
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli FODER Destekçileri, 

Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması için finansal okuryazarlık bilincinin oluşması büyük önem 

taşıyor. Bu nedenle, tasarruf bilincine sahip yeni nesiller oluşturmayı, bunun için ülkemizde gerekli 

ekosistemin kurulmasını hayal ettik. Sivil toplum yaklaşımıyla Türkiye’nin sürdürülebilir 

kalkınmasında ve büyümesinde görev almak istedik. Bu amaçla 2012 yılında Finansal Okuryazarlık 

ve Erişim Derneği’ni (FODER) kurduk. 

Küresel Para Haftası dünya genelinde finansal okuryazarlığa teşvik eden, önemli bir hafta. 135 

ülkede eş zamanlı olarak kutlanıyor. OECD’nin destek verdiği Küresel Para Haftası’na her yıl bir özel 

tema seçiliyor. Bu yılki tema ise “öğren, biriktir, kazan” olarak belirlendi. Küresel Para Haftası’nı 

FODER çatısı altında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutladık. 

Bu yıl, borsa gongunu Darüşşafakalı öğrenciler, gönüllülerimiz ve üyelerimizle Borsa İstanbul ve 

SPK işbirliği ile çalarak başladık. 27 Mart’ta Borsa İstanbul’da Gong Töreni ile başlayan etkinlikler 2 

Nisan’a kadar sürdü. 

Hafta boyunca ülke genelinde FODER tarafından finansal okuryazarlık eğitimleri verdik. Eğitimlerde 

yaklaşık 20 bin çocuk ve gence ulaştık. Küresel Para Haftası süresince finansal konularda çalışmalar, 

etkinlikler ve finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştiren tüm bireysel üyelerimize, kurumsal 

üyelerimize, gönüllülerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyor ve sizler ile Küresel Para 

Haftası 2017 etkinliklerinin yer aldığı e-bültenimizi paylaşıyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla 

Özlem Denizmen  

Kurucu Başkan 

 

http://www.fo-der.org/
http://www.fo-der.org/
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25 Okul 

300+ Gönüllü 

20.000 Erişilen Kişi 

60 Kurum 

İşbirliği 

250 Eğitim 

Saati 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak, Child & Youth Finance 

International tarafından 2012 yılında başlatılan ve tüm dünyada bir gelenek haline 

gelerek, her yıl kutlanan “Küresel Para Haftası” kapsamında, 300’ü aşkın FODER 

gönüllüsü tarafından 20.000 çocuk ve gence ulaşılarak finansal okuryazarlık eğitimi 

gerçekleştirildi. 



 

Küresel Para Haftası 2017 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), Küresel Para Haftası’nı çeşitli etkinliklerle 

kutladı. Çocuklar ve gençler için para farkındalığını artırma amaçlı uluslararası Child & Youth Finance 

International (CYFI) organizasyonu, her yıl Mart ayında dünyanın pek çok noktasında Küresel Para 

Haftası etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl da 27 Mart – 2 Nisan haftasında gerçekleşen organizasyonun 

Türkiye ayağına FODER öncülük etti. 

 

Borsa İstanbul’da Gong Küresel Para Haftası İçin Çaldı 

 

Küresel Para Haftası, geçtiğimiz yıl 41 ülkede borsa açılış gonguyla başlatıldı. Bu yıl da Borsa 

İstanbul da gençlere, onların hayallerine ve finansal geleceklerine yönelik sembolik desteğini ifade 

etti. 27 Mart Pazartesi sabahı Borsa İstanbul’un açılış gongu; Borsa İstanbul Yönetim ve İcra 

Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ, SPK Başkan Yardımcısı Emre Önyurt ile FODER 

Genel Başkanı Özlem Denizmen ve finansal okuryazarlık eğitimi alan Darüşşafakalı 

Öğrenciler tarafından Küresel Para Haftası için çalındı.  

 

Yılın Teması “Öğren, Biriktir, Kazan” 

OECD’nin de destek verdiği Küresel Para Haftası’nın bu yılki teması, “öğren, biriktir, kazan” olarak 

belirlendi. Bu tema kapsamında çocuklara ve gençlere erken yaşlardan itibaren maliyet konusunda 

dikkatli olmalarını sağlayacak zekâya dayalı alışkanlıklar edindirmek hedeflenirken, hayatın ilerleyen 

yıllarında karşılaşılabilecek finansal sıkıntılar konusunda bilinç oluşturulurken bir yandan da para 

yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi amaçlandı. 



 

FODER Kurucu Başkanı Denizmen: “Küresel Para Haftası 135 ülkede bugün başlıyor. 

