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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

DÜNYA ÜZERİNDE BİZ

ACI REÇETE
Faiz artışı ve azalışının ekonomiye
etkileri nelerdir?
İlave vergisinin artıları ve eksileri
nelerdir?
Sizler için derledik.

İnsanın dünyaya ve doğaya nasıl bir
etkisi vardır?
CO2 ve Ozon Tabakası nedir?
Dünyaya etkilerimizi ele aldığımız
yazı dizimizin ilkinde bu konuları
sizler için derledik.

10 ARALIK
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

ACI REÇETE
Bu aralar gündem m zde yer alan, herkes n aş na olduğu ve nsanların bu kavramın üzer ne
araştırmalar yapıp konuştuğu, yazdığı ‘Acı Reçete Ned r?’ h ç düşündünüz mü?

Acı reçete, ekonom stlere göre yüksek fa z, lave verg ve kemer sıkma pol t kası anlamına gelmekted r.
Pek yüksek fa z ve lave verg ler n ekonom ye, b ze ve alım gücümüze olan etk ler neler olab l r?

Paranın

f yatı

olarak

şlemler n gerçekleşmes

tanımlanan

fa z,

ekonom k

ç n kullanılır. B r mal alımının

ya da satışının gerçekleşmes
noktada parayı kullanmak

ç n para kullanılır. B r
ç n paranın da f yatını

b lmem z gerek r. Kısacası bu doğrultuda fa z parayı,
para da t caret etk ler. Bu yüzden fa zler n düşük veya
yüksek olması ekonom de öneml d r.

Fa z n en büyük bel rley c s

enflasyondak

artış ve azalışlardır.

Enflasyonlar da talep veya mal yet doğrultusunda değ ş r. Talep
arttığında malın f yatının artması, mal f yatının artmasıyla da
enflasyonun yükselmes s ze vereb leceğ m b r örnek. Enflasyonun
yükselmes sonucunda paranın değer n n korunması ç n tasarruf
edenlere daha fazla fa z tekl f ed l r. Fa zler n yükselmes kred

le

borçlanıp mal talep edenler n mal yet n yükselt r. Enflasyondak
artış ve azalışın ekonom dek
özetleyeb l r m.

yer n

s ze bu şek lde kısaca

ACI REÇETE

Ülkeye döv z g rer, para değer kazanır.
Yurt ç tasarruflar artar.
Kred fa zler yükseld ğ nde hem yatırım hem tüket m azalır.

Fa zler

Ekonom k büyüme yavaşlar.

arttığında

İst hdamın azalması, şs zl k oranlarının yükselmes beklen r.
Ş rketler yatırımlarını kısarlar.
Bunların doğrultusunda ekonom de yavaşlar.

Ülkeden döv z çıkar, para değer kaybeder.
Yurt ç tasarruflar azalır.
Kred fa zler azaldığından hem yatırım hem tüket m artar.

Fa zler

Ekonom k büyüme gel şmeye başlar.

azaldığında

Ş rketler yatırımlarını artırır.
Bunların doğrultusunda ekonom canlanır.

İlave verg kavramı se, thal ed lecek ürünlerden alınan Gümrük verg s ne laveten tahs l ed lecek verg
olarak b l nmekted r.

İthalatın azaltılması

İlave verg s n n
artıları

Üret c n n korunması
Car açığın düşmes
Döv z taleb n n zayıflaması
Verg gel rler n n artması

F yatların artması
Enflasyonun yükselmes
İhracatın yavaşlaması
Büyümen n yavaşlaması

İlave verg s n n
eks ler

D ğer ülkeler n karşılık verme ht mal

Kaynakça:
İlave Gümrük Verg s Nasıl Hesaplanır?
Fa z Artarsa veya Azalırsa Ekonom Nasıl Etk len r?

NURSEDA DURDU

DÜNYA ÜZERİNDE BİZ

21. yüzyılın başında, dünyada hızlı değ ş kl klerle karşı karşıyayız. Enerj ve kaynakların korunması
ç n modern teknoloj ler, mevcut let ş m düzey nde daha hızlı dolaşım, dünyayı daha y değ şt ren
değ ş kl kler n sadece b rkaçını tems l edeb l r, ancak bunların heps çevre ç n yararlı değ ld r.
Dünya, gezegen n yüzey n dönüştüren ve yen r sk faktörler n ortaya çıkaran nsan akt v tes
tarafından

yönet lmekted r.

