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Ekonomi bilmenin herkes için gerekli olduğu ve 
ekonomiyi herkese anlatabileceğimiz fikriyle yola çıktık.

Tüm finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi 
faaliyetlerimizi bir marka altında toplamaya karar verdik. 

İsminin belirlenmesinden logosuna tüm ekip el birliğiyle 
çalıştık. Merkez Bankasının teknik bilgisini ve gücünü 
arkasında taşıyan "Herkes İçin Ekonomi" işte böyle doğdu. 

Herkes İçin Ekonomi’nin ortaya çıkışından günümüze 
kadar olan faaliyetlerini bu Rapor’da topladık.

Başlarken...



ETKİNLİKLER



İlkokul Ziyaretleri 
Ekonomiyi anlatmaya Ankara'daki 
ilkokul öğrencilerinden başladık. 
Oyunlarla ve çizgi filmlerle 
dördüncü sınıf öğrencilerine 
parayı, paranın değerini ve fiyat 
istikrarının önemini anlattık.

Ankara'da 9 ilçede 13 ilkokulda 
95 sınıfı ziyaret ettik.



Herkes İçin 
Ekonomi 
Gönüllüleri
İlkokul ziyaretlerinde daha fazla 
öğrenciye ulaşabilmek için 
Merkez Bankası çalışanlarına 
“Bizimle birlikte öğrencilere 
ekonomiyi anlatmak ister 
misiniz?” diye sorduk. Gönüllülere 
eğitim içeriklerimizi ve çocuklarla 
iletişim kurmanın inceliklerini 
anlattık. Bu yolda bize katılan 55 
eğitim gönüllüsünün desteği ile 
yaklaşık 3.000 ilkokul öğrencisine 
ulaştık.



Bizim 
Çocuklar 
İçin 
Ekonomi 
Herkes İçin Ekonomi derken 
bizim çocukları da unutmadık. 
Çalışanlarımızın 10 yaşındaki 
çocuklarına yarım günlük bir 
etkinlikte parayı, tasarrufu ve 
anne-babalarının çalıştığı köklü 
kurumu anlattık.



Küresel 
Para 
Haftası 
Child & Youth Finance International’ın bir girişimi 
olan Küresel Para Haftası etkinlikleri 
kapsamında TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
İlkokulunda yaklaşık 500 dördüncü sınıf 
öğrencisine parayı, paranın önemini ve paranın 
değerinin korunmasının neden önemli olduğunu 
anlattık. 2018 yılı teması “Para konuları 
önemlidir!” olan bu etkinlikte eğitim 
gönüllülerimiz de bize eşlik etti.



Ortaokul 
Ziyaretleri
İlkokul ziyaretlerinde 
kazandığımız deneyimle yedinci 
sınıf öğrencilerine farklı bir dil, 
anlatım ve görsel öğelerle para, 
Merkez Bankası ve fiyat 
istikrarının önemini anlattık.

Dersin sonunda yaptığımız 
yarışmayla öğrenilenleri 
pekiştirdik.



Üniversite hayatına hazırlanan 
liseli gençlere ekonomi bilimini 
tanıtmak ve fiyat istikrarının 
önemini anlatmak için okul 
ziyaretlerine liseleri de ekledik.

Lise öğrencileri, seminerlerimize 
oldukça ilgi gösterdi.

Lise 
Ziyaretleri



Öğretmen Buluşmalarında öğrencilere ulaşmada bir köprü 
gibi gördüğümüz sevgili öğretmenlerimizle fiyat istikrarının 
öneminin yanı sıra Herkes İçin Ekonomi üzerine konuştuk, 
onlara derslerinde kullanabilecekleri eğitim 
materyallerimizi tanıttık ve onlardan geri bildirim aldık.

Öğrencilere ulaşmada öğretmenlerden destek alarak bir 
çarpan etkisi yaratmayı amaçlıyoruz. Kurduğumuz 
öğretmen ağı ile öğretmenlerimizle iletişimimizi 
sürdürüyoruz.

Öğretmen Buluşmaları



Üniversite 
Buluşmaları 
2000'li yıllardan beri sürdürdüğümüz 
Üniversite Bilgilendirme Toplantılarını, yeni 
ismi ve içeriğiyle gençlere sunduk. Yurdun dört 
bir yanından yılda yaklaşık 1.500 üniversiteliyi 
Merkez Bankasıyla buluşturmaya devam ettik.

Zengin ve eğlenceli içeriğiyle Üniversite 
Buluşmalarını gözde bir program haline 
getirdik.



Gençlik Forumu

Ankara dışında üniversiteliler için 
düzenlediğimiz ilk etkinlik Gençlik Forumu 
oldu. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İstanbul 
Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de «Fiyat 
istikrarı sizin için neden önemli?» temasıyla 
yaklaşık 150 öğrenciyle buluştuk.

Gençlik Forumu’nda Bloomberg HT’den Güzem Yılmaz Ertem, 
Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Murat Sağman, Başekonomistimiz 
Doç. Dr. A. Hakan Kara, Genel Müdürlerimiz Hakan Atasoy, 
Orhan Kandar, Mustafa Ömer Okay ve finalde ise Nil 
Karaibrahimgil bizimleydi.



Öğrencilerin «Fiyat istikrarı sizin 
için neden önemli?» temalı 
sunumları ile katıldığı yarışma etabı 
çok keyifliydi. Kazanan takım, Yıldız 
Teknik Üniversitesinden 
Ekonominin Yıldızları oldu.

Ekonominin Yıldızları takımı sunumlarını 
daha sonra Başkan Murat Çetinkaya’ya da 
yapma fırsatı buldu.



