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1983’te Boğaziçi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 
Attila Köksal, 1985’te Philadelphia’daki 
Drexel Üniversitesi’nden MBA derecesi 

aldı. 1991-1996 yılları arasında Inter 
Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür olarak 
görev alan Köksal, 1996-2001 yılları 

arasında aynı firmanın CEO’su olarak 
çalıştı. 2002 yılından 2013 yılına kadar 

Dundas Ünlü, Standard Ünlü ve yeni adı 
ile Ünlü & Co’nun Genel Müdürlüğü’nü 

yürüten Köksal, Ünlü Menkul Değerler 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği’nin Yönetim 

Kurulu Başkanlığı ve CFA Institute 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürüttü. 

Köksal, Nisan 2019 tarihinden beri 
FODER Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevini sürdürüyor.

ATTİLA KÖKSAL KİMDİR?
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FODER Başkanı Attila Köksal:

Finansal okuryazarlık
bir yaşam tarzıdır

GİRAY DUDA

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER), insanların yaşamları boyunca 
ellerindeki parayı doğru yerlerde bilinçli 

olarak kullanmasını ve yatırımlarını akıllıca 
değerlendirmesini sağlamayı amaçlayan bir sivil 
toplum örgütü. Derneğin, finansal okuryazarlığın 
toplumda yaygınlaşması amacıyla yürüttüğü 
faaliyetleri Genel Başkan Attila Köksal’a sorduk.   

- Sayın Köksal, finansal okuryazarlık eğitimi 
vermek ve bunun için dernek kurmak oldukça 
ilginç ve övgüye değer bir girişim. Finansal 
okuryazarlık ne demektir? Kapsadığı alanda 
içerik olarak nelerden söz ediyorsunuz?

- Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma 
ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme 
yapması ve etkili karar verme yetisidir. Başka bir 
ifadeyle finansal okuryazarlık, bireylerin gelirleri-
ni, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, 
bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip 
olabilme durumu şeklinde de tanımlanabilir. 

► İLKOKULDA HEDEF DOĞRU TASARRUF BİLİNCİ
- Amacınızın ilkokullardan başlayarak eğitim 

vermek olduğunu söylüyorsunuz. İlkokul öğrenci-
lerine hangi temel bilgileri sunacaksınız? Bu eği-
timin daha üst okullarda olması da gerekir mi?

- Okullarda gerçekleştirilen finansal okurya-
zarlık çalışmalarında çocuklara ilkokul çağın-
dan itibaren doğru harcama alışkanlıklarının 
kazandırılması ve doğru tasarruf bilincinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlerleyen yaşlarda 
ise bütçe yapmanın, gelirlerle giderleri denge-
lemenin, gereksiz harcamalardan kaçınmaları-
nın ve birikim yapmanın önemi anlatılır. 

► GENELDE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE VERİLİYOR
-   Yurtdışında okullarda finansal okuryazarlık 

dersleri var mı? Varsa ne tür bilgiler veriliyor?
- Avustralya, Danimarka, İsveç, Kanada, 

Fransa, İrlanda, Malezya, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Singapur, İngiltere ve ABD’de genelde 
üniversite düzeyinde, bazılarında da ilkokul 
seviyesinden başlayan finansal okuryazarlık 

Finansal Okuryazarlık ve 
Erişim Derneği Başkanı Attila 
Köksal, “Finansal okuryazarlar 
tutumludurlar, bütçe yaparlar, 
gereksiz harcamalardan 
kaçınırlar, gereksiz krediler 
kullanmazlar, yatırımlarını 
dikkatli yaparlar, gereksiz 
risklerden kaçınırlar. Bu 
alışkanlıklara sahip kişiler 
sadece pandemi dönemlerinde 
değil, her zaman aynı 
davranışları sergilerler” dedi.  

CEBİNİ YÖNET
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dersleri var. Bu derslerde öğrencilere 
doğru finansal kararlar vermelerine 
yarayacak bilgi setleri aktarılıyor.  
Ana konular bütçe, tasarruf, birikim  
ve yatırım yapmaktır.  

► HER KESİME YÖNELİK 
PROGRAMLARIMIZ VAR

-  Herhalde bu konuda ülke çapında 
anket ve değerlendirmeler yaptınız.  
Kimlere, hangi gruplara eğitim  
önceliği saptadınız? Nereden  
başladınız ve ne gibi projeler yürüttünüz?

- Hem biz, hem de üyelerimiz finansal 
okuryazarlık konusunda hem seviye 
belirlemek hem de finansal okuryazarlık 
eğitimlerinin etkinliklerini arttırmak için 
sürekli anketler ve değerlendirmeler 
yapıyoruz. Öncelik çocuklarda olmasına 
rağmen toplumun çeşitli kesimlerine 
eğitim vermenin gerekli olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle, çocuklara, 
gençlere, kadınlara, dar gelirlilere, 
çiftçilere, askerlere, emeklilere, vb. 
yönelik, her biri değişik içerikte eğitim 
programları hazırladık ve bunların 
bazılarını üyelerimizle işbirliği içinde, 
bazılarını da FODER olarak yürüttük  
ve yürütmeye devam ediyoruz. 

► EYLEM PLANI’NDAKİ  
GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK

- Halka finansal ürünlerin tanıtılması, 
bilgilendirilmesi ve finansal ürünlere 
bilinçli erişim kamunun mu yoksa  
özel ve sivil toplum kuruluşlarının mı 
görevidir? Çalışmalarınızda kamu ve 
özelden destek, katkı ve yardım aldınız mı?

- Finansal okuryazarlığın ülke çapında 
yaygınlaştırılması kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde 
çalışmalarını gerektiren uzun vadeli bir 
süreçtir.  OECD 2005 yılında bu konuda 
ülke stratejileri oluşturulması gerektiği 
yönünde bir tavsiye kararı almıştır. Türkiye 
de 2014-2017 yıllarını kapsayan ve  
2014 yılında yayınlanan  “Finansal  
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal 
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 
Planları”nı yayınlamış ve uygulamaya 
koymuştur. Eylem Planı’nın içinde Foder’e 
farklı konularda görevler verilmiş ve  
bunlar Foder tarafından yerine getirilmiştir.
► YENİ BİR PLAN HENÜZ YAYINLANMADI

- Haziran 2014’de yayınlanan ‘Finansal 
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal 
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 
Planları’na ilişkin Başbakanlık genelgesi 

CEBİNİ YÖNET

FODER ve Visa’dan  
Türkiye’nin finansal  
okuryazarlık haritası
Finansal Okuryazarlık 

ve Erişim Derneği 
(FODER) tarafından, 
Visa ve Türkiye’deki 
22 bankanın desteğiyle ‘Paramı 
Yönetebiliyorum’ projesi kapsamın-
da gerçekleştirilen “Türkiye Finan-
sal Okuryazarlık Araştırması”nın 
sonuçları açıklandı. Türkiye’de genel 
kamuoyunun finansal okuryazarlık 
düzeyini tespit etmek, finansal ürün 
ve hizmetler konusundaki tutum ve 
davranışları anlamak amacıyla ger-
çekleştirilen araştırma Ipsos Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 
ilde 2000 kişi ile yüz yüze yapıldı. 

Araştırmadan ortaya çıkan  
ilginç sonuçlardan bazıları şöyle: 

Türkiye’de minimum finansal 
bilgiye sahip olan bireylerin 
oranı yüzde 70. Finansal bilgi 
düzeyi, çalışma hayatında olan, 
gelir düzeyi yüksek ve eğitimli 
bireylerde daha yüksek.

■ Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin 

son bir yılda para biriktir-
diği görülürken, bireyleri 
birikim yapmaya iten temel 
nedenlerde “geleceğe iliş-

kin belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkıyor. 
Birikim yapanların yarısı sağlık soru-
nu, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi 
beklenmedik durumlara karşı tedbir 
olarak para biriktirdiğini söylüyor.

■ Hanede para kullanımına 
yönelik günlük kararlara dahil 
olma oranı kadınlarda yüzde 74 
iken erkeklerde bu oran yüzde 
85’e çıkıyor. Gençlerin  ise sadece 
yüzde 43’ü hanede para kullanımı 
konusunda söz hakkına sahip.

■ Kredi borcunu ödeme konu-
sunda Türkiye’de bireyler disiplinli 
hareket etmeye özen gösteriyor. Bu 
konuda toplumun yüzde 83’ü kredi 
borcunu gününde ödediğini belirtiyor.

► 5 TEMEL GRUBA AYRILIYOR
Finansal bilgi, davranış ve  

tutumlarına göre Türkiye toplumu  

amacınıza ulaşmanız için yararlı oldu mu? Şu 
anda bu kapsamda faaliyetler yürütülüyor mu?

- Bu genelge Türkiye’de finansal okuyazarlık 
ve finansal erişim konularında önemli bir 
farkındalık yaratmıştır. Başbakanlık bu 
konularda yapılması gereken konuların listesini 
yapmış, bu konularda alınacak rolleri kamu, 
özel sektör ve aralarında FODER’in de olduğu 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarına dağıtmış ve 
uygulamasının takipçisi olmuştur.

Üç yıl süreli olan bu plan 2017 yılında 
sona ermiş, sonrasında ise bu finansal 
okuryazarlık konusunda yeni bir plan henüz 
yayınlanmamıştır. Finansal okuryazarlık ve 
finansal erişim çalışmalarının uzun süreli 
çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar verdiğini 
biliyoruz. FODER olarak bu konuda yeni bir 
eylem planı oluşturulması yönünde çalışmalara 
başladık ve kamu ile bu konuda iletişime geçtik. 
► TASARRUF DÜŞÜKLÜĞÜNÜN  
İLK NEDENİ YETERSİZ GELİR

-  Türkiye’de her zaman tasarruf 
yetersizliğinden söz ve şikayet edilir.  
Tasarruf edememek bilgi eksikliğinden mi  
yoksa gelir eksikliğinden mi ileri geliyor?
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5 temel gruba ayrılıyor: Finansal Bil-
geler (yüzde 22), Mütevazı Ebeveyn-
ler (yüzde 24), İdareli Muhafazakarlar 
(yüzde 20), Plansız Hayalciler (yüzde 
19) ve Kaygısız Gençler (yüzde 15).

● “Finansal Bilgeler”, en yüksek 
finansal okuryazarlık düzeyindeki grup 
konumunda bulunuyor. Toplumun 
yüzde 22’sini oluşturan, orta yaş 
grubunda yer alan, işveren oranının 
yüksek olduğu ve diğer segmentlere 
kıyasla daha yüksek hane geliri olan 
“Finansal Bilgeler” parasını akıllıca 
yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli 
bir şekilde yapıyor. Sahip olduklarını 
büyütmeyi arzu eden “Finansal 
Bilgeler”, bunun için risk almaya 
hazır olduklarını ifade ediyor. Bu grup kendisine finansal 
hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için birikimlerini 
farklı alanlarda değerlendiriyor. “Finansal Bilgeler”  
genelde bütçe yapıyor, ödemelerini aksatmıyor.

● “Mütevazı Ebeveynler” toplumun yüzde 24’ünü 
oluşturuyor ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil ediyor. 
“Mütevazı Ebeveynler” ayağını yorganına göre uzatıyor. 
Ailelerinin geleceği ve emeklilik dönemi için uzun vadeli plan 
yapmaya çalışıyor. Borçlanmaktan korkuyor, ödemelerini 
geciktirmiyor. Bu grup için hanenin geçimi ön planda,  
yüksek gelir arzusuyla elindeki parayı riske atmıyorlar.

● “İdareli Muhafazakar” grubu parayı daha idareli bir 
şekilde yönetme eğilimine sahip. Toplumun yüzde 20’sini 
oluşturan bu grup uzun vadeli düşünmeye ve çocukları  
için para biriktirmeye çalışıyor ancak finansal durumları  
bu konularda onları zorlayabiliyor. Parayı ancak  

temel ihtiyaçlara harcayabiliyorlar, gereksiz harcama 
yapabilecek esnekliğe sahip değiller. Faiz içeren  
finansal araçlara yatırım yapmayı tercih etmiyorlar.

● “Plansız Hayalciler” ve “Kaygısız Gençler” ise 
yoğunlukla 18-24 yaş grubu gençlerin oluşturduğu  
segmentler olarak göze çarpıyor. Henüz evli ve çocuk  
sahibi olmayan, limitli bir geliri olan “Plansız Hayalciler” 
toplumun yüzde 19’unu oluşturuyor. Varlıklı bir geleceğin 
hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya da hazırlar. 
Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar.  
Uzun vadeli hedefler belirlemekten kaçınan bu grup birikim 
yapma konusunda motivasyonu olmadığını da belirtiyor.

● “Kaygısız Gençler” ise toplumun 15’ini oluşturuyor. Finan-
sal konularda bilgi seviyesi en düşük grup. İşi ve düzenli geliri 
olmayan bu grup “anı yaşıyor”. Bütçe yapmıyor, para biriktirmi-
yor. Üstelik geliri olsa dahi para biriktirmeyeceğini söylüyor.

- Türkiye’de tasarruf düşüklüğünün iki 
temel nedeni vardır.  Bunlardan birincisi, 
maalesef çalışan kesimin büyük bir 
bölümünün dar gelirli olmasıdır. İkinci 
neden ise genç bir toplum olmamızdır. 
Bazı akademik çalışmalarda, hane halkı 
tasarruf oranlarındaki düşüklüğün temel 
nedeninin dayanıklı tüketim eşyalarına 
yapılan harcamalar olarak görünmektedir. 
Hayata düşük bir ücretle başlayan gençler, 
beyaz eşya, kahverengi eşya, araba, vb. 
gibi ihtiyaçları nedeni ile birikim yapmada 
zorlanmaktalar. Ancak, geçmişte gelir 

düzeyleri bizden çok daha düşük olan 
Çin, Hindistan gibi ülkelerde bireylerin 
oransal olarak bizlerden çok daha yüksek 
tasarruflar yaptığını gözlemledik.  
Geleceğe yönelik olarak duyulan kaygı, 
emeklilik sistemlerinin ve bankacılık 
sektörünün gelişmemiş olması toplumları 
daha fazla tasarrufa yönlendirmekte.  
► GELECEĞE YATIRIMIN  
ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ

-  Yine bir başka şikayet konusu da 
emeklilik maaşlarının azlığı ve  
emeklilikte çekilen sıkıntılardır. Finansal 
okuryazarlık yetersizliğinin bunda  
bir etkisi var mıdır? Neler yapılabilir?

- Emeklilik maaşlarının düşüklüğü 
makroekonomik bir sorundur. Bu sorun 
yaşlanan toplum nedeniyle gittikçe büyü-
yecektir. Dolayısıyla bireylerin bu konuda 
önlem almaları ve geleceğe hazırlanmaları 
gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi 
bu konuda önemli bir yapı olarak ortaya 
çıkmıştır. Finansal okuryazarlık eğitimleriy-
le bireylere “geleceğe yatırım” kavramının 
önemi aktarılmaya çalışılmaktadır. 

FODER Genel Sekreteri Yasemin Demirdağ, Visa Genel Müdürü Merve Tezel, 
FODER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz, FODER Danışma Kurulu üyesi 

Özlem Denizmen ve FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal (soldan sağa).
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► AİLENİN HESAP UZMANI KADIN
- Ev kadınlarına dönük eğitim  

programı nasıl işliyor? Ev kadınlarının 
bilgileri ve bütçelerini yönetmeleri 
konusunda neler söyleyeceksiniz?

- Türk toplumunda ev kadınlarının  
aile bütçesi yönetimi konusundaki 
rolleri çok önemlidir. FODER olarak ev 
kadınlarına yönelik olarak verdiğimiz 
“Ailenin Hesap Uzmanı Kadın” başlıklı 
eğitimlerde harcamalarda dikkat  
edilecek konuları, gelir-gider dengesini, 
bütçe yapmanın önemini ve bütçe  
yapma tekniklerini anlatıyoruz.

► YUMURTALAR AYNI SEPETE KONMAMALI
- Banka mevduatı, döviz, altın, hisse 

senedi, yatırım fonları, dijital paralara 
yatırım yaparken nelere dikkat etmek 
gerektiğini bize ayrı ayrı anlatır mısınız?

- Bu konudaki tavsiyeleri bir kaç satır 
sığdırmak doğru olmaz. Ancak, birikimleri 
yatırımlara dönüştürürken dikkat edilmesi 
gereken en önemli prensip riskleri 
yaymak, eskilerin tabiri ile “yumurtaları 
aynı sepete koymamak”tır. Yatırımlar uzun 
vadeli bir perspektifle yapılmalı, kısa-
vadeli, spekülatif alım-satım işlemlerinden 
kaçınılmalı ve haklarında bilgi sahibi 
olunmayan yatırım ürünlerine kesinlikle 
doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Bu 
konularda yatırım danışmanlarından ve 
portföy yöneticilerinden hizmet alınmalıdır.

► TUTUMLUDURLAR, BÜTÇE  
YAPARLAR, RİSKLERDEN KAÇINIRLAR

- Finansal okuryazarların  
pandemi döneminde nasıl  
davrandığını bize anlatır mısınız?

- Finansal okuryazarlık bir yaşam 
tarzı olmalıdır. Finansal okuryazarlık 
çalışmalarımızın hedefleri, bireyleri 
finansal konularda bilgilendirmek olduğu 
kadar, onları bu konularda disiplinli ve 
sabırlı olmaya yönlendirmektir. Bireylerde 
karakter değişiklikleri yaratmak zor, 
hatta bunu ilerleyen yaşlarda yapmak 
neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu 
alışkanlıklar ancak “ağaç yaşken  
eğilir” atasözümüzün doğrultusunda 
küçük yaşlarda kazandırılabilirler.

Bu alışkanlıklara sahip kişiler  
sadece pandemi dönemlerinde değil, 
her zaman aynı davranışları sergilerler. 
Tutumludurlar, bütçe yaparlar, gereksiz 
harcamalardan kaçınırlar, gereksiz 
krediler kullanmazlar, yatırımlarını dikkatli 
yaparlar, gereksiz risklerden kaçınırlar.

CEBİNİ YÖNET

Uzmanından paniğe karşı  
altın yatırım kuralları
FODER 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 
ve Ata Portföy 
Genel Müdürü 
Mehmet Gerz’in 
yatırımcılara 
tavsiyeleri şöyle: 

Varlık dağı-
lımı: Buna 

riski dağıtmak 
veya yumurtaları farklı sepetlere 
koymak da diyebiliriz. Finansal okur-
yazarlık testlerinin yatırımla ilgili en 
temel sorusudur. Bunun Türkiye’de 
en basit uygulaması olarak paranızı 
hisse (fonlar), döviz (Dolar/Euro 
mevduat veya altın), faiz (mevduat) 
arasında bölebilirsiniz.

