Bugün ve gelecekte
ekonominiz
- daha güvenli ve özgür bir hayat için
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Ekonominizi düzenli tutun
Ekonominizi düzenli tutup tasarruf ederek,
hayatınızı daha güvenli kılabilirsiniz. Daha
eğlenceli faaliyetler yapma şansınız da artar.
Hem şimdi, hem de gelecekte.
Ekonominizi kontrol altında tuttuğunuz taktirde,
başınıza gelebilecek beklenmedik durumlara
hazırlıklı olursunuz. Örneğin işsiz kalabilir, uzun
süre hastalanabilir ya da önceden kestiremediğiniz
büyük harcamalarda bulunmak zorunda
kalabilirsiniz. Bugününüzü daha eğlenceli kılmak
için danışmanlık hizmeti alabilir, emekliliğiniz için
de daha iyi bir yaşam planlayabilirsiniz.

3

Tüm gelir ve giderlerinizi kontrol altında tutun
Ekonominizi düzenlemek adına bir bütçe oluşturun.
Tüm gelir ve giderlerinizi not edin. Geriye kalan
paranız çok az ise, ya gelirinizi yükseltmeye
çalışmalısınız, ya da giderlerinizi azaltmaya.
Sabit giderleri değiştirmek zor olabilir. Bunlar her
ay aynı olan giderlerdir, örneğin kira gideri gibi.
Yemek ve giyim masrafları gibi değişken giderler
ise farklıdır. Değişken giderleri değiştirmek çoğu
kez daha kolaydır. Tüm fişleri biriktirin ve hangi
giderlerin önemli, hangilerine ise daha az ihtiyaç
olduğuna bakın. Çoğumuz daha kontrollü bir
ekonomi ile her ay para tasarrufunda bulunabiliriz.
Sigortalarınızı düzenleyin
Hangi sigortalarınız olduğunu kontrol edin. Konut
sigortası ve işsizlik sigortası gerekli sigortalardandır.
Bir işsizlik sigortası ile a-kassa (bir işsizlik kasasına)
üyesinizdir ve işsiz kalmanız durumunda para
alabilirsiniz.
Sigortalar iyi bir ekonomik korumadır. Doğru
sigorta size bazen bazı giderleri ödememe şansı
tanır, örneğin bir şey bozulur, ya da kırılırsa. Diğer
sigortalara örnek olarak hastalık sigortası ve gelir
sigortası verilebilir.
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Çoğumuz daha
kontrollü bir
ekonomi ile
her ay para
tasarrufunda
bulunabiliriz.

Güvenli ve özgür bir yaşam
için tasarruf edin
Para tasarrufu size hem özgür hem de güvenli bir
yaşam sağlayabilir. Her ay vergiden sonra aldığınız
maaşın yüzde onunu biriktirin. Yüzde on çok mu fazla?
O halde biriktirebildiğiniz kadarıyla başlayın. Küçük bir
meblağ bile, zamanla büyük bir meblağa dönüşebilir.
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Üç adımda tasarruf
1.
Beklenmedik giderler
için bir acil durum fonu
oluşturun
Bir acil durum fonu
oluşturmak için biriktirmeye
başlayın. Acil durum fonu
beklenmedik giderlerin
oluşması durumunda
kullanabileceğiniz
meblağdır, örneğin
aniden çamaşır makinesi
bozulabilir ya da dişçiye
gitmeniz gerekebilir. Bir acil
durum fonunuzun olması
durumunda, kredi çekmek
veya para ödünç almak ya
da taksitle alışveriş yapmak
zorunda kalmazsınız.
Daha ufak giderler için
borçlanmazsınız. Acil durum
fonu olarak, vergiden
sonra iki aylık maaş kadar
biriktirmeye çalışın.
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2.
Emekliliğiniz için biriktirin
Çoğumuz ayrıca
emekliliğimiz için de
birikim yapmak zorundadır.
İsveç’te 40 yıl çalışanların
çoğu, daha önce aldıkları
maaşın ortalama yüzde
50-60’nı emeklilik maaşı
olarak alır. Bu kadar uzun
süre çalışmadıysanız,
emeklilik maaşınız daha
düşük olabilir. Kendiniz
emekliliğiniz için birikim
yaparak daha iyi bir maaş
elde edebilirsiniz.

3.
Başka şeyler için birikim
yapın
Acil durum fonu ve
emeklilik için birikim
yaptıktan sonra, genelde
başka şeyler içinde birikim
yapabilirsiniz. Mesela bu
bir seyahat, bir ev ya da
yeni mobilya için olabilir.

