
Elden taksit ile bu devirde bir işletme nasıl büyür dersiniz? Taksitini öder mi ödemez mi derken kim güvenip veresiye defterine yazar 
gibi kaydeder müşterilerinin hesabını? Onlar elden taksit ile 32 bin müşteriye ulaştı. Peki, bu kolaylığı nasıl güvenceye aldı? 

Piyasalardan  
Bi’ Haber 

Resmi verilerle geçtiğimiz 
yıl ekim ayında en çok 

kurulan ve kapanan 
işletmeler hangileriydi?

sy. 3

Dolar Az  
Bi Nefes Al! 

Doların durulmasıyla derin 
bir nefes aldık. FED’in faiz 
artırımını ertelemesi dolar 

kurlarına nasıl yansıdı?

sy. 5

Ekimde Gün Gün  
N’olmuş?

Mülteci sorununa dair 
gelişme kaydedildi mi, 

sanayi üretiminde durum 
nasıl? Ekimden kısa kısa...

sy. 2 

Bi AKP Bi de Ben Kazandım! 
Seçim bitti. Peki seçimin gerçek 

galibi kimdi? Amatör Forexci seçimi 
iyi değerlendirmişe benziyor.

sy. 8

Türkiye’ye Mülteci 
Rüşveti!

Mülteci akımına uğrayan 
AB’den Türkiye’ye mülteciler 
için 3 milyar euroluk yardım 

teklifi geldi. 

sy. 2

Ekim Sayı 2

Gafa’dan Sizin İçin Gayriresmi Aylık Ekonomi Derlemesi

Kim Bu Taksitçi?
Banka Kartlarına Sınırlama Gelince Onlara Fırsat Doğdu

sy. 6

‘Kredi kartına bu kadar, 

peşin fiyatına şu kadar, 

gecikmede faiz farkı’ 

sözleri burada yok! 

Onlar elden taksit ile işte 

böyle büyüdüler hatta 

şubeleştiler.
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Ekimde Neler Oldu?
Türkiye’de ekim ayı piyasalar için durgun ve belirsizliklerle doluydu. Seçim öncesi dönem olduğundan siyasi 

anlaşmazlıklar ve belirsizlikler ekonomiyi de haliyle etkiledi. Sanayi üretimi ne durumdaydı, IMF’nin Türkiye  

için öngörüsü neydi, Fitch’ten istikrarsızlığın risklerine dair yorumu ve daha fazlası için gün gün haber derlemesi...

07.10.15

Sanayi Üretimi Yüzde 7.2’lik Artış Gösterdi

Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2.9 arttı. 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 
yıllık yüzde 7.2 belirgin artış gösterdi. Temmuz’da 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 
0.3 sınırlı artmıştı.

08.10.15

OVP’ye 1 Kasım Sonrası Güncelleme 

Gelebilir

2016-2018 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program 
(OVP), Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yıl için 
öngörülen yüzde 4’lük büyüme rakamı, yeni OVP’de 
yüzde 3’e çekildi. 2016 yılı için büyüme yüzde 5’ten 
yüzde 4’e revize edildi.

12.10.15

MÜLTECİ SORUNU 

MERCEK ALTINDA

San Francisco Fed Başkanı John Williams, yakın 
gelecekte faizleri artırmaları gerektiğini söyledi. 
ABD ekonomisinin yavaşlamasından korkmadığını 
belirten Williams, böyle bir tehlike doğması halinde 
faiz artırımı kararının kolaylıkla geri alınabileceğini 
belirtti. New York Fed Başkanı William Dudley, 
küresel ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi 
nedeniyle ABD’de faizleri artırmaktan söz etmek 
için çok erken olduğunu söyledi. Dudley, “Faizleri 
2015 sonunda artırabileceğimizi düşündüğümüz 
doğru, ancak finans piyasalarındaki çalkantı, ılımlı 
küresel büyüme, enerji fiyatları ve makro-ihtiyati 
dengesizlikler süreci yavaşlatıyor” dedi.

