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1. GİRİŞ

Yaklaşık iki yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz 
“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın 
2013 ikinci çeyrek sonuçları belli oldu. Her çeyrekte 
araştırmamızın sonuçlarını açıklarken ayrı bir heyecan 
duyuyorum. Çünkü biz bankaların tasarruf konusunda 
üzerimize düşen önemli görevler olduğuna inanıyorum. 
Biz, ING Bank Türkiye olarak bu konuda elimizden geleni 
yapıyor, topluma değer katacak projeler geliştiriyor ve 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tam da bu bilinçle, 2011 Ekim 
ayında Türkiye’de tasarruf konusundaki veri açığını 
kapatma yolunda “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri 
Araştırması” ile ciddi bir adım attık. 

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”, alanında 
öncü ve bağımsız bir proje olarak iki yıldır kamuoyunun 
oldukça ilgisini çekti. Son bir mutluluk verici gelişmeyi de, 
geçtiğimiz günlerde haber aldık. Uluslararası Halka İlişkiler 
Derneği’nin (IPRA) bu yıl 23’üncüsünü gerçekleştirdiği ve 
uluslararası alanda en itibarlı iletişim ödüllerinden birisi 
olarak kabul edilen “IPRA Altın Küre Ödülleri”nde finalist 
olarak yarıştık ve “İletişim Araştırmaları” kategorisinde 
ödül aldık. Bu ödül bizim için, ulusal anlamda kazandığımız 
başarımızın uluslararası teyidi oldu diyebiliriz. 

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın 
2013 ikinci çeyrek sonuçları yine oldukça ilginç 
değerlendirmeleri beraberinde getiriyor. Genel itibarıyla, 
ülkemizde tasarruf sahiplerinin ekonomik konjonktürü 
oldukça yakından takip ettiğini; tasarruf, yatırım, birikim 
kararlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate 
aldığını gözlemlemeye devam ediyoruz. Araştırmamızın 
sonuçları, bireylerin özellikle 2013’ün ikinci çeyreğinde 
küresel piyasalarda oluşan dalgalanmalar ve bu 
gelişmelerin ülkemize yansımaları noktasında oldukça 
hassas olduklarını gösteriyor. 

“Temel bankacılık stratejisi ‘Türk ekonomisinin büyümesi paralelinde 
bankacılık yapmak’ olan ING Bank’ın “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri 
Araştırması”nın ikinci çeyrek sonuçlarında, TL vadeli hesabın tasarruf 
aracı olarak %46’lık payla araştırma süresince en yüksek seviyesine 
ulaştığını gözlemliyoruz. Kentli nüfus içinde tasarruf sahiplerinin yarısına 
yakınının TL vadeli mevduatını tercih ediyor olması; dış oynaklıklara karşı 
Türkiye’de bankacılık sisteminin ekonomik istikrarın korunması açısından 
oynadığı önemli role işaret ediyor.

2013 yılının ikinci çeyreğinde, 
kentsel nüfusta tasarruf 
sahiplerinin oranı, bir 
önceki çeyreğe göre bir 
puanlık artışla %11 olarak 
gerçekleşti.  Bu çeyrekte de 
tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapma oranının 
%60’ın üzerinde bir seviyeyle tasarrufun bir alışkanlık 
olmaya devam ettiğini görüyoruz. 

Tasarrufu olmayanları incelediğimizde, gelecekte tasarruf 
yapmayı planlayanların oranı %34 olarak gerçekleşti. 
Bunların içinde %87’isine yakını da üç aydan sonraki 
dönemde tasarruf yapmayı planladığını belirtiyor. Bu 
noktada yine küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve 
bunun ülkemize etkilerinin yanı sıra, bireylerin geleceğe 
ilişkin kısa, orta ve uzun vadedeki beklentilerinin de 
hesaba katılması gerekir diye düşünüyorum. Zira 
anketlerimize katılan ve tasarruf yapmayan bireylerin, 
“Gelecekte tasarruf yapmak” noktasında genel olarak “üç 
ay sonrası”nı işaret etmekte olduklarını gözlemliyoruz. 
Tasarruf noktasında bireylerin geliri, en önemli faktör 
olarak öne çıkmaya devam ediyor. 

