SiGORTA
OKURYAZARLIK
ARAŞTIRMASI

Bu araştırma

tarafından yapılmıştır.

Finansal anlamda parayı kontrol etmek ve doğru değerlendirmek çok önemli.
Ancak günümüzde bu yetkinlik tek başına yeterli değil. Mutlu bir gelecek için
finans dünyasının temel finansal kavramlarını bilmek ve parasal işlemleri bu
kavramlar temelinde yürütmek kadar tasarruf bilinci de kritik önem taşıyor. Bu
noktada Sigorta okuryazarlığı konusunun detaylarıyla incelendiği bir araştırma
gerçekleştirdik ve bu raporu hazırladık. Bilindiği üzere sigorta okuryazarlığı;
kişinin maddi tasarruflarını kullanırken ya da yönetirken sigorta dünyasının temel
gerçekleri doğrultusunda hareket edebilmesini sağlayan yetkinliğin ismidir.
Biz de Katılım Emeklilik olarak faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve
teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmeti anlayışımız ile, Türkiye genelinde
yaptığımız sigorta okuryazarlığı araştırmasıyla ülkemizin sigorta alanındaki
yetkinliğini ortaya çıkartmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin mali disiplininin devamı
açısından “sigorta okuryazarlığı” konusunun çok önemli olduğunu düşünüyor,
insanlarımızın tasarruflarını doğru değerlendirmelerinin sadece kendileri için değil
ülkemizin geleceği içinde son derece gerekli olduğuna inanıyoruz.
Raporumuzun temelini oluşturan araştırmamızı hazırlarken Türkiye sigorta sektörü
için yeni bir zemin oluşturmayı ve sektörümüzün, paydaşlarımızın farkındalığını
arttırmayı ve insanımızın yapacağı tasarruflar konusunda bir başucu kaynağı
oluşturmayı amaçladık.
Türkiye’nin sigorta bilincini derinlemesine inceleyen bu rapor aynı zamanda
ülkemizin sigorta sektörü konusunda taşıdığı potansiyele de ışık tutmaktadır.
Rapor, Türkiye’nin sigorta sektörü potansiyelini tüm detaylarıyla ortaya koyarak,
sektör fırsatlarını ve sorunlarını somut olarak sunmaktadır.
Katılım Emeklilik olarak, “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması Raporu”nun sigorta
konusunda bilinçlenmek isteyen kişilere olduğu kadar sektörümüze yatırım
yapacak kişi ve kurumlara da kılavuzluk edecek önemli bir kaynak olmasını ve
sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmasını dileriz.
Saygılarımla
Ayhan Sincek
Genel Müdür
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
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AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışma,
Türk halkının sigorta,
risk ve emeklilik ile ilgili
konulara yönelik algısının
ölçülmesi hedefiyle
gerçekleştirilmiştir.

1

YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI

18 yaş üzeri
Türkiye geneli ile
805 görüşme

2

NUTS1 Bölgeleri

İl

Görüşme Sayısı

%

İstanbul

İstanbul

148

18,4

Akdeniz

Adana

104

12,9

Ege

İzmir

102

12,7

Gaziantep

85

10,6

Ankara

79

9,8

Doğu Marmara

Bursa

77

9,6

Batı Karadeniz

Samsun

44

5,5

Orta Anadolu

Kayseri

41

5,1

Ortadoğu Anadolu

Malatya

38

4,7

Batı Marmara

Balıkesir

37

4,6

Doğu Karadeniz

Trabzon

27

3,4

Kuzeydoğu Anadolu

Erzurum

23

2,9

805

100,0

Güneydoğu Anadolu
Batı Anadolu

Toplam

Türkiye genelini temsilen, NUTS1 (Avrupa Birliği Bölgesel

Soru formu, ERA Research&Consultancy tarafından

İstatistik Sistemi) düzeyinde seçilen 12 ilde yaşayan, 18 yaş

hazırlanmıştır.

ve üzeri kadın ve erkeklerle 10 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri
arasında telefon görüşmeleri yapıldı. Araştırmada hata payı

Araştırmanın saha çalışması ise Optimist Araştırma

yüzde 95 güven düzeyinde ± yüzde 3.5’tir.

tarafından gerçekleştirildi.

