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Tasarruf sahipliği oranı düşerken, her 4 kişiden 1’i vadeli 

hesabı tercih ediyor  
 

ING Bank’ın çeşitli paydaşlara kaynak olması amacıyla iki yılı aşkındır yürüttüğü 

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” 2013 yılı 4. Çeyreği verileri açıklandı. 

Piyasalarda yaşanan oynaklığın tasarrufa olan etkisini ortaya koyan araştırma sonuçlarına 

göre;  

 

 Kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı önceki çeyreğe kıyasla iki puanlık düşüşle yüzde 

11.6 oldu. 

 Tasarrufu olmayan ve gelecek dönemde tasarruf planlamayanların oranı bir önceki anket 

dönemindeki yüzde 60.9 seviyesinden yüzde 63.8 seviyesine yükselerek araştırma tarihinin en 

yüksek seviyesine ulaştı. Burada sıçramada özellikle Aralık ayında yurtiçi piyasalarda yaşanan 

gelişmelere bağlı artan belirsizlik etkiliydi.  

 En önemli tasarruf nedenleri “ev almak” ve “çocukların geleceği” olmaya devam ediyor.  

 Tasarruf etme nedenlerinde uzun vadeli amaçlar etkili olsa da, tasarruf araçları 

tercihinde görece daha likit kalemlerin seçiminde artış dikkat çekiyor. Bu durum, 

tüketicilerin geleceğe yönelik amaçlarla tasarruf etseler de, piyasalardaki oynaklığa ve 

belirsizliğe duyarlı olduklarını göstermektedir. 

 “TL vadeli hesap” en fazla tercih edilen tasarruf aracı olmaya devam ediyor. Tasarruf 

sahiplerinin yaklaşık dörtte biri TL vadeli hesabı tercih etti.  

 Bu çeyrekte altın ve yastık altı nakit tercihinin yükselişi devam ettirdi. Altın fiyatlarında 

yaşanan düşüşe rağmen tercihlerin artmasında, yatırımcıların önümüzdeki dönemde altın 

fiyatlarının artacağını düşünmesi ve piyasalarda değişkenliğin yüksek olduğu son çeyrekte 

güvenli liman olarak görülmesi etkili oldu.  

 Uzun vadeli bir yatırım aracı olan “Bireysel emeklilik fonları/hayat sigortaları” 

kaleminde, bir önceki çeyrekteki keskin yükselişe göre sınırlı da olsa artış devam etti. Uzun 

vadeli bir yatırım tercihi olması nedeniyle belirsizlik ortamında daha az tercih edilmesi 

beklenen bu kalemde görülen kısmi artışta devlet katkısı desteği ile tasarruf tabanının 

genişlemeye devam ettiği görülüyor.    

 Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği oranı, çocuksuz bireylere göre daha düşük kalmaya 

devam etti. 



 Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu çeyrekte de “gelir yetersizliği” en önemli tasarruf 

sahipliğini kısıtlayıcı faktör olmaya devam ediyor. 

 

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ING Bank, iki yılı aşkın süredir 

sürdürdüğü “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın 2013 yılı dördüncü çeyrek verilerini  

açıkladı.  

 

ING Bank’ın yürüttüğü çalışma, Sabancı Üniversitesi’nin gözetiminde, IPSOS KMG tarafından 26 ilde 

her ay tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile yapılan görüşmeler şeklinde gerçekleştirildi.  

 

Bireylerin tasarruf verilerinin izlendiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”na göre, kentsel 

nüfusta tasarruf sahiplerinin oranı bir önceki çeyreğe göre 2 puanlık düşüşle yüzde 11.6 oldu.  

 

Tasarruf yapmanın bir alışkanlık olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, tasarruf 

sahiplerinin çoğunluğu düzenli tasarruf yapmaya devam ediyor. Bu oran dördüncü çeyrekte artış 

göstererek yüzde 54’ten yüzde 57’ye yükseldi. Düzenli tasarruf yapmayanların içinde önümüzdeki 3 

ayda tasarruf yapacağını söyleyenlerin oranıysa azalmaya devam ederek,  yüzde 59’dan yüzde 53’e  

geriledi.  

 

Tasarruf sahibi her dört kişiden biri TL vadeli hesabı tercih ediyor 

Araştırma tasarruf araçlarına ilişkin tercihlerle ilgili sonuçları da ortaya koyuyor. Vadeli hesap ikinci ve 

üçüncü çeyrekte olduğu gibi son çeyrekte de en çok tercih edilen tasarruf aracı olmaya devam etti. 

Ancak üçüncü çeyrekte yüzde 32 olan vadeli hesap tercih oranı bu çeyrekte yüzde 27 oldu. Tasarruf 

sahiplerinin yaklaşık dörtte biri TL vadeli hesabı tercih ederken, vadeli hesabı yastık altı nakit ve altın 

takip etti.  

 

Gelir yetersizliğinin payı giderek artıyor  

 

Her çeyrekte olduğu gibi 2013 yılı dördüncü çeyrekte de, gelir yetersizliği yüzde 72 ile en önemli  

tasarruf sahipliğini kısıtlayıcı faktör olarak kalmaya devam ediyor. Geçen çeyreğe göre 10 puanlık artış 

gösteren gelir yetersizliğini  yüzde 11 ile borçluluk ve yüzde 4 ile işsizlik faktörleri takip etti.  

 

ING Bank Ekonomik Araştırmalar Bölümü Müdürü  Muhammet Mercan: “Tasarruf sahiplerinin son 

dönemde piyasalarda devam eden belirsizlik nedeniyle güvenli liman arayışı arttı.” 

 

ING Bank Ekonomik Araştırmalar Bölümü Müdürü  Muhammet Mercan, en önemli tasarruf 

sebebinin geleceğe yönelik hedefler olmasına rağmen, tasarruf aracı tercihlerinde altın, yastık altı 

nakit gibi görece daha likit ve kısa vadeli seçeneklerin tercih edildiğine dikkat çekti. Mercan, bu 

durumu şu sözlerle açıkladı: “Oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde geleceği düşünen tasarruf 

sahiplerinin aynı zamanda likit kalma istekleri, güvenli liman arayışlarının güçlendiğini gösteriyor.”  

 

“Türkiye gelişmekte olan piyasalardan ayrıştı” 

 

18 Aralık 2013 tarihinde FED uzun zamandır beklenen tahvil alımlarını azaltmaya başladı. Bunun 

uluslararası piyasalarda belirsizliği azaltması nedeniyle olumlu karşılandığını ifade eden Muhammet 



Mercan, aynı tarihlerde Türkiye’de artan politik riskin eklenmesiyle Türkiye’nin gelişmekte olan 

ülkelerden belirgin bir şekilde ayrıştığını söyledi.  

 

ING Bank tarafından Ekim 2011’den beri düzenli olarak her çeyrek açıklanan sonuçlar 

www.tasarrufegilimleri.com internet sitesi üzerinden de tüm kamuoyuyla paylaşıyor. Sitede yer alan 

“Tasarrufunuzu Öğrenin” başlığı altındaki modülde ayrıca bireyler, kendi sosyo-demografik 

özelliklerine göre tasarruf yapma olasılığını bulabilirler.  
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ING Bank  

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye sahiptir. Her 

zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, 

yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING 

Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata 

geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları 

esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini 

gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve 

çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir.  

 

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında 

yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak yaratarak çocukların 

eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability Index 

gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren 

ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu 

kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.  
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