
Türkiye’de son zamanlarda yeni bir iş haline geldi köpek gezdiriciliği… Boş zamanlarını değerlendirmek isteyenlere, öğrencilere, 
vardiyalı çalışanlara ek iş imkânı çıktı. Peki beyaz yakalıların talebiyle doğan yeni meslek dalı nasıl icra ediliyor? 

Piyasalardan  
Bi’ Haber 

Resmi verilerle geçtiğimiz 
yıl aralık ayında en çok 

kurulan ve kapanan 
işletmeler hangileriydi?

sy. 3

Dolar 3,00’ü  
Görecek Mi Derken... 
Dolar kurunda beklenen 
Fed toplantısı belirleyici 

oldu. Aralık kapanışı 2,92  
ile yaptı 

 sy. 5

Aralıkta Gün Gün  
N’olmuş?

Türkiye-Rusya arasındaki 
gerginlik ekonomiye 

nasıl yansıdı? Enerji krizi 
yaşanacak mı dersiniz?

sy. 2 

Amatör Forexcinin Yılı Nasıl Geçti? 
Forexde problem rüzgârı bulmak değil, 

rüzgârın hızını ve etki süresini bulabilmekte. 
Seçimde kazandım, Fed ‘de  kaybettim.  

sy. 8

Fed Toplantısı TL’ye 
Yaradı

Beklenen faiz artırım 
kararının ardından TL, dolar 
karşısında 3 günde yüzde 2 

değer kazandı.

sy. 2

Aralık Sayı 4

Gafa’dan Sizin İçin Gayriresmi Aylık Ekonomi Derlemesi

sy. 6

Türkiye’de yasal yollarla 

köpek gezdiriciliği 

yapan tek kuruluş 

KöpeğimiGezdir ekibiyle 

keyifli bir söyleşi yaptık

Köpek Profesyonelleri
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Aralıkta Neler Oldu?
Aralık ayında gündeme düşen Rus uçağı sonrasında siyasi ve ekonomik gerginlikler yaşandı. Fed’in beklenen faiz 

artımı gerçekleşti, belirsizliğe dayalı ihtimaller Nisan veya Haziran’da gerçekleşecek toplantıya ertelendi.  

Milyonların gözü asgari ücretin artımındaydı. Türkiye aralık ayında neler yaşadı kısaca özeti…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Rusya 

ile enerji krizi yaşanmayacağına inanıyorum” 

açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 

Rusya’nın tavrını devam ettirmesi halinde 

Türkiye’ye vereceği etkinin tahmin 

edileceğinden daha az olacağına inandığını 

söyledi.

1 Ocak itibarıyla Rusya’nın uygulamayı 

düşündüğü ambargonun 24 Kasım’dan 

1 Aralık’a kadar yaşanandan daha fazla 

olmayacağını dile getiren Tüfenkci, “Çünkü 

hükümetimiz alternatif pazarlarda gerek 

sebzenin başka pazarlara yönlendirilmesi, 

gerekse üreticilerimizin bir şekliyle 

desteklemesi noktasında gerekli tedbirleri almış 

durumdayız. Şunu da ifade etmek istiyorum; 

bu ambargolar iki halkın da yararına değildir. 

Rusya’nın daha fazla ve pahalı sebze ve meyve 

yemesine neden olmaktadır. Umuyorum ki 

uzun süreli devam etmez” diye konuştu. 

“Gerekli Tedbirler Alındı”

Tüfenkci, Türkiye’nin enerji konusunda gerekli 

tedbirleri aldığını ifade ederek, “Doğalgazla 

ilgili Enerji Bakanlığımız gerekli girişimlerde 

bulundu ve kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve 

senaryolarını çalıştı. Dolayısıyla kısa vadede 

bir kriz olacağına inanmıyorum. Çünkü hem 

Avrupa Birliği hem uluslararası anlaşmalar 

gereği bunun kısa 

vadede mümkün 

olmadığını 

düşünüyorum. 

