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HAFTALIK GÜNDEM

FİNANSAL SÖZLÜK

SOSYAL STİLLER
Sosyal stil nedir?
Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil...
Hangi renk neyi ifade ediyor?
Sizin renginiz hangisi?

Karmaşık gibi görülen fakat
anlaşılması zor olmayan
finansal kavramları sizler için
açıkladık.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
6 - TEMİZ SU VE SANİTASYON

A-Z

Nedenini ve yapabileceklerimizi
sizler için derledik.

SOSYAL STİLLER

F nansal B l nç Programı Haftalık Gündem'de yazmaya başladığım günden t baren, rekabet n
can yaktığı ş hayatında başarılı olmak ç n ne tür yetk nl klere sah p olmamız gerekt ğ
hakkında paylaşımlar

yapmaya çalışıyorum. Bugün s zlerle (belk en başta konuşmamız

gereken) hem ş hayatınızda hem de özel hayatınızda daha y anlaşılmanıza ve nsanları daha
y anlamanıza yardımcı olacak b r yetk nl kten bahsetmek st yorum. “İlet ş m Becer s ”.
Sosyal St ller eğ t m

ş hayatım boyunca aldığım en etk l eğ t mlerden b r s d r. Ned r bu

sosyal st l d yeb l rs n z, b raz sabred n anlatacağım. :)
İş hayatında d ğer nsanların davranışlarına uyum göstermek, b reylerarası farklılıkları kabul ve takd r
etmek h çb r zaman bugünkü kadar öneml olmamıştı. İnsanları tanımak ve esnekl k göstereb lmek
artık ş yaşantısı ç n olmazsa olmazlar arasında. İşte bu noktada Sosyal St ller devreye g r yor.
Hep m z n deney mler nden ortaya çıkan ve alışkanlık hal ne get rd ğ m z davranışlarımız var. Bu
davranışlar ç n de Sosyal St l tanımı kullanılıyor. S zlere kısa kısa açıklamaya çalışacağım 4 ana sosyal
st lden bahsed l yor. Bunları b l nce ne m olacak? Sonuna kadar b r okuyun o zaman…

Sarı Karakterler: İfadec ler
Dört ana karakterden en kıpır kıpır olanıdır. İlg çek c ve kar zmat k tavırlarıyla
d kkat çeker. Dışarıdan bakınca sev ml kıpır kıpır h kâyeler anlatıp güldüren
b r s n görüyorsanız o sarıdır. Yabancılarla çok kolay l şk kurarlar. Hayal
güçler çok yüksekt r. Ancak bunları hayata geç rmekte zorlanırlar.
Herhang b r yerde çok fazla zaman geç remezler. Bu yüzden masa başı şler yapamazlar. Hatta uzun
toplantılarda yer nde duramayan devamlı hareket eden b r varsa bu kes n sarıdır. Mutlaka b r şeyle
oynarlar. H çb r şey yapamazsa toplantıyı kaynatırlar. Çok konuşurlar ama çok konuşulmasına
tahammül edemezler, sözünüzü keserler. Ayrıntılarla uğraşmayı sevmezler, bunları başkasının
yapmasını sterler. İşler n genelde son dak ka yet şt r rler. En
Ayrıntıları hatırlamazlar, olayları

zayıf yönler düzens z oluşlarıdır.

abartırlar ve h çb r şey hakkında c dd b r tavır serg lememeler ,

şler n yapılmasında hep başkasına nanmaları sıkıntı yaşamalarına neden olur. Çalışma alanları savaş
alanı g b d r. “Burada aradığını nasıl buluyorsun?’’ sorusuyla çok karşılaşırlar. Ama onlar aradıklarını
çok kolay bulurlar. Strese tepk ler ortamı terk etme şekl nded r. Ya da alışver ş yaparlar. Önce
harekete geç p sonra düşünürler. Önce havuza atlarlar sonra havuzda su olup olmadığına bakarlar.

