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I. Araştırma Hakkında
Araştırmanın Amaçları

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) tarafından hazırlanan Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırmasının temel amacı,

hanelerde yatırım konularında karar verenler veya karara ortak olanlar arasında, mevcut finansal sistem hakkında algıları, yatırım

tercihleri ve bunları yönlendiren etmenleri, sistem dışında tasarruf yapma eğilimleri, yeni finansal ürünlere yönelik algı ve beklentileri

saptamaktır.

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, konvansiyonel ve İslami bankacılık konularında, başta CBFO olmak üzere politika yapıcıların,

finansal sistemin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik olarak geliştirecekleri stratejilere girdi sağlanması

beklenmektedir.

Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak, öncelikle, karar vericiler ile yapılacak derinlemesine görüşmelerden elde edilecek

içgörüler ile, kantitatif aşamada irdelenecek olan konular ve bu konularla ilgili olarak kullanılan terminolojinin belirlenmesi ve sonraki

aşamalara geçilmesi öngörülmüştür. Araştırma tasarımındaki süreç adımları bir sonraki sayfada gösterilmiştir.

7



I. Araştırma Hakında 
Araştırma Tasarımı

Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması’nda izlenen süreç akışı aşağıdaki gibi olup, her aşamada yer alan faaliyetler 

kısaca belirtilmiştir.

Kalitatif rapordan alınan içgörüler, kantitatif bulguların yer aldığı bu raporda, uygun olan noktalara konuya açıklık getirmek amacıyla 

eklenmiştir. 
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Kalitatif Aşama
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revizyonu

Kantitatif 
Aşama

CAPI yöntemi 
ile veri toplama 
ve analiz süreci

Çalıştaylar
Elde edilen

bulguların CBFO ile 
birlikte 

değerlendirilmesi

Raporlama 
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I. Araştırma Hakkında
Materyal ve Metotlar: Örneklem ve Uygulama

Araştırmanın yapılacağı iller demografik ve ekonomik parametreler ışığında BAREM tarafından, NUTS1 bölgeleri içinde tabakalar
oluşturularak belirlenmiştir. Örnekleme metodu iki aşamalı olup, belirlenmesinde aşağıdaki yol izlenmiştir:

• TÜİK ADNKS sistemine göre yapılan ölçümlerde, Türkiye’de 2018 yılı sonu itibariyle 23.221.218 hane bulunmaktadır.
Ortalama hanehalkı nüfusu ise 3,4 kişidir.

• Araştırma, Türkiye’yi temsili edecek şekilde NUTS1 (İBBS) düzeyinde, temsil niteliğine sahip 49 ilde (kent/ kır)
yürütülmüştür.

• Bu iller hanehalkı toplam evreninin %89’unu, GSYH’nın %92’sini kapsamaktadır

• Örneklemenin birinci aşaması blok örneklemesidir. TÜİK tarafından oluşturulan 200 hanelik bloklardan, sistematik
örnekleme ile seçilen 1000 blok ve bu bloklar içinde yer alan hanelerden rastlantısal olarak seçilen hanelerde görüşmeler
yürütülmüştür. Her blokta 15 görüşme yapılması planlanmıştır.

• Örnekleme girecek olan blok ve görüşme sayıları NUTS 1 nüfusu ile orantılı olarak dağıtılmıştır.
• Seçilen hanelerde, finansal konularda karar verici ya da karara ortak olan 15.041 kişi ile görüşülerek çalışma

gerçekleştirilmiştir.
• Görüşmeler, bilgisayar destekli, yüz yüze görüşme tekniği (CAPI – Computer Aided Personal Interview) ile yürütülmüştür.

• Görüşme süresi ortalama 25-30 dakikadır.
• Örneklemin coğrafi dağılımı bir sonraki sayfada gösterilmiştir.

9



I. Araştırma Hakkında 
Materyal ve Metotlar: Örneklem ve Uygulama
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Temsiliyet: Hanehalkı %89 / GSYH %92

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Afyon,
Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş,
Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak

Coğrafi
Kapsam



I. Araştırma Hakkında 
Materyal ve Metodlar: Örneklem ve Demografi
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Görüşülenlerin NUTS1 Bölgelerindeki Dağılımı                                        Görüşülen Kişilerin Demografik Özellikleri

NUTS 1 (İBBS) Görüşme 
Sayısı %

TR1 İstanbul 2.810 18,7

TR2 Batı Marmara 778 5,2

TR3 Ege 2.194 14,6

TR4 Doğu Marmara 1.531 10,2

TR5 Batı Anadolu 1.551 10,3

TR6 Akdeniz 1.890 12,6

TR7 Orta Anadolu 767 5,1

TR8 Batı Karadeniz 931 6,2

TR9 Doğu Karadeniz 545 3,6

TRA Kuzeydoğu Anadolu 344 2,3

TRB Ortadoğu Anadolu 555 3,7

TRC Güneydoğu Anadolu 1.145 7,6

Demografi Görüşme 
Sayısı %

Cinsiyet Kadın 6.282 41,8
Erkek 8.758 58,2

Yaş

18-25 4.211 28,0
26-35 4.726 31,4
36-45 2.994 19,9
46-55 1.634 10,9
56+ 1.476 9,8
56-65 995 6,6
66+ 481 3,2

SES

AB 3.081 20,5
C1 6.099 40,5
C2 3.785 25,2
DE 2.067 13,7

Eğitim

Eğitim / İlkokul 2.895 19,2
Ortaokul 1.830 12,2
Lise 6.704 44,6
2 yıllık üniversite 872 5,8
4 yıllık üniversite 
/ lisansüstü 2.736 18,2

Karar Verici 
Olma 
Durumu

Karar veren 9.059 60,2
Karara katkısı 
olan 5.981 39,8



I. Araştırma Hakkında 
Materyal ve Metotlar: Soru Formu

Aşağıda belirtilen alt başlıklara ait bölümlerde, proje amacını gerçekleştirmek üzere ilgili konuların incelenmesini
sağlayacak soru formu geliştirilmiştir:

• Mevcut Finansal Sisteme Bakış: Görüşülenlerin son 12 ayda çeşitli işlemlerini yürüttüğü kuruluşlar, bu kuruluşlardan aldıkları
hizmetten duydukları memnuniyet ve Türkiye’de mevcut finansal sistem hakkındaki değerlendirmeleri,

• Yatırım Aracı Seçimi: Seçme kriterlerinin göreceli önemleri, reddedilen yatırım araçları ve nedenleri, farklı meblağlardaki
birikimler için tercih edilecek yatırım araçları, mevcut yatırım aracının ani değer kaybı durumunda alınacak aksiyon, toplumda
birikimlerin altında tutulmasının sebepleri hakkında görüşler, altına dayalı tahvil ve kira sertifikası kampanya bilinirliği, katılmış
olma ve gelecekte katılma eğilimi,

• Kullanılan Yatırım Araçları: İdeal yatırım aracı, geçmişte ve halen kullanılan yatırım araçları ve bunlardan duyulan memnuniyet
ile eğer sahipseler altına ve gayrimenkule yatırımın şahsi nedenleri,

• Yeni Finansal Ürünlere Bakış: Bu bölümde, kitle fonlaması gibi yeni finansal ürünlere yönelik talebi ölçme ve katılma eğilimi,
• Tasarruf, Yatırım ve Borçlanma: Son 12 ayda hanenin finansal durumunda yaşanan değişiklikler, birikim, borçlanma ve borç

ödeme gücü, borçlanmak için tercih edilen kaynaklar,
• Faizsiz Finansal Sistem: Katılım bankalarının yardımlı bilinirliği, bu bankalarda hesap sahipliği, hesap sahibi olmak veya olmamak

konusunda nedenler, katılım bankacılığı hakkında değerlendirmeler ve bilgi alınabilecek kaynaklar ile faizsiz sistem hakkında
görüşler,