Herkes İçin Ekonomi Anadolu’da

Herkes İçin Ekonomi’yi, Şubelerimizin desteği ile Anadolu’ya açtık. 
Öğretmenlere, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversitelilere 
ulaşmayı hedeflediğimiz Herkes İçin Ekonomi Anadolu’da Projesi ile 
Aralık 2019’a kadar yedi bölgeye ulaşmış olacağız.



Herkes İçin Ekonomi Anadolu’da kapsamında Öğretmen Buluşmalarında 
öğretmenlere Herkes İçin Ekonomi girişimine ve ekonomi eğitiminin önemine 
değinerek Merkez Bankası ve para politikası ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. 
İlkokul ziyaretlerinde dördüncü sınıf, ortaokul ziyaretlerinde yedinci sınıf, lise 
ziyaretlerinde ise on birinci sınıf öğrencilerine seminerler veriyoruz. Son 
olarak o ilde eğitim veren üniversitelilerin katılım sağlayabileceği Üniversite 
Buluşmaları etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte Merkez Bankası yöneticileri 
Merkez Bankası ve fiyat istikrarına ilişkin sunumlar gerçekleştiriyor ve 
gençlerin sorularını yanıtlıyor. Etkinlikte eğlenceli yarışmalar da gençlerle 
etkileşimimizi artırıyor.



Projenin ilk adımını 17-19 Ekim 2018’de Gaziantep’te 
attık. Projenin ikinci durağı ise 19-21 Aralık 2018 
tarihleri arasında Bursa oldu. Herkes İçin Ekonomi 
Anadolu’da Şubat 2019’  da Eskişehir’de, Nisan 
2019’da ise Antalya’da olacak. 

Yıl sonuna kadar Trabzon, Denizli ve Malatya’yı da 
ziyaret edeceğiz.



YAYINLAR



Herkese doğru bir kanaldan doğru araçlarla ulaşmanın öneminin farkındayız.

Ulaşmak istediğimiz kesim ne tür içerikleri merak ediyor? Bir konuyu nasıl daha basit anlatırız? 
Yayınlarımızı hazırlarken bunlara dikkat ediyoruz.

Tüm hedef kitlelerimizin ekonomiye yönelik ilgilerini canlı tutmak için içerik hazırlıyoruz.

YAYINLAR



Çocuk gelişim uzmanlarının editoryal desteği ile ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri için yayınlar, sınıf içi etkinlikler, infografikler, afişler, broşürler ve ders 
planları hazırladık. 



Daha fazla öğrenciye ve öğretmene 
ulaşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş 
birliğine gittik. Milli Eğitim Bakanlığının dijital 
iletişim platformu EBA’da ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik 
hazırlanan Herkes İçin Ekonomi yayınlarına 
yer verilmesini sağladık.

İçeriklerimiz 
Eğitim Bilişim 
Ağı’nda

www.eba.gov.tr/eicerik/tcmb



Sesli 
Kitaplar
Merkez Bankası çalışanları Herkes İçin 
Ekonomi’ye Sesli Kitap Projesinde de 
desteğini sürdürdü. Hazırladığımız 
kitapçıklar, Sesli Betimleme Derneği iş 
birliğiyle görme engelli çocuklarımız 
ve gençlerimiz için gönüllü 
çalışanlarımız tarafından sesli 
kitaplara dönüştürüldü ve Herkes İçin 
Ekonomi mikrositesinde yayınlandı.



RAFADAN TAYFA



Rafadan Tayfa
Çocuklara onların sevdikleri karakterler ile 
ulaşmanın en iyi yöntem olduğunu düşündük. 
Rafadan Tayfa’nın sevilen karakterlerini Merkez 
Bankasına davet ettik; enflasyonun 
zararlarından fiyat istikrarının önemine, 
banknot basımından ödeme sistemlerine 
Merkez Bankasına ilişkin her şeyi çocukların 
onlardan dinlemesini istedik.

Rafadan Tayfa’nın Merkez Bankasına Bir 
Yolculuk isimli bölümü Herkes İçin Ekonomi 
mikrositemizde ve EBA sayfamızda yer alıyor.



MİKROSİTE



Herkes İçin Ekonomi Mikrositesi

Herkes İçin Ekonomi mikrositesini 2 Şubat 2018’de 
yayına aldık. Mikrositede para, enflasyon, Merkez 
Bankası gibi konular hakkında birçok içerik yer 
alıyor. Ekonomiye dair popüler konular da sade bir 
dil ve renkli bir tasarımla anlatılıyor. 



Mikrositede videolardan infografiklere, yayınlardan sesli 
kitaplara genel kamuoyuna yönelik 60’ı aşkın içerik 
bulunuyor. Ayrıca, ziyaretçilerin kendilerini test edebilecekleri 
ve ekonomiye ilişkin yeni kavramlar öğrenebilecekleri testler 
de yer alıyor. Çocuklar ve gençlere yönelik ise bilgilendirici 
yayınlar ve infografikler mikrositede sunuluyor. 



HERKES İÇİN EKONOMİ 
INSTAGRAM’DA



Türkiye’de gençlerin en 
popüler sosyal ağı açık ara 
Instagram. Yapılan son 
araştırmalar Instagram 
kullanım oranının giderek 
arttığını gösteriyor. . Biz de 
Instagram’da Herkes İçin 
Ekonomi adına bir sayfa açtık.

Sponsorlu paylaşımlarımızla 
Herkes İçin Ekonomi'yi daha 
fazla kişiye tanıttık.
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