Türkiye’deki İstikrarsızlık Olası  

Riskleri Tetikledi

Fitch, Türkiye’de istikrarsızlığın negatif faktör 
olduğunu kaydetti. Fitch, Türkiye bankacılık sektörü 
için bankaların kredi notunun yakın zamanda 
artırılma ihtimalinin “düşük” olduğunu kaydetti, 
‘’Kasım ayındaki seçimin istikrarlı bir hükümet 
oluşturması, yapısal reformlar ve büyümenin 
faydasına olabilir’’ değerlendirmesinde bulundu.  

13.10.15

Aylık TÜFE Enflasyonu  

Beklentilerin Üzerinde 

Aylık TÜFE enflasyonu Eylül ayında yüzde 0.89 
gerçekleşerek yüzde 0.75’lik beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti. Yıllık TÜFE enflasyonu ise Ağustos 
ayındaki yüzde 7.14’ten Eylül ayında yüzde 7.95’e 
yükseldi. Yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu ise aylık yüzde 
1.53, yıllık bazda yüzde 6.92 oldu.

IMF’nin Türkiye İçin 2016 Öngörüsü: 

Yüzde 2.9 Büyüme

IMF bu yıl için Türkiye’de beklediği büyüme 
oranını yüzde 3.1’den yüzde 3’e düşürdü. IMF, 
2016 tahmininde ise daha ciddi bir revizyona 
giderek gelecek yıl milli gelirin yüzde 2.9 
büyüyeceğini öngördü. 

05.10.15

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da 
Almanya Başbakanı Merkel ile mülteci krizi, 
vizesiz AB, Türkiye’ye maddi yardım gibi 
konularda yapılan görüşmeyi değerlendirdi. 
Davutoğlu, “Şunu verdik, Türkiye tatmin oldu, 
artık mülteciler Türkiye’de kalsın gibi bir anlayışı 
biz kabul etmeyiz. Sayın Merkel’e söyledim. 
Türkiye’nin bir konsantrasyon kampı gibi bütün 
mültecilerin bulunduğu bir ülke haline gelmesini 
kimse bekleyemez” dedi. Vizesiz Avrupa 
görüşmelerine de değinen Davutoğlu, “2017 
yılı için Geri Kabul Anlaşması’nın uygulamaya 
konmasıyla vize muafiyetinin uygulanması 
gerekiyor. Biz bunu bir sene önceye alalım dedik, 
2016 Temmuz’da artık Türklere Schengen 
sistemi uygulansın. Olumlu cevap aldık. O vakte 
kadar da, Almanya, özellikle işadamlarımız, 
öğrencilerimiz, sanatçılarımız için vize kolaylığı 
sağlayacak. AB genelde olumlu ama tabii haklı 
olarak Almanya, ‘Biz tek taraflı olarak buna kabul 
veremeyiz’ dediler, ancak AB kendi içinde karar 
verecek” şeklinde konuştu.
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Akaryakıta 13 Kuruşluk İndirim Geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 15 Ekimden itibaren 
geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 12-13 
kuruş indirim yaptı. Ankara’da litresi 3.95-3.97 lira 

olan motorinin fiyatı 3.83-3.84 liraya, İstanbul’da 
3.90-3.91 liradan 3.78 liraya, İzmir’de ise 3.90-3.92 

liradan 3.78-3.79 liraya geriledi.

15.10.15

Nükleer Santrale Karşı Dirensek  

De Dinleyen Yok! 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza 
Alaboyun, “Üçüncü nükleer santralin Kırklareli 

İğneada bölgesinde yapılması planlanıyor. 
Şu an ilk gelenler Çinliler ile Amerikalıların 

Westinghouse firması.” diye konuştu.

15.10.15

Gönülden Gelen Durdurma Kararı 

Volkswagen’den!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Volkswagen’in 1.6 dizel motorlu Jetta ve Caddy 

modellerinin Türkiye’deki satışını gönüllü 
olarak durduracağını bildirdi. Işık, “Bu gönüllü 
bir durdurma, askıya alacak satışı ve bu teknik 

güncellemeler yapıldıktan sonra satılacak.” dedi.

