’yı 

gördü.



4  ekokritik » haberler

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

$3,08

$3,06

$3,04 

$3,02

$3,00

$2,98

$2,96

$2,94

$2,92

$2,90

$2,93

$2,94
$2,97

$3,00

$3,03

$3,01

$3,03

$3,02

$3,04

$3,05

$3,03

Küresel hisse 
senedi piyasaları, 
Çin’de soğumaya 

başlayan 
ekonomik aktiviteyi 
canlandırmasıyla 

yükseliyor.

Çin’de fabrika 
aktivitesinin altı 
buçuk yılın en 
hızlı düşüşünü 

yaşaması 
piyasalarda  
etkili oldu.

İç siyasi ve 
ekonomik 

belirsizliklerin 
etkisiyle yükselerek 

tarihi zirvesine 
yaklaştı. 

PKK terör  
örgütünün, 

Dağlıca’da yaptığı 
bombalı saldırının 

ardından Türk Lirası, 
Dolar  karşısında 

geriledi.

Dolar karşısında 
değer kazanan 

TL’nin kazanımları, 
artan güvenlik 
endişeleri ile 

sınırlansa da aşağı 
yönlü hareketini 

sürdürdü.

Fed’in kritik 
faiz kararının 

beklenmesiyle 
dolar yükselişe 

geçti.

DOLAR HAREKETLERİ VE NEDENLERİ
GÜN GÜN
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Eylül  ayında doların yükseliş ve düşüşlerine neler neden 
oldu? Ülkedeki siyasi belirsizlikler ve terör olayları karşısındaki 

güvensiz hava piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Kafamızdaki 
tüm bu sorulara cevap olarak eylül ayındaki dolar kurunun 

yükseliş ve düşüşünü mercek altına aldık.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

$3,03

$2,99

$3,01

$3,00 $3,00

$3,02

$3,03

$3,05

$3,03

$3,02

Fed toplantısı 
sonrası 

piyasalarda 
dolar 2,99’a 

geriledi.

Merkez  
Bankası’nın 
faiz kararını 

açıklamasından 
sonra dolar 

yükselişe geçti.

DOLAR HAREKETLERİ VE NEDENLERİ

Türkiye piyasalarının 
bayram nedeniyle 

kapalı olduğu 
perşembe günü  

dolar/TL gelişmekte 
olan piyasalara paralel 

olarak tarihi zirveyi 
gördü.
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Dört arkadaş kafede otururken uzun 

saatlerin ve fikir alışverişlerinin 

sonunda kurdular 5SMAK’ı. Bugün 

%300 karla Kamboçya’ya bile ürün 

satan bu dört kafadarın başarı sırrı ise, Google ile her ay yaşadıkları 

diyalogları. Onlar Google’a “Beni buldur” diyorlar, Google da 

bulduruyor. Bu işin esprisi… Lakin pazarlama stratejisi gerçek! 

“Sıfır sermaye 
ile bu işe girdik. 
Fikirlerimiz 
ile satış yaptık”

İzmir Çiğli’de tahıl depolama ve 
taşıma sistemleri alanında beş yıldır 
faaliyette bulunan 5SMAK’ın ku-

ruluş hikâyesi tüm girişimcilere, kendi 
işini yapmak isteyenlere ilham verecek 
türden. Firmanın kurucularından 
Serkan Dinç, Google’a her ay 3000-
4000 TL harcama yaptıklarını ve daha 
fazlasını anlattı. Farklı dallarda uzman 
olan dört arkadaş kendi şirketini kur-
mak için işe koyularak bugün yurtiçi ve 
yurtdışı pek çok yerde adlarını duyur-
dular.  Malzemelerindeki sarfı Ame-

rika, İngiltere, Fransa ve İspanya’dan 
ithal ettiler. Tasarımlarında yurtdışında 
ziyaret ettikleri fuarlar ve işletmelerden 
beslendiler, kurdukları sistemi sektörün 
genel kalitesinden çok daha yükseklere 
taşıyarak git gide daha büyük projelere 
imza attılar. 

