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Tüketicinin 
aklı 
yatırımda

andemi dönemiyle birlik-
te geleceğe dair hissedilen 
kaygı, yatırım konusunu 
iyiden iyiye gündeme taşı-

dı. Ericsson’un Nisan ayında 11 ülkede 
gerçekleştirdiği Keeping Consumer 
Connected raporuna göre, finansal du-
rum konusunda en çok endişe yaşayan 
kesim Z Kuşağı ve ankete katılanların 
yüzde 57’si gelecek krizlere hazırlıklı 
olmak için yapacakları ilk şeyin, fi-
nansal güvenliklerini sağlamak için 
para biriktirmek olduğunu söylüyor. 
Peki, bu yönelim Türkiye’de nasıl sey-
rediyor? 

Türk halkının tasarruf ve yatırım 
alışkanlıklarının şekillenme sürecini 
FODER Yönetim Kurulu Başkanı Atti-
la Köksal şöyle özetliyor: “Türk halkı-
nın yatırım alışkanlıkları özellikle son 
50 yılda dünyada başka hiçbir ülkede 
görülmemiş bir enflasyon ve krizler 
ortamında şekillenmiş olup, eskilerin 
tabiriyle nev-i şahsına münhasır bir 
gelişme sergiliyor. Gerçekten de dün-
yada hiçbir ülkede Türkiye’nin 1971-
2003 yılları arasında yaşadığı, birkaç 
nesli etkileyen, yüzde 13 ile yüzde 125 
oranları arasında değişen bir enflas-
yon ortamı gözlemlenmedi. Güney 
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Pandemi döneminde parayla 
olan ilişkisini gözden geçiren 
tüketici için harcamalar 
kısıldı, yatırımlar arttı. 
Covid-19 ile birlikte tüketicinin 
değişen yatırım alışkanlığını 
raporlayan araştırmalarda 
öne çıkan bulgu ise tasarruf 
yapan gençlerin payının 
artması. 

            u    SULTAN ÖNCÜ ARSLANOĞLU

Amerika ülkelerinde 1980'li yıllar-
da yaşanan yüksek enflasyon ortamı 
nispeten daha kısa sürmüş ve genelde 
hiperenflasyon ve ekonomik çöküşler 
ile sonuçlanmıştır. Bizde ise halkımız 
ortalamada yüzde 50'ler civarında 
olan bu stratoenflasyon ortamını be-
nimsemiş ve ona tam anlamıyla adap-
te olmuş görünüyor. Yüksek enflasyon 
zaman içinde vatandaşlarımızı parasal 
konularda ürkekleştirmiş, onları para-
nın değerinin düşmesine karşı sürekli 
savunmada olmaya şartlayarak kısa 
vadeli yatırımlara ve altın, döviz gibi 
teoride enflasyona ve devalüasyonlara 
karşı birikimleri korumaya yönelik ya-
tırım araçlarına yönlendirmiştir.” 

Türk halkının tasarruf alışkanlı-
ğını ülke ekonomilerinin büyüklüğü 
açısından değerlendirdiğimizde ha-
nehalkı tasarruflarının ne denli düşük 
olduğu göze çarpıyor. Türkiye’deki 
toplam hanehalkı borcu, toplam ta-
sarruflara oranla oldukça yüksek an-
cak içinde bulunduğumuz koşullar bu 
gidişatta bir kırılma yaşanabileceğini 
düşündürüyor. Son dönemde yatırım 
konusunda, henüz farkındalık olarak 
adlandırmak erken olsa da bir eğilim 
yaşandığını söyleyebiliriz. 

YATIRIMA EĞİLİM
McKinsey’nin Türkiye’deki finansal 
karar vericilerin tutumlarının Co-
vid-19 salgını sırasında nasıl gelişti-
ğine dair yürüttüğü araştırmaya göre, 
Nisan ayından Eylül ayına kadar geçen 
sürede birikim yapanların oranında 4 
puan artış görülüyor. Buna karşılık ya-
tırımlarının azaldığını söyleyenlerin 
oranı da düşüşte. Hanehalkı tasarrufu 
ve hanehalkı borcu korelasyonunda 
benzer bir çizgide ilerleyen ülkeler ara-
sında bir kıyaslama yaptığımızda da 
Türkiye’de yatırıma yönelimin yükse-
lişte olduğunu not etmekte fayda var. 

ING Türkiye’nin 26 ilde her ay te-
sadüfi olarak seçilen 800 kişiyle görü-

şerek yayınladığı Tasarruf Eğilimleri 
Araştırması’nın 2020’nin ikinci çeyre-
ği sonuçları da bir kaynak niteliğinde. 
Araştırmaya göre Türkiye’de tasarruf 
sahipliği oranı yüzde 13,4’ten 14,3’e 
yükselmiş durumda. Bu, birikim yap-
ma eğiliminin bir göstergesi ki 2019’un 
son çeyreğinde son üç yılın en dip ora-
nı yaşanmıştı. Tasarrufu olmayan bi-
reyler arasında daha önce tasarruf yap-
mayı denemiş olanların oranı ise yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 46’dan yüzde 
52’ye yükseldi.

