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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

İSTİF ÇAĞI: SON

FİNANSAL
SÖZLÜK

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI:

Çok eşya ile mutlu olunur mu?
Sahip olmak mı yoksa
deneyimlemek mi mutlu
olmamızı sağlar?

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

3- SAĞLIKLI BİREYLER
Koronavirüs pandemisinden
ölenlerin sayısı 814 000 !
Biz neler yapabiliriz?

İSTİF ÇAĞI: SON

İst f Çağı k tabı üzer ne yazdığım lk yazıda
nasıl

alışver şe

yönlend r ld ğ m zden

bahsetm şt m. Ş md

se madde alışver ş n n

neden d ğer seçeneklerden kötü olduğunu
k taptan

aldığım

gözlemler m

le

lham

ve

harmanlayıp

k ş sel
s ze

aktaracağım.
K tap parayı harcamak ön kabulü le başlıyor k bu onu yatırım tavs yeler nde bulunan ya da
ekonom n n A’sını B’s n

anlatan k taplardan ayırıyor. Son derece hayatın

ç nden ve

b l msell kten uzak b r şek lde bu parayı harcayacaksınız öyleyse nereye, nasıl harcanab l r
cevaplarını arıyor.
Yazar, maddec l k ve deney mc l k olarak k ye ayırıyor harcama duraklarını. Maddec l k,
paramızı eşyalara harcamak. Karşısına koyduğu deney mc l k se parayı tat llere, sporlara,
yen yerlere, yen tatlara yan kısaca el m zde somut olarak tutamadığımız ama yaşayıp
tükett ğ m z faal yetlere ayırmak oluyor. Buradak tüketmek s z yanıltmasın; somut olarak
b t yor olması d yor k tap; etk s n n de b tt ğ anlamına gelm yor, hatta etk s ; tükenmeyen b r
eşyaya göre daha fazla oluyor. İşte bu sebeple paranızı deney mlere harcamalısınız.
K tapta çok çeş tl

meselelerden bahsed yor üst

paragrafı desteklemek

ç n, ama ben kısaca en

etk lend ğ m sebepler sayacağım.
B r nc sebep: Paranızı eşyaya yatırdığınız zaman
bunun s z mutlu etme süres daha azdır. Eşyalardan
uzun uzun bahsedemezs n z, çek c sohbet konuları
değ ld rler ve ufkunuzu gen şletmezler.

İSTİF ÇAĞI: SON

Eşyalar ne kadar steyerek alsanız b le orada dururlar ve etk ler n y t r rler. Oysa
deney mler üzer nden ne kadar zaman geçerse geçs n b r hatıraya dönüşmüş
olmasından deney mleyene key f ver r.
İk nc hak verd ğ m sebep se kötü deney m yoktur, ama kötü eşya vardır. V tr n
ışıkları, boyalı mağazalar s z yanıltab l r, ve s ze çok çek c gelen b r ürün ev n zde o
kadar heyecan ver c olmayab l r. Ya da b rkaç kullanımla büyüsünü y t reb l r. Oysa
deney mler ne kadar kötü olurlarsa olsunlar yaşandıktan hemen sonra olmasa b le b r
süre sonra güzel anılara dönüşürler. Yazar, örnek olarak seyahat eden b r a len n
soğuktan donmak üzere olmasını b le üzer nden zaman geçt kten sonra gülerek
anlatmasını ver yor.
Hep m z n yalnız dolaştığı b r şeh rden, hevesle
oturup karşılaştığı kötü yemekten, belk çok daha
kötü deney mlerden sonra onlarla lg l uzun uzun
konuşmuşluğu olmuştur. Hatta deney m ne kadar
kötüyse anlatılması da d nlenmes

de o kadar

key fl oluyor demek yanlış olmaz.
Esk ler n erkekler askerl kler n , kadınlar ham lel kler n çok anlatır demeler bundandır...
Üstel k deney mler kend m z
nsanlarla tanışmak, yen

daha

y

tanımamızı sağlıyor -ortak yönler m z n olduğu

deney mlere mot vasyon

ç n fırsatlar g b - Parasını maddeye

yatırmayı seçenlerden olursanız da kend n z eşyalarınızla fade etmeye başlarsınız, k bu pek
y b r let ş m yöntem oluşturmayacaktır.
Umarım burada temel madd

ht yaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan bütçe

le ne

yapacağımıza karar verd ğ m z bell oluyordur. Yoksa bu derv ş g b yollara düşün mesajı veren
b r yazı olma n yet nde değ ld r. Ama s z de b r ay çer s nde k ayakkabı almak yer ne b r
ayakkabı b rkaç deney me yönlend rem yorsak da bu yazı şlev n y t rm ş demekt r.
K tap ve yazıyla lg l soru, d lek, ş kayet hattımız: buseturhan24@gma l.com
Sağlıcakla kalın.

BUSE TURHAN

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ
Yatırımcının portföyünde bulunmayan b r varlığı başta
f yat düşme beklent s olmak üzere çeş tl gerekçelerle
satması, tesl m zamanı geld ğ nde se söz konusu varlığı
p yasadan alıp tesl m etmes şlem d r.