• Sigortacılık: Mevcut sisteme ilişkin görüşler, BES ve DASK sahipliği ve değerlendirmeler.
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II. Zamanlama
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Aşama Tarih
Proje Sözleşmesi 26 Haziran 2019

Kalitatif Görüşme Akışı/ Kantitatif Soru Formu 
Taslaklarının Oluşturulması Temmuz 2019

Kalitatif Araştırma Temmuz - Ağustos 2019 

Kantitatif Pilot Araştırma ve Saha Uygulama Ağustos - Aralık 2019

Çalıştaylar 24 Ekim 2019 / 06-07 Ocak 2020

Sunumlar 17 Ocak 2020, İstanbul
28 Ocak 2020, Ankara
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III. Hanelerde Finansal Konularda Karar Verenlerin Profili
Görüşülenlere Ait Bilgiler:

• Ziyaret edilen hanelerde, finansal konularda karar veren ya da karara ortak olan 15041 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin
profili aşağıdaki gibidir:

• %42’si kadın %58’i erkek olup, %62’si 26-55 yaş grubundadır.
• Yine, %60’ı haneye esas gelir getiren ve aynı zamanda karar veren kişi, %40’ı ise karara ortak olanlardır.
• Karar vericiler arasında kadınların oranı %30’dur.
• Görüşülen hanelerin %20,5’ i AB üst sosyo-ekonomik sınıftan, %66’sı ise , C1 ve C2 toplamı olarak orta sosyo-

ekonomik sınıflardandır.

• Görüşülenlerin kendi kişisel özelliklerini tanımlarken öncelikle uzun vadeli düşünme, para ile ilgili kararları uzun dönemli
olarak alma ve iyi pazarlık yapma özellikleri öne çıkmaktadır. Nitekim, birikimler için plan yapılan süre sorulduğunda,
görüşülenlerin yaklaşık yarısı bir yıldan daha uzun süreler belirtmiştir.

• Diğer yandan, hanede finansal konularda karar yetkisi olan bu grupta risk almak ve yarından çok bugün için yaşamak en az
sahip olunan özellikler olarak ortaya çıkmıştır.

• Yatırım kararlarında en çok etkin olan kişiler arasında aile ve akrabalar öne çıkmakta ( %49), onu finans uzmanları ve
akademisyenler (%22) izlemektedir.

• Yatırım kararında en çok etkili olduğu bildirilen kuruluşlar ise, finansal kuruluşlar (%28) ile kamu kurumlarıdır (%26).
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IV. Yönetici Özeti
Türkiye’de Finansal Algı ve Tutumlar Araştırması 15041 hanede, finansal konularda karar veren ya da karara ortak olanlar arasında
yürütülmüştür. Yüzyüze görüşmeler, Ağustos- Aralık 2019 tarihleri arasında, NUTS 1 bölgelerinden seçilen 49 ilde yürütülmüştür.

• Bu iller, hanehalkı toplam evreninin %89’unu, GSYH’nın %92’sini kapsamaktadır.
• Örnek haneler TUİK tarafından sistematik örnekleme ile seçilen iki yüzer hanelik bloklardan rastlantısal olarak seçilmiştir.

Her blokta 15 hane ile görüşülmüştür. Çalışma NUTS1 bölgelerini temsilen 1000 noktada gerçekleştirilmiştir.

Mevcut Finansal Sisteme Bakış:

• Bu bölümde katılımcılara Türkiye’de finansal sistemin mevcut durumuna dair genel ifadelere ne ölçüde katıldıkları
sorulmuştur. En yüksek katılım ‘Finansal sistemimiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaktadır’ ifadesine yönelik
olurken, ‘Bankalar kötü günümüzde hep yanımızdadır’ ifadesine katılım ise en düşük seviyededir.

• En çok işlem yapılan finans kuruluşları sırasıyla; özel bankalar, kamu bankaları ve uzak arayla PTT Bank’tır. Bu
kuruluşlardan duyulan memnuniyet seviyelerine bakıldığında kamu bankaları öne çıkmaktadır.
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IV. Yönetici Özeti
Yatırım Aracı Seçimi:

• Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olmasıdır. Onu; sırasıyla
düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması takip etmektedir.

• Hiçbir yatırım aracı için asla demeyenlerin oranı %31’dir. En çok reddedilen yatırım araçları ise kripto para, borsada hisse
senedi, bono ve tahvildir.

• Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörün güvenilir/ bilinir olması düşünüldüğünde; bununla paralel olarak
yatırım araçları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak reddetme nedenlerinin başında gelmektedir.

• Katılımcılara 2.500 TL ve 250.000 TL arasında farklı miktarlardaki birikimlerini nerelerde değerlendirebilecekleri
sorulduğunda; 2.500 TL seviyesinde daha çok nakit olarak ya da bankada vadesiz TL hesabında tutmak tercih edilirken;
miktar 10.000 TL’yi geçtikten sonra altın, daha yüksek miktarlarda ise gayrimenkul tercih edilmektedir.

• Katılımcılara 10.000 tutarındaki yatırımlarının değerinde yaşanabilecek ani bir düşüşe nasıl tepki verecekleri sorulduğunda,
%57 oranında hemen satma, ya da bir kısmını bozdurup farklı yatırımlarda kullanma eğilimi görülmektedir. Yaklaşık her 3
kişiden 1’i ise sabırla beklerim, uzun dönemde kazanırım demiştir.

• Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları kampanyasını bilenlerin oranı yaklaşık %47 iken, bu kampanyaya katıldığını
belirtenlerin oranı %2,4’tür. Yakın gelecekte kampanyaya en az %2,9’luk bir katılım daha beklenebilir. Kampanyanın
önündeki en önemli bariyerler; insanların altınlarını elde tutmak istemeleri, kampanyanın güvenilir bulunmaması ve ihtiyaç
anında sertifikaların kolay nakde çevrilemeyebileceği düşüncesidir.
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IV. Yönetici Özeti
Kullanılan Yatırım Araçları:

• Mevcutta en çok sahip olunan yatırım araçları; gayrimenkul, altın ve vadeli TL mevduat hesabıdır. Katılım hesabı olanların
oranı %4’tür.

• Memnuniyet seviyesi en yüksek yatırım araçları, sahiplikle paralel olarak gayrimenkul, altın ve vadeli TL mevduat
hesabıdır. Görüşülen her 4 kişiden 3’ü sahip olduğu gayrimenkul yatırımı ile ilgili %80 ve üzerinde memnuniyet seviyesine
sahiptir.

• Birikimlerin altında tutulma nedenlerinin başında; altının güvenilir olması ve değer kaybetmemesi gelmektedir. Ayrıca
görüşülen her 3 kişiden 1’i aile büyüklerinden öyle gördüğü için yatırım aracı olarak altını tercih ettiğini belirtmiştir.

• Birikimlerin gayrimenkulde tutulma nedenlerinin başında; diğerlerinden daha güvenilir olması, uzun vadede değer
kaybetmemesi ve getirisinin diğer yatırım araçlarından yüksek olması gelmektedir.

• Görüşülenlerin %45’i ideal bir yatırım aracını tanımlarken tercih edecekleri yatırım aracının düzenli gelir getirmesini ilk
sıraya koymaktadır. Bunu, getiriden ziyade mümkün olan en düşük risk takip etmektedir. Yüksek getiri için yüksek risk
diyenlerin oranı sadece %7’dir.
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IV. Yönetici Özeti

Yeni Finansal Ürünlere Bakış:
• Katılımcılara örnek bir uygulama üzerinden kitle fonlama aracılığı ile bir girişime destek olup olmayacakları sorulduğunda,

%14’ü böyle bir uygulamaya katılabileceklerini belirtmişlerdir. Bu kişiler ortalamada (medyan) 982 TL yatırım
yapabileceklerini belirtmişlerdir.

