
 

 E-Bü lten MART 5 

Başkanın Mesajı 
 

 

 

Değerli FODER Destekçileri, 
 

Ülkemizde G  Dö e  Başka lığı’ ı  ’te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe  

Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe  yıla kıyasla çok daha fazla sayıda ge ç e ço uğa 
ulaşarak tamamlamaktan çok mutluyuz.  

FODER olarak Nede  fi a sal okuryazarlık?  diye çok soru alıyoruz. Der ek olarak ya ıtı ız 
Fi a sal okuryazarlığı  arttığı ülkelerde tasarruf e iriki  ora ları da artıyor  şekli de 

oluyor. Dü ya Ba kası araştır aları da u gerçeği ortaya koyuyor. 
Fi a sal eğiti , fi a sal erişi  e fi a sal tüketi i i  koru ası ka ra ları aslı da ulusal 
ölçekteki tasarrufun alt yapısı ı oluşturuyor, u ka ra lar dü yada da ö  pla a çık ış 
durumda. 

 

“o  dö e de alı a  G-  kararları da u üçlü yapıyı içere  ir ulusal strateji i  geliştiril esi 

e uygula ası ı ö gör ekte. Malu ları ız olduğu üzere, dü ya ti areti i  yüzde 'i i 
gerçekleştire , uluslararası fi a sal istikrarı  artırıl ası a ilişki  görüş e e çalış aları  
yapıldığı, Maliye Baka ları e Merkez Ba kası Başka ları da  oluşa , ço uklara, ge çlere 
e eklilere, herkese, fi a sal hayatları ı asıl yö ete ekleri i öğret eyi a açlayan  G20 

ülkeleri i  Başka lığı' ı  Aralık  iti ariyle Türkiye de raldı. 



 
 

Hazira  ’de açıkla a  Baş aka lık Ge elgesi ile, Türkiye içi  Ulusal “trateji 
oluşturul ası a dair çok ö e li ir adı  atıl ıştır. Bu kapsa da , Foder olarak ize de 
sorumluluk eril iş ol ası da  ötürü , çok heye a lıyız e yapa ak çok işi iz olduğu içi  
çalış aları ıza aşladık. 
 

Bu kapsamda 9-  Mart  tarihleri arası da gerçekleştirile  Küresel Para Haftası 
etkinliklerinde 'de  fazla gö üllü üz ile İsta ul, Ada a, Mersin, Gazia tep, Tekirdağ, 
Bursa, İz ir illerinde  toplam 250 okulda 9-  yaşları arası da .  ço uk e ge i ize 
ulaş ış ulu uyoruz. Bu dalga ı  daha da üyü esi içi  çalış aları ızı yaygı laştırıyoruz 

 

Ay ı za a da irçok kuru  e kuruluş ile proje geliştir e çalış aları ız sür ekte. 
Çok ge ç ir der ek ol a ıza karşı  fi a sal okuryazarlık farkı dalığı ı ülke izde yay aya 
dair isteği iz, ça a ız çok yüksek. 
 

Fi a sal okuryazarlık a la ı daki ili çle dir eyi e kadar erke  yaşta gerçekleştirirsek, bu 

ili çle dir e i  da ra ış değişikliği sağla ası ı  o kadar olası olduğu u iliyoruz. OECD 

tarafı da  yapıla  araştır alar fi a sal okuryazarlık eğiti i i  okulda aşla ası gerektiği i 
gösteriyor. 

 

Ço uk e ge çleri  eko o ik hakları ı geliştir ek e korumak, finansal hizmetlere 

ulaş aları ı sağla ak e eğiti  ara ılığıyla fi a sal ili çleri i artır ak a a ıyla kurula , 
uluslararası orga izasyo  kuruluşu Child & Youth Fi a e I ter atio al CYFI  da yi e ay ı 
urguyu yapıyor.  

 

 yılı da İsta ul’da gerçekleşe  Child&Youth Fi a e )ir esi’ i  açılışı a katıla  
Baş aka  Yardı ı ız “ayı  Ali Ba a a  da G  dö e  aşka lığı çerçe esi de  Fi a sal 
katılı  izi  de e  fazla urgulaya ağı ız gü de  addeleri izde  iri ola ak  tır 
ifadesi de ulu uştu. 
 

Bu ideale dair ize katkıda ulu a ile ek gö üllüleri iz, üyeleri iz, iş irliği yapa  kuruluşlar 
ara ılığıyla ülke izde erişil edik köşe ırakmadan çalış aları ızı sürdür ekteyiz.  
 

