
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Değerli FODER Destekçileri, 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak hem sivil toplum, hem akademisyenler, hem kamu 

ile beraber başarı elde etmek için gönül bağı ile 2012 yılında yola çıktık. Dernek olarak 4. yılımızı 

tamamladık ve üyelerimizin yaptığı projelerle bu süreçte bir milyondan fazla kadın, çocuk, genç ve 

çalışana eriştik. Fakat biz 80 milyonluk bir ülkeyiz, tabii ki bu rakam yetmez, daha çok yolumuz var. 

Finansal okuryazarlık son yıllarda dünyada gittikçe önem kazanmaya başladı. Dünyanın birçok 

ülkesinde çocuklar anaokulundan başlayarak finansal okuryazarlık eğitimi almaya 

başlıyorlar. FODER olarak amacımız, ülkemizde de finansal okuryazarlık, finansal farkındalık, 

finansal eğitim faaliyetlerini etkinleştirip geliştirilmesini sağlamak. Bireylerin finansal farkındalığa 

sahip olması ve hayatlarını bu farkındalık ile yönetmeleri gerek. FODER bu bilincin okul sıralarında 

edinilmeye başlanması gerektiği bilinci ile ilk günden itibaren finansal okuryazarlığın eğitim 

müfredatlarında yer alması için çalışmaktadır. Bu nedenle yeni oluşturulan müfredatta finansal 

okuryazarlık konularının yer alacak olmasından dolayı büyük mutluluk duymaktayız. 

Her şey inanç ile başlıyor. İnsan inandığı şeyin arkasından gidiyor ve gönül bağı kuruyor. FODER 

olarak tüm destekçilerimize bu konuya olan inanç ve gönül bağları için teşekkür ediyorum. Finansal 

okuryazar bir toplumun oluşmasındaki duyarlılıkları ve bu konudaki çalışmaları nedeni ile bu konuya 

gönül veren tüm medya mensuplarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler ile bu yıl ilkini 

gerçekleştirdiğimiz “FODER Gönül Elçileri Plaket Töreni” etkinliğimizin yer aldığı e-bültenimizi 

paylaşıyorum. 

 

Sevgi ve Saygılarımla 

Özlem Denizmen  

Kurucu Başkan 

 

 

                          



 

FODER Gönül Elçisi Plaketleri Sahiplerini Buldu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), medyada finansal okuryazarlık ve tasarruf 

konularına önem veren, bu konuya destek olan medya mensuplarına teşekkürlerini sunmak 

amacıyla Zorlu Holding sponsorluğunda, Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde “FODER Gönül Elçisi” 

etkinliğini gerçekleştirdi. 

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet Şimşek'in yanı sıra MEB Müsteşarı Doç. Dr. Sn. Yusuf 

Tekin, SPK Başkan Yardımcıları Sn. Emre Önyurt, Sn. Yusuf Kaya ile  Hazine Müsteşarlığı Genel 

Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Alper Batur, medya, iş, finans ve akademi dünyasından finansal 

okuryazar bir toplumun oluşmasına katkı sağlayan çok sayıda önemli isim yer aldı. 

 

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” 

MEB Müsteşarı Doç. Dr. Sn. Yusuf Tekin ise 

“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.   

 

 

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek: “Finansal Okuryazarlığın Çok Önemli 

Getirisi Var”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal okuryazarlığın dünya çapında bir sorun olduğuna değinen Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet 

Şimşek, firmalarla ilgili çalışma yaparken, finansal okuryazarlık konusunun bir eylem planının 

performansını değerlendirdiklerini, bu yönde bir çabalarının olduğunu anımsatarak, bu çabanın 

sadece kamu tarafından gösterilmesinin yeterli olmadığına vurgu yaptı. 

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 bulundu. 

Şimşek, her seviyede finansal okuryazar olmanın gerekli olduğunu belirterek, aksi halde sonuçların 

ekonomiler adına ağır olacağının altını çizdi. 

 

 



Ekodiyalog ekibi Foder gecesinde buluştu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000’li yıllarda efsane ekonomi programı Ekodiyaloğu oluşturan grup üyeleri Sn. Asaf Savaş Akat, 

Sn. Ege Cansen ve Sn. Deniz Gökçe’nin sahnede yaptıkları konuşmaya Sn. Mahfi Eğilmez, Sn. Servet 

Yıldırım ve Sn. Güngör Uras da canlı bağlantıyla katıldılar. 

 

Foder Gönül Elçilerimiz 

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” plaketileri takdim edilmiştir. 

 

Ayrıca Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Alper Batur, Sermaye Piyasası 

Kurumu Başkan Yardımcısı Sn. Emre Önyurt ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sn. Doç. Dr. 

Yusuf Tekin de plaketlerini alırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Sn. Mehmet 

Ali Akben adına ise plaket Başkanlık Danışmanı Önder Yılmaz’a takdim edildi. 

 

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 

 



 

Geceden Bazı Kareler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FODER Gönül Elçileri Plaket Töreni Basında Geniş Yankı Buldu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