Daha güvenli bir ekonomi oluşturmanın yolları
Her ay vergiden sonra aldığınız maaşın yüzde onunu
biriktirmeye çalışın.
En az iki aylık maaşın toplamı kadar birikimininiz olsun.
İşsizlik ve ev sigortası yaptırın.
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Tasarruf etmenin bazı genel yolları
Tasarruf hesabı
Tasarruf hesabında hemen çekebileceğiniz
bir meblağ bulundurabilirsiniz. Çoğu tasarruf
hesaplarının faizleri şu an için düşük. Fakat
tasarruf hesabının olumlu yönü, parayı
çekmek her zaman daha kolaydır. Tasarruf
hesabı örneğin acil durum fonu birikimlerine
uygundur.*
Fonlar
Fonlar, hisse senetleri ve faiz getiren menkul kıymetler gibi menkul kıymetlerin bir
karışımıdır. Fonlar üzerinden para birikimi
yaparak kazanç sağlayabilirsiniz, fakat
fonda yatan paranın değer kaybedebileceğini de her zaman göz önünunde bulundurmak gerekir. Farklı fonların farklı riskleri
vardır. Yüksek risk, paranın değerinin daha
da artacağı anlamına gelebilir, ama fonun
değeri artabileceği gibi azalabilir de. Fonlar

üzerinden para biriktirmek, birkaç yıl sonra
kullanmanız gereken para için, örneğin
çocuklarınız ve emekli aylığınız için tasarruf
sağlıyorsanız uygun olabilir.**
Hisse senetleri
Borsa hakkında bilginiz var mı? Borsayı
düzenli olarak kontrol etmek için vaktiniz
var mı? Böyle bir durumda, uzun süreli
birikimlerinizi doğrudan hisse senetleri
üzerinden yapabilirsiniz.** Hangi şirketlerin hisselerini alacağınızı seçerek, yatırım
yaptığınız parayı ya değerlendirebilir, ya da
kaybedebilirsiniz. Hisse senetleri ve borsa
hakkında kısıtlı bilgiye sahipseniz, paranızı
fonlar üzerinden değerlendirmeniz daha iyi
olabilir.** Borsa, Stockholm Menkul Kıymetler Borsası gibi menkul kıymetler alıp
satılan yere denir.