16.10.15

Bulgaristan, Bir Güzellik Yapsana!

Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova 
“Türk turistlere vizeleri kolaylaştıracakları” 

açıklamasında bulundu. Bulgaristan, Rusya’dan 
talebin durgunluk ve siyasi sorunlar nedeniyle 

daralması karşısında Türkiye ve Romanya  
gibi alternatiflere yöneldi.

21.10.15

KKTC’den Bir Yıllık Euroya Geçiş  

Süreci Gündeme Geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta varılacak olası bir 

çözümde KKTC’nin 1 yıllık Euro’ya geçiş sürecinin 
başlayacağını, bu süre zarfında Türk  

Lirası’nın yürürlükte olacağını bildirdi. 

14.10.15

Piya
Piya

Piyasalardan 
Bi Haber

Döviz  
(Ortalama) 

Alış Satış

USD 2,9006 2,9286
EUR 3,2620 3,2902
ALTIN (GR) 101.16 102.16

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

87

Elektrik enerjisi üretimi 78
Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

56

Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

21

Bilgisayar programlama 
faaliyetleri

16

Televizyon programcılığı ve 
yayıncılığı faaliyetleri

16

Belirli bir mala tahsis 
edilmiş mağazalarda oto-
motiv yakıtının perakende 
ticareti

15

Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

15

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

13

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

115

Elektrik enerjisi üretimi 44
Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

32

Elektrik ve telekomünikasy-
on için hizmet projelerinin 
inşaatı

25

Reklam ajanslarının faali-
yetleri

21

Karayolu ile yük taşımacılığı 19
Diğer dış giyim eşyaları 
imalatı

19

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

19

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

18

İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

16

Ekim Ayının Döviz 
Ortalamaları

Ekim 2014 
En Çok Kurulan İşletmeler

En Çok Kapanan İşletmeler*

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  
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Fed Yönetim Kurulu 
Üyesi Daniel Tarullo, bu 
yıl faiz artışının uygun 
olmayacağını söyledi. St. 
Louis Fed Başkanı James 
Bullard ise, “ortodoks” 
politikanın faizi daha nor-
mal seviyelere kademeli 
bir şekilde geri döndüren 
temkinli bir politikaya 
işaret etti.

Uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşu 
Standard & Poor’s (S&P), 
işgücü piyasasındaki 
reformların ekonomiye 
sağladığı katkılardan do-
layı İspanya’nın kredi no-
tunu “BBB”den “BBB+”ya 
yükseltti, “durağan” not 
görünümünü korudu.

Cleveland Fed Başkanı 
Loretta Mester, Fed’in 
faiz artırımlarını ertele-
mesinin ABD ekonomisi 
için daha büyük riskleri 
bir araya getirebileceği 
uyarısında bulundu.

DÜNYADAN KISA KISA

Ekimde Gündemi Sarsan
3 Önemli Olay

Almanya’da Ifo 

İhracat Beklenti 

Endeksi, ekim 

ayında, son bir 

yıl en düşük 

seviyesine indi.

Ankara’daki Emek, 

Demokrasi, Barış 

mitinginde bombalı 

terör saldırısı 

gerçekleştirildi. 105 kişi 

hayatını kaybetti, 58’i 

ağır 441 kişi yaralandı. 