3

4

EKONOMiK
DURUM ALGISI

5

GELECEK 12 AY İÇİN EKONOMİK DURUM BEKLENTİLERİ

Dünyadaki, ülkemizdeki ve hanelerdeki
ekonomik durumun gelecek 12 ayda
nasıl olacağına dair sorular soruldu.

Değişmeyecek

%26.1
%11.2 %0.2

%20.0

%16.5

Daha iyi olacak

%0.1

Daha kötü olacak

Fikri yok

%32.7
%16.1
%0.1

%62.5

%63.4

%51.1

Dünyadaki ekonomik durumun daha iyi

Ülkemizde ekonomik durumun daha

Hanelerdeki ekonomik durumun daha

olacağına inananların oranı, erkeklerde

iyi olacağına inananlar arasında da

iyi olacağını düşünenlerin çoğunluğu

ve çalışanlarda daha yüksek.

erkekler ve çalışanlar yüksek bir orana

erkekler ve çalışanlardan oluşuyor.

sahip. Daha kötü olacağına inanan yüzde

Ankete katılan bireylerin yüzde 51,1’i

63,4’lük kitlenin A sosyo-ekonomik

DE sosyo-ekonomik statüde ve üç

statüye sahip olduğu ve üç büyük ilde

büyük ilde yaşıyor.

yaşadığı görülüyor.

6

TASARRUF DENİNCE AKLA GELENLER

Tasarruf denilince

aklınıza ne geliyor?

%17.6

%12.9
%11.1

%10.3
%8.7
Gereksiz/

Kısıtlamak/
Kısıtlı
kullanmak/
Para
biriktirmek

Elektrik
tasarrufu

Her şeyden
kısıtlamak

Harcamalardan
kısmak/

Lüzumsuz
harcamalar
yapmamak/
İhtiyacın
dışına
çıkmamak

%7.7

Su
tasarrufu

%7.3
Fazla para
harcamamak/

Giderleri
azaltmak/

Az harcamak/

İhtiyaçlardan
kısmak

Az masraf
yapmak

Tasarruf denilince akla ilk neyin geldiği sorulduğunda katılımcıların yüzde 17,6’sı soruyu, para biriktirmek olarak cevaplıyor.
Bu kitlenin yüzde 25’i 18-24 yaş arasındayken yüzde 25’i ise 45-54 yaş aralığında.

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.

Baz=805
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TASARRUF YAPMA DURUMU
Gıda ve diğer zorunlu
harcamalardan sonra
elinde para kalanlar

Hanenin aylık harcamaları dışında tasarruf
yapabilenler

%38.0

%28.7

Gıda ve zorunlu harcamalardan sonra

Aylık harcama dışında tasarruf yapan yüzde 28,7’lik oran evli değil ve orta ve

ellerinde para kalan yüzde 38’lik oranın

yüksek eğitim düzeyinde ve çalışan kesimden oluşuyor. Bu çalışanlar ise A, B ve

54 yaş altında ve erkekler olduğu

C1 sosyo-ekonomik statüye sahip.

görülüyor. Bu kitle ise evli olmayan,
orta ve yüksek eğitim düzeyindeki

Baz = 805

çalışanlar. Sosyo-ekonomik statüleri ise
A, B ve C1 sınıfına ait.

Şu anki geliriyle tasarruf yapabilmenin daha kolay olduğunu düşünenlerin
erkeklerde daha yüksek bir orana sahip olduğu görülüyor.
Yüzde 55,8’lik kitle ise tasarruf yapmanın kolay olmadığını belirtiyor.

Kolay

Kolay değil
Hiç kolay
değil

%19.9

5 üzerinden ortalama= 2,41
Baz = 805

8

Baz = 231 (Tasarruf yapanlar)

%13.0

%35.9

Ne kolay ne
de kolay değil

%29.4

Çok kolay

%1.7

TASARRUFLARIN NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİ
Tasarruflarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

%54.5
45.7
%54.3 %Bankada
Bankada
değerlendirmiyorum

değerlendiriyorum

% 60.0
Bankada
değerlendirmiyorum

%33.3
Vadeli
hesap

%6.7
Vadesiz
hesap

%23.4
%19.9
%12.6
Para
biriktiriyorum,
TL olarak

Bireysel
Emeklilik
fonlarım var

Altın
alıyorum

Para
biriktiriyorum,
döviz olarak

%12.1
Ev/arsa
alıyorum

Yapılan çalışmada tasarruflarını bireysel emeklilik ile değerlendirenlerin yüzde 23’lük bir orana sahip olduğu görülüyor.
Bu oranın yüzde 36’sı 25-34 yaş aralığında ve yüzde 33’ü yüksek eğitim düzeyinde. Yüzde 30’u çalışandan oluşurken
A sosyo-ekonomik statüye sahip olanların oranı ise yüzde 36.