Gong töreni ile birlikte açılış yapan 50 ülkeden biri olmaktan dolayı mutluyuz.” 

 

FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA: “Finansal okuryazarlık, sürdürülebilir 

kalkınma ve büyümenin temel parametrelerinden biridir.” 

 

 

FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA  

“Gençler ve çocuklar toplumların en önemli 

yapıtaşlarıdır. Küçük yaşta oluşacak tasarruf bilinci, 

hem gençlerimizin hem de ülkemizin geleceği için 

atılmış verimli bir tohumdur. 

Küresel Para Haftası’nın çocuklara ve gençlere 

odaklanmasını, etki alanı açısından çok önemsiyoruz.  

Akıllı tasarruf etmeyi bilen yeni nesiller, akıllı 

ekonominin olmazsa olmaz koşuludur. FODER üyeleri, 

çalışanları ve gönüllüleri olarak bizler gençlerimize ve 

çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak için projeler 

gerçekleştiriyoruz.” Dedi 

 

 

 



SPK Başkan Yardımcısı Emre Önyurt: “Finansal okuryazarlık eğitimlerini toplumun 

geniş kitlelerine ulaştırabilmeliyiz.” 

SPK Başkan Yardımcısı Emre 

Önyurt ise konuşmasında Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 

kamuoyunun görüşüne sunulan Taslak 

Öğretim Programı’nda İlkokul, 

Ortaokul ve Lise ders programlarında 

finansal okuryazarlığa yer 

verilmesinden mutluluk duyduklarını 

belirterek finansal okuryazarlık 

eğitimlerinin tabana yayılmasının her 

birey için doğru bilgiye, doğru şartlar 

altında erişilebilmesinin önem arz 

ettiğini ifade etti. Önyurt 

konuşmasında ayrıca, “Finansal okuryazarlık eğitimlerini toplumun geniş kitlelerine 

ulaştırabilmeliyiz. Bizim bu alanda faaliyet gösteren gönüllülerden ve sivil toplum kuruluşlarından 

beklentimiz de bu yönde çalışmalar yürütmeleri. FODER bu anlamda önemli bir örnek.” şeklinde 

konuştu. 

 

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman: “Finansal okuryazarlık gelişmiş 

tüm ülkelerin önemle üzerinde durdukları bir kavram haline gelmiştir ve önemi her 

geçen gün artmaktadır. ” 

 

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol 

Duman ise konuyla ilgili açıklamasında 

şunları söyledi: “Finansal okuryazarlık 

düzeyinin düşük olması, kişisel bazda bütçe 

ve para yönetiminde aksaklıklara ve uzun 

dönemli efektif olmayan finansal kararlara 

yol açmaktadır. Makro düzeyde ise 

ekonomide tasarruf hacminin azalmasına ve 

genel ekonomik refahın düşmesine neden 

olmaktadır. 

Bu noktada, atılacak adım ise çok nettir. Öncelikle, tasarruf ve yatırım bilincinin güçlendirilmesi 

üniversitelerde sadece işletme ya da iktisat fakültelerinde öğretilecek bir konu olmaktan çıkmalıdır. 

Çok küçük yaşlarda bu bilinç insanımıza kazandırılmalıdır. Finansal okuryazarlık gelişmiş tüm 

ülkelerin önemle üzerinde durdukları bir kavram haline gelmiştir ve önemi her geçen gün 

artmaktadır. ” 

 

 

 

 

 



Hafta Boyunca Gerçekleşen Etkinlikler 

Küresel Para Haftası boyunca FODER gönüllüleri okullarda çocuk ve gençlere para, bütçe, istek ve 

ihtiyaç, tasarruf, birikim, yatırım gibi temel kavramları bir sunum ile anlatarak öğrenciler ile bir 

araya geldiler. Eğitimlerde öğrencilere bütçe ve tasarruf farkındalığı oluşturmak amaçlandı. 

 

Yeditepe Üniversitesi “Küresel Para Haftası” Etkinliği 

29 Mart Çarşamba günü Yeditepe Üniversitesi – Foder işbirliği ile Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç 

Konferans Salonu’nda “Küresel Para Haftası” etkinliği gerçekleştirildi. 

Etkinlikte FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Ardından 

S&P Global Ülke Müdürü Timuçin Engin rating uygulamaları sunumunu gerçekleştirdi. 

Etkinlik boyunca FODER Kurumsal Üyeleri TEB, BNP Paribas Cardif, Para Durumu, S&P Global ve 

KKB stantlarda finansal okuryazarlık ile ilgili çalışmalarını sergilerken, Arzum Elektrikli Ev Aletleri 

öğrencilere kahve ikram etti. 