Mülteci akımına 

uğrayan AB’den 

Türkiye’ye 
mülteciler için  
3 milyar euroluk 

yardım teklifi 
geldi. 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

$3,02
$3,00 $2,99

$2,94

FOMC (Açık 
Piyasa Komitesi) 

tutaklanakları 
sonrası dolar 

uluslararası piyasada 
düşüşe geçti.2,90’a 

kadar geriledi

Fed’in faiz 
artışını 

ertelemesiyle 
dolar  

geriledi

DOLAR HAREKETLERİ VE NEDENLERİ
GÜN GÜN

ABD’de tarım 
dışı istihdam 
beklentilerin  
çok altında 

artması, Fed’in 
faiz artırımında 
endişe yarattı

$3,05

$3,00

$2,95

$2,90

$2,85

$2,80

$2,75

$2,94

$2,90
$2,93

$2,95 $2,95

$2,89

$3,03

FED’in faiz 
oranlarını artırma 

olasılığının 
zayıflaması 
ve küresel 

ekonomik büyüme 
endişeleriyle dolar 

geriledi

Fed’in faiz  
artışında bu yılı 
pas geçeceği 

beklentisiyle hızlanan 
yabancı girişine 

paralel gelişen TL 
değer kazandı

105 kişinin  
hayatını 

kaybettiği Ankara 
patlamasından 

piyasa etkilenmedi. 
Dolar 0,02’lik  
bir yükseliş 

gösterdi
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Ekim ayındaki dolar hareketi geçen aya nazaran geriledi. Fed’in 
faiz artışını erteleme ihtimali doların düşüşünde etkili oldu. 

Peki ülkedeki siyasi belirsizlikler ve terör olayları karşısındaki 
güvensiz hava piyasalarda nasıl bir etki yarattı? Kafamızdaki 

tüm bu sorulara cevap olarak ekim 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

Çin desteğine 
rağmen kar satışları 

gözlendi. TL’de 
sepet bazında değer 
kaybedilmedi. Fakat 

parite etkisiyle  
dolar/TL yükselişe 

geçti

DOLAR HAREKETLERİ VE NEDENLERİ

Türk piyasalarında 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle resmi tatil 

olduğu dönemde 
Fed faiz artışını sabit 

tutmasına karşın dolar 
yükselişe geçti

$2,90
$2,89

$2,91$2,90 $2,89
$2,87

$2,90$2,90 $2,90
$2,92

$2,89

Piyasalardaki 
siyasi beklentilerin 

değişmesi 
doların yükselişe 

geçmesinde  
etkili oldu
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“Benim 
müşteriden 
alacak 
olduğum para, 
Akhisar’da bir 
banka şubesinin 
alacağından 
fazladır”

Beyaz eşya dayanıklı tüketim mal-
ları sektöründe faaliyet gösteren 
Büyük Öncü AVM’nin sahibi 

Burhanettin Öncü ile görüşmek üzere 
Akhisar’dayız. Burhanettin Öncü, öz 
semaye ile kurduğu şirketinin büyü-
mesini ve Akhisar için ismi gibi öncü 
nitelikte olması adına izlenilen şirket 
politikalarından Ekokritik’e bahsetti. 
Ortalama bir ilçe için düşündüğümüz-
de 32 bin müşteriye sahip olmak hiç 
de fena bir rakam değil. Burhanettin 
Öncü, “Akhisar’da hemen her evde 
bizim bir ürünümüz vardır” diyor ve 
ekliyor; “Benim müşteriden alacak 
olduğum para, Akhisar’da bir banka 
şubesinin alacağından fazladır.”

Öncü AVM Akhisar’da öz sermaye ile 
kurulmuş, dayanıklı tüketim malları 
satan, ürünlerini İstanbul’da distribü-
törlerinden temin eden 16 yıllık bir 

şirket. Cep telefonundan tutun da beyaz 
eşyaya, bilgisayardan mobilyaya geniş 
bir satış alanına sahip. Burhanettin 
Öncü bize nasıl bir müşteri kitlesine 
sahip oldukları ve satış politikaları hak-
kında kısaca bilgi veriyor: “Bizim şu an 
32 bin müşterimiz var. Mağazamızdan 
mal almış ödemiş, hala taksitleri devam 
eden müşterilerimiz var. Bu Akhisar’ın 
nüfusu için çok iyi bir sayı. Akhisar’da 
hemen her evde bizim bir ürünümüz 
vardır diyebiliriz. Müşterilerimizin 
%65’i çevre köylerden, %35’i Akhisar 
merkezinden. Satış şeklimiz de açık he-
sap, elden taksitli ve mahsulden mahsu-
le ödeme kolaylığıyladır.” 