HAYATA HAZIRLIK

Mav Karakterler: Anal t kler
Mükemmel yetç olduklarından genell kle deal öğretmenler olurlar.
Düzen hastalarıdır. Her şey
Çekmeceler

çok düzenl

düzenl d r. Çok kuralcı

nsanlardır.

nsanlardır. Dosyaları sıralanmış, renkl

kağıtlarla ayrılmıştır.
Zamanlamaya önem ver rler. Her şeyler planlı programlıdır. Cüzdanını açsanız paraların
aynı yüzler aynı tarafa bakıyor olab l r. Stres karşısında kabuklarına çek l r veya vazgeçerler.
Beden d ller n çok kullanmazlar, yavaş konuşurlar ve sesler nde de çok az tonlama vardır.
Mantık ağırlıklı hareket ederler. Onları b r konuda kna ç n yapmadıklarında ger lecekler n ,
sıkıntı yaşayacaklarını bel rtmek gerek r.

İlaçların, gıdaların son kullanma tar hler ne çok d kkat ederler. Kurallara harf yen uyarlar. Başkalarının
da uymasını sterler. B r olumsuz lafı b rkaç gün kafalarına takıp düşüneb l rler. Mav karaktere sah p
b r boş lafı ve gürültüyü sevmez. İl şk ler nde mesafey ve c dd yet ben mserler. Sess zl ğ ve yalnızlığı
severler. Arkadaş seçerken de çok d kkatl d rler. Onun ç n çevreler nde çok arkadaşı yoktur. Hayal
güçler n becer lere ve sanata yönel k kullanırlar. Graf ker, ressam, şa r ve f lozoflar genelde bu gruptan
çıkar.

Kırmızı Karakterler: Yönlend r c ler
Güçlü kararlı t plerd r. “Az laf çok ş!’’ derler. Sonuç odaklıdırlar. “Sadede gel.’’
cümles n
etmes n

onlardan çok duyarsınız. Herkes n

onlar g b

düşünüp hareket

sterler. Kararlarını uygularken gözler başka şey görmez kafalarının

d k ne g derler. Konuşması hızlı ve tempoludur. Onları zorluklar mot ve eder.
“Bunlar

neden

ben m

başıma

geld ?”

demez;

“Ben

bundan

sonra

ne

yapacağım?’’ der.
Haklı oldukları konuda dd acıdırlar. Eleşt r lmekten hoşlanmaz ve h çb r sözün altında kalmazlar. Em r
k pler nden hoşlanmazlar. Kararlı, ş b t r c ve sonuç odaklıdırlar. Kararlarını ver r vermez derhal
uygulamaya geçerler. Küçük yaştan t baren bağımsız hareket etmeye alışkındırlar, yönlend r lmek
stemezler. Kırmızılara b r şey yaptıracaksanız, onun da bu kararda payı olmalıdır. Aks

halde

uygulamaz. Kırmızı karakterl b r çocuğu stemed ğ b r yere götürmeye çalışırsanız s ze tepk vereb l r.
Ancak g tmek sted ğ n z yere “Had ben şuraya götür.’’ dersen z aynı çocuk el n zden tutup s z
sted ğ n z yere götürecekt r. Çünkü burada başrolde olan “O”dur. İnsanların memnun yetler n çok
düşünmezler, onlar ç n öneml olan amaca ulaşmaktır. Çok esnek değ ld rler. “An kararlar vermek
olayların sonucunu beklenmed k b r şekle sokab l r’.’ d ye düşünmel ve böyle karar vermel d rler.

HAYATA HAZIRLIK

L der karaktere sah pt rler. Yönetme çgüdüler hayl baskındır. Komut vermey severler.
Herkes n kend görüşler ne karşı olduğu b r ortamda b le nandıklarından tav z vermezler.
Kırmızı karakterl ler yardım almayı stemezler. Kend

mkânları le çözmeye çalışırlar. ‘’Aç

yatarım kuyruğumu d k tutarım.’’ d ye düşünürler. Tat lde b le

ş düşünecek kadar

ş

odaklıdırlar. “Zoru yaparız, mkânsız b raz zaman alır.’’ felsefes nded rler.

