
 
 

 

E – BÜLTEN - ARALIK 2015 

Başkanın Mesajı 

 

 

Değerli FODE‘ Destekçileri, 
 

Finansal okuryazar bir Türkiye olma yolunda 2015 

yılı daki e ekleri iz e katkıları ız içi  sizlere 
teşekkür ediyoru . Geride ıraktığı ız yıl 
hedefleri ize ulaş a e değer yarat a arzusu ile 
hep birlikte çok çaba sarf ettik. 
 

Yepye i ekle tilerle e tü  heye a ı ızla  
yılı ı karşıla aya hazırız. Ye i yılda arış e 
kardeşliği  kaza ası ı te e i ediyor e ye i yılı  
ülke ize e i sa lığa sağlık, huzur e utluluk 
getirmesini arzu ediyoruz. 

 
 

FODE‘ olarak “ayı  Baş aka  tarafı da  açıkla a  Eyle  Pla ı da özellikle fi a sal 
okuryazarlık ala ı da yer ala  progra ı so  dere e ö e li uluyor; ize erile  göre leri 
ayrı tılı, iddi, de okrasiyi e eko o ik üyü eyi açık ir şekilde ö göre  addeleri 

gerçekleştir eye ça alıyoruz.  

Ülke izi   yılı da ta a laya ağı G  dö e  aşka lığı ile kaza ı ları ı  e 
Türkiye i  küresel a la da edi diği e kii e statü ü  ö ü üzdeki se elerde de uazza  
getirileri ola ağı a i a ı ız ta . Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği olarak izler de u 
yö de atıla ak her adı ı ütü  gü ü üzle destekleye eğiz.  

Fi a sal okuryazar ir ekosiste  oluştur a gayesiyle aşta kadı lar e ço uklar ol ak üzere 
te irçok hedefi ize ulaştık.  

Parayö  Projesi kapsa ı da Eki  ayı da  iti are  ge çlere yö elik erdiği iz eğiti lerle 
yoğu  e keyifli ir süreç so rası da e ekleri izi  karşılığı ı alarak .  ge i ize ulaştık.  

Fi a sal okuryazarlık, fi a sal erişi , sürdürüle ilirlik e toplu sal duyarlılık ko uları ı 
önceleyerek iriki leri izle tü  Türkiye de ge ç, yaşlı, kadı , erkek, kuru  ayırt et eksizi  
fayda sağla aya çalıştık.  

“ayıları ü aşkı  gö üllü üzle şe kle fi a sal ko ularda çalış alar, etki likler e fi a sal 
okuryazarlık eğiti leri gerçekleştirdik. Gö üllüleri izi  u e  gö ülde  ça aları ı takdir 
ediyor, der eği ize ola  katkı e destekleri içi  teşekkürleri i su uyorum.   

 



 
 

Türkiye i  fi a sal okuryazar ir ülke ol ası da e eko o ik kalkı ası da yolu uza 
de a  ederke  FODE‘ Ailesi i  değerli ir parçası ola  tü  ireysel üyeleri ize, kuru sal 
üyeleri ize, gö üllüleri ize, kuru  e kuruluşlara tekrar teşekkür ediyorum.  

 yılı ı  aileleri izle era er sağlıklı, ereketli e keyifli ir yıl ol ası ı diliyoru . 

Bu aşarılı  yılı içi  hepi ize tekrar teşekkür ediyoru . Aileleri izle irlikte sağlıklı, 
huzurlu e keyifli ir yıl diliyoru . 

 

“e gi e “aygıları la 

Özlem Denizmen  

Kuru u Başka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FODER YÖNETİM KURULU TOPLANTI“I GERÇEKLEŞTİ 

 

Solda  Sağa: Av. Haka  Tok aş, Zekeriya Öztürk, Bur u Geriş, Özle  De iz e , Ca se  Başara  
Sy es, Yase i  De irdağ, Serhad Satoğlu, Aslı Başgöz, De iz Bağrıaçık 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği olarak Da ış a Kurulu u  katılı ı ile üç ayda bir 

düzenli olarak gerçekleştirile  Yö eti  Kurulu topla tısı da der eği  Türkiye de fi a sal 
okuryazarlık e erişi  a açları a yö elik stratejiler ko uşuldu. 

FODE‘ tarafı da  yürütüle  projeler hakkı da değerle dir e yapılarak, izyo u uz ola  
Fi a sal Okuryazar Bir Türkiye  yolu da  yılı a yö elik yapıla ak çalış alar ko usu da 

görüş eler gerçekleştirildi. 