Baz = 231 (Tasarruf yapanlar)
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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TASARRUF YAPMA NEDENLERİ

Tasarruf yapma nedenleriniz nelerdir?

%58.0

%17.7

%16.9

%13.4

%10.0

Beklenmedik durumlara
karşı hazırlıklı olmak

Evlenmek/çocuğumu
evlendirmek

Çocuklarımın
okul masrafı

Ev almak

Emekliliğimde
geçinebilmek

Baz = 231 (Tasarruf yapanlar)
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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TASARRUF YAPMAMA NEDENLERİ

Tasarruf yapmama nedenlerinizi öğrenebilir miyiz?

Tasarruf yapabilecek
kadar gelirim yok

%73.3

Borç
ödediğim için

%35.0

Baz = 574 (Tasarruf yapmayanlar)
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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SON 1 YIL İÇİNDE KREDİ/BORÇ PARA KULLANMA
Katılımcılara, son bir yılda kendisinin ya da hanesindeki birinin taşıt ya da
konut kredisi dışında zorunlu harcama kalemlerini karşılamak için kredi veya
borç para kullanılıp kullanmadığı soruldu.

%60.0

%26.2
%16.6
Hayır

Evet, kredi kullandı

Evet, aileden/tanıdıklardan borç aldı

Yüzde 60’ının bu soruya “Hayır” cevabı verdiği görülüyor. Hayır diyenlerin yüzde 71’i 18-24 yaş aralığında ve yüzde 68’i ise
55-64 yaş aralığında. Yüzde 71’lik kısmı ise 65 yaş ve üzeri katılımcılardan oluşuyor. Bu kitlenin de yüzde 64’ü evli değil,
yüzde 66’sı çalışmıyor. DE sosyo-ekonomik statüye sahip olan yüzde 66’lık bir kitle de son bir yıl içerisinde kredi ya da para
kullanmamış.

Baz=805
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AYLIK 1.000 TL TASARRUFUN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİ
Bugün elinizde aylık tasarruf edebileceğiniz 1.000 TL olsa bunu
nasıl değerlendirirsiniz?

%19.4

Altın alırım

%18.8

Ev kredisine girerim

%13.4

Biriktiririm/ Para olarak biriktiririm/ Yastık altında kalır

%11.4

Araba kredisine girerim

Dövize yatırım yaparım

%6.0

Bireysel emeklilik yaptırırım

%5.0

İhtiyaçlarımı alırım/ Harcarım

%4.7

Borçlarımı öderim

%4.6

Bankaya yatırırım/ Bankada biriktiririm

%4.5

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.

Baz=805
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TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİLGİ KAYNAKLARI

Tasarruflarınızı nasıl değerlendireceğiniz
konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak
ister misiniz?

Evet
%26.2

Tasarrufları değerlendirme konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin
oranının çalışanlarda daha yüksek olduğu tespit edildi.
Baz = 805

Tasarruflarınızı nasıl değerlendireceğiniz konusunda
nereden bilgi almak istersiniz?
%62.1

%29.9

%12.8

%12.3

%11.4

Televizyondaki
ekonomi
programlarından

Gazetelerin
ekonomi
sayfalarından

Ekonomi
dergilerinden

Bankam
aracılığıyla

Internetten

%8.5

%7.6

%5.7

%3.3

Radyodaki
ekonomi
programlarından

Facebook’tan

Twitter’dan

Sigorta şirketim
aracılığıyla

Baz = 211 (Bilgi sahibi olmak isteyenler)
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Katılımcıların tasarruflarını değerlendirmesi için hangi bilgi
kaynaklarından yararlandığı soruluyor.

Araştırmaya katılanların
yüzde 62’si televizyondaki ekonomi
programlarından bilgi almak istiyor.
Bilgi almak isteyenlerin yüzde 71’i
kadın ve yüzde 75’i düşük eğitim
seviyesine sahip. Çalışmayanların oranı
ise yüzde 76.

