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BAŞKANIN MESAJI
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak finansal
refah düzeyini arttırarak daha iyi bir geleceğe sahip
olmak için katma değer sağlamak ortak hedefimiz.
Derneğimiz çalışmaları ile gelirlerini, birikim ve
yatırımlarını bilinçli bir şekilde değerlendiren, bütçelerini
doğru bir şekilde yönetebilme yetkinliğine sahip olan
bireyler kazandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü doğru para
yönetimi daha iyi bir geleceğin en önemli koşullarından
birisidir. Kurucu Başkanı olmaktan onur duyduğum,
2012’den bugüne her gün yeni hedefler belirleyip,
önemli projelerle ilerlediğimiz üyelerimizle birlikte
kurduğumuz ekosistem ile çocukların, kadınların,
çiftçilerin ve ailelerin ekonomik anlamda güçlenmelerini
ve para yönetimi bilincine sahip olmalarını
destekliyoruz.
Projelerimizi çoğunluğu gönüllü olan eğitmenlerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile sözünü
ettiğimiz hedef kitlelere odaklanarak yürütüyoruz. Bugüne kadar üyelerimiz ile beraber, verdiğimiz
finansal okuryazarlık eğitimleriyle toplumun her kesiminden 2,5 milyon kişiye ulaştık.
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve TEB iş birliğinde Finansal Okuryazarlık ve
Erişim Konferansı düzenledik. İngiltere’nin eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Barones Dr. Ros
Altmann ve OECD Sosyal Politikalar Bölümü Uzmanı Boele Bonthuis ana konuşmacı olarak katılım
gösterdiği konferansta Türkiye’de birikim, davranışsal ekonomi, emeklilik ekonomisi, emeklilik
fonları ve avantajları ile beraber tasarruf ve BES’in önemi gibi konularının üzerinde durduk.
Child and Youth Finance International (CYFI) liderliğinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da
tüm dünyada düzenlenen Global Money Week (Küresel Para Haftası) etkinliklerinde Learn, Save,
Earn sloganı ile Türkiye’de binlerce çocuk ve gencimize finansal okuryazarlık eğitimleri vermeye
devam ediyoruz.
Bütçesini Bilen Çiftçi Projesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iş birliğinde 1 Milyon Çiftçiye
Finansal Okuryazarlık Eğitimi verebilmeleri için Türkye’de 17 ayrı bölgede 85 uzman eğitmen
adayına ‘Bütçesini Bilen Çiftçi Eğitmen Eğitimi’ verdik. Projenin yaygınlaştırılması ve farkındalığın
artması amacıyla Borsa İstanbul’da Gong töreni düzenledik.
Dernek olarak düzenlediğimiz “Gönüllü Buluşması” etkinliklerinde gönüllülerimizle bir araya geldik.
Burada ileriye dönük yapılması gereken planlar üzerinde konuştuk. Yapılacak projeleri, etkinlikleri,
çalışmaları belirledik, bunların gerçekleşmesini sağladık. Bu süreçte 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.
Türkiye’de Finansal Okuryazarlığı üyelerimiz, gönüllülerimiz, paydaşlarımız il el ele güçlü bir
ekosistem dahilinde büyütmenin mutluluğunu 2018 yılında da yaşadık. Sizlerle, 2018 senesi içinde
gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerimizin yer aldığı ‘2018 Yılı Faaliyet Raporu’nu paylaşıyorum.
Saygılarımla
Özlem Denizmen
Kurucu Başkan
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2018 FAALİYETLERİMİZ
3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı TEB ve FODER iş birliğinde hayata
geçirildi
İngiltere’nin eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Barones Dr. Ros Altmann ve OECD Sosyal
Politikalar Bölümü Uzmanı Dr. Boele Bonthuis ana konuşmacı olarak yer aldığı konferansta
birikim, davranışsal ekonomi, emeklilik ekonomisi, emeklilik fonları ve avantajları ile beraber
uzayan yaşam döngüsünde tasarruf ve BES’in önemi vurgulandı.
Teb Genel Müdürü Ümit Leblebici ve FODER Başkanı Özlem Denizmen’in açılış konuşmasıyla
başlayan konferansta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet
Ali Akben ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif
Çakırsoy yaptıkları konuşmalarda konuyla ilgili dikkat çekici örnekler verdiler.

Denizmen: “Bireysel emeklilik sistemini reformlarla ve finansal okuryazarlık ile 20
milyona taşıyalım”
FODER Başkanı Özlem Denizmen yaptığı açılış konuşmasında konferansın amacının 2017 yılı
sonu itibariyle BES sisteminde 10 milyonu aşan katılımcı sayısını, reformlarla ve finansal
okuryazarlıkla 20 milyona çıkarmak olarak açıkladı.

