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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

FİNANSAL SÖZLÜK

DEPREM VE ETKİLERİ
Deprem doğal bir olay mıdır
yoksa afet mi?
Depremin sosyo-psikolojik ve
ekonomik zararlı etkileri neler?
Bizler ne(ler) yapabiliriz?

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

A-Z

SINIRLAR
Evet ve Hayır kelimelerini doğru yerde
ve zamanda nasıl kullanırız?
Sınır koymak her zaman kötü müdür
yoksa gerekli midir?
Sizi güzel bir hikaye bekliyor...

DEPREM VE ETKİLERİ

Geçt ğ m z hafta İzm r’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündek

deprem, b rçok

nsanın hayatını

kaybetmes ne, evler n n, ş yerler n n zarar görmes ne neden oldu. Pek bunların heps ne deprem m
neden oldu? Bu sorunun cevabını b raz tanımlara göz atarak bulmaya çalışalım.
Doğa Olayı: Doğada kend l ğ nden oluşan yağmur, kar, fırtına, sel, heyelan, deprem g b doğa olaylarıdır.

Afet: İnsanlar ç n f z ksel, ekonom k ve sosyal kayıplar doğuran, nsanın
normal yaşantısını ve eylemler n durduracak veya kes nt ye uğratacak,
mkânların yeters z kaldığı olaylara ver len genel b r s md r.
Deprem: Yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda kırılmasıyla ortaya
çıkan enerj sonucunda meydana gelen s sm k dalgalanmalar ve bu
dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. S sm k akt v te le kasted len
meydana geld ğ alandak deprem n frekansı, türü ve büyüklüğüdür.
Deprem b r doğa olayı mıdır afet m ?
Üzer nde bulunduğumuz yerküre hareketl b r yapıya sah pt r. Bu hareketlenmeler n de zaman zaman olacağını
hep m z b l yoruz. Bu durum özell kle Türk ye g b jeopol t k olarak depremsell ğ yüksek olan ülkelerde
kaçınılmaz b r sonuçtur. Geçt ğ m z hafta İzm r’de meydana gelen deprem ve sonrasındak artçı depremler le
doğa b ze bunu b r kere daha hatırlattı.
Deprem meydana geld ğ nde, nsanların-canlıların bulunduğu yapılar sağlam ve bu yapıların ç-dış tasarımı
deprem sarsıntısından zarar görmeyecek şek lde yapılmış olduğu takd rde, yakın zamanlarda yaşadığımız
acıları, zararları aslında yaşamayacağız. Deprem afet hal ne get ren en öneml üç şey, plansız yerleşme, altyapı
eks kl kler ve b lg s zl kt r.
Dünyanın en etk n deprem kuşaklarından b r n n üzer nde bulunan ülkem z n, geçm şte b rçok yıkıcı depremler
yaşandığı g b , yapılan b l msel çalışmalarla gelecekte meydana geleb lecek depremlerle büyük can ve mal
kaybına uğrama r sk her zaman mevcut olduğunu b l yoruz. Yüzde 92 s n n deprem kuşağında olan ülkem ze
olab lecek depremler sonucu sonucu oluşab lecek zararı en aza nd rmek, gerekl önlemler almak, uzmanların
anlattıklarına kulak vermek çok öneml olmaktadır.

DEPREM VE ETKİLERİ

Bugünkü dünya düzen nde ne yazık k yaşanılan depremler n ya da d ğer doğa olaylarının çok c dd
sosyo-ps koloj k ve ekonom k zararlı etk ler yle karşı karşıya kalıyoruz. Bu olayların etk ler ne
baktığımızda:

Can kaybının yaşanması,
Eğ t m, sağlık, konut faal yetler ndek aksamaların oluşması,
İşs zl ktek artışın meydana gelmes ,
Elektr k,

yol,

su,

ulaşım,

let ş m

gb

temel

h zmetlere

ulaşılamaması,
Tarım

ve

endüstr yel

ürünlerdek

hammadde

ve

y yecek

kıtlığının yaşanması,

Yen den yapılanmada kamu mal yetler n n artışından dolayı
st hdamın değ şmes ,
İhracattak azalış ve thalattak artışın meydana gelmes
Kamu mal yes nde açıkların oluşması şekl nde sınıflandırab l r z.

