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KÜRESEL KRİZ VE KRİZ
SONRASI YAŞAM II

Korona virüs vaka sayıları çoğu ülkelerde kontrol altına alınmaya başlandı gibi
görünse de, pandemi küresel düzeyde etkisini artırmaya devam ediyor. Pandemi
nedeniyle alınan önlemler sonucunda oluşan hem arz hem talep eksikliği
nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durgunluğu, dünyanın önde gelen
ekonomistleri ‘küresel depresyon’ olarak tanımlıyorlar. IMF verilerine göre ise
Türkiye’yi slumpflasyon beklediği belirtiliyor.
Peki nedir bu depresyon, slumpflasyon? Bu durumda bizler neler yapmalıyız?
1)

Öğrenmek ve Anlamak

Şu an yaşadıklarımız dünya tarihinde görülmüş ve en çok etki yaratmış
ekonomik krizlerle kıyaslanıyor. İlk zamanlar 2007 – 2008 finansal kriziyle
benzetilen içinde bulunduğumuz durum artık 1929 yılında başlayan ve Büyük
Buhran adı verilen finansal krizin etkilerinin de ötesinde bir boyutta olacağı
öngörülüyor. Bu gerçekliği kabul etmekle başlayıp, ekonominin gidişatını takip
etmekle devam edebiliriz. Ekonomik gündemi takip edebilmemiz için de
yukarıdaki depresyon, slumpflasyon terimleri gibi bazı konular hakkında bilgi
sahibi olmakta fayda var. Bunun için Mahfi Eğilmez’in örneklerle açıkladığı iki
yazısını paylaşıyoruz.
Ekonomik Krizleri Anlama Rehberi
Ekonomik Krizler ve Türkiye
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2)

Tüketmemek, Eldekini Değerlendirmek ve Tasarruf Etmek

Gıda, temizlik malzemeleri ve enerji kaynaklarının tüketimini normalden fazla
gerçekleştirdiğimiz bugünlerde tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek
ve ihtiyacımızı belirleyip o kadarını kullanarak işe başlayabiliriz. Bizi satın
almaya
iten
her
şey
için
“Bunu
satın
almak
yerine
evde
değerlendirebileceğim bir şey var mı?” ya da “Bunu satın almaya gerçekten
ihtiyacım var mı?” diye kendimize sorup, meşhur 10 saniye kuralını
uygulayabiliriz. İhtiyaç fazlası yapacağımız her alışverişin hem cebimize hem
topluma olan etkisini önceki yazılarımızda anlatmıştık. Linkten ulaşabilirsiniz.
3) Değişen Dünya’ya Ayak Uydurabilmek ve Kendimizi Geliştirmek

Pandemi öncesinde de özellikle teknolojik gelişmelerin sonucunda hayat
düzenimizin değişeceğini birçok bilim insanı ve uzmanlar belirtiyordu.
Pandemi için küresel düzeyde alınan benzer önlemler bizlere birçok
alışkanlığımızın, yaşam şeklimizin gerekliliğini sorgulattı. Bu önlemler aşı/ilaç
bulunana kadar da kademeli olarak azalacak ve hayat akışımıza devam
ettiğimizde daha farklı çalışma ortamları ile karşılaşacağız. Kısacası alışık
olduğumuz düzenin ciddi bir değişime uğrayacağı kaçınılmaz. Bu durumda
bizim yapabileceğimiz bu değişime şimdiden kendimizi hazırlamak.
Çalıştığımız/çalışmak istediğimiz alan ile ilgili gelişmeleri takip etmek,
bilgilerimizi güncellemek, eksiklerimizi fark etmek ve tamamlamak; bizi
değişen düzene hazırlayacak olan en önemli adımlardır. Bu konuda nasıl bir
yol
izleyebileceğimiz
ile
ilgili
yöntemlerden
de
üçüncü
sayımızda bahsetmiştik.
Dünya tarihinde yaşanılan birçok finansal kriz, yaşandığı zamanlarda
olabilecek en kötüsü olarak adlandırılmış ve sanki hiç çıkış yolu
olmayacakmış gibi hissettirmiştir. Biz insanlar hayatta kalabilmek için ortak
çözümü elbet üretip bunun da üstesinden geleceğiz. Şu an bunu
yapabilmemiz için gerekli olan daha bilinçli olmak ve daha temkinli
davranmaktır. :)
Kaynakça:
Korona Virüs Salgını: Ekonomik depresyonu gıda krizi mi izleyecek?
IMF: Dünyayı büyük kriz bekliyor!

ELİF GÖKNUR BAL

GÜVENDE KAL
Mecazi anlamı ‘’Saygınlık, güven ve
itibar’’ olan, hemen hemen her
mecrada sıkça duyduğumuz, gerek
finansal anlamda gerekse sosyal
ilişkilerimizde sıkça kullandığımız
‘’Kredi’’ kelimesinin kökeni Fransızca
olan ‘’Credit’’den gelmektedir.
Güvenilir olmak kuşkusuz sosyal ilişkilerimizde, toplumsal hayatta bizi manevi
olarak güçlü hissettirdiği gibi, finansal ilişkilerimizde de güvenilir ve finans
kuruluşları tarafından tercih edilen bir birey haline getirir. Takdir edersiniz ki
birine güvenebilmek, karşılıklı güven ilişkisi oluşturabilmek zamana dayalı bir
eylemdir. Bu haftaki gündemimizin konusu finansal ilişkilerimizde sık sık
karşımıza çıkan, finansal geleceğimize yön vermemizdeki en büyük aktörlerden
biri olan ‘’Kredi Notu’’.
Kredi Notu Nedir?
Kredi Notu, bireylerin
Kredi,
Kredi Kartı,·
Kredili Mevduat Hesabı
borçlarını ödeme alışkanlıklarına; Ayrıca,
Borç durumlarına,
Yeni kredili ürün ve kredi kullanım yoğunluklarına
göre hesaplanan nottur.
Kredi Notu Skalası Nedir?