Faaliyet Raporu 2018

3

“Bireysel emeklilik, ülkemizin tasarruf oranlarının
artmasının temel taşıdır. BES’in artması için ise
bireylerin finansal okuryazarlık seviyesinin artmasına
ihtiyacımız var. Biz FODER olarak bu yönde
çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca, BES sisteminde de
katılımcı çıkarını ön plana çıkartan daha şeffaf, basit
ve sermaye piyasalarının diğer kurum ve ürünleri ile
daha entegre yeni bir mimarinin gerektiğine
inanıyoruz. Yeni nesil BES, Otomatik Katılım Sistemi
yanında zamanı geldiğinde İşsizlik Fonu, SGK
Fonları, Kıdem Tazminatı Fonu ve Türkiye Varlık
Fonu’nun sermaye piyasası yatırımlarına hizmet
vermeye müsait; modüler bir yapıda olmalıdır. Bu
şekilde katılımcı sayısı 10 milyondan 20 milyona
kolayca çıkabilir. Bu ölçekte; kapsayıcı bir emeklilik
sistemi oluşturmak için sistemin yönetimi tek elde
toplanmalı, üniversitelerle ve uluslararası
kuruluşlarla yakın işbirliğine gidilmeli ve davranışsal
finansın uygulamaya yönelik son bulgularından
yararlanılmalıdır” dedi.

Leblebici: “Endeks ile toplumun finansal sağlık durumunu ele alıyoruz”
TEB Genel Müdür Ümit Leblebici açılışta yaptığı konuşmada, bugüne kadar bu alandaki
bilinçlendirme çalışmalarını ve eğitimleri hep finansal okuryazarlık adı altında anlatmaya
çalıştıklarını belirtti. Leblebici, “Finansal okuryazarlık için “finansal sağlık” da diyebiliriz.
Endeksi de bir check-up gibi düşünebiliriz. Biz de burada Endeksin ortaya koyduğu verilerle
toplumumuzun finansal sağlık durumunu ele alacağız” dedi ve şunları ekledi.
“Biz biliyoruz ki; ancak tasarruf alışkanlığı gelişmiş, finansal bilinci yüksek toplumlar
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalayabilir, uzun soluklu refaha kavuşabilir.
Ülke genelinde tasarrufların artması ekonomimizin gündemlerinden biri olan cari açık
probleminin çözümüne de katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, istihdam da ekonomik
büyüme ve gelirlerin artmasında önemli rol oynuyor. Çünkü istihdam arttığında gelir artıyor;
tasarruf oranları yükseliyor. Bunun için iş gücüne katılımı teşvik etmemiz ve artırmamız lazım.
Biz TEB olarak Sorumlu Bankacılık anlayışımızla finansal sağlık alanındaki çalışmalara destek
olmak için üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz.”
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: BDDK'nın tüketicileri korumaya yönelik
faaliyetleri

Akben, finansal erişimin artırılmasına,
finansal tüketicilerin bilgi ve bilinç
düzeyinin yükseltilmesine ve finansal
tüketicilerin korunmasına yönelik
politikaların bütüncül ve tutarlı bir
bakış açısıyla ele alınmasının
gündeme geldiğini ve finansal erişim,
finansal eğitim ve finansal tüketicinin
korunması konularını içeren bir
strateji ve eylem planının
hazırlanmasının Finansal İstikrar
Komitesinin öncelikli gündem
maddelerinden olduğunu anlattı.
"Malumunuz son dönemlerde, insanların algısını etkileyerek belirli bir şekilde davranmaya
yöneltip zarara uğratma şeklinde tanımlanan sosyal mühendislik yoluyla, dolandırıcılık türleri
ile, vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Bu tarz dolandırıcılıklarla bankacılık işlemlerinde
sıkça karşılaşmaktayız.”
Akben, "Bu konuda yoğunlaşan şikayetler üzerine konuya ilişkin kurumumuzca önlem
alınması ihtiyacı hissedilmiştir. Aldığımız karar ile kredi ve banka kartlarının internet
işlemlerine açık olması müşterinin talebine bağlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı'nda TEB ve Boğaziçi Üniversitesi
işbirliğiyle hazırlanan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi de açıklandı.
Gelecek nesillerin finansal anlamda okuryazar olabilmesi
adına, yapılan çalışmaların toplumda nasıl karşılık
bulduğunu ortaya koyan çalışmalara ihtiyacımız olduğunu
söyleyen Leblebici, “Finansal Okuryazarlık ve Erişim
Endeksi çalışmasını çok önemsiyoruz. Meslek gruplarına,
yaşa, eğitim seviyesine, gelir seviyesine hatta medeni hale
göre yapılan bu değerlendirmeler, hangi grupların finansal
okuryazarlık anlamında avantajlı ya da dezavantajlı
olduğunu ortaya koyuyor ve ileriye dönük planlamaların
yapılmasında yol gösteriyor. Bu yıl ortaya çıkan sevindirici
bir gelişme; kadın ile erkek arasındaki finansal okuryazarlık
oranının hızla kapanıyor olması. Bu çalışmaya göre,
finansal okuryazarlık endeksinde, 60.8 gibi bir oranla,
2016 ve 2017 arasında tam bir paralellik gözlemlenirken;
finansal erişim anlamında 2016 yılında 38.2 olan endeksin
2017 yılında 44.1’e yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu ciddi bir artış oranı olsa da; özellikle
araştırmanın farklı verilerinin ortaya koyduğu sonuçlara göre önümüzde kat etmemiz gereken
önemli bir mesafe var” dedi.
Dr. Ros Altman : “Emeklilik Fonları, para değil kişilerin gelecekleri demek”