Kafede Şirket Kurdular, Şimdi  

Almanlarla Rekabet Ediyorlar

Onlar kafede şirketlerini kurdular hem 
de sıfır sermayeyle. Fakat geldikleri 
noktada Almanlarla rekabet eder du-
rumdalar. 5SMAK kurucularından 
Serkan Dinç şirket açma fikirlerini ve 
hızlıca işe koyulmalarını şöyle anlatı-
yor: “Şirketimizi kuralı 5 yıl oluyor. Ben 

teknik müdür, Armağan bey genel mü-
dür, Yasin bey finans müdürü ve Kenan 
bey üretim müdürümüz olarak şirket 
kuralım dedik. Gittik kafeye; birimiz 
müşteri aradı, diğerimiz proje baktı. 
Bir hafta sonra satış yapmıştık. Hem de 
kafede! Ortada şirket yokken… Sonra 
200 metrekare bir yer tutarak şirket 
kurduk. Bir TL sermayemiz yoktu, sıfır 
girdik şirket olayına. Fikirlerimizle 
satış yaptık. Kendi satışımızı avansı-
mızla yaptık. Bizim sektörde genelde 
böyledir, %50 avansla başlarsınız. Geri 
kalan %30-40’ı mal sevkinde alırsınız. 
Kalan %10’luk KDV’yi makine çalışınca 
alırsınız.” Sermayesizliğin zorluklarını 
çok fazla görseler de sonunda işini bilen 

Röportaj
Cansu Meşedilci            

“Şuan Asya, Avrupa 
ve Afrika pazarında 
20’den fazla ülkeye 

teklifsiz sipariş 
şeklinde ihracat  

yapıyoruz”

Kamboçya’ya 
Mal Sattılar!

’dan
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Yurtiçi ve 
yurtdışındaki 
projeleriyle 
ihracat 
alanında 
fark yaratan 
5SMAK, sıfır 
sermayeyle 
girdikleri 
işlerinde doğru 
pazarlama 
stratejilerini 
kullanarak 
Türkiye’yi en 
güzel şekilde 
temsil eden 
firmalardan.

Google’dan 

Gelen  

Kat Be Kat 

Karşılık

dört ortak sayesinde şirket çarklarını 
çevirmeyi başardı. İlk projelerini Tir-
yaki Agro A.Ş. tesislerinde faaliyete ge-
çiren 5SMAK daha sonrasında yurtiçi 
ve yurtdışı projeleriyle sektörde yerini 
sağlamlaştırdı. Farklılıklarında kaliteli 
ürün kullanımı ve doğru tasarım ol-
duğunu altını çizen 5SMAK makina-
larının temelinin uzun ömür ve düşük 
bakım maliyeti oluşturuyor.  Son bir 
buçuk yılda KOSGEB ve TÜBİTAK’tan 
toplamda 800 bin TL Ar-Ge desteği 
alan 5SMAK, bu desteklerle birlikte en 
çok önem verdiği Ar-ge faaliyetlerini 
katlayarak artırdı. İleri teknoloji gerek-
tiren birçok üründe patentler almayı 
başardı. Şu an Asya, Avrupa ve Afrika 

pazarında 20’den fazla ülkeye teklifsiz 
sipariş şeklinde ihracat yapıyor.

Google Sayesinde %300 Kar 

Doğru pazarlama ve reklamın bir 
firmanın başarılı olmasında ne kadar 
önemli unsurlar olduğunu bir kez daha 
anlıyoruz 5SMAK ile. Çünkü 5SMAK, 
bugün Google sayesinde dile kolay 
%300 kâr ile Kamboçya’ya ürün satıyor. 
Dinç, dünyanın en büyük arama moto-
ru Google ile aralarında geçen diyaloğu 
şöyle anlatıyor: “Google’a firmalar beni 
bulsun diyorum. O da beni bulduruyor. 
Ayda 3000-4000 TL Google’a harcama 
yapıyorum” Dört arkadaşın çıktığı yola 
bugün 12 kişilik bir mühendis ekip 