Araştırmayı yanıtlayanların yüzde 30’u
gazetelerin ekonomi sayfalarından bilgi
almak isterken, bilgi alma eğiliminde
olanların yüzde 36’sının evli olmadığı
tespit edilmiştir.

Bankası aracılığıyla bilgi almak
isteyenlerin oranı ise yüzde 12.
Bankasından bilgi almak isteyenlerin
yüzde 17’si erkek ve yüzde 16’sı evli
değil. Katılımcıların yüzde 22’si üç
büyük ilde yaşıyor.

Tasarruflarını değerlendirmek
isteyenlerin yüzde 11’i ise
internetten bilgi edinmek istiyor ve
bu kesimin yüzde 18’i yüksek
eğitim seviyesinde.

Ekonomi dergilerinden bilgi almak
isteyen yüzde 13’lük kesimin
yüzde 18’i kadınlardan oluşuyor.
Aynı zamanda bu kesimin
yüzde 19’unun evli olmadığı ve
yüzde 18’inin üç büyük ilde yaşadığı
görülüyor.

15

16

SİGORTA SAHİPLİĞİ
VE ALGISI

17

AKLA GELEN SİGORTA ÜRÜNLERİ
Aklınıza gelen sigorta ürünleri/
sigorta çeşitleri nelerdir?

%1.9

%3.9

Dask

%8.2
Bağkur

%24.3

%48.8

Kasko/Araç Sigortası
Taşıt Sigortası

Hayat Sigortası
Yaşam Sigortası

%33.2

%2.7

%21.2

Sağlık
Sigortası

%5.7

Diğerleri

Konut
Sigortası

%28.9

Deprem Sigortası

%5

Cevap Yok

%2.7

SGK/Sosyal
Sigorta/Sosyal
Sağlık Sigortası

Kaza Sigortası
Ferdi Kaza
Sigortası

Trafik Sigortası

%19.5

Bireysel Emeklilik
Bireysel Sigorta

Katılımcıların yüzde 48,8’inin

erkek. Yüksek eğitim düzeyine sahip

A sosyo-ekonomik statüye sahip

sıralamayı; kasko, araç ve taşıt sigortası

yüzde 63 oranında katılımcı var. Kasko,

olduğu görülürken yüzde 64’ünün B

olarak yaptığı tespit edildi. Sıralamayı

araç ve taşıt sigortalarını ilk akla

sosyo-ekonomik statüye ait olduğu

bu şekilde yapan yüzde 58’lik kısım

gelen sigorta ürünü olarak belirten

belirleniyor.

35-44 yaş aralığında ve yüzde 57’si

yüzde 65 oranındaki katılımcının

Baz=805
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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SAHİP OLUNAN SİGORTA ÜRÜNLERİ
Sahip olduğunuz sigorta ürünleri nelerdir?

%4.7
Hayat

%13.4
Bireysel

%7.2
Sağlık

Sigortası

Emeklilik

Sigortası

%8.1
Konut

%8.7
Bağkur

Sigortası

%14.8
Kasko

%18.0
Sigortam

%60.5
SGK

Yok

Katılımcılara sahip oldukları sigorta

A sosyo-ekonomik statüye sahip yüzde

olmayan katılımcıların yüzde 21’i düşük

ürünleri sorulduğunda, 24-34 yaş

37’lik kesim dışında yüzde 24’lük bir kitle

ve yüzde 20’si de orta eğitim düzeyinde.

aralığındaki yüzde 22’lik bir kitlenin

de B sosyo-ekonomik statüye ait. Hiçbir

Bu katılımcıların yüzde 32’si çalışmıyor

bireysel emeklilik sahibi olduğu

sigortası olmayanların yüzde 35’i, 18-24

ve C2 sosyo-ekonomik statüye sahip

görülüyor. Bireysel emekliliğe sahip

yaş aralığında. Bu kesimin yüzde 27’si

yüzde 26’lık bir kitleden oluşuyor.

olanların yüzde 33’ü yüksek eğitim

kadınken, evli olmayanların oranı ise

düzeyindeyken yüzde 21’i çalışıyor.

yüzde 22. Hiçbir sigorta ürününe sahip

Baz=805
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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SİGORTA GEREKTİREN KONULARLA KARŞILAŞMA DURUMU

Şimdiye kadar kasko dışında

Ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle

sağlık, hırsızlık, yangın vb.

özel hastaneye gittiniz mi?

sigorta gerektiren bir konu ile
karşılaştınız mı?