İngiltere emeklilik sisteminin
gelişiminden örnekler veren Dr. Ros
Altman; “Emeklilik fonları, sadece
para demek değil. Emeklilik fonları,
kişilerin geleceği, ilerleyen yaşlarında
daha iyi hayat standartlarına sahip
olmak demek” dedi.

Konuşmacıların dikkat çektiği en önemli konu; finansal okuryazarlık seviyesi yükselirse bu
durumun emeklilik tercihleri açısından iki önemli fayda sağlayacağıydı. Bunlardan birincisi
ömür boyu emeklilik maaşı ödeyecek yıllık gelir sigortası seçeneğine olan ilginin artırılması
yoluyla tasarrufların daha uzun süre sistemde kalmasının sağlanması. İkincisi ise aktif
dönemde ödenen katkı payı tutarlarının, bilinçli olarak katılımcılar tarafından artırılması
neticesinde, birikim ve refah düzeyi daha yüksek bir emeklilik dönemine erişilebilmesi oldu.
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Borsa İstanbul 2018 yılında daha fazla parasını yöneten çocuk ve genç için Gong
çaldı.

Dünya çapında 151 ülkede çeşitli etkinliklerle ve heyecan ile kutlanan Küresel Para Haftası’nı
12 Mart 2018 Pazartesi sabahı Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, FODER
Genel Başkanı Özlem Denizmen ve FODER Genel Başkan Yardımcısı CFA Atilla Köksal,
FODER’in birçok çalışanı ve finansal okuryazarlık eğitimi alan gençler ile birlikte, Borsa
İstanbul’un gong sesi ile açıldı.
Küresel Para Haftası’nda “LEARN,
SAVE, EARN” Sloganı
Öğren, Tasarruf et, Kazan sloganı ile
çocuklar ve gençler için para
farkındalığını artırma amaçlı
uluslararası Child & Youth Finance
Internetional (CYFI)
organizasyonunun, her yıl Mart ayında
dünyanın pek çok yerinde düzenlediği
Küresel Para Haftası organizasyonunu
OECD iş birliği ile 2018 yılında da
FODER liderlik etti.
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FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen ise törende yaptığı konuşmada;
“Küresel Para Haftası 130 ülkede bugün başlıyor. Gong töreni ile birlikte açılış yapan 50’yi
aşkın ülkeden biri olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi. Özlem Denizmen konuşmasına şöyle
devam etti: “Finansal okuryazarlık, sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin temel
parametrelerinden biridir. 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.

Onlar Ülkemizin Geleceği;
Denizmen “Para eğitimi okulda değil
evde başlar. Sizden ne görürse, onu
uygular.” dedi ve aileleri de
“ülkemizin geleceği olan gençlerimizi
ve çocuklarımızı para kavramı ile
tanıştırmak bizim sorumluluğumuz.”
diyerek iş başına davet etti.
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FODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Attila Köksal, CFA tarafından;
Tören sonrasında katılan lise öğrencilerine “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir” mottosuyla
finansal okuryazarlık eğitimi verilerek öğrencilere katılım sertifikası dağıtıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen
“Finansal okuryazarlığın artırılmasında atılacak en önemli adımlardan birisi eğitim müfredatına
dahil edilmesini sağlamak olacaktır” dedi.
Küresel Para Haftasının, çocuklara ve gençlere bilinçli yatırım, tasarruf etme, istihdam
kazanma ve girişimci olma gibi konularda ilham vermeyi amaçladığını belirterek finansal okuryazarlığın geliştirilmesinin, tasarruf ve yatırım bilincinin artırılması, finansal istikrarın ve
sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yatırımcıların
finansal ürünler ve kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olması, finansal risk ve
alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olması finansal refahın
korunması ve artırılmasında yasal düzenlemelerden daha fazla önem taşıdığını ifade etti.
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Foder Web Sitesi Daha Geniş Kitleler için Yenilendi

FODER web sitesi kolay
ulaşımı, daha geniş yelpazesi
ve Uluslararası ortak dil olan
İngilizce seçeneği eklenmesi
ile daha geniş kitlelere
ulaşmak için yenilendi.