Yeniden ayarlama: Sert 
piyasa hareketlerinde 

portföyünüzde ağırlıklar da değişir. 
Örneğin hisse senedi ağırlığı 
yüzde 40 iken, borsa yüzde 25 
düşerse, bu ağırlık yüzde 30 
civarına düşecektir. (Portföyün 
kalan kısmında bir değişiklik yok 
diye varsayıyoruz.) Bu durumda 
hisse senetleri iyice ucuzladığı 
için, mevduat ve döviz kısmından 
bozdurup hisseye yüzde 10 civarı 
ekleyerek ağırlıkları yeniden 
ayarlamanız uzun vadede 
değer katacaktır. Tersi durumda 
hisse senetleri çok yükselip de 

portföyünüzdeki 
ağırlığı örneğin 
yüzde 50’ye 
çıkarsa, yüzde 10 
hisse satmanız 
gerekir.

Panik 
yapmamak: 

Hepimiz piyasa 
çökerken paniğe, 
yükselirken de  

hırsa kapılıp normalde hiç  
hesapta olmayan yanlış kararlar 
alabiliyoruz. Karar almada 
gösterilen zaaflar davranışsal  
finans kapsamına giriyor. Bu 
konuda Duke Üniversitesi’nden 
Prof. Dan Ariely’nin araştırma 
merkezinde uygulamalı derslere 
katıldık. Ülkemizde Finansal 
Okuryazarlık Derneği (FODER) 
bünyesinde eğitim veriyoruz.  
Bu tür zaaflara karşı üç  
davranışsal tedbir önerebiliriz:

a- Yatırım portföyünü her zaman 
orta ve uzun vadeli yapmak.

b- Basiretli dağılım yaptıktan sonra 
portföyün (parça parça değil) tamamı-
nın performansını takip etmek.

c- Portföye ve piyasalara çok  
sık bakmamak. Uzun vadeli bir 
portföye (emeklilik fonu) ayda  
bir kez, orta vadeli bir portföye 
(yatırım fonu) ise haftada  
bir kez bakmak yeterli olmalıdır.

OeCD 2005 yılında ülke stratejileri oluşturulması 
gerektiği yönünde bir tavsiye kararı almıştır.  

türkiye de 2014-2017 yıllarını kapsayan “Finansal erişim, 
Finansal eğitim, Finansal tüketicinin Korunması Stratejisi 
ve eylem Planları”nı yayınlamış ve uygulamaya koymuştur.
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CEBİNİ YÖNET

Uzmanından paniğe karşı  
altın yatırım kuralları

FODER’den hisse senedi 
yatırımcılarına tavsiyeler

FODER Başkanı 
Attila Köksal hisse 

senedi yatırımcılarını 
şöyle uyardı: 2020 yılı 
başında 1.16 milyon 
olan yerli yatırımcı sayısı 
Haziran ayında 1.5 milyon 
civarına ulaşmıştır.  Bu 
dönem boyunca yabancı 
yatırımcıların toplam 
piyasa değerindeki payı 
yüzde 61’den yüzde 
52’ye gerilemiş, yerli 
yatırımcıların payı ise 
artmıştır. Son aylarda, 
özellikle orta ve küçük 
piyasa değerine sahip 
bazı şirket hisselerinde 
sert fiyat hareketleri 
gözlenmektedir. 
Bu hareketler bu 
hisseler üzerinde 
piyasa dolandırıcılığı 
girişimleri olduğu 
izlenimini vermektedir. SPK ve Borsa 
İstanbul’un konuyla ilgili açıklamaları 
ve son haftalarda SPK’nın piyasa 
dolandırıcılarına verdiği yüksek 
cezalar bu durumu teyit etmektedir.

Bu nedenle, Finansal  
Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) olarak, hisse senetleri 
piyasası ile yeni tanışan  
yatırımcıları bilinçli yatırım yapmaya 
ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.

