
SAYFA 2 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

19 - 25 Temmuz 2014

EMEKLİLİK
CÖZUMEKONOMiK

>>

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

O
ldukça ilgi çekici bir başlık değil 
mi? 18 Şubat 2013 tarihli US 
News dergisinin kapağında yer 
alan ifade aynen “How to Make 

Money Now!” yani tam tercümesi ile şimdi 
para nasıl kazanılır? Dergide yer alan ma-
kaleleri sırasıyla inceleyelim ve varlıklı (zen-
gin) insanları varlıklı olmayan insanlardan 
ayıran özelliklerle başlayalım: (1) Gözlerinizi 
açın: Gözlerinizi açma bir yetenek değil, 
öğrenilebilen ve uygulanabilen bir şeymiş. 
(2) Hesaplanmış risk alın: Seçeneklerin 
farkında olun ve her bir seçeneği iyi analiz 
edin. (3) Yolunuzdan sapmayın: Servete 
giden yolda sabır ve sebat önemlidir. (4) 
Kötümserlerden ve “yapamazsın” diyenler-
den uzak durum ve kendinize güvenin. (5) 
Diğerleriyle bağlantı kurun. (6) Sevdiğiniz 
işe tutkuyla bağlanın. Tüm bu tavsiyeleri 
kapsamlı bir şekilde Ryan D’Agostino 
tarafından yazılan “Rich Like Them: My 
Door-to-Door Search for the Secrets of 
Wealth in America’s Richest Neighborhoo-
ds” adlı kitabında (2009) bulabilirsiniz.

Peki, gelirinizi nasıl artırabilirsiniz? Bu-
nun yanıtı da bir başka makalede verilmiş. 
Gelirinizi artırmanın çok çeşitli yolları var. 
İlki crowdfunding yani projenizi ya da, 
keşfinizi çok sayıda kişiden küçük paralar 
toplayarak finanse edin. Bunun için ideal 
internet siteleri var, Kickstarter.com ya da 
Indiegogo.com gibi. Sanırım ülkemizde 
de bu tür siteler vardır ya da bu yazıyı 
okuduktan sonra genç girişimciler bu işe 
bir el atarlar. İkincisi moonlight, yani ay 
ışığı diye tabir edilen ikinci bir iş yap-
mak. Yarı zamanlı işler yaparak gelirinizi 
artırabileceğiniz gibi farklı yeteneklerinizin 
gelişmesine de imkân tanıyabilirsiniz. 
Üçüncü bir yöntem ise (bize pek uygun 
olduğunu sanmıyorum) evinizi paylaşın 
yani evinizin bir odasını kiraya verin. Hatta 
bu yöntem için güzel bir kitap da var, An-
namarie Pluhar yazmış, Sharing Housing: 
a Guidebook for Finding and Keeping 
Good Housemates, Türkçesi “evinizi 
paylaşma: iyi ev arkadaşları bulma ve elde 
tutma rehberi”. Dördüncü yöntem hobi-
nizi nakde çevirme. Bu konuda örnekler 
çok, yeter ki bir hobiniz olsun. Beşincisi, 
özellikle akıllı telefonlar ve tablet bilgisa-
yarlar için uygulama (app) geliştirmek. 
Altıncı yöntem çektiğiniz videolardan para 
kazanmak. Unutmayın, filmlerden sadece 
profesyoneller para kazanmıyor, siz de 
kazanabilirsiniz. Yedinci yöntem ihtiyaç 
olduğu halde kimsenin yap(a)madığı işleri 
birkaç kişi bir araya gelerek yapın. Makale-
de ilginç örnekler verilmiş, örneğin uzakta 
birinin yapılmasını istediği bir kontrol işini 
fiziken ya da internet üzerinden yapmak, 
birinin gözüne çarpan bir evin halen kiralık 
ya da satılık olup olmadığını kontrol ya da 
akla gelebilecek her türlü (yasal) iş. Son 
olarak eğer az maaş aldığınızı düşünüyor-
sanız ve benzer iş yapan şirketlerde daha 
fazla maaş alabileceğinizi düşünüyorsanız 
patronunuzdan zam isteyin.