Araştırma sonuçları çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği 
oranının (%7) çocuksuz bireylere (%17) göre daha düşük 
olduğunu ortaya konuyor. Çocuklu bireylerde tasarruf 
sahipliği oranının daha düşük olmasının altında çocuğun 
yaşının ve okullu olup olmadığının belirleyici olduğunu 
görüyoruz. Özellikle 0-5 yaş grubu çocuğu olanların daha 
çok tasarruf etme eğiliminde görünmekte. Tasarruf sahibi 
olmayan çocuklu bireylere baktığımızda ise çocuklarının 
en çok 11-18 yaş grubunda kümelendiğini görüyoruz. Bu 
kümelenme bize çocukların okullaşmasıyla tasarruf etme 
olasılığının azaldığına işaret ediyor. 

1.1 Önsöz

PINAR ABAY

GENEL MÜDÜR
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Tasarrufun en önemli nedeni bu çeyrekte “ileriki bir özel 
harcama” çıkarken, sırasıyla “çocukların geleceği” ve 
“beklenmedik durumlara karşı güvence” belirtilmiştir.  

Araştırmamıza katılanlar arasında tasarruf araçları 
tercihlerinin gelişimine bakıldığında, yine ikinci çeyrekteki 
makroekonomik ve finansal gelişmelerin bireylerin tasarruf 
tercihlerine olan etkileri hakkında tahmin yürütebiliyoruz. 
Bu doğrultuda, 2013’ün ikinci çeyreğinde TL vadeli 
hesabın tasarruf sahiplerince tercih edilme oranının 
yeniden arttığını ve araştırmamızın yapılmaya başlandığı 
Ekim 2011 döneminden beri en yüksek değerine ulaştığını 
görüyoruz. Tasarruf sahiplerinin nerdeyse yarısına yakını 
ikinci çeyrekte (%46) TL vadeli hesabı tercih ederken, onu 
%14 oranıyla yastık altı nakit tercihi takip ediyor. Kentli 

nüfus içinde tasarruf sahiplerinin yarısına yakınının TL 
vadeli mevduatını tercih ediyor olması; dış oynaklıklara 
karşı Türkiye’de bankacılık sisteminin ekonomik istikrarın 
korunması açısından oynadığı önemli role işaret ediyor. 
Bu tercihler daha çok son dönemde gerçekleşen faiz 
artışları ve küresel belirsizliklerin yükselmesine bağlı 
olarak, tasarruf sahiplerinin en güvenilir yatırım aracına 
yönelmesi ile açıklanabilir.

Ülkemiz, tasarruf oranı bakımından dünyada alt sıralarda 
yer alıyor. Öte yandan yüksek oranlı sürdürülebilir 
büyüme için iç tasarruf oranlarının artması gerektiği 
biliniyor. Tasarruf artışını teşvik etmek için çeşitli 
ekonomik tedbirler tartışılıyor, bazı  uygulamalar devreye 
sokulmaya çalışılıyor.
 
Bu süreçte tasarruflarla ilgili  veri ihtiyacı da artıyor. 
TÜİK’in özellikle son yıllarda ekonomik konularla ilgili 
istatistik üretiminde ciddi gelişmeler sağladığı açık. 
Bununla birlikte tasarruf eğilimleri ve tasarruf düzeyi 
hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu söylemek zor.
 

T.C. Merkez Bankası ve BBDK tarafından yayınlanan 
bankacılık sistemi içindeki tasarruflara ilişkin veriler 
önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte,  ülkemizdeki 
‘ortalama birey’in geliri ve tasarrufları arasındaki ilişkiyi 
bir trend olarak izlemek, bu konudaki araştırmacılara ve 
politika yapıcılara katkı sağlayacaktır. 
 
İşte bu araştırmayla, ülkemizdeki ‘ortalama birey’in 
tasarruf yapıp yapmadığı, tasarruf yapma veya yapmama 
nedenleri, en çok kullanılan tasarruf araçları, bireysel 
gelirler, aylık tasarruf oranı ve  nakte dönüştürülebilir 
tasarruf miktarı 3’er aylık bazlarda düzenli  olarak 
incelenmektedir. Amaç, ülkemizde tasarruflarla ilgili bilgi 
ihtiyacına katkı sunmaktır.