 “Satışlarımızın %80’İni Elden  

24 Taksit İle Satıyoruz” 
Müşterilerinin büyük çoğunluğunu 
Akhisar’ın kasaba ve köylerinden sağla-
yan Öncü AVM bu elden taksitlendir-
me işini nasıl sağlıyor dersiniz? 32 bin 
müşterinin kaydını tutmak, hangisinin 
zamanında ödeyip taksitlerini aksatı-
yor mu diye kontrol etmek zor iş olsa 
gerek. Burhanettin Öncü yürüttükleri 
elden taksitlendirme sistemini şöyle 
anlatıyor: “Bir sistem ile çalışıyoruz. 
Ürün alacak kişinin T.C.’ sini yazarak 
sistemde sorgulatıyoruz ve borcunun 
olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Çok 

mal alacağı zaman bankalara 
soruyoruz. Kısacası müşterilerin 
araştırmasını yapıyoruz. Mesela 
mahallesine eleman gönderi-
yoruz, araştırıyoruz. Biz günde 
30-40 parça mal satıyoruz. Bir 
elemanımız da bunun araştır-
masını yapıyor. İcralı olan müş-
teriye kesinlikle mal satmayız. 

Röportaj
Cansu Meşedilci            

Elden taksit ile bu devirde bir işletme nasıl büyür dersiniz? 

Taksitini öder mi ödemez mi derken kim güvenip 

veresiye defterine yazar gibi kaydeder müşterilerinin 

hesabını? Akhisar Büyük Öncü AVM, sektörde alışılmışın 

dışında bir şirket politikası benimsedi. Elden taksit ile 

32 bin müşteriye ulaştı. Peki, müşterilerine sağladığı bu 

kolaylığı kendi bünyesinde nasıl güvenceye aldı? Tüm 

kafamızdaki soruların cevaplarını ilk ağızdan, Akhisar 

Büyük Öncü AVM sahibi Burhanettin Öncü’den dinledik.

Elden Taksitle 

Akhisarlı 
Bankalara Rakip  
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“İnsanlar 
çok fazla 
kredi kartı 
kullanmak 
istemiyorlar. 
Çünkü bir iki 
ay gecikme 
olduğunda faizi 
çok yüksek 
oluyor. Müşteri 
bankalardan 
korkuyor 
ama bana bir 
ay sonra da 
ödemeyi getirse 
vade farkı 
almıyoruz”

Uydu Anteni 

Satıcılığından 

AVM  

İşletmeciliğine

Sattığımız müşterimiz de sağlamdır. 
Bankadan kredi alacak gibi bizden mal 
alır. Biz bu çevreyi çok iyi biliyoruz. 
Müşteri istiyorsa kredi kartıyla da 
alışveriş yapabilir. Ama biz 24 taksitle 
sattığımız için insanlara daha cazip 
geliyor. Bankaların 9 taksite böldüğü 
ürünü biz 24’e bölüyoruz. Beyaz eşya 
dayanıklı tüketim malları sektöründe 
çoğunlukla elden açık hesap dönüyor. 
Fiyatlar yüksek olduğu için bazı insan-
lar 9 taksit ile ödeyemiyor. Bütçesini 
aştığı için 24 taksite bölüyoruz. Mesela 
müşteri bizden 10 binlik maliyette mal 
istiyor; 36 aya kadar taksitlendirmesini 
yapıyoruz. İnsanlar çok fazla kredi kartı 
kullanmak istemiyorlar. Çünkü bir iki 
ay gecikme olduğunda faizi çok yüksek 
oluyor, bir başka neden de sicilleri bo-
zuluyor ödeyemediklerinde. İnsanlar 
bankalardan korkuyor ama bana bir ay 
sonra da getirse vade farkı almıyoruz.” 
Burhanettin Öncü’nün anlattığı elden 
taksit sisteminin diğer firmalarda da 
çoğalması alternatif bir bankacılık 

anlayışı mı yaratıyor? İnsanlar artık 
bankalardan kredi çekmek, kredi kart-
larını doldurmak istemiyor. Ne kadar 
az taksitleriyle, borçlarıyla uğraşırlarsa 
o kadar kafalar da rahat oluyor. 
Taksitini ödeyemediğinde verdiğin fai-
zin olmaması da cabası. 