 

Özlem Denizmen 

Kuru u Başka  

 

 

 

 

 

 



 
 

Robert College Gö üllü Öğre ileri İle Finansal Okuryazarlık   

Ro ert College . “ı ıf öğre ileri de  gö üllü olarak  kişi i  yer aldığı gru a eğiti i i  
eğiti i erildi e u öğre iler de Ro ert College’da çalışa  a i yakalı  kişiye ve 

ardı da  ay ı eğiti i Kağıtha e ölgesi de yerleşik  kişiye verdiler. 

 

İsta ul Fi a s Merkezi Yolu da 20 i  Kadı  

 

FODER, Türkiye’de ilk kez ilk kez kadı lara yö elik fi a sal okuryazarlığı  ö e i e dikkat 
çeke , İ“MEK, Aile e “osyal Politikalar Baka lığı, Para Duru u e Doğuş Gru u ile ortak 

yürütüle  İsta ul Fi a s Merkezi Yolu da  i  Kadı ’ projesi kapsa ı da düze le e  e 
Özle  De iz e  tarafı da  erile  İs ek Kapa ış  se i eri de yer aldı. 

 Şu at  gü ü Ce al Reşit Rey ko ser salo u da gerçekleşe  e kadı ları  eko o ik 
hayatta söz sahi i ol akla irlikte, fi a sal yö de  ili ç kaza aları ı  a açla dığı 
se i er kapsa ı da FODER sta d açtı. Ge el “ekreteri iz Dr. Yase i  De irdağ 
der eği izi  fi a sal okuryazarlık faaliyetleri e projeleri hakkı da ilgile dir ede ulu du. 

 

Global Money Week – Küresel Para Haftası Eğiti i i  Eğiti i  

FODER, 9-  Mart  tarihleri arası da gerçekleşe ek ola  Glo al Mo ey Week GMW  – 

Küresel Para Haftası  etki liği e dair düze lediği Eğiti i i  Eğiti i  topla tısı da 
gönüllüleriyle bir araya geldi. Gö üllülere Küresel Para Haftası kapsa ı da eğiti i i  
eğiti i erilerek, eğiti  so rası Yetki lik Belgeleri gö üllülere takdi  edildi. 



 

 

 

 

Global Money Week- Küresel Para Haftası 

Glo al Mo ey Week  GMW  fi a sal okuryazarlığa teş ik ede  haftadır. Bu hafta ay ı 
za a da Child a d Youth Fi a e I ter atio al’ı  ir girişi idir. Fi a sal Okuryazarlık e 
Erişi  Der eği FODER , Dü ya Eko o i Foru u World E o o i  Foru  ü yesi deki 
Ge ç Küresel Liderler tarafı da  ço uklar e ge çler içi  oluşturula  Glo al Mo ey Week  – 

Küresel Para Haftası’nda 25 bin ço uk e ge e fi a sal okuryazarlık eğiti i erdi.   

FODER’i  gö üllü eğiti ileri, Küresel Para Haftası  olarak ila  edile  -17 Mart tarihleri 

arası da, Türkiye ge eli de  ilde,  gö üllüsüyle 9-  yaş arası ço uk e ge i ütçe, 
tasarruf, iriki  ko uları da ilgiler erildi. Bu eğiti ler so rası da eğiti i ala  ço uklara e 
düşü dükleri soruldu.  Gazia tep’te erile  eğiti  so rası öğre ileri izde  aldığı ız 

ektup ör eği de erdiği iz eğiti i  ö e i i göster ektedir.

 



 

 

 

Global Money Week – Kapa ış Etki liği  

Tü  dü yayla irlikte Türkiye’de de kutla a  Glo al Mo ey Week – Küresel Para Haftası 
res i kapa ış etki liği  Mart  tarihi de Os a lı Ba kası Müzesi – İsta ul’da FODER 

e ÜNLÜ Me kul Değerler A.Ş. tarafı da  fi a se edilerek gerçekleştirildi.  

 



 
 

Türkiye’ i  G  Başka lığı ı üstle diği u dö e de gerçekleştirile  u etki likle ulusal ve 

uluslararası orga izasyo larda  üst düzey e ki sahi i otoriteleri  katılı ı ile ge çlerin ve 

ço ukları  fi a sal olarak güçle esi e katkı sağlaya ak ze i  hazırla dı. Gençlerin finans 

eğiti i ko usu da kendileri için en önemli olan ve kendi gereksinimleri için uygun finansal 

ürü  ko usu da paylaşı  ola ağı erilerek istihda  kaza aları a e girişi lerde 
bulunmaları a yardı ı olu ası a açla dı.  Etki likte OECD, “PK, FODER Başka ı Özle  
Denizmen ve CYFI yetkilileri önemli finansal mesajlar verdiler. 

