
  

 

Basın Bülteni                                                                          İstanbul, 9 Mart 2014  

ING Bank’ın hazırladığı Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2014 sonuçları açıklandı: 

“Sistem içi tasarruf araçları 2014’te 2013 yılına göre 
daha fazla tercih edildi”  

 

ING bank tarafından her yıl kentsel tasarruf sahipliği oranlarını ve tasarruf eğilimlerini belirlemek amacıyla 

yaptırılan Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2014 4. Çeyrek sonuçları açıklandı.  

 

Araştırmaya göre kentsel nüfusta tasarruf sahipleri oranı 2014’ün ilk yarısında yüzde 15,3 ile son 2 yılın en 

yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, yılın ikinci yarısında yüzde 11,5’e geriledi. Son çeyrekte yastık altı nakit 

(TL ve döviz) ve altın tasarruflarında düşüş göze çarparken buradaki tasarrufların vadeli TL mevduata 

dönüşme eğiliminde olduğu görüldü. 2014 yılında tasarruf sahipliği, 2013 yılına kıyasla 2.1 puan artarak 

ortalamada yüzde 13.6 olarak gerçekleşti.  

 

ING Bank tarafından yaptırılan Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, 26 ilde her ay 800 kişi ile bilgisayar 

destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştiriliyor.  18 yaş ve üzeri tüm eğitim ve sosyo-ekonomik 

grupları kapsayan araştırmanın 2014 4. çeyrek sonuçları, kentli nüfusta 10 kişiden 9’unun tasarrufu 

bulunmadığını ortaya koyuyor. Bir yıl öncesinin aynı dönemine göre tasarruf sahiplerinin tercihlerinde yastık 

altı tasarruflarda düşüş, TL vadeli mevduatı tercih etme oranında ise artış olduğu göze çarparken, 2013 yılına 

göre 2014’te daha fazla sistem içi tasarruf araçlarına kayış var. ‘Gelir Yetersizliği’ tüketicinin tasarruf 

yapmasının en yaygın gerekçesi olarak öne çıkıyor.  Diğer yandan, çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliğindeki 

azalma da dikkat çekiyor.  

 

Tasarruflarda sistem içi araçları tercih edenler artıyor 

Araştırmanın son çeyreğinde tüketicinin en fazla başvurduğu tasarruf yöntemi yüzde 30 oranıyla TL mevduat 

hesapları gelirken, finansal sistem dışında kalan (yastık altı) altın ve nakiti (TL ve döviz) tercih edenlerin payı 

ise azalarak yüzde 31’den yüzde 24’e geriledi ve ikinci sırada geldi.  Yastık altı nakit (TL ve döviz) tasarrufu 

tercih edenler son bir yılda yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarken sistem içi olarak araştırmada sorulan altın ve 

değerli taş hesabını tercih edenler ise bir yıl içinde yüzde 14’ten yüzde 9’a geriledi. Hane halkının 

tasarruflarını değerlendirdiği araçlar içerisinde mevduat ürünlerinin (TL ve döviz vadeli ile vadesiz hesaplar) 

payı yüzde 48’e yükselerek 2013 ortasından bu yana en yüksek seviyeye geldi. Öte yandan BES son çeyrekte 

geçen çeyrekle aynı kalarak yüzde 16’lık oranla tercih edildi. 2014 yılında BES’i tercih edenler 2013’e göre 1 

puanlık artışla ortalamada yüzde 15 olarak gerçekleşti. 



  

 

  
 

Gelir yetersizliğini tasarruf yapmaya engel olarak öne sürenler artıyor  

Ankete katılanların yüzde 68’i yeterli gelire sahip olmadığı için tasarruf yapamadığını belirtirken yüzde 20’lik 

kesim tasarruf yapamama sebebi olarak sahip olunan borçlara işaret ediyor. 2014 başından bu yana gelir 

yetersizliğinden ötürü tasarruf edemeyenler 15 puan arttı ve son çeyrekte en yüksek payla gerçekleşti. 

 

Araştırmaya katılanlar tasarruf yapmanın en öncelikli gerekçesini bu çeyrekte de yüzde 55 oranla ‘geleceğe 

yatırım’ olarak açıklıyor. Tasarruf gerekçelerinde ikinci sırayı ise yüzde 23’lük oranla ‘Çocuklarım için tasarruf 

yapıyorum’ diyenler alırken, üçüncü sırada ‘Beklenmedik durumlara karşı güvence olması için’; yer alıyor.  

