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BAŞKANIN MESAJI  

 

 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak daha iyi bir 
geleceğe sahip olmak için geleceğe katma değer sağlamak 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 
üyelerimizle birlikte kurduğumuz ekosistem ile çocukların, 
kadınların ve ailelerin ekonomik anlamda güçlenmelerini, doğru 
para yönetimi bilincine sahip olmalarını destekliyoruz. 
 

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 200 bin kişiye 
ulaştık.   
 
Child and Youth Finance International (CYFI) liderliğinde her yıl tüm dünyada düzenlenen Global 
Money Week (Küresel Para Haftası) etkinliklerinde FODER olarak Türkiye’de binlerce çocuk ve 
gencimize finansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. 
  
Türkiye’de genel kamuoyunun finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek, finansal ürün ve 
hizmetler konusundaki tutum ve davranışları anlamak için Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) olarak, Visa ve Türkiye’deki 22 bankanın desteğiyle “Türkiye Finansal Okuryazarlık 
Araştırması’nı gerçekleştirdik. 
  
Sayın Mehmet Şimsek’in katılımı ile düzenlediğimiz “FODER Gönül Elçileri Plaket Töreni” 
etkinliğimizle finansal okuryazar bir toplumun oluşmasındaki duyarlılıkları ve bu konudaki 
çalışmaları nedeni ile bu konuya gönül veren tüm medya mensuplarına teşekkürlerimizi sunduk. 
  
Dernek 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 
birlikte olan, katkılarını esirgemeyen gönüllülerimize teşekkürü bir borç bilirim ve onlarla olan iş 
birliğimizin bir adım daha ileriye taşınarak güçlü bir şekilde devam etmesini de gönülden arzu 
ederim. 
  
Kurumsal ve bireysel üyelerimizin artırılması ile hem üye kişi ve kurumlarla olası işbirliklerimizde 
hem de derneğin gelir kaynakları açısından güçlendirilmesinde gelişmeler kaydettik. 
  
Her şey inanç ile başlıyor. İnsanlar da kurumlar da inandığı şeyin arkasından gidiyor ve gönül bağı 
kuruyor. FODER olarak hem sivil toplum hem akademi hem özel sektör hem kamu ile beraber bir 
şeyler başarmak üzere yola çıktık ve gönül bağı kurduk. Tüm destekçilerimize bu konuya inancı ve 
gönül bağı için teşekkür ediyorum. 
  
Türkiye’nin finansal okuryazarlığını sizlerle birlikte el ele vererek büyütüyoruz ve daha yapacak 
çok işimiz var. 
  
Saygılarımla 
Özlem Denizmen 
Kurucu Başkan 
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FAALİYETLERİMİZ 
FODER GÖNÜL ELÇİSİ PLAKETLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

 

FODER tarafından medyada finansal okuryazarlık ve tasarruf konularına önem veren, bu konuya 
destek olan medya mensuplarına teşekkür sunmak amacıyla Zorlu Holding sponsorluğunda, Zorlu 
PSM’nin ev sahipliğinde “FODER Gönül Elçisi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
 
Etkinlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 
SPK Başkan Yardımcıları Emre Önyurt, Yusuf Kaya ile Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Alper Batur, medya, iş, finans ve akademi dünyasından finansal okuryazar bir toplumun 
oluşmasına katkı sağlayan çok sayıda önemli isim yer almıştır. 
 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek “Finansal okuryazarlığın dünya çapında bir 
sorun olduğuna değindi” 
 

 

 
Firmalarla ilgili çalışma yaparken, finansal 
okuryazarlık konusunun bir eylem planının 
performansını değerlendirdiklerini, bu 
çabanın sadece kamu tarafından 
gösterilmesinin yeterli olmadığına vurgu 
yapmıştır. 
 