 “32 Bin Müşterinin Kaydını 

Tutuyoruz” 
Eğer İstanbul gibi bir metropolde yaşı-
yorsanız kuşkusuz bu sistemi kurmak 
zahmetli ve zorlayıcı olacaktır. Kentin 
kaçınılmaz büyük denetimlerine ihtiya-
cı artacaktır. Peki, 107 bin nüfusluk bir 
ilçe olan Akhisar’da bu sistem ile işle-
rini yürüten Öncü AVM’de hiç sorun 
çıkmıyor mu? Burhanettin Öncü anla-
tıyor: “Yüzde üç çıkıyor tabii. Sıkıntı-
sını yaşamıyoruz. Metropollerde bunu 
yapmak biraz daha sıkıntılı olabilir 
ama burada herkesi tanıyoruz. Köyden 
gelen bir müşteri için muhtara sorarız, 
istihbarat almak kolay bu bakımdan. 
Bankanın kredi vermediği müşteriye 

biz mal vermiyoruz. Bize her ay bin 
müşteri geliyorsa biz 300’ünü iptal edi-
yoruz. Bizim müşterilerden alacağımız 
paradaki gecikmeler bankalardan bile 
azdır.” 3 yıl öncesine kadar iyi giden 
beyaz eşya satışlarının son yıllarda 
düştüğüne dikkat çeken Öncü, bunun 
nedenini tüketim alışkanlıklarımızın da 
hızlı bir değişim göstermesine bağlıyor. 
Günden güne e-ticaretin yaygınlaşması, 
insanların mağazaları dolaşarak ürün 
olmasından çok, internet aleminde çık-
tıkları gezintilerle ürünü seçip almaları 
da yadsınamaz bir gerçek. Fakat bu 
durum her ürün için geçerli değil. Cep 
telefonlarının hızlı değişimi, elimizdeki 
ürünlerin daha yılını doldurmadan 
değerini ve işlevini kaybettiği algısıyla 
hemen yeni çıkan bir üst modelini alma 
merakı da haliyle satışlara yansımış 
durumda. Hal böyle olunca en çok sa-
tılan ürün de tahmin edersiniz ki, her 
yıl daha iyi bir modeliyle, sürümüyle 
tüketiciye sunulan cep telefonları. “Bu 
yıl cep telefonu daha fazla satılıyor. 
İnsanlar artık çok sık cep telefonu 
değiştirdiği için bu da satışlarımıza yan-
sıyor. Beyaz eşya satımındaki düşmenin 
sebebi de internetten yapılan alışverişin 
artması olabilir diye düşünüyorum.”
Öncü, uydu anteni satarak adım attığı 
iş hayatında müşterilerinin taleplerine 
göre satışlarını planlayan bir işletmeci. 
Büyük Öncü, talep ne ise, insanların 
ihtiyaç duydukları ürünler hangileriyse 
ona yönelmiş, işlerini büyütmek için de 
satış ürünlerini genişletmiş, iş politika-
sını “Kaliteli malı uygun fiyata satmak” 
olarak belirlemiş. Son olarak Büyük 
Öncü gibi perakende satış yapan şirket-
lere, işlerini büyütmek isteyen firmala-
ra ne gibi tavsiyeleri olabilir öğrenelim. 
Tecrübeli bir esnaf olan Öncü’nün söz-
lerine kulak veriyoruz. “Biz uydu anteni 
satarken müşterinin talebi beyaz eşya 
satmamız yönünde gelişti ve biz de bu 
yolda ilerledik. Şu an 24 kişi çalışıyoruz. 
Büyümek için çok ürün satılmalı ve 
çok ciro yapılmalı, başka türlü bu işte 
büyüyemezsiniz. Her yıl cirolarını %30 
büyütmeniz gerekir.”