Dolayısıyla yakın 

zamanda Rusya 

ile enerji krizi 

yaşanmayacağına 

inanıyorum” diye 

konuştu.

04.12.15

Fed’in Faiz Artışından Sonra En Çok  

TL Kazandırdı

Fed, son bir yıldır beklenen faiz artırım kararının 
aralık toplantısında gelmesinin ardından TL, dolar 
karşısında 3 günde yüzde 2 değer kazandı. Fed 
sonrasında dolar, diğer gelişmiş ülke para birimlerine 
karşı değer kazanırken, gelişen ülke para birimlerinin 
dolar karşısındaki güçlü görünümü dikkati çekti.

06.12.15

Aralık Zamı Pencereden Baktırıyor

Milyonların zam ayına sayılı gün kaldı. Ocak’ta 
işçilerden memurlara, emeklilerden işsizlere kadar 
hemen her kesim maaşını farklı alacak. Net asgari 
ücret Ocak’ta bin liradan bin 300 liraya çıkacak. 
Bekar çalışana göre hesaplandığı için, evli ve çocuklu 
asgari ücretliler daha yüksek gelir elde edecek.

08.12.15

Rusya İle Enerji Krizi  

Yaşanır Mı?

İşte 2016’da ödenecek vergiler! 

2016 yılında ödenecek vergi ve harç bedelleri 
netleşti. Buna göre en düşük motorlu taşıtlar 
vergisi 623 liraya yükseldi. 1 yıllık pasaport ücreti 
de 163 lira oldu. Emlak vergisine de yüzde 2.8 zam 
geldi. Yapılan zamlarla 6 aylık pasaport bedeli 111 
lira, yıllık bedelse 163 lira oldu. Cep telefonu başına 
alınan özel iletişim vergisi 46 lira oldu.

09.12.15

İşte Apple’ın Yeni COO’su

Steve Jobs’ın hayatta olduğu dönemde Tim 
Cook’un üstlendiği COO’luk görevi artık Jeff 
Williams’ın. Williams, Apple’da çeşitli görevlerde 
çalıştı. COO olması ise oldukça önemli bir gelişme; 
zira Tim Cook’un da bu görevi yürütürken şirketin 
başına geçmesi, Williams’ın şimdiden “geleceğin 
CEO’su” olarak görülmesine yol açtı.

İşte 2016’da ödenecek vergiler!

2016 yılında ödenecek vergi ve harç bedelleri 
netleşti. Buna göre en düşük motorlu taşıtlar 
vergisi 623 liraya yükseldi. 1 yıllık pasaport ücreti 
de 163 lira oldu. Emlak vergisine de yüzde 2.8 
zam geldi. Yapılan zamlarla 6 aylık pasaport bedeli 
111 lira, yıllık bedelse 163 lira oldu. Cep telefonu 
başına alınan özel iletişim vergisi 46 lira oldu.

03.12.15
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Rusya İle Enerji Krizi  

Yaşanır Mı?

İngilizlerin Türkiye’de İştahı Arttı!

BCCT Başkanı Gaunt “Bu yıl, İngiliz firmalarının 
Türkiye’de iş yapma iştahı artarak devam etti” dedi. 
İki ülke arasındaki ticari temellerin güçlü olduğuna 
dikkati çeken Gaunt, ekonomik büyüme, yükselen 

orta sınıf, büyük altyapı ve sağlık projelerinin 
İngiliz şirketlerini cezbetmeye devam  

ettiğini aktardı. 

16.12.15

Ekonomik Güven Endeksi Azaldı 

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre 
yüzde 3,8 azalarak 100,81 değerine düştü. Buna 

göre, ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya 
göre yüzde 3,8 azalarak 104,82 değerinden 100,81 

değerine geriledi. Gerileme, tüketici, reel kesim (imalat 
sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven 

endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

28.12.15

Tarımsal Destek Ödemesi Başladı

Tarımsal desteklemeler kapsamında toplam 800 
milyon TL’ hesaplara aktarılmaya başlandı. Zeytin 

yağı desteği için 57 milyon TL, hayvancılık destekleri 
kapsamında çiğ süt, süt regülasyon desteği için245 
milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 56 

milyon TL ödeneceğini ifade edildi.

