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Küresel Para Haftasına Katılın!

❶ Küresel Para Haftası 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.

❷ Hedef çocuk ve gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif etkinlikler 

yoluyla öreterek finansal bilinci artırmaktır.

❸ Ne zaman? Küresel Para Haftası her yıl Mart ayının ikinci haftası kutlanmaktadır. 

❹Küresel Para Haftası nerede gerçekleşiyor? Her yerde. Küresel Para Haftası 

tüm dünyada 100’ü aşkın ülkede çok çeşitli etkinlikler, aktiviteler, projeler, yarışmalar ile uluslar 
arası olarak kutlanmaktadır.

❺ Küresel Para Haftasına kimler nerede dahil olabilir? Herkes. Her yerde. 

İstediği zaman. İster öğrenci, ister mezun, ister öğretim, finans, sivil toplum kuruluşu, 
hükümet kurum ve kuruluşları, şirket ya da organizasyon çalışanı olun sizler de etkinliklerde yer 
alabilirsiniz.

❻Siz de bir parçası olmak ister misiniz? Nasıl?
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak bizlerle iletişime geçebilir ve bu link üzerinden 
gönüllü olarak iletişime geçebilirsiniz: http://www.fo-der.org/bize-katilin/

Takvimlerinizi Hazırlayın! 14-20 Mart, 2016



Küresel Para Haftası 2016 Teması

2016 yılında, Küresel Para Haftası tasarrufun önemine odaklanmaya devam ediyor.

Neden? Çünkü: Çocuk ve gençlerin erken yaşlardan itibaren akıllıca harcama 
alışkanlıkları edinmeleri ve öğrenmeleri ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri finansal 
dışlanmayı önleme ve parayı yönetmelerinde anahtar beceriler kazanmaları 
bakımından önemlidir.

Sen de Katıl ve gelecek nesillerin Akıllı Tasarruflar yapmasını sağla!

Küresel Para Haftası 2016 Teması 
‘Sen de Katıl. Akıllıca Tasarruf Yap’

Tasarruf yapıyor musun?



Küresel Para Haftası

Yapacağımız aktivitelere sınırlandırma getirmiyoruz. Küresel 

Para Haftası 2016 boyunca sizlerle günü birlik aktiviteler 

organize edebilir veya çeşitli etkinlikler düzenleyebiliriz. 

❶ Küresel Para Haftası boyunca neler yapabilirsin ve nasıl 

dahil olabilirsin:

❷ öğrenciler ve gençler

❸ aileler ve veliler

❹ sivil toplum 

❺ öğretmenler ve okullar

❻ finansal kurumlar

❼ işletmeler

❽ ve FODER aktivitelerinde yer alan gönüllüleri

Sizlerle Gerçekleştirebileceğimiz Etkinlikler



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Bir basın toplantısı gerçekleştirerek 

Küresel Para Haftası’nı desteklemek

Finansal eğitim veren kurumlarla ortak 
olarak “Yuvarlak Masa” toplantıları 
gerçekleştirme

Halka açık finansal okuryazarlık toplantı ve 

seminerleri gerçekleştirme

Okulları ziyaret etme

Öğrenci ve gençlik topluluklarına yönelik 

finansal kurum ve kuruluşlarda  “Ziyaret Günü” 

etkinlikleri gerçekleştirme

❶ Resmi kurum ve kuruluşlarla



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Birbirinden farklı yarışmalar düzenlemek ve  sosyal medyada birbirinden farklı 
finansal başlıklar yerleştirmek

• Resim yarışmaları düzenlemek ‘Hayalimdeki Para ’, ‘Hayalimdeki Kumbara’, gibi• 
kompozisyon ve yazı yarışmaları: ‘Tasarruf yapmak neden önemli?’, ‘Neden tasarruf 
yapıyoruz?’, ‘Sen de katıl, Akıllıca Tasarruf yap’, ‘Eğer bir girişimci olsaydım, hangi 
işletmeye sahip olurdum?’, ‘Gelecekte hangi işi yapmak isterim’, ‘Benim işletme fikrim’ • 
Fotoğraf yarışmaları• Şarkı yarışmaları, vb.