Bunlar

arasında

şunu

söyleyeb l r z:

atmosferdek

CO2

konsantrasyonunda yaklaşık %30'luk b r artış sebeb yle yeryüzündek kuş türler n n yaklaşık dörtte
b r kayboldu, tatlı suyun yarısı nsan faal yetler nde kullanılıyor; bu sözde "su kr z ne “yol açıyor.
İnsan akt v tes gezegen n kl m n etk led ve tüm b yosfer değ şt rd . Tar hte emsals z olan bu değ ş kl kler,
tüm canlı organ zmaların sağlığını ve geleceğ n

etk led . Çevre sorununa uluslararası b r yaklaşım

gerekt ren tam b r ekoloj k kr zle karşı karşıyayız.
Doğal kaynaklar le nüfus arasında olması gereken denge
noktasının aşılması hava, toprak, su g b doğal kaynakları
tehd t

ederken

bu

kapsamda

CO2,

Ormanlarımız, Çölleşme, Çevre K rl l ğ

Ozon

Tabakası,

sorunlarını ele

alarak çözümler nden bahsedeceğ m.

CO2: Dünya'nın "b yokapas tes " bugün nsan türünün ht yaçlarını destekleme kapas tes n n %25' n aşıyor.
Küresel ısınma etk s , zamanla, atmosferden gelen bazı gazların, dünya yüzey ne gönder len kalor f k
radyasyonu emd ğ , kalor f k radyasyonla etk leş me g ren gazın ısıtıldığı ve ısıyı her yöne yen den
gönderd ğ gerçeğ ne dayanıyor. Gazların b r kısmı atmosfer n üzer nde sıralanır ve dünyanın ek ısınmasına
katkıda bulunur. Bu gazların yoğunluğundak artış, dünya yüzey n n ısınmasını bel rler ve sera gazı etk s
yaratır. Yıllık yaklaşık 6 m lyar Gt. CO2 her yıl troposfer ç ne ayıklanırken, yoğunluk yaklaşık 1,5 ppm le
büyüdü, bu nedenle geçen yüzyılda yaşanan %25 genel b r artış yanmanın yaklaşık %80'den sorumludur,
ger kalan yüzde ormansızlaşmadan kaynaklanmaktadır.
Son 30 yıldak sıcaklık ölçümler çok yıllı ortalamanın son 330 yıldak
ortalamadan

yaklaşık

0,50°C

daha

yüksek

olduğunu

göstermekted r. Ülkem zde yıllık ortalamanın 15,60 C'ye ulaştığı 2010
yılı sıcaklık ç n rekor b r yıl olarak tar he geçse de ardından 2018
yılında meydana gelen ısınma, dünyanın küresel b r kr z ç nde
olduğunu gözler önüne serd .

DÜNYA ÜZERİNDE BİZ
Ozon Tabakası:

Ozon, atmosferde 15.000- 45.000 m yüksekl kte yoğunlaşan ve b yosfer n öldürücü UV

radyasyonlarının etk s ne f ltre ve koruyucu rolü olan gazdır. Atmosfer k rl l ğ n n en büyük etk s ozon
tabakasının mod f kasyonu üzer nde h ssed l r. Oks jen n fotok myası, oluşumun neden n

değ l, aynı

zamanda ozonun tahr p ed lmes n de tems l edeb l r; ozon araştırmasında k rlet c maddeler n ve z
şekl ndek gazların etk ler n d kkate almalıyız.
1985 yılında, Antarkt ka üzer ndek ozon tabakasında b r "del k" fark ed ld . Daha sonra S b rya ve Kuzey
Afr ka’da fark ed len del k b r yıldan d ğer ne büyümeye devam ed yor.
Atmosferdek

ozon

çer ğ n n, ultrav yole radyasyonun küresel akışı ve bu dalgaların spektrumunun

hareketler üzer ndek azalması, ultrav yole radyasyonların ortalama b r artışına yol açab l r. Artış yüksek
dalga boyu alanında gerçekleş rse, b yoloj k etk ler tüm gezegensel ekos stem n bozukluğuna yol açacaktır.

Dünyamız, etk ler n st krarsız hava olayları olarak h ssett ğ m z kl m değ ş kl ğ sürec nded r. Gelecek hafta
Ormanlarımız, Çölleşme, Çevre K rl l ğ başlıkları ve çözüm yollarıyla yen den görüşmek üzere
Kaynakça:
The Intergovernmental Panel on Cl mate Change (IPCC)
Food and Agr culture Organ zat on of th Un ted Nat ons (FAO)
Nat onal Aeronaut cs and Space Adm n strat on (NASA)
The Un ted Nat ons Env ronment Programme
World Meteorolog cal Organ zat on (WMO)

EMRAH DUMAN

DÜNYA İNSAN
HAKLARI GÜNÜ

10 ARALIK 1948
Sadece 30 tane maddenin bizlere neler verdiğini biliyor muyuz?
İnsansın, hakkın ne?
72. yılını kutlayan haklarımız var!