1.2 Türkiye’de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı Niçin Yapıyoruz?

Pınar Abay
ING Bank Genel Müdürü
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2. ELDEKİ VERİLER NE SÖYLÜYOR

2.1 Tasarruf Sahipliği ve Nedenleri

Kentli nüfusun %89’unun tasarrufu yok

Gelir yetersizliği tasarrufun önündeki en önemli engel

•	2013 ikinci çeyrekte, kentsel nüfusta tasarruf 
sahiplerinin oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık 
artışla   %10,9 oldu. 

•	Tasarrufu olmayıp gelecekte tasarruf yapmayı 
planlayanların oranı, 2013 ikinci çeyrekte %34.

•	Gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların sadece 
%13’ü, ilk 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlıyor.

•	Tasarruf yapmayanlar arasında, yeterli gelir sahibi 
olmama %83 ile en önemli nedendir. 

•	İkinci sırada “borçlarımdan dolayı”, üçüncü sırada ise 
“tasarrufa ihtiyaç duyulmaması” nedenleri gelmektedir.

Not: Soru formunda “tasarruf yapma” ve “tasarruf yapmana” nedenlerine 
ilişkin sorular 2013 2. çeyrek’ten itibaren yeniden düzenlenmiş; soru 
seçenekleri artık okunmamaya ve gelen cevaplar uygun seçenekler 
altında kodlanmaya; ayrıca en önemli ve diğer nedenler olarak 
ayrıştırılmaya başlanmıştır.

Not: En önemli neden toplam 100’dür. Başka nedenler ‘çoklu cevap’ 
olduğu için toplam %100’ olmayabilir. 

Tasarruf Sahiplerinin Oranı (%)

Tasarrufu Olmayanlar

Tasarrufu Olmamasının Nedeni (%)

12,2 
14,7 

9,7 10,9 

2012-3.Çeyrek 2012-4.Çeyrek 2013-1.Çeyrek 2013-2.Çeyrek 

Tasarrufum var 

Tasarrufum var 

34,4 

65,6 

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı 
planlıyor musunuz? (%) 

Evet Hayır 

13,3 

86,7 

3 ay içinde mi, 3 aydan sonraki dönemde 
mi planlıyorsunuz? (%) 

3 ay içinde 3 aydan sonra 

Evet, diyenler 

7 

4 

4 

2 

1 

1 

Yeterli gelirim olmadığı için 

 Borçlarımdan dolayı 

 Tasarrufa ihtiyacım olmadığı, yani 
yeterli varlığa sahip olduğum için 

Tasarruf yapma çabasına girmek 
istemediğim için 

  Çalışmadığım için 

 “Para” ve türevleri değil de farklı 
yatırımlarım olduğu için 

Önceki birikimleri hedefime 
ulaşmadan harcamak zorunda 

kaldığım için 

Kira ödemem var 

Cevap yok 

En önemli 
Başka 

83

6

2

2

2

1
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Çocuklu  bireylerde tasarruf sahipliği oranı daha düşük

Çocuklu bireylerde çocuk yaşları

Tasarruf Sahiplerinin Oranı (%)
Çocuğu olanlar sadece

Tasarrufu Olmayanlar
(Çocuğu olanlar sadece)

Toplam Çocuklular Tasarruf Sahibi Çocuklular Tasarruf Sahibi Olmayan
Çocuklulular

Tasarruf Sahiplerinin Oranı (%)
Çocuğu olmayanlar sadece

Tasarruf Sahiplerinin Oranı (%)
Çocuğu olmayanlar sadece

•	Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği oranı, çocuksuz bireylere göre daha düşük.

•	Tasarrufu olmayan çocuklu bireylerin %28’i gelecekte tasarruf yapmayı planlarken, bu oran tasarrufu olmayan        
çocuksuz bireylerde %48’e çıkıyor.

•	Çocuklu bireylerin %43’ünün 11-18 yaş arasında, yani ortaöğretim çağında çocuğu var.

•	Tasarruf sahibi olan çocuklu bireylerin ise %40’ının 0-5 yaş arasında çocuğu var.

•	Tasarruf sahibi olmayan çocuklu bireylerin %44’ünün 11-18 yaş arasında çocuğu var.

10 
12 

9 
7 

2012-3.Çeyrek 2012-4.Çeyrek 2013-1.Çeyrek 2013-2.Çeyrek 

16 
19 

11 
17 

2012-3.Çeyrek 2012-4.Çeyrek 2013-1.Çeyrek 2013-2.Çeyrek 

28 

72 

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı 
planlıyor musunuz? (%) 

Evet Hayır 

13 

87 

3 ay içinde mi, 3 aydan sonraki dönemde 
mi planlıyorsunuz? (%) 

3 ay içinde 3 aydan sonra 

Evet, diyenler 
48 

52 

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı 
planlıyor musunuz? (%) 

Evet Hayır 

13 

87 

3 ay içinde mi, 3 aydan sonraki dönemde 
mi planlıyorsunuz? (%) 

3 ay içinde 3 aydan sonra 

Evet, diyenler 

27% 

28% 

43% 

33% 

33% 

0-5 yaş 

6-10 yaş 

11-18 yaş 

19-25 yaş 

25+ yaş 

40% 

31% 

30% 

23% 

23% 

0-5 yaş 

6-10 yaş 

11-18 yaş 

19-25 yaş 

25+ yaş 

26% 

28% 

44% 

34% 

33% 

0-5 yaş 

6-10 yaş 

11-18 yaş 

19-25 yaş 

25+ yaş 
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Çocukların yaş dağılımı 

Tasarruf yapmak aslında bir alışkanlık

Düzenli tasarruf yapma oranı (tasarruf sahipleri içinde)

 Düzenli tasarruf yapmayanların içinde

•	Tasarruf sahiplerinin çoğunluğu düzenli tasarruf yapmaya devam ederken, bu oran 2013’ün ikinci çeyreğinde azaldı.

•	Düzenli tasarruf yapmayanların içinde, önümüzdeki üç ayda tasarruf yapacağını söyleyenlerin oranı ise arttı.

•	Toplam çocukların %13’ü 0-5 yaş arasında, %13’ü 6-10 yaş arasında, %25’i, 11-18 yaş arasında, %19’u 19-25 yaş 
arasında ve %30’u 25 yaş üstündedir.

•	Tasarruf sahibi olan bireylerin çocuklarının ise %25’i 0-5 yaş arasındadır.

•	0-5 yaş arasındaki çocukların %14’ü, 6-10 yaş arasındaki çocukların %92’si, 11-18 yaş arasındaki çocukların %93’ü, 
19-25 yaş arasındaki çocukların %50’si ve 25 yaş üstündeki çocukların %4’ü bir okula devam etmektedir.

Toplam çocukların yaş dağılımı Tasarruf  sahibi bireylerde 
çocukların yaş dağılımı

Tasarruf sahibi  olmayan
bireylerde çocukların yaş dağılımı

13% 

13% 

25% 19% 

30% 

0-5 yaş 6-10 yaş 11-18 yaş 

19-25 yaş 25+ yaş 

25% 

17% 

18% 

18% 

22% 

0-5 yaş 6-10 yaş 11-18 yaş 

19-25 yaş 25+ yaş 

12% 

13% 

26% 19% 

31% 

0-5 yaş 6-10 yaş 11-18 yaş 

19-25 yaş 25+ yaş 

60% 40% 

2012 – 3. çeyrek 

Evet 

65% 

35% 

2012 – 4. çeyrek 

Evet 

68% 

32% 

2013 – 1. çeyrek 

Evet 

62% 
38% 

2013 – 2. çeyrek 

Evet 

2012 – 3. çeyrek 2012 – 4. çeyrek 2013 – 1. çeyrek 2013 – 2. çeyrek 

Geçen 3 ay içinde  tasarruf  yaptınız mı? 43,0% 37,1% 29,3% 51,1% 

Gelecek 3 ay içinde  tasarruf  yapacak mısınız? 42,6% 55,9% 50,8% 65,6% 
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Tasarrufun en önemli nedeni “ilerideki özel harcama”

Tasarrufun Nedeni (%)

İleriki Özel Harcama 

Çocukların Geleceği 

Beklenmedik Olaylara Güvence 

Geleceğe yatırım 

Emeklilik/yaşlılık dönemi 

Ev /arsa almak için 

Yakın Dönemde harcamaları Borçsuz yapmak için 

İş/Kariyer hedefleri için 

Diğer 

En önemli 

Not: En önemli neden toplam 100’dür. 

%24.8

%23.3

%13.8

%10.4

%8.1

%7.9

%5.4

%2.7

%3.7
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2.2 Tasarruf Araçları Tercihi

En çok tercih edilen tasarruf aracı TL vadeli hesap, altın ve yastık altı nakit

TL vadeli hesabın tercih edilme oranı tekrar arttı

Tasarruf Araçları

Tasarruf Araçları

Not: ‘Çoklu cevap’ olduğu için bu kalemlerin toplamları sırasıyla %118 ve %115 olmuş ancak karşılaştırmalı analiz için hepsi toplam %100 olacak 
şekilde yeniden ağırlıklandırılmıştır.

•	Tasarruflarda tercih edilen araçlar sıralamalarında, 2013’ün ikinci çeyreğinde ilk sırayı TL vadeli hesap aldı. Tasarruf 
sahiplerinin yaklaşık yarısı TL vadeli hesabı tercih ettiğini ifade etmektedir.

•	İkinci sırada yastık altı nakit gelmektedir. Yine altın vb. tasarruf araçları arasında ilk sıralarda yer almaya devam etmek-
tedir.

22 21 
19 

14 13 

5 4 
2 1 

24 

17 

25 

8 

14 

4 5 
3 2 

16 
18 

26 

11 12 
8 

3 3 3 

11 
14 

46 

5 

11 

6 4 3 
1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Altın veya 
diğer değerli 
taş ve metal 

Yastık altı 
döviz veya TL 

(nakit) 

TL vadeli 
hesap 

Vadesiz hesap Bireysel 
emeklilik fonu / 
hayat sigortası 

Döviz vadeli 
hesap 

Fonlar Hisse senedi Hazine 
bonosu / 

Devlet tahvili 

2012-3.çeyrek 2012-4.çeyrek 2013-1.çeyrek 2013-2.çeyrek2 

Not: ‘Çoklu cevap’ olduğu için bu kalemlerin toplamları sırasıyla %134, %118, %115 ve %122 olmuş ancak karşılaştırmalı analiz için hepsi toplam 
%100 olacak şekilde yeniden ağırlıklandırılmıştır.

16 18 

26 

11 12 
8 

3 3 3 

11 
14 

46 

5 
11 

6 4 3 1 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

Altın veya 
diğer değerli 
taş ve metal 

Yastık altı 
döviz veya TL 

(nakit) 

TL vadeli 
hesap 

Vadesiz hesap Bireysel 
emeklilik fonu / 
hayat sigortası 

Döviz vadeli 
hesap 

Fonlar Hisse senedi Hazine 
bonosu / 

Devlet tahvili 

2013-1.çeyrek 2013-2.çeyrek 
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2.3 2013 2. ÇEYREK SONUÇLARI

2013 2. Çeyrek Sonuçları

•	Kentli 18 yaş üstü nüfus içinde tasarruf sahiplerinin oranı %11 civarında.

•	Çocuğu olanlarda tasarruf sahipliği daha düşük kalmaya devam ediyor.

•	Tasarrufu olmayanların yaklaşık 3’te 1’i gelecekte tasarruf yapmayı planlıyor. Ancak bunlar arasında ilk 3 ay içinde tasar-
ruf yapmayı planlayanlar sadece %13.

•	Gelir en önemli tasarruf kısıtlayıcı faktör olarak önde kalmaya devam ediyor.

•	Tasarruf yapmak bir alışkanlık ancak 2013’ün ikinci çeyreğinde bu oran azalıyor.

•	Tasarrufun en önemli gerekçesi “ilerideki özel harcama” ve “çocukların geleceği”.

•	Bu dönemde TL vadeli hesap ve yastık altı nakit en çok tercih edilen tasarruf araçları.
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izle-
mektir. 

NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile görüşülüyor. 

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) kullanılıyor.

Yaş, cinsiyet, çalışma durumu ve meslek kontrol kotası olarak uygulanıyor. 

2013 2. çeyrekten itibaren bireylerin yaşam tarzları ve tasarruf alışkanlıklarını anlamaya yönelik yeni sorular eklenmiştir. Çe-
şitli tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları ile ilgili ifadeler sorularak bir segmentasyon (kümeleme) analizi  yapılacak olup, 
kamuoyu çeşitli kümelere ayrılarak bu kümelerin sosyo-demografik özellikleri ve tasarruf alışkanlıkları incelenmesi hedeflen-
mektedir. Sonuçlar sonraki 3. çeyrekten itibaren yayınlanacaktır.

3. METoDOLOJİ

3.1 Amaç ve Yöntem

3.2 Demografik Bilgiler

Yaş Eğitim

Sosyo-ekonomik StatüCinsiyet

17% 

25% 

21% 

17% 

19% 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55+ 

51% 

49% 

Kadın 

Erkek 

64% 

24% 

12% 

İlköğretim mezunu 

Orta öğretim mezunu 

Yükseköğretim 
mezunu 

25% 

34% 

31% 

10% 

AB 

C1 

C2 

DE 
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Medeni Durum Konut Tipi

Çocuklu: %67,7 Ortalama çocuk sayısı:  2,6 Ortalama okuyan çocuk sayısı:  1,3

Hane Halkı Tipi

3.3 Tasarrufun Tanımı

Tasarruf, sözlük anlamı itibarıyla “sarf edilmeyen” 
anlamına geliyor. Bu araştırma kapsamındaki 
TASARRUF ise şu kalemleri içeriyor: 

•	Bankalarda	 duran	 TL	 veya	 döviz	 cinsinden	 vadeli	
hesaplar	
•	Bankalarda	 ve/veya	 aracı	 kurumlarda	 duran	 hisse	
senedi,	 hazine	 bonosu,	 devlet	 tahvili	 gibi	 menkul	
değerlerin	parasal	tutarı	
•	Bankalarda	duran	yatırım	hesapları	ve	katılım	fonları	
•	Bireysel	emeklilik	fonları	

•	Bankalarda	 vadesiz	 hesapta	 /	 likit	 fonda	 TL	
veya	 döviz	 cinsinden	 duran	 miktarın	 o	 ay	 içinde	
harcanmayan/harcanmayacak	bölümü
•	Cüzdan,	kasa,	yastık	altında	duran	paranın	(döviz,	
altın	dahil)	o	ay	içinde	harcanmayan/harcanmayacak	
bölümü	

Araştırmaya katılanlara, bu tanıma uygun olarak 
tasarrufları olup olmadığı soruluyor.

Yalnız yaşıyor

Anne / babasıyla birlikte yaşıyor

Tek ebeveyn ve çocuklu

Evli ve çocuklu

Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuklu

Evli ve çocuksuz

Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuksuz

5,2% 

20,6% 

2,5% 

64,8% 

0,4% 

6,3% 

0,2% 

Yalnız yaşıyor 

Annebabasıyla birlikte yaşıyor 

Tek ebeveyn ve çocuklu 

Evli ve çocuklu 

Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuklu 

Evli ve çocuksuz 

Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuksuz 

71,2% 

24,5% 

4,3% 

Evli 

Bekar 

Dul/boşanmış 

60,9% 

33,3% 

5,8% 

Kendi evimiz 

Kira 

Lojman/Geniş 
ailenin evi  
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4. EKONOMİST YORUMU

İkinci çeyrekte kentsel nüfusta tasarruf 
sahipleri oranı %10.9’a yükseldi ve tüketici 
güveninden kısmen ayrışarak iç talepte 
yavaşlamaya işaret etti…

Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırmasının temel 
eksenini oluşturan kentsel nüfusta tasarruf sahipliği 
oranı ile tüketici güveni arasındaki ters ilişkinin kısmen 
bozulduğu yılın ikinci çeyreğinde 18 yaş üstü nüfusta 
tasarruf sahiplerinin oranı %9.7’den %10.9’a yükseldi. 
Bu veri iç talebe dair büyümede ivme kaybına işaret 
ederken, tasarrufu olmayan ve gelecekte yapmayı 
planlamayanların oranının %58.4 ile yüksek düzeyini 
koruması dikkat çekti. İkinci çeyrek aslında çok ilginç 
bir dönem oldu. Nisan ayındaki hızlı düşüşle Mayıs 

başında tarihsel dip seviyelerine gerileyen faizler 8 
Mayıs sonrasında Amerikan Merkez Bankası’nın parasal 
genişleme politikasını bu yıl daraltacağı kaygısının 
artmasıyla diğer gelişmekte olan ülkelerle beraber hızlı 
bir yükselişe geçti. Kur aynı dönemde hızla arttı. Nisan ile 
Haziran sonu arasında iki yıllık tahvil faizi neredeyse %2.5 
puan artarken, dolar kuru %7.6 yükseldi. Temmuz başı 
itibarıyla da göreli biraz daha sakin ancak uluslararası 
piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü, yeni dengenin henüz 
oluşmadığı bir dönem yaşıyoruz. 

