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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

DÜNYA YATIRIMCI
HAFTASI

KÜRESEL YATIRIMLAR
Yatırım nedir? herhangi
bir ülkeye yatırım yapmamız
istenseydi neresi olurdu? Ve bu
yatırımı yapmamıza bizi teşvik eden
faktörler neler oldu?
Hiç düşündünüz mü?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
ve Uluslararası Menkul Kıymetler
Komisyonları Örgütü (IOSCO)
tarafından gerçekleştirilen
"Dünya Yatırımcı Haftası”nda
yerimizi aldık.

ÇOCUK HAKLARI
Çocuğun da hakları var!
İnsanın hakları var!
Her canlının yaşamaya dair hakları var!

KÜRESEL YATIRIMLAR

‘Yatırım ned r?’ sorusu sorulduğu zaman çoğumuzun aklına gelen lk cevap, yapılan b r k mler n gel r
sağlaması amacıyla yatırıma dönüştürülmes d r.
Pek , herhang b r ülkeye yatırım yapmamız stenseyd neres olurdu? Ve bu yatırımı yapmamıza b z
teşv k eden faktörler neler oldu? H ç düşündünüz mü?
S zlere yatırımcıların kararlarını etk leyen üç ana faktörden bahsetmek st yorum.

1) K ş sel Faktörler; kt sat teor s ne göre her b rey kend faydasını(kar) maks mum
yapan terc hlerde bulunmaktadır.
2) Çevresel Faktörler; Müşter ler, satıcılar, f nans kurumları, şç p yasası, send kalar,
rak pler, pazar gücü vb. çevresel olarak yatırımcıların kararını etk leyen faktörlerd r.
3) F nansal Faktörler;

Varlık yapısı, karlılık durumu, borsa, r sk dereces , l k d te

dereces , borçlanma mal yet , verg pol t kaları f nansal faktörlere örnek ver leb l r.
Yatırım yapmak sted ğ m z ülkede lk etapta göz önünde bulundurulması gereken unsur; o ülkedek çevresel
faktörlerd r. Neye yatırım yapacağımıza karar vermeden önce bu faktörler göz önünde bulundurmazsak ülke
pazarında bulunan rak pler m z tarafından p yasa dışına t leb l r z. Ne de olsa bu b r stratej ş d r.
Üzer nde durmamız gereken d ğer b r husus se mal yette ucuzluk faktörüdür. Yatırım yapacağımız yerde ne
kadar ucuz şç l k, doğal kaynak ve enerj ye yakınlık olursa o kadar fazla kar maks m zasyonunu sağlamış
oluruz.
‘Herhang b r ülkeye yatırım yapmamız stenseyd neres olurdu?’ d ye sorulduğunda yatırımcıları f nansal
olarak etk leyen şey teşv klerd r. Verg nd r mler , s gorta pr mler , fa z destekler , KDV adeler hatta ve hatta
ülken n bürokras s yatırımımızı nereye yapmamız gerekt ğ n bel rlemekte öneml rol oynar. Ne de olsa en
doğru ve uzun soluklu yatırım ç n nce eley p sık dokumalıyız.
B r sonrak yazıda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
BOB PARSONS’un da ded ğ g b ;
‘YATIRIM YAPMAYI ASLA BIRAKMA. GELİŞMEYİ ASLA BIRAKMA. YENİ BİRŞEYLER YAPMAYI ASLA BIRAKMA.’
Kaynakça:
Yurtdışına Yatırımı Artıran Nedenler
B reyler n Yatırım Kararlarını Etk leyen Faktörler

NURSEDA DURDU

DÜNYA YATIRIMCI HAFTASI
Sermaye P yasası Kurulu (SPK), Türk ye Sermaye P yasaları B rl ğ , Borsa İstanbul A.Ş. ş b rl ğ nde ve
Türk ye Sermaye P yasası B rl ğ ’n n (TSPB) üyes olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Kom syonları
Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl ek m ayının lk haftası gerçekleşt r len “Dünya Yatırımcı Haftası”,
16 Kasım'da Borsa İstanbul’da gong tören yle başladı.

Ana temanın yatırımcı eğ t m b lg lend r lmes ve yatırımcının korunması
olacağı etk nl k 16-21 Kasım tar hler nde pandem koşulları neden yle onl ne
gerçekleşecek. Dünya Yatırımcı Haftası her yıl olduğu g b

bu yıl da

yatırımcılar, ün vers te öğrenc ler ve reel sektör tems lc ler nden oluşan farklı
yatırımcı gruplarına yönel k b r d z panel ve etk nl klerle kutlanacak.