STK'ların ve özellikle basının bu anlamdaki 
önemine değinen Şimşek, basının finansal 
okuryazarlığın geliştirilmesi adına özel çaba 
göstermesi halinde, birçok konunun 
çözüleceği ve anlaşılacağı 
değerlendirmesinde bulunmuştur. 
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FODER   Kurucu   Başkanı Denizmen: “Hedefimiz finansal okuryazarlık ile ilgili 
çalışmalarla daha fazla kişiye ulaşmak” 

 

FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen “Günlük 
hayatın içinde olan finansal okuryazarlık 
konularını tüm Türkiye’ye yaymak üzere 
buradayız. FODER olarak bu noktada yapacak 
daha çok işimiz var. Ülkemize baktığımızda 
OECD’nin yaptığı araştırmaya göre 15 ülke 
arasından 14’üncüyüz, S&P’nin yaptığı 
araştırmaya göre ise 144 ülke arasından 
120’nciyiz. Fakat çok güzel şeyler de oluyor. 
Öncelikle devletimiz bu konuyu sahiplendi. 
Haziran 2014’te Başbakanlık Genelgesi 
yayınlandı. Finansal eğitim, finansal erişim ve 
finansal tüketici hakları ile alakalı olarak strateji 
belgesi yayınlandı. SPK bu konuyu kamu olarak 
üstlendi. BDDK, Hazine Müsteşarlığı da dâhil 
olmak üzere birçok kuruma yayıldı. Hedefimiz 
önümüzdeki senelerde finansal okuryazarlıkla 
ilgili çalışmalarla daha fazla kişiye dokunmak” 
dedi. 

MEB Müsteşarı Tekin: “Finansal okuryazarlık MEB müfredatına girdi” 

 
“Kamuoyundaki tartışmaların aksine müfredat 
çalışmalarının temelinde 3 yeni paradigma var. 
Bunlardan bir tanesi çocuklarımızın öğrenim 
hayatlarında aldıkları eğitimi gündelik hayatta 
da kullanabilmeleri. 2. paradigma ise her 
düzeydeki anlama kapasitelerine göre bu 
becerileri kazandırmaları. Finansal okuryazarlık 
MEB müfredatına girdi. Her dersin içinde 
kazanım olarak finansal okuryazarlık verilecek” 
şeklinde konuştu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gecenin sunuculuğunu gönüllü olarak 
Gökay Otyam gerçekleştirmiştir. 



 

5 
Faaliyet Raporu 2017 

EKODİYALOG EKİBİ FODER GECESİNDE BULUŞTU 
 

 
 
2000’li yıllarda efsane ekonomi programı Ekodiyaloğu oluşturan grup üyeleri  Asaf Savaş Akat, 
Ege Cansen ve Deniz Gökçe’nin sahnede yaptıkları konuşmaya Mahfi Eğilmez, Servet Yıldırım ve 
Güngör Uras da canlı bağlantıyla katılmıştır. 
 
 
FODER GÖNÜL ELÇİLERİMİZ 
 
Finansal okuryazarlık konusunun bilincinde olarak medyada finansal okuryazarlık konusunu 
sahiplenmiş, finansal okuryazarlık ve finansal erişim konusunda çalışma yapan aşağıda isimleri 
verilen medya mensuplarına “FODER Gönül Elçisi” plaketleri takdim edilmiştir. 
 

 

 
 
Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Çelik, Asaf 
Savaş Akat, Berfu Güven, Cem Seymen, 
Cüneyt Başaran, Deniz Gökçe, Ege Cansen, 
Emin Çapa, Gökay Otyam, Güngör Uras, Hadi 
Özışık, İsmet Berkan, Kadife Şahin, Mahfi 
Eğilmez, Meral Tamer, Sadi Uzunoğlu, Sefer 
Levent, Servet Yıldırım, Söngül Hatırasu, Şeref 
Oğuz, Taner Beksoy, Uğur Gürses 
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EVİN HESAP UZMANI KADIN PROJESİYLE 10.000 KADINA ULAŞILDI 
 

 
 
Kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini yükseltmek, kadının potansiyelini geliştirmesi için 
gerekli bilgiye ulaşması ve gelişmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen “Evin 
Hesap Uzmanı Kadın” projesine Çalışma Bakanlığı, MasterCard, ve FODER iş birliğiyle 2017 yılında 
da devam edilmiştir. Projeyle kadınların ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık 
seviyesini yükseltmek hedeflenmiştir. 
 
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 sorular 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. 
 
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 açıklamıştır. 
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DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ İLE            
2. YILINDA DA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ 
 
FODER ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliğinde kurulan Finansal Okuryazarlık Kulübü ile 
öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirilmektedir.  2016-2017 eğitim döneminde 
31 hafta faaliyet gösteren kulüp için FODER’e gelen talep sonrası ikinci yılında 34 haftalık eğitim 
faaliyetleri devam etmektedir.  
 
