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Günü
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Dünya Birikim Günü, 31 Ekim’de , birikimin önemini vurgulamak ve
birikimi teşvik etmek için kutlanan özel bir gündür.



Dünya Birikim Gününün Amacı
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Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan birikim günü;

• Tüketim alışkanlıklarını kontrol etmek,
• Kısa ve uzun vadeli planlar oluşturmak,
• Birikim yapmak için yeni yollar öğrenmek için iyi bir fırsat

olarak değerlendirilir.



Birikim
Nedir? 

Birikim, uzun soluklu bir çabadır...

Kişinin kendisi ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla,
kazandığı paranın harcamalarını yapmadan önce kenara ayırdığı
halidir.



Neden
Birikim?
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Birikimin ’’yaşam kalitesini’’ hem zihinsel hem de fiziksel olarak
artırma gücü vardır.

Kişiye gönül rahatlığı verir, daha iyi bir gelecek sunar, eğitim
olanaklarını artırır, ihtiyaç ve istekleri dengeler, güvenliğinizi sağlar.



Neden Birikim?
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• Gönül rahatlığı sunar : İhtiyaç duyduğunuz zamanlar için
birikmiş bir miktara sahip olduğunuzu bilmek size huzur verir.
İşler beklenmedik bir şekilde ilerlediğinde mücadele etmek
zorunda kalmayacağınızı bilerek stressiz bir yaşam
sürebilirsiniz.

• Daha iyi bir gelecek sağlar : Tasarruflarınız birçok hedefinizin
cevabı olabilir. Bir ev satın alabilir, emekliliğiniz için para
biriktirebilir veya bir araç satın alabilirsiniz. Geleceğinizi
güvence altına alabilir, hayatın sunduğu en iyi şeylerin tadını
çıkarabilir ve çok tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz.

• Eğitim olanaklarını artırır : Önemli miktarda birikim farklı
eğitim imkanları ve alanları sunar. Hayallerinizi besleyebilir ve
dünyanın farklı yerlerinde imkanlar sunabilir.



Neden Birikim?
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• İhtiyaç ve istekleri dengeler : Birikim sadece uzun vadeli
değildir. Kısa vadede de birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. 
Pek çok insan birkaç ay için biriktirir ve sonra seyahat eder.

• Sizin ve ailenizin güvenliğini sağlar : Disiplinli bir şekilde
birikim yaparak ailenizin geçimini sağlayabilirsiniz. Talihsiz
zamanlarda birikimleriniz sevdikleriniz için bir yastık görevi
görebilir ve her türlü finansal zorluğun üstesinden gelmelerine
yardımcı olabilir.



Nasıl Birikim 
Yaparız?
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Birikim yapmanın birçok farklı yolu ve özel bir de formülü var.

Öncelikle kendimiz ve ailemiz için uzun dönemli bir hedef
belirliyoruz.



Hayatı Dengeli Yaşa…
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• Hedeflerini belirledikten sonra gelir ve giderlerini yazarak bütçe
planını hazırla .

• Giderlerini kontrol et. Bu giderlerden hangileri ihtiyaç, hangileri
istek? Bir alım yapmadan önce kendine ihtiyaç mı yoksa istek mi 
sorusunu sor. Hayatını dengeli yaşa!

• Arada kendimizi şımartmak elbette güzel ancak dengeli
olmasında fayda var. 



Küçük Birikimler Büyük Farklar Yaratabilir…
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• Günlük, aylık küçük birikimler ile başla . Küçük birikimler uzun
vadede önemli fark yaratır ve birikim oranını fark etmeden
artmasını sağlar.

• Birikiminizi enflasyona karşı koruyabileceğiniz araçlarda
değerlendirin .

• Nakit birikimini evde tutma. Çabuk erişemeyeceğiniz şekilde
bankada biriktir.

• Farklı birikim kanalları seç.



Kendine İnan…
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• Bankadan enflasyona karşı birikimini koruma yolları hakkında
bilgi al! 

• Giderlerini gözden geçir! Belki de gereksiz harcamalarını fark 
edeceksin.

• Kendine inan!

• Hedeflerine ulaşmak için sabırlı ol!



Birikimin Formülü
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Birikim yapmak için önce biriktireceğimiz tutarı kenara ayırıp
sonra kalan paraya göre harcamalarımızı yaparsak hayatımızda çok
şey değişir…

Gelir - Birikim = Harcamalar



Eğit im Al…

Farkında Ol!
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Bilgi insanın kendine olan güvenini artırır!

Okulunda verilen Birikim Oyunu eğitimine katılarak; finansal
terimleri, birikim yollarını, bütçe yapmayı, ihtiyaç ve isteklerini
belirlemeyi, hedef koymayı ve yönetmeyi öğrenebilirsin .



Birikim- MATİK
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Birikimlerini planlamak
için QR kodu okutarak
"BİRİKİM-MATİK"ten

yararlanabilirsin .



Teşekkürler!

Sparkassenstiftung Türkiye
Mustafa Kemal Mah. 2118. Cd. No:4
Maidan İş ve Yaşam Merkezi
B Blok 6. Kat D: 53 06510
Çankaya, Ankara, Türkiye 

Telefon & Fax: +90 312 939 00 15
Web: www.sparkassenstiftung-turkey.org
E-mail: info@sparkassenstiftung-turkey.org
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