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Hemen hemen herkes zaman zaman finansal zorluklarla 
karşı karşıya kalır. İş değiştirildiğinde, arabalar bozulduğunda 
ve çocuklar yeni birtakım faaliyetlere başladığında bütün bu 
masrafları nasıl karşılayacağınız konusunda endişe duymanız 
normal bir durumdur. Maddi boyutu düşündüğünüzde ve 
finansal fırtınayı nasıl atlatacağınızı sorguladığınızda yalnız 
değilsiniz. Neyse ki hayatınızda veya dünya ekonomisinde 
ne tür değişiklikler olursa olsun sağlam finansal ilkeler daima 
sağlam kalır.

Mali durumunuzu kontrol altına alma yeteneğiniz konusunda endişe duyuyorsanız 
işte finansal huzura kavuşmanıza yardımcı olabilecek beş basit ilke.

Önceliklerinizi belirleyin
Genel finansal görünümü değiştirmenin ilk adımı günlük harcama 

alışkanlıklarınızı incelemektir. Bu, paranızın nereye gittiğini daha iyi anlamanıza 
yardımcı olur. Öğle yemeğini dışarıda yemek veya eğlence paketlerine abone olmak 
gibi küçük satın alımların haftalar veya aylar geçtikçe ne kadar önemli tutarlara 
ulaşabileceğini fark edeceksiniz.

Harcama alışkanlıklarınızı kontrol etmenin bir yolu, sabit gider olmayan şeyler için 
sadece nakit kullanmaktır. Bunu denemek için bankadan bir hafta boyunca ihtiyaç 
duyacağınızı düşündüğünüz kadar para çekin. Bu, gerçekten ihtiyaç duymadığınız 
şeyler için daha çok borca girmekten kaçınmanızı ve harcamalarınızı sadece sahip 
olduğunuz parayla sınırlı tutmanızı sağlar. Haftanın sonunda oturun ve ne kadar 
harcadığınıza bakın ve durumu, bu kısıtlamalar olmadan geçirdiğiniz bir haftayla 
karşılaştırın. Ne kadar harcamadan kaçındığınızı görünce şaşırabilirsiniz!

Ek bir iş yapmayı düşünün
Banka hesabınızı doldurmanın en iyi yollarından biri ekstra bir gelir kaynağına 

sahip olmaktır. Bu herkesin yapabileceği bir şey olmasa da para biriktirme ve 
borçları ödeme sürecini hızlandırır. Ek bir iş yapabiliyorsanız, kendi evinizin 
konforundan para kazanmak için birçok fırsat mevcuttur.

İnsanlarla aranız iyi mi ve sağlam ilişkiler kurabiliyor musunuz? Sağlık ve iyi 
yaşam konusunda tutkulu biri misiniz? Kendi çalışma programınızı belirlemenize 
ve gelirinizi artırmanıza olanak veren bir fırsat yakalamayı mı bekliyorsunuz? 
Önünüzdeki tüm olanakları gözden geçirin ve bunların artıları ile eksilerinin bir 
listesini çıkararak seçeneklerinizi azaltın. Ek bir işe başlamanın düşündüğünüzden 
daha kolay olduğunu keşfedebilirsiniz.
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Borç geri ödemelerinizi birleştirin
Çoğumuzun, ödemeye çalıştığı birkaç tüketici borcu vardır. Bunlar tek tek küçük 

olsa da, toplamı alındığında genellikle hızla artar ve bizi bunaltır ve de finansal 
yolculuğumuzdaki ilerlemeyi sekteye uğratır. Size gelen fatura sayısını azaltmak için 
borç geri ödemelerinizi birleştirmeyi düşünün.
   Bu, uygulanması basit olan bir prensiptir. İster bir sağlık faturası, ister mağaza 
kredi kartı veya bir araba ödemesi olsun, en küçük borcunuzu belirleyerek işe 
koyulun. Bu tutar tümüyle ödenene kadar, bu borç için her ay elinizden geldiği kadar 
çok para ayırın. Daha sonra bu tutarı her ay sıradaki en küçük borcunuzu ödemek 
için kullanın. Kısa bir süre sonra bu borç da ödenecek ve bu işleme, eviniz için 
olanlar gibi önemli borçları kapatmak için daha büyük ödemeler yapana kadar devam 
edebilirsiniz. Daha küçük borçların ödenmesiyle birlikte, bu paranın bir kısmını ek 
gelirinizi artırmak için evden yapılan bir iş kurmak gibi başka finansal fırsatlar sunan 
yatırımlar için kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir kara gün fonu oluşturun
Hepimiz “Ak akçe kara gün içindir" atasözünü duymuşuzdur, ama kaçımız bunu 