Evet

%14.3

Baz=805
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Evet

%31.8

Baz=805

ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARINA YÖNELİK KAYGI

Evet

Çocuğunuzun eğitim masrafları ile
ilgili bir kaygınız var mı?

%73.4

Baz = 391
(Eğitim çağında çocuğu olanlar)

Bunun için ne yapıyorsunuz?
%76.3

%1.0

%1.7

%2.1

%2.1

%3.1

İş arıyorum

Eğitim fonu/
Eğitim sigortası

Bireysel
Emeklilik fonları

Para
biriktiriyorum,
döviz olarak

Ev/arsa alıyorum

%3.8
Altın alıyorum

%9.1
Para
biriktiriyorum,
TL olarak

Hiçbir şey
yapmıyorum

Baz = 287 (Eğitim masrafları konusunda kaygısı olanlar)
*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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YARAR SAĞLAMA DÜZEYİ

Sizce bireysel emeklilik/özel sağlık sigortası yaptırmak
kişilere ne derece yarar sağlar?

Bireysel Emeklilik
Bekar olanlar daha fazla yarar sağladığını düşünmektedir.

%9.9
%13.4
%18.3
%45.6
%11.3
%1.5

Hiç yarar sağlamaz
Yarar sağlamaz
Ne yarar sağlar ne de yarar sağlamaz
Yarar sağlar
Çok yarar sağlar
Cevap yok

5 üzerinden ortalama= 3,35
Baz = 805

Özel Sağlık Sigortası

Yüksek eğitim düzeyine sahip olanlar, orta eğitim düzeyine sahip
olanlardan daha fazla yarar sağladığını düşünüyor.

%7.1
%12.8
%22.0
%44.2
%12.9

Çok yarar sağlar

%1.0

Cevap yok

Hiç yarar sağlamaz
Yarar sağlamaz
Ne yarar sağlar ne de yarar sağlamaz
Yarar sağlar

5 üzerinden ortalama= 3,44

Baz = 805
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ BİLİNİRLİĞİ

Bireysel emeklilik sisteminin okuyacağım
özelliklerini biliyor musunuz?

Evet

%92.7

%92.7

%92.7

18 yaşını dolduran herkes katılabilir

Yatırılan katkı payının %25’i tutarında
devlet katkısı vardır

56 yaşını tamamladıktan ve en az
10 yıl boyunca sistemde kaldıktan
sonra emekliliğe hak kazanılır

%73.4

%69.7

%67.9

Emeklilik yatırım fonları getirileri gelir
vergisinden muaftır

Bireysel emeklilik hesapları
Takasbank’ta tutulup fon payları
bu hesaplardan günlük
olarak takip edilebilir

Emeklilik planı yılda dört kez, sahip
olunan plandaki fon dağılımı ise
yılda altı kez değiştirilebilir

%64.2

%63.3

%60.6

Faizsiz fon da seçilebilir

Altın ve dövize yatırım yapılabilir

Haciz edilemez

BES ile ilgili ilk üç özelliği bilenlerin oranı, orta ve yüksek eğitim düzeyine sahip olanlarda daha yüksektir.
Diğer özelliklerin bilinirliği ile demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Baz = 109 (Bireysel emeklilik sahibi olanlar)
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BiREYSEL EMEKLiLiK YAPTIRMAMA NEDENLERi

Bireysel emeklilik yaptırmama nedenleriniz nelerdir?

%59.3

%12.5
%7.0
Gelirimiz
geçinmek için
yeterli değil

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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Sisteme
güvenmiyorum

Giriş aidatı,
yönetim gideri vb.
kesintiler olması

Baz=696 (Bireysel emeklilik sahibi olmayanlar)

%4.5

%3.3

%3.0

56 yaş sınırı
olması

Faiz almak
istemiyorum

Gerek
duymadım

OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ

İş yeriniz size otomatik
katılım ile bireysel
emeklilik yaptırdı mı?

Otomatik katılım
sisteminde kalmaya
devam ediyor musunuz?

Evet
yaptırdı

Evet
devam ediyorum

%35.8

%39.2

Baz = 285
(Çalışanlar)

Baz = 102
(Şirketinden otomatik
katılım sistemine
dahil olanlar)

(Görüşülen kişilere açıklama yapılmıştır:
Otomatik katılım, 45 yaşını doldurmamış, Sosyal
Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı’na bağlı mevcut
çalışanların ve yeni işe başlayanların, çalıştıkları şirketler
aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine
katılmasına olanak veren iş yeri bazlı emeklilik sistemidir.
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İFADELERE KATILIM

Aşağıda yer alan ifadelere ne derece katıldığınızı öğrenebilir miyim?

