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DİJİTAL AYAK İZİMİZ
GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR !
Her "tık" ve "paylaşım"ın ne gibi sonuçlar
ortaya çıkaracağını biliyor muyuz?
Tehditler neler? Nasıl önlemler alabiliriz?

HAYIR, SİZ YAPTINIZ !
Sanatın beslenim kaynaklarına şöyle uzaktan
bir baktığımızda çoğumuzun gördükleri aynı
olacaktır. Neredeyse tamamını bu güruhun
içine alabileceğimiz tüm sanat dalları aynı
şey üzerinden beslenim göstermekteler,
bunlar; toplumsal ve uluslararası olaylar,
doğa, sevda, bizim dertlerimiz…

DÜNYAYI KURTARMAK
MÜMKÜN !
Yoksulluk sınırı: 1,90 $
“Yoksulluk” aslında nedir? Peki yoksulluk
hakkında neler biliyoruz? Finansal Bilinç
Programı olarak yoksulluğun sonlanması için
neler yapıyoruz?

DİJİTAL AYAK İZİMİZ
GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR!

Finansal Bilinç Programı Haftalık Gündem yayınlarımızın 11.sinde Dijital Dünyanın
Karbon Ayak İzi başlıklı yazımda değindiğim bu konuyu doğa açısından ele almış; dijital
dünyada yaptığımız her işlemin gerçekleşmesi, sakladığımız her verinin korunması için
müthiş bir enerji harcandığından bahsetmiştim. Bu sayımızda ise dijital ayak izi konusunu
mahremiyet ve güvenlik tarafından ele alacağım.
İnterneti kullanmadığımız zaman aralığının neredeyse
hiç olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. TV izlerken,
toplantı yaparken, arkadaşımızla sohbet ederken, müzik
dinlerken; telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan
sosyal medya hesaplarımızı, e-postalarımızı kontrol
edebiliyor, faturalarımızı ödeyebiliyor ve daha birçok
işlemi
gerçekleştirebiliyoruz.
Peki,
bu
işlemleri
yaparken gerçekleştirdiğimiz her “tık”ın nasıl bir
işlemden geçtiğini biliyor muyuz?
Günlük hayatta dijital dünyada yaptığımız her “tık” işlemi daha sonra kullanılmak için kayıt
altına alınıyor ve bu “tık”ların hepsi bizler hakkında kişisel verileri oluşturuyor. “Tık”layarak
dijital dünyaya bıraktığımız kişisel verilerimiz ise birçok ticari kuruluş için karlı bir veri
haline geliyor.
Bir kişi hakkında bilgi edinmemiz için o kişinin dijital hesaplarının hacklenmesine gerek yok.
“Tık”lar ve “Paylaş”larla
gönüllü olarak özel bilgilerimiz, rutinlerimiz, kişiliğimiz,
karakterimiz, ailemiz vb. hakkında birçok bilginin verilmesine müsaade ediyoruz. Bu
bilgileri görüntüleyen kişiler her zaman iyi niyetli olmayabiliyor. Kötü niyetli olmayan
kişilerin, bizim paylaştığımız bu bilgileri toparlayarak bize zarar verme ihtimalini çok
düşünmüyoruz.
Kendimizle ilgili paylaştığımız sosyal verilerin yanında çevrimiçi finansal araçların da
güvenliği konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Banka hesap / kart bilgilerimizi güvenliğinden
emin olmadığımız kişilerle paylaşmamamız gerektiği gibi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmadığımız web siteleri ya da çevrimiçi uygulamalarda da paylaşmamalıyız. Güvenilirliği
sorgulanmadan paylaşılan bilgiler nedeniyle şu zamana kadar birçok insan mağduriyet
yaşamıştır. Bunu yaşamamak için fiziki ve dijital ortamda güvenliğin nasıl sağlandığını iyi
bilmemiz ve gelişmeleri takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Finansal Güvenlik konusunu birçok açıdan ele alan, Dr. Gökhan Büyükşengür’ün anlattığı
Paramı Yönetebiliyorum Online Eğitimi videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Tehditler ve bu
tehditlere karşı alınabilecek önlemleri sade ve anlaşılır bir şekilde ifade eden bu eğitim
videosu bizlere faydalı bir yol gösterici olacaktır.
ELİF GÖKNUR BAL

HAYIR, SİZ YAPTINIZ !

1900’lerin başlarında Fransa’da Pablo Picasso ve George Braque konulara aynı açıdan
bakarak farklı şekilde betimlemeye başladılar. Daha çok geometrik şekillenmeler üzerinde
durarak başlayan bu tablolar birer akıma dönüştü. Bu başlangıç tarihinin arkasında dünya
tarihinin en büyük kanlı çatışmalarının, savaşlarının başladığı bir döneme girmekteydi.
1937’de İspanya sınırları içerisinde bulunan Guernica kasabasında Franco (o dönemin
İspanya Devlet Yöneticisi), müttefiki Adolf Hitler (o dönemin Almanya Devlet Yöneticisi) ve
yine müttefikleri Mussolini’ye (o dönemin İtalya Devlet Yöneticisi) ürettikleri yeni uçaklarını
denemeleri gerekiyordu ve bunu bir acının doğusuna sebep olacaklarını bile bile gözlerini ve
vicdanlarini kapatarak Guernica kasabasını bombalama onayını vererek müsaade ettiler. Bu
olayları Kubizm öncüsü Picasso, Paris’te ülkesine kilometrelerce uzaklıkta bir gazeteden
öğrenmiştir. Kendisine bu içindeki derdi bu sıkıntıyı yansıtmak istiyordu. Herkes kendi
sıkıntısını yansıttığı gibi Pablo Picasso’da bunu çizerek anlatmak istedi.