Tüm bu durumların yaşanmaması aslında nsanların el nde. Hem k ş sel hem toplumsal sorumluluklarımızın
daha fazla acıyla karşılaşmadan farkına varıp harekete geçmem z vakt çoktan geld .
Deprem n meydana gelmes n engelleyeb lmem z mümkün değ l. Deprem olduğunda zararı en düşük düzeyde
tutmak mümkün. Afetler önlemen n tek ve en öneml yolu meydana geleb lecek doğa olaylarını b lmek ve
zararın meydana gelmemes n sağlayacak düzen oluşturmaktır. Unutmamalıyız k ; doğa olaylarından önce
alınacak önlemler n mal yet her zaman sonrasında meydana gelecek zararın mal yet nden her zaman düşüktür.
Geçt ğ m z hafta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler n yakınlarına kalpten taz yeler m z ,
kazazedelere ac l ş falar d l yoruz. Hep m ze geçm ş olsun! B r daha tekrarlanmaması d lekler m zle…

Kaynakça:
Afet ned r?
Deprem ned r?
Doğal Afetler Ekonom y Nasıl Etk ler?
Afetler n Ekonom k ve Sosyal Etk ler

ELİF GÖKNUR BAL

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

PARASAL ALTIN
Merkez bankasına a t ve rezerv olarak tutulan altınları fade
etmekted r.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV PİYASALAR
İşlem koşulları sözleşmeye taraf olan k ş lerce esnek b r
b ç mde bel rleneb len türev ürünler n alınıp satıldığı
p yasadır. Alım satım şlemler borsalar g b organ ze
platformlarda gerçekleşt r lmed ğ ç n tezgahüstü p yasa
sınıfında tanımlanmaktadır.

ÜÇÜNCÜL PİYASA
Tezgahüstü p yasalarda (OTC) yapılan
p yasa şlem olarak adlandırılır.

şlemler, üçüncül

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

REZERV OPSİYONU KATSAYISI
Rezerv Ops yonu Mekan zması'nda b r m Türk l rası zorunlu
karşılık başına tes s ed leb lecek döv z veya altın karşılığını
bel rleyen katsayılar

SAMURAİ BONDS
Yabancılar tarafından, Japonya’da, Japon yen üzer nden
yapılan menkul kıymet hraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve
üzer vadede yapılan hraçlardır. İlk hraç 1970 yılında Asya
Kalkınma Bankası tarafından yapılmıştır.

YABANCI PARA NET GENEL
POZİSYONU
Döv z varlıkları toplamı le döv z yükümlülükler toplamının Türk
l rası karşılıkları arasındak farkı fade eder.

Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

UĞURCAN TOP

SINIRLAR

Bu hafta yazıma b r h kaye le başlamak st yorum.
Büyük b r ş rkette çalışan ve son derece yetenekl b r ş anal st nden bahsedeceğ m s zlere. Ha,
sm m ? İsm öneml değ l; ama kend n kanıtlamayı aklına koymuş, ş yer nde özell kle de
patronuna ve d ğer kıdeml l derlere hayır demekle lg l zor zamanlar yaşayan b r anal st.