29.12.15

Perakende Sektöründe %9’luk  

Büyüme Bekleniyor

Perakende sektörü 2016’da yüzde 9-10 büyüyeceğinin 
sinyalini verdi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı 

Kariyo, BMD üyesi markaların 2015 yılını 47 
milyar dolar satış büyüklüğü ile tamamlamasını 

beklediklerini belirtti. Kariyo, “Perakende sektöründe 
bunun 4 katı bir büyümeyi yakalamış  

bulunuyoruz” bilgisini verdi.

30.12.15

Jeotermal Suyu Yatırımcı Bekliyor

Türkiye’nin zengin yer altı kaynaklarına sahip 
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İl Özel İdaresi 

tarafından açılan kuyulardan elde edilen jeotermal 
su, yatırımcıların ilgisini bekliyor. Maliye Bakanı 

Şimşek, kuyulardan saniyede 120 litre sıcak su elde 
edildiğini ve sadece 20 litresinin termal  

amaçlı kullanıldığını belirtti.

10.12.15

Piya
Piya

Piyasalardan 
Bi Haber

Döviz  
(Ortalama) 

Alış Satış

USD 2,8975 2,9263
EUR 3,1628 3,1918

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

121

Elektrik enerjisi üretimi 99
Gayrimenkul acenteleri 25
Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

24

İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

20

Oteller ve benzer  
konaklama yerleri

18

Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

18

Muhasebe, defter tutma ve 
denetim faaliyetleri; vergi 
müşavirliği

17

Bilgisayar programlama 
faaliyetleri

17

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

156

Elektrik enerjisi üretimi 63
Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

47

Elektrik ve telekomünikas-
yon için hizmet projelerinin 
inşaatı

29

Karayolu ile yük taşımacılığı 28
Diğer dış giyim eşyaları 
imalatı

26

İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

25

Reklam ajanslarının faali-
yetleri

25

Oteller ve benzer konak-
lama yerleri

24

Seyahat acentesi faaliyetleri 24

Aralık Ayının Döviz 
Ortalamaları

Aralık 2014 
En Çok Kurulan İşletmeler

En Çok Kapanan İşletmeler*

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  
alınan verilere göre düzenlenmiştir.
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Azerbaycan Merkez 
Bankasının kararıyla 
ülkede dalgalı kur sistemi-
ne geçildi ve Azerbaycan 
manatı, avro karşısında 
yüzde 47,88, dolar karşı-
sında yüzde 47,63 değer 
kaybetti. 

ABD bankaları üzerin-
deki baskı, enerji şirket-
lerinin kullandığı yüksek 
miktarlı krediler ve 
bankaların trade hesap-
larının petrol fiyatından 
etkilenmesi nedeniyle, 
giderek artıyor. OPEC, 
petrolün geçen yıl ulaştığı 
varil başına 100 dolar 
düzeyine en erken 2040 
yılında çıkacağını belirtti.

Rusya’da yapılan bir 
araştırma, ekonomik kriz 
nedeniyle Rus vatandaş-
ların yaklaşık yarısının 
ekonomik durumunun 
kötüleştiğini ortaya koy-
du. Katılımcıların yüzde 
82’si ülkede ekonomik 
kriz olduğunu ifade etti.

DÜNYADAN KISA KISA

Aralıkta Gündemi Sarsan
3 Önemli Olay

Başbakan Ahmet 

Davutoğlu 64. 

Hükümetin 2016 

Eylem Planı’nı 

açıkladı

Diyarbakır’ın 
Sur ilçesinde 
çatışmalar yaşandı, 

Diyarbakır’da 
hayat durdu

Düşen Rus uçağının 

ardından Türki-

ye-Rus ilişkilerinde 

gerginlik yaşandı. 