• Kitle fonlama aracılığı ile bir girişime destek olabileceklerini belirten % 14’lük grubun yaklaşık %6’sı, geçtiğimiz yıllarda
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları kampanyasına daha önceden
katıldıklarını beyan etmişlerdir. Hem kitle fonlamasına katılacaklarını hem de daha önce altın tahvili/altına dayalı kira
sertifikası aldıklarını beyan edenler tüm katılımcıların yaklaşık %0.8’idir.

• Ayrıca kitle fonlama aracılığı ile bir girişime destek olabileceklerini belirtenlerin yaklaşık %48’i gelecekte altın tahvili/altına
dayalı kira sertifikası kampanyasına yakın gelecekte katılabileceklerini belirtmişlerdir. Her ikisine de katılabileceklerini
belirtenlerin oranı %6,6’dır.

Tasarruf, Yatırım ve Borçlanma:
• Görüşülen kişilerin %20’si son 12 ay içerisinde tasarruf edebildiğini belirtmiştir. Bu kişiler, hane yıllık gelirlerinin ortalama

%19’unu biriktirdiğini söylemiştir. Bu kişilerin %36’sı, şu anda hane halkı olarak borçlarının olduğunu belirtmişlerdir.
• Beklenmedik bir harcama ya da uzun dönemli bir yatırım için paraya ihtiyaç olduğunda, ilk olarak aileden/ çevreden para

bulma tercih edilmektedir. Onu, banka kredisi ve kredi kartı takip etmektedir. Ek iş yaparım diyenlerin oranı %11,
harcamalarımı kısarım diyenlerin oranı ise %14’tür.
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IV. Yönetici Özeti
Faizsiz Finansal Sistem :

• Görüşülenlerin %56’sı faizsiz bir ekonomik sistemin mümkün olduğunu düşünmekte olup, günümüz koşullarında
uygulanabilir diyenlerin oranı %21, uygulanamaz diyenlerin oranı %35’tir. Faizsiz sistemin mümkün olmadığını belirtenlerin
oranı ise %32’dir.

• Görüşülenlerin %40’ı, katılım bankalarını ve bu bankaların sunduğu hizmetleri hiç bilmediklerini ya da çok az bildiklerini
belirtmiştir. Bu kişiler, bu bankalar ile ilgili bilgilere daha çok banka şubeleri ve arkadaş/ tanıdıkları aracılığıyla ulaşmak yani
tavsiyeleri işitmek istemektedir.

• Katılım bankalarının çalışmalarında ahlâki ilkelere uyması en güçlü, getirisi ise en zayıf özelliği olarak algılanmaktadır.
Faizsiz şekilde çalışması da ortalamanın altında seyreden bir özelliği olarak görülmektedir.

• Görüşülen kişilerin %25’i faiz ve kâr payının aynı şey olduğu ifadesine %80 ve üzeri bir katılım göstermiştir. Diğer
bankaların da İslami kurallara uymak kaydıyla katılım bankacılığı alanında çalışabilmesi %21 oranında yüksek onay almıştır
(%80 ve üzeri).

• Katılım bankalarında hesabı olanların (%4) tercihini etkileyen en önemli unsur, bu bankaların güvenilir olmasıdır (%51).
Faizsiz bankacılık anlayışını benimsemesi nedeniyle katılım bankalarını tercih edenlerin oranı %30’dur. Katılım bankalarını
tercih etmeyenlerin %36’sı çalıştığı bankalardan memnun oldukları için katılım bankalarına ihtiyaç duymadıklarını
belirtmiştir.

Sigortacılık:
• Sigortacılık ile ilgili en güçlü algılar; sigortanın dinen sakıncalı olmadığı ve DASK yaptırmanın zorunlu olduğudur. Bu iki

konuyu, zorunlu olmasa da trafik sigortası yaptırılması takip etmektedir.
• Görüşülen kişilerin %10,9’u mevcutta BES-OKS’ye dahil olduklarını belirtmiştir. Bu oran, şimdiye kadar katılım olarak

bakıldığında %15,2’ye yükselmektedir. BES’e katılım biçimi otomatik ve kendi isteği ile olmak üzere yarı yarıyadır. BES’ten
çıkma nedenleri incelendiğinde; para yönetiminin en iyi şekilde kişilerin kendileri tarafından yapılacağı düşüncesi ve getiri
oranlarının düşük olması öne çıkmaktadır.

• DASK sahipliği, gayrimenkul sahipleri arasında %60’dır. DASK yaptırmama nedenlerine bakıldığında; maliyetin yüksek
bulunması, zararın yeterince karşılanmayacağının düşünülmesi ve DASK hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması öne
çıkmaktadır.
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Önceki bölümlerde araştırma hakkında temel bilgiler, hanelerde karar veren veya karara ortak olan kişilerin profilleri ve daha sonra da
kantitatif bulguların özetine yer verilmiştir. Mevcut bölümde ise, ayrıntılı analizlerden elde edilen bulgular derlenerek , hane halkının
finansal sisteme dair algıları, tutumları ve sistemi tanımlayan temel özellikler ve dinamiklere değinilerek, kalitatif içgörülerle birlikte
sunulmuştur.

Araştırmanın kalitatif fazında elde edilen bulgulara göre finansal sistemin en temel aktörü olan bankacılık sisteminin büyüklüğü ve
bankaların marka gücü, genel olarak kişilerde bankalardaki birikimlerinin güvende olduğu hissini vermektedir. Bu güven duygusu
yaygınlaşan online bankacılık sistemini de kapsamaktadır.

Bununla birlikte özel bankalar ve kamu bankaları arasında bir karşılaştırma da mevcuttur. Genelde, kamu bankalarıyla çalışmanın daha
güvenli olduğu dile getirilmektedir. Devlet güvencesi ve desteği her zaman için katılımcıların kendilerini ve yatırımlarını daha güvende
hissetmesini sağlamaktadır. Bu bulgu kantitatif sonuçlarla da desteklenmektedir.

Ayrıca, bankalar borç alırken yine en önemli kaynaklardan biri olarak görülmektedir. Bankalar, çok memnun olunmasa bile, yine de
vazgeçilmez olarak dile getirilmektedir. Sonuçta, hane halkı arasında bankalar ve bankacılık, finansal sistemin vazgeçilmez araçları
olarak algılanmaktadır.

Görüşülen kişiler Türkiye’deki finansal sisteme genel olarak güvenmekle birlikte, kendi finansal durumlarına dair uzun vadeli öngörüler
yapmakta zorlanmaktadır. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mevcut finansal düzeylerini muhafaza etmek
üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu da farklı yeni araçlara yönelmeleri önünde bir bariyer oluşturmaktadır.
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Araştırmanın kantitatif bölümünde ise görüşülen kişilere, mevcut finansal sistem hakkındaki algıları ortaya çıkarabilecek bazı ifadeler
okunarak bu ifadelere ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur*. İrdelenen dokuz ifade içinde:

• Finansal sistemin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapması (%43),
• Türkiye’nin bağımsız bir ülke olması için finansal olarak dışa bağımlılığın azaltılması (%40),
• Faizlerin yüksekliğinin ekonominin büyümesi önünde engel oluşturması (%39),
• Borsada kazanmanın teknik bilgiye ve uzmanlığa dayalı olması (%39),

konularına katılım, ortalama %74 ile en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu ifadelere kuvvetle katılanların oranları ise % 39 - %43
aralığındadır. Yukarıdaki ifadeler birlikte yorumlandığında, hanelerde karar vericiler nezdinde; sağlam bir finansal sistem için dışa
bağımlılığın azaltılması, gelir dağılımının dengelenmesi, ekonominin canlanması için faizlerin düşük tutulması ve borsaya katılımın
arttırılması isteniyorsa hane halkına dönük bilgilendirmeler ve uzmanlık desteğinin sağlanması öngörülmektedir.

