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Hayatta her şey hepimiz için… İşten çıkarılırsanız kendinizi ve
bakmakla yükümlü olduğunuz ailenizi finansal olarak zorlanmadan
ne kadar idame ettirebilirsiniz? Gelin çözüme bakalım.
NE OLACAK?
3 AY: üç aylık giderlerinizi karşılayacak kadar ‘nakit’ paranız ayrı bir
hesapta olmalı. İş ararken güvenceniz olduğunu bilmek emin olun
başınız dik olarak yürümenizi sağlayacaktır.
ENDİŞELİYSEN: İşyeri veya pozisyonunla ilgili endişen varsa,
devletin ödeyeceği işsizlik sigortasının yanı sıra, özel işsizlik
sigortası da yaptırabilirsin. Ayrıldığınız işyerinizde son 12 aydır
aralıksız çalıştıysanız, 6 ay boyunca özel işsizlik maaşı alabilirsiniz.
NE YAPMALI?
KAKTÜS MODU: Bir müddet zaruri ihtiyaçlar (Kira, okul, gıda..)
dışında hiçbir şey için harcamamak.
DÜNYA DURMUYOR: Soruna değil, çözüme odaklanalım. Bu
geçici bir dönem.
İLİŞKİLER: Uzmanlar, işten çıkarılanların utanç, endişe ve kızgınlık
hissettiğini söylüyor. Bu hisler hepimiz için.

EŞLER: Destek olun. Kenetlenin. Evlilik başa gelenlerle mücadele
sanatıdır.
ÜMİT: Ya iş bulacaksınız ya yaratacaksınız. Nokta. Bunu size
hatırlatanlar ile geçirin zamanınızı.
SPİRAL: Hayatta iki spiral var; aşağı ve yukarı. Aşağı spiralde
asılı/takılı kalmayın.
AÇIK GÖRÜŞ: Ben şuyum, buyum, ancak bunu bilirim diye
‘çerçeveleme’ dönemleri geldi geçti. Alternatif yaratın.
KREDİ NOTU: İşsizlik durumunda olabilecek kredi, kredi kartı
borçlarınızın ödemelerini aksatmanız kredi notunuzu düşürür. önlem
alabilirseniz alın.
HAKLARINIZ NELER?
İŞSİZLİK SİGORTASI
Devletimizin bize işsiz kalmamız durumunda sağladığı İŞKUR
tarafından ödenen işsizlik ödeneği hakkında detaylı bilgi için
www.iskur.gov.tr
■ Kendi hatası dışında bir nedenle işten çıkarılan,
■ İşten çıkarılmadan önceki son 120 gün içinde sigorta primi
ödenerek çalışan,
■ Son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olanlar son
dört aylık ortalama brüt ücretlerinin yüzde 40’ı oranında işsizlik
ödeneği alabilir.
■ Bu rakam aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini (1.611,28
Tl) geçemez.

■ İşsizlik maaşı prim gün sayısına göre en az 6 ay en fazla 10 ay
süreyle alınabilir.
İHBAR TAZMİNATI
işverenin, kıdeminize göre size 2 ile 8 hafta öncesinden haber
vermesi gerekiyor. 6 aydan az süre çalıştıysanız 2 hafta, 6 aydan
1.5 yıla kadar 4 hafta, 1.5 ile 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla ise 8
haftalık maaşınızı ihbar tazminatı olarak alabilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI
İşinizde bir yıldan uzun süredir çalışıyorsanız ve işten
çıkarıldıysanız, çalıştığınız yıla göre kıdem tazminatınız değişir. Her
yıl belirlenen kıdem tavanı 2018’in Temmuz-Aralık dönemi için 5 bin
434 Tl. maaşınız bu ücretin altındaysa her bir yıl için bir maaş kadar
kıdem alırsınız.
DİKKAT: Birikmiş izinler, fazla çalışma ücretlerinizi de işverenden
talep edin.
ÜNLÜLERİN PARA KARAKTERİ: İVANA SERT
VADELİ MEVDUATI SEVİYOR
Nasıl stil sahibi olunur?
Önemli olan kendi fiziğini tanımak, doğru parçaları seçmek. Asla
fazla para harcamayın, ben ekonomik olmayı tercih ediyorum.
Kullandığım her şeye bebek gibi bakıyorum.
★ Para deyince ilk aklınıza gelen?
Parayı sevmem, benim için araçtır. İyilik kadar kötülük de getirir.
★ İlk parayı ne işten kazandınız? Ne aldınız?

Defileden 100 Mark kazandım. Ayakkabı aldım.
★ Restoranda hesabı (kadın/erkek) kim öder?
İlişkilerde kadın da erkek de ödeyebilir. Konuşarak anlaşabilirler.
★ Dayanamayıp hep aldığınız bir şey?
1500 tane tişörtüm olabilir.
★ Kredi kartı ile aranız nasıl?
Sanki hiç ödemeyecek gibi düşünüp harcıyorum, sonra bir ay
kullanmıyorum.
★ Birikim, yatırım yapıyor musunuz?
Birikimimi yatırıma dönüştürüyorum. Vadeli mevduat seviyorum.
★ Pazardan alışveriş yapıyor musunuz?
Pazarlara bayılıyorum. 100 TL’ye çok güzel giyinebilirim.
★ Pazarlık yapar mısınız?
Yerine göre pazarlık yapmayı çok severim.
★ Birisi sizden borç istese siz de vermek istemiyor olsanız ona
ne dersiniz?
Ben çok dürüstüm, direkt veremeyeceğimi söylerim.
★ Çocuğunuzla para konuşuyor musunuz?
Harçlığını aylık veriyorum. Benim yanımda çalışıyor. Karşılığında
para kazanıyor.

