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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Gösterge Kış 2016 Sayısı 
Yayınlandı 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin üç aylık yayını olan Gösterge’nin 2016 Kış sayısı 

yayınlandı. Bu sayıda, Türkiye'de Hanehalkı Tasarrufları, Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda 

Siber Suçlar ile Hedefli Yatırım Hesapları başlıklı makaleler yer alıyor. 

 

Türkiye’de hanehalklarının tasarruf oranı ortalama %6-7 civarında 

Türkiye’de yurtiçi tasarruflar son 20 yılda belirgin şekilde azalarak %25’ten 2014 sonunda 

%15’e indi. Toplam tasarruflardaki azalış hanehalkı tasarruflarındaki azalmayla 

ilişkilendirilirken, hanehalkı tasarruflarını artırmaya yönelik çalışmalar önem kazandı.  

 

Hanehalkı tasarruf saiklerini açıklayan ekonomik teorilere de değinilen bu makalede TÜİK 

Hanehalkı Bütçe Anketi kullanılarak Türkiye’deki hanehalklarının tasarrufu incelendi. Veriler, 

2010-2014 döneminde hanehalklarının ortalama tasarruf oranının %6,5 olduğu, bu oranın 

2014 yılında arttığını gösterdi. Raporda tasarruflar ayrıca; hanelerin gelir, çalışma durumu, 

cinsiyet, yaş, eğitim ve yerleşim yerine göre analiz edilerek, tasarrufların dağılımı hakkında 

bulgular veriliyor. 

 

Siber suçlar sermaye piyasaları için sistematik risk yaratıyor 

Yakın zamanda Türkiye’de gündeme gelen siber güvenlik ve siber suç kavramı, internete bağlı 

cihaz sayısının 30 milyara yaklaşmasıyla giderek önem kazandı. Siber suçun ve güvenliğin 

tanımının yapıldığı bu makalede, siber güvenliğin sermaye piyasaları için taşıdığı sistematik risk 

incelendi. Raporda IOSCO’nun 2012 yılında yapmış olduğu ankete katılan borsaların %53’ünün 

siber saldırıya uğradıklarını belirtilirken, bu konuda alınabilecek önlemlere ilişkin önerilere de 

yer verildi. 

 

Hedefli yatırım hesapları ile yurtiçi tasarrufların arttırılması hedefleniyor 

Pek çok ülkede vatandaşları birikime teşvik etmek ve eğitim, sağlık gibi harcamaların yükünü 

hafifletmek için imtiyazlı hesaplar geliştiriliyor. Dünyadaki hedefli yatırım hesaplarını inceleyen 

makalede ayrıntılarıyla irdelenen bu hesaplar, 1970’lerden bu yana sağladıkları vergi 

avantajlarından ötürü gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor.  

 

Ülkemizde ilk kez 2015 yılında çeyiz ve konut hesapları olarak düzenlenen hedefli yatırım 

hesapları, hem vatandaşları erken yaşta evliliğe ve gayrimenkul edinmeye teşvik etmeyi 

amaçlamakta hem de yurtiçi tasarrufları artırarak ülkenin dış finansmana bağımlılığını 

azaltmayı hedefliyor. 
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TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 

ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  


