
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin sağlıklı bir ekonomik büyüme yapısının oluşturulması için temel yapı taşını 

tasarruflar oluşturuyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneğimizin kurumsal üyelerinden 

olan ING Bank tarafından yapılan Tasarruf Eğilimleri araştırmasına göre 2017’nin ilk 

çeyreğinde %9 olan 18 -24 yaş arasındaki tasarruf sahipliği oranı %13’e yükselmiş 

durumda. Bizler de araştırma sonuçları neticesinde ortaya çıkan ''bir seneden fazla süreyle 

tasarruf yapmayan %47'' oranını düşürmek ve gençlerin doğru para yönetimi bilincine sahip 

olmalarını için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Bu ay sizlerle 2016 – 2017 eğitim döneminde Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda kurmuş 

olduğumuz Finansal Okuryazarlık Kulübümüze ilişkin haberlerimizi paylaşıyoruz.FODER 

olarak, ana hedeflerimizin başında gençlerin finansal sistem hakkında bilinçlendirilmelerine 

yardımcı olmak bulunuyor.  

Eğitim dönemi başında Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile girdiğimiz iş birliğinde “Finansal 

Okuryazarlık Kulübü” kurulmasını sağlayarak 30 hafta boyunca gençlerimize finansal bilinç 

oluşturmayı hedefledik. Eğitimler öncesi öğrencilerin %85’i harcamalarını yönetemediklerini 

ifade ederken eğitim sonrasında yaptığımız ölçme değerlendirme çalışması ile öğrencilerin 

%89’unun gelir- gider dengesini kurarak bütçe yapma alışkanlığı kazandıklarını gözlemledik. 

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi 

Projesi (DESİP) kapsamında “Değişim Farkındalıkla Başlar” dedik ve Gaziantep’te verdiğimiz 

finansal okuryazarlık eğitimi ile Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak desteğimizi 

verdik.  

 

Finansal okuryazarlık konularındaki bilinçlendirmeyi ne kadar erken yaşta gerçekleştirirsek 

bunun davranış değişikliğine dönüşmesinin de o kadar olası olduğunu biliyoruz. Büyük bir 

heyecanla verdiğimiz eğitimler ile çocuklara ve gençlere finansal bilinç kazandırmak ve 

doğru finansal kararlar alabilmeleri yolunda ışık tutabilmek için çabalıyoruz. 

 
 

Sevgi ve Saygılarımla 

Özlem Denizmen 

Kurucu Başkan 



 

“DEĞİŞİM FARKINDALIKLA BAŞLAR” ETKİNLİĞİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK 

EĞİTİMİ VERİLDİ 

 

 

 
 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 
DESİP Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında 12- 13 Haziran 2017 tarihlerinde “Değişim Farkındalıkla Başlar” etkinliği Gaziantep’te 
gerçekleştirildi. 

DESİP kapsamındaki kültürel faaliyet programı “Değişim farkındalıkla başlar” etkinliğinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, “İstihdam seferberliği 
kapsamında 2 milyon ilave istihdam oluşturulması hedefleniyordu, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 
200 bin hedefine ulaşmış gözüküyoruz.” dedi. 

Etkinliğin ikinci gününde ise Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği  Genel Sekreteri Dr. Yasemin 
Demirdağ tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilerek finansal bilinç aşılandı.
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DARÜŞŞAFAKA FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ 2016- 2017 EĞİTİM 

DÖNEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI 
 
 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, FODER Yönetim Kurulu üyesi ve Darüşşafaka 
Genel Sekreteri Pelin Kabalak’ın girişimiyle Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş  
birliğinde Finansal Okuryazarlık Kulübü kurarak 30 hafta boyunca öğrencilere 
finansal okuryazarlık etkinlik ve uygulamaları gerçekleştirdi. 
 
FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ 
 

 

• Gençlerin bugün parayla halihazırda olan, yakın ve uzak gelecekte de olacak 

ilişkileri üzerine eğlenerek düşünmelerini, karşılıklı fikir yürütmelerini ve 

öğrenmelerini sağlamayı amaçlar.  

 

• Hedef, gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli  ve interaktif etkinlikler 

yoluyla öğreterek finansal okuryazarlık bilgilerini artırmaktır.  

 

• Gençlerin, paraya ilişkin temel kavramları, yatırım araçlarını kullanmayı, bütçe 

yapmayı ve pek çok benzer temel parasal beceriyi deneyerek ve yaşayarak 

öğrenmelerini sağlamasının yanında, finansal olarak bağımsız yaşamaya 

hazırlandıkları bu evrede, onlara önemli ipuçları sunar. 