Diğer yandan, en düşük katılım sağlanan başlıca ifadeler;
• Bankalar kötü günümüzde hep yanımızdadır (%19),
• Borsaya güvenseydim birikimlerimi bozdurup borsaya yatırım yapardım (%20),
• Borsaya yatırım yapmak dinen uygun değildir (%20) ,
• Finansal sistemimiz üretim, istihdam ve ihracatı destekler (%24),
• Bankalar ve borsa gibi finansal kuruluşlarca sunulan ve bana hitap eden veya beklentilerimi karşılayan yeteri kadar yatırım

aracı bulunmaktadır (%25).
Bu doğrultuda finansal sistemin iki temel bileşeni olan bankalar ve borsaya yönelik olarak genel anlamda bir güven sorunu olmakla
birlikte, katılımcıların yaklaşık %25’i bu kuruluşlar tarafından kendilerine yeteri kadar yatırım aracı sunulduğunu belirtmişlerdir. Bu
konularda muhtemelen yetersiz bilgi nedeniyle oluşan bu algıların olumlu yönde değiştirilmesi için yatırım kararında en çok etkili
olduğu bildirilen kuruluşlar olan finansal kuruluşlar ile kamu kurumları aracılığı ile yapılacak olan bilgilendirme faaliyetleri etkin
sonuçlar verebilir.

* Katılım seviyeleri 1’den 100’e kadar sıralanmıştır. Parantez içerisindeki ifadeler 80 ve üzerinde katılanların oranını vermektedir.
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yapardım.

Bankalar ve Borsa gibi finansal kuruluşlarca sunulan ve 
bana hitap eden veya beklentilerimi karşılayan yeteri kadar 
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Ortalamaİfadeye %80 ve üzeri katılım 

Grafik 1: Finansal Algılar
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İşlem Yapılan Finansal Kuruluşlar:

Katılımcılara son 12 ayda hangi kuruluşlar ile finansal bir işlem yaptıkları sorulmuştur. Çoğunluk özel bankalar (%71) ve kamu
kuruluşları (%60) ile finansal bir işlem gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Bu iki finansal kuruluşu, PTT Bank (%19) izlemektedir. Katılım
bankaları, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri gibi diğer finansal kuruluşlar ile işlem yapma oranı
ise %4 ile %6 arasındadır.

Kamu bankaları, son 12 ay içerisinde işlem yapılan bankalar arasında en yüksek memnuniyetin* olduğu finansal kuruluşlardır. Kamu
bankalarında işlem yapanların memnuniyeti %56 oranındayken, özel bankalardan memnuniyet %48’dir. İşlem yapılma oranı düşük
olmasına karşın, PTT Bank’tan memnun olanların oranı %53’tür. Bireysel emeklilik şirketleri de işlem yapılma oranı düşük (%4)
olmakla birlikte memnuniyetin nispeten yüksek olduğu (%41) bir diğer finansal kuruluştur.

*Yüksek memnuniyet: Memnuniyet değerlendirmesinde 100 puan üzerinden 80 ve üzeri puanlar verenlerin oranı
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Grafik 2: Son 12 Ay İçerisinde İşlem Yapılan Finansal Kuruluşlar ve Memnuniyet
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Reddedilen Yatırım Araçları:

Katılımcılara şu anki birikimlerinden bağımsız olarak hangi yatırım araçlarında birikimlerini asla değerlendirmek istemedikleri
sorulmuştur. Bu kişilerin %31’i hiçbir yatırım aracı için asla demem demiştir.

Tüm görüşülen kişiler arasında kripto para (%38), borsada hisse senedi (%29), bono ve tahvil (%28) en çok reddedilen araçlarının
başında gelmektedir. Daha sonra bu kişilere bu yatırım araçlarını neden asla tercih etmedikleri sorulmuştur. Reddedilen yatırım
araçlarının bir çoğunda neden olarak bilgim yetersiz ve güvenilir değil seçenekleri ön plana çıkmaktadır.

En çok «bilgi eksikliğinin» yatırım aracı reddetme nedeni olarak gösterildiği finansal araçlar; kripto para, bono ve tahvil, kira
sertifikası/ faizsiz yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikasıdır. Bu kişilerin yatırım aracı seçerken en çok önem verdikleri unsurlar
arasında ise güvenilir ve bilinir bir araç olması gelmektedir.

Bankada vadeli TL mevduat hesabına asla diyenlerin %57’si bunun nedeni olarak faizli bir yatırım aracı olmasını göstermiştir. Genel
olarak reddedilen yatırım araçlarına göre yatırım aracı seçiminde rol oynayan ana faktörlere bakıldığında, bu faktörler, yatırım
araçlarına göre çok fazla değişiklik göstermemektedir. Yalnızca vadeli mevduat hesabına asla diyenlerin %24’ü yatırım aracı
tercihlerinde faizsiz olmasının etkili olduğunu beyan ederek diğerlerinden ayrışmaktadır.

Yatırım aracı seçiminde faizsiz yatırım aracı olmasını ön planda tutan kesim; daha çok, faizli olması sebebiyle, bankada vadeli TL
hesabı bulundurmayı reddetmektedir (%14).
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%19,2
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%16,9

%15,9

%10,7

Güvenilir/ Bilinir olması

Düzenli bir getirisinin olması

Getirisinin yüksek olması

Riskinin düşük olması

İhtiyaç olduğunda kolayca nakde çevrilebilmesi

Faizsiz bir yatırım aracı olması

%70

%68

%65

%62

%59

%40

Yatırım Aracı Seçiminde 
Rol Oynayan Ana Faktörler 

Yatırım Aracı Seçiminde Rol Oynayan 
Ana Faktörlerin Ağırlıkları (Endeks)* 

Grafik 3: Yatırım Aracı Seçiminde Rol Oynayan Ana Faktörler

Yatırım aracı seçiminde başta gelen faktörler güvenilir/ bilinir olması (%70) ve düzenli getiri sağlamasıdır (%68).  
Getirisinin yüksek olması (%65), riskinin düşük olması (%62) bunları izleyen diğer faktörler olup yatırımcılar bu noktada bir optimizasyon 
hedeflemektedir.

* Kişinin en yüksek değer verdiği kriter 100 kabul edilerek, diğer kriterler en yüksek değere göre endekslenmiştir.



V. Ayrıntılı Bulgular
Bölüm 2: Yatırım Aracı Seçimi

30

Hiçbir yatırım 
aracı için asla 
demeyenler

En az bir 
yatırım aracı 

için asla 
diyenler

Birikim Değerlendirmede 
Yatırım Aracı Tercih Etme Durumu

Asla Tercih Edilmeyen Yatırım Araçları
(Tüm görüşülen kişiler)

%38
%29
%28

%16
%15
%14
%13
%12
%11
%11

%9
%8

%6
%6

Kripto para (bitcoin, eteryum, vs.)
Borsada pay (hisse) senedi almak

Bono ve tahvil almak
Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb.…
Bankada vadeli (faiz getirisi sunan) TL…

Katılım bankasında kâr payı sunan katılım…
Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası

Nakitte tutmak
Döviz mevduat hesabı veya döviz tutmak

İş kurmak / işe ortak olmak
Bankada vadesiz TL mevduat hesabı

Gayrimenkul almak
Altını elde veya bankada tutmak

Kripto para
Borsada hisse senedi

Bono ve tahvil
Kira sertifikası/ faizsiz yatırım fonu

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası
Bankada vadeli  TL

Katılım hesabı
Altın tahvili / kira sertifikası

Nakitte tutmak
Döviz mevduatı/ elde döviz

İş kurmak / ortak olmak
Bankada vadesiz TL

Gayrimenkul
Altını elde/ bankada tutmak

%31
%69

Grafik 4: Asla Tercih Edilmeyen Yatırım Araçları
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4467 3209 3127 1408 1336 1488 1160 1058 1454 1087 1022 820 705 654

