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FİNANSAL BİLİNÇ PROGRAMI
HAFTALIK GÜNDEM

HAYATA HAZIRLANMANIN
5 KRİTERİ

FİNANSAL SÖZLÜK

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI

Hepimiz geleceğe hazırlanıyoruz.
Bunu gelecekte en rahat
edebileceğimizi düşündüğümüz
kriterlere göre belirliyoruz. Peki
doğru mu yapıyoruz?

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

4 - NİTELİKLİ EĞİTİM
2020 yılında 260 milyon çocuk
okula gidemiyor.
Nedenini ve
yapabileceklerimizi sizler için
derledik.

HAYATA HAZIRLIK

Gençler çeş tl sosyal ve k ş sel sebeplerle ün vers telere devam ederken b r yandan da
kend ler n ş hayatına nasıl hazırlamalılar? Bugün bu sorunun yanıtını yakından tak p
ett ğ m ve yazılarını severek okuduğum Bora Özkent’ n b r yazısından alıntılar yaparak
anlatmak st yorum. S zlere de Bora bey tak p etmen z öner r m.
Bugün hem ülkem z n hem de dünyanın koşulları ve g d şatı geleceğe hazırlanan
gençler müth ş zorluyor. B r yandan yapay zeka g b teknoloj ler bazı meslekler
ortadan kaldırıyor ya da önemler n azaltıyor. B r yandan da s yas ve ekonom k
gel şmeler gelecekle lg l müth ş bel rs zl kler yaratıyor.

Sadece Türk ye’de değ l, bütün dünyada bu salgının etk s yle büyük şs zl k dalgaları gel yor.
Pek , böyle b r ekos stem n ç nde gençler geleceğe nasıl hazırlanmalılar? Ve daha da öneml s
doğru şek lde hazırlanıp hazırlanmadıklarını hang kr terlere göre ölçeb l rler? İşte bu yazıda
Bora Özkent b ze bazı kr terler sayıyor.

1-K ş sel olarak hemen satab leceğ n z ya da
gel şt rmekte olduğunuz somut b r becer n z
var mı?
Bugün p yasada talep gören b r becer n z varsa bunu
b reysel olarak satab l rs n z. Örneğ n Armut.com
sayes nde tes satçılık ya da elektr kç l k

şler

le

taleplere cevap vereb l rs n z. Bu tür platformları
nceley n ve popüler becer ler keşfed n. Bu alanlarda
kend n z gel şt r r ve zaman ç nde s zden memnun
b r müşter k tles yaratırsanız sırtınız b r daha yere
gelmez.
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2-Başkasına

öğreteb leceğ n z

anlattığınızda onların

lg s n

ya

da

çekecek ne

b l yorsunuz?
İş dünyasının hızla değ şen ht yaçlar nsanları sürekl
olarak eğ t mle kend ler n

güncel tutmaya

t yor.

Ayrıca yerleş k medyadan sıkılan nsanlar daha lg nç
çer kler

ç n bağımsız

çer k üret c ler n n sosyal

medya kanallarına adeta akın ed yorlar.

Pek s z n başkalarına öğreteb leceğ n z ya da anlatab leceğ n z lg nç b r şeyler var mı? Ve bu
anlatıyı yazı, v deo, podcast, an masyon g b kanallar üzer nden etk l b r şek lde sunmak ç n
temel becer lere sah p m s n z?
Bu sorulara yanıtınız olumluysa hemen şe koyulun. Ücretl eğ t m, mentor ng, reklam gel r ,
fenomen pazarlaması g b çeş tl para kazanma modeller s z bekl yorlar.
Yok eğer bu becer ler n z n yeter nce güçlü olmadığını düşünüyorsanız y ne hemen harekete
geç n. Yen şeyler öğrenmeye başlamak ç n asla geç değ l.