Bütçesini Bilen Çiftçi Projesi ile Hedef 1 Milyon Çiftçiye Finansal Okuryazarlık
Eğitimi

FODER ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iş birliğinde ‘Türkiye’de 1 milyon çiftçiye finansal
okuryazarlık eğitimleri verilecek’ hedefi ile yola çıkılmasının ardından Tarım Kredi çalışan ve
projede yer almak isteyen Türkiye’de 17 ayrı bölgede 85 uzman eğitmen adayına Ankara’da
‘Bütçesini Bilen Çiftçi Eğitmen Eğitimi’ verildi.
Proje Türkiye’de finansal okuryazarlık alanında bir ekosistem oluşturarak, çiftçilerin finansal
okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi, en doğru bilgi ile para yönetimi ve tasarruf
bilincine kavuşturulması, eğitim alan çiftçilerin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını
sağlayarak ve tüm bunlarla birlikte ülke ekonomisi için daha faydalı bireyler olacaktır.
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Borsa İstanbul’da gong, “Bütçesini Bilen Çiftçi Projesi” için çaldı

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, 850 bin ortağı ile çiftçilerin finansal ürünler ve
kavramlar hakkında bilgilendirilmesi, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte
bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek çiftçinin finansal refahının artırılması
amacıyla Haziran ayında hayata geçirilen “Bütçesini Bilen Çiftçi” projesi devam ediyor.
Projenin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla Borsa İstanbul'da
Gong Töreni düzenlendi. Törene, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Külcü, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet
Bağcı, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Gönen, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketlerin genel müdürleri, kurum
yöneticileri ve FODER idarecileri ile finansal okuryazarlık eğitimi alan çiftçiler katıldı.
Gong töreninden sonra Poyraz, haziran ayından bu yana söz konusu eğitmenler vasıtasıyla 10
bin çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini belirterek, "Hedefimiz, kooperatifimize
kayıtlı yaklaşık 850 bin ortağımız ile birlikte 1 milyon çiftçiye ulaşmak. 10 bin sayısını
önümüzdeki dönemde 1 milyon çiftçiye çıkaracağız." dedi.
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FODER Başkanı Özlem Denizmen
“Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık Neden Önemli?”
“Masamıza ekmeği, soframıza bereketi getiren çiftçilerimiz… Çok çalışıp az kazanıyorlar. Peki,
ellerindeki parayı nasıl yönetiyorlar? İşte formülü.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri verilerine göre; Çiftçilerin yüzde 84’ü para biriktiremiyor ve
yeni yatırım yapamıyor. Kredi kullanan çiftçilerin yüzde 48’i ne kadar faiz ödediğini bilmiyor.
Yüzde 70’i parasını hasatta tek seferde alıp, tüm sene geçiniyor. Yüzde 56’sı maliyet hesabı
tutmuyor. Yüzde 71’i girdilerini vadeli olarak tedarik ediyor. Sadece yüzde 20’si sigorta
yaptırmış. Yüzde 59’u mallarını tüccarlara satıyor. Biz vatandaşa, yani son tüketiciye satış
yapanların oranı yüzde 10. sulama, traktör gibi ekipman yatırımı yapabilenler yüzde 32.
Çok mutluyum. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) 1
milyon çiftçinin finansal okuryazar olması için Tarım ve Kredi Kooperatifleri ile işbirliği yaptı.
Projenin, Borsa İstanbul’da yapılan ‘Gong Töreni’nde birbirinden renkli, güçlü ve hevesli çiftçi
kadınlarımız ile tanışmak bana umut verdi. Özellikle gençlerimizi özendirelim, teknolojiye
dayalı tarım ile ülke olarak güçlenelim. Bu vesileyle, işbirliği için Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a teşekkür ediyorum.” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
"Sahada böyle bir projeye ihtiyaç vardı"
Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği
(Tarım Kredi) Genel
Müdürü Fahrettin Poyraz
da tarım sektöründe
kooperatifçilik
denildiğinde ilk akla
gelenin Tarım Kredi
olduğunu belirterek,
kurumun köklü geçmişi
ve 1 milyon civarındaki