Güvenilir değil %45 %44 %43 %33 %37 %28 %37 %34 %43 %38 %36 %37 %39 %33

Bilgim yetersiz %63 %48 %63 %57 %55 %22 %48 %52 %22 %39 %31 %35 %39 %36

Değeri/ fiyatı çok 
değişiyor %15 %21 %17 %17 %22 - %37 %27 - %31 - - %35 %33

Kârlı değil %16 %19 %22 %36 %28 %23 %38 %30 %44 %31 %32 %51 %42 %39

Riskli %40 %50 %40 %34 %40 %26 %11 %36 %49 %46 %57 %35 %41 %46

Önceden denedim, 
zarar ettim %4 %7 %6 %8 %13 %11 - %16 %18 %18 %20 %19 %8 %16

Faizli olması 
sebebiyle %8 %15 %8 - %11 %57 - %13 - %16 - - - -

Çoğunlukla değer 
kaybediyor %4 %6 %5 %5 %7 - %9 %5 %16 %6 - %11 - %6

Tablo 1: Yatırım Araçları Ret Nedenleri 
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Baz

Kripto 
Para

Borsada 
Hisse 

Senedi

Bono 
ve 

Tahvil

Kira 
Sertifik

ası/ 
Faizsiz 
Yatırım 
Fonu

Yatırım 
Fonu, 

Gayrimen
kul 

Sertifikası

Bankad
a 

Vadeli 
TL

Katılı
m 

Hesab
ı

Altın 
Tahvili/

Kira 
Sertifik

ası

Nakitte 
Tutmak

Döviz 
Mevdua
tı/ Elde 
döviz

İş 
Kurmak
/ Ortak 
Olmak

Bankad
a 

Vadesiz 
TL

Gayrimenk
ul

Altını 
Elde/ 

Bankad
a 

Tutmak

5644 4290 4248 2349 2269 2069 1970 1782 1659 1628 1376 1195 879 853

Güvenilir/ Bilinir 
olması %20 %20 %20 %20 %20 %20 %21 %20 %18 %19 %19 %19 %19 %19

Düzenli bir getirisinin 
olması %18 %18 %18 %18 %18 %11 %18 %18 %20 %18 %19 %19 %19 %20

Getirisinin yüksek 
olması %17 %17 %17 %18 %17 %15 %17 %17 %19 %16 %18 %18 %17 %18

Riskinin düşük olması %17 %17 %17 %17 %17 %16 %18 %17 %16 %16 %16 %17 %17 %17

İhtiyaç olduğunda 
kolayca nakde 
çevrilebilmesi

%16 %15 %16 %16 %16 %14 %15 %16 %16 %16 %16 %15 %16 %15

Faizsiz bir yatırım 
aracı olması %12 %12 %12 %11 %12 %24 %11 %13 %11 %16 %12 %12 %12 %11

Tablo 2: Asla Tercih Edilmeyen Yatırım Araçları ve Yatırım Aracı Seçiminde Rol Oynayan Ana Faktörler
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Birikim Miktarına Göre Tercih Edilecek Yatırım Araçları:

Görüşülen kişilere 2500 TL’den 250.000 TL’ye kadar beş farklı tutarda birikimleri olması durumunda, her bir meblağ için en çok tercih 
edecekleri yatırım araçları sorulmuştur.

• 2500 TL için Nakitte tutmak (%53),
• 10.000 ve 25.000 TL için Altın (%29),
• 100.000 TL için Gayrimenkul (%23) ve İş Kurmak (%20),
• 250.000 TL için Gayrimenkul (%54) ve İş Kurmak (%15)

cevapları ön plana çıkmaktadır.
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2.500 TL 10.000 TL 25.000 TL 100.000 TL 250.000 TL

Nakitte tutmak %53 %12 %4 %1 -

Bankada vadesiz TL %16 %13 %3 - -

Bankada vadeli  TL %3 %13 %17 %16 %8

Döviz mevduatı/ elde döviz %9 %10 %10 %6 %3

Altını elde/ bankada tutmak %12 %29 %29 %12 %5

Altın tahvili / kira sertifikası %4 %7 %7 %4 %3

Gayrimenkul - - - %23 %54

Borsada hisse senedi - - %3 %2 %2

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası - %4 %5 %5 %3

Bono ve tahvil - %2 %3 %2 %2

Katılım hesabı %1 %5 %7 %5 %3

Kira sertifikası/ faizsiz yatırım fonu - %3 %4 %3 %2

İş kurmak / ortak olmak - - %7 %20 %15

Kripto para %2 %3 %2 %1 %1

Tablo 3: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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Hemen satarım, risk 
almam

Bir kısmını bozdurur 
ve farklı 

yatırımlarda 
kullanırım

Sabırla beklerim, illa 
ki uzun dönemde 

kazanırım

Düşük fiyat alım için 
fırsattır, param 

varsa daha fazla 
alırım

%29

%28

%35

%8

Grafik 6: Birikimlerin Değerlendirildiği Bir Yatırım Aracının Değer Düşüne Tepki

Değer Düşüşü Karşısında Tutum:

10.000 TL civarında bir birikimin 
değerlendirildiği altın, döviz, hisse senedi gibi 
bir yatırım aracının değerinin bir anda 9000 
TL’ye düşmesi ve bu düşüşün geçici veya kalıcı 
olduğuna dair bir bilginin mevcut olmadığı 
durumlarda nasıl bir aksiyon alınacağı 
sorulmuştur.  

Görüşülen kişilerin sadece %8’i bu düşüşü bir 
fırsat olarak değerlendirip bu araca daha fazla 
yatırım yapacağını belirtmekte, %35’i ise 
sabırla bekleyip uzun dönemde kazanmayı 
öngörmektedir. Diğer taraftan %29’luk bir 
grup risk almayıp hemen satacağını ifade 
etmiştir. 
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Altın Tahvili/ Altına Dayalı Kira Sertifikası Kampanyaları:

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları kampanyasını hatırlayanların oranı yaklaşık %47 iken, bu kampanyaya katıldığını
belirtenlerin oranı %2,4’te kalmıştır.

Görüşülen kişilere altın tahvili/ altına dayalı kira sertifikası konusunda aşağıdaki tanıtım metni okunduktan sonra yakın gelecekte
yapılabilecek bir kampanyaya katılım eğilimleri sorulmuştur.

Bu kampanyaya kesinlikle katılacağını belirtenler %2,9’luk bir kesimdir. Kampanyanın önündeki en önemli bariyerler; toplumumuzda
altınların somut bir varlık olarak elde tutulma alışkanlığı, kampanyanın güvenilir bulunmaması ve ihtiyaç anında sertifikaların
kolayca nakde çevrilemeyeceği düşüncesidir.

37

Bildiğiniz gibi belirli dönemlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası 
çıkarılmaktadır. Bu tahvil veya kira sertifikaları, elinizdeki fiziki altınlar karşılığında verilen, yıllık yüzde 2,4 oranında getiri 
sağlayan bir yatırım aracıdır. Böylece altınlar çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın Devlet güvencesinde 
saklanacaktır. Vatandaş dilediği zaman tahvil veya sertifikalarını, o günkü altın gram fiyatı üzerinden nakde çevirebilme 

imkânına sahiptir.
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%43

%37

%35

%28

%23

%21

İnsanlar altınlarımı elde tutmak ister

Kampanya güvenilir bulunmadı

İhtiyaç anında kolay nakde çevrilemeyebilir

Yeterli getiri sunmuyor

Yeterli tanıtım yapılmadı

Faizli olmasından dolayı

İnsanlar altınlarını elde tutmak ister

Kampanya güvenilir bulunmadı

İhtiyaç anında kolay nakde çevrilemeyebilir 

Yeterli getiri sunmuyor

Yeterli tanıtım yapılmadı

Faizli olmasından dolayı%8,2

%33,6

%37,4

%17,8

%2,9

Kesinlikle düşünürüm

Düşünürüm

Ne düşünürüm ne düşünmem

Düşünmem

Kesinlikle düşünmem

Düşünenler: %20,7

Yakın Gelecekte Katılma Eğilimi Katılmama Nedenleri

Kampanya Bilinirliği: %46,7

Kampanyaya Katılım: %2,4

Grafik 7: Altın Tahvili/ Altına Dayalı Kira Sertifikası Kampanyaları



V. Ayrıntılı Bulgular
Bölüm 3: Kullanılan Yatırım Araçları

39

%23

%45

%18

%7
%7

Getiriden ziyade mümkün olan en düşük
risk

Düzenli gelir

Biraz riskli olsa da cazip getiri

Yüksek getiri için yüksek risk

Kısa vadede kaybettirse bile uzun vadede
kazandırması

Grafik 8: İdeal Yatırım Aracında Getiri ve Risk Dengesi

İdeal Yatırım Aracı:

Görüşülen kişilere yatırım araçları
seçimlerini getiri açısından tanımlamaları
için bir ifade seti gösterilmiştir. Buna göre
düzenli gelir (%45) yatırım aracı seçiminde
en yüksek oranda belirtilen kriterdir.
Bunu, getiriden ziyade mümkün olan en
düşük risk (%23) takip etmektedir. Yüksek
getiri için yüksek riski göze alabilecek
olanlar sadece %7’dir.