3-Hızlı büyüyen sektörlerde aranan n tel klere
sah p m s n z?
Günümüzde bazı sektörlerde çok hızlı büyümeler
yaşanırken d ğer bazılarında se şler h ç y değ l.
Yazılım, yapay zeka, blockcha n, sanal gerçekl k, uzay,
genom, m krob yoloj
alanlarda müth ş

ve d j tal oyun tasarımı g b

ş fırsatları var ama geleneksel

medya ve perakende can çek ş yorlar örneğ n.
Hem

ün vers te

seç m n zde,

hem

de

k ş sel

gel ş m n zde kend n z bu tür büyüyen sektörler ç n
hazırlamalısınız.
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Öner m bu sektörlerdek yerl ve yabancı ş rketler n ş lanlarını ncelemen z, ht yaç
duyulan becer setler n keşfetmen z, daha sonra da bu becer ler gel şt rmek ç n
formal ve nformal eğ t mlere saldırmanız.

4-S z

ler ye taşıyacak b r networkünüz var

mı?
Çeş tl

alanlardak

değerlend r r,

nsanlarla tanışma fırsatlarını

başkalarına

yaparak onların gönüller n

bazı

küçük

y l kler

kazanırsak güçlü b r

networkü nşa edeb l r z. Ve bu network sadece ş
bulmanızda
nsanlar

yardımcı

k ş sel

olmaz.

gel ş m n ze

Networkünüzdek
ve

çeş tl

fırsatları

görmen ze de yardımcı olurlar. Sonuçta hep m z
çevrem zdek nsanlar kadar güçlüyüz.

5-Renkl deneysel ve zeng n deney mlerle dolu b r
hayat sürdürüyor musunuz?
Sırt çantanızı kapıp çalışarak para kazanacağınız seyahatlere
çıkmak, yepyen

nsanlar, f k rler ve kültürlerle tanışacağınız

ortamlara g rmek, yen şeyler öğrenmek ç n günlerce eve
kapanmak, yen , zor ve b raz da korkutucu şeyler denemek
lk akılıma gelenler. Bu tür zeng n hayatlar yaşayan nsanların
ler de ne yapmak sted ğ n daha y b len, kararlı ve becer kl
b reylere dönüştükler n defalarca gözlemled m.
Evet yazı burada b t yor. Bora bey haklı mı s zce, ne ders n z?
Görüşmek üzere...
Kaynakça:
Gençler İç n Hayata Doğru Hazırlandıklarını Ölçeb lecekler 5 Kr ter

SÜEDA TAYLAN

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

SAKLAMA HİZMETİ
Sermaye p yasası faal yetler

sebeb yle veya emanetç

sıfatıyla veya dare etmek ç n veya tem nat olarak veya her
ne nam altında olursa olsun, sermaye p yasası
faal yetler yle l şk l olarak kayden veya f z ken tevd veya
tesl m
ed len
sermaye
p yasası
araçlarına
l şk n
h zmetlerd r.

TERTİP
Dolaşımdak banknotların graf k tasarım ve boyutları
dışında; yetk l mzalarında, mot f veya renkler nde,
kullanılan
baskı
tekn kler nde,
güvenl k
özell kler nde değ ş kl k yapılarak dolaşıma çıkarılan
banknotlardır.

ULUSLARASI YATIRIM POZİSYONU
Uluslararası yatırım poz syonu, b r ekonom dek yerleş k k ş ler n
yurt dışı yerleş k k ş lerden olan f nansal alacakları le rezerv varlık
olarak tutulan altın şekl ndek f nansal varlıklarının ve yerleş kler n
yurt dışı yerleş k k ş lere olan f nansal yükümlülükler n n bel rl b r
tar htek stok değer n gösteren stat st kt r.

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

VADELİ İŞLEMLER SÖZLEŞMESİ
İler tar hl şlemler anlamındadır. Bell b r kıymet n önceden
bel rlenm ş b r f yattan y ne önceden bel rlenm ş b r tar hte
tesl m ed lmes n öngörür. İşlemler, genell kle organ ze
p yasalarda değ l, alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmes le
tarafların ht yaçları doğrultusunda gerçekleşt r l r. Döv z,
menkul kıymet, mal g b alım-satıma konu araç üzer nden
düzenleneb len bu tür kontratlar f yat r sk n bertaraf
etmen n yanı sıra spekülat f amaçlara da yönel k olab l r.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ
Banknotun tedavülden kaldırıldığı tar hten
değer n tamamen kaybedeceğ 10 yıllık süred r.