Herhangi bir sigorta

Bireysel emeklilik

Emekliliğimde nasıl

Daha riskli olsa da

Arkadaşlarımla/

ihtiyacım olduğunda,

konusunda çok

bir hayat yaşamak

daha fazla getirisi

Çevremdeki insanlarla

ne yapacağım

bilgiliyim

istediğime göre

olan yatırımları tercih

kıyasladığımda,

tasarruf yaparım

ederim

emekliliğim için daha

konusunda nereden
bilgi alacağımı

fazla birikimim var

biliyorum

%35.8
%51.8

Baz=805
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%34.7

%34.9

%18.6

İMKAN OLSA NELERİN SİGORTALANACAĞI

İmkanınız olsa sahip olduğunuz neleri sigortalarsınız?

%59.8
Ailemi

%25.1
Çocukların/

%57.6

torunların eğitimi

Kendimi

%24.2

%16.1

Evimi

Arabamı

Ailemi sigortalarım diyenlerin oranı

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.

Baz=805

%4.1
İş yerimi

Kendimi sigortalarım diyenlerin oranı

Kadın

Evli

18-24 yaş

Evli olmayan

%64

%64

%72

%70
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ELE GEÇECEK EKSTRA PARANIN KULLANIMI

Elinize aylık geliriniz dışında ekstra bir para geçtiğinde nasıl
kullanacağınızı planlar mısınız?

%67.7
Ekstra para geçtiğinde nasıl kullanacaklarını

Evet

planlayanların oranı;
•

Evli olanlarda,

•

Düşük ve Yüksek eğitim düzeyine sahip olanlarda,

•

Diğer illerde yaşayanlarda,

•

Çalışanlarda,

•

35-44 yaş ve 25-34 yaş grubunda daha yüksektir.

•

Sosyo-ekonomik statü arttıkça yükselmektedir.

Baz = 805

Peki bu para için harcama planınız nedir?
Bu parayı nereye harcamayı düşünüyorsunuz?

%46.6

%41.1

%11.9

%8.8

%3.1

Aklımda olan

Tasarruf

Tatile giderim/

İstediğim

Borçlarımı

bir ihtiyacımı

yatırımı

seyahat ederim

bir şeyi alırım

öderim

alırım

yaparım

(akıllı telefon,
tablet vb.)

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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Baz=545 (Ekstra para için plan yapanlar)

GELECEK PLANLARININ SÜRESİ

Gelecek için yaptığınız planlar en çok ne kadar uzun sürelidir?

%22.9

%21.0
%17.9

%16,1
%9.9

6 aydan az

6 ay - 1 yıl

1-2 yıl

2-5 yıl

%12.2
5 yıldan
fazla

Hiç plan
yapmadım

Baz = 805

Katılımcıların gelecek için plan yapma süreleri sorulduğunda,

yaşıyor ve çalışmıyor. Bu çalışmada sosyo-ekonomik statü

yüzde 16,1’i hiç plan yapmadığını söylüyor. Plan yapmayan

arttıkça plan yapmayanların oranının düştüğü ve yaş arttıkça

bu kitle düşük ve orta eğitim düzeyine sahip, üç büyük ilde

yükseldiği gözlemleniyor.
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GELECEKTEN NE DERECE ENDİŞE DUYULDUĞU
Geleceğinizden ne derece endişe duyduğunuzu öğrenebilir miyim?

%22.0
%61

Çok endişe
duyuyorum

Ne endişe
duyuyorum
ne de
duymuyorum

%18.4
%16.9
Endişe
duymuyorum

%39.0
Endişe
duyuyorum

%3.7
Hiç endişe
duymuyorum

5 üzerinden ortalama= 2,41. Baz = 805

Katılımcıların gelecekten ne derece endişe duydukları

düzeyinin, çalışmayanlardan anlamlı olarak daha düşük

sorulduğunda yüzde 61’lik bir kitlenin endişe duyduğu ortaya

olduğu görülüyor.