V. Ayrıntılı Bulgular
Bölüm 3: Kullanılan Yatırım Araçları

Kullanılan Yatırım Araçları ve Getirilerinden Memnuniyet:
Kullanılan yatırım araçları irdelenirken, mevcutta kullanılan yatırım araçları yanında geçmişte kullanılanlar da sorulmuştur.

Gayrimenkul (%51), altın (%43), döviz (%26), vadeli mevduat (%22) gibi konvansiyonel araçların başta gelen yatırım araçları olarak
halen veya geçmişte kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda bu araçların getirilerinden de memnuniyetin yüksek olduğu
gözlemlenmektedir. Gayrimenkul getirisinden memnuniyetini %80 ve üzerinde bildirenlerin oranı %72’dir. Aynı oran altın için %57,
vadeli mevduat için %48, döviz için %45’tir.

Araştırmada katılım hesabının henüz yaygınlaşamadığı ve konvansiyonel araçlar arasına giremediği saptanmıştır (Mevcutta %4,
Geçmişte sahiplik %7). Katılım hesabının getirisinden %80 ve üzerinde memnuniyet bildirenlerin oranı %37’dir.

Yeni yatırım araçlarını incelediğimizde Kira sertifikası/ faizsiz yatırım fonları ile Kripto paranın mevcut sahipliği %1 gibi düşük
seviyelerde kalmaktadır. Bu araçların geçmişte sahiplik oranı ise %5-%6 seviyesindedir.
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Mevcutta 
Sahibim

Geçmişte 
Sahiptim

Hiç Sahip 
Olmadım

Vadeli (faiz getirisi sunan) TL mevduat hesabı %9 %13 %78

Döviz (fiziki veya bankada) %6 %20 %74

Altın (fiziki veya bankada) %17 %26 %57

Gayrimenkul %44 %7 %49

Borsada pay (hisse) senedi %1 %7 %92

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb. diğer ürünler %1 %6 %93

Bono ve tahvil %1 %6 %93

Katılım hesabı %4 %7 %89

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları %1 %6 %93

İş kurmak / işe ortak olmak %6 %10 %84

Kripto para (bitcoin, eteryum, vs.) %1 %5 %94

Tablo 4: Kullanılan Yatırım Araçları
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72%

57%

48%

45%

41%

37%

32%

31%

30%

29%

28%

Gayrimenkul (Baz: 7630)

Altın (fiziki veya bankada) (Baz: 6463)

Vadeli (faiz getirisi sunan) TL mevduat…

Döviz (fiziki veya bankada) (Baz: 3897)

İş kurmak / işe ortak olmak (Baz: 2428)

Katılım hesabı (Baz: 1652)

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları…

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb.…

Borsada pay (hisse) senedi (Baz: 1136)

Bono ve tahvil (Baz: 1017)

Kripto para (bitcoin, eteryum, vs.) (Baz:…

Gayrimenkul (Baz: 7630)

Altın (fiziki veya bankada) (Baz: 6463)

Vadeli (faiz getirisi sunan) TL mevduat hesabı (Baz: 3293)

Döviz (fiziki veya bankada) (Baz: 3897)

İş kurmak / işe ortak olmak (Baz: 2428)

Katılım hesabı (Baz: 1652)

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları (Baz: 1042)

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb. diğer ürünler (Baz: 1062)

Borsada pay (hisse) senedi (Baz: 1136)

Bono ve tahvil (Baz: 1017)

Kripto para (bitcoin, eteryum, vs.) (Baz: 928)

%80 ve Üzeri Memnuniyet

%81

%76

%72

%71

%67

%65

%60

%60

%58

%57

%57

Ortalama

Grafik 9: Kullanılan Yatırım Araçlarından Memnuniyet
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Baz

Vadeli 
(faiz getirisi 
sunan) TL 
Mevduat 
Hesabı

Döviz 
(fiziki veya 
bankada)

Altın 
(fiziki veya 
bankada)

Gayrimenkul
Borsada 

Hisse 
Senedi

Yatırım fonu, 
gayrimenkul 
sertifikası vb. 
diğer ürünler

Bono ve 
Tahvil

Katılım 
Hesabı

Kira 
Sertifikası ve 

Faizsiz 
Yatırım 
Fonları

İş kurmak/
işe ortak 
olmak

Kripto Para 
(bitcoin, 

eteryum, vs.)

1272 953 2517 6651 73 203 152 620 198 951 145

Getirisinin yüksek olması %20 %20 %18 %17 %18 %17 %18 %16 %18 %18 %19

Düzenli bir getirisinin 
olması %23 %20 %18 %19 %20 %20 %21 %17 %21 %19 %20

Riskinin düşük olması %17 %17 %17 %17 %16 %18 %16 %16 %16 %17 %16

Güvenilir/ Bilinir olması %20 %20 %20 %20 %19 %17 %18 %18 %17 %20 %17

İhtiyaç olduğunda kolayca 
nakde çevrilebilmesi %16 %16 %16 %16 %17 %17 %15 %15 %15 %15 %17

Faizsiz bir yatırım aracı 
olması %4 %8 %11 %11 %11 %11 %11 %18 %13 %11 %12

Tablo 5: Kullanılan Yatırım Araçları ve Yatırım Aracı Seçiminde Rol Oynayan Ana Faktörler
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Kalitatif bulgulara göre altın sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir gelenek olup, öncelikle geçmişe dayanan ve toplumun kültürel kodlarında
geleneğe dönüşmüş ritüellerin bir parçasıdır. Doğum, nişan, evlilik gibi önemli olaylarda altın bir kutlama hediyesi olarak gelenekselleşmiş bir araç
iken, aynı zamanda toplumsal itibarın da bir taşıyıcısı olarak ifade edilmektedir. Altının takı olarak taşınması, toplumda bir zenginlik ve refah
göstergesi olarak yüzyıllardır rol oynamaktadır. Tüm bu özellikleri ile altın, toplumumuzda bir yatırım aracından çok daha fazlası olarak kabul
görmektedir.

Altının toplumsal pratiklerin bir parçası olması, geleneklerle olan bağlantısı ve toplum gözünde bir «zenginlik» algısı olması, yatırım aracı olarak
tercih edilmesini de sağlamaktadır. Birikimlerini altına çeviren kişiler, ellerinde somut bir birikim olması sebebiyle kendilerini varlıklarına daha
hakim olarak görmektedirler.

Altının yatırım olarak saklanması ya da biriktirilmesinde kadının rolü daha çok ön plana çıkmaktadır. Altının takı olarak kullanılması, yatırımın
direkt olarak kişinin üstünde taşınmasını da mümkün kılmaktadır. Birikimlerinin somut bir materyale dönüşmüş olması, her an ulaşılabilir ve
taşınabilir olması kontrolün kişide olduğunu hissettirmektedir. Bu noktada altının geleneksel bir yöntem olarak, yastık altında, evde saklanması,
kuyumcuda bozdurulabilmesi, ihtiyaç durumunda istendiği kadarının istendiği anda nakite çevirebilmesi özellikleri ile gayrimenkule göre sunduğu
kolaylık avantajı ile en çok güven vaad eden bir yatırım aracı olarak tanımlanmaktadır.