 

 

 

 



 UBS Türkiye Ziyareti 

Darüşşafaka Finansal Okuryazarlık ve MBA Jr Kulübü öğrencileri UBS Türkiyei’yi ziyaret etti. 

Gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif yollarla öğretmeyi hedefleyerek 

Darüşşafaka’da kurulan FODER Finansal Okuryazarlık Kulübü ve Darüşşafaka MBA Jr Kulübü 

öğrencileri UBS Türkiye Ofisi’nde oldukça keyifli bir gezi gerçekleştirdiler. 

Gençlerin ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri finansal dışlanmayı önlemelerini ve para 

yönetmelerinde anahtar beceriler kazanmalarını hedefleyen ziyaret ile gençler yatırım araçlarını 

kullanmayı, hisse senedi işlemleri yapmayı yaşayarak öğrendiler. 

Öğrencilere bankacılık sistemi hakkında da detaylı bilgilendirmeler yapan UBS Türkiye CEO’su Gonca 

Gürsoy Artunkal ve UBS Türkiye Temsilcisi  Yeşim Sümerkan Toraman gerçek yaşam deneyimlerini 

de öğrencilerle paylaşarak,  geleceğin finans alanında kariyer hedefli adaylarının akıllarında kalan 

sorularını büyük bir içtenlikle cevapladılar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arel Eğitim Kurumları’nda “Bütçesi Bilen Çocuklar” ve “Bütçesini Bilen Gençler” 

Finansal Okuryazarlık Eğitimi 

Arel Eğitim Kurumları’nda tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine FODER tarafından finansal 

okuryazarlık eğitimi gerçekleşti. İki grup şeklinde gerçekleşen eğitimde ilk olarak ilkokul ve 

ortaokul öğrencilerine “Bütçesini Bilen Çocuklar”, ardından lise öğrencilerine “Bütçesini Bilen 

Gençler” sunumları anlatıldı. 



FODER – UBS işbirliği ile UBS Türkiye ekibi 333 Darüşşafaka Lise Öğrencisine Finansal 

Okuryazarlık Eğitimi Verdi  

UBS Türkiye ekibi Darüşşafaka Eğitim 

Kurumları’nda lise öğrencileri ile bir araya geldi. 

Eğitimde gençlere bütçe, birikim, tasarruf, istek – 

ihtiyaç, vadeli – vadesiz mevzuat kavramları, 

Bireysel Emeklilik Sistemi ve ülkemizde genel 

bütçe gelir dağılımı konuları anlatıldı. 

Finansal okuryazarlık eğitimi alan 333 

Darüşşafaka’lı lise öğrencisine eğitim sonunda 

Foder tarafından teşekkür sertifikaları verildi. 

  

FODER - Özel Sektör Gönüllüleri Derneği İşbirliği ile Finansal Okuryazarlık Eğitimleri 

 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği aracılığı ve FODER – ÖSGD 

işbirliği ile Bilim İlaç, Garanti Factoring, ING Bank ve Shell 

gönüllüleri Küresel Para Haftası süresince okullarda 

finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirdi.    

 

 

Küresel Para Haftası 2017’de FODER ile İşbirliği İçinde Olan Okullar 

Küresel Para Haftası 2017’de FODER ile işbirliği içinde olup, FODER gönüllülerinin finansal 

okuryazarlık eğitimlerini gerçekleştirdiği okulların listesi ise şöyle: 

 Arel Koleji 

 Asfa Koleji 

 Beşiktaş İlkokulu 

 Celal Yardımcı İlkokulu 

 Cemal Reşit Rey İlkokulu 

 Cumhuriyet İlkokulu 

 Ege Bilim Koleji 

 Gökkuşağı Koleji 

 Gürsel Ortaokulu 

 Hekimbaşı Şehit Onur Kılıç İlkokulu 

 İcadiye İlkokulu 

 İkbal Koleji 

 Kılıç Ali Paşa Ortaokulu 

 Melek Aknil Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

 Özel Bakırköy Sevinç Ortaokulu 

 Özel Dilko İlkokulu 

 Özel Yönelim Sağlık Meslek Lisesi 

 Selahattin Eyyubi Ortaokulu 

 Simya Okulları 

 Yakacık Özel Eğitim Okulları 

 Zühtüpaşa İlkokulu 



 

Küresel Para Haftası 2017’de FODER ile İşbirliği İçinde Olan Kurumlar 

 

 