çıkıyor. Bu oranda da çalışanların geleceğinden endişe duyma
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EMEKLİLİK PLANLARI
Planlanan Emeklilik Yaşı
%6.3

45-50

%24.3

51-55

%36.4

56-60

%21.1

61 yaş ve üzeri

%6.8

Diğer
Cevap yok

%5.1
Ortalama emeklilik yaşı: 58.

Baz = 412 (Emekli olmayanlar)

Emeklilikte Harcamaların Nasıl Karşılanacağı
%57.0

Devletten (SGK, Bağkur gibi) emekli maaşım

%29.4

Çalışmaya devam edeceğim

%15.5

Emeklilik için herhangi bir planım yok
Bireysel emeklilik maaşım
Kira geliri

%7.8
%5.6

Aileden başka biri üzerinden emeklilik

%1.7

Sahip olduğum ev/ arsa vb. satarak

%1.5

O zaman düşüneceğim/ Zamana bağlı

%1.0

Diğer
Fikri yok/ Bilmiyor

%2.7
%0.7
Baz = 412 (Emekli olmayanlar)

Emeklilikte Harcamaları Karşılamak
Konusunda Endişe Düzeyi
%21.8

Çok endişe duyuyorum

%37.4

Endişe duyuyorum

%20.1

Ne endişe duyuyorum ne de duymuyorum

%17.0

Endişe duymuyorum
Hiç endişe duymuyorum

%3.6
5 üzerinden ortalama= 2,43.

%20

Baz = 412 (Emekli olmayanlar)
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EKONOMİK GÜNDEM TAKİBİ

Ekonomi haberlerini takip ediyor musunuz?

Ekonomi haberlerini takip edenlerin oranı;

%64.8

Evet

•

Erkeklerde ve çalışanlarda daha yüksektir.

•

Eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik statü arttıkça
yükselmektedir.

Baz = 805

Ekonomik Gündemin Takip Edildiği Kanallar

%84.9 %26.8 %25.3 %11.5 %10.3 %8.8
Televizyondaki

Ekonomi ile ilgili

Gazetelerin

Sosyal

Radyodaki

Ekonomi

ekonomi

internet

ekonomi

medyadan

ekonomi

dergilerinden

programlarından

sitelerinden

sayfalarından

*Öne çıkan yanıtlar verilmiştir.
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Baz=522 (Ekonomik gündemi takip edenler)

programlarından

SEGMENTASYON | SEGMENTASYON DEĞİŞKENLERİ

%

%

%

Cesur Potansiyel

Bilgisiz ama İlgili

Bilgili ama Uzak
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• Bireysel emeklilik ve özel sağlık

• Bireysel emeklilik ve özel sağlık

sigortasının yarar sağladığını

sigortasının yarar sağladığını

sigortasının yarar sağlamadığını

düşünüyor.

düşünüyor.

düşünüyor.

• Bireysel emeklilik konusunda bilgi
sahibi.
• Herhangi bir sigorta ihtiyacı

• Bireysel emeklilik konusunda
bilgi sahibi değil.
• Herhangi bir sigorta ihtiyacı

• Bireysel emeklilik ve özel sağlık

• Bireysel emeklilik konusunda bilgi
sahibi.
• Herhangi bir sigorta ihtiyacı

olduğunda ne yapacağını ve nerden

olduğunda ne yapacağını ve nerden

olduğunda ne yapacağını ve nerden

bilgi alacağını biliyor.

bilgi alacağını bilmiyor.

bilgi alacağını biliyor.

• Daha riskli olsa da daha fazla getirisi

• Daha riskli olsa da daha fazla getirisi

• Daha riskli olsa da daha fazla getirisi

olan yatırımları tercih etme eğilimi

olan yatırımları tercih etme eğilimi

olan yatırımları tercih etme eğilimi

yüksek

düşük.

orta düzeyde.

• Emeklilik için tasarruf eğilimi yüksek.

• Emeklilik için tasarruf eğiliminin en
düşük olduğu grup.

• Emeklilik için tasarruf eğilimi biraz
daha düşük.

• Geleceğinden endişe duyma
eğiliminin en yüksek olduğu grup.
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Bu araştırma

tarafından yapılmıştır.

0 850 226 0 123

/katilimemeklilik

/katilimemek

www.katilimemeklilik.com.tr

/katilimemeklilik

/katilimemeklilik

Katılım Cep

uygulamasını indirmek için QR-Code’u
okutun.