Gerçi geçtiğimiz haftaya kadar yapı-
lacak en kârlı işlerden biri de öğrencilere 
ve ailelere ciddi bir tercih/kariyer danış-
manlığı işiydi. Nitelikli ve profesyonel bir 
destek bu konuda size ciddi bir kazanç 
imkânı sağlayacaktır. Örneğin geçtiğimiz 
yıl ABD’de yapılan bir araştırmada en 
fazla kazanan lisans mezunlarının sırasıyla 
petrol mühendisliği (US$120,000), eczacılık 
(US$105,000), matematik ve bilgisayar 
bilimleri (US$98,000), uçak mühendisliği 
(US$87,000) olduğu; en düşük maaşların 
ise psikolojik danışmanlık (US$28,000), 
teoloji ve din (US$38,000) mezunlarına 
ödendiği belirlenmiş. Tabii ki bu durum 
ülke koşullarına göre ülkeler arasında ciddi 
farklılıklar gösterebiliyor.

İş yapmak ya da çalışmak isteyen her-
kese imkân var. İşsizlik aslında bir ölçüde 
ülkenin ekonomik durumu ve iş imkânları 
ile sınırlı olsa da günümüz dünyasında gö-
zünü açan, fırsatları görebilen herkes için 
imkân çok. Üniversite eğitimi boyunca dört 
yılını sadece ders çalışıp sınavlara girip iyi 
ya da kötü bir şekilde geçer not alıp mezun 
olanların iş dünyasında rekabette şansı 
maalesef yüksek değil. Üniversite aslında 
tek alternatif değil, hele hele özel ve vakıf 
üniversitelerinin sayısını giderek arttığı, 
üniversite ve öğrenci başına düşen nitelikli 
öğretim üşesi sayısının giderek azaldığı 
bir ortamda öğrencilere çok iş düşüyor. 
Zamanını sadece ders kitapları ile değil, 
ek okuma, tüm tatillerde staj, hatta hafta 
sonları bile yeteneklerini, bilgi ve deneyim-
lerini artıracak işlerle uğraşmaları gerekiyor. 
Rahat ve konforlu bir gelecek için öğren-
meye ve uygulamaya erken yaşta baş-
lamanın önemi büyük. Ancak işin bir püf 
noktası var. O da eğlenmeye, dinlenmeye, 
sevdiklerine vakit ayırmaya ve müfredat 
dışı okumaya (tarih, psikoloji, sosyoloji, si-
yaset ve daha nice konular) zaman ayırmak 
gerekiyor.

Yaz tatilleri okumak ve yazmak için 
büyük imkân. Zamanı iyi değerlendirmek 
gerek. Zira satın alamayacağınız ve başka-
larından aldığınız zaman asla geri ödeye-
meyeceğiniz tek şey zaman.

Para nasıl 
kazanılır?

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

Emekliye ‘ikramiye’ gibi kampanyalar
Bankalar, emeklilerin maaş ödemelerini kendilerinden alması için cazip teklifler sunuyor.  Kimi 
aidat almıyor, kimi alışveriş puanı, altın veya para veriyor, kimi de kredi faizini sıfırlıyor.

BANKALARIN emeklilere yöne-
lik geliştirdikleri paketler, herke-
si memnun ediyor. Emeklilerin 

maaş ödemelerini kendilerinden 
almasını isteyen bankalarda, 
kampanyalar çeşitli. Kimi banka 
alışveriş puanı hediye ederken; 
kimi faizsiz kredi sunuyor, kimi 

de çeşitli ücret muafiyetleri 
uyguluyor. 110 milyar lira bü-
yüklüğe ulaşan emekli maaşları 
pastasında rekabet kızışmış 
durumda.
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“Onlara ne yapsak azdır”

Emekliye ‘altın’ fırsat
ING Bank emeklile-
re yönelik başlattığı 
kampanya ile maaşını 
ING Bank’a taşıyanlara 3 çeyrek altına kadar hediye 
kazanma fırsatı sunuyor. Emeklilere yönelik düzen-
lenen kampanya kapsamında maaşını ING Bank’a 
taşıyanlar 2 çeyrek altın kazanırken, 10 bin TL ihtiyaç 
kredisi kullananlar 1 çeyrek altın daha kazanıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri geliştirerek, onlara kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi temel ilke 
olarak benimseyen Akbank, bu kapsamda emeklilere sunduğu çok özel ayrıcalıklarla emekliliğin keyfine keyif katıyor.

Emeklilere sundukları fırsatlarla ilgili 
Ekonomik Çözüm’e açıklamalarda 
bulunan Akbank Bireysel Bankacı-

lık’tan sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Galip Tözge, “Emekli-
lerimiz için ne yapsak azdır” 
diyerek, “bundan sonra da 
kampanyalarımızı sürdür-
meyi hedefliyoruz” dedi.  