Altı gün boyunca sürecek etk nl k d z s nde sabah ve öğleden sonra olmak
üzere her gün onl ne olarak dört adet panel gerçekleşt r lecek. Çarşamba ve
Cuma günler

se beşer panel yapılacak. Panellerde Türk ye’n n önde gelen

yatırım uzmanları, sektör tems lc ler ve akadem syenler b lg ve deney mler n
katılımcılarla paylaşacak.

DÜNYA YATIRIMCI HAFTASI

Geçt ğ m z yıl olduğu g b bu yıl da Hab tat Derneğ F nansal B l nç Programı olarak
“Dünya Yatırımcı Haftası”nda yer m z aldık.

21 Kasım 2020 tar h nde saat 10:00'da başlayacak olan “Bütçe Yapmanın Altın Kurallarını Uzmanına Sor”
oturumunda Hab tat Derneğ F nansal B l nç Program D rektörü Hande Yavaşça, F nansal Okuryazarlık ve
Er ş m Derneğ Genel Sekreter Yasem n Dem rdağ, F nansal Okuryazarlık ve Er ş m Derneğ Kurucu Başkanı ve
Türk İş Kadını Özlem Den zmen ve Ekonom st Emrah Lafçı le b rl kte bütçe yapmanın altın kurallarına
değ necek olup; saat 15:30'dak k nc panel m zde de Hab tat Derneğ F nansal B l nç Programı Proje Yönet c s
Fat h Görünü, ‘’Sermaye P yasasında Stajı Uzmanına Sor’’ panel nde Turk sh Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönet m Kurulu Üyes Berr n Cankay, Borsa İstanbul A.Ş. Yetenek Yönet m D rektörlüğü Yetenek Yönet m
Kıdeml Uzmanı G zem Erdem Bayraktar, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnsan Kaynakları Yönet c s Şenay
Ünal ve İstanbul Ün vers tes S yasal B lg ler Fakültes Öğret m Üyes Prof.Dr. Serhat Yanık le b rl kte sermaye
p yasasında staj le lg l merak ed lenler konuşacak.

Tüm katılımcılara açık ve ücrets z olan Dünya Yatırımcı Haftası’nın paneller n
aşağıdak l nkten kayıt olarak zleyeb l rs n z.

DÜNYA YATIRIMCI HAFTASINA
KAYIT İÇİN TIKLAYIN.

UĞURCAN TOP

ÇOCUK HAKLARI

Bebeğ n de hakları var!
Çocuğun da hakları var!
Ergen n de hakları var!
Yet şk n n de hakları var!
Yaşlının da hakları var!
İnsanın hakları var!
Her canlının yaşamaya da r hakları var!

Hak: “Herhang b r varlığın, kanun veya ahlak gerekçelerle, sah p olması veya yapab lmes olağan
şeyler.”
Pek , hak aşamasına nasıl gelm ş olab l r z? Hak sürec , aslında tanımının yapıldığı yukarıdak cümle
le kend s n anlatıyor.

Hak kavramını oluşturan b z nsanlar, şe önce kend m z sonra çevrem z keşfederek başladık.
Zamanla bu keş f, beraber nde sayısız buluş, yaşayış şekl , s stem vb. daha b rçok şey get rd . Bunların
kullanımı, tüket m , üret m , uygulanışı le lg l sorunlar yaşanmaya başlandıkça kanun ve ahlak
gerekçeler hayatlarımıza g rd . Ve sonucunda b r nsanın sah p olab lecekler ve yapab lecekler

le

lg l evrensel kabul ed leb lecek sınırlar oluşturuldu. Bu sınırlar bazen çok gen ş oldu, bazen çok dar,
bazen se olması gerekt ğ g b yd . Henüz evrensel olarak herkes n kabul görüp uygulayab leceğ
sınırlar konusunda ortak b r karara varılamadı. Çünkü gel şmeye, üretmeye devam ed yoruz ve bu
devam ett kçe düşünülmes gereken yen b r vakayla karşılaşılması kadar normal b r durum yok. Her
an yen b r şey keşfed yoruz ve bu keş fle b rl kte y ve kötü b r şeyler fark ed yoruz. Bu fark ed şlerle
oluşturduğumuz HAK kavramına da sürekl güncelleme get r yoruz. Süreç bu şek lde şl yor. En
azından ben m olanları gördüğüm şekl yle ortaya böyle b r tablo çıkıyor.

ÇOCUK HAKLARI

Gün geçt kçe gündemdek yer n artıran “Çocukluk
Çağındak İnsan” konusu şu zamana kadar ‘ nsan’la
lg l deney mled ğ m z y kötü her şey n bu çağa
bağlı olduğunu keşfetmem zle ortaya çıktı. Bu
zamana kadar pek önemsenmeyen, akıl yetmezl ğ
olduğu

düşünülerek

b rey

yer ne

konulmayan

“çocuğun”, aslında yet şk n g b b r nsan olduğu se
yen yen fark ed l yor.