çiftçi ortağına işaret etti.
Daha önce gerçekleştirilen Tarımsal Finans Çalıştayı'nda finansal okuryazarlık eğitimi
düzenlenmesi kararı alındığını, bu projenin üstlenilmesi konusunda Tarım Kredi'nin
sorumluluk aldığını aktaran Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak yaptığımız ön çalışma
sonucunda sahada böyle bir ihtiyacın olduğunu ve üreticilere bu anlamda katkı
sağlayabileceğimizi gördük" diye konuştu.
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"Üreticilerimizin yüzde 84'ü para biriktiremiyor"
Araştırmaya göre, üreticilerin işini çok sevdiğini ve çiftçilik yapmaktan gurur duyduğunu ifade
eden Poyraz, şöyle devam etti: "Ancak finansa erişimi, devletin finansa ve üretime dair
verdiği destekleri, tasarruf etmeyi, yatırım yapmayı, dolayısıyla finansal okuryazarlığı bilmiyor.
Üreticilerimize tarımsal işletmelerinin bütçelerinin ayrı, aile bütçelerinin ise ayrı olduğunu
anlatmamız, bütçelerini yönetmeyi ve bütçe planlamasını nasıl yapmaları gerektiğini
öğretmemiz gerekmektedir. Tarımsal Finans Çalıştayı Eylem Planı ve Strateji Eylem Planı
kapsamında, finansal okuryazarlık, yani kredi ve tasarruf bilinci konusunda öncelikle
ortaklarımıza ve diğer üreticilere eğitim vermek üzere haziranda 100 personelimize eğitmen
eğitimi verildi."
Poyraz, eğitmenlerin, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğiyle finansal
okuryazarlık konusunda eğitildiğini bildirdi.
"10 bin sayısını önümüzdeki dönemde 1 milyon çiftçiye çıkaracağız"
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, haziran ayından bu yana söz konusu eğitmenler
vasıtasıyla 10 bin çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini belirterek, "Hedefimiz,
kooperatifimize kayıtlı yaklaşık 850 bin ortağımız ile birlikte 1 milyon çiftçiye ulaşmak. 10 bin
sayısını önümüzdeki dönemde 1 milyon çiftçiye çıkaracağız" dedi.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen “ELÜS ile teminat
değeri artacak” dedi
Borsa İstanbul'un tarım için de ürünleri olduğunu belirterek, "Çok kafa yorduğumuz,
gelişmesi için uğraştığımız ürünler var. Bunların başında ELÜS (Elektronik Ürün Senedi)
geliyor. Ben bunu bilmeyen arkadaşlara, 'Buğdayın hisse senedi hali' diye anlatıyorum."
ifadelerini kullandı.
Gönen, ELÜS'lerin daha çok alınıp satılabilmesi, tüm Türkiye'den izlenen ve daha şeffaf bir
piyasası olmasını amaçladıklarını, bunun için Ürün İhtisas Borsası kurulduğunu hatırlatarak,
"ELÜS piyasasının büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yaptığımız ölçüde bence
sizin ürünlerinizi teminat değeri artacak ve kaynağa ulaşmanız kolaylaşacak." dedi.
Bütçesini bilen kadınlar FODER ve Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte
gerçekleştirildi
Bütçesini Bilen Kadınlar projesi
kadınların finansal okuryazarlık
konusunda bilinçlenmelerini
sağlamak ve kadınların ekonomiye
aktif katılımı için finansal okuryazarlık
seviyesini yükseltmek amacıyla
FODER ve Lüleburgaz Belediyesi iş
birliğinde gerçekleşti.
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Darüşşafaka Finansal Okuryazarlık Kulübü
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliğinde
gerçekleştirilen kulüp etkinlikleri gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif
yollarla öğreterek finansal okuryazarlık bilgilerini artırmayı hedefliyordu. Bu hedef
doğrultusunda haftada bir gün 60 dk. süren eğitimlerle toplam 34 haftada tamamlandı.
Farklı alanlarda uzman konuk eğitmenler, misafir konuşmacılar, gezi ve finansal kurum
ziyaretleri ile oldukça yoğun ve etkili bir yıl gerçekleştirildi.

Darüşşafaka’da kurduğumuz finansal
okuryazarlık kulübünün öğrencileriyle İş
Bankası Para Müzesi'ni ziyaret ettik.
Gençler, sergilenen nesnelerle birlikte ana
kasa ve kiralık kasa dairelerini inceleyerek
bilgi sahibi oldular.
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FODER ve Denizbank Parametre Projesi kapsamında 3 ayda 10 bin öğrenciye
finansı anlattı