Yakın gelecekte tasarruf yapmayı 
planlayanların oranı yükseliş tren-
dinde. Bu kitle içinde gelecek üç ay 
içerisinde tasarruf yapacağını belir-
tenlerin oranı ise geçen dönem ile aynı 
seviyede. Köksal ise bu oranın (yüzde 
16) 2014 yılından beri hemen hemen 
hiç değişmediğinin, bunun sadece bir 
temenni olarak kalmaya devam etti-
ğinin altını çiziyor: “Ben bunu ‘yılbaşı 
bir geçsin, rejime başlayacağım’, ‘Ra-
mazan ayında sigarayı bırakacağım’ 
veya ‘Nisan ayında spora başlayıp yaza 
hazırlanacağım’ türünden, genelde 
gerçekleşmeyen dileklerimizden biri 
olarak görüyorum. Dar gelirli olup, ile-
ride gelirlerinin artmasını ümit eden 
kişiler de bu grupta yer alıyor.”

TASARRUF SAHİPLİĞİNDE 
GENÇLERİN PAYI ARTIYOR
Teknoloji alanında yaşanan gelişme-
ler, mobil bankacılığın gelişmesi ve 
sermaye piyasası alanındaki fintech 
uygulamalarının, bireylerin yatırım 
yapmalarını büyük ölçüde kolaylaştır-
dığını ifade ediyor Köksal. Bu tespiti 
gençlerin tasarruf sahipleri arasındaki 
payının giderek arttığı gerçeğiyle daha 

da anlam kazanıyor. Zira Mayıs ayında 
borsaya girenler arasında 30 yaş altın-
daki yatırımcılarda yüzde 20 artış ya-
şanması bunu destekleyen verilerden 
biri olurken, bir diğer veriyi ING Tür-
kiye’nin araştırması sağlıyor. Araştır-
maya göre tasarruf sahipliğinin yaş da-
ğılımı incelendiğinde en dikkat çeken 
grup 18-24 yaş arası. 2019 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 14’lük bir paya sahip 
bu kitlenin oranı,  bu yılın aynı döne-
minde yüzde 22’ye ulaşmış durumda. 

TASARRUF ARAÇLARI
Bireyler finansal yatırımların önemli 
bir bölümünü bankalardaki kısa vadeli 
hesaplarında ya da nakitte değerlen-
dirmeyi tercih ediyor. En sevilen yatı-
rım aracı ise TL mevduat. Araştırmaya 
göre, tasarruf sahiplerinin tasarruf 
araçları tercihi sıralamasında yastık 
altı altın ve nakit tercihi 6 puan geri-
lerken, TL vadeli hesap (yüzde 15 vs 
yüzde 18) ve döviz vadeli hesap (yüzde 
7 vs yüzde 9) yükseliş kaydetti. Genel 
olarak tasarrufu olmayan bireylerin, 
şayet tasarrufu olsaydı tercih edecek-
leri araçların başını ise yine yüzde 30 
ile yastık altı altın ve nakit çekiyor. 
Bunu, gün geçtikçe daha çok tercih 
edilme eğilimi gösteren yüzde 29’luk 
payıyla sistem içi altın takip ediyor.  

Merkez Bankası Finansal İstikrar 
Raporu’na göre de Mart ayı itibarıyla 
hanehalkı finansal varlıklarının yö-
neldiği alanlar arasında en yüksek payı 
yüzde 10,5 ile yatırım fonları (yüzde 
5,9’luk bölümü emeklilik yatırım fon-
ları) alıyor. Onu, yüzde 4,4 ile borsa/
hisse senetleri; yüzde 3,4 ile dolaşım-
daki para; yüzde 2,3 ile tahvil ve bono-
lar ve yüzde 0,1 ile repo takip ediyor. ■

TASARRUF SAHİPLERİNİN 
ORANI (%)

2019 Ç4  13 

2020 Ç1 13,4

2020 Ç2 14,3 

Baz: 2403

Kaynak: ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri 
Araştırması, 2020 Ç2.

TASARRUFU OLANLARIN TASARRUF YAPMA GEREKÇELERİ
 2020 Ç2  2020 Ç1

Geleceğe yatırım   52  49 

Çocuklarım için 22 23

Beklenmedik durumlara karşı güvence olması için  15  18

Harcama yapmak için toplu para biriktirmek  13 8

/ İleriki dönemde planladığım özel bir harcama için  

Not: Toparlanmak / Maddi durumu düzeltmek için ve Bilmiyorum/Fikrim  

yok diyenlerin oranı 0.   

Baz: 345 

Kaynak: ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması, 2020 Ç2.

Türk halkının 
tasarruf alışkanlığı 
ülke ekonomisinin 
büyüklüğüne kıyasla 
oldukça düşük. 
Ancak hanehalkı 
tasarrufu ve borcu 
korelasyonunda 
benzer bir çizgide 
ilerleyen ülkeler 
arasında Türkiye, 
pandemi döneminde 
yatırıma yönelimde 
yükseliş yaşayan 
bir grafik çiziyor. 
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