Topla tı gü de i tasarruf ol akla irlikte özellikle . Hükü et Progra ı da i ele erek, 
ülkede tasarruf ora ları ı arttır aya e arta  tasarrufları da üretke  ala lara yö le dir eye 
yö elik hedefler oluşturuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FODER İLE A“KERLERE YÖNELİK BİREY“EL BÜTÇE YÖNETİMİ  FİNAN“AL OKURYAZARLIK 
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR 

 

 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği tarafı da  Kara Ku etleri Ko uta lığı e supları a 
yö elik Bireysel Bütçe Yö eti i Eğiti i   fi a sal okuryazarlık eğiti leri eril eye de a  
ediyor. 

FODE‘ de  talep edile  Kara Ku etleri Ko uta lığı a ağlı askerlere Bireysel Bütçe 
Yö eti i  ko ulu fi a sal okuryazarlık eğiti leri, A kara da, Tuzla Piyade Okulu da, Isparta 
e Eğirdir ol ak üzere dört ayrı oktada gerçekleştiril işti. 

 Aralık  tarihi de A kara da Kara Ku etleri Eğiti  e Doktri   Ko uta lığı da FODER 

Ge el “ekreteri Yase i  De irdağ katılı ıyla e FODE‘ Başka  Yardı ısı Attila Köksal 
tarafı da   kıta gozle  su ayları a fi a sal okuryazarlık eğiti leri erilerek  bütçe 

yö eti i i  asıl yapıla ağı a ilişki  ö e li oktalar a latıldı. 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  a açlı si il toplu  örgütü olarak yaptığı ız çalış alarla, 
fi a sal ili i  artırıl ası içi  ekosiste i  oluşturul ası a e dolayısıyla ülke izde tasarruf 
ora ları ı  artırıl ası a destek ol ayı a açlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FODER – “ABANCI ÜNİVER“İTE“İ TOPLUM“AL DUYARLILIK PROJELERİ KAP“AMINDA 

BÜTÇE“İNİ BİLEN ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİ VERİLDİ 

 

 

 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği e “a a ı Ü i ersitesi Toplu sal Duyarlılık Projeleri 
CIP iş irliği ile Bütçesi i Bile  Ço uklar  fi a sal okuryazarlık eğiti leri eriliyor. 

FODE‘ tarafı da  CIP kapsa ı da ulu a  süper izörlere Eğiti i i  Eğiti i i  eril esi i  
ardı da  süper izörler projeye dahil ola  ü i ersite öğre ileri ile eğiti i paylaşarak,  aralık 

 “alı tarihi de  iti are  ilkokullarda ço uklara fi a sal okuryazarlığı öğreterek ili çli 
irer irey ol aları a yardı  ede il ek içi  eğiti lere aşladılar. 

İsta ul A adolu yakası da Darı a Barış ilkokulu, Ce il Meriç e Barış ilkokulları da 1.000 

aşkı  öğre iye erile  eğiti lerde ço uklarla paylaşıla  fi a sal okuryazarlık ilgileri i  
pekiştiril esi i hedefleye  e pratik çalış aları içere  eğiti  kitapçıkları ile uygula alı 
etki likler gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KUTLU OLSUN! 

 

 

 

Kendine yeten ülke olmada önemli bir 

kilo etre taşı ola  e  se esi de İz ir 
İktisat Ko gresi de aşlatıla  yerli alı 
üretil esi e kulla ıl ası kararı, Türkiye deki 
tüm okullarda 12-  Aralık ta her se e 
kutla a  Tutu , Yatırı  e Türk Malları 
Haftası  ile aşta ço uklar ol ak üzere 
toplu da ö e li ir farkı dalık yaratıyor. 

 

Ülke eko o isi i sağla  te ellere oturta ak yerli alı üreti i, tüketimi ve tasarrufun 

ö e i, aşta ço uklar ol ak üzere ülke ge eli de gerçekleştirile ek ili çle 
oluşturula ilir. Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği FODE‘  Kuru u Başka ı Özle  
Denizmen, 12 –  Aralık Tutu , Yatırı  e Türk Malları Haftası ede iyle yaptığı 
açıkla ada, Tutu , Yatırı  e Türk Malları Haftası  içerisi de okullarda yapıla  etki likleri  

u ili i  oluşturul ası açısı da  oldukça ö e li olduğu u belirtti. 