2. çeyrekte anket formundaki değişiklikler nedeniyle 
özellikle tasarruf davranış nedenleri ile ilgili geçmişle ilişkili 
yorum yapmak mümkün değil ve yeni serinin oluşması 
biraz zaman alacak. Ancak tasarruf araçları tercihlerinin 
gelişimine baktığımızda TL vadeli hesabı tercih edenlerin 
oranının ikinci çeyrekte çok hızlı bir şekilde %46’ya 
kadar sıçraması dikkat çekiyor. Bu kısmen yukarda 
değinilen faiz artışı ve küresel belirsizliklerin artmasına 
bağlı olarak tasarruf sahiplerinin en güvenilir yatırım 

Sengül Dağdeviren
Başekonomist, ING BANK

Prof.Dr. Alpay Filiztekin
Sabancı Üniversitesi
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aracına yönelmesi ile açıklanabilecek olup, bir yandan da 
bankacılık dışı finans sisteminin gelişme potansiyeline 
dair ekonomik istikrarın ve risk iştahının ne kadar önemli 
olabileceğini düşündürüyor. Diğer dönemlerde olduğu 
gibi altın veya diğer değerli metal, taş tercihinin altın 
fiyatlarını ikinci çeyrekte de çok yakından izleyerek 
hızla gerilemesi ise yatırım tercihlerinde piyasa fiyat 
hareketlerinin çok yakından izlendiğini bir kez daha teyit 
etti. Yılbaşından bu yana yeni uygulanan devlet katkısının 
da desteğiyle bireysel emeklilik sistemine katılımların 
artmaya devam ettiği bir ortamda  yatırım tercihleri içinde 
bireysel emeklilik/hayat sigortası kaleminin oranının 
düşüyor olması ise ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor. 
Ancak temel olarak yatırım tercihleri içinde uzun 
vadeye kayışın ancak istikrarlı büyüme (gelir artışı) ile 
gerçekleşebileceğini ve 2013’ün ilk yarısında büyümenin 
zayıf seyrettiği gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde 
bu gelişimi yorumlamak mümkün olabilir. Diğer bir 
deyişle büyümenin zayıf seyretmesi uzun vadeli tasarruf 
eğiliminin azalmasında etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla 
tasarruf tabanının genişlemesinde bireysel emeklilik 
fonuna atfedilen rolün ancak istikrarlı ve yüksek büyüme 
ortamında daha fazla katkı sağlayabileceğini söylemek 
de çok iddialı bir önerme olmayacaktır.

Sonuç olarak Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırması 
kapsamında izlediğimiz kentsel nüfusta tasarruf sahipleri 
oranı tüketim harcamalarındaki döngüsel gelişimin 
güçlü bir göstergesi olmaya devam ederken, yılın ikinci 
çeyreğinde önceki döneme göre tüketim talebinde belirgin 
bir ivmelenme olmadığına hatta bir miktar büyümede 
yavaşlama olabileceğine işaret ediyor. İkinci çeyreğin 
yurtiçi ve yurtdışı finans piyasalarında uzun zamandır 
görülen en olumlu ortamdan hızla (hatta panik bir şekilde) 
bir çöküşe geçilen, diğer bir deyişle oynaklığın ciddi 
anlamda arttığı bir dönem olması verinin hassasiyetini 
biraz azaltmış olabilir. Ancak anket sonuçlarında özellikle 
TL vadeli mevduat tercihindeki artış dış oynaklıklara karşı 
Türkiye’de bankacılık sisteminin istikrarın korunması 
açısından oynadığı önemli rolün bir göstergesi sayılabilir.  

* Emeklilik Gözetim Sistemi verilerine göre 2012 sonunda 3.1 milyon düzeyindeki BES sistemindeki katılımcı sayısı 28 Haziran itibarıyla 3.7 
milyona yaklaşmış bulunuyor.

Sengül Dağdeviren
Başekonomist, ING BANK

Prof.Dr. Alpay Filiztekin
Sabancı Üniversitesi
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info@tasarrufegilimleri.com

ING Bank girişimi ile hayata geçirilen 
“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”, 
Sabancı Üniversitesi gözetiminde yürütülmekte, 

saha araştırması IPSOS KMG tarafından yapılmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı ku-
rumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta-
dır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere daya-
nılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”


