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ING Uluslararası Tasarruf Araştırması’na göre ortak birikimi seviyoruz  

 

TÜRKİYE’DE 5 ÇİFTTEN 3’ÜNÜN BÜTÇESİ ORTAK 

 

ING Bank’ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ING Uluslararası Tasarruf 

Araştırması açıklandı. IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya 

göre, Türkiye’de çiftlerin yüzde 59’u yani her 5 çiftten 3’ü, kazancını birlikte 

yönetmeyi tercih ediyor ve birlikte birikim yapmanın ilişkilerine de iyi geldiğini 

düşünüyor.   

 

ING Bank’ın insanların harcama, birikim, yatırım ve para hakkındaki hislerini daha iyi anlamlandırmak 

amacıyla yürüttüğü ING Uluslararası Tasarruf Araştırması’na göre Türkiye’de çiftler kazançlarını birlikte 

yönetmeyi ve birlikte birikim yapmayı tercih ediyor. Her yıl IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen 

ING Uluslararası Tasarruf Araştırması için Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika ve Avusturalya’dan 

toplamda yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülüyor. 

 

Türkiye’de ortak kazanç yönetimi yüzdesi Avrupa ortalamasının üzerinde 

Yayınlanan son sonuçlara göre; Amerikalı çiftlerin yüzde 65’i,  Avustralyalı çiftlerin yüzde 61’i, Avrupalı 

çiftlerin ise yüzde 53’ü kazançlarını birlikte yönetiyor ve birlikte birikim yapıyor. Türkiye ise bu konuda 

yüzde 59’luk bir oranla Avrupa ortalamasının üzerinde ve 13 Avrupa ülkesi arasında 4. sırada yer alıyor. 

Yani Türkiye’de her 5 çiftten 3’ünün kazanç ve harcamaları ortak yönetiliyor ve bu durum ilişkilerini de 

olumlu yönde etkiliyor. Türkiye’de her 10 çiftten 7’si ortak bütçe yönetiminin ve para hakkında 

konuşmanın ilişkilerini ve finansal durumlarını güçlendirdiğini belirtiyor. 

 

Türkiye’de çiftlerin yarısından fazlası ‘Eşimle ortak hesap açarım’ diyor 

Sonuçlara göre, ‘Eşimle ortak banka hesabı açarım’ diyenlerin oranı Türkiye’de Avrupa’ya nazaran daha 

yüksek. Söz konusu oran Türkiye’de yüzde 52.2 iken, Avrupa’da bu oran yüzde 36.6’da kalıyor. Eşiyle 

bütçe toplantısı yapmayı heyecanlı bulanların oranı ise Avrupa’da yüzde 17.4 iken, Türkiye’de yüzde 

25.4. 
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Ortak birikim sahibi çiftler daha mutlu 

Araştırma sonuçları, birikim yapmanın getirdiği konfor hissinin, ilişkilerin genel mutluluğunu da 

etkilediğini ortaya koyuyor. İlişkisinde mutlu olduğunu söyleyen çiftlerin yüzde 55’i kazançlarını ortak 

yönetiyor. Çiftlerin yüzde 72’si ise ortak birikim yapmanın partnerlerine daha yakın hissetmelerini 

sağladığını ifade ediyor. 

 

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, 236 okulda, 800 öğretmene ve 29.000’i aşkın 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 Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır. 
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