DenizBank ve Foder 3 ayda 10 bin öğrenciye finansı anlattı DenizBank Genel Müdürü Ateş,
"Parasını yönetebilen, gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde durarak ekonomiye
üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine
sağlanacak katkının temelini hazırlıyor" dedi.
DenizBank açıklamasına göre, Foder tarafından, JP Morgan Vakfı desteğiyle, İngiltere kökenli
sosyal girişim ve sivil toplum örgütü MyBnk’ten Türkiye’ye uyarlanan projenin Parametre
eğitim modülünde, 2018 akademik yılında DenizBank desteği ile 16-25 yaş grubundaki 10 bin
gence ulaşıldı.
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2015-2016 eğitim dönemi ve Mayıs 2018 tarihleri arasında lise ve üniversite öğrencilerine 3
ayrı modülde eğitimlerin verildiği proje kapsamında, lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik
hazırlanan "Paragram" eğitim modülü ile öğrencilerin birikim, tasarruf, yatırım, bütçe ve
doğru harcama gibi temel finansal kavramlarla tanışması, lise 11. ve 12. sınıf ile üniversite
hazırlık ve 1.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan "Parametre" eğitim modülünde ise yatırım,
bütçe oluşturma ve bankaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.
Son modül olan "Parayol" eğitim programında ise ıslah evi ve yetiştirme yurdundaki
çocukların temel finansal kavramları öğrenmelerini teşvik ederek, gündelik hayatın parçası
olduklarını hissettirmek üzere çalışmalar gerçekleştirildi.
Finansal okuryazarlığın Türkiye için son derece yeni bir kavram olduğunu
vurgulayan Denizmen
FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen de
finansal okuryazarlık bilincinin bireyden başlamak
üzere topluma yayılan ve oradan da ülke
ekonomisine katkıda bulunan bir domino etkisi
yarattığını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu
kavram aslında çok daha önemli bir yer teşkil
ediyor. OECD rakamlarına göre Türkiye, finansal
okuryazarlık bilinci konusunda oldukça alt
sıralarda yer alıyor. Yeterli finansal altyapıya ve
bilince sahip olamamak ülke ekonomisinin
sürdürülebilir olmasının önünde bir engel.
Finansal okuryazarlığın artmasıyla birey, aile ve
dolayısıyla ülke ekonomisi, sağlam temeller
üzerine kurulacak, toplum beklenmedik ekonomik
koşullardan en az zararla kurtulmanın yollarını
bulabilecek. Organize edilen eğitim oturumlarının
başka bir özelliği de sosyal sorumluluk ve finansal
okuryazarlık eğitimlerinin bütünleşik bir şekilde
sağlanmasıdır. Bu bir eğitim projesi olmakla
birlikte sosyal sorumluluk yönüne de sahiptir. Gençlere ulaşabilmek, onlarla diyalog
kurabilmek ve gelecek için yatırım yapmalarına yardımcı olabilmek bizim için özellikle önemli
ve anlamlı.” dedi.
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “GENÇLERE VE GELECEĞE YATIRIM” dedi
Genç nesillerin
finansal okuryazarlık
bilincini artırmanın,
ülke ekonomisine
yaptığı etki ile bu
bağlamda büyük
önem taşıdığını
aktaran Ateş, şunları
kaydetti:
"Günümüzde ekonomik büyüme ve istikrarın en önemli yapıtaşlarından biri, kuşkusuz
tabandan yayılan bir finansal bilinç ve tasarruf alışkanlığı. Parasını yönetebilen, gelirini akıllıca
finanse edip, kendi ayakları üzerinde durarak ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan
bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor.
Dolayısıyla finansal anlamda okuryazar bir nesil yetişmesi için hepimizin elini taşın altına
koyması, hayata henüz atılan gençlere bu açıdan temas etmesi gerekiyor. Biz de DenizBank
olarak Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede bu bilinci öğrencilik yıllarından yeşertmeyi görev
bildik ve Türkiye’nin finansal okuryazarlık seviyesini hak ettiği düzeye taşımayı misyon
edinen FODER ile bu konuda güçlerimizi birleştirdik. Başarıyla tamamladığımız eğitimlerimiz
ile gençlerimizin hayatından başlayarak ailelerine ve büyük resimde ekonomimize olumlu
yönde etkiler göreceğimize yürekten inanıyoruz. Toplumsal faydaya yönelik atılan her adımın
geride mutlaka iz bırakacağı, gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu
yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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Bütçesini bilen çocuklar & Bütçesini bilen gençler projemiz
FODER olarak “Bütçesini Bilen Çocuklar” ve “Bütçesini Bilen Gençler” projemiz İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile gerçekleştirildi. Hayal-hedef, istekihtiyaç, birikim, tasarruf, bütçe yapma gibi temel finansal konular öğrencilere gönüllü
eğitmenler tarafından aktarıldı. İstanbul’da çocuklara ve gençlere yönelik finansal
okuryazarlık eğitimleri eğitmen duyurumuz ardından projede yer almak isteyen derneğimiz
gönüllülerine ve FODER ile Kredi Kayıt Bürosu iş birliğinde KKB çalışanlarına yönelik iki
ayrı “Eğitmen Eğitimi” uygulandı. Hacı İlbey İlköğretim Okulu, TED Atakent Koleji, Atatürk
İlköğretim Okulu’nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, Farabi Koleji’nde lise öğrenimi gören
gençlere yönelik verilen finansal okuryazarlık eğitimlerinde bini aşkın öğrenciye finansal bilinç
aşılandı. Kartal, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ilçelerinde 5 gönüllü eğitmen ile
gerçekleştirilen eğitimlere İstanbul’un 39 ilçesinde de devam edilerek hedef olarak koyulan ilk
aşamada 10.000 öğrenciye finansal bilgi kazandırmak gerçekleştirildi.