Öğrencilere kulüp bünyesi temelinde İngiltere'de ödüllü bir sosyal girişim olan MyBnk finansal 
okuryazarlık eğitim programı başta olmak üzere dünyanın önde gelen finansal eğitim 
rehberlerinden yola çıkılarak hazırlanan eğitim modülleri uygulanmaktadır. Paraya ilişkin kişisel 
deneyimleri ve alışkanlıkları özellikle odağa alan eğitimler, tartışmalar, örneklendirmeler ve 
deneyim paylaşımı aracılığıyla gençlerin hem birbirlerinden öğrenmeleri, hem de eksik bilgilerini 
tamamlamaları sağlanmıştır. 
 
Kulüp öğrencilerine, finansal okuryazarlık eğitimleri öncesinde ön test ve eğitimler 
tamamlandıktan sonra son test ile ölçme değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiş olup hazırlanan 
sorularda finansal bilgi, finansal tutum, davranış ve finansal becerilerine odaklanılmıştır. 
Ölçme değerlendirme analizi sonrası öğrencilerin %92’sinin daha iyi bir finansal okuryazarlık 
bilincine sahip olduğu, %85’inin bileşik faiz hesaplaması yapabildiği, %89’unun bütçe yapma 
alışkanlığı kazandığı görülmüştür. 
 
FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜBÜ İLE OSMANLI BANKASI MÜZE GEZİSİ 
GERÇEKLEŞTİ  
 

 
 
Gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif yollarla öğretmeyi hedefleyen Finansal 
Okuryazarlık kulübü ve liderlik kulüplerinden olan MBA Jr. kulübü öğrencileriyle Osmanlı Bankası 
Müze gezisi gerçekleştirilmiştir. 
 
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 kazanmıştır. 
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FİNANSAL OKURYAZARLIK KULÜP ÖĞRENCİLERİ İLE UBS TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ                  
ZİYARET EDİLDİ 
 

 
 
Kulüp öğrencileri UBS Türkiye Ofisi’nde oldukça keyifli bir gezi gerçekleştirmiştir. 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 öğrenmiştir. 
 
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 cevaplamıştır. 
 
KAMU İLE İLİŞKİLER VE ÜYE GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ 
 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği tarafından 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye 
Bankalar Birliği ve paydaşlar ile görüşmelerin yanı sıra kurumsal üyeler ile de çeşitli görüşmeler 
sağlanmıştır. 
 

 

 
 
 
 
 
BDDK Başkanı Sn. Mehmet Ali 
Akben ile görüşme  
2 Mart 2017 
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GÖNÜLLÜ BULUŞMALARI DÜZENLENDİ 
 

 
 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği tarafından yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen gönüllü 
buluşmalarında Türkiye’de bireylerin finansal okuryazarlık ve erişim olanaklarını artırabilmeyi, 
farkındalık oluşturabilmeyi hedefleyerek çıkılan bu gönüllülük serüveninde birlikte yol alınan 
gönüllülerle bir araya gelinmektedir. 
 
Finansal okuryazarlık kavramı, finansal okuryazarlık konusunun Türkiye ve dünya için önemi, 
proje tanıtımlarımız, finansal erişim kaynakları gibi konular toplantılarda ele alınmaktadır.  
 
“ÇOCUKLAR BÜTÇE ÖĞRENİYOR” PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ 
 

  

 
FODER ve UBS Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “Çocuklar Bütçe Öğreniyor” projesi 
kapsamında 22 gönüllü UBS Türkiye çalışanına “Eğiticinin Eğitimi” verilmiştir. Eğitmen Eğitimini 
başarıyla tamamlayan uzman eğitmenler tarafından Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrenimi gören 600’ü aşkın  öğrenciye finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir.   
Eğitimlerde öğrencilere bütçe, birikim, tasarruf, istek, ihtiyaç, vadeli, vadesiz mevduat kavramları, 
bireysel emeklilik sistemi ve ülkemizde genel bütçe gelir dağılımı konuları anlatılarak eğitim 
sonunda “Katılım Sertifikaları” paylaşılmıştır. 
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KÜRESEL PARA HAFTASI 2017 YILINDA DA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) olarak, Küresel Para Haftası çeşitli etkinliklerle 
kutlanmıştır. Çocuklar ve gençler için para farkındalığını artırma amaçlı uluslararası Child & Youth 
Finance International (CYFI) organizasyonunun, her yıl Mart ayında dünyanın pek çok noktasında 
düzenlediği Küresel Para Haftası organizasyonunun Türkiye ayağına FODER öncülük etmiştir. 
 