Kredi notu 1-1900 arası değişkenlik gösterir. 1’den 1900’e doğru notunuz
çıktıkça güvenilirliğiniz artar ve risk seyriniz azalır.
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Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Bir kişinin kredi notunun hesaplanmasında 5 ana faktör
vardır. Bunlar;
Kredili ürün ödeme alışkanlıkları: Kredili ürünlerinizin ödemelerinin
zamanında yapılması kredi notunuzun yükselmesinde önemli bir faktördür.
Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler notunuzun düşmesinde
önemli bir unsurdur. Kredili ürün ödeme alışkanlıklarınız kredi notunuzun
belirlenmesin %35 oranında bir öneme sahiptir.
Mevcut Hesap ve Borç Durumu: Geçmiş dönemlerde kullandığınız iyi ve
kötü kapanmış kredileriniz, teminatlı ya da teminatsız mevcut borçlarınızın
bakiyeleri ve limitleriniz dikkate alınarak hesaplanır. Mevcut Hesap ve Borç
durumu kredi notunuzun belirlenmesinde %35 oranında bir öneme sahiptir.
Yeni Kredili Ürün Açılışları: Ödeme performansınızın henüz oluşmadığı
yakın zamanda kullanılan krediler risklilik oranınızı arttırmaktadır. Yeni
Kredili Ürün Açılışları kredi notunuzun %11 ini oluşturmaktadır.
Kredi Kullanım Yoğunluğu: geçmişte kredi kullanmış ya da mevcut olarak
kullanan ve düzenli ödeme konusunda herhangi bir olumsuzluk ile
karşılaşmamış bireylerin kredi notu, hiç kredi kullanmamış ya da düzenli
ödeme konusunda sıkıntı yaşamış bireylere nazaran daha yüksek olabilir.
Kredi Kullanım Yoğunluğu kredi notunuzun %10 unu oluşturmaktadır.
Diğer finansal unsurlar ise kredi notunuzun %9'unu oluşturmaktadır.
Ev veya otomobil alırken/ kiralarken, cep telefonu satın alırken ve bankaların
kredi notuna göre düzenledikleri özel imkanlardan daha avantajlı bir şekilde
yararlanmak için kredi notumuzu yüksek tutmalı, ödeme alışkanlıklarımızı
zamanında yerine getirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki finansal sistemler ‘’Güven’’
ilişkisine dayanır. Bu sistemde güvenilir bir oyuncu olmak bizi diğer
bireylerden bir adım daha öne çıkaracak ve sahip olmak istediklerimize daha
avantajlı bir şekilde elde etmemize olanak tanıyacaktır.
Kaynakça:
Kredi Nedir?
Findeks Kredi Notu

UĞURCAN TOP

PARA

"Para;
varlığı bir dert,
yokluğu yara…"

Ekonomide birçok teori var. Kısa süre içerisinde yeni bir teoriyi de artık iktisat kitaplarında
görebiliriz. İktisat tarihi birbirini eleştiren birçok yazı argümanla dolu. Bir döneme damga
vuran serbest piyasa ekonomisi farklı bir dönemde ağır eleştiriler alabiliyor. Bu ağır eleştiri
almış ekonomik teori üzerine ufak şeyler eklenerek yenileniyor.
Örnek olarak dünyaya hükmetmiş serbest piyasa ekonomisini Wicksell şöyle eleştiriyor:
“Ne yazık ki serbest rekabet yanlısı argümanlar gerçekliğe pek uymayan zımni bir
varsayıma, insanları doğuştan eşit oldukları varsayımına dayanmaktalar. Eğer bu doğru
olsaydı herkes aynı çalışma gücüne, aynı eğitime ve hepsinden önemlisi aynı iktisadi
varlıklara sahip olurdu ki bu durumda serbest rekabetten yana söz sarf edilebilirdi;
başarısızlığa uğrayan kişi başarısızlığından sorumlu olurdu.” Wicksell savunduğu devlet
müdahaleli ekonomik teoriyi ise farklı bir düşünürler ise devletin fabrika işletmemesi ve
özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsediyor.
Buradan şunu anlamalıyız: Ekonomik teoriler; toplumun harcama alışkanlıkları, teknoloji ve
eğitim düzeyi gibi birçok faktörden etkilenerek her seferinde akışkan bir madde gibi
bulunduğu kabın şeklini alırken bir yandan da popüler kültüre şekil vermeye devam
ediyor.
Bizlere şekil veren bu ekonomik teorileri daha iyi anlayabilmemiz için Okan Bayülgen'in
Muhabbet Kralı programının "Para" konulu yayınlarını paylaşıyoruz.
Para I
Para II
HASAN BASRİ CİHAN

