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Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye 
Örneği

Özet

Hane halkı genelde gelirinin tamamını harcamak yerine bir kısmı ile çeşitli yatırım 
araçlarına yönelerek tasarruf etme yoluna gitmektedir. Tasarruf sahipleri açısından,  
tercihlerinin temelinde bir yandan tasarruflarının değer kaybetmesini önlemek var-
ken, diğer yandan da devamlı ve makul bir gelir elde etme isteği bulunmaktadır. 
Tasarruf tercihleri ise, hane halkının içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar, 
davranış kalıpları, eğitim ve gelir durumu gibi pek çok kişisel, finansal ve çevresel 
faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003 
yılı Hane halkı Bütçe Anketi verilerinden faydalanılarak, Türkiye’de hane halkı tasar-
ruf tercihlerine etki eden faktörlerin multinomial logit yöntemle model tahminlemesi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar üzerine yorumlar yapılarak, sosyoekonomik politi-
kalara katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
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Saving Decisions of Households: 
The Turkish Case 

Abstract

Households usually prefer investing some of their savings into various financial ins-
truments rather than spending their whole income. Individual investors make their 
portfolio decisions based on different perspectives such that on the one hand, they 
want to prevent the loss in the value of their portfolio, on the other hand they try to 
maintain a reasonably high return for their portfolio. The portfolio choices depend 
on social and economic conditions the households live in, their behavior, educati-
on, and income level and also, various other personal, financial and environmental 
factors affect these investment choices. In this paper, we use the data of Turkish 
Household Budget Survey prepared by Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) for 
the year 2003 and, analyze the factors affecting the investment choices of Turkish 
Households by applying multinomial logit models. We make some useful recom-
mendations regarding the investment choices of Turkish Households which may be 
useful for policy makers and monetary authorities.
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