BORSA İSTANBUL’DA GONG KÜRESEL PARA HAFTASI İÇİN ÇALDI  
 

 
 
Geçtiğimiz yıl 41 ülkede borsa açılış gonguyla başlatılan Küresel Para Haftası, bu yıl da Borsa 
İstanbul da gençlere, onların hayallerine ve finansal geleceklerine yönelik sembolik desteğini ifade 
etmiştir. 27 Mart Pazartesi sabahı Borsa İstanbul’un açılış gongu; Borsa İstanbul Yönetim ve İcra 
Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ, SPK Başkan Yardımcısı Emre Önyurt ile FODER Genel Başkanı 
Özlem Denizmen ve finansal okuryazarlık eğitimi alan Darüşşafakalı gençler tarafından Küresel 
Para Haftası için çalınmıştır. 
 
FODER Kurucu Başkanı Denizmen: “Küresel Para Haftası 135 ülkede bugün başlıyor. 
Gong töreni ile birlikte açılış yapan 50 ülkeden biri olmaktan dolayı mutluyuz.” 

 

 
FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen “Küresel 
Para Haftası’nın bu yılki teması, “öğren, biriktir, 
kazan”. Burada öğrenmek, biriktirmek ve kazanmak 
kavramlarının altını tek tek çizmek istiyorum. Çünkü 
her şey öğrenerek başlıyor. FODER olarak eğitimler 
verirken, asıl hedef; “Milli Eğitim politikalarımızda 
küçük yaştan finansal okuryazarlık bilincinin 
oluşturulmasıdır” dedik. 
 
Konunun öneminin ve vazgeçilmezliğinin anlaşılması 
için müfredata girmesini en önemli hedefler arasına 
koyduk. Çünkü ancak küçük yaşta eğitime 
başlayarak davranış değişikliği yaratabiliriz. Bugün 
öğrenci olan ve yaşamın daha çok başında olan bu 
gençleri yarının bilinçli bireyleri ve ülke ekonomisinin 
şekillendiricileri olarak yetiştirebiliriz” dedi. 
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FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA: “Finansal okuryazarlık, sürdürülebilir 
kalkınma ve büyümenin temel parametrelerinden biridir.” 

 

FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA  
“Gençler ve çocuklar toplumların en önemli 
yapıtaşlarıdır. Küçük yaşta oluşacak tasarruf 
bilinci, hem gençlerimizin hem de ülkemizin 
geleceği için atılmış verimli bir tohumdur. 
Küresel Para Haftası’nın çocuklara ve gençlere 
odaklanmasını, etki alanı açısından çok 
önemsiyoruz. 
 
Akıllı tasarruf etmeyi bilen yeni nesiller, akıllı 
ekonominin olmazsa olmaz koşuludur. FODER 
üyeleri, çalışanları ve gönüllüleri olarak bizler 
gençlerimize ve çocuklarımıza bu bilinci 
kazandırmak için projeler gerçekleştiriyoruz” 
dedi. 

 
SPK Başkan Yardımcısı Emre Önyurt: “Finansal okuryazarlık eğitimlerini toplumun 
geniş kitlelerine ulaştırabilmeliyiz.” 
 

 
SPK Başkan Yardımcısı Emre Önyurt ise 
konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve kamuoyunun görüşüne sunulan 
Taslak Öğretim Programı’nda İlkokul, Ortaokul 
ve Lise ders programlarında finansal 
okuryazarlığa yer verilmesinden mutluluk 
duyduklarını belirterek finansal okuryazarlık 
eğitimlerinin tabana yayılmasının her birey için 
doğru bilgiye, doğru şartlar altında 
erişilebilmesinin önem arz ettiğini ifade etti.  

