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BAŞKANIN MESAJI  
 

Daha iyi bir geleceğe sahip olmak için geleceğe katma 

değer sağlamak Finansal Okuryazarlık Derneği olarak ortak 

hedefimiz. Doğru para yönetimini de daha iyi bir geleceğin 

olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz. Kurucu 

Başkanı olmaktan onur duyduğum, 2012’den bugüne her 

gün hedeflerimize önemli adımlarla ilerlediğimiz Foder 

olarak, çocukların, kadınların ve ailelerin ekonomik 

anlamda güçlenmelerini, doğru para yönetimi bilincine 

sahip olmalarını destekliyoruz. 

FODER olarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarını bir araya getirerek ülke çapında bireylerin 

finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek için; 

bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek politikalar üretilmesi adına çalışmalar 

yürütüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bugüne finansal okuryazarlık bilincinin okul sıralarında 

edinilmeye başlaması gerektiğinin farkındalığı ile eğitim müfredatlarında yer alması için çok 

çalıştık. Geçtiğimiz yıl bu çalışmalarımızın önemli bir sonucunu da gördük. Milli Eğitim 

Müfredatımızda girişimcilik, finansal okuryazarlık gibi derslere yer verildi. Bu adım bizleri güçlü 

yeni nesiller konusunda daha da umutlandırdı. 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesinin en temel parametrelerinin başında gelen 

finansal okuryazarlık bilinci açısından OECD rakamlarına göre Türkiye olarak alt sıralarda yer 

alıyor olsak da, atılan adımlarla kısa sürede hak ettiğimiz düzeye doğru yol alacağımızdan eminim. 

Projelerimizi de kurulduğumuz günden itibaren kamu kurumları, çoğunluğu gönüllü olan 

eğitmenlerimiz ve iş paydaşlarımızın desteği ile sözünü ettiğimiz hedef kitleye odaklanarak 

yürütüyoruz. Bugüne kadar başta çocuk, genç ve kadınlar olmak üzere çeşitli meslek gruplarına 

yönelik verdiğimiz finansal okuryazarlık eğitimleriyle toplumun her kesiminden 1 milyondan fazla 

kişiye ulaştık. 

FODER olarak düzenlediğimiz “Gönüllü Buluşması” etkinliklerinde gönüllülerimizle bir araya geldik. 

Burada ileriye dönük yapılması gereken planlar üzerinde konuştuk, projeler, etkinlikler, çalışmalar 

belirledik, bunların gerçekleşmesini sağladık. Bu projelerde ve etkinliklerde bizimle gönülden 
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birlikte olan, katkılarını esirgemeyen gönüllülerimize teşekkürü bir borç bilirim ve onlarla olan 

işbirliğimizin bir adım daha ileriye taşınarak güçlü bir şekilde devam etmesini de gönülden arzu 

ettiğimizi eklemek isterim.  Türkiye’nin finansal okuryazarlığını sizlerle birlikte el ele vererek 

büyütüyoruz. 

Sizlerle 2016 senesi içinde gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerimizin, katıldığımız toplantıların 

yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu paylaşıyorum. 

  

Sevgi ve Saygılarımla 

Özlem Denizmen 

Kurucu Başkan 
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FAALİYETLERİMİZ 

FODER GENEL KURUL TOPLANTISI ve GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR PLAKETTTİ TAKDİMİ 

FODER Genel Kurul toplantısı Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde derneğe üye tüm bireysel 

ve kurumsal üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Global Money Week etkinlikleri kapsamında gönüllü eğitmen olarak emek sarf eden ve destek 

veren Boğaziçi ve Yeditepe Üniversiteleri’nin öğrencilerine “Teşekkür Belgeleri” Genel Kurul öncesi 

törenle takdim edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAYÖN PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

 

Parayön projesi, FODER’in JP Morgan Vakfın’dan aldığı hibe ile yaratılmış bir eğitim projesidir. 