Altına dair bir başka kuvvetli algı ise, altının her zaman kazandıracağı düşüncesidir. Altının diğer yatırım araçlarına nazaran, yukarı doğru daha
doğrusal bir değer artışı olduğu görüşü hakimdir. Bu nedenle altın ‘’ daima kazandıran bir araç’’ olarak da düşünülmektedir.
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%56

%43

%34

%34

%33

%33

%32

%25

%24

%18

Güvenilir olması

Değer kaybetmemesi/ değerini koruması

Aile büyüklerimizden öyle görmemiz

Getirisinin yüksek olması

Riskinin düşük olması

Herkes tarafından bilinmesi

İhtiyaç olduğunda kolayca nakde…

Faizsiz bir yatırım aracı olması

Yatırım açısından kolay anlaşılır olması

İstendiğinde takı olarak kullanılabilmesi

Türkiye'de Birikimlerin Genel olarak Altında Tutulma Nedenleri 
(Baz1: 15041)

Görüşülen Kişilerin Kendi Birikimlerini 
Altında Tutma Nedenleri

(Baz2: 2517)

Güvenilir olması                                      

Değer kaybetmemesi

Aile büyüklerimizden öyle görmemiz

Getirisinin yüksek olması 

Riskinin düşük olması                                 

Herkes tarafından bilinmesi

Kolayca nakde çevrilebilmesi

Faizsiz bir yatırım aracı olması 

Yatırım açısından kolay anlaşılır olması

İstendiğinde takı olarak kullanılabilmesi

%60

%59

%43

%24

%15

%10

Altın uzun vadede değer kaybetmiyor

Altın diğerlerinden daha güvenilir yatırım
aracı

Altının getirisi diğerlerinden yüksek

İstek ve ihtiyaçlarıma yönelik başka finansal
ürün yok

Borsa, yatırım fonu gibi ürünleri çok
anlamıyorum / bilgi sahibi değilim

Dini hassasiyetlerim açısından en uygun
yatırım aracı altın

Uzun vadede değer kaybetmiyor

Diğerlerinden daha güvenilir yatırım aracı

Getirisi diğerlerinden yüksek

İstek ve ihtiyaçlarıma yönelik 
başka finansal ürün yok

Borsa, yatırım fonu gibi ürünleri 
çok anlamıyorum

Dini hassasiyetlerim açısından 
en uygun yatırım aracı 

Grafik 10: Birikimlerin Altında Tutulma Nedenleri



Kantitatif araştırma bulgularına göre, mevcut yatırımlar içinde altın %17 ile Gayrimenkulden sonra gelen ikinci yatırım aracıdır.
Geçmişte sahiplik oranıyla birlikte bakıldığında bu oran %43’e yükselmektedir. Altına yatırımdan yüksek memnuniyet bildirenlerin
oranı %57‘dir.
Altın tercihi;

§ Kadınlar , üniversite mezunları , AB sosyo ekonomik grubu,
§ Batı - Doğu Marmara , Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde daha yüksektir.

Altına yatırım nedenlerinin başında gelenler; uzun vadede değer kaybetmemesi ve diğer araçlara göre daha güvenilir olmasıdır. Altın
aynı zamanda getirisi diğerlerinden daha yüksek bir yatırım aracı olarak da değerlendirilmektedir.

Faizsiz olma, altına yatırım yapanların kendi tercih nedenleri arasında %10 civarında belirtilmiştir. Oysa, bir önceki sayfada yer alan
grafiklerden de görüldüğü üzere tüm görüşülenlere toplumda tasarrufların neden altında değerlendirildiğine ilişkin görüşleri
sorulduğunda, yukarıdaki nedenlere ek olarak aileden öğrenilen geleneksel bir yatırım yöntemi olması (%34) ve faizsiz bir yatırım aracı
olması (%25 ) ileri sürülmüştür.

Altın tüm yatırım araçları içerisinde gayrimenkulle birlikte en az reddedilen yatırım aracıdır (%5,7)

Çeşitli miktarlarda olası birikimleri öncelikle nerelerde değerlendirecekleri sorulduğunda, 10.000 – 25.000 TL‘lik miktarlarda en çok
seçilen yatırım aracı altındır. Altına Dayalı Kira Sertifikası’nda değerlendirilmesi ise sadece 100.000 ve 250.000 TL’lik meblağlarda %4
ve %3 gibi küçük oranlarda seçilmiştir.

Altına Dayalı Kira Sertifikası’nı hatırlayanların oranı %47 civarında olmasına rağmen, kampanyaya katılım, hatırlayanlar arasında %2
civarında kalmıştır. Katılmama nedenlerinin başında insanların altını elde tutma alışkanlığı yanında kampanyanın güvenilir
bulunmaması ve ihtiyaç anında nakde çevirememe olasılığıdır.

46

V. Ayrıntılı Bulgular
Bölüm 3: Kullanılan Yatırım Araçları - Altın



Kalitatif görüşmeler sırasında, gayrimenkul, birikimin değerlendirilmesi için en güvenilir bulunan araçlardan biri olarak tanımlanmıştır. Bunun temel
sebebi, altın gibi gayrimenkulün de somut bir varlık olmasıdır. Birikimlerin fiziksel olarak bir varlığa dönüşmesi kişilerde güven duygusunu
pekiştirmektedir.

Gayrimenkul denince akla ilk gelen çoğunlukla ev satın almadır. İnsanlar ev satın aldıklarında, hiç olmazsa «başımı sokacak bir evim var» düşüncesinden
huzur bulduklarını ifade etmektedir. Toplumumuzda sıklıkla telaffuz edilen deyimlerden biri olan «dünyada mekan ahirette iman» sözü, gayrimenkule
bakış açısını da özetlemektedir. Görüşülen kişiler arasında, ev sembolik olarak değerli olduğu gibi aynı zamanda değeri her zaman artacak bir yatırım
olarak görülmekte, bu anlamda ev satın almak birikimin değerlendirilmesi için en çok tercih edilen yatırım aracı olmaktadır.

Çocuklu ailelerde ev yatırımı aynı zamanda bir miras unsuru olarak da görülmekte, çocuklarına bir ev bırakmak bir ebeveyn olarak yerine getirilmesi
gereken bir görev olarak tanımlanmaktadır.

Arsa yatırımı ise toplumsal olarak toprak ile kurulan bağın da bir tezahürüdür. Özellikle kır kökenli kişilerde toprak bir «ata mirası» olarak tanımlandığı
gibi, ileride değerlenebilecek bir fırsat olarak da görülmektedir. Nüfusun artması, şehirlerin büyümesi ve yapı stoklarının her geçen gün artması
nedeniyle, toprak / arsanın ileride kazanç getirme olasılığının da artacağı öngörülmektedir.

Görüşülenlere, çeşitli miktarlarda birikimleri olsa, öncelikle nerelerde değerlendirecekleri sorulduğunda,100.000 – 250.000 TL ‘lik meblağlarda en çok
seçilen yatırım aracı gayrimenkul olmuştur.