FODER Kuru u Başka ı Özle  De iz e , Ulusal Kalkı a ı  e refahı  ö e li 
parametrelerinde  iri ola  tasarrufu  küçük yaşlarda  iti are  alışka lık hali e gelmesinin 

ö e se esi gerektiği i e u da ra ış değişikliği i yay ak içi  yapıla  çalış aları  
ço ukları ız e ge çleri iz için çok değerli olduğu u elirtti. Foder’i  geçtiği iz se e  

gö üllüsüyle  i  kişiye ulaştığı ı u yıl ise  gö üllü eğit e iyle irlikte -  yaş 
aralığı da  i  ço uk e ge e fi a sal okuryazarlık eğiti i erildiği i açıkladı. 

Uluslararası Ço uk e Ge çlik Fi a s Hareketliliği Direktörü Jeroo Billi oria töre de yaptığı 
ko uş ada, tasarruf ili i i  oluşturul ası içi  küçük yaşta a ka ile ta ış a ı  ö e i e 
dikkat çekti e u çerçe ede fi a sal eğiti de küresel hedefi   yılı da  ilyo  
ço uğa ulaş ak olduğu u urguladı. 

OECD Eko o ik Kalkı a e İş irliği Örgütü Fi a sal İlişkiler INFE  Müdürü A dre La oul 
da, "OECD olarak Küresel Para Haftası so  dere e ö e siyor e destekliyoruz; çü kü, herkes 
fi a sal okuryazarlık duru u u  olduğu da  çok daha iyi sa ıyor, bu nedenle 

farkı dalığı ız oldukça düşük. A erika'da yapıla  ir araştır a, yüzde  ora ı da fi a sal 
okuryazarlıkları olduğu u düşü e  ir gru u  aslı da yal ız a yüzde 'ü  asit fi a sal 
sorulara ya ıt ere ildiği i gösterdi. Bu eriler, fi a sal okuryazarlık ala ı da farkı dalığı  
artırıl ası ı  illi stratejiler arası a alı ası gerektiği i gösteriyor" dedi. 

 



 
 

Kurumsal ve Bireysel Üyelerimiz 

Kurumsal Üyelerimiz: KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Ata O li e Me kul Kıy etler A.Ş. e  TAV 
Ha ali a ları Holdi g A.Ş.’ i  ara ıza katıl ası ile Kuru sal Üye sayıs ız 34’e ulaştı. 

 

AGT Ağaç “a . Ve Ti . A.Ş. 

 
Akbank T.A.Ş. 

 

AlbarakaTürk Katılı  Ba kası A.Ş. 

 

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. 

A.Ş. 

 
Ata Online Me kul Kıy etler A.Ş. 

 

Bilgi Üniversitesi 

 
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 

 

Boğaziçi Ü i ersitesi 

 

Doğa Şirketler Gru u Holdi d A.Ş. 

 
Doğuş Holdi g A.Ş. 

 
Eureko Sigorta A.Ş. 

 

FİBA Holding A.Ş. 

 Fi a s Yatırı  Me kul Değerler A.Ş. 



 

 

T. Gara ti Ba kası A.Ş. 

 

Gara ti Öde e “iste leri A.Ş 

 
Gedik Yatırı  Me kul Değerler A.Ş. 

 
Halk Fi a sal Kirala a A.Ş 

 
T. Halk Ba kası A.Ş. 

 

HSBC Ba k A.Ş. 

 
ING Bank A.Ş. 

 
Katılı  Emeklilik e Hayat A.Ş. 

 

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 

 

“a a ı Ü i ersitesi 

 
Şeker a k T.A.Ş 

 

Ta irler Yatırı  Me kul Değerler A.Ş. 

 

TAV Ha ali a ları Holdi g A.Ş. 

 

TEB A.Ş. 

 

Turde Gayrimenkul Yatırı  İ şaat  
Da ış a lık e Made ilik A.Ş. 



 

 
Turkcell İletişi  Hiz etleri A.Ş. 

 

UBS Me kul Değerler A.Ş. 

 

VDF Volks age  Doğuş Tüketi i 
Fi a s a ı  A.Ş. 

 

Visa Europe Services Inc Türkiye 

Te sil iliği 

 
Yapı ve Kredi Ba kası A.Ş. 

 

Yeditepe Üniversitesi 

 

 

Bireysel Üyelerimiz: 41 Bireysel üyemiz var. 

Gönüllülerimiz 

Fi a sal okuryazarlık gö üllüleri gru u u oluştur aya aşladık. Der eği ize e  site izde  
aş uru yapa  yaklaşık 'e yakı  Gö üllü üz ile oluşturduğu uz bilgi@fo-der.org 

adresi de  iletişi e geçerek eğiti ler ererek, katkı e destekleriyle projeleri izi 
gerçekleştiriyoruz. 

mailto:bilgi@fo-der.org
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