Elden Taksitle 

Akhisarlı 
Bankalara Rakip  
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Sizin hayatınızın  

şampiyonu kim?

General William Westmoreland 
bir gün Vietnam’da bir paraşüt 
birliğini teftişe çıkmış, sıraya 

dizilmiş olan askerlerin yanından geçer-
ken, hepsine aynı soruyu soruyormuş: 
“Paraşütle atlamayı seviyor musun 
oğlum?” İlk cevap “Evet efendim” ol-
muş. General soruyu yanındaki askere 
tekrarlamış. “Paraşütle atlamayı seviyor 
musun?” Paraşütçü, “Yaşamımın en 
güzel deneyimi komutanım,” diye hay-
kırmış. Sıra üçüncü askere gelince yanıt 
değişmiş. Asker, “Paraşütle atlamaktan 
nefret ediyorum,” demiş. General, 
“Öyleyse niye buradasın?” diye sorunca 
paraşütçünün yanıtı, “Çünkü paraşütle 
atlamayı seven insanların arasında 
olmak hoşuma gidiyor,” olmuş. Dennis 
Connor, Avustralya’yı geride bırakarak 
dört yarışta arka arkaya Amerika Yat 
Kupası’nı kazanan adam, bunu nasıl 
başardığını kısaca şöyle açıklıyor: “Çev-
remde bana uyabilecek, kaliteli insanlar 
olmasına özen gösteririm.”

Başarı İçin Çevrendeki Kaliteli 

İnsanları Gözlemle

Şampiyonlar yedikleri darbelerden 
sonra kendi kendilerini toparlamayı 
da başarırlar. Connor’ın tayfalarından 
John Grant, “Dennis etrafında işler ters 
gittiğinde, doğru adımları atacak in-
sanlar olduğunu bilmek ister” demiştir. 
İşte bu da ister on iki metrelik bir yatın 
kaptanı olun, ister milyarlarca dolarlık 
bir işin patronu, sağlıklı bir yönetim 

tarzının temelinde yatmalı. Şampiyon-
lar çevrelerinde kendileri gibi şampi-
yonlar görmek isterler. Bir şampiyon, 
şampiyon olduğunu bilir. Etrafında dal-
kavukların kendisini övmelerine gerek 
duymaz. Onunla uyum sağlayan ve ona 
bir şeyler öğretebilecek dostlar edinirse, 
girdiği her yarışı kazanacağını ve sürek-
li ilerleyeceğini bilir. Yeni bir iş bağ-
lantısı kurmak üzereyseniz, bu iş ister 
geçici bir proje, ister bir ortak girişim 
olsun karşınızdaki firmanın yöneticisini 
tanımakla yetinmeyin. Alt kademede 
yer alan insanlara da bakın. Söz konusu 
yönetici onlara güveniyor mu? İşleri 
iç rahatlığıyla teslim edebiliyor mu? 
Onun yeniliklerini tamamlayabiliyorlar 
mı? Yoksa tek yaptıkları şey yağcılık 
mı? Eğer bu insanlar zayıfsa, önemli 
bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. 
İşlerin istediğiniz yönde gelişmesini 
sağlamak için çaba harcar, üstelik yeni 
ortağınızın kişisel yetenek ve enerjisine 
bağımlı kalırsınız. Elemanlarda aradı-
ğınız destekten yoksun kalırsınız. Fazla 
parlak bir durum sayılmaz, değil mi? 

S

eçimin ikinci kazananı 

deyince birincisinin AKP 

olduğunu düşüneceksiniz hemen. İkincisi 

ben olmaya niyetliyim de benim penceremden 

bakınca birincisi de AKP değil, incirci teyze!

