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FİNANSAL SÖZLÜK

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI

Sizin için güzel bir hikayemiz var.

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

5- TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliğinin kadınların
hayatına yansımalarını ve
yapabileceklerimizi sizler için
derledik.

DOLU FİNCAN

Bugün s zlere b r h kaye anlatmak st yorum. H kaye d nlemey ; ster çocuk olalım ster
yet şk n hep m z çok sever z. H kayeler aynı zamanda vermek sted ğ m z mesajı
vermek ç n de çok y b r yöntemd r. D nley c n n de aklında anlattığınız konu değ l
aslında o h kaye kalır. Geçen haftalarda yaptığımız Gündem Buluşmasında b zler n y
b rer h kaye anlatıcısı olmamız gerekt ğ nden ve bunun en y yolunun da bol bol
okumak ve yazmak olduğundan bahsetm şt m. Bu nedenle bugün bu konuyu s zlere
b r örnekle anlatmak sted m.
Hayd çayınızı, kahven z alın ve yaslanın arkanıza. Hazır mısınız?

Yaşlı usta, kapısının ısrarla vurulmasıyla sarsılarak der n düşünceler nden sıyrıldı ve kapıya
yöneld . Kapıdak y g y ml , zeng n görünümlü adam davet beklemeden çer g rd . Nefes b le
almadan kend n tanıtmaya başladı. “B lmel s n k saygıdeğer usta...” ded “...bugün karşına
gelen
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danışmanlarından b r y m. Kral bana sormadan parmağını b le kımıldatmaz. Bulunduğum
konuma gelmem kolay olmadı. En y ustalarla çalıştım, en katı öğret lere uydum, sürekl
kend m gel şt rmeye çabaladım. Sen n b lg n ve öğret ler n de pek çok k ş tarafında tavs ye
ed ld ve bunun ç n sen görmeye geld m.”
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bekleyen usta, bu davets z m saf re b r f ncan çay çmey tekl f
ett . Usta, f ncana çay doldururken adam hala başarılarını
sıralamaya devam ed yordu. F ncan dolmuştu fakat, yaşlı usta,
çay f ncandan taşıp masaya ve m saf r n kucağına akmaya
başlayana kadar devam ett . Üzer ne çay dökülen adam ayağa
kalktı ve ıslanan paltosunu s lkeleyerek yaşlı adama “F ncanın
dolduğunu görmüyor musun? N ç n hala doldurmaya devam
ed yorsun?” d ye bağırdı.

DOLU FİNCAN
Yaşlı usta; “Sen n z hn n evlat...” ded “...bu f ncan g b , yen b lg ler almayacak kadar
dolu. G t ve onu boşalt. Bana boş b r f ncan g b b r z h nle gelene kadar da sana
öğretecek b r şey m yok.”
Kıssadan h sse; İş hayatımızın ya da özel hayatımızın yüksek temposu ç nde çoğu kez
ht yaçlarımız yer ne, yapmakla görevl olduğumuz şeyler yer ne get rme duygusuyla ve
görev b l nc yle yapmaya çalışırız. Oysa yen b r şe veya yen b r g r ş me başlamadan önce
kend m z d nlemem z bu şey yapmak ç n b z mot ve eden şeyler sorgulamamız gerekl .
Yan , yen b r şe başlamadan önce DUR ve KENDİNE SOR: “Bu yen l ğe hazır mıyım? Bunu
başarab l r m y m? B lg m bu ş başarmam ç n yeterl m ?"
Unutmayın k bazen; her şey unutmak, her şeye yen den başlamak ve kend n ze yen
fırsatlar vermek daha başarılı olmak ç n en y yol olab l r. Eğer hayat felsefen z “Ne olmak
sted ğ n z değ l de, ne yapmak sted ğ n z” olursa her zaman öğrenmeye açık, boş b r
z hne sah p olab l rs n z. Yen yazılarda görüşmek üzere.

SÜEDA TAYLAN

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

AYRIŞTIRMA
Kuponlu b r menkul kıymet n anaparası ve kuponlarının
ayrı ayrı şlem göreb lmes amacı le ayrıştırılmasını fade
eder. Amaç, özell kle uzun vadel kuponlu hraçların
yatırımcı açısından kullanım alanını gen şletmek ve bu tür
hraçların taleb n artırmaktır. Haz ne Müsteşarlığı bu
amaçla hale le hraç etm ş olduğu DİBS'ler ve doğrudan
satışını yaptığı K ra Sert f kalarını anapara ve kuponlarına
ayrıştırab lmekted r.

BANKALARARASI TAKAS ODALARI MERKEZİ
Çekler n bankalar arasında hesaben mutabakatını sağlamak amacıyla 1985 yılında TCMB
tarafından kurulmuş olan, tüzel k ş l ğ ha z b r ödeme s stem d r. BTOM’da TCMB
tarafından çıkartılan Tebl ğ esaslarına uygun Türk l rası çekler şleme alınmaktadır. S stem
netleşt rme esasına göre çalışmaktadır. Bünyes nde çekle şleyen hesapları bulunan ve
bankalararası takas odası kurulu yerlerde şubeler olan bankalar, bankalararası takas
odalarının faal yetler ne en az b r şubeler le katılmak zorundadırlar. BTOM’da çek takası
şlemler , 30 Ek m 2013 tar h nden t baren faal yete geçen Yen Elektron k Çek Takas
S stem le elektron k ortamda çeke l şk n b lg ler n let lmes esasına dayanılarak
yapılmaktadır.

