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MODÜL 1 // FİNANSAL FUTBOL PROGRAMI
Visa Finansal Futbol’a hoş geldin. Sahip olduğun finansal kaynakları etkili şekilde kullanmanın yaşı yoktur.
Şimdi sen de “Hedefler, Bütçe, Harcamalarım, Birikimlerim ve Yatırımlarım, Borçlarım ve Banka Kartım”
başlıkları ile hayatını değiştirecek adımlar atabilirsin. O halde paranı yönetmeyi şimdiden öğrenerek harika
bir hayata yelken aç.
Senin de herkes gibi hayallerin var. Hayallerine ulaşmak için yapman gereken yalnızca bir tek şey var:
Onları hedeflere dönüştürmek.
Bunu hayallerin üzerine mantıklı planlar yaparak ve bu planları uygulayarak yapabilirsin.
Hayal kurmak bizi motive eden bir eylem olmasına rağmen; gerçeğe dönüşebilmesi için hedefe
dönüşmesi gerekir. Bunu yapacak olan sensin.
Plan yapman; hayallerini sıraya dizmeni sağlayacağı gibi, onları ne zaman gerçekleştirebileceğini de sana
tablo olarak sunar.
Hedeflerini belirlerken ve onlara emin adımlarla ilerlerken başarılı olman için gereken bazı noktalara dikkatle
göz atalım:
İlk olarak, hedefin kesin hatlarıyla belirli, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olmalı: Mesela “30 yaşımda milyoner
olacağım!” dersen tabii bu da bir hedeftir, ancak mantıksız bir hedeftir. Bunun yerine “Her ay 100 TL
biriktireceğim” gibi üzerinde plan yapabileceğin, gerçekçi hedefler koyarsan, hedefine kilitlenmen daha
kolay; dolayısıyla da başarın kaçınılmaz olur.
Hedeflerin birden çok olabilir. Yapman gereken sadece; hangisine öncelik vereceğini belirlemek ve onları
sıraya koymaktır.
Bu hedeflere ulaşacağın zamanı ay, gün, yıl -hatta saat- olarak yazmalısın.
Bütün bunlardan sonra hedeflerini sık sık gözden geçirip ve yeniden değerlendir. Geçen zaman
düşüncelerini ve hayallerini değiştirebilir ya da hayat bazen planladığının dışında gelişebilir. Bunlar
hedeflerinde sapmalara, gecikmelere neden olabilir; öncelik sıralaman değişebilir. Bunlar seni yıldırmasın,
hayatta her şey mümkündür.
Hedeflerine yürürken küçük adımlarla yürü ve gerçekçi ol. Örneğin; “Bilgisayar alacağım.” diye bir hedef
belirlerken bu parayı bir haftada biriktirmeyi bekleme.
Son olarak bir öneri: Hedeflerinin resimlerini çiz ya da bir yerlerden kes. Daha sonra bu resimleri her zaman
görebileceğin yerlere koy, yapıştır. Böylece onları hep hatırlarsın.
Bu noktalar sana hedefine ilerlemende çok faydalı olacaktır.
Yine de, bildiğin gibi hayalini kurup olmasını istediğimiz şeylerin temelinde genellikle finansal kaynaklar
yatıyor. Yani hedefleri gerçekleştirmek için en önemli olmazsa olmazımız para.
Para nedir?
Para sadece bizi hedeflerimize götüren araçtır. Bu yüzden onu bir amaç değil, araç olarak görmeli ve bu
aracı iyi yönetebilmelisin. Bunun yolu ise ilk olarak bütçe yapmaktan geçer.
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Bütçe nasıl yapılır?
Bütçe yapmak başta biraz karmaşık ve zor gibi görünebilir ama aslında yalnızca bir kalem ve bir deftere
sahip olarak yapabileceğin basit bir aktivitedir.
Sahip olunan para miktarı ne kadar olursa olsun parayı yönetebilmek için bütçe yapmak gerekir. Bütçe
yapmanın detaylarına bakalım:
Öncelikle bütçenin geçerli olacağı tarihleri belirle.
Sonra gelir kısmına, para gelecek yerleri ve buralardan ne kadar para geleceğini tek tek yaz.
Sonraki adım ise birikimini belirlemek olmalı. Çünkü birikimini harcamalarından sonra değil, tam tersi
öncesinde yapmalısın. Böylece her ay ya da hafta, hedefin için ne kadar biriktireceğin net olacaktır.
Birikimini kenara ayırdıktan sonra giderlerini kalan para ile karşıla.
Ardından giderleri yaz. Harcamalarını kalem kalem belirle. Örneğin; kıyafet, yemek, kontör, eğlence…
Paranın miktarına göre her bir kalem harcaman için kendine bir limit koy. Mesela “Kontör için 20TL’den
fazla harcamayacağım” gibi.
Bütçen böylece hazır olur. Bundan sonra yaptığın plana göre davranmalı, sorun olan yerleri not almalı ve
gelecek ayı ya da haftayı planlamalısın.