Eğitimlerde çocukların ve gençlerin ileri dönemlerinde para yönetimi konusunda doğru bilgiyle
etkin kararlar verebilmeleri hedeflendi. Öğrenciler 10 saniye kuralı ile bir şeyi satın almadan
önce istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğu ayrımına vardılar. Bunula birlikte hayal ettikleri bir
ihtiyacın hedefe dönüşmesi için planlama yaparak doğru bütçe yönetimi gerektiğini de
öğrendiler. Lise düzeyindeki gençler, interaktif oyunlarla gelir-gider dengesine dikkat etmeleri
gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiler. Eğitimin başlamasından önce öğrencilerin mevcut
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durumlarını tespit etmek için yapılan ön test ile modüllerin sonunda yapılan değerlendirme
testinin karşılaştırmalı sonuçları, gençler ve çocuklar nezdinde finansal okuryazarlık
konusundaki farkındalığın yüzde 50’ye yakın bir oranda artarak kayda değer bir bilinç
oluştuğunu ortaya koydu.
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018 “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir”
Eğitimi

FODER Başkan Yardımcısı
Atilla Köksal, CFA ve FODER
Genel Sektreteri Dr.Yasemin
Demirdağ ile birlikte 2018
Türkiye Sermaye Piyasaları
Kongresi’nde “Parasını
Yöneten Hayatını Yönetir”
başlığı altında finansal
okuryazarlık eğitimi
gerçekleştirildi.

CFA, Atilla Köksal “Tüketim ve Tasarruf Alışkanlıklarımız Sürdürülebilir Değil” dedi
Yatırım alışkanlıklarımız tamamen değişmesi gerektiğinin altını çizen Köksal, “Bu nedenlerden
dolayı özellikle yeni nesillerden başlayarak tüm vatandaşlarımızı finansal konularda
bilgilendirmemiz ve bilinçlendirmemiz gerekmektedir” diye konuştu. ‘Nereye gideceğini
bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur’ diyerek sözlerini sürdüren Köksal,
“20-25 yaşlarında ayda 100 TL biriktirirsen ve bunu düzenli yaparsan, yılda yüzde 3 reel faizle
56 yaşında senin 80 bin liran olur. 200 TL biriktirirsen bunun iki katı olur” dedi.

Dünyada 7.6 milyar insan
yaşadığını dile getiren Köksal
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bunların yüzde 70’i günde 10
dolardan az bir parayla yaşıyor.
Yani ayda 300 dolardan daha az
bir para. Yaklaşık 3.8 milyar
insan günde 2.5 dolarla
geçiniyor. Dünyanın en zengin 9
insanının varlığı 3.8 milyar
insanın varlığından daha fazla.
Faaliyet Raporu 2018