ÇEKİRDEK YÜKÜMLÜLÜKLER
Bankacılık sektörünün yurt ç ndek tasarruf sah pler nden sağladığı mevduat kaynaklı
f nansman genel olarak çek rdek yükümlülükler olarak adlandırılmaktadır. Çek rdek
yükümlülükler ekonom n n büyüklüğü ve hane halkının servet yle orantılı şek lde
büyüdüğünden bankaların kred gen şlemes ç n ekonom n n temeller yle uyumlu b r
kaynak olarak kabul ed lmekted r. Kred ler n mevduattan hızlı büyüdüğü kred
gen şlemes dönemler nde bankalar çek rdek olmayan yükümlülüklere yönelerek
f nansal s stemdek makro-f nansal kırılganlıkları besleyeb lmekted r.

HERKES İÇİN
FİNANSAL SÖZLÜK

ELEKTRONİK MENKUL KIYMET TRANSFER
SİSTEMİ
Menkul kıymetler n bankalar arasında aktarımının ve mutabakatının, elektron k
ortamda gerçek zamanlı ve kayd olarak yapılmasını sağlayan menkul kıymet
mutabakat s stem d r. EMKT S stem nde, devlet ç borçlanma senetler le bazı
kamu kuruluşları tarafından hraç ed len senetlere l şk n şlemler yapılmaktadır.
EMKT S stem nde yapılan şlemlerde ödeme karşılığı tesl mat (ÖKT) lkes
geçerl d r. Bu lke kapsamında, menkul kıymet aktarımı, söz konusu menkul
kıymete l şk n fon aktarımının gerçekleşmes le eş anlı olarak yapılmaktadır.
EMKT S stem resm tat l günler dışında hafta ç her gün 08.00- 17.30 saatler
arasında çalışmakta, yarım şgünler nde se s stem saat 13.00’te kapanmaktadır.
EMKT S stem n n sah b ve şlet c s TCMB'd r.

DOĞRUDAN (KESİN) SATIM
TCMB'n n para pol t kası hedefler çerçeves nde, para arzının ve ekonom n n
l k d tes n n etk n b r şek lde düzenlenmes amacıyla kullandığı açık p yasa
şlemler nden b r d r. Genell kle, p yasada kalıcı l k d te fazlası olduğu
durumlarda, TCMB'n n p yasaya (açık p yasa şlemler yapmaya yetk l
kuruluşlara) kend portföyünden menkul kıymet satmasını, karşılığında
s stemden l k d te fazlasını kalıcı olarak çekmes n fade eder.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ
Türk ye’de makro f nansal r skler yakından ve etk l b r şek lde zleyeb lmek ç n 8 Haz ran
2011 tar h nde yürürlüğe g ren 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname le 4059 sayılı
Kanun'da yapılan değ ş kl kle kurulan kom ted r. F nansal İst krar Kom tes , T.C. Haz ne ve
Mal ye Bakanının başkanlığında; TCMB Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı, Sermaye P yasası Kurulu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı S gorta Fonu
Başkanından oluşur. Temel görevler , üye kurumlar arasında eş güdümü sağlayarak
f nansal r skler kontrol etmek ve s stem k r sk oluşmasını engellemekt r.
Kaynakça:
F nansal Ter mler Sözlüğü

UĞURCAN TOP

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve
tüm kadınlar ile kız çocuklarını
güçlendirmek

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türden ayrımcılığın önlenmesi yalnızca temel bir insan
hakkı değil, sürdürülebilir bir gelecek için zorunluluk. Kalkınmanın önemli bir parçası ve yüksek
insani gelişmenin bir ön koşulu olan kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi aynı zamanda
ekonomik büyümeye de katkı sağlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) faaliyetlerinin merkezinde ve kalkınma yaklaşımının özünde yer alıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN
KADINLARIN HAYATINA YANSIMALARI
Sağlık
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin
yansımalarından
biri
sağlık
alanıdır.
Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere
göre daha uzun yaşadıklarını ancak yaşam
kalitelerinin daha düşük olduğunu, daha
fazla hastalık yaşadıklarını göstermektedir.

Ekonomi
Kadınların toplumdaki rollerinin, sahip
oldukları
hakların
ve
kaynaklara
erişimlerinin erkeklerden farklılaşması
nedeniyle
yoksulluktan
öte
kadın
yoksulluğun
öncelikle
irdelenmesi
gerekmektedir. Dünya’da halen mevcut ar
yoksul insanların yaklaşık %70’i kadındır.

Eğitim
Eğitim açısından bakıldığında da kadının
durumu iç açıcı bir tablo çizmemektedir.
Tüm
dünyada
okur-yazar
olmayan
insanların yarısından fazlası kadındır.

Şiddet
Dünya Sağlık Örgütü, tarafından yürütülen
çalışmalarda şiddete uğrayan kadınların
çoğu bu çalışmalar için kendileriyle
görüşülene kadar hiç kimseye bundan
bahsetmediği saptanmıştır. Tecavüz ve ev
içi şiddet, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde kadınların hastalık yükünün
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
AMAÇLARI

AMAÇ
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve
tüm kadınlar ile kız çocuklarını
güçlendirmek

NELER YAPABİLİRİZ?

Kaynakça:
Toplumsal C ns yet Eş tl ğ _UNDP-TR
Toplumsal C ns yet Eş tl ğ ve Sürdürüleb l r Kalkınmaya G den Yola Işık Tutan B r Rehber

ELİF GÖKNUR BAL

Dünyanın En Büyük Ders
Toplumsal C ns yet Eş ts zl ğ ne Genel Bakış
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