 

 
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman: “Finansal okuryazarlık gelişmiş 
tüm ülkelerin önemle üzerinde durdukları bir kavram haline gelmiştir ve önemi her 
geçen gün artmaktadır. “ 

 

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol 
Duman ise konuyla ilgili açıklamasında şunları 
söyledi: “Finansal okuryazarlık düzeyinin 
düşük olması, kişisel bazda bütçe ve para 
yönetiminde aksaklıklara ve uzun dönemli 
efektif olmayan finansal kararlara yol 
açmaktadır. Bu noktada, atılacak adım ise çok 
nettir. Öncelikle, tasarruf ve yatırım bilincinin 
güçlendirilmesi üniversitelerde sadece işletme 
ya da iktisat fakültelerinde öğretilecek bir konu 
olmaktan çıkmalıdır. Çok küçük yaşlarda bu 
bilinç insanımıza kazandırılmalıdır.” 
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HAFTA BOYUNCA FİNANSAL OKURYAZARLIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ 
 
Küresel Para Haftası boyunca FODER gönüllüleri okullarda çocuk ve gençlere para, bütçe, istek ve 
ihtiyaç, tasarruf, birikim, yatırım gibi temel kavramları bir sunum ile anlatarak öğrenciler ile bir 
araya gelmiştir. Eğitimlerde öğrencilere bütçe ve tasarruf farkındalığı oluşturmak amaçlanmıştır. 
 

  

 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNDE KÜRESEL PARA HAFTASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ 
 
29 Mart 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ve FODER iş birliğinde Yeditepe Üniversitesi İnan 
Kıraç Konferans Salonu’nda “Küresel Para Haftası” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlikte FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA finansal okuryazarlık eğitimi vermiş ve 
ardından S&P Global Ülke Müdürü Timuçin Engin rating uygulamaları sunumunu 
gerçekleştirmiştir. 
 
Etkinlik boyunca FODER kurumsal Üyeleri TEB, BNP Paribas Cardif, Para Durumu, S&P Global ve 
KKB stantlarda finansal okuryazarlık ile ilgili çalışmalarını sergilerken, Arzum Elektrikli Ev Aletleri 
öğrencilere kahve ikram etmiştir. 
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23 NİSAN’DA BÜTÇESİNİ BİLEN ÇOCUKLAR FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ 
VERİLDİ 

FODER tarafından İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden alınan izinlerle Yeditepe 
Üniversitesi gönüllü öğrencileri ile 
İstanbul’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında ilk ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik "Bütçesini Bilen 
Çocuklar" eğitimleri verilmiştir. 
 
 
 
 

 
“SERMAYE PİYASASI YATIRIM KARARLARINDA NİTELİKLİ BİLGİNİN ÖNEMİ VE 
KURUMSAL RAPORLAMA” KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİ 
 

 
 
Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS) tarafından 
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) iş birliği ile “Sermaye Piyasası Yatırım Kararlarında Nitelikli 
Bilginin Önemi ve Kurumsal Raporlama” konulu panel 3 Mayıs 2017 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Hünkar Salonu’nda gerçekleşmiştir. 
 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç’un yürüttüğü panelde FODER 
Başkanı Özlem Denizmen, TÜYİD Başkanı Nursel İlgen, CFA Society İstanbul Başkanı Albert 
Krespin ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKDY) Başkanı Ali Pandır yatırım kararlarında 
nitelikli bilginin önemi ve kurumsal raporlama hakkında konuşmuştur. Panel sonunda tüm 
panelistlere Prof. Dr. Güler Aras tarafından plaket takdim edilmiştir. 
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FODER BASIN TOPLANTISINDA “UZUN VADELİ TASARRUFUN VE AKTİF VARLIK 
DAĞILIMININ ÖNEMİ” KONUŞULDU 

 

 
 
Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını 
akıllıca değerlendirmesi konusunda önemli bir 
misyon üstlenen Finansal Okuryazarlık ve 
Erişim Derneği (FODER) olarak “Uzun Vadeli 
Tasarrufun ve Aktif Varlık Dağılımının Önemi” 
başlığı altında 3 Mayıs 2017 tarihinde 
Wyndham Grand İstanbul’da bir basın 
toplantısı düzenlenmiştir. 
 
 

Uzun Vadeli Tasarrufun ve Aktif Varlık Dağılımının Önemi” başlığı altında gerçekleşen toplantıya 
FODER Başkan Yardımcısı ve Ünlü & Co Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal, Kare Yatırım CEO’su 
Ümit Kumcuoğlu, KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ve 12 bağımsız portföy yönetim 
şirketinin üst düzey yöneticileri katılmıştır.   
 