* Swedbank’ın birikim hesapları (inlåningskonton) devlet mevduat garantisi kapsamındadır. Bu, örneğin bankanın iflas etmesi durumunda, bankada bir tasarruf hesabı olan kişiye
devletin en fazla 950.000 SEK ödeyeceği anlamına gelir.
** Fon ve hisse senetlerinin değerleri ya artar, ya da azalır. Fon ve hisse senedi aldığınızda
bu, paraların tamamını ya da bir kısmını kaybetmeniz anlamına gelebilir. Geçmişte yapılan
kazançlar, gelecekteki kazançları garanti etmez.
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Düşünmeniz
gereken
Fon ve hisse senetlerinde birikim yapmanın hedefi, paranızı
değerlendirerek artmasını
sağlamaktır. Fakat fon ve hisse
senetlerinde birikim yapmak
aynı zamanda bir risktir. Birikimlerinizin değeri düşebilir.
Bu nedenle, tasarruf hesabı
gibi, borsanın iniş çıkışlarından
etkilenmeyen bir birikim yapmak gerekir. Tasarruflarınızı
düzenli olarak örneğin yılda bir
kez kontrol edin.
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Emeklilik hakkında bilgi
Emeklilik paralarınız farklı yerlerden gelebilir:
Genel emeklilik
Genel emeklilikten aldığınız para, çalıştığınız
sürece ödemiş olduğunuz vergiden gelir. Vergisini
ödeyen bir işvereniniz olması önemlidir. Aksi halde
emekliliğiniz için bir birikim oluşmaz.
Hizmet emekliliği
Çoğu işveren, çalışanları için hizmet emekliliği
primi öder. İşvereninizin böyle bir uygulaması olup
olmadığını kontrol edin. İşvereniniz hizmet emekliliği
primlerini yatırmıyor ise, işvereninizi bunu yapmaya
ikna etmeye çalışın. Veya bunu yapan başka bir
işverene geçmeyi değerlendirin.
Kendi birikiminiz
Emekliliğiniz için kendiniz de birikim yapmaya
çalışın. Birikim yapmaya en erken şekilde başlayın ve
bir zaman sonra birikim oranını artırın.
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Öneri!
Asgari geçim sınırı ve emeklilik
Emekli aylığınız ayda 12.000 kronun altında
olması durumunda ve İsveç’te en az üç yıl
ikamet etmişseniz, garanti emekliliği almaya hak
kazanırsınız. Tam garanti emekliliği almaya hak
kazanmak için İsveç’te 16 ila 64 yaşları arasında
en az 40 yıl ikamet etmeniz gerekmektedir.
Emekli maaşınız düşük ise, emekliler için konut
yardımı alma hakkına da sahip olabilirsiniz.
Bu konut giderleriniz için bir yardımdır.
Gelirleriniz, birikimleriniz, konut giderleriniz ve
aile durumunuz, konut yardımı olarak ne kadar
alacağınızı belirler.
Emeklilik maaşı - ne kadar olabilir?
40-45 yıl çalışmış olanların çoğu emekli olduklarında maaşlarının yüzde 50-60’ını emeklilik maaşı olarak alırlar. İsveç’e yetişkin yaşta taşınan
ve sadece 20-25 çalışmış olanlar ise maaşlarının
yüzde 40’ını emekli maaşı olarak alırlar.
Vergiden önce maaşı 30 000 kron olan ve
60 yaşına gelmiş bir işçi, 25 yaşından itibaren
çalışmış ise, emekli maaşı olarak vergiden önce
16 600 kron alır.
Eğer 40 yaş civarında çalışmaya başlamış ise,
vergiden önce alacağı aylık emeklilik maaşı
12 700 kron’dur.
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Emekliliğiniz için en önemlisi çalışıyor
olmanızdır. İşvereninizin vergi ödüyor
olması önemlidir.
Tam zamanlı çalışın ve 65 yaşını
doldurduktan sonra bir kaç yıl
bekleyin ve sonra emekli olun.
Böylece emeklilik maaşınız artacaktır.
İşvereninizin sizin adınıza hizmet
emekliliği primlerini ödediğinden emin
olun. Ödemiyor ise, onu bunu yapmaya
ikna edin. Ya da size daha yüksek
maaş vermesini sağlayın, böylece siz
kendiniz aynı miktarı biriktirebilirsiniz.
Kendi birikiminiz ile destekleyin.
Emekliliğiniz için erken yaşta birikim
yapmaya başlayın, düzenli birikim
yapın ve yatırım ücretlerini kontrol
edin. Az bir birikim bile zamanla değer
kazanıp büyük bir meblağa dönüşebilir.
Şirket sahibi misiniz? O halde hizmet
emekliliği için tasarruf etmeniz
gerekmekte. Kendinize maaş ödemesi
yapmayı ve vergi ödemeyi ihmal
etmeyin, böylece genel emekliliğiniz
için de tasarruf edilecektir. Genel
emekliliğiniz aldığınız maaşın
miktarına göre değişir.

Daha uzun çalışmak fark yaratabilir
Vergiden önce toplam
emeklilik

25 yaş itibari ile
çalışan

40 yaş itibari ile
çalışan

65 yaşında emekli

16 600 kron

12 700 kron

67 yaşında emekli

18 900 kron

14 000 kron

Yarı zamanlı, yüzde 75

13 500 kron

10 900 kron

Örneğin: Bugün 60 yaşında olan ve her ay vergiden önce maaşı 30 000 kr
(tam zamanlı) ya da 22 500 kr (yarı zamanlı yüzde 75) olan biri 65 yada 67 yaşında
emekli olursa:
Kendiniz birikim yapmanız durumunda
25 yaş itibari ile ayda 500 kron biriktirmeniz, emekliliğini boyunca ayda ortalama
1 400 kron ek emeklilik anlamına gelir. 50 yaşında emeklilik birikimi yapmaya başlanmış
ise, aynı emeklilik maaşını almak için ayda 1 500 kron biriktirmeniz gerekebilir.

Emeklilik maaşınız hakkında sorularınız var ise,
Pensionsmyndigheten ile iletişim kurunuz.

Yapılan tüm hesaplamalar Pensionsmyndighetens typfallskalkyl’üne
(Pensionsmyndigheten’in emekli aylığını hesaplarken yaptığı varsayımlara) göre
yapılmıştır. Reel fon getirisi olarak giderler sonrası net yüzde 1,7 uyarlanmıştır.
SAF-LO hizmet emeklilik sözleşmesi. Burada hesaplanmış reel getiri, sadece bir getiri
örneğidir. Yaptığınız birikimin getirisinin ne kadar büyük olacağını söylemek aslında
mümkün değildir.
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Tasarruf, yatırım
ve emeklilik hakkında
Laholms Sparbank’tan
her zaman danışmanlık
yardımı alabilirsiniz.
Sizleri bekliyoruz!

Bu broşürde bulunan bilgiler tavsiye niteliğini taşımaz.
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