 

• Dünyanın önde gelen finansal eğitim rehberlerinden yola çıkılarak hazırlanan 

eğitim modülleriyle gençlere finansal bilinç kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

• Paraya ilişkin kişisel deneyimleri ve alışkanlıkları özellikle odağa alan eğitimler, 
tartışmalar, örneklendirmeler ve deneyim paylaşımı aracılığıyla gençlerin hem 
birbirlerinden öğrenmelerini, hem de eksik bilgilerini tamamlamalarını sağlar. 

 
 
 

  
 

  
 



 

 2 

 
ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLAR 
 
 
OSMANLI BANKASI MÜZE ZİYARETİ  
 
Gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif yollarla öğretmeyi ve 
finansal bilinci artırmayı hedefleyen Finansal Okuryazarlık Kulübü ve Darüşşafaka 
“Liderlik” kulüplerinden olan MBA Jr. Kulübü öğrencileri 27 Ekim 2016 perşembe günü 
Osmanlı Bankası Müze gezisini gerçekleştirdi.  
 
1856 yılında “Ottoman Bank” adı ile kurulan Osmanlı Bankası gezisiyle gençler, ilk 
banknot tasarımlarından hisse senetlerine, devlet tahvillerinden zabıt kayıtlarına varan 
dokümanları inceleme fırsatına sahip olarak dönem ve bankacılık işleyişi hakkında 
öğrenim kazandılar ve fikir yürüttüler. 
 
Para tarihi, para yönetimi, finansal okuryazarlık ve finansal sistemi tanıtmak amacıyla 
gerçekleştirilen bu ziyaret ile gençlerin ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri finansal 
zorlukların üstesinden gelebilmeleri hedeflendi. 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 3 

UBS TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ZİYARETİ  
 
 
FODER Finansal Okuryazarlık Kulübü ve Darüşşafaka MBA Jr Kulübü öğrencileri 2 Mart 
2017 tarihinde 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. 
 
 

 
 
 
SINIF İÇİ ETKİNLİK – FİLM GÖSTERİMİ  
 

 

Finansal Okuryazarlık 
tanımlarının analiz edilmesinin 
ardından öğrenciler finansal 
okuryazarlık temalı film 
gösterimi etkinliği gerçekleşti. 
Film üzerinden öğrencilerden 
geri bildirimler alınarak, ana 
temasında özellikle neyi fark 
ettiklerinin üzerine görüşüldü 
ve fikirlerin paylaşımı için 
ortam oluşturuldu. 
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GLOBAL MONEY WEEK GONG TÖRENİ  
 

 
 
Dünya çapında kutlanan Küresel Para Haftası’nın Türkiye ayağı, FODER öncülüğünde 
hayata geçirildi. Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başlayan Küresel Para Haftası 
boyunca “öğren, biriktir, kazan” temalı etkinlikler düzenlendi. 

Küresel Para Haftası, geçtiğimiz yıl 41 ülkede borsa açılış gonguyla başlatıldı. Bu yıl 
Borsa İstanbul da gençlere, onların hayallerine ve finansal geleceklerine yönelik 
sembolik desteğini ifade etti. 27 Mart 2017 Pazartesi sabahı Borsa İstanbul’un açılış 
gongu; Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ, SPK Başkan 
Yardımcısı Emre Önyurt, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen, FODER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA ve FODER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Dilek Bil, FODER Yönetim Kurulu üyesi olan aynı zamanda Darüşşafaka 
Genel Sekreteri Pelin Kabalak ve finansal okuryazarlık eğitimi alan Darüşşafakalı gençler 
tarafından Küresel Para Haftası için çalındı. 
 
 
 
TOPLUM HİZMET ÇALIŞMALARI PROJESİ – FODER OFİS ZİYARETİ  
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Toplum hizmet çalışmaları çerçevesinde sosyal hizmet amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak kapsamında Darüşşafaka Finansal 
Okuryazarlık Kulübü’nün öğrencileri 25 Mayıs 2017 Perşembe günü FODER Ofisi’ni 
ziyaret etti. 
 
30 Haftalık eğitim dönemini tamamlamak üzere olan kulüp öğrencileri, hem sivil 
toplum kültürünü anlamak hem de finansal okuryazarlık ve finansal sistemi tanıması 
amacıyla FODER çalışmalarını yakından takip ettiler. Öğrenciler Finansal Okuryazarlık 
ve Erişim Derneği'nin eğitim modüllerinin oluşturulması çalışmalarında pilot 
uygulamalarda çalışarak yardımcı oldular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME  
 
 
Kulüp öğrencilerine, finansal okuryazarlık eğitimlerini öncesinde ve eğitimler 
tamamlandıktan sonra ön test ve son test ile ölçme değerlendirme çalışması 
gerçekleştirildi.  
 