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Harcamalar
Para harcamayı herkes sever. Kolay ve anlık bir eylemdir. Hatta bunu yaptığımız zaman kendimizi güçlü
hissediyor sanırız. Ama asıl güç harcamalarımızı kontrollü ve başarılı yaptığımız zaman ortaya çıkar.
Harcamalarını kontrol edebilmek için:
Bir ‘Harcama Günlüğü’ edin. Bu küçücük defterin çok yardımı dokunur. Harcama günlüğüne yaptığın her
harcamayı yapar yapmaz yaz. Bir suyu, bir simidi bile… Ay sonunda aylık harcamalarını gözden geçir ve
sınıflandır. Bütçeni bu harcamalara göre düzenle. Yaptığın ufak harcamaların toplamda ne kadar büyük bir
meblağ oluşturduğuna inanamayacaksın.
İstek mi? İhtiyaç mı?” karar vermek için ‘10 Saniye Kuralı’nı uygula.
Kendi kendine şunları sor:
Bu benim için istek mi ihtiyaç mı? İstekse; bu ay bu istek için bütçemde yer var mı?
Evde buna benzer bir şeyim var mı?
Satın alsam bunu ne kadar süre kullanacağım?
Gerçekten ihtiyacın yoksa, yani yalnızca istekse ve gereksizse, yerine koy; kendinle gurur duy!
Altın kuralı her zaman hatırla: Her ay gelirinden az harca!
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Birikimlerin ve Yatırımların yönetimi
Hedeflerine para biriktirerek yaklaşırsın. Bugün sahip olamadığımız bir şeye para biriktirerek ilerde sahip
olabiliriz.
Birikimin ilk kuralı, bunu disiplinli yapmaktır. Gelirine göre; her gün ya da her ay düzenli bir şekilde
biriktirmelisin ve bu parayı ayrı bir yerde tutmalısın. Birikimin ideal oranı gelirinin en az %10’u kadar
olmalıdır.
Tabii, birikim için ayırdığın paran evde durursa sabit kalır. Hatta uzun zaman yerinde kaldığında enflasyon
dolayısı ile değer kaybeder.
Enflasyon mal, hizmet fiyatlarının genel ve sürekli olarak artmasıdır. Enflasyon paranın alım gücünü azaltır.
Örneğin enflasyon oranının yıllık olarak %6 olarak açıklandığını varsayalım. Bu durumda evde duran birikimin
yıllık %6 oranında değer kaybediyor demektir.
Paranın durduğu yerde değer kaybetmesi içim, yatırım yaparak değerlenmesini sağlayabilirsin. Bunun için
de bir yatırım uzmanına danışılmalısın. Ailen aracılığıyla bir finans kurumuna başvurabilir ve paranı hangi
yatırım aracına yönlendireceğine karar verebilirsin.
Sıra yatırıma geldiği zaman ise acele etmemelisin. Vadeli Mevduat, Hazine Bonosu, Yatırım Fonu, Altın
Hesabı ve Hisse Senedi gibi çeşitli yatırım araçlarını duymuşsundur. Ama bilmediğimiz yatırım araçlarına
para yatırmamalıyız. Öncelikle yatırım araçlarını araştır, mümkünse bir uzmandan yardım al.
Yatırım konusunda dikkat etmen gereken en önemli unsur risktir. Bu yüzden yatırımlarını tek bir yerde
tutmak yerine, riskli, orta riskli ve risksiz olarak 3’e ayırarak planla.
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Borçlar ve banka kartları
Geri verilmek üzere alınan ve ödenmesi gereken paraya borç denir. Borç alırken veya verirken iki duruma
mutlaka dikkat et: Her zaman samimi ol ve sözüne sadık kal.
Öncelikle borç konusunu iyi borç ve kötü borç olarak ikiye ayırmalısın. İyi borca eğitim kredisi gibi
geleceğine yatırım yapacağın borçları örnek gösterebilirken, kötü borçlara ise başkalarını etkilemek için
yaptığın çok pahalı harcamalar örnek olabilir.
İnsanların paralarını yatırmak için bankaları tercih etme sebepleri; güvenli olması, paranın gelir sağlaması
ve üzerimizde nakit taşımadan işlem yapabilmemize olanak vermesidir. 18 yaşından küçüklerin bankada
hesap açtırabilmesi için velisiyle birlikte bankaya gidip sözleşme imzalaması gerekir.
Bankalar bize bu hesabımız doğrultusunda bir kart verir. Bu kart hesabındaki paradan ödeme yapmanı
sağlar, yani hesabında para yoksa harcama yapamazsın. Banka kartının bir diğer kolaylığı ise yaptığın
harcamaları bankadan kontrol ederek hesabını kitabını kolayca yapabilmendir.
Banka kartını ve şifreni kimseye vermemen gerektiğini aklından çıkarma. Ayrıca kartının üstünde ve
arkasında yazan numaraları da kimseyle paylaşmamalısın.
Eğitimimizin sonuna geldik. Hayatını değiştirecek birçok bilgi aldın, paranı daha iyi yönetmenin yollarını
bir bir öğrendin. Paranı iyi yönetmek demek, hayatını iyi yönetmek demektir.
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