Geçtiğimiz 12 ay içinde birikim yapabildiğini belirten %20’lik bir grup içinde yaklaşık her dört kişiden biri gayrimenkul almak için tasarruf yapmaktadır.
Araştırma kapsamındaki toplam haneler dikkate alındığında, gayrimenkul alımı için tasarruf yapanların oranı %5’e yakındır. Araştırma evreninde bulunan
haneler üzerinden hesaplandığında bir milyon civarında hanenin gayrimenkul yatırımı için tasarruf ya da birikim yapmaya çalıştığı öngörülebilir. Yapılan
birikimin gayrimenkul almak için yeterli olmadığı durumlarda, birikimin araç alımı olarak değerlendirilmesinden de bahsedilmektedir.
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Grafik 11: Birikimlerin Gayrimenkulde Tutulma Nedenleri Kalitatif bulgulara paralel olarak kantitatif araştırmada da bir yatırım
aracı olarak gayrimenkul, mevcut yatırımlar içinde %44 ile ilk sırada yer
almakta olup, geçmiş dönem sahipliği ile birlikte bakıldığında, %51
seviyesine yükselmektedir.
Alt gruplar arasında bakıldığında, erkekler, AB ve DE SES gruplarında
gayrimenkul sahipliği daha yüksek olup, doğal olarak yaş arttıkça
sahiplik oranı da artmaktadır. Gayrimenkul yatırımından yüksek*
memnuniyet %72 civarındadır. Batı Marmara bölgesi ve DE gruplarında
memnuniyet genele göre daha düşüktür. Buna karşılık Ege ve
Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde, gayrimenkul yatırımında genele göre
daha yüksek bir memnuniyet göze çarpmaktadır.
Gayrimenkule yatırım nedenleri başında diğer araçlara göre daha
güvenilir olması ve uzun vadede değer kaybetmemesi gelmektedir.
Diğer bir deyişle Gayrimenkul ‘’sağlamcı’’ bir yaklaşımın yatırım aracıdır.
Diğer yandan; gayrimenkul, getirisi diğer yatırım araçlarından daha
yüksek bir yatırım aracı olarak da değerlendirilmektedir.

*Yüksek memnuniyet: Memnuniyet değerlendirmesinde 100 puan üzerinden 80 ve üzeri
puanlar verenlerin oranı



Birikimlerin altında bulunmasının nedenleri iki farklı soruyla irdelenmiştir. Projektif teknik uygulanarak araştırma kapsamında
görüşülen herkese Türkiye’de vatandaşların birikimlerini altında tutma nedenleri sorulduğunda; güvenilir olması (%56) ve değer
kaybetmemesi (%43) ilk iki sırada söylenmiştir. Reel olarak altını olanlara neden birikimlerini altında tuttukları sorulduğunda ise yine
aynı nedenler, değer kaybetmemesi (%60) ve güvenilir olması (%59), ilk iki sırada yer alırken, %43 oranı ile getirisinin diğerlerinden
yüksek olması belirtilmiştir. Bu nedenler yanında %10 gibi bir grup dini inançlarına uygun olduğu için altını tercih etmektedir.

Birikimlerin gayrimenkule yatırılma sebepleri de altın ile benzerlik göstermekte olup; diğerlerinden daha güvenilir olması (%57), uzun
vadede değer kaybetmemesi (%52) ve getirisinin diğer yatırım araçlarından yüksek olması (%42) ilk üç sırada söylenen nedenlerdir.
Gayrimenkul, yatırım araçları içerisinde, altın ile birlikte en az reddedilen iki yatırım aracından biridir (%5,8).

Kantitatif bulgulara göre toplumumuzda en çok tercih edilen ve memnuniyetin yüksek olduğu yatırım araçlarından altın ve
gayrimenkulün her iki yatırım aracının da temel tercih sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan yüksek getiri ve düşük riskin yanı sıra
sosyolojik ve psikolojik bazı sebeplerden dolayı tercih edildiği kalitatif araştırmada dikkat çeken konulardan bazılarıdır. Kalitatif
bulgulara göre altın sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir gelenek olup, öncelikle geçmişe dayanan ve toplumun kültürel
kodlarında geleneğe dönüşmüş ritüellerin bir parçasıdır. Gayrimenkul denince akla ilk gelen çoğunlukla ev satın almadır. İnsanlar ev
satın aldıklarında, hiç olmazsa «başımı sokacak bir evim var» düşüncesinden huzur bulduklarını ifade etmektedir. Altın ve
gayrimenkulün, en popüler, aynı zamanda en az red edilen, kalitatif araştırma bulgularına göre kültürel kodlarla da desteklenen
yatırım araçları olduğu görülmektedir.
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Vadeli Mevduat’ın derinlemesine tartışıldığı kalitatif görüşmelerde, Vadeli Mevduat’ın bilinen ve alışkın olunan bir yatırım aracı
olduğu ifade edilmiştir.

Faiz hassasiyeti olmayanlar için birikimin bankada tutulması ve vadeli olarak kazanç getirmesi, en güvenli yatırım araçlarından
biridir. Ancak genelde bu yatırım, kenara konulan paranın uzun vadede birikmesi olarak düşünülmektedir. Bankacılık sisteminin
giderek hayatın içinde daha çok yer kaplaması, bankalara olan güveni de arttırmıştır. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ile kişilerin
bankalarla olan ilişkisi daha yoğunlaşıp, yaygınlaşarak, nakit paranın fiziki kullanımı sınırlı hale gelmiştir. Günlük alışveriş, fatura
yatırma , kredi çekme gibi bir çok işlem bankalar üzerinden yapıldığı için, paranın bankada tutulmasında bir güven sorunu
yaşanmamaktadır.

Çocuklu ailelerde, çocuk doğduğunda hesap açma ve kumbara gibi her ay hesaba para yatırma eğilimi halen mevcuttur. Bu,
gelecekte çocukların zorlanmaması için düşünülmüş bir para biriktirme isteği olarak ifade edilmektedir.

Vadeli mevduat, bu anlamda yine bir yatırım aracından ziyade kumbarada para biriktirme veya birikimin az da olsa bir getiri ile
güvende olması motivasyonları ile eşleştirilmektedir.
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Kantitatif araştırmada halen Vadeli Mevduat hesabı sahipliği (%9) ile Gayrimenkul (%44) ve Altın (%17 ) sahipliğinden sonra üçüncü
sırada gelen yatırım aracıdır.

Görüşülenlerin %22’si halen ya da geçmişte vadeli mevduat hesabına sahip olduklarını bildirmişlerdir. Vadeli mevduat hesabı
kullananlar arasında bu yatırımın «getirisinden» yüksek memnuniyet bildirenlerin oranı %48 ‘dir.
Sahiplik;

§ Kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olup , eğitime ve SES’e göre paralel artış göstermektedir.
§ Vadeli Mevduatın en çok kullanıldığı NUTS 1 bölgeleri İstanbul, Batı Marmara ve Batı Anadolu’dur.

Vadeli Mevduatı reddedenlerin oranı yaklaşık %14 olup, reddedenler arasında başta gelen red nedeni %57 ile faizdir.
§ Bu oran toplam görüşülenler arasında %8 civarındadır.
§ Faiz nedeniyle Vadeli Mevduatı reddedenler Akdeniz, Orta Anadolu ,Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da genele göre

daha yüksektir.

Vadeli Mevduatı güvenilir bulmadıkları için reddedenlerin oranı yaklaşık %28 olup, bu oran
§ Tüm görüşülenler arasında %3,8’dir.
§ Güvenilir bulmayanlara, gençler (18-25 yaş), İstanbul, Ege ve Doğu Marmara bölgelerinde daha sık rastlanmaktadır.

Vadeli Mevduatı risk nedeniyle reddedenler bu grubun yaklaşık % 26’sıdır. Riskli bulma oranı
§ Tüm görüşülenlerin arasında %3,6’dır.
§ İstanbul ve Ege’de daha yüksektir.

Görüşülenlere sırasıyla 2.500 , 10.000, 25.000, 100.000 ve 250.000 TL gibi ekstra bir birikimleri olsa nasıl değerlendirirdiniz
dendiğinde; 2.500 TL’de nakitte veya bankada vadesizde tutmak ön sırada bildirilmiştir. Vadeli hesapta değerlendirme 10.000, 25.000
ve 100.000 TL için %13-%17 oranlarında bildirilmiştir. Meblağ arttıkça altın ya da gayrimenkul, vadeli mevduatın önüne geçmektedir.
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Kalitatif araştırma bulgularında, zaman zaman cazip kazançlar vