
  

 

Basın Bülteni                                                                         İstanbul, 28 Nisan 2015 

 
ING Bank’ın hazırladığı Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2015 1. Çeyrek sonuçları 

açıklandı: 
 

Sistem içi tasarruflar son 3,5 yılın                      
en yüksek seviyesine ulaştı   

 
 

ING Bank’ın kentsel tasarruf sahipliği oranlarını ve tasarruf eğilimlerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” 2015 yılı ilk çeyrek sonuçları 

açıklandı. Araştırmaya göre, yastık altı olarak tabir edilen mali sistem dışı varlık sahipliği 

gerilerken, sistem içi tasarruf oranı yüzde 78 ile araştırma tarihinin en yüksek oranını yakaladı. 

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı da yüzde 69 ile şimdiye kadarki en 

yüksek seviyesine ulaştı. 

 
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle mevduatı tabana en yaygın banka haline gelen ING Bank, 

Ekim 2011 tarihinden bu yana Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı düzenli olarak gerçekleştiriyor ve 

sonuçları kamuoyu ile paylaşıyor.  Toplumdaki tasarruf dinamikleri ve eğilimlerini ortaya koyan araştırmanın 

2015 1. Çeyrek sonuçları açıklandı.  

 
Kentsel nüfusta bireylerin tasarruf haritasını ortaya çıkaran araştırma sonuçlarına göre; 

 2014'ün ikinci yarısında gerileyen ve yılın son çeyreğinde yüzde 11.5’e inen kentsel nüfusta tasarruf 

sahipleri oranı bu yılın ilk çeyreğinde yükselişe geçerek yüzde 13.2’ye ulaştı. 

 Tasarruf sahipliğindeki artış her ne kadar sınırlı olsa da, tasarrufların giderek daha fazla sistem içine 

kaydığını görüyoruz. Sistem içi tasarruf oranı yüzde 78 ile araştırma tarihinin en yüksek oranını 

yakaladı. Mali sistem dışı varlıkların ise yüzde 22’lik pay ile araştırma tarihinin en düşük oranına 

gerilediği dikkat çekiyor. 

 Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 69 ile şimdiye kadarki en yüksek 

seviyesine ulaştı.  

 Tasarruf edenlerdeki artışın arkasında enflasyondaki artış ve seçim öncesi ekonomik gelişmelerin 

hanehalkını tedbir amaçlı tasarrufa itmiş olabileceğini gözlemliyoruz.  Tasarruf etme nedenlerinde de 

yükselişe geçen “beklenmedik durumlara karşı güvence” unsurunun bu değişimde öne çıktığını 

görüyoruz.  

 Tasarrufun önündeki en büyük engel yine gelir yetersizliği ve borçluluk olduğu ortaya çıkmaktadır. 



  

 

 Öte yandan, TL vadeli mevduatın net ağırlığı devam ediyor. 2015'in ilk çeyreğinde TL vadeli 

mevduatın payı yüzde 35'e ulaşıyor. 

 MB’nin özellikle likidite tarafında daha sıkılaştırıcı politika uygulamalarıyla piyasa faizlerinde, 

dolayısıyla mevduat oranlarında gözlenen yükseliş ve reel getirilerdeki artış hane halkı tasarruflarını 

olumlu  etkilemiş durumda. 

 Döviz mevduatları ve vadesiz mevduatlar da eklendiğinde, hane halkının tasarruflarını değerlendirdiği 

araçlar içerisinde mevduat ürünlerinin payı yüzde 50’ye yükselirken 2013 ortasından bu yana en 

yüksek düzeyine ulaşıyor.  

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

yatırım araçları içerisindeki payı ise yüzde 17 ile 2013 sonunda ulaştığı en yüksek düzeye geri 

dönüyor. 

 Tasarruf sahipliği oranı yükselişe geçti 

 

Bireylerin tasarruf sahipliği verilerinin izlendiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”na göre, 2015’in 

ilk çeyreğinde yeniden yükselişe geçen tasarruf sahipliği oran yüzde 13,2’yi yakaladı. Kentsel nüfustaki 

tasarruf sahipleri oranı 2014’ün ilk iki çeyreğinde araştırma tarihinin en yüksek oranını yakalamış, ancak 

2014'ün ikinci yarısında gerileyerek yüzde 11,5’ düşmüştü.  

 

Sonuçlar, tasarruf edenlerin oranındaki artışta küresel ve ulusal finansal belirsizliklerin ve piyasalardaki 

dalgalanmaların rolü olduğunu ve halkın tedbir amaçlı tasarrufa yöneldiğini gösteriyor.  Bununla birlikte, 

tüketicinin en fazla tercih ettiği tasarruf araçlarından olan mevduat türü yatırım ürünlerinin reel getirisinin 

yükselmesi de tasarruf destekleyici bir diğer etmen olarak karşımıza çıkıyor.  

 

Düzenli tasarruf yapanların oranı en yüksek seviyesinde 

 

Araştırma sonuçlarına göre, düzenli tasarruf yapanların, tüm tasarruf sahipleri arasındaki oranı yüzde 69 ile 

araştırma tarihinin en yüksek oranına ulaştı. Tasarrufun bir alışkanlık ya da bir davranış biçimi olduğunu 

gösteren bu orandaki artışın sürmesi orta-uzun vadede özel tasarruflara katkı sağlayacak unsurlardan birisi 

olarak değerlendiriliyor.   