Bu anal st arkadaşımız kend n çoğu zaman üstler nden gelen talepler n ç nde boğulup çok fazla
sorumluluk alırken, her geçen gün daha fazla çalışırken ve tüm bu sorumluluklarla uğraşmanın
yanında b rb r yle adeta yarışan öncel kler yle baş etmeye çalışırken buluyor. H ç k mseye hayır
d yemed ğ

ç n zamanla başarısız olmaya, hatalar yapmaya ve ş arkadaşlarını rahatsız etmeye

başladı. Artık her stek anal st m z yıpratmaya ve onu savunma gerekt ren durumlara sokmaya
başladı. Artık “Hayır” demek, en azından b r sürel ğ ne, tek çözüm g b görünüyordu. Aslında şu anda
ş hayatında olan ve kend n spat etmek steyen b rçok arkadaşım ç n belk de çok tanıdık b r h kaye
bu, ne ders n z? Evet, bugün b rçoğumuz gelen stekler gün boyunca cevaplandırıyoruz. Bu stekler
yalnızca yönet c ler veya ek p üyeler nden değ l aynı zamanda ş arkadaşlarımızdan da gel yor.
Bunlara ek olarak a le, arkadaşlar, tanıdıklar da steklerde bulunuyor. İstekler toplantılarla, Zoom
görüşmeler nde, telefonla veya e-posta yoluyla önümüzde bel rmeye devam ed yor.
Bu talep yağmuru gerçekten de korkutucu. Üstel k s ze göre şu anda ş
hayatındak başarınız bu stekler yöneteb lme becer n ze bağlı. Fakat
yukarıdak h kayeden de anlaşılacağı g b herkese ve her şeye evet dey p
heps n de başarılı b r şek lde yapmanız mümkün değ l. Çünkü çok fazla
sorumluluk

aldığınızda

veya

yanlış

sorumluluklar

ed nd ğ n zde

zamanınızı, enerj n z ve paranızı boşa harcarsınız ve d kkat n z daha
öneml konulardan farklı yönlere doğru kaymaya başlar. Fakat h ç k mse
ş arkadaşlarını veya üstler n hayal kırıklığına uğratmak veya daha da
kötüsü, ş hayatındak kar yer fırsatlarını ger çev rmek stemez.

SINIRLAR
İşte bu nedenle hayır ve evet kel meler n ne zaman ve nasıl kullanacağınızı öğrenmel s n z.

İy düşünülmüş b r hayır s z korur.
İy

b r “hayır”ın k l t noktası zamanlama ve mantıktır. İz n

ver lmeyen,

yapılamayan

veya

her

şey

hesaba

katarak

yapılmaması gereken konulara hayır demel s n z.

Doğru b r evet se fark yaratmanıza, başarılı b r şek lde ş
b rl ğ yapmanıza ve etk alanınızı artırmanıza yardımcı olur.
Doğru zamanlarda haklı gerekçelerle hayır demekle tanınmak sters n z,
bu sayede söyled ğ n z her “evet” gerçekten öneml olacaktır.

Hep m z n çok fazla yapacağı ş fakat çok az zamanı var. Patronlar, ş arkadaşları ve d ğerler nden
gelen steklere evet demek s z öneml b r g b h ssett reb l r. Unutmayın! Sonunda s z hataya ve
tükenm şl ğe de sürükleyeb l r. Kalıcı ve sürdürüleb l r b r başarı st yorsanız tek yolu nsanlara saygı
duyduğunuzu göstermek, “hayır” d yeb lmek ve yalnızca mantığınıza uygun ve net b r hamlen z
olduğu zamanlarda evet demekt r.
Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

SÜEDA TAYLAN

YANINDAYIZ İZMİR

İzm r'de yaşanan deprem hep m z sarstı.
Hab tat Derneğ olarak İzm r'dek gönüllüler m zle
rt bat kurarak depremzedeler ç n b r yardım
çalışması yürütmeye başladık.
Hab tat Gönüllü Afet Koord nasyon Ek b m z lk
günden bu yana depremden etk lenen vatandaşların
ve alanda çalışan kurumların yanında olmaya devam
ed yor. Bu zorlu sürec hızlıca atlatmak ve b rb r m ze
güç vermek ç n, gönüllüler m zle beraber el m zden
ne gel yorsa yapmaya çalışıyoruz.

Yanındayız İzm r!
#beraberİZMİR
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