gerçekten yapıyoruz ki? İyi niyetli olsak da, araba tamiri veya sağlık sorunları gibi 
beklenmedik harcamalar hedeflerimizi geciktirme eğilimindedir. Acil durumlarda 
kullanabileceğiniz bir fona para yatırarak bu sürpriz faturalara karşı avantaj kazanın 
ve yüksek faizli finansmandan kaçının.

Başarılı bir kara gün fonu için iki anahtar nokta var. Birincisi, her ödeme 
aldığınızda bunu otomatik bir işlem hâline getirmektir. Düzenli maaşınızın bir 
kısmının doğrudan fona yatırabilirsiniz. Bu büyük miktarda bir para olmak zorunda 
değil; önemli olan bunu sürekli yapmaktır. Evden yapılan bir işten elde edilen ekstra 
kazançlar bu fona sadece normal gelirinizle elde edebileceğinizden çok daha hızlı bir 
şekilde ek para koymanıza yardımcı olabilir. İkinci önemli nokta ise gerçek bir acil 
durum olmadıkça o paraya dokunmamanızdır. Disiplinli davranırsanız bu sizi önemli 
finansal sıkıntılardan kurtarabilir ve gelecekte başarılı olmanızı sağlayabilir.

Yazıya dökün
Pek çoğumuz maddi durumumuz söz konusu olduğunda kendimizi aydan aya, 

gerçek bir amaç veya hedef olmadan yaşıyor durumda buluyoruz. Ekstra paramız 
olduğunda gereğinden fazla para harcıyoruz ve işler sıkışınca parasız kalıyoruz. 
Sağlam bir hedefe sahip olmak, finansal olarak doğru yolda ilerlemenize yardımcı 
olur. Zaman ayırıp hedeflerinizi yazıya dökün, herkesin kendisini bunları 
gerçekleştirmeye adamasını sağlamak için bunları sevdiklerinizle tartışın ve bu 
hedefleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapın.
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Bir tatile çıkmayı hayal ediyorsanız bunu, gerçekleştirmek için bir planı yazıya 
dökün. Daha sonra bu hedeflere sadık kalmanıza yardımcı olması için düzenli 
olarak göreceğiniz bir noktaya hatırlatıcı notlar yerleştirin. Planınıza ulaşma 
yolundaki ilerlemenizi kaydedin.

Finansal hedeflerinize ulaşmakta zorlanıyorsanız, iki seçeneğiniz vardır: 
Gereksiz harcamaları kısmayı deneyebilir veya ekstra para kazanmanın bir yolunu 
bulabilirsiniz. Makul oranda başarılı bir yan iş bile evinizden ve ucuz bir şekilde 
yürütülebilir ve her ay sizi gerçek finansal huzura yaklaştırabilecek yüzlerce dolar 
getirebilir.
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Sağlam finansal prensipler disiplinli olmaya dayanır. Önde 
gelen uzmanlar paralarının nereye gittiğini bilir ve 
başarılarına yatırım yaptıklarından emin olurlar. Her şeyden 
önemlisi, finansal esenliklerine aktif bir yaklaşım sergilerler. 
Borçlarınızı azaltarak ve başarmak istediklerinize odaklanarak, 
gerçek bağımsızlığa giden yolda adım atmaya 
başlayabilirsiniz.

Kyäni, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanın sağlam finansal kararlar 
almasına, ek gelir elde etmesine, sağlıklarını desteklemesine ve hayatlarının her 
alanında onlara yardımcı olacak yeni iş becerileri geliştirmesine yardımcı olmuştur. 