Projenin amacı, ödüllü bir sosyal girişim olan MyBnk’in eğitimlerini Türkiye’ye uyarlayarak bu 

eğitimleri gençlere ulaştırmaktır. MyBnk 2005 yılından günümüze kadar 125.000 gence ulaşmayı 

başarmış, finansal okuryazarlık alanında en önde gelen kuruluşlardan biridir. Eğitimlerini 11-25 

yaş arasında ulaştırmayı hedefleyen MyBnk’in uzman eğitimleri JP Morgan Vakfı ve Foder 

sayesinde Türkiye’deki gençlerimize de ulaştırıldı. 

MyBnK’in Londra’daki ofisinde bir haftalık eğitim süresini tamamlayan ekip, bu eğitimin ardından, 

3 ay eğitimlerin içeriği üzerinde çalışarak bu eğitimlerin Türkiye’ye adaptasyonu sağladılar. 
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Gençlerle interaktif, eğlenceli ve onların dilinden anlayan keyifle öğrenilebilecekleri eğitimler 

sunularak gençlerin bu konuları öğrenmelerine ilişkin etkinin artırılmasının amaçlandığı eğitimler 

14 Ekim 2015 tarihinde başladı. 

Parayön Projesi temel olarak Paragram, Parayol ve Paragram olmak üzere 3 farklı modülden 

oluşup, bütçe yapmak, gelirlerin nereden geldiğini anlamalarını sağlamak, yatırımlarını 

değerlendirme hakkında fikir edinmek olmak üzere 3 temel finansal okuryazarlık bilgisinin tüm 

gençlerimiz tarafından ömür boyu uygulanmasını hedeflemiştir. 

 

 

14-18 yaş arası gruba sunulmaktadır. Gençlere çeşitli meslekler 

hakkında, paranın nasıl kazanıldığına, ihtiyaç ve istekler 

doğrultusunda nasıl yönetildiğine ve bankacılık temel 

kavramlarına yönelik bilgilendirme sağlayan eğitim parçasıdır. 

 

 

16-25 yaş arasındaki gruba sunulmaktadır. Gençlere bütçe ve 

harcama alışkanlıklarının kazandırılması, bağımsız bireyler 

olabilmelerine katkı sağlamak, bankaların işleyişi ve borçlanma 

gibi konularda bilgi kazandırılmasını hedefleyen eğitim parçasıdır. 

Üniversite eğitimi ailelerinden uzakta kendi bütçelerini yöneterek 

yaşamlarına devam edecek gençlere ev kurulumu, ev bütçesi 

yönetme kavramları üzerine uygulamalı verilen bir eğitim 

modülüdür. 

 

 

 

16-25 yaş arasındaki üniversiteye hazırlanan ya da yeni üniversite 

öğrencisi olmuş gruba sunulmaktadır. Kişilerin ailelerinden 

bağımsız yaşamaya ve bu dönemde gerek yaşamları gerek 

eğitimleri açısından bütçe yönetimini, olası gelir – gider 

kaynaklarını doğru yönetebilmeyi öğrenmelerini ve 

uygulayabilmelerini amaçlayan eğitim parçasıdır. 

Sevgi sitelerinde verilen Parayol eğitimlerindeki İstanbul, Malatya, 

Trabzon, İzmir, Ankara ve Balıkesir ile birlikte 6 farklı şehirde 

ulaşılmıştır.  
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Parayön Projesinde Eğitim Verilen Kurumların Dağılımı 

 

Proje kapsamında 2015 – 2016 akademik yılında 33 farklı kurumla beraber çalışma fırsatı bulduk. 

Beraber çalıştığımız kurumların neredeyse tamamı resmi kurumlardı ve öğrencileri eğitim 

ortamlarında değerlendirme fırsatımız oldu. 

 

PARAYÖN EĞİTİMLERİNDE 10 BİNE YAKIN GENCE EĞİTİM VERİLDİ 

 

 

 
 
 

İstanbul, Malatya, Trabzon, Bayburt, Erzurum, 

Ankara, Balıkesir, İzmir’de eğitimler verilmiştir. 

Okullar farklı gelir gruplarına göre seçilirken 

illerde gelişmişlik düzeylerine göre belirlendi.  

 

 

 

 

İstanbul’da eğitim verilen okulların isimleri ise 

şöyle; Rüştü Akın Teknik Etiler Meslek Lisesi, 

Etiler Otelcilik ve Meslek Lisesi, Levent Mesleki 

ve Teknik Kız Anadolu Lise, Behçet Çağlar 

Anadolu Lisesi, Etiler Anadolu Lisesi, Sarıyer 

Vehbi Koç Vakfı Lisesi. 

 

 

 
 

42% 

28% 

15% 

12% 3% 

Kurumlar 

Normal Lise

Meslek Lisesi

Sevgi Sitesi

Üniversite

Yüksekokul
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Malatya’da Battalgazi Farabi İmam Hatip Lisesi, Atatürk Kız Anadolu Lisesi, Niyazi Mısri Sosyal 

Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi, Malatya Fen Lisesi, Malatya Fethi Gemuhoğlu Fen Lisesi, Hafize 

Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Akmercan Anadolu Lisesi, Malatya Miad Kız Lisesi’nde eğitim verilerken,  Trabzon’da ise Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitimler verildi.   

 

 

 
 
 

 

Eğitim faaliyetleri Bayburt ve Erzurum da 

devam etti. Bu kapsamda Doğu illerindeki 

üniversitelerde 500’den fazla öğrenciye eğitim 

verildi.  

 

 

 

Sevgi Evleri Parayol Eğitimleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODER ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile “Parayön” projesi kapsamında bir protokol 

imzalandı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda; koruma ve bakım altında bulunan veya 

reşit olarak kuruluşlardan ayrılan 14-25 yaş grubu çocuk ve gençlere bilinçli harcama becerisi 

kazandırma ve mevcut kaynaklarını etkin ve doğru kullanabilmeleri, tasarruf edebilmeyi alışkanlık 

haline getirmelerini sağlamak amacı ile finansal okuryazarlık bilgisi ve farkındalık eğitimi 

gerçekleşmesi ve personele Eğitimcinin Eğitimi verilmesi ile söz konusu eğitimlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında mutabakata varıldı. 
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Bu protokol kapsamda ise 180 gence İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Malatya, Trabzon illerinde 

Parayol eğitimleri verildi.  

 

Bireylerin günlük finansal ihtiyaçlarını yönetmeleri ve geleceklerini planlamaları için hayata 

finansal okuryazarlık bilinciyle atılması gerekmektedir. “Finansal okuryazarlık daha iyi bir gelecek 

için küresel bir ihtiyaç olarak kabul edilmelidir” diyerek finansal okuryazarlık konusunun ne kadar 

değerli olduğuna değinildi. 

PARAYÖN PROJE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

KAVRAMSAL KAPSAM 

Eğitim paketleri kişisel finans alanında aşağıda yer alan temel kavramları kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu kavramlar; 

 Para kavramının anlaşılması 

 Farklı meslekler ve alternatif gelir kaynakları, 

 Kişisel bütçe hazırlamanın püf noktaları 

 Tasarruf, ihtiyaç ve isteklere ilişkin değerlendirmeler ve alışkanlıklar 

 Bankacılık sisteminin temelleri, sigortalar ve emeklilik fonları 

 Mali ürün ve hizmetler bilgisi, temel riskler ve riskten kaçınma 

 Kredi notu nasıl işler, bir kredinin seçilmesi ve geri 

ödenmesi 

 Temel yatırım ürünleri 

ERİŞİLEN SONUÇLAR 

 Eğitimlerin, öğrencilerin araştırma yapma ve kendi 

kendine öğrenme istekliliğini yaratacak şekilde 

çekici olmasını sağlamayı hedefledik. 

 Kişisel finansla ilgili olarak kendine güveni artırmaya ve finansal konulara yönelik olumlu 

tutumlar geliştirmeye odaklandık. 

 Kazanç, tasarruf, yatırım ve harcama konularında bilgi seviyelerinde başarı oranlarının 

artırılmasına yönelik azami özen gösterdik. 

 Öğrencilerin çoğunluğu için en az bir tane yararlı finansal okuryazarlık alışkanlığı 

geliştirmeyi hedefledik. 

Canlı grafikler, sunumlar ve etkileşimli eğitim yöntemi ile Parayön'ün içerik tasarımları, alışılmadık 

yaklaşımıyla Türk okullarında verilen mevcut ders materyaline kıyasla çok etkili oldu ve ilgili çekti. 
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Kendi kendine öğrenme isteği genelde yüksek olmasına rağmen, daha genç yaşlardaki 

çocuklarının finansal eğitim konusunda daha fazla destek ve yardıma ihtiyacı olduğu ve finans 

konularına kendi kendilerine girmek istemediği açıktır. 

Öğrencilerin niteliksel konulardaki gelişimlerine ilişkin gözlemlerimiz; 

 Eğitimlerden sonra tutum, bilgi ve becerileri önemli ölçüde olumlu gelişme gözlenmiştir.  

 Bununla birlikte, takip testlerinde bilgi birikimi ile ilgili tutumun hızla bozulduğu 

gözlenmiştir. Öğrenciler aslında ne kadar az finansal okuryazar olduklarının farkkına 

varmaktadırlar. 

 Bu durumun, uzun vadede kalıcılığın çok az başarılabildiği tek seferlik eğitimlerin bir 

sonucu olabileceği değerlendirilmektedir. 

Katılımcılar için iyileşmenin yaşandığı en iyi iki başlık; 

1. Harcamaya ilişkin 10 saniye kuralı ve  

2. Brüt maaşın tanımına ilişkin sorulardır. Başlangıçta doğru cevap oranları çok düşükken 

eğitim sonucunda konu akılda kalıcı olmuştur.  

Sonraki en iyi gelişme, ön testlerin neredeyse% 12'sinin doğru sonuca sahip olduğu bileşik faiz 

geliri hesabıdır. Takiplerde bu oran yüzde 35'in üzerine çıkmaktadır. 

 

Niteliksel ve Kantitatif Sonuçlar Üzerinde 

Kıyaslamalar ve Yorumlar 

 

Niteliksel (öz raporlama “self-report) değerlendirmeler ve 

niceliksel sonuçlar (çoktan seçmeli sorulara doğru cevaplar) 

birlikte analiz edildiğinde, çelişkili bazı sonuçlar 

gözlemlenmiştir. Parayol ve Paragram eğitimleri ile ilgili bazı 

gözlemler için başlıca karşılaştırmalar aşağıda sunulmuştur; 

 

Öğrenciler,  

 Borç alma ve sigorta ürünlerini doğru seçme konularında kendilerine güveniyorlar.  

Fakat % 70 zamanda yanlış kararlar veriyorlar... 

 Yatırım seçenekleri arasından seçim yapabilme konusunda kendilerinden eminler ancak 

yanlış bildikleri ortada ve zamanın % 65-75'inde kötü yatırım kararları veriyorlar... 
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Eğitim Modülleri ile Hedeflenen Gruplar 14-17 17-21 
Lise Son ve ya İlk 

Sınıf Öğrencisi 

Toplam Ulaşılan  

Öğrenci Sayısı 
5.174 1.014 3.560 

Her Gruptaki Ortalama Öğrenci Sayısı 26 26 40 

Tamamlanan Grupların Toplam Sayısı 199 39 89 

Materyallerin Çevirisi ve Yerleştirilmesi  
Ekim – Kasım 2015 

arası gerçekleşti. 

 

 

Hazırlık ve Düzenlemeleri Kasım 2015’te gerçekleştirildi. 

Proje Başlatma, Halkla İlişkiler 

Faaliyetleri ve Eğitimler  
Haziran 2015 – Mayıs 2016’ ta gerçekleşti. 

  
10 gönüllü ve 12 profesyonel, Parayön'ün 

eğitmeni olmak için başvurdu. 

Başvurulardan programı yürütmek için 2 gönüllü 

ve 6 uzman seçildi 

  

327 Oturum tamamlandı, her oturumda ortalama 

27 öğrenci katıldı Programın yürütülmesi için 

toplam 1.457 saat eğitim yapıldı... 

 

  
 
Ülke çapında eğitimler için, eğitmenler tarafından 

toplam 20.238 Kilometre gezildi. 
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KÜRESEL PARA HAFTASI /GLOBAL MONEY WEEK ETKİNLİKLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Child & Youth Finance International tarafından beş yıl 

önce başlatılan ve tüm dünyada bir gelenek haline gelen “Küresel Para Haftası” kapsamında, 

çocuklara ve gençlere yönelik finansal okuryazarlığa ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla 

Türkiye’de çalışmalar gerçekleştirdi. 

Küresel Para Haftası, her sene Mart ayında belirlenen bir haftada, tüm dünyada etkinliklerle ve 

aktivitelerle, çocuklara ve gençlere doğru, bilinçli harcamalar ve tüketim yaparak mevcut 

kaynaklarını etkin ve doğru kullanabilmeyi, tasarruf edebilmeyi hedef ve alışkanlık haline 

getirebilmeyi ve birer girişimci olmalarını öğretmek amacıyla kutlanmaktadır. 

 

KÜRESEL PARA HAFTASI AÇILIŞI GONG TÖRENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

Geçtiğimiz yıl 38 ülkede borsa açılış gonguyla başlatılan Küresel Para Haftası (Global Money 

Week), bu yıl ülkemizde Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen gong töreni ile başladı. 

SPK-FODER iş birliğinde ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen gong töreni Küresel 

Para Haftası’nda gençlere, onların hayallerine ve finansal geleceklerine yönelik sembolik destek 

olarak ifade edildi. 

14 Mart 2016 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Zafer, SPK Kurumsal 

İletişim Daire Başkanı Emre Önyurt, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen’in yanı sıra 

yaşları 9-25 arasında değişen çocuk ve gençlerin katılımı ile gerçekleşen Küresel Para Haftası 

Açılışı Gong Töreni ile genç kuşakların hayallerine ve finansal geleceklerine yönelik sembolik 

destek ifade edildi. 

Gerçekleştirilen gong töreninin ardından konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin 

Zafer konuşmasında tasarrufların artırılması ve bilinçli ve en verimli şekilde 

değerlendirilmemesinin Türkiye’nin en önemli ekonomik meselelerinin başında geldiğini 

belirtirken, Türkiye’de toplumun 2014 yılında GSYH’nin yüzde 13’ü oranında tasarruf ettiğine, 

GSYH’nin yüzde 19’unu ise yatırımlara yönlendirdiğini ifade etti. Borsa İstanbul Genel Müdür 

Yardımcısı Zafer “Aradaki farkı yurtdışı kaynaklardan karşılamak zorunda kalan bir ülke olduğumuz 

bu en basit istatistikte açıkça görülmektedir. Türkiye’de tasarruf oranının yükselmesi ve söz 

konusu tasarrufların Türkiye sermaye piyasalarında değerlendirilmesi bu sebeple büyük önem arz 

etmektedir.” dedi. 

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen ise 

konuşmasında “Küresel Para Haftası boyunca pek çok etkinlik ve eğitimle çocuklarımıza ve 

gençlerimize ulaşacağız. Türkiye’nin ekonomik geleceğini genç nesillerin finansal okuryazarlığı 
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belirleyecek. Bu görüşü bizimle paylaşarak çalışmalarımızda daima bizlere destek olan başta 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul olmak üzere iş birliği yaptığımız tüm kurumlara ve aynı 

zamanda FODER’in bireysel ve kurumsal üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.” dedi. 

SPK Kurumsal İletişim Daire Başkanı Emre Önyurt ise konuşmasında finansal eğitim kavramının 

yaşadığımız küresel finansal kriz sonrasında daha da önemli hale gelmeye başladığını belirterek 

finansal konulardaki bilgi yetersizliğinin, önce bireylerin sonra da ülkelerin ekonomik istikrarını 

tehdit ettiğini ifade etti. 

 

Global Money Week Eğitmen Eğitimi 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Foder Y. Yönetim Kurulu üyesi Serkan Gür ve Foder Y. Yönetim 

Kurulu üyesi Dr. Özgür Bolat’ın desteği ile gönüllülerimize eğitmen eğitimi verildi. 
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Eğitim sonunda eğitmen sertifikaları dağıtıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

Global Money Week – Eğitimleri 

 

 
CYFI tarafından tüm 

dünyada her yıl Mart 

ayının ikinci haftası 

kutlanan Global Money 

Week (Küresel Para 

Haftası) etkinliklerinde İl 

Milli Eğitim Müdürlükleri 

ile koordinasyon içinde 

çalışmalar yapıldı. 
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Çocuk ve gençlerin erken yaşlardan itibaren akıllıca harcama alışkanlıkları edinmeleri ve 

öğrenmeleri ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri finansal dışlanmayı önleme ve parayı 

yönetmelerinde anahtar beceriler kazanmaları amacıyla gönüllü eğitmenler aracılığıyla 30.000 

çocuk ve gence finansal okuryazarlık eğitimleri verildi. 

  

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği tarafından uzman danışmanlar ile hazırlanan ve 

AlbarakaTürk Katılım Bankası A.Ş. sponsorluğunda basımı gerçekleştirilen eğitim kitapçıklarının 

dağıtımı yapıldı. 

 

EVİN HESAP UZMANI KADIN PROJESİ 

 

 

 

 

 

 

“Evin Hesap Uzmanı Kadın” projesiyle kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri 

amaçlanmıştır. Kadınların ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek 

projenin ana hedefidir. 

FODER, Mastercard, İl Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle gerçekleşen 

finansal okuryazarlık eğitimleri içerik olarak, bütçe oluşturmak, harcamalardaki önceliklerinin 

belirlenmesi, ve oluşan borçların ve ödeme şekillerinin yönetimi konuları kapsamındadır.  

Katılımcıların yoğun ilgisi ve beraberinde eğitimcilere iletilen çeşitli sualler ve dile getirilen kişisel 

meraklar söz konusu olmakla beraber eğitimin içeriğinde; banka kartı, kredi kartı, ön ödemeli 

kart, banka kredisi, sigorta, emeklilik için birikim, çeşitli yatırım araçları; fonlar, bireysel emeklilik 

gibi çeşitli konular bulunmaktadır. 
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HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI – PİLOT EĞİTİM MERKEZİ 

Pilot Adayı Subaylar Filo Komutanlığı’ndan Tekamül Kol 

Komutanı, Hv. Plt. Ütğm. Eyüp Acar tarafından Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı’nda finansal okuryazarlık eğitimleri 

talep edildi. 

7 Ocak 2016 tarihinde İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü 

Komutanlığı’nda FODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Attila Köksal ve Genel Sekreter Dr. Yasemin Demirdağ 

tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline finansal 

okuryazarlık eğitimleri verildi. 

 

DARÜŞŞAFAKA FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ KURULMASI 

 

Foder Yönetim Kurulu üyesi ve Darüşşafaka Genel Sekreteri Pelin 

Kabalak’ın girişimiyle başlatılan, dünyanın önde gelen finansal eğitim 

rehberlerinden yola çıkılarak hazırlanan yaklaşık 30 haftalık eğitimlerle 

gençlere finansal bilinç kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

 

Gençlerin bugün parayla hali hazırda olan, yakın ve 

uzak gelecekte de olacak ilişkileri üzerine eğlenerek 

düşünmelerini, karşılıklı fikir yürütmelerini ve 

öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan FODER 

Finansal Okuryazarlık Kulübü, Darüşşafaka 

kulüpleri arasında 2016-2017 eğitim öğretim 

döneminde yerini almaktadır. 
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FODER DARÜŞŞAFAKA FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ MÜZE ZİYARETİ 

 

Gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif 

yollarla öğretmeyi ve finansal bilinci artırmayı hedefleyen 

FODER - Finansal Okuryazarlık Kulübü, 27 Ekim 2016 

perşembe günü Darüşşafakalı kulüp öğrencileriyle 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 dışlanmayı 

önleme ve parayı yönetmelerinde anahtar beceriler kazanmaları hedeflendi. 

 

 
 

 

FODER KURUCU BAŞKANI ÖZLEM DENİZMEN MARMARA ZİRVESİ’NDE 

Marmara Üniversitesi Finans Kulübü’nün düzenlediği, Destek Menkul Değerler’in ana 

sponsorluğunda iki gün süren Marmara Ekonomi Zirvesi’nde FODER Kurucu Başkanı Özlem 

Denizmen, “Ekonomiyi Doğru Okumak: Finansal Okuryazarlık” panelinde konuşmacı olarak yer 

aldı. 
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“2016 Küresel Ekonomisi: Riskler ve 

Çözümler” ana başlığı altında 

gerçekleştirilen zirvede, “Jeopolitik 

Riskler Gölgesinde Dünya Ekonomik 

Görünümü”, “Büyüme Sorunu: Tek Çare 

Merkez Bankaları mı?”, “Emtia Fiyatları: 

Jeopolitik Riskler ve Talep Sorunu” ile 

“Ekonomiyi Doğru Okumak: Finansal 

Okur Yazarlık” başlıklı paneller 

düzenlendi. 

 

BÜTÇESİNİ BİLEN ÇOCUKLAR VE BÜTÇESİNİ BİLEN GENÇLER 
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü izni ile ve 

Yeditepe Üniversitesi gönüllü öğrencileri ile 

İstanbul’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı kapsamında ilk ve ortaokul 

öğrencilerine yönelik FODER "Bütçesini Bilen 

Çocuklar",19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 

ve Spor Bayramı kapsamında FODER 

"Bütçesini Bilen Gençler" eğitimleri verildi. 

 

FODER - GÖNÜLLÜ BULUŞMASI ETKİNLİKLERİ 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 

tarafından düzenlenen “FODER-Gönüllü 

Buluşması” etkinliklerinde Türkiye’de 

bireylerin finansal okuryazarlık ve erişim 

olanaklarını artırabilmeyi, farkındalık 

oluşturabilmeyi hedefleyerek çıkılan bu 

gönüllülük serüveninde birlikte yol 

alınan gönüllülerle bir araya gelindi. 

Finansal okuryazarlık kavramı, Türkiye ve dünya için önemi, Global Money Week, Parayön gibi 

projelerimiz ve “Dünya’dan Finansal Erişim İstatistikleri”, Finansal Erişim nedir, Finansal Erişim 
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Kaynakları nelerdir, konuyla ilgili bölgemizdeki durum nedir, Finansal Erişimin Prensipleri nelerdir, 

gibi önemli konular Gönüllü Buluşması etkinliklerinde ele alındı. 

 

FODER – YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ “BÜTÇESİNİ BİLEN GENÇLER” EĞİTİMLERİ ve 

PLAKET TÖRENİ 

 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim 

Derneği Yeditepe Üniversitesi’ndeki 

gönüllü eğitmenlere teşekkür 

etmek amacıyla bir etkinlik 

düzenleyerek, kendilerine 

sertifikaları takdim edildi. 

 
 

FODER – OKAN ÜNİVERSİTESİ “BÜTÇESİNİ BİLEN GENÇLER” EĞİTİMLERİ 

FODER-Okan Üniversitesi iş birliği ile “Bütçesini Bilen 

Gençler” finansal okuryazarlık eğitimleri verildi. 

Gençlere bütçe ve tasarruf farkındalığı oluşturmak 

amacıyla verilen eğitimlerde para, istek ve ihtiyaç, 

birikim gibi temel kavramlar anlatıldı. 