Oyumu kullanmaya gittiğimde okulun önünde kız karde-
şimi gördüm. Vatandaşlık görevini yapmış incir alıyordu. 
Üç dört torbayla bir şahin arabanın üstünde incir satan 
kadın bozuk parası çıkmayınca “Bugün çok sattım Allah’a 
şükür” dedi. Yazının bu bölümünü yazdığımda seçim 
sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç ne olursa olsun in-
circi kadın sabah erkenden yerini almış, pazarını iyi yere 
koymuş, oyunu kullanan her türlü seçmenden parasını 
da alıyordu. Seçimin birinci kazananı kadın ise ikincisi de 
ben olmalıyım, okulun önünde kazak satmayı düşüneme-
diğime göre ben de sonuçları beklemeye kararlıyım.
Oyumu kullandıktan sonra sandığa gidenleri gözlemle-
dim. Doğrusu akşamki sonucu biraz gösterir gibiydi. Bu 
akşam kazanmak için çok fazla bilgi olmasına gerek yok, 
basit hesaplarla bile paramı ikiye katlayabilirim. Saat 18 
gibi YSK seçim yasağını kaldırdı. İlk sonuçlar tek başına 
iktidarı gösteriyor. Bu sonucun siyasi birtakım sonuçları 
olacaktır. Hayatımızda birtakım değişiklikler de olacaktır. 
Seçimin sonuçları üzerinde kritik bir sürü analiz yapıla-
caktır. Bırakalım bunu işinin uzmanları yapsın. Bu bizim 
işimiz değil, akıllı bir Forex kullanıcısının siyasi tahmin-
leri olur ama siyasi fikirleri ne olursa olsun akıllı olmak 
zorunda. Olaya profesyonel bakmak zorundayız. Bu sefer 
ben de risk alıp cesur davranmaya niyetliyim.

1 Çırpıda 300 Dolar 

Sonuçlar açıklandıkça tek başına hükümet kesinleşti diye-
biliriz. Haziranda belirsizlik vardı; burada yok. İdeolojik 
çıkarımlar ve beklentiler olabilir. İdeolojik sevinç ve hü-
zünler de olabilir. Ekonominin ilk rakamları olumlu oldu. 
Öyleyse tam tersi sonuç %99 döviz düşer. Düşme ülkemiz 
için olumlu bir sonuç olacağından Merkez Bankası’ndan 
müdahale gelmeyecektir. Bu açıdan rahatız. Burada han-
dikabımız kar satışları kısa vadede dolar 100 lira birden 
düşer mi düşmeyebilir. O yüzden erken yatırım önemli!  
Cumadan birer lotluk yatırımım var 3’er lot daha alabi-
lirim. Bu aksi bir durumda beklenti dışında bir durumda 
bütün hesabımın sıfırlanması anlamına gelebilir. Üç lot 
deyip geçmeyin, bu yüzden kar satışı önemli ve kar al 
pozisyonunu iyi belirlemeliyiz. 100 kuruşluk bir düşüş 
abartılı olabilir. 
Piyasa açıldı. Sistem kilitlendiği için ani bir yatırım 
yapamadım. Döviz hızla düşmeye devam ediyor. Dibi 
bulmadan 2.89’lardan dolar satabildim. 100 kuruş birden 
aniden düştü ne yapacağımı bilmez haldeyim. Kafamda 
acabalar, değişik hesaplar gidip geliyor. Kısa vadede çok 
iyi kazanç dolar 2.83’den kar satışları etkisiyle 2.84 yük-
seldi. Ömrümde hiçbir şeyden bu kadar kısa vadede para 
kazanmadım.Türkiye’de bundan sonra incir ticareti dahil 
birçok şey nasıl etkilenir dersiniz? 

Seçimin Galibi
İncirci Teyze!

Eköşenomi

Halil Yıldız

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

Paraşütle atlamaktan nefret ediyorum. Fakat paraşütle atlamayı 

seven insanların arasında olmak hoşuma gidiyor.