► HİSSE SENEDİ RİSKLİ BİR 
YATIRIM ARACIDIR: Yatırım 
yapmanın amacı birikimlerimizi 
enflasyona karşı korumak ve finansal 
varlıklarımızın alım gücünü istikrarlı 
bir şekilde yükseltmektir. Her yatırım 
aracı belirli bir risk  
içermektedir. Riskin finans 
alanındaki ölçülerinden 
birisi yatırım araçlarının 
getirilerindeki oynaklıktır. 
Bu oynaklık ne derece 
yüksekse, sözkonusu 
yatırım aracı o derece 
risklidir. Ancak, riskin 
ödülü de getiridir.  Kısa 
vadede riskli olan bir 
yatırım aracının uzun 
vadede getirisinin yüksek 
olması beklenir.  Hisse 
senedi riskli, ancak uzun 

vadede yüksek getiri potansiyeli 
sunan önemli bir yatırım aracıdır.
► ÖNCE ARAŞTIRMA YAPIN: Hisse 
senedine yatırım yapmak, faize, 
dövize veya altına yatırım yapmaya 
göre daha fazla dikkat, özen ve 
araştırma gerektirir. FODER  
olarak aşağıdaki basit ilkelerin 
hisse senedi yatırımlarınızda sizlere 
yardımcı olacağını düşünüyoruz.
► BAŞLANGIÇTA FONLARI TERCİH 
EDİN: İlk tercihiniz olarak, hisse 
senedi seçmek yerine uzun vadede  
iyi yönetilen hisse senedi fonlarını 
tercih etmeniz sizler için daha  
rahat ve etkin bir çözüm olacaktır.
► YATIRIMLARDA RİSKİ YAYIN: 
Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı 

yapmayı tercih 
ediyorsanız, dengeli 
bir portföy için 
iyi incelediğiniz, 
güvenilir ve 
uzman yatırım 
danışmanlarınca 
önerilen en az 
5-6 şirketin hisse 
senedine orta 
ve uzun vadeli 
yatırım yapın. 
Yatırımlarınızda 
riski yayın, yani 
yumurtaları farklı 
sepetlere koyun.

► TÜYOLARA 
KULAK ASMAYIN: 
Kısa vadeli 
tahminlere, 
söylentilere asla 
kulak asmayın. 
Tecrübeli uzmanlar 

dahil kimse istikrarlı olarak geleceği 
tahmin edemez. Tüyolarla, 
söylentilerle kesinlikle işlem 
yapmayın, tuzaklara düşmeyin.

► FOREX VE VADELİ İŞLEMLERDE 
DİKKATLİ OLUN: Aşırı derecede risk 
almaktan kaçının. Birikimlerinizin 
makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız 
etmeyecek bir miktarını hisse senedi 
yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse 
senedi almayın, kaldıraç ile riskleri 
arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli 
işlemlerde çok dikkatli olun. 

► ANLAMADIĞINIZ YATIRIMLARA GİR-
MEYİN: Bir yatırım aracının nasıl  işledi-
ğini  anlamıyorsanız,  yatırım yapmayın 
(örnek: karmaşık türev ürünler).

► ZAMANA YAYIN: 
Hisse senedi yatı-
rımlarınızı bir anda 
yapmayın, zamana 
yayın. Örneğin, her 
ay belirlediğiniz bir 
miktarda alım yapın. 
Yatırımlarınızı düzenli 
olarak takip edin. 
Hesaplarınızı günlük 
değil, haftalık veya 
aylık bazda takip 
etmeniz daha  
isabetli olacaktır. ●

Köksal: Çocuklara, gençlere, kadınlara, dar 
gelirlilere, çiftçilere, askerlere, emeklilere, vb. 

yönelik, her biri değişik içerikte eğitim programları 
hazırladık ve bunların bazılarını üyelerimizle 
işbirliği içinde, bazılarını da FODer olarak 
yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.