Okan Üniversitesi gönüllü eğitmenlerine eğitimler 

sonrası teşekkür sertifikaları dağıtıldı. Tören 

esnasında öğrenciler edindikleri deneyimleri ve duygularını paylaştılar.  

 

HAYATIN İÇİNDEN İKTİSAT SEMPOZYUMU 

 

Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 5. 

Öğrenci İktisat Sempozyumu’nda FODER Başkan 

Yardımcısı Dilek Bil konuşmacı olarak “Finansal 

Okuryazarlık ve Medya” kavramlarını ele aldı.   
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT SEMPOZYUMU 

12- 13 Mayıs tarihlerinde Başkent Üniversitesi’nde gerçekleşen 1. Finans Zirvesi kapsamında 13 

Mayıs 2016 tarihinde FODER Genel Sekreteri Dr. Yasemin Demirdağ  “Finansal Okuryazarlık 

Nedir?” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. 

 

FODER – TEKFEN VAKFI MİKROKREDİ ŞENLİĞİ 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Tekfen 

Vakfı işbirliği ile 29-30 Nisan 2016 tarihlerinde Soma 

Mikrokredi Şenliği kapsamında kadınlara “Bütçesini 

Bilen Kadın” eğitimi verildi. Eğitimde para kullanma, 

yönetme ve akıllı yatırım konuları örneklerle ele 

alındı. Kadınlar hem ürünlerini sergilediler, aynı 

zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından el işi ve yeme içme atölyeleri gerçekleştirildi. 

 

SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 

 

 

Foder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla 

Köksal, CFA 5 Kasım 2016 tarihinde Sermaye 

Piyasalarındaki kongrede finans bilgisi ve 

paranın nasıl yönetileceği konularını kapsayan 

bir seminer gerçekleştirdi. 

 

 

FODER – ÇELİKEL VAKFI FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ 

FODER - Çelikel Eğitim Vakfı iş birliği ile “Eğitimde Geniş Açı Programı” 

kapsamında Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencilerine "Bütçesini Bilen 

Gençler" semineri gerçekleştirildi. Avrupa Ekonomik İşbirliği 

Örgütü’nün 2015 raporuna göre Türkiye’de yaşayan insanların finans 

alanında başarılı olma oranı %57, tüm dünya ülkelerinin ise %56. Bu 

konuda gençlerin tam da üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde 

güçlendirebilmek amacıyla, öğrencilere “Bütçesini Bilen Gençler” semineri verildi. 
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ÖZLEM DENİZMEN FODER’İ ANLATTI 

Hürriyet Gazetesi’nde gerçekleştirilen röportajlarda FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, 

FODER’in kurulduğu yıl itibariyle bu zamana dek gerçekleştirdiklerini ve ilerisi için planlanan 

hedeflerini açıkladı. 
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FODER BASIN YANSIMALARI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

FODER LOGOSU YENİLENDİ 

FODER logosu yenilendi. Tasarlanan yeni logo finans dünyasındaki hareketleri görselleştirmede 

kullanılan grafiklerin iniş/çıkışlarını sembolize eden kare ögelerle çevrili. FODER ilk harfindeki F ve 

son harfimiz R ile uyumlu, onların bir parçası.  

 

 

 

FODER, finans dünyasının en üst seviyesinden en alt seviyesine herkesi bu dünyaya yaklaştırmak 

için arada köprü oluşturmaktadır. Kullanılan mavi renk ise hem güven hem de bilgiye dayanan 

uzmanlığı temsil etmektedir. 
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KAMU VE ÜYE GÖRÜŞMELERİ İLİŞKİLERİ 

2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve paydaşlar ile 

görüşmelerin yanı sıra FODER üyeleri ile de çeşitli görüşmeler sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal ile KAGIDER üyeleri ile bir araya gelerek finansal 

okuryazarlık üzerine konuştular. 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ ÜYELER 

2016 yılında üye olan kurumlar:  

1’i üniversite olmak üzere 7 kurum üye olmuştur. 
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KURUMSAL ÜYELERİMİZ 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

26 
 

ÜNİVERSİTELERİMİZ 