Siyasi gerginlik 

ekonomiyi de 
etkiledi
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TOPLANTI SONRASI DOLARDAKİ DURUM

$3,05

$3,00

$2,95

$2,90

$2,85

$2,80

$2,75

$2,898
$2,882

$2,887
$2,897 $2,895

$2,918 $2,916

$2,915

Türkiye Rusya 
arasındaki gerilim 
nedeniyle TL dolar 
karşısında 3 değer 

kaybederken 
Türkiye’nin AB’ye 

yaklaşması ile 
iyimser bir  

hal aldı

Petrol fiyatlarındaki 
doların 0.036’lık yükseliş 
hareketinde etkili oldu. 
Fed öncesi gelişmekte 

olan ülkelerde satış 
baskısı sürekliliğini 

korudu

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

Fed’in faiz artışına 
gidebileceği 

beklentisi 
aralarında TL’nin 

yer aldığı ülke para 
birimleri genelinde 

satış baskısı 
yaratıyor

Fed kararı en 
önemli gündem 

maddesi olmasıyla 
sermaye çıkışının 
öngörülememesi 

TL’nin değer 
kaybına 

uğramasına  
neden oldu
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Beklenen Fed toplantısı 10 yılın ardından Aralık ayında 
gerçekleşti. Ay içinde kur yatay bir seyir izledi. Aralığın ikinci 

haftasında doların 3,00’ü bulacağı düşüncesi ihtimal olarak 
kaldı. Dolar ayı 2,92 değerinde kapattı.

TOPLANTI SONRASI DOLARDAKİ DURUM

$2,951 $2,972
$2,976

$2,936
$2,928

$2,912
$2,30 $2,931

$2,924
$2,918

Fed’in faiz artırımındaki 
belirsizliğin ortadan 

kalkmasıyla Nisan ve 
Haziran toplantısına 

kadar artış beklentisinin 
olmaması dolar aşağı 

yönlü seyretti

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fed kararı en 
önemli gündem 

maddesi olmasıyla 
sermaye çıkışının 
öngörülememesi 

TL’nin değer 
kaybına 

uğramasına  
neden oldu

Fed’in faiz artışında 
kademeli olcağının 
sinyalini vermesiyle 

dolar 2,928 
seviyesinde aşağı 

yönlü seyir  
izlediFed’in 10 yıl 

sonrasında ilk kez faiz 
artıracak olması ve 

sert düşüşteki petrol 
fiyatları Brezilya, 
Güney Afrika ve 

Türkiye gibi ülkelerde 
baskı yaratıyor.

TCMB’nin 
sadeleşme adımı 

atabileceğine 
ilişkin mesajların 

satış baskısını 
sınırladığı  
belirtildi
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“Bu işe yatırım 
yapmadan önce 
nasıl yapabiliriz 
diye yaklaşık 7 
ay düşündük. ”

Türkiye’de son yıllarda adını 
sıkça duyduğumuz bir meslek 
haline geldi köpek gezdiriciliği. 

Sadece küçük bir internet araştırmasıy-
la sayfalarca köpek gezdirici ilanlarına 
rastlayabilirsiniz. Ek iş olarak yapmak 
isteyenlerden boş vakitlerini değerlen-
dirmek isteyenlere kadar sürer gider 
liste…

Mert ve Deniz, yaklaşık bir buçuk yıl 
önce “KöpeğimiGezdir” markası ile ku-
lağımıza aşina gelmeye başlayan bu işe 
profesyonel bir adım attılar. İnsanların 
köpeklerini güvenle teslim etmeleri için 
evlerinin kapılarını minik misafirlerine 
açarak adeta çocuklarıymış gibi sevdi-
ler, gezdirdiler. Tasarımcı olan Mert 
Tığıloğlu, KöpeğimiGezdir’in logosun-
dan web sitesine kadar tüm ayrıntıları 
kendisi hazırladı. Logo’nun tasarımında 
kızları Mary’nin siluetini kullandı. Mert 