❷ Öğrencileri ve gençlerle

Okullarda ve üniversitelerde başarılı genç
girişimcileri, tecrübeli iş adamları ve CEO'ları
davet ederek 'bir ilham sınıfı' programı
oluşturmak



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Ailelere ve velilere yönelik finansal eğitimin 
önemini anlatan atölyeler düzenleme. Eğer 
atölyeler resmi departmanlarda, okullarda ve 
topluluk gruplarında düzenlenirse finansal 
okuryazarlık daha istekli öğretilerek teşvik edici 
olacaktır.

Ailelerin evlerinde çocuklarına finansal 
okuryazarlık terimlerini nasıl öğreteceklerini 
açıklayan materyaller hazırlama

Aileleri eğitimlere dahil etme
Finansal okuryazarlık eğitimlerine ailelerin de 
davet edilerek finansal kararların nasıl alınması 
gerektiği konusunda öğretici çalışmalar yapma

❸ Aileler ve velilerle

İpucu! Tüm ailelerin ve 
velilerin çocuklarına öğretmesi 
gereken finansal kelimeler: Tasarruf, 
Bütçe, Kira, Borç, Faiz, İstek-
İhtiyaç,Kredi/Kredi Kartı, 
Vergiler,Yatırım,
Harcama,Birikim,Paylaşma, 
Borçlanma



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Atölyeler ve dersler önerme
Bu oturumlarda para ve geçim konularında pratik beceriler 
ile, çocukların güçlendirilmesine yardımcı olunur. Örnek: 'iş 
kurma', ‘bütçe dengeleme' bir banka hesabı açma’, ‘iş 
başvurusunda bulunma’ gibi. Sivil toplum örgütleri 
atölyeleri duyurmak ve çeşitli bölgelerden ya da yerel 
alanda onlara ev sahipliği yapmak için yardımcı olabilir.

Gençlik odaklı seminerler ve müzakereler 
düzenleme

Genç odaklı seminerler veya para yönetimi ile ilgili 
müzakereler için tasarruf, yatırım ve girişimcilik ile 
ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunma. 
Kişisel gelişim, sorumluluk, öğrenme, yaratıcılık, 
takım çalışması, tasarruf, planlama ve para gibi 
konuları vurgulayarak, kariyerini anlatan
konuşmacılar belirleme

Etkinliklerde yer alması ve finansal okuryazarlık 
ve erişim konularında etkinliklere dahil olması için 
tanınmış kişilerle iletişimde olma

❹ Sivil toplum örgütleriyle



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Okullara ziyaretler organize etme

Para tarihi, para yönetimi, finansal okuryazarlık 
ve finansal sistemi tanıtmak ve anlatmak üzere 
okullara ve üniversitelere ziyaretler düzenleme.

❺ Öğretmenler ve okullarla



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Borsada Gong ile açılış, Borsanın 

neden var olduğunu ve nasıl çalıştığını 

öğretmek için çocuklar ve gençlere açılış 

etkinliği düzenleme

İş dünyasının genç girişimci temsilcileri 

ile bir oturum düzenleme

❻ Finansal kurumlarla

“Sigortaya Giriş 101” Atölyesi
Sigorta şirlketleri ile birlikte “Sigortaya Giriş 101” 
dersleri düzenleyerek gençlere önemli 
bilglendirmelerde bulunma



Küresel Para Haftası Fikir Bankası

Çeşitli atölyelerde genç sanatçılarla finansal 

kavramlardan yola çıkarak bir çok farklı alandan 

sanatsal çalışmalar gerçekleştirilmesi

❼ İşletmelerle

Genç girişimcilerle fikir alış verişinde 
bulunma üzere paneller organize etme, 
panele katılımcıları kendi deneyimleri ile 
toplumun gelecek girişimcilerine 
deneyimlerine aktarır ve fikir alış verişinde 
bulunurlar



FODER’İN KÜRESEL PARA HAFTASI ETKİNLKLERİNE KATILIN

• Adres: Ahi Evran Cad. Maslak Mah. Ata Center İş Merkezi A 
Blok No:9/101 Kat:G2 Sarıyer/Maslak 34398 İstanbul

• E – mail: bilgi@fo-der.org

• Telefon: 0 212 289 50 40

FoderFinansalOkuryazarlikVeErisimDernegi

www.fo-der.org

foderturkiye
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