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TÜRKİYE’DE BİREYLER BÜTÇELERİNİ 

RAHATLATACAK TEKNOLOJİK ÖNERİLERE AÇIK 
 

ING Grubu tarafından IPSOS araştırma şirketiyle birlikte online gerçekleştirilen 

finansal teknolojiler konulu araştırmanın sonuçları açıklandı. 15 ülkede 14 binden 

fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre Türkiye, bireylerin bütçe planlaması için 

bilgisayar programlarından yardım almaya en olumlu bakan ülkelerin başında 

geliyor. 

 

ING Grubu’nun insanların mobil cihazlardan finansal yönetim davranışlarını daha iyi 

anlamlandırmak amacıyla sekiz yıldır yürüttüğü Mobil Bankacılık Araştırması’nın bu 

yılki özel teması finansal teknolojiler oldu.  Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinin yanı sıra 

ABD ve Avustralya’da 14 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya 

göre Türkiye, bireylerin bir bilgisayar programından harcama alışkanlıklarını 

iyileştirecek öneriler almaya en açık olduğu ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de her 

üç kişiden ikisi bir bilgisayar programı aracılığıyla harcama alışkanlıklarının analiz 

edilip, daha iyi bir bütçe planlaması için öneriler almaktan mutluluk duyacağını 

söylüyor. 

  

Türkiye tavsiyeye açık, ancak direksiyonu bırakıyor diyemeyiz 

İnsanlar bilgisayar programı tabanlı kanallardan harcama alışkanlıkları ile ilgili tavsiye 

almaya olumlu baksalar da araştırma sonuçları, tüm dünyada bireylerin yeni 

teknolojilere adapte olmak için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte paralarının 

kontrolünü ellerinde tutmak istediklerini ortaya koyuyor.  Türkiye’de yüzde 65’lik bir 

kesim bir bilgisayar programı aracılığıyla harcama alışkanlıklarının analiz edilip, daha 

iyi bir bütçe planlaması için öneriler almaktan mutluluk duyacağını söylerken;  konu 

bilgisayarın onlar adına yatırım işlemi yapmasına geldiğinde ‘bundan mutlu olurum’ 

diyenlerin oranı yüzde 30’a geriliyor. Avrupa genelinde de benzer durum söz konusu. 

Tavsiye almaktan mutlu olacağını belirtenlerin oranı yüzde 38 olurken; bilgisayarların 

onlar adına işlem yapmasını isteyenlerin oranı yüzde 18’e düşüyor. 

 



En son teknolojilere sahip olma isteği ön planda 

Araştırma sonuçlarına göre bireyler, bankalarının kendilerine en güncel teknolojik 

seçenekleri sunuyor olmasını bekliyorlar. “Bankalar en son teknolojileri müşterilerine 

sunmalı” diyenlerin oranı Avrupa genelinde yüzde 73,  ABD’de ise yüzde 71 civarında 

seyrederken Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 89’u, en güncel teknolojik 

ürün ve hizmetlerin bankası tarafından sunulmasını talep ediyor. 

  

En güvenilir güvenlik araçları iki faktörlü doğrulama ve parmak izi tanıma 

İki faktörlü doğrulama, bireylerin dijital işlemlerde en güvenilir buldukları güvenlik 

aracı olarak belirtiliyor. ABD ve Avrupa genelinde iki faktörlü doğrulamayı güvenli 

bulanların oranı sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 70 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 79’a 

yükseliyor. Türkiye’de iki faktörlü doğrulama aracını sırasıyla parmak izi tanıma 

(yüzde 72) ve şifre (yüzde 71) izliyor.  

ING Bank Türkiye Hakkında: 

ING Bank 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 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve 

temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi 

ile hizmet veren ING Bank’ın 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, 250 okulda, 32.000 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital 

bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan 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 Grubu Hakkında: 

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 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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