19 MAYIS BÜTÇESİNİ BİLEN GENÇLER FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ 
VERİLDİ 
 

 
 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamak 
amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan “Bütçesini Bilen Gençler” proje izniyle lise 
öğrenimi gören binlerce gence finansal okuryazarlık eğitimi verilmiştir. 
 
AZERBAYCAN MERKEZ BANKASI - NAKİTSİZ AZERBAYCAN PROJESİ İŞ BİRLİĞİ  

 

MasterCard tarafından Azerbaycan 
Merkez Bankası ile yürütülen çalışma 
kapsamında Azerbaycan Merkez Bankası 
ve MasterCard temsilcileri ile FODER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Attila 
Köksal, CFA başkanlığında toplantı 
yapılarak, Türkiye ve Dünya Finansal 
okuryazarlığın geliştirilmesi, finansal 
farkındalık yaratılması uygulamalarına 
yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir. 
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“DEĞİŞİM FARKINDALIKLA BAŞLAR” ETKİNLİĞİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK 
EĞİTİMLERİ VERİLDİ 
 

 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen DESİP Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında “Değişim 
Farkındalıkla Başlar” etkinliği Gaziantep’te ve Edirne’de finansal okuryazarlık eğitimleri 
gerçekleştirilmiştir. 
 
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. 
 
YAZ ÇOCUKLARI KAMPINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ 
 
 
 
 
Çimsa tarafından yayınlanan Entegre 
Faaliyet Raporu’nda FODER ile iş birliği 
çerçevesinde Temmuz/Ağustos 
aylarında Mersin ve Niğde’de farklı 
zamanlarda eğitimler verilmiştir. 
Eğitimlerde çocuklar parayı biriktirme, 
tasarruf yapma, bütçe yapma gibi 
finansal konular hakkında uygulamalı 
çalışmalar yapmıştır. 

 
 
 
EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL 
MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME YAPILDI 
 

 

 
Ekonomi Bakanlığı "Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme" Genel 
Müdürü Arzu Yılmaz ile görüşme sağlanmıştır. Toplantıda Ekonomi 
Bakanlık-Çalışma Bakanlığı ve FODER ortaklığında ilk kez SGK’lı olan tüm 
kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi konusunda görüşme 
yapılmıştır. 
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TÜRKİYE 1. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI YAPILDI 
 

 
 
FODER olarak kurumsal üyemiz VISA ile iş birliğinde 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye 
1. Finansal Okuryazarlık Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip 
olan bireylerin oranı %70 çıkmıştır. Finansal bilgi düzeyi, çalışma hayatında olan, gelir düzeyi 
yüksek ve eğitimli bireylerde daha yüksek olduğu görülüp bilgi düzeyi kavramsal ve aritmetik 
beceriler olarak 2 alt grupta incelendiğinde ise matematik bilgisi gerektiren konularda finansal 
becerinin göreceli daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
BEŞ KİŞİDEN İKİSİ SON BİR YILDA PARA BİRİKTİRDİ 
 
Araştırmadan çıkan verilere göre; Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin son bir yılda para biriktirdiği 
görülürken, bireyleri birikim yapmaya iten temel nedenlerde “geleceğe ilişkin 
belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkmıştır. Birikim yapanların yarısı (%49) sağlık sorunu, doğal afet, 
aniden işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylemiştir. 
Yine araştırma bulgularına göre, hanede para kullanımına yönelik günlük kararlara dahil olma 
oranı kadınlarda %74 iken erkeklerde bu oran %85’e çıkmıştır. Gençlerin ise sadece %43’ü 
hanede para kullanımı konusunda söz hakkına sahiptir. 
 
Finansal ürün bilinirliğinde ise tasarruf ve emeklilik ürünleri öne çıkmıştır. Bu ürün kategorisinde 
bilinirlik düzeyi %85’i bulmuştur. 
 
Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici nokta da kredi borcunu ödeme konusunda Türkiye’de 
bireylerin disiplinli hareket etmeye özen göstermesi. Bu konuda toplumun %83’ü kredi borcunu 
gününde ödediğini belirtmiştir. 
 