SINIRSIZ OLANAK

Tözge, Akbank’ın 
emeklilere sunduğu 
ayrıcalıkları şöyle sıraladı: 
“Akbank’ta emekli maaş 
hesaplarından, hesap işletim 
ücreti alınmıyor. Tüm şube ve kanal-
lardan havale işlemleri ücretsiz yapılırken, 

Akbank Direkt’ten ücretsiz EFT avantajı 
sunuluyor. Akbank’tan emekli maaşını 
alan emekliler, sayısı 4 bini aşkın Akbank 
ATM’lerinin yanında yurt çapındaki tüm 
bankaların ATM’lerinden de ücretsiz para 

çekebiliyor.” 
Galip Tözge, Akbank’ta 
emeklilere sunulan avantajlar 

bunlarla sınırlı olmadığını 
altını çizerek, “Birey-
sel kredilerde çok özel 
oranlar ve indirimler, va-
deli mevduat faizlerinde 
ekstra avantajlar, her türlü 
ihtiyaca yönelik sigorta 

seçenekleri ve daha pek çok 
ayrıcalıkla tanışmak üzere 

tüm emeklileri Türkiye’nin dört 
bir yanındaki bine yakın şubemize 

davet ediyoruz” dedi.

Tasarruf rekoru
ING Bank’ın 2011 yılı Ekim ayından bu yana yürüttüğü ‘Türkiye’nin 
Tasarruf Eğilimleri Araştırması’ 2014 yılı ilk çeyrek verileri açıklan-
dı. Tasarruf oranı önceki döneme kıyasla kayda değer bir oranda 
artarak 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 15,1 oldu.

TASARRUFU olmayıp gelecekte 
tasarruf yapmayı planlayanların oranı, 
2014’ün ilk çeyreğinde yüzde 39 ile 
bir önceki yılın ortalaması olan yüzde 
31 seviyesinin üzerine çıktı. ING 
Bank’ın yürüttüğü çalışma, Sabancı 
Üniversitesi’nden Alpay Filiztekin’in 
gözetiminde, IPSOS KMG tarafından 
26 ilde her ay tesadüfi olarak seçilen 
800 kişi ile yapılan görüşmeler şeklin-
de gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

ING Bank’ın kapsamlı araştırması 
ile ilgili olarak şu bilgiler aktarıldı: 
“Her ne kadar çocuklu bireylerde 
tasarruf sahipliği oranı (yüzde 14), 
çocuksuz bireylere (yüzde 18) göre 
daha düşük kalmaya devam etmiş 
olsa da, 2013 son çeyrekten 2014’ün 
ilk çeyreğine geçerken tasarruf 
sahipliğinde meydana gelen esas 
artışın çocuklu bireylerden geldi-
ğini görüyoruz. Araştırmamızda 
tasarruf edememe ile tasarruf etme 
nedenlerini daha ayrıntılı olarak an-
lamaya çalışıyoruz. Tasarruf edeme-
me nedenlerine baktığımızda geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi ‘gelir yeter-

sizliği’ tasarruf sahipliğini en önemli 
kısıtlayıcı faktör olmaya devam 
ederken; ikinci sırada ‘borçların/öde-
melerin olması’ yer alıyor. Tasarruf 
yapmak bir alışkanlık olmaya devam 
ediyor ve puan artışı kaydederek 
yüzde 67 seviyesine geliyor.”

ÇOCUKLAR VE GELECEK

En önemli tasarruf nedenlerinde; 
‘çocuklar için’ ve ‘geleceğe yatı-
rım’ın ön plana çıktığı araştırmada 
şu çarpıcı sonuçlara ulaşıldı: “Belir-
sizliğin belirgin bir şekilde arttığı bu 
dönemde bireylerin tasarruflarında 
yine hızlıca nakde çevrilebilecek 
araçları tercih ettiklerini görüyoruz. 
Güvenli liman ve değer koruma amaç-
lı altın ve dövize yönelim bu çeyrekte 
de artıyor. Yastık altı altın (%14) 
ve nakit (%12) (döviz+TL)topla-
mı %26’lık paya erişiyor. Bankacılık 
sistemi içinde yer alan altın hesabı da 
%14 olarak tercih edildi. TL vadeli 
hesaplar geçen çeyreğe kıyasla 2 puan 
düşerek yüzde 25 oranında tercih 
ediliyor. Uzun vadeli bir yatırım aracı 
olan bireysel emeklilik fonlarının da 
bir önceki senenin aynı dönemine 
(yüzde 12) göre 2 puan yükselerek 
yüzde 14’lük bir paya ulaşıyor.”

Emekliye özel olanaklar TEB’de
TEB emeklilere özel düzenlediği kampanya ile emekli maaşını TEB’e taşıyıp bera-
berinde Kredili Mevduat Hesabı ile kredi kartı ürünü alan ve otomatik fatura öde-
me talimatı veren müşteriler 350 TL değerinde Bonus/World ödül puan kazanıyor.