eşlik ediyor. Uzakdoğu ülkelerine karlı 
mal gönderebilmelerini Google’a borç-
lu 5SMAK, ayda yatırdıkları 3000 Lira-
nın karşılığını kat be kat almış durum-
dalar. İnternetin inanılmaz gücünden 
yararlanarak büyüyen ve yeni projelere 
imza atan 5SMAK “Dünyanın en kali-
teli makinesini gönderdiğim için paraya 
bakmıyorlar, kaliteye bakıyorlar. Bizim 
özel kullandığımız ekipmanı 10 -20 yıl 
çalıştıran malzemeyi ithal ediyoruz. Ka-
lan demir ve projeyi 12 mühendisimiz 
ile tasarımını yapıyoruz. İçindeki spesi-
fik malzemenin en kalitelisi Avrupa ve 
Amerika’dan geliyor. Demirden daha 
sağlam yapıda… Bu ürünleri bir araya 
getirerek makineyi satıyoruz. Bizim 
avantajımız malzeme kalitemiz çok 
yüksek ve Ar-ge ye verdiğimiz önem… 
Bizim sektörde aşınma çeliğinin öne-
mini bilen yoktu. Sayemizde öğrendi-
ler.” diyerek başarılarının sırrını özet-
liyor. Birçok sektörde olduğu gibi tahıl 
depolama ve taşıma sistemleri alanında 
da teknik yeterlilik, akılcı ve ekonomik 
çözüm olmazsa olmaz gereklilikler. 5S 
hem teklif hem de üretim ve montaj 
alanında bu gerekliliklere sahip oldu-
ğunu ifade ederken kendilerinin bir 
diğer önemli farkının da iş teslimi ile 
bitmeyen teknik destek ve danışmanlık 
hizmeti vermeleri olduğunun altını 
çiziyor. Şirket ortaklarına bakıldığında 
tahıl depolama ve taşıma sistemleri 
alanında her biri en az 5 yıl deneyimli 
proje, arge, üretim, planlama, satınalma 
departmanlarında görev yapmış kişiler-
den oluşmuş bir müessese görüyoruz. 
Tecrübe ve becerinin, güven olmadan 
yeterli olamayacağı düşünüldüğünde ise 
5SMAK’ın referansları göze çarpıyor. 
Her biri ulusal ve uluslararası arenada 
lider firmalar, 5S ve ortakları ile iş yap-
maya devam ediyorlar.

Abalıoğlu A.Ş. Kemalpaşa Yem Fabrikası

Abalıoğlu A.Ş. Turgutlu Yem Fabrikası

Abalıoglu Turgutlu Yem Fabrikası

Abalıoğlu A.Ş. Turgutlu Yem Fabrikası

Modüler Çelik Besi Sundurması

Sevilen Group

5SMAK’ın Yürüttüğü Projeler

√
√

√
√
√

√
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İki kilometre dört dakikada  
nasıl koşulur?

İnsanlar Antik Yunan çağından bu 
yana bunu başarmaya çalışmışlardır. 
Halk masalları, Yunanlıların koşu-

cuların üzerine aslanlar salarak onları 
daha hızlı koşmaya zorladıklarını anla-
tır. Onlara gerçek kaplan sütü içirmeyi 
de denemişler, ama hiçbiri işe yara-
mamış. Sonunda da bunu başarmanın 
olanaksız olduğuna karar vermişler. Ve 
binlerce yıl boyunca herkes buna inan-
mış. Bir insanın iki kilometreyi dört 
dakikada koşması onlara göre psikolojik 
açıdan imkansızmış. Kemik yapımız 
buna uygun değil, rüzgarın direnci çok 
fazlaymış. Akciğerlerimizin gücü ise 
yeterli değilmiş. 

Bannister’dan Teşvik Eden Koşu 

Rekoru

Milyonlarca bahane icat etmiş insa-
noğlu derken bir adam, tek bir insan, 
doktorların, antrenörlerin, atletlerin, 
kendisinden önce bu işi deneyip başara-
mayanların haksız olduğunu kanıtlamış. 
Üstelik Roger Bannister dört dakikada 
iki kilometre koşup mucizelerin muci-
zesini gerçekleştirdikten sonra, bir yıl 
içinde otuz yedi koşucu daha bu reko-
ru yenilemiş. Bunu izleyen yıl içinde 
bu koşucuların sayısı üç yüze çıkmış. 
Birkaç yıl önce New York’ta Beşinci 
Cadde’de yapılan koşuyu izlerken 13 
yarışçının 13’ünün de iki kilometreyi 

dört dakikanın altında koştuğuna tanık 
oldum. Yani yarışı en geriden izleyen 
ve sonuncu gelen koşucu bile 30-40 yıl 
önce imkansızı başarmış sayılırdı. Bu 
başarının sırrı neydi acaba? Antrenman 
koşullarında büyük bir ilerleme kayde-
dilmemişti. İnsanın kemik yapısı da ani 
bir gelişme göstermiş olamazdı. Ama 
insanların düşüncelerinde büyük bir 
gelişme görüldü. Bir heykeltıraşı düşü-
nün: Elindeki taşı çatlatmadan çekiciyle 
yüz kez vurur, ama yüz birinci vuruşta 
taş iki parçaya bölünür. Taşı parçala-
yan son vuruş değil, bütün vuruşların 
toplamıdır. Siz de hedeflerinize ulaşabi-
lirsiniz… Yeter ki o hedefleri iyi belir-
leyin. Rakiplerinizden daha dayanıklı, 
akıllı, daha iyi, çalışkan, daha yetenekli 
olmadığınızı kim söyleyebilir? Önemli 
olan onların sizin başaramayacağınızı 
söylemesi değil, sizin başarabileceğinizi 
söylemenizdir. Banisster ortaya çıkana 
kadar hep uzmanlara inandık. Banisster 
ise kendisine inanıyordu...

