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TÜRKİYE’DE TASARRUFLARDA VADELİ MEVDUATIN PAYI
YÜKSELDİ
ING Türkiye, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 yılı ikinci
çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 2019’un ikinci çeyreğinde kentsel
nüfusta tasarruf sahipliği oranı yüzde 13.4’e gerilerken, ‘3 ay içinde’ tasarruf
yapacağını söyleyenlerin oranı arttı. Tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf
yapanların oranı yüzde 63’ten yüzde 70’e çıktı. Araştırmada, sistem içi
tasarrufların kompozisyonuna bakıldığında TL cinsi vadeli hesapların payının
artışa geçerek yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldiği dikkat çekti.
ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin
tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS işbirliğiyle 2011 yılının Ekim ayından bu
yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 ikinci
çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre
0.8 puan gerileyerek yüzde 13.4 oldu. Bu gerilemede; bir yandan kurların seyri ve
enflasyondaki olumlu gelişmelerin “ihtiyat saikiyle tasarruf etme ihtiyacı”nda düşüş
yaratması, bir yandan da belirgin hale gelen gelir yetersizliği etkili oldu. Tasarruf
edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise yüzde 63’ten yüzde 70 seviyesine
yükseldi.
Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapacağını söyleyenler arttı
Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf gerçekleştirmeyi planlayanlar
içinde “3 ay içinde” tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 11’den yüzde 14’e
yükseldi. Tasarruf edememe nedenleri geçen çeyrekle aynı kalırken, “yeterli geliri
olmadığı için” tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu dönem de yüzde 80 oldu.
Çocuklu bireyler arasında önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların
oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 seviyesini korurken, bu oran çocuksuz bireylerde
yüzde 8’den yüzde 15’e yükseldi.
TL cinsi ve döviz mevduatlarda artış, yastık altında düşüş var
Araştırmaya göre; bu dönemde bireysel emeklilik fonlarına tasarruf yapanların oranı
yüzde 32’den yüzde 28’e gerilerken, yastık altı altın ve nakit tasarruflar da yüzde
24’ten yüzde 19’a geriledi. Buna karşın TL cinsi vadeli hesapların payının artışa
geçerek yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldiği dikkat çekti. Döviz vadeli hesap
aracını tercih edenlerin oranı da bu dönemde yüzde 6’dan yüzde 13’e yükseldi.

Alper Gökgöz: “Tasarruf etme eğilimini destekleyen ürün ve hizmetler
geliştiriyoruz”
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin
yaptığı değerlendirmede, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine
işaret ederek, tasarruf etmenin bir alışkanlık olduğunu ve ikinci çeyrekte düzenli
tasarruf edenlerde gözlenen artışın Türkiye adına memnuniyet verdiğini söyledi. ING
olarak Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan
Alper Gökgöz, ”Bu hedef paralelinde ING Türkiye’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği
tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, yılın ikinci çeyreğinde 1’inci yaşını
geride bırakırken 550 bin müşteriye ulaştı. Turuncu Ekstra programının bireysel
müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale
ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş
ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon TL’nin
üzerinde tasarruf yaptı” dedi. Alper Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini
çeşitlendirerek, tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine
ekledi.
ING Türkiye Hakkında:
ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact
Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri
- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 şubesi ile hizmet veren ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin
sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve
inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, 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 7 ilde, 310 okulda,
35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan
ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine
geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.
ING Grubu Hakkında:
ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir
finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı
amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING
US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING,
Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri
FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri
arasındadır.
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