Boşanınca ne olur?
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Mutlu evlilik için sadece para, pul yetmiyor. Boşanmak ise her
zaman üzücü. Kimse boşanmak için evlenmiyor ancak hayatın
gerçeği… İşte boşanma halinde karşınıza çıkabilecek para
durumları...
Evlilikte para yönetimi genellikle 3 şekilde oluyor:
1 - Gelir ortak hesapta birleşiyor, harcamalar ortak hesaptan
yapılıyor.
2 - Karı koca finansal hayatının kısmen birleştiriyor. Herkesin kendi
hesabı ve bir de ortak hesapları var. Bütçeye ortak katkıda
bulunuyorlar. Bazen bireysel, bazen de birlikte mal mülk ediniyorlar.
3 - Eşler ortak harcama yapmıyor, ayrı finansal hayatlar yaşıyorlar.
Bu durum genellikle bir tarafın çalıştığı veya maddi açıdan daha
güçlü olduğu durumlarda görülüyor.
MAL VARLIĞI NASIL PAYLAŞILACAK?
Medeni Kanun’a göre, eşlerin evlilik süresince elde ettiği mallar yarı
yarıya bölüştürülüyor. Evin, arabanın, tarlanın, banka hesabındaki
paranın kimin üstüne olduğu önemli değil, hepsi toplanıyor, borç
(varsa) düşülüyor ve tam ortadan ayrılıyor. Evliliğinizde paranızı
nasıl yönetirseniz yönetin, boşanma durumunda eşit şartlardasınız.
Mirasla elde edilen mallar, cep telefonu, bilgisayar, saat, kıyafet gibi
eşyalar kişisel mal kabul edilip mal paylaşımına dahil edilmiyor.
DÜŞÜNDE TAKILAN ALTIN KİMDE KALACAK?

Boşanma arifesinde en çok tartışılan konulardan biri. Yargıtay 3.
Hukuk Dairesi, ‘Düğünde takılan ziynet eşyaları, kim tarafından,
kime takılırsa takılsın kadınındır’ diyerek konuya noktayı koydu.
KİMLER NAFAKA ALABİLİR?
Evliliğiniz bitmiş olabilir ancak bazı sorumluluklarınız kalır. Hele bir
de çocuklar varsa... Bu durumda yeni dengeler oluşurken para
konusu kanunlar ile devreye giriyor.
● Düşük gelirli ya da geliri olmayan kişiler
● İşten kovulmuş ya da çıkartılmış kişiler
● Ev hanımları
● Asgari ücretle çalışan eşler
● Düzenli bir geliri olmayan eşler diğer eşten yoksulluk nafakası
talep edebilir.
VERGİLER
Boşanma sonucu ödenen nafaka, tazminat ve verilen mallar vergiye
tabi değil.
BORÇLARIN DURUMU
Boşanma davası sonucunda, mal paylaşımı sırasında kişilerin
alacakları hesaplanırken borçlar da hesaplanır. Eşlerden birinin
borcu varsa, bu borç, borçlu eşin alacağından düşülür. Evlilik
döneminde alınan bir krediden dolayı boşanılan eşe haciz gelmez.
Çünkü her eş kendi borçlarından sorumludur.
YENİ BİR DÜZEN

Boşanma kararı sonrasında alışılan düzenin değişmesi ve hayatın
küçülmesi büyük bir sorun olarak ortaya çakıyor. Karşı tarafa
gününü göstermek için standartlarını çok zorlayan da, bir göz oda
olsun benim olsun, diyen de var. Peki bu durumla karşı karşı
kalanlar ne yapmalı?
■ Hayatınızın yeni döneminde para konusundaki değişikliklerin
farkına varın, önemini kavrayın ve bir planla yola çıkın.
■ Önceden ortak bütçeyle yaptığınız harcamalar için yeni bir düzen
oluşturun. Ayakların yorgandan çıkmaması için tüm harcamalarınızı
not edin.
■ Çalışmıyorsanız; başınız dik, kendi ayaklarınızın üstünde
durabilmek için kolları sıvayın. Finansal özgüveniniz için para
kazanın.
■ Başa çıkamayacağınızı düşündüğünüz harcamalardan bir an önce
kurtulun. İhtiyaç dışı harcamaları işler yoluna girene kadar en aza
indirin.
BEYAZ ATLI PRENS YOK
Genç kızlar, kadınlar lütfen finansal hayatımızı başka birisine dayalı
yaşamaya çalışmayın.. Beyaz atlı prens falan yok. Biz uzay
çağındayız. Mutlaka kodlama öğrenin. Eğitiminizi alın kendi paranızı
kendiniz kazanmak üzere donanımlı olun.
https://www.posta.com.tr/yazarlar/ozlem-denizmen/isten-cikarildiysan-2072795