köpek gezdiriciliğine ek iş olarak bak-
manın da ötesinde gezdiriciliği yeni bir 
iş dalı olarak değerlendiriyor ve bu işe 
nasıl yatırım yaptıklarını anlatıyor: “Bu 
web sitesini birine yaptırmaya çalışsay-
dım sadece tasarımı 10 bin lira civarın-
da tutacaktı. Sonuçta kurumsal kimliği 
ve markası var. Reklam olarak da 10 
binin üzerinde reklama ayırdık. İnstag-
ram gibi sosyal mecralara para verdik.” 
Mert ve Deniz’i bu alanda çalışmaya 
ateşleyen ise köpek gezdiriciliği adı al-
tında yapılan illegal, özensiz işlerdi. Bu-
gün köpek gezdiriciliği adı altında bir 
çıkışta 10-15 köpeği alıp gez-

dirmeye çalışan kişilere tanık oluyoruz, 
görüyoruz. Hayvana karşı şiddet derse-
niz maalesef hala açık yaralarımızdan... 
Bu konuda henüz toplumsal bilincin 
oturduğunu söyleyemeyiz. Mert ve 
Deniz de çevrede yapılan sözde köpek 
gezdiriciliğine inat her şeyin belli pro-
sedürler çerçevesinde yapılmasına, bu 
işin temelinde sevginin ve güvenin yer 
aldığının altını çiziyor. “Nişantaşı çev-
resinde bir çıkışta 15 köpeği gezdiren 
ve yıllardır bu işi yapan insanlar var. 
Fakat biz bu yapılanları etik bulmuyo-
ruz. Tenhada köpeklere şiddet uygu-
layan kişiler oluyor. Maçka Parkı’nda 
ne yazık ki kötü örneklere şahit olduk. 
Kıyılarda köşelerde köpeklerin şiddete 
maruz kaldıklarını gördük. Köpek 
gezdirmek adına köpekleri toplayıp bir 
alana tıkıyorlar. Bu da gezme olmuyor. 
Açıkçası bizim de başlama sürecimiz 
bundan dolayı oldu. Daha düzgün şe-
kilde, yasal yollarla, daha butik ve daha 
elit bir şekilde hizmet vermek istedik.  
Çünkü bu ihtiyacı gördük.”

Röportaj
Cansu Meşedilci            

Türkiye’de son zamanlarda kulaklara aşina gelen bir 

iş haline geldi köpek gezdiriciliği… Özellikle beyaz 

yakalı kesimin ihtiyaç duyduğu köpek gezdiricileri 

bu işi nasıl yapıyor dersiniz? Türkiye’de yasal yollarla 

köpek gezdiriciliği ve butik pansiyon hizmeti veren tek 

kuruluş KöpeğimiGezdir kurucuları Mert ve sevgili eşi 

Deniz ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Deniz  
Tığıloğlu

Yeni Ek İş Trendi:   
Köpek 
Gezdiriciliği 
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“Acil seyahate 
çıkması 
gereken sürekli 
iletişimde 
olduğumuz 
müşterilerimiz 
var. Butik 
pansiyon 
hizmetimiz 
her yere. 
Karşıdan gelen 
müşterilerimiz 
de oluyor. Çok 
zor durumlarda 
bizim de gidip 
aldığımız 
oluyor.”