1937 yılında Paris’te gerçekleştirilecek Dünya Fuarı’nda sergide tablolarının bulundurmak
isteyen İspanya iktidarı soluğu Picasso’da alarak ondan bir tablo yapması için siparişte
bulundular. Gazetede öğrendiği bu yıkıcı haberin etkilerinden bir tablo yapımına başlayarak
2 ay gibi bir sürede iç yansımasını 3.5 metre yüksekliğinde 7.8 metre genişliğinde bulunan
bu tabloya yalnızca iki çeşit renk kullanmıştır; siyah ve beyaz. Böylelikle yalnızca bir iç
savaşı değil dünya üzerinde bulunan tüm savaşlara karşı tepki oluşturacak ve 20. Yüzyıla ait
en önemli tablolarından birisini tamamlamıştır.
Katıldığı bir sergide General rütbesinde bir Alman komutan yanına gelmiştir. Ve kendisine bu
resmi kendisinin mi yaptığını sorar. Picasso ise, "Hayır, siz yaptınız !" der.
Bu cevabıyla da aslında sanatın bize birkaç yüzünden birisini göstermektedir. Keşke bu tarz
olaylar sayesinde acılarımızı sanatlamak değil de hayallerimizi sevgilerimizi sanatladığımız
hikayeler barındırmış olsaydık.
HACI OSMAN AKDEMİR

DÜNYAYI KURTARMAK MÜMKÜN !
1- YOKSULLUĞA SON !

Dünya nüfusunun %23’üne denk gelen 1,3 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor. Ve yoksul nüfusun
yarısını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır.
Dünya genelinin ortak kaygısı olan ve bizim aşina olduğumuz “yoksulluk” aslında nedir?
En basit tanımıyla yoksulluk, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak
yeterli gelire sahip olmama durumudur. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı 1990 ile 2015
arasında 1,9 milyardan 836 milyona düşmüş olsa da hala çok sayıda insan genel temel ihtiyaçlarını
bile karşılayamayacak durumundadır. Bugün dünya genelinde 800 milyondan fazla insan günde 1,25
ABD dolarından daha az gelirle geçinmeye çalışıyor. Her yıl 18 milyon insan yoksulluğa bağlı
sebeplerden dolayı erken yaşta hayatlarını kaybediyor. Bu rakam toplam insan ölümlerinin üçte birine
eşittir. Her gün toplam 50 bin insan yoksulluğa bağlı nedenlerden dolayı ölmektedir ve bu rakamın 35
binini beş yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.

2030’a kadar yoksulluğun sona erdirilmesi için ekonomist Jeffrey Sachsʼın hesabına göre, her yıl
yaklaşık 175 milyar dolar harcanması gerekiyor. Bu da gelişmiş ülkelerin toplam gelirlerinin yüzde
1’inden az bir miktara denk geliyor. Dünya Bankası’nın verilerine göre 25 yıldan az bir süre içinde,
1,1 milyar yoksulluktan kurtuldu. Ancak yoksullara yeterince ulaşılarak yoksulluk henüz bitirilemedi.
Peki Türkiye’deki bu durum nedir? Türkiye’de 16 milyon kişinin yoksul, 18 milyon kişinin ise
yoksulluk riski ile karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de en zengin ile en yoksul arasındaki
gelir eşitsizliği 8.7 kattır. 2018 yılında %46,6 olan istihdam oranı, 2019 yılında %44 geriledi.
Gençlerde 1 yıldan fazla süredir iş arayanların sayısı yüzde 54 arttı.
Türkiye’de yaşanılan ekonomik krizler nedeniyle birçok aile kendisini kriz içinde bulmuş ve
hayatlarını finansal olarak zor şartlarda devam ettirmiştir. Başta alt ve orta gelir grubuna dahil aileler
pahalılık ve her gün gitgide zorlaşan yaşam koşulları karşısında çaresiz kalmışlardır. Hem makro
ekonomik dalgalanmalar hem de hatalı yatırım tercihleri, insanların yaşam seviyelerinde oluşan
düşüşlere ve refah kaybına neden olmaktadır. Bunların yaşanmasını önlemek, bireylerin yatırım
kayıplarını minimize etmek, insanları bilinçlendirmek ve sorumlu üretim ve tüketimin sağlanması için
Finansal Okuryazar oranının artırılması gerekmektedir. Finansal Bilinç Programı kapsamında
gerçekleştirdiğimiz projeler ve eğitimlerle Türkiye’de Finansal Okuryazarlık oranını artırmak için
çalışıyoruz.

DÜNYAYI KURTARMAK MÜMKÜN !
1- YOKSULLUĞA SON !

Tüm bunların sonucunda anlıyoruz ki, yoksullukla mücadele hala bitmemiş durumda. Bugünün
yoksulluğu/yoksunluğu gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir ekonomi bırakabilmeli.
Bunun için yapman gereken şeyleri unutma!
“Ben her zaman şuna inanmışımdır, her birimiz hiç olmazsa yoksulluğun bir parçasını sona
erdirebilmek için az da olsa bir şeyler yapabiliriz.”
Albert Schweltzer
AMAÇLAR
1.1. Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı şeklinde ölçülerek
tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması
1.2. 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek,
kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi
1.3. Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun sosyal koruma
sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için
önemli ölçüde korunma sağlanması 1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki
insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere
erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal
kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit
haklara sahip olmalarının güvence altına alınması
1.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık kazanmalarının
sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklar ve afetlere karşı
kırılganlıkların azaltılması 1.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin
yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar uygulayabilmeleri için
onlara yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla, geliştirilmiş kalkınma işbirliği aracılığıyla,
çeşitli kaynaklardan kaynakların yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması
1.b. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları
desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması
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