başlayarak

YENİDEN YAPILANDIRMA
B r f nansal p yasa altyapısı kuruluşun, katılımcı temerrüdü veya ( ş,
operasyonel veya d ğer yapısal zayıflıklar g b ) d ğer nedenlerle
ortaya çıkan ve normal mekan zmaların kullanılmasına rağmen
çözülemem ş olan herhang b r karşılanmamış kayıp, l k d te
sıkışıklığı veya sermaye yeters zl ğ problem n n çözülmes amacıyla,
bağlı olduğu lg l mevzuat, kend ç kural ve prosedürler ve
sözleşmeye bağlı yükümlülükler
le uyumlu olarak, önceden
oluşturulmuş ancak tükenm ş olan f nansal kaynakların kmal
ed lmes
ve çeş tl
l k d te düzenlemeler n
de
çeren tüm
faal yetler d r.
Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

UĞURCAN TOP

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli
eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam
boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları projesi kapsamında 2030 yılına kadar
her çocuğun okula gitmesi ve eğitim görmesi yönündeki hedefine yönelik çalışmalarına
rağmen, 2020 yılında dünya genelinde ilk ve ortaokula gidemeyen tam 260 milyon çocuk
olduğunu araştırmalar açıklıyor. Hızlıca bu konu ile ilgili gerekliliklerin yapılması için adımlar
atılmazsa bu sayı 10 yıl içinde 825 milyon çocuğu (dünyadaki genç nüfusun yarısı) bulacak.

ÇOCUKLARIN NİTELİKLİ EĞİTİM
HAKKINDAN YARARLANAMAMALARININ
20 NEDENİ
1. Eğitim Kurumlarına Yönelik Saldırılar

11. Öğretmen Eksikliği

2. Çocuk İşçiliği

12. Dil

3. Çocuk Evliliği

13. Doğal Afetler

4. İklim Değişikliği

14. Regl

5. Savaş / Çatışma

15. Hamilelik

6. Engellilik

16. Yoksulluk

7. Maddi Kaynak

17. Askerlik

8. Cinsiyet

18. Mülteci Krizleri

9. Açlık

19. Temizlik

10. Okul Ulaşımı

20. Şiddet

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli
eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam
boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Okula gidemeyen çocukların sayısı

2005
51 Milyon Çocuk

2020
260 Milyon Çocuk

2030
825 Milyon Çocuk

NELER YAPABİLİRİZ?
Eğitim temel bir insan hakkı ve insanların kendilerini eşitsizlik ve yoksulluktan
kurtarabilmelerine imkan sağlayan bir araçtır. Kapsayıcı ve kaliteli eğitim diğer Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları'nın 2030’a kadar gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.
En genel yapılabileceklerimiz:
Hükümetlerimizden eğitime hem politika belirlemede hem de uygulamada öncelik
vermelerini isteyebiliriz.
Bireysel olarak yapabileceklerimiz:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek, katılmak.
Tüketim davranışlarımızı değiştirmek, üretimlerimizi bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak
çözümlerle oluşturmak.
Eğitim alanında faaliyetler yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına katılmak,
destek olmak.
Özetle:
Herkesin eşit şartlarda, barış içinde, tüm haklarına sahip bir dünyada yaşayabilmeleri için
daha duyarlı olabiliriz ve her beraber daha iyi bir dünya için katkı sağlayabiliriz.
Kaynakça:
N tel kl Eğ t m_Küresel Amaçlar
N tel kl Eğ t m_UN Global Compact Network Türk ye
N tel kl Eğ t m: Neden Öneml ?
2020 Yılında Hala Okula G tmeyen 260 M lyon Çocuk Olmasının 20 Sebeb
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YAPRAKLAR
DÖKÜLÜRKEN ZOOM
BULUŞMALARIMIZIN
FORMATINI
RENKLENDİRDİK!

SEVGİLİ YAZARLAR;
YAZILARINIZI 3 DAKİKA İÇİNDE
ANLATMAYA,
SEVGİLİ OKURLAR; YAZARLARIN
3 DAKİKA MEYDAN OKUMASINA
TANIK OLMAYA,

HAZIR MISINIZ?
O ZAMAN
YENİ FORMATIMIZLA
YİNE YENİ YENİDEN!
5 EKİM 2020 PAZARTESİ
19:30 'DA
GÖRÜŞMEK ÜZERE!