19

En zengin 9 insanın net varlığı dünyanın yarısından daha fazla. Müthiş bir gelir dağılımı
problemi var, bence insanlığın sonunu da bu getirecek. Bir milyar insan da açlık sınırında
yaşıyor, 700 milyon çocuğun üstünde çatı yok. 2 bin 220 Dolar tutarında birikiminiz varsa ve
borcunuz yoksa dünyadaki insanların yarısından daha varlıklısınız, yani 3.8 milyar insandan
daha zenginsiniz. 71 bin Dolar’ınız varsa yüzde 90’dan daha iyisiniz. Ayda 250 lirayı kenara
koyduğunuzda çocuğunuz orta yaşlara geldiğinde karşısından gelen 10 insanın 9’undan daha
zengin olacak.” dedi.
FODER Genel Sekreteri Dr. Yasemin Demirdağ ;
2018 Sermaye Piyasaları Kongresi’nde “Foder ve Türkiye’de Finansal Okuryazarlık” konulu
eğitim sunumu FODER Genel Sekreteri Dr.Yasemin Demirdağ tarafından gerçekleştirildi.
Demirdağ yaptığı sunumda “...yapılan araştırmalara göre genel kamuoyunun temel finansal
okuryazarlık düzeyinin %55’lerde olduğunu…” belirtti.
CFA, Atilla Köksal Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Bütçesini Bilen Gençler” konulu
eğitimi gerçekleştirildi
Köksal gençlere finansal açıdan özgür bir yaşam
sürebilmeleri için ise şu önerilerde bulundu:
Tutumlu olun: Gereksiz harcamalardan kaçının ve
paranızın kıymetini bilin. Harçlığınızı kontrollü harcayın,
elinizden geldiğince aile bütçesine katkıda bulunmaya
çalışın.
Biriktirin: Miktarı ne olursa olsun her ay birikimlerin belli
bir kısmını bir kenara ayırmak tasarruf disiplinini
başlatır.
Yatırım yapın: Tasarruflarınızı zaman içinde
büyüyecek ve size faiz, kâr payı, değer artışı olarak
gelir sağlayacak para ve sermaye piyasası araçlarına
yönlendirin.
Yatırımlarınızda riski yayın: Yatırımları belirli
enstrümanlara yoğunlaştırmayın, birikimlerinizi mevduat, döviz, yatırım fonları, hisse
senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve altın, gümüş gibi emtiaların getirisine endeksli
fonlar arasında paylaştırın.
Dalgalanmalara hazırlıklı olun: Varlık değerleri birçok makroekonomik gelişme, sektörel
eğilim ve şirketlere özgü faktörlerden etkilenir.
Kısa vadeli tahminlere, söylentilere asla kulak asmayın: Uzman olsun veya olmasın kimsenin
kısa vadeli piyasa tahminlerine göre asla yatırım yapmayın.
Yatırımlarınızı basit bir plan çerçevesinde yapın: Piyasalarda ne olursa olsun,
belirlediğiniz miktarı her ayın belirli bir günü yatırıma dönüştürün.
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Asla aşırı derecede risk almayın: Amacınız kendi birikiminizi uzun vadeli değerlendirmek
olmalıdır. Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım yapmayın.
Yatırımlarınızı sürekli takip edin: Yatırımlarınızı düzenli olarak gözden geçirin. Herhangi
bir yatırımda hata yaptığınızı düşünüyorsanız konunun uzmanlarına danışıp görüş alın.

Dr. Yasemin Demirdağ sunumu ile Finansal Okuryazarlık Seminerimizi Beşiktaş Belediyesi ile
iş birliğinde üyelerimiz ve gönüllülerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Demirdağ “Tüm
katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve Parasını Yöneten Hayatını Yönetir" dedi.
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Tarla Sera dergisinin kasım ayı konusu “Tarımda Finansal Okuryazarlık” oldu
FODER Kurucu Başkanı
Denizmen “Üreticilerin
finansal açıdan en sık yaptığı
hatalardan biri aylık olarak
düzenli bir gelirleri olmadığı
için, hasat sonrası elde edilen
gelirin bütçe yapılmadan
harcanması. İstek mi ihtiyaç
mı ayrımı yapmaksızın amaca
ve ihtiyaca uygun olmayan
traktör alımları ve
yenilemeleri ise başlıca
karşılaşılan durumdur” dedi.
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Basın Yansımaları
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2018 Yılı Yeni Üyelerimiz

Üniversitelerimiz
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Kurumsal Üyelerimiz
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Bireysel Üyelerimiz
Ali Yalçın

Altuğ İnci

Aslı Başgöz

Aslı Moral

Attila Köksal

Ayşe Nurdan Kon

Banu Kavak

Beste Balki

Bülent Taban

Bülent Yar

Can Ergelmiş

Canan Bayrak

Cansen Başaran
Symes

Celalettin Çağlar

Cenk Aydın

Cüneyt Dirican

Didem Özsoy
Dirican

Dilek Bil

Doğan Murat Ergin

Emrah Kaya

Eren Egin

Fethi Denizmen

Gamze Gedikoğlu

Gonca Gürsoy
Artunkal

Gülsevin Çipli

Gür Çağdaş

Hakan Elmas

Hakan Eraslan

Hakan Tokbaş

Hasan Altundağ

Hasan Hüsnü
Güzelöz

Işıl Bük

İzzet Berk Çağdaş

Kadir Cenk
Ulukartal

Kamil Mert Gülçür

Kerim Rota

Kübra Şebnem
Koldemir

Marc Murat
Sağman

Mehmet Gerz

Melis İrem
Kozanoğlu

Merve Tezel

Mithat Özgün Özok

Murat Kolbaşı

Ozan Bayülgen

Ömer Paksoy

Özge Tekalp

Özgün Özok

Özgür Bolat

Özgür Demirtaş

Özlem Denizmen

Seçil Şendağ

Pelin Kabalak

Serhad Satoğlu

Serra Berkol

Sezai Bekgöz

Umurcan Gago

Yeşim Sümerkan
Toraman

Zekeriya Öztürk
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