 

Düzenli tasarruf yapanlarda artış var 

Bununla birlikte, düzenli tasarruf yapanların sayısında da yıldan yıla bir artış göze çarpıyor. Tasarruf 

sahipleri arasında düzenli tasarruf yapabildiğini söyleyenlerin oranı 2013’ün son çeyreğinde yüzde 57 iken 

bu oran 2014 sonu itibarı ile yüzde 63’e yükseldi.  

Düzenli tasarruf yapmayanların tasarruf yapma eğilimi son 3 aylık dönemde bugüne kadarki en yüksek 

seviyeye ulaşmış durumda. Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapma eğilimi de bu artışla doğru orantılı şekilde 

artış gösteriyor. Tasarrufu bulunmayanların yüzde 15,7’si 3 ay içinde tasarruf yapmayı planladıklarını 

belirtiyor. Buna karşın 4 kişiden 3’ü gelecekte tasarruf yapmayı planlamıyor. 

 

Çocuk sahibi olan bireyler daha az tasarruf ediyor  

Her çeyrekte araştırmaya katılanların genelde üçte ikisine yakını evli ve çocuklu bireylerden oluşuyor. 

Araştırma ilk yapılmaya başlandığından bu yana elde edilen bulguların en önemlilerinden biri olarak çocuk 

sahipliğinin tasarruf oranını aşağı çekmesi dikkat çekiyor. Buna göre, çocuklu bireyler görece daha az tasarruf 

sahipliğine sahipken, çocuklu bireylerde gerek tasarruf yapanların gerekse gelecekte tasarruf yapmayı 

planlayanların azalması çocuk sahipliğinin ve hanede bağımlı nüfus varlığının tasarruf üzerindeki sınırlayıcı 

etkisini gözler önüne seriyor.  Ancak gerek çocuklu gerekse çocuksuz bireylerde ortalama bazda tasarruf 



  

 
oranının 2014 yılında bir önceki yıla göre 2’şer puanlık artışlarla yüzde 11 ve yüzde 18’e yükseldiğini ayrıca 

vurgulamak gerekiyor. Öte yandan, geleceğe yönelik tasarruf planı olup olmadığı incelendiğinde, genel eğilim 

olarak tasarruf yapmayan çocuksuz bireyler içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranının aynı 

durumdaki çocuklu bireylerin üzerinde seyretmesi de çocuk sahipliğinin tasarruf kararlarına etkisini bir kez 

daha ortaya koyuyor. 

  

Enflasyon ve işsizlik etkiliyor 

Araştırmada ayrıca, yüksek enflasyonun neden olduğu ekonomik belirsizliğin tasarruf sahipliği oranına olası 

yansımaları da incelendi. 2014’ün ilk yarısında enflasyonun kurdaki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki artışın 

etkisiyle baskı altında kaldığı ortamda tasarrufların yüksek seyretmesi, yılın ikinci yarısında ise çeyreklik 

enflasyon rakamlarındaki düşüşe bağlı olarak tasarrufun gerilemesi hane halkı tasarruflarının enflasyona 

duyarlı olduğunu gösteriyor.  

Ek olarak, tarım dışı işsizliğin ilk üç çeyrekte sırasıyla ortalama yüzde 11,9, yüzde 10,9 ve yüzde 12,3 yüksek 

bir düzeyde seyretmesini takiben Ekim ayında yüzde 12,5’e ulaşması istihdam kaybının gelir üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerin tasarruf talebini sınırlamış olduğunu ortaya koyuyor. 

 

 
Ayrıntılı Bilgi için:   
Ulaş Altuner - desiBel Ajans  
0532 709 71 17  ulas.altuner@desibelajans.com  

 

 

ING Bank Hakkında: 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 
şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. 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.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da 
tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri 
faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
 
Türkiye’de yaklaşık 330 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. Yeni dönem 
bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler 
sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön 
plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf 
odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program ilk 
yılında 9 ilde, 123 okulda, 255 öğretmene ve 10700 öğrenciye ulaşmıştır. 
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