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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş arasında 21/06/2021 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bahsi
geçen Protokol ile Pandemi döneminde esnafımızın yaşadığı zorlu süreçlere destek olacak ve iş yapma
şekillerinde yeni normale hızlıca adapte olup gelirlerini arttırırken uluslararası standartta işlerini
geliştirmelerini sağlayacak bilgiler ışığında İstanbul AREL Üniversitesi &DMW&TESK işbirliği ile
ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi planlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara
İstanbul AREL Üniversitesi DMW TESK imzalı katılım belgesi düzenlenecektir.
Söz konusu Protokol kapsamında, Zoom (Uzaktan Bağlantı) üzerinden tüm teşkilat
mensuplarımıza İstanbul AREL Üniversitesi, DMW Eğitim ve Danışmanlık A.Ş tarafından çevrimiçi
finansal okuryazarlık eğitimi verilecektir.
Eğitimler bir yıl süre ile her ay bir gün olarak düzenlenecektir. Eğitim sabah 09.30 da başlayıp
17.30 da bitecektir.12.30-13.30 arası öğle molası verilecektir. Bu süreler eğitim akışına ve eğitmenlerin
durumuna göre değişkenlik arz edebilir. İlk eğitim tarihi 22 Ağustos 2021 Pazar günü olacaktır.
Eğitim çevrimiçi MİCROSOFT TEAMS programı ile gerçekleştirilecektir. Bilgisayar, tablet
veya cep telefonlarınızda Microsoft Teams programı yüklenmiş olmalıdır. Eğitimlere kaydı bulunan eposta adreslerine iletilen oturum linki tıklanarak eğitim günü girilebilecektir.
Katılımcılar; https://dmwdanismanlik.com/duyurular/finansalokuryazarlik-egitimi-basvuruformu/ linkinden kaydını tamamlayacaklardır. Finansal okuryazarlık eğitimi ücretsizdir.
Kaydını başarı ile tamamlayan katılımcının e-posta adresine/kutusuna eğitime gireceği link eposta olarak eğitim tarihinden 2 gün önce gönderilecektir. Eğitimlere kayıt sonrasında, herhangi bir
nedenle iptal talebi veya gereksinimi olması halinde DMW danışmanlığa e-posta ile iptal talebi
eğitimden en az 5 gün öncesine kadar yapılabilir.
Eğitim sonunda, sadece çevrimiçi eğitime, tam gün katılım sağlayanlara Katılım Belgesi
verilecektir. Bu husus sistemde teknik olarak kontrol edilecektir. Katılım Belgesi İstanbul Arel
Üniversitesi, Uluslararası Diplomatlar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu imzalı
olarak tüm gün katılım sağlayan başvuru sahiplerine gönderilecektir.
Kayıt olunmasına rağmen eğitime katılım göstermeyen ve eğitime devam etmeyen katılımcılara
katılım belgesi verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve finansal okuryazarlık eğitimlerine gereken desteğin verilmesi hususunda
gereğini rica ederiz.
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BAŞVURU SAHİBİ KATILIMCILARIMIZIN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Eğitim esnasında eğitmenlerimize konu dışı soru sormamak süre kısıtı nedeni ile
önemlidir. Eğitim esnasında Microsoft Teams sistemindeki sohbet alanında
sorular yazılı olarak iletilebilecektir. Bu alan sadece sorular için kullanılmalıdır.
Katılımcıların internet veya telefon hızı ve elektronik cihaz, program gibi diğer
teknik konuları ve gereksinimleri kendisinin hazır etmesi gerekmektedir.
Sorular her dersin sonunda cevaplanacaktır.
Başvuru sahiplerinin katılım formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir ve
formda KVKK ve diğer hükümleri kabul edip onay vermeleri durumunda
kayıtları tamamlanmaktadır. Aksi durumda kayıt oluşmamaktadır ve eğitim linki
kendilerine iletilmeyecektir.
Bir yıl boyunca her ay bir gün olacak eğitimimiz için her eğitimde katılımcı
sayısı maksimum 250 kişidir. O aya ait kontenjan dolduğu takdirde diğer ay için
açılacak aynı eğitime katılım için yukarıda belirtilen linki ve aynı süreç ve
hususları takip etmeleri gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞi
Doç. Dr. CÜNEYT DİRİCAN
Eğitim Saati: 09.30 – 12.00
Eğitim konu başlıkları;







İşletme bütçesinin önemi
Finansal tablolar
Finansal ve mali analiz
Risk yönetimi ve yatırım analizi
Ekonomik analiz
Soru-cevap

PELİN NARİN TEKİNSOY
Eğitim saati: 13.00-15.30
Eğitim Konu Başlıkları;















Para ile tanışma, paranın sizin için tanımı nedir?
Para’ nın gerçek tanımı nedir?
Para kullanım araçları neler?
Kredi kartı kullanıyor musunuz?
Para kullanımında duyguların etkisi
Parayı kullanma profiliniz ne biliyor musunuz?
Enerji kaynaklarınızı es geçmeyin.
Sevdiğiniz ve para metafor çalışması
Neden öfkeleniriz?
Nasıl biriyim? Neye öfkelenirim? Kendimizi tanıyalım.
Öfkeyle tanışalım, bireylerde öfkenin ortaya çıkışı
Öfke kontrol yöntemleri
Öfkenin kontrol edilmesini zorlaştıran etmenler
Soru-cevap

Dr. EMİNE EBRU BOZÇELİK
Eğitim saati:
15.30-17.30
Eğitim konu başlıkları:








Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik finansal ürün ve araçların tanımları
Dizginleri ele almak için bütçeleme
Denetim altına alınmış bir aile bütçesi, sürdürebilir refahı sağlar
Acil ihtiyaçlar için bütçe oluşturma
Akıllı borçlanma ve borç seviyesini düşürme stratejileri
Tasarruf
Tasarruflarını yönlendirecekleri yatırım araçlarını seçerken dikkat
edilecek hususlar
 Geleceğe borç yazmak
 Yaygın kredi tuzakları yatırım dolandırıcılıkları
 Soru cevap