Çocuğa bu şek lde yaklaşmanın fayda etmed ğ , onun da b r b rey olduğu her şey anlayab ld ğ ,
müth ş b r öğrenme heves

ç nde ve merakının bundan olduğu, Yet şk n ve Ergen n b rer alt

vers yonu olduğu ve gün geçt kçe güncelleneceğ , artık kabul gören b r b lg olarak hayatlarımıza
g rmeye başladı.
İy k bu aşamaya geleb ld k. Bu süreçte öğren len ve öğren lecek
olan o kadar çok şey var k ! Her b r ayrı ayrı kapılar açıyor hayatta…
Bu kapıları gördükçe kabul görülen ve b l msel olarak kanıtlanmış
faydalı davranışları her zaman serg leyemesek de en azından
nsanlık olarak çabalamaya başladığımızı düşünüyorum. Yeterl l ğ
konusunda

st şare etmel y z; etmel y z k

yen

keş flerle, fark

ed şlerle ve yen kapılarla karşılaşıp gel şeb lel m. Ve yavaş yavaş
da

öğrend kler m z

Uyguladıklarımızdan

uygulamaya

öğrend kler m zle

başlayab lel m.
y ne

aynı

yolu

tekrarlayalım. Böyles b r tekrara düşmen n, gel şme üzer ne en
çok key f veren yol olduğunu düşünüyorum.
Çocuklar, bu yolda yürürken en çok heyecanlananlar, yolun hakkını en çok verenler!
Çocukların; eğ t m, sağlık, yaşama, barınma, f z ksel, ps koloj k veya c nsel sömürüye karşı korunma
g b haklarını savunmalarına gerek kalmayacak b r ortam yaratalım k ; nsanlık olarak gel ş m m z
daha sağlıklı yapab lel m.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü hakkıyla kutlu olsun!

ELİF GÖKNUR BAL

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ EĞİTİMLERİMİZİN
BİLGİLERİNİ PAYLAŞIYORUZ.

B reyler İç n F nansal Okuryazarlık Eğ t m
Tar h: 23 Kasım 2020
Saat: 16.00 - 18.00

BAŞVURU İÇİN
TIKLAYIN.

Geleceğ n Ş md Yönet Eğ t m
Tar h: 24 Kasım 2020
Saat: 14.00 - 16.00

BAŞVURU İÇİN
TIKLAYIN.

G r ş mc ler İç n F nansal Okuryazarlık Eğ t m
Tar h: 25-26 Kasım 2020
Saat: 14.00 - 17.00

BAŞVURU İÇİN
TIKLAYIN.
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Sen de haftalık gündem yazılarımızı her hafta
tak p

ed p,

“Okudukça

her

ay

Kazan”

düzenlenecek

yarışmamıza

olan

katılarak;

hed ye çek kazanma şansı yakala!
Yapman

gereken;

4

hafta

boyunca

tüm

gündem yazılarımızı tak p etmek ve bu 4
haftada okuduğun yazılar le lg l yarışma günü
soracağımız soruları doğru ve hızlı b r şek lde
cevaplamak.
Yarışma Koşulları ve Şartları
Haftalık

Gündem

yayınlarını

ve

Hab tat

Derneğ ’n tak p etmek.
Yarışma günü Haftalık Gündem yayınları ve
Hab tat

Derneğ

le

lg l

25

soruyu

cevaplamak.

Yarışma Tar h : 11 Aralık 2020
Yarışma Saat : 20.00
Yarışmaya Dah l Gündem Yayınları: 33 - 34 - 3536. Sayılar
Yarışma İçer ğ
Yarışma ayda b r defa düzenlenecekt r.
Yarışma tar hler

lg l Gündem Sayısında ve Hab tat Derneğ sosyal medya hesaplarından

duyurulacaktır.
Her hafta yayınlanan yazılar

le

lg l

5 soru olmak üzere, 4 haftada toplamda 20 soru

sorulacaktır. Buna ek olarak Hab tat Derneğ programları ve Hab tat Derneğ

le lg l 5 soru

olacaktır.
Yarışmada dereceye g ren lk 3 k ş ye anlaşmalı kurumdan 100 TL tutarında hed ye çek
ver lecekt r. Yarışma programı Zoom üzer nden Qu z z üzer nden gerçekleşt r lecekt r.
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BİLGİYİ ZİHNİMİZE SEVGİYLE İŞLEYEN, KARŞILAŞTIĞIMIZ HER ZORLUĞUN
ÜSTESİNDEN SABREDEREK GELEBİLMEYİ ÖĞRETEN, HAYATIMIZDA DEĞERLİ
İZLER BIRAKAN, ÖZVERİYLE ÇALIŞMAKTAN HİÇBİR ZAMAN ÖDÜN
VERMEYEN,
BAŞTA BAŞ ÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE
TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLARIZ.⠀