Sevgi ve İlgiyle

Bire Bir İletişim

Altı Ay Sonra Yatırımlarımızın  

Meyvesini Aldık 
Deniz ve Mert, bu işe yatırım yaptıktan 
sonra 5 ay boyunca olumlu bir tepki 
görmedik. Hatta ilk etapta hakarete va-
ran mailler dahi aldılar. Deniz bu süreci 
şöyle anlatıyor: “İnternetteki pek çok 
gezdiriciye göre daha uygun fiyatlarda 
ücret koyduk. Köpek gezdiriciliği yak-
laşık 8-9 yıldır Türkiye’de var.  Tebrik 
eden de oldu girişim fikrimizden dolayı 
hakaret eden de. Fakat biz kimsenin 
köpeğini zorla gezdirmiyoruz. Bu arada 
Ankara’dan İzmir’den bayilik teklif 
edenler de oldu. Ama önce kendi büyü-
memizi tamamlamamız gerekiyordu. 
Bu işte tabi ki gelir var. Doğru kişilere 
ulaşmak gerekiyor ve ona göre bir 
bütçe ayarlamak gerekiyor. Dünyanın 
en iyi ekibinizi de kursanız siz bu işi 
parlatamadıktan sonra bir geliri ol-
muyor. 6 ay sonra meyvelerini almaya 
başladık. Bu işe yatırım yapmadan önce 
yaklaşık 7 ay düşündük nasıl yapabiliriz 
diye. 6 ay ses çıkmadığı süreçte “Acaba 

bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz?” dedik. 
Fakat internet ortamında index’lenmek 
için bile altı ay kadar bir sürecin geç-
mesi gerekiyor.” KöpeğimiGezdir, Şişli, 
Nişantaşı, Cihangir, Beşiktaş kısaca Av-
rupa yakasındaki belli semtlere hizmet 
veriyor. Köpeklerin pansiyoner olarak 
kalmalarında ise Avrupa ve Anadolu 
yakasından müşterileri oluyor. Deniz, 
Mert ve köpekleri Mary’den oluşan 
üç kişilik çekirdek ailelerine gün geç-
tikçe yeni misafirler ekleniyor ve her 
geçen gün sevimli dostlarıyla bir anı 
daha birikiyor. “Bizim yaptığımız şey 
birebir iletişim en başından beri. Sevgi 
ve ilgiyle bir iletişim kurmaya çalıştık. 
Ekip arkadaşlarımızın da köpekleri var. 
Dışarıda müşterilerimizin köpeğini 
gezdirirken bizim kendi köpeğimiz mi 
müşterimizin mi ayırt edemiyor insan-
lar. Çünkü kendi köpeğimizden farksız 
görüyoruz gerçekten. Genellikle köpek 
gezdiricilerinde bir otorite kurma var-
dır, sahibi olmadığını anlayabilirsiniz 
uzaktan. Biz köpeklerle ilgilenirken 

bunu ayırt etmek çok zor oluyor.” 
Butik pansiyon hizmeti veren Köpe-
ğimiGezdir sürekli iletişimde olduk-
ları müşteri kitlelerini oluşturmayı 
başarmışlar. Deniz İstanbul’da her iki 
yakadan da pansiyon hizmeti almak 
isteyen müşterilerinin olduğunu belir-
tiyor. KöpeğimiGezdir, müşterilerinin 
acil durumlarında, ani gelişen olaylarda 
imdada bu zamana kadar koştu. Spon-
tane gelişen şehir dışı seyahatlerinde, 
bayram tatillerinde, yıllık izinlerde işle-
rinin yoğunluğu artıyor.