Fi a sal okuryazarlığı  e  ö e li so uçları da  iri i  de tutu luluk ili i i  oluş ası 
olduğu u elirte  De iz e , Ağaç yaşke  eğilir. Neyi  istek eyi  ihtiyaç olduğu u öğre e  
ço uk, harçlıkları ı da yö et esi i öğre iyor. Gerek ders araçları ı gerekse harçlığı ı 
tutu lu kulla a  ço uk üyüyü e de u alışka lığı ı de a  ettiriyor. Ö e li ola  u 
da ra ışı  ço ukta alışka lık hali e getiril esi  diyerek ö e i i urguladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FODER BAŞKAN YARDIMCI“I ATTİLA KÖK“AL, CFA MARKA 2015 KONFERANSINDA  

FİNAN“AL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİNİ ANLATTI 

 

 

 

16-  Aralık  tarihleri de Hilto  İsta ul Bo o ti de MA‘KA  Ko fera sı 
gerçekleştirildi. MA‘KA Ko fera sı, . yılı da sosyal soru luluk projesi olarak MARKA 

YouthE e t ise  Aralık gü ü ise sade e ü i ersite öğre ileri e özel olarak düzenlenerek; 

ge çler MA‘KA Ko fera sı sah esi deki ko uş a ıları izle e fırsatı a sahip oldular. 

Türkiye'nin e  üyük iş platfor u ola  MA‘KA Ko fera sı, u yıl  ko uş a ı ile 
katılı ıları a ge iş ir içerikle ye i tre d, fikir, odel e a layışlar su du. 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği Başka  Yardı ısı Attila Köksal, günümüz 

ekonomisinde 'Türkiye'de Tüketi ileri  Tasarruf Alışka lıkları Pazarla a Dü yası ı Nasıl 
Etkiliyor' soruları a ya ıt aradı. Tüketi  e tasarruf alışka lıkları ızı  sürdürüle ilir 
ol adığı ı, yatırı  alışka lıkları ızı ta a e  değiştir ek zoru da olduğu uzu e daha 

güçlü bir ülke ekonomisi, daha sağlıklı ir toplu  içi  ye i esillere fi a sal açıdan disiplinli 

ol ayı öğret e iz gerektiği i urguladı.  

Marka YouthE e t te de sah eye çıka  Attila Köksal; fi a sal okuryazarlık progra larıyla 
plan, bütçe, tasarruf ve birikim yapmayı, yatırı ları ı za a a e değişik enstrümanlara 

yay ayı öğre e  ge çleri izin, daha parlak ir gele ek i şa ede il eleri içi  ö e li 
oktalara deği erek ge çleri ilgile dirdi. 

 



 
Kurumsal ve Bireysel Üyelerimiz 

Kurumsal Üyelerimiz:Denar Proje Geliştir e e Yatırı  A.Ş. i  katıl ası ile FODE‘ 
kurumsal üye sayısı  ulaştı. Kuru sal üyeleri  listesi aşağıda yer al aktadır. 

Bireysel Üyelerimiz: FODE‘ i  52 Bireysel üyesi var. 

Gönüllülerimiz: Der eğe e  sitesi üzeri de  aş uru yapa  gö üllüleri iz ile oluşturula  
bilgi@fo-der.org adresi de  iletişi e geçerek eğiti ler ererek, katkı e destekleriyle 
projeler gerçekleştiril ektedir. 

 

 

FODER AİLE“İNE BİR YENİ KURUM“AL ÜYE DAHİL OLDU 

Denar Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 

 

 

Fi a sal Okuryazarlık e Erişi  Der eği olarak kuru sal üyeleri izi  arlığı da , ilgi e 
iriki leri de  güç alarak etki likleri izi üyüt eyi, fi a sal eğiti i  ö e i i e fi a sal 

okuryazarlığı toplu u  her kesi i de  ireylere a lata il eyi, toplumu bilinçlendirmeyi 

arzu etmekteyiz. 

 

Ara ıza ye i katıla  De ar Proje Geliştir e e Yatırı  A.Ş. ile irlikte FODE‘ olarak çok daha 
ye i projeler gerçekleştir e e Türkiye i  fi a sal okuryazarlığı ı irlikte üyüt e 
dilekleriyle... 
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Kurumsal Üyelerimiz 

AGT Ağaç “a . Ve Ti . A.Ş. 
Ak a k T.A.Ş. 
Al arakaTürk Katılı  Ba kası A.Ş. 
Arzu  Elektrikli E  Aletleri “a . e Ti . A.Ş. 
Ata O li eMe kul Kıy etler A.Ş. 
Bankpozitif Kredi e Kalkı a Ba kası A.Ş 