Yeş l Karakterler: Cana Yakınlar
Orta yollu t plerd r. D kkat çek c hatalarda bulunmazlar. En bel rg n
yönler her yerde mutlu olab lmeler ve haller nden memnun yet
duymalarıdır. “Sabreden derv ş muradını erm ş derler.” ve çok
sabırladırlar. D nlemey severler.

Uyumludurlar, fakat uyumlu görüntüler n aldanmamak gerek r. Sadece o anlık öyle görünür çok fazla
değ ş m taraftarı değ ld r. Hayır d yemezler bundan dolayı da kullanılmaya çok müsa tt rler. Takım
oyuncularıdır. Özell kle küçük gruplar hal nde çalışmayı tek başına çalışmaya terc h ederler. Uyumlu
l şk lere çok önem verd kler nde çoğunlukla gerg n havayı dağıtırlar. Herkes n derd n d nlerler. Yalnız
bu sabırlı tutumlarının arkasında an patlamalar geleb l r. Göz teması konusunda rahattırlar, sesler
sam m d r ve sesler n n tonları yumuşaktır. Çok hareketl ortamı sevmezler çünkü yapacak enerj
bulamazlar kend ler nde. Yeş l karakterl

nsanlar çok rahat ve soğukkanlıdırlar. Erteleme hastalıkları

vardır. Başkalarının pan k yaşadığı ortamlarda onların son derece rahat tavırları özell kle kırmızıları
ç leden

çıkarab l r.

Çatışmayı

engellemek

çn

gerçekten

nandıkları

şey

söylemek

yer ne

karışınızdak n n duymak sted kler şey söyleyeb l rler. Parolaları “Evde barış, şyer nde barış”tır. Yeş l
karakterl b r s h ç sıkılmadan aynı yerde saatlerce oturab l r. Doğal arabuluculardır. Programlamaya
çok önem vermezler, programın değ şmes onları çok rahatsız etmez. Gerçek duygularını saklama
konusunda ustadırlar. Problemler n kend çler nde halletmey severler.
Evet gelel m sadede... Öncel kle yukarıdak 4 ana gruptan hang s s zs n z? Lütfen kend anal z n z
dürüstçe yapın. Daha sonra karşınızdak

kşy

tanımaya çalışın. Çünkü bu anal zler sonunda

gel şt rd ğ n z esnekl k becer s s z n başarılı olmanızı sağlayacak en öneml konu. İk farklı sosyal st le
sah p k ş ler beraber çalıştığında karşınızdak k ş n n kaygılarını, beklent ler n anlamak ve ona göre
davranış serg lemek çalışma ortamındak huzuru ve başarıyı get recekt r. Başka yazılarda görüşmek
üzere, hoşça kalın.
Kaynakça:
Sosyal St ller ve İkna Becer ler

SÜEDA TAYLAN

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

ENFLASYON VERGİSİ
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük; talep
eden, elde tutan kurum ve k ş açısından se b r varlık
olarak düşünüldüğünde enflasyon, parayı hraç eden
kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun se
varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı le enflasyon, gel r
elde eden açısından verg özell ğ taşımakta, dolayısıyla
verg
gb
satın alma gücünün transfer ne neden
olmaktadır.

BANKALARARASI TL AKTARIM
SİSTEMİ
TCMB’n n sah b ve şlet c s olduğu EFT S stem n n b r b leşen
olarak, bankaların b rb rler arasında gerçekleşt rd kler ödemeler
le yurt dışı f nansal kuruluşlara sağladıkları muhab rl k
h zmetler ne l şk n bankacılık ödemeler n n elektron k ortamda
gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan s stemd r.