FİNANSAL TUTUMLARINA GÖRE 5 TOPLUMSAL PROFİL  
Araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre, finansal bilgi, davranış ve tutumlarına göre Türkiye 
toplumu 5 temel gruba ayrılıyor:  
Finansal Bilgeler (%22), 
Mütevazı Ebeveynler (%24)  
İdareli Muhafazakarlar (%20) 
Plansız Hayalciler (%19)  
Kaygısız Gençler (%15) 
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Finansal konularda diğerlerine göre daha bilgili ve hırslı olan “Finansal Bilgeler”, en yüksek 
finansal okuryazarlık düzeyindeki grup konumunda bulunuyor. Toplumun %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. 
 
Toplumun %24’ünü oluşturan ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil eden “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 %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 %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. Toplumun %15’ini oluşturan “Kaygısız Gençler” ise finansal konularda bilgi 
seviyesi en düşük grup. İşi ve düzenli geliri olmayan bu grup “anı yaşıyor”. Bütçe yapmıyor, para 
biriktirmiyor. Üstelik geliri olsa dahi para biriktirmeyeceğini söylüyor. 
 
SERMAYE PİYASALARI KONGRESİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE SUNUM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
FODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla 
Köksal, CFA ve FODER Genel Sekreteri Dr. 
Yasemin Demirdağ 15 Kasım 2017 tarihinde 
Türkiye Sermaye Piyasa Birliği tarafından 
düzenlenen kongrede finans bilgisi ve paranın 
nasıl yönetileceği konularını kapsayan bir 
seminer gerçekleştirmiştir. 

 
KALKINMA BAKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNDA YER ALINDI 
 

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak T.C Kalkınma 
Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Kalkınma Vizyonunu 
gerçekleştirmeye katkı sağlayacak On Birinci Kalkınma Planı hazırlık 
çalışmaları kapsamında Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri Özel İhtisas 
Komisyon çalışmalarına 4 yıl önce yapılan çalışmalarda komite 
başkanlığı  yapan Başkan Özlem Denizmen ve Genel Sekreteri Dr. 
Yasemin Demirdağ davet edilmiştir. Ülkemizin gelecek beş yıllık 
dönemde odaklanacağı temel politika ve stratejilerin belirlenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır. 
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DENİZLİ’DE “FİNANSAL FARKINDALIK VE BÜTÇE YÖNETİMİ” SEMİNERLERİ 
DÜZENLENDİ  
 

 

 
 
Pamukkale Kaymakamlığı ve FODER iş birliğiyle 
gerçekleşen “Finansal Farkındalık ve Bütçe 
Yönetimi” projesi kapsamında “Eğitmen 
Eğitimi” seminerleri verilmiştir. 
7 ve 8 Aralık 2017 tarihlerinde, Foder uzman 
eğitmeni tarafından Denizli’de Pamukkale 
Kaymakamı Sayın Hayrettin Balcıoğlu’nun da 
katılımıyla, eğitmen adaylarına “Finansal 
Farkındalık ve Bütçe Yönetimi” projesi 
kapsamında eğitim seminerleri verildi. 
Katılımcılar “bütçe, birikim, tasarruf, gelir, 
gider, istek, ihtiyaç” gibi finansın temel 
kavramlarını öğrendiler. 
 
 
 

 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK KONFERANSI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Kulübü öğrencileri tarafından gelen talep doğrultusunda 
FODER Finansal Okuryazarlık Konferansı Maçka İşletme Fakültesi’nde yaklaşık 350 öğrencinin 
katılım gösterdiği konferansta Eğitim Uzmanı Melisa Mumcu “Türkiye’de ve Dünyada Finansal 
Okuryazarlık”, FODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA “Parasını Yöneten 
Hayatını Yönetir”, FODER Yönetim Kurulu Y. Üyesi Zekeriya Öztürk “Ekonomi ve Finansal 
Okuryazarlık, FODER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz “Davranışsal Finansın Kullanım Alanları” 
eğitimlerini gerçekleştirmiştir. 
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BASIN YANSIMALARI 
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2017 YILI YENİ ÜYELERİMİZ 
 
2017 yılında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’ne 1 üniversite olmak üzere toplam 7 kurum 
üye olmuştur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

ÜNİVERSİTELERİMİZ 
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KURUMSAL ÜYELERİMİZ 
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