Bilgi Üniversitesi 

BNP Pari as Cardif E eklilik A.Ş. 
Boğaziçi Ü i ersitesi 
Denar Proje Geliştir e e Yatırı  A.Ş. 
Doğa Şirketler Gru u Holdi d A.Ş. 
Doğuş Holdi g A.Ş. 
Eureko “igorta A.Ş. 
FİBA Holdi g 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. 
H“BC Ba k A.Ş. 
ING Ba k A.Ş. 
Katılı  E eklilik e Hayat A.Ş. 
KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 
Nurol Yatırı  Ba kası A.Ş. 
Okan Üniversitesi 

“a a ı Ü i ersitesi 
“ta dard Chartered Yatırı  Ba kası Türk A.Ş. 
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 Gayri e kul Yatırı  İ şaat  Da ış a lık e Made ilik A.Ş. 
Turk ell İletişi  Hiz etleri A.Ş. 
UB“ Me kul Değerler A.Ş. 
VDF Volks age  Doğuş Tüketi i Fi a s a ı  A.Ş. 
Visa Europe “er i es I  Türkiye Te sil iliği 
Yapı e Kredi A.Ş. 
Yeditepe Üniversitesi 

)i gat Gayri e kul Bilgi “iste leri A.Ş.  



 
 

PARAYÖN PROJE“İ KAP“AMINDA FİNAN“AL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR 

PARAYÖN ARALIK İ“TANBUL PROGRAMI  

 

FODE‘ i Parayö  projesi 
kapsa ı da Fi a sal Okuryazarlık  
eğiti leri İsta ul da de a  ediyor. 
Aralık ayı içerisi de Ce at Koçak 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Veh i Koç Vakfı Mesleki e Tek ik 
A adolu Lisesi, Bağ ılar Mesleki e 
Tek ik A adolu Lisesi e “arıyer 
Mesleki e Tek ik A adolu Lisesi de 
1.600 gence Parayol, Paragram, 

Parametre modulleriyle Fi a sal 
Okuryazarlık  eğiti leri erildi. 

 

Eğiti ler sırası da ge çleri  i teraktif ir şekilde katılı ı ı sağlaya  uygula alarla kendileri 

içi  e  iyi yatırı  seçe ekleri i  e olduğu, ütçele e e erileri e tasarruf yapa il eleri i 
sağlaya  farkı dalık kaza ı ları üzeri de duruldu. Ge çleri  ir gü lük ütçeleri i yaparak 

u ütçede  tasarruf yapa ile ekleri i  farkı dalığı ı kaza dıkları etki likler ile parası ı 
yö ete ile  ge çler oluştur aya de a  ediyoruz. 

 

ANKARA, İZMİR BUCA VE KARŞIYAKA ÇOCUK “İTELERİ 

 

 

Parayö  projesi kapsa ı da  
Aralık ayı oyu a  farklı şehirde 

3  ayrı çocuk sitesinde ziyaretler 

gerçekleşti. İz ir Bu a da 
rehabilitasyon sürecindeki 

çocuklara da Parayol eğiti i 

verilerek, projede bir ilk daha 

sağla ış oldu.  
Ço uklar yaşadıkları zor ir 

süreçte, eğiti  ile farklı  saat 
yaşadıkları ı a lattılar.  

 
 

 

 

 



 
 

İZMİR ÖZEL “AİNT JO“EPH FRAN“IZ Lİ“E“İNDE PARAMETRE EĞİTİMLERİ  

 

Türkiye i  farklı geliş işlik 
i deksi e sahip şehirleri de 

erile  fi a sal okuryazarlık 
eğiti leri kapsa ı da İz ir de 

. “ı ıf öğre ileri e yö elik 
Para etre  odülü ile fi a sal 

okuryazarlık eğiti leri erildi. Bu 
farklı e etki likle öğre e 
tek iği kulla ılarak erile  özel 
eğiti lerde öğre iler ü i ersite 
hayatı a adı  atmadan önce 

finansal ve sosyokültürel açıda  
önemli bilgiler edindiler.  

 
 

 

 

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVER“İTE“İ İKTİ“ADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTE“İ 

 

  
 

FODE‘ i  yürüt ekte olduğu Parayö  Projesi Fi a sal Okuryazarlık  eğiti leri Erzuru  
Atatürk Ü i ersitesi İİBF de  ge çle uluştu. Para etre odülü ü  a latıldığı eğiti de, 
ge çleri  i teraktif ir şekilde katılı ıyla, uygula alar üzeri de  ye i farkı dalıklar 
kaza aları sağla dı. Tasarruf yap a ihtiya ı duya  ü i ersite öğre ileriyle, tasarruf e 
yatırı  seçe ekleri ko uşularak har a aları ı gözde  geçir eleri i sağlaya  uygula alar 
yapıldı. 

 


	TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KUTLU OLSUN!