Sosyal Medyanın Gücü İnanılmaz  
KöpeğimiGezdir’in adını duyurmasında 
sosyal medyanın gücünün ise inanılmaz 
bir etkisi var. Yaptıkları kampanyaları, 
reklamları Facebook, Twitter ve İnstag-
ram gibi sosyal mecralar üzerinden duyu-
rarak geniş kitlelere ulaşmaya başladılar. 
Mert siteyi nasıl tasarladığını anlatıyor 
bize: “kopegimigezdir.com’u günümüz 
standartlarına, mobil aplikasyonlara 
uygun olarak tasarladım. Güven verici 
olduğu yönünde çok olumlu tepkiler al-
dık. Sade ve temiz bir site. Kendi profille-
rimiz de var, insanlar görebiliyorlar. Yani 
en önemli bizim için güven vermek ve 
ilk adım marka kimliğimizi oluşturmaktı. 
İletişim şeklimizi de çok düzgün ve belirli 
bir mesafede kurmaya çalıştık. Çalıştı-
ğımız insanların da bu şekilde olmasını 
istiyoruz. Bizimle dönemsel olarak çalışıp 
yeni bir iş geldiğinde beraber çalıştığımız 
arkadaşlarımız var.”  
KöpeğimiGezdir’in müşteri profili ise 
çoğunlukla beyaz yakalılardan oluşuyor. 
Bir köpeğin bakımını üstlenmenin ise 
masraflı bir sorumluluk olduğu aşikar. 
Mert bu sorumluluğu şöyle anlatıyor: 
“Çocuktan farksız diyebiliriz. Hatta ço-
cukların SKK’ları var fakat köpeklerin 
yok. Köpeklerin çok garip hastalıkları 
olabiliyor ve yüksek fiyatlarda tedavi 
masrafları çıkabiliyor. Sadece normal 
aşıları yılda 400-500 TL civarı tutuyor. 
Kendi köpeğimiz geçen gün bir hasta-
lık geçirdi. Uygulanan tedavi, ilaçları, 
maması 800 TL’ye mal oldu. İki köpeği 
olan insanlarda masraf direkt iki katına 
çıkıyor. Biri hastalandığında diğerine 
bulaşabiliyor.”
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Gayrimenkul zenginlerinin 
ödemelerini her zaman 
geciktirdiklerini bilmeyen 

yoktur. Ama benim tanıdığım bir 
otelci hepsine taş çıkarır. Bu bey 
(adına Bob diyelim), bir sütçünün 
oğluydu. Kamyonculuk işinde bir 
servet kazandıktan sonra Ameri-
ka’nın iki yakasında iki büyük futbol 
takımının lisansını ele geçirdi. Size 
Bob’un ne kadar kurnaz olduğunu 
bir örnekle göstereyim. Ortabatı’da 
ilk futbol lisansını aldıktan sonra 
kimseye sezdirmeden, Batı kıyısında 
bir radyo istasyonunu ucuz bir fiyata 
satın aldı. Derken herkesi şaşırtan bir 
hamleyle, takımı Batı kıyısına taşıdı 
ve maçları yeni istasyonundan naklen 
yayımlamaya başladı. Bu taşınma, 
takımı canlandırmakla kalmadı, aynı 
zamanda istasyonun değerini de ikiye 
katladı. Tek hamlede çifte kar. Bir 
taşla iki kuş…
Bob bir oteller zincirinin de sahibiydi. 
En büyük oteli New York’ta ünlü bir 
sigorta şirketine ipotekliydi. Bir cuma 
günü söz konusu sigorta şirketi yıllar-
dır geciken ya da hiç yapılmayan öde-
melerden şikâyetçi olarak bir adamını 

Bob’la görüşmeye gönderdi. Korkusuz 
temsilci Bob’un ofisine daldı, elindeki 
resmi kâğıtların masanın üzerine 
fırlattı ve pazartesi gününden itibaren 
sigorta şirketinin otele el koyarak 
işletmeye başlayacağını söyledi.
Bob, “Olur,” dedi, “Ancak müşterilerin 
arabalarını nereye park edeceksiniz?” 
Sigortacı, “Otelin arkasındaki park 
yerine elbette,” diye yanıtladı onu.
“Hayır,” dedi Bob. “Arabaları oraya 
park edemezsiniz. O yer bana ait. 
Otele el koyduğunuz anda park ala-
nının etrafını üç metre boyunda bir 
parmaklıkla çevrelerim. Belki dikkat 
etmemişsinizdir, en yakın park yeri de 
bir kilometre ötede.”
New Yorklu sigorta şirketi, Bob’un 
yaptığı ödemelerle yetinmeye razı 
oldu.

F

orex piyasasına mayıs 

ayında kardeşimin 

teşvikleriyle 100 dolarlık deneme hesabı 

ile giriş yaptım. Baktık, deneme hesabında işler 

yolunda gidince gerçek hesap açmaya karar 

verdik. İlk öğrendiğimiz tecrübe de bu oldu. Gerçek para 
ile sanal para arasında çok fark var. Başlangıçta klasik olarak 
dolar aldım. Başlangıç gerçekten de güzeldi. Birkaç gün 
içinde 100 dolar 140 dolar olunca doğrusu hedefi çok daha 
yukarılara koyduk. 