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), emek-
lilere özel düzenlediği kampanyalarla 
onlara özel olanaklar sunuyor. TEB 
ayrıca, emeklilerin avantajlı ürün ve 
hizmetlerden de yararlanmalarına 
fırsat tanıyor. 

İŞTE KAMPANYALAR

Emekli maaşını TEB’e taşıyıp berabe-
rinde Kredili Mevduat Hesabı ile kredi 
kartı ürünü alan ve otomatik fatura ödeme 

talimatı verenler 350 TL değerinde Bonus/
World ödül puan kazanıyor. 

Ödül puanlar, müşterilerin 3 yıllık taahhüdü-
ne istinaden müşterinin ilk maaşını TEB 
Şubesi’nden almasını takip eden ay içe-
risinde yükleniyor. Kampanya ile emekli 
maaşlarını TEB şubelerinden alacak olan 
emeklilere avantajlı ürün ve hizmetlerin-
den yararlanma fırsatı da sunuyor.

Kampanyadan yararlanarak maaşını 
TEB’den alanlar emekli maaş hesabına 
yönelik hesap işletim ücreti ve kredi kartı 
yıllık kart ücreti ödemiyor.

‘İş’te emeklilik 
keyfi başladı
EMEKLILERE çok sayıda kampanya ile 
sınırsız olanaklar sunan İş Bankası, hazır-
ladığı emekli paketleriyle emeklilere rahat 
hesap kullanım kolaylıkları sağlıyor. Banka 
yetkilileri, emeklilere sağlanan kolaylıkla-
rın saymakla bitmeyeceğini kaydederek, şu 
bilgileri veriyor:

“Bankamızın SGK emeklilerine yönelik 
Emekli Paketi uygulaması ile müşterileri-
mize emeklilik döneminde de katma değeri 
yüksek hizmet sunmayı amaçlıyoruz. SGK 
emekli maaşını Bankamıza aktaran emekli-
ler, yurt genelinde bin 300’ü aşkın şubemiz 
ve beş 500’ü aşkın bankamatik aracılığı ile 
emekli maaşlarına kolayca ulaşabiliyorlar. 
Bunun yanı sıra vadeli mevduat yatırım-
larında veya ihtiyaç kredisi kullanımında 
kendilerine özel belirlenmiş avantajlı 
faiz oranlarından yararlanıyorlar. Banka-
mız kredi kartını kullanan Emekli Paketi 
müşterilerimize kredi kartını ilk aldıkla-
rında tek bir sefere mahsus olarak 50 TL 
değerinde “Hoş Geldin MaxiPuanı” hediye 
ediyoruz. Ayrıca kartlarını kullandıkları 
sürece her ay kredi kartı alışveriş tutarla-
rı üzerinden kazanacakları MaxiPuan’ın  
yüzde 20’si kadar da hediye Maxi Puan 
kazandırıyoruz.”

SGK’LILARA ÖZEL

İş Bankası, SGK emeklilerine özel hizmet 
paketleri sunuyor. SGK emeklilerine tanınan 
olanaklar şöyle sıralanıyor:  “Bankamız-
ca SGK emeklilerine yönelik dönemsel 
kampanyalar da yapıyoruz. SGK emekli 
maaşını bankamızdan alan veya emekli 
maaşını bankamızdan almak için kampanya 
döneminde şubelerimize başvurarak talimat 
vermiş olan ve talimatları geçerli olan müş-
teriler arasından çekiliş ile belirlenecek 50 
müşteriye iPad Air, 25 müşteriye iPhone 5S, 
10 müşteriye ise Samsung Led TV hediye 
ediyoruz.

Emekli maaşını İş Bankası’na aktarmak 
isteyen emekliler, SGK İl Müdürlüklerine 
bizzat başvurarak ya da PTT’den alacakları 
e-devlet şifresi ile başvurarak işlemlerini 
tamamlayabiliyorlar. Ayrıca “Referans 
Emekli Müşteri Kampanyası” kapsamında, 
1 Temmuz – 30 Eylül 2014 tarihleri arasın-
da  SGK emekli maaşını Bankamızdan alan 
emeklilerimiz Bankamıza emekli yakınlarını 
önererek referans olduğu yakını emekli 
maaşını Bankamızdan almaya başladığında 
50 TL MaxiPuan kazanabiliyor. Kampanya 
kapsamında Bankamıza 4 emekli yakınını 
öneren müşterilerimiz 200 TL MaxiPuan 
kazanmış oluyor. 


