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TASARRUF SAHİPLİĞİ ORANI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREREK YÜZDE 14,3’E ULAŞTI 

 

YASTIK ALTI BİRİKİMİN YERİNİ 

VADELİ HESAP ALIYOR 

 

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri 

Araştırması”nın 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 

tasarruf sahipliğindeki artış, ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de yükselişine 

devam ederek yüzde 14,3 seviyesine ulaştı. Tasarruf araçları arasında, yastık altı 

altın ve nakitte altı puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda 

toplam beş puanlık artış yaşandı. 

 
ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf 

eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği 

“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın (TTEA) 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını 

açıkladı. Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye’nin 

araştırmasına göre, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 13’e kadar düşen tasarruf sahipliği 

oranı, bu yılın ilk çeyreğinden sonra (yüzde 13,4) ikinci çeyrekte de çıkışını sürdürerek yüzde 

14,3’e ulaştı. 

 

Düzenli tasarruf yapmayanlar gelecek üç ayı hedefliyor 

 

Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında, gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı 

planlayanların oranı 15 puanlık bir artışla yüzde 45’i buldu. TTEA, tasarruf sahibi olmayanlar 

içinde, yakın gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranının da beş puanın üzerinde bir 

artışla yüzde 34,5’e yükseldiğini ortaya koydu. 

 

Yastık altı birikim yeniden 2019 seviyesinde, vadeli hesaplar yükseliyor 

 

Tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında, bu yılın ilk çeyreğinde yastık altı altın 

ve nakitte büyük bir değişim yaşanmış, bu yöntem yedi puan yükselişle yüzde 24’e çıkmıştı. 

İkinci çeyrek ile birlikte yastık altı birikim tercihi bu kez altı puan düşerek 2019 seviyesine 

döndü. Yastık altı birikimin yerini ise üç puanlık artışla yüzde 18’e ulaşan TL vadeli hesap ile iki 

puanlık artışla yüzde 9’a ulaşan döviz vadeli hesap aldı. Yastık altı tercihindeki düşüşün 

ardından ilk sıraya yüzde 21 ile bireysel emeklilik fonları yerleşti. 

 



Tasarruf sahipliği oranı en çok yükselen 18-24 yaş grubu oldu 

 

Tasarruf sahiplerinin yaş dağılımı incelendiğinde en dikkat çeken yaş grubu 18-24 yaş oldu. 

Tasarruf sahipliği geçen yılın aynı döneminde yüzde 11, geçen çeyrekte ise yüzde 14 olan bu 

yaş grubu, bu çeyrekte tasarruf sahipliğini beş puan artırarak yüzde 19’a ulaştırdı ve en 

yüksek tasarruf sahipliği oranına sahip yaş grubu oldu. 

 

Diğer taraftan, çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark, bu 

çeyrek itibarıyla dokuz puana çıktı. Çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği dört puanlık artışla 

yüzde 20’ye yükselirken çocuklu bireylerde ise bir puanlık düşüşle yüzde 11’e geriledi. İster 

çocuklu ister çocuksuz olsun, tasarrufu olmayan tüm bireyler arasında yakın gelecekte 

tasarruf yapma niyetinde olanların oranı ise geçen döneme göre artış gösterdi. Bu oran 

çocuksuz bireylerde yüzde 41 çocuklularda ise yüzde 31’e ulaştı. 

 

Araştırma Künyesi: Tasarruf Eğilimleri Araştırması; 2020 ikinci çeyrek sonuçları, NUTS2 bölgelerinde seçilen 26 ilde, 

2400 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan anketin sonuçlarıdır. Türkiye’deki 18 yaş 

üzeri bireyleri temsil etmek üzere; yaş, cinsiyet, çalışma durumu ve meslek kontrol kotası olarak uygulanmıştır.  

 

ING Türkiye Hakkında: 
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla 

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. ING 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 üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı. 
 

ING Grubu Hakkında: 
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini 

ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri 

sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda 

(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, 

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
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