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ
FİRMALARIN NET DÖVİZ POZİSYONU
Türk ye’de f nansal kes m dışında faal yet gösteren f rmaların yurt
ç f nansal kes m ve yurt dışında yerleş klerle olan şlemler nden
kaynaklanan döv z varlıkları le döv z yükümlülükler arasındak
farktır. Reel sektörün döv ze bağlı yükümlülükler n n ne kadarını
döv z
c ns nden
veya
döv ze
endeksl
varlıklarıyla
karşılayab leceğ n n b r gösterges olarak kullanılmaktadır.

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

DEFLATÖR
Parasal ter mlerle (nom nal) fade ed lm ş olan b r kt sad
büyüklüğün (örneğ n ücretler, hammadde f yatları, mal yetler
vb.) değer n n gerçek değere (reel) çevr lmes nde kullanılan
f yat endeks n fade eder.

ANALİTİK BİLANÇO
Anal t k b lanço genel b r fade le b lançonun akt f ve pas f
kalemler nde yer alan hesapların b rb r yle netleşt r lerek uygun
b r gruplama altında toplulaştırıldığı b lançodur. TCMB Anal t k
B lançosu
se, TCMB b lançosunda yer alan kalemler
toplulaştırırken para pol t kasının etk n şley ş nde geçerl
kalemler d kkate alan ve ayrıntıları çermeyen b lançodur. Para
pol t kasının şley ş ne uygun olarak toplulaştırılmış ‘Akt f
Kalemler’ başlığı altında ‘Dış Varlıklar’, ‘İç Varlıklar’ ve 'Değerleme
Hesabı' yer alırken ‘Pas f Kalemler’ başlığı altında se ‘Toplam
Döv z Yükümlülükler ’ ve ‘Merkez Bankası Parası’ yer almaktadır.

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA
B r ülke vatandaşlarının b r dönem ç nde ürett ğ katma değerd r.
Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

UĞURCAN TOP

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Herkes için erişilebilir su ve atık su
hizmetlerini ve sürdürülebilir su
yönetimini güvence altına almak

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları projesi kapsamında 2030 yılına kadar
herkesin temiz suya erişebilmesi yönündeki hedefine yönelik çalışmalarına rağmen, suya erişim
sıkıntısı Dünya nüfusunun yüzde 40ʼını etkiliyor ve artacağı tahmin ediliyor.

AMAÇ 6 - TEMİZ SU VE SANİTASYON
ÇALIŞMALARI İLE HEDEFLENENLER

6.1. Güvenli ve karşılanabilir içme suyu

6.5. Bütünleşik su kaynakları yönetiminin
uygulanması

6.2. Açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi,
sanitasyon ve hijyene erişimin sağlanması

6.6. Su ekosistemlerinin
düzeltilmesi

6.3. Su kalitesi, atık yönetimi ve güvenli yeniden
kullanımın iyileştirilmesi

6.A. Gelişmekte olan ülkelere yönelik su ve
sanitasyon desteğinin artırılması

6.4. Su kullanımında etkinliğin artırılması ve tatlı
su arzının güvence altına alınması

6.B. Su ve sanitasyon
katılımın desteklenmesi

korunması

yönetiminde

ve

yerel

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Herkes için erişilebilir su ve atık su
hizmetlerini ve sürdürülebilir su
yönetimini güvence altına almak

AMAÇ 6 - TEMİZ SU VE SANİTASYON
NELER YAPABİLİRİZ?

Kaynakça:
Görsel
Dünyanın En Büyük Ders
Tem z Su ve San tasyon_Küresel Amaçlar
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PARAMI YÖNETEBİLİYORUM KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FİNFEST ETKİNLİĞİMİZDE
YOKSULLUKLA MÜCADELE KONUSUNU
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLARLA FARKLI
ALANLARDA ELE ALDIK.

17 EKİM YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜNDE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKTE UNDP TÜRKİYE
DESTEĞİYLE #YOKSULLUGASONVER #ENDPOVERTY
ETİKETLERİYLE SOSYAL MEDYA KAMPANYASI
BAŞLATTIK. CANLI YAYINLARIMIZLA TOPLAMDA
66.000 KİŞİYE ERİŞİM SAĞLADIK.

FİNFEST'İ İZLE