II. Dünya Savaşı’ndan sonra bazı devletler b reylere tanınan hak ve özgürlükler n güvence altına alınması
kararında b rleşm şlerd r. 10 Aralık 1948; tüm nsanların doğal yapısındak onuru le eş t ve devred lmez
haklarını tanıma adına özgürlük, adalet temel alınarak üye devletler n, B rleşm ş M lletlerle ş b rl ğ ç nde
olması le İnsan Hakları Evrensel B ld rges lan ed lm şt r.
Bugünün “İnsan Hakları Günü” olarak anılmasının sebeb İnsan Hakları Evrensel Beyannames 500’den fazla
d le çevr lerek ülkelere kazandırılmasıdır. Bu 10 Aralık’ta, B ld rge 72. yılını kutlamaktadır.
B ld rge barış, adalet, eş tl k, özgürlük ve nsan onurunun korunmasını ve bunları güvence altına almayı
kapsayan ırk, renk, d n, c ns yet, d l, görüş, ulusal veya sosyal köken, mülk yet, doğum veya d ğer statüler
sebeb yle ayrım gözetmeks z n 30 madde yayınlar. Her b rey n hakkını düşünen ve kapsayıcı şek lde fade
eden bu b ld rgey , b lmes gereken özel b r kes m veya b r grup yoktur. Her nsan b lmel haklarının b r
b ld rgeye dönüştürülüşünü, bu b ld rgen n neler b ze hak görüp savunduğunu.
Pek , s zce nsanın savunulduğu bu b ld rge de ne olab l r?

DÜNYA İNSAN
HAKLARI GÜNÜ

Madde 1
Bütün nsanlar özgür, onur ve haklar bakımından eş t doğarlar. Akıl ve v cdanla donatılmışlardır,
b rb rler ne kardeşl k anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2
Herkes ırk, renk, c ns yet, d l, d n, s yasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken,
mülk yet, doğuş veya başka türden statü g b herhang b r ayrım gözet lmeks z n, bu b ld rgede
bel rt len bütün hak ve özgürlüklere sah pt r.

İlk k maddes n okuyup gördüğümüzde b ld rge hep m z eş t saymaktadır. K m olursak olalım, nerden
gel rsek gelel m, ney seversek sevel m, nsanız ve eş ts z. Eş t haklarımız olmalı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannames b z güçlend r r.
Hakkımızı savunacağımız b r konu olduğunda, el ndek b ld rge sana belged r. El ndek b ld rge sen n
savunucundur. Bu b ld rge belk de sen n b le aklına gelmeyen özgürlükler sana sunmuştur. C ns yet me
bakmadan, yaptığım ş sorgulamadan hakkımı savunan b r b ld rge var; buna a t özel b r gün de var. Pek ,
ben ne kadarını b l yorum? B ld rgede sadece nsansın ve eş ts n denmem şt r. Sağlık, özel mülk yet, özel
alan, kültürel yaşam, özgür f k rler, sanattan yararlanma, özel bakım ve yardım, çalışma özgürlüğü, oy verme
haklarını b ze sah p kılan b r b ld rgeden söz ed yoruz. Bugün hep m z b ze ver len haklar neler b r kez dönüp
bakalım ster m. Sadece ben değ l ya da bugün ş b r S v l Toplum Kuruluşunda bu konuyu anlatmak olan
herhang b r değ l, Hep m z, B ld rgem z b l p haklarımıza sah p çıkalım.

Soylu nsan,
hak ve adalet
her şeyden üstün tutar.
Konfüçyus

Kaynakça:
İnsan Hakları Evrensel Beyannames

HATİCE YİNANÇ

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ EĞİTİMLERİMİZİN
BİLGİLERİNİ PAYLAŞIYORUZ.

B reyler İç n F nansal Okuryazarlık Eğ t m
Tar h: 16 Aralık 2020
Saat: 16.00 - 18.00

BAŞVURU İÇİN
TIKLAYIN.

F nansal R sk Yönet m Eğ t m
Tar h: 14 Aralık 2020
Saat: 14.00 - 16.00

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. Sayı
34. Sayı
35. Sayı

Yarışma İçer ğ
Yarışma ayda b r defa düzenlenecekt r.
Yarışma tar hler

Şu an okuduğun 36. Sayı

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.

DAHA FAZLA BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN.