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ
Ülke ekonom s nde büyümen n f nansmanında
öneml
br
faktör
olan
banka
kred ler n n
eğ l mler n n zlenmes ve değerlend r lmes , kred
arzını
etk leyen
koşullarda
gerçekleşm ş
ve
gerçekleşmes
beklenen
değ ş mler,
bu
değ ş mlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve
kred
taleb n n
zlenmes
amacıyla üç aylık
dönemler
kapsayacak
şek lde
uygulanan
b r ankett r.

CARİ İŞLETMELER HESABI
Ödemeler denges hesapları ç nde yer alan mal ve
h zmet t caret le b r nc l ve k nc l gel r hesaplarını
kapsamaktadır. Car şlemler hesabında, gel rler n
g derler aştığı, d ğer b r fadeyle, farkın artı olduğu
durum
car
şlemler
fazlası
olarak
adlandırılırken; g derler n gel rler aştığı, d ğer b r
fadeyle, farkın eks olduğu durum se car şlemler
açığı olarak adlandırılmaktadır.
Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

DEVALÜASYON
Sab t kur rej m nde, ulusal paranın yabancı paralar
karşısındak değer n n azalmasını fade eder.
Örneğ n, b r Türk l rasının b r ABD doları
karşısındak
değer n n 2,0 TL’den 2,2 TL’ye
düşmes , Türk l rasının ABD doları karşısında %10
değer
kaybetmes
(ABD
dolarının
değer
kazanması) anlamındadır.

ELEKTRONİK PARA KURULUŞU
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
S stemler , Ödeme H zmetler ve Elektron k Para
Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında elektron k
para hraç etme yetk s ver len tüzel k ş d r.

FİNANSAL BULAŞICILIK
Ülkeler n b r nde veya b rkaçında ortaya çıkan
sorunlar
yüzünden
ted rg n
olan
uluslararası
yatırımcıların benzer özell klere sah p ülkelerden
yatırımlarını hızla çekmeler ve bu şek lde olumsuz
yatırım
koşullarının
d ğer
ülkeler n
f nansal
s stemler ne de yayılmasıdır.

Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

UĞURCAN TOP

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

SAĞLIKLI
BİREYLER
VE
KALİTELİ
YAŞAM
HEDEF
Sağlıklı yaşamların güvence
altına alınması ve mutluluğun
her yaşta desteklenmesi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE
KÜRESEL TEHDİTLER

Hava kirliliği
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi
hava kirliliğinin tetiklediği
hastatıklardan dolayı hayatını
kaybediyor.

Küresel salgın

Aşı karşıtlığı
DSÖ verilerine göre aşılar her
yıl 2 ila 3 milyon insanı olası
bir ölümden kurtarıyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar
Diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi
hastalıklar dünyadaki tüm
ölümlerin %70’inden sorumlu, bu
da 41 milyon insan demek.

Yetersiz temel sağlık hizmetleri
1,6 milyar insan temel sağlık
hizmetlerinden yararlanamıyor.

Tehdit düzeyi yüksek patojenler
22 milyon kişinin tedavisine karşılık
hâlâ her yıl 1 milyon insan HIV/AIDS
yüzünden hayatını kaybediyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

SAĞLIKLI
BİREYLER
VE
KALİTELİ
YAŞAM
HEDEF
Sağlıklı yaşamların güvence
altına alınması ve mutluluğun
her yaşta desteklenmesi.

Koronavirüsten dolayı hayatını
kaybedenlerin sayısı 814 bini buldu!
PEKİ BİZ NELER YAPABİLİRİZ?
Bireysel olarak yapabileceklerimiz;
Ellerimizi sık sık yıkamak,
Hasta olduğumuzda evde kalmak,
Yiyeceklerimizi güvenli bir şekilde hazırlamak,
Diş fırçası, tarak gibi kişisel eşyalarımızı paylaşmamak,
Düzenli spor yapmak.
Birlikte yapabileceklerimiz;
Bu alanda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber kampanya
çalışmalarında yer almak,
Toplumunuzda sağlıklı olma, sağlıklı bir yaşam ve kaliteli sağlık
hizmetlerine herkesin erişme hakkı olduğu konusunda
farkındalığı arttırmak,
Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere herkesin daha sağlıklı
bir yaşama sahip olması için okullar, spor kulüpleri ve takımları
ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunabiliriz.

GAMZE ELİF BENLİ
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20. sayımızda yazdığımız konular üzerine bu hafta konuştuk.
Okuduklarımızı, bildiklerimi paylaştık, birbirimizi besledik. :)
21. ve 22. sayılarımızdaki yazılarımız hakkında konuşacağımız ve Zoom
üzerinden gerçekleştireceğimiz gündem buluşmamıza sizleri de
bekleriz.
Gündem buluşmasında birlikte olmak için buluşma detaylarını
paylaştığımız Whatsapp grubuna katılabilirsiniz.
Tüm sayılarımızı okumak için tıklayınız.