Programın işleyişini tüm yönleriyle anlamak, finansal okuryazarlık düzeylerini 
ölçebilmek üzere nitel sorular oluşturulmuş olup, post-testlerde ise eğitimin geri 
bildirimi hedeflendi. 
 
Hazırlanan sorularda finansal bilgi, finansal tutum, davranış ve finansal becerilerine 
odaklanıldı. 
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ÖN TEST VERİLERİNE GÖRE; 
 
 
 

 
 
 
 

 
Soru İfadesi 

 
Soru Amacı 

%10 faizle 100 TL bankaya yatırırsanız 2 sene 
 sonra hesabınızda ne kadar paranız olur?  

Bileşik faiz hesaplama  
becerisini test etmek  

Aşağıdakilerden hangisi harcamalarınızı  
yönetmede size yardımcı olur?  
 

İstek – İhtiyaç  
ayrımı bilgisi  

5.000 TL aylık faiz ve vadesi belirtilmiş kredi  
tekliflerinden ekonomik olanı seçiniz?  

Zor bir aritmetik işlem  
Gerektirmeyen faiz düzeyini  
anlama becerisi  

Net ücret aşağıdakilerden hangisidir?  
 
 

Gelir kaynakları ve ücretler  
hakkında bilgi  

İsteklerimi ve ihtiyaçlarımı bütçeme göre 
önceliklendirebilirim. 

İstek  - İhtiyaç bilgisi 

Bağımsız yaşarken gelirimi ve giderimi belirleyip  
bütçemi yapabilecek bilgiye sahibim. 

Bütçe Bilgisi 

Hedeflerime ulaşmak için düzenli birikim 
 yapabilme konusunda kendime güveniyorum. 

Birikim Bilgisi 

Asgari ücretin ne olduğunu, ne kadar olduğunu  
anlatabilecek kadar biliyorum. 

Gelir, ücret ve ödemelere  
ilişkin bilgi  

Öğrenci kredilerinin işleyişini anlatabilecek  
kadar biliyorum. 
 

Gelir, ücret ve ödemelere  
ilişkin bilgi  

 
 
 

Kulüp üyelerinin 
%80'i bileşik faiz 
hesaplamasını 
yapamamıştır.

Öğrencilerin %85'i  
harcamalarını 

yönetemediklerini 
belirtmiştir.

Öğrencilerin %89'u 
yatırım ürünlerini 

tanımadıklarını ifade 
etmiş ve yastıkaltı 

birikim seçeneğini en 
az riskli yatırım aracı 
olarak işaretlemiştir.



 

 7 

SORULARDAN HAREKETLE 
 
 

 

Zor aritmetik işlem gerektirmeyen basit faiz sorusu doğru cevaplanırken  
bileşik faiz sorusunun cevaplanamadığı görüldü. 
 

 

Kendini finansal konularda daha bilgili bulanların gerçekteki bilgi düzeyi,  
kendini daha az bilgili bulan öğrencilerle farklılaşmadığı gözlendi. 
 

 

Bütçe kavramı yalnızca gelir olarak biliniyor. Gençler arasında en fazla hata  
yapılan konuların başında bütçe geldi. 
 

 

Yatırım araçları yanlış cevap verilen ya da fikir beyan edilmeyen soruların  
başında geliyor. Yastık altı en risksiz yatırım aracı olarak gençler tarafından  
cevaplandı. 
 

 

10 saniye yöntemi gençlerin eğitim öncesi %90 hata yaptıkları sorulardan.  
İstek – ihtiyaç ayrımı biliyorum beyanında bulunulsa da testlerde zorlanıldığı  
görüldü. 

 
SON TEST VERİLERİNE GÖRE; 
  
 

 
 
EĞİTİM SERTİFİKALARI 
 
2016 – 2017 dönemi süresince eğitim alan kulüp öğrencileri  dönem sonunda Borsa 
İstanbul tarafından “Katılım Sertifikası” ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Derneği’nden “Teşekkür Sertifikası” alarak eğitimlerini tamamladılar. 
 

  

Kulüp üyelerinin 
%92'si daha iyi bir 

finansal bilince 
sahip olmuştur. 

Bileşik faiz doğru 
hesaplamalarında 

%85 artış 
yaşanmıştır.

Öğrencilerin %89'u 
gelir- giderlerini 

dengesi oluşturarak 
bütçe alışkanlığı 

geliştirmiştir.
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KURUMSAL ÜYELERİMİZ 
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ÜNİVERSİTELER 

 

  

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 
 

 

   

 
  

 