Seçimde Kazandım, Fed Toplantısında Kaybettim

Forexde benim kullandığım ilk veriler petrol verileriydi. 
İki tür petrol olmasına rağmen ben daha çok brent 
türünden petrol kullandım. Aldığım ilk rakam brentte 
64 dolar idi. 64 dolardan aldığım petrolü 68 dolardan 
satmadım harika bir kazançtı. Neden satmadım? 
Çünkü piyasada trend medyumları var. Trend ne yana 
olursa oraya doğru yönlendiriyorlar sizi. Ben bu trend 
medyumlarına inandım; 64’ten aldığım petrolü 68 sattım. 
70’ten aldığım petrolü 64’e sattım. Sonuç zarar ama bu 
aralar petrolde çok iyiyim. Petrol şu an 36-37 arasında 
aşağı yönlü bir baskısı var gibi gözüküyor. Ben 35 son 
diyorum. 2016’ın ilk yarısında petrol 45-50’leri gördü.
Yine aynı dönemde aslında o günlerden gözüken başka bir 
yatırım aracı vardı. EUROUSD 1.400’dü, hali 1.096 1.05 
gördü. 1,100’le 1,05 arası gidip geliyor şimdi arkama dönüp 
bakıyorum da en sağlam veri ve o günlerden gözüken veri 
burasıydı. Yunanistan süreciyle başlayan kriz Avrupa’da 
derinleşti. Avrupa bu krizi aşmakta çok zorlandı. Euronun 
değer kaybının sadece Yunanistan olduğunu söyleyenler 
Yunan krizinden bir müddet sonra gerçeğin Yunanistan’la 
ilgili olmadığını Avrupa’nın aslında bu genişlemeyi 
kaldırmakta zorlandığını gördüler. En çok seçimlerde 
kazanmışım en fazla FED toplantılarında kaybetmişim. 
İlk FED toplantısında hesap boşalması yaşadım ki çok 
üzücüydü ama bir tecrübe oldu. Toplantıyı ve FOMC 
tutanakları bekleyip yol almaya başlayınca bunu aştık 
En çok seçim zamanı kazandım. 1 Kasım sandıktan 
kriz çıkınca dolar aldık. Hemen satsaydım iyiydi. Fakat 
TCMB’nin doğru hareketi ve koalisyon umudu dolar 
tendini aşağı doğru çekince kar zarara dönüştü. CHP 
ile AKP köprüleri atınca ilk ciddi kazancım orda oldu. 
İşte o zaman aldım sattım, aldım sattım, kazandım da 
kazandım. Atılan köprüler seçim sandığına gitti. Seçim 
oldu, dolar düştü, kazandım. Yetmedi, uçak düştü dolar 
çıktı yine kazandım. Kaybettiklerim de var elbette. 
Mesela euronun 3.30 olması ciddi zarardı. Yılın sonuna 
doğru artık bir tecrübe sahibiydim. 1 Kasım ve 7 Haziran 
seçimlerinde yaptığım hatayı yapmadım Yılın en önemli 
FED toplantısında %0.25 bazda faiz artırdı. Forexde asıl 
problem rüzgârı bulmak değil, zaten rüzgârı size verilerle 
söylüyorlar. Asıl problem rüzgârın hızını ve etki süresini 
bulabilmekte. Hiçbir rüzgârın sizi etkilememesi güzel bir 
yıl geçirmeniz dileğiyle…

2015’de  

Forex

Eköşenomi

Halil Yıldız

Eğer yüzme bilmiyorsanız  
köprülerinizi yakmayın

Karşınıza çıkan durumlarda kendinizi sıkışmış hissediyorsanız 

olayları lehinize çevirmek için elinizde mevcut olanları nasıl 

kullanabilirim diye düşünmekte fayda var!

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