Y

ukarı çıktım 

kazandım; aşağı indim 

kazandım. Düğüne gittim kazandım,  

uyudum kazandım, uyandım kazandım… 

Ben kazandım 100 dolar oldu 300… Peki, nasıl oldu bu iş? 
Bir kere artık tecrübelendik. Frenin yerini de gazın yerini 
de biliyoruz. Türkiye ilginç bir ülke… Uzun bir süre koalis-
yon umudunu satın aldı aslında. Piyasa koalisyon ümidini 
öyle satın aldı ki dolar uzun bir süre aşağı doğru gitti. 
Uluslararası piyasalar da buna destek olunca 2.60’lara kadar 
geriledi. 2.62-2.64 seviyesindeki yatay seyrinden sonra bir 
kırdı ki tam kırdı. Aslında döviz yukarı yönlü hareketine 
koalisyon görüşmelerinden önce başlamıştı. Seçim sonu 
satın aldığı koalisyon umudunu yeterince yedikten sonra 
henüz daha liderler açıklama yapmadan önce kur zaten 
sonucu söyledi. 

Elimizde Bir Sandık Var, Cebimizde Uçan Dolarlar 
Seçim deyince sokaktaki insanın (bizim) ilk aklına gelen 
maliyetinin yani reel maliyetinin ülke ekonomisine ge-
tirdiği yük. Güven hem en büyük kazanç hem de kayıp… 
Güven kişisel hayatımızda da nasılsa devlet hukukunda da 
böyle. Bu güveni bir kere kaybederseniz hayatınıza devam 
edebileceğiniz en iyi nokta sevimli bir insan olmaktan öte-
ye gidemez. Ülke ekonomileri de böyle…  Eğer siz güven 
ortamını sağlayamazsanız dost yatırımcı bile kaçar gider 
ki zaten FED faiz artırmamasına rağmen dolara bizden %2 
daha fazla faiz veriyor. Olumsuz koalisyon süreci siyasi 
istikrarsızlık, bir türlü bitmeyen terör süreci ülkemizi 
zaten bir türlü varamadığı güvenli limandan hızla uzak-
laştırdığı gibi benim aklıma 90’lı yılları getirdi. Bir de bu 
sabah besin kaynağımız öğrenci dostu yumurta fiyatları-
nın bile %50 zamlandığını duyunca aklıma direkt 90’lar 
geldi. Dövizin ateşi alev alev yanarken binlerce dolarımız 
da yandı. Siyasiler alanı boş buldular, top  çeviriyorlar. 
Fakat para kaçıyor, kimsenin oraya baktığı yok. Türkiye 
artık sloganik yaşamdan uzaklaşmalı. Devlet kurumsal 
bir yapıysa eğer kim gelirse gelsin sistem yürümeli. Peki, 
öyle mi? Maalesef değil... Bu ülkede hala ideolojik kay-
gılar var. Hala rejim kaygılarını körükleyen insanlar var. 
Forex kullanıcısının eğer açık pozisyonu varsa internet 
bağlantısı sürekli aktif olmalı. Eğer tatile gidiyorsanız 
pozisyonlarınızı kapatın ya da kendinize su geçirmeyen 
bir cihaz alın. Para kazanmak için bilgi interaktif olmak 
zorunda. Bir an bile ara veremezsiniz. Bir dakika önceki 
doğrunuz bir dakika sonra yanlışınız olabilir. Bir dakika 
önce satmanıza neden olan bilgi sonrasında almanızın 
nedeni olabilir. Forex dünyası inanılmaz geniş… Ben bu 
süreçte bütün yatırımımı döviz cinsine yaptım. Dolar 
çıkarsa altın düşer dedim, gram altın sattım baktım ya-
nılmışım. Gram altın satış yönündeki pozisyonumu alış 
yönüyle değiştirdim. Oradan da kazandım. Euro’nun kar 
satışlarından bile kâr ettim. Kâr satışı bitti. Yukarı yönlü 
hareketinden de kazandım. Kazanmanın en zor tarafı 
devam etmek zorunda olmaktır. O yüzden daha sağlam 
ve daha bilgili adımlar atmanın zamanı şimdi! 

Ülke Battı 
Ben Kazandım!

Eköşenomi

Halil Yıldız

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

New York’ta Beşinci Cadde’de yapılan koşuda 13 yarışçının 13’ü de iki 

kilometreyi dört dakikanın altında koştu.