 

Tasarruflar giderek sisteme daha fazla kazandırılıyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Tasarruf sahipliğindeki artış sınırlı bir seviyede olmakla birlikte,tasarrufların giderek daha fazla sistem içine 

kaydığı görülüyor.  Hanehalkı finansal varlıklarının dağılımı incelendiğinde, mali sistem dışı varlıkların (yastık 

altı altın ve diğer değerli taş ve metaller, yastık altı döviz/TL gibi) toplam varlıklar içindeki payının gerileme 

eğilimini koruduğu görülüyor. Sistem içine dahil olan tasarruf oranının yüzde 78 ile araştırma başlangıcından 

bu yana en yüksek oranı yakaladığı dikkat çekiyor. 

 

 

 
 

Sistem içi araçlarda mevduat ve BES’in payı giderek artıyor. TL vadeli mevduat yüzde 35 ile en fazla 

yönelinen sistem için tasarruf aracı olarak dikkat çekiyor. TL vadeli, vadesiz ve döviz mevduatları 

toplandığında ise, bireylerin tasarruflarını değerlendirdiği araçlar içerisinde mevduat ürünlerinin payı 

yüzde 50’ye ulaşıyor. Bu oran, 2013 ortasından bu yana araştırmada yakalanan en yüksek düzey.    

 

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

içerisindeki payı da giderek daha büyüyor. BES’i tercih eden katılımcıların oranı, yüzde 17 ile 2013 sonunda 

ulaştığı en yüksek düzeyi tekrar yakalıyor.  

 

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun: “Kentsel nüfustaki tasarruf sahipliği 

oranındaki yükseliş umut verici” 

 

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2015 yılık ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren ING Bank 

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun şunları söyledi: 

 

“Ülkemizde tasarruf bilincinin yeterince oturmamış olması ve tasarrufların milli gelire oranla düşük olması 

önemli bir sorun. ING Bank olarak, Türkiye ekonomisinin stratejik büyümesine paralel bankacılık yaparken 

finansal erişime katkı sağlama ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için tasarrufları artırmayı amaçlıyoruz. Bu 

doğrultuda, doğru tasarruf ürünlerini sunabilmek amacıyla toplumumuzun tasarruf konusundaki nabzını 

tutmak istedik ve 2011 Ekim ayında Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı gerçekleştirmeye başladık. 

Bununla birlikte, araştırma sonuçlarını her çeyrekte, tasarruf tercihleri konusunda bir bilgi kaynağı olmasına 

destek olmak amacıyla ilgili taraflarla paylaştık.  

 



  

 
2014’ün ikinci yarısında yüzde 11,5’e gerileyen tasarruf sahipliği oranının 1,7 puan artışla 2015’in ilk 

çeyreğinde 13,2’ye ulaştığını görüyoruz. Bu artış çok yüksek olmasa bile tasarruf sahipliği oranının düşüş 

eğiliminden yükselişe geçmesi açısından önemli bir resim çiziyor. Bununla birlikte, tasarrufların giderek daha 

fazla sisteme dahil edildiği ve yastık altı tasarrufların oranının araştırmaya başladığımız günden bu yana en 

düşük seviyeye ulaştığınız görüyoruz. Bu ülkemizin tasarruf haritasını çıkarırken çok önemli bir göstergeyi 

oluşturuyor. TL ve döviz mevduatlarını bir arada değerlendirdiğimizde kentli nüfusunda tasarruflarının 

yarısından çoğunu mevduat ürünlerinde değerlendirdiği ortaya çıkıyor. BES’in yükselen bir grafik çizmesi ve 

mevduat ürünlerinden sonra yüzde 17 ile en yüksek paya sahip olmasını da uzun vadeli yatırımların 

sürdürülmesi açısından sevindirici buluyoruz ve bu aracın zaman içinde değer kazanmaya devam edeceğini 

düşünüyoruz. Bunların yanında, tasarruf sahipliğinin artışında küçük birikim sahiplerinin sistem içine alınarak 

finansal erişimlerinin mümkün kılınmasının da etkili olacağını düşünüyoruz.” 

 
Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması hakkında: 
 
ING Bank tarafından yaptırılan Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Sabancı Üniversitesi’nden Alpay 

Filiztekin’in gözetiminde IPSOS KMG tarafından 26 ilde her ay tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile yapılan 

görüşmeler sonucunda gerçekleştiriliyor. 18 yaş ve üzeri tüm eğitim ve sosyo-ekonomik grupları kapsayan 

araştırma ile kentsel nüfusun tasarruf sahipliği oranı, toplumdaki tasarruf dinamikleri ve eğilimleri ortaya 

koyuyor.   

 
 
 

 
Ayrıntılı Bilgi için:   
Desibel Ajans 
Ulaş Altuner 
0532 709 71 17  ulas.altuner@desibelajans.com  
 
ING Grubu 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 ikinci yılında 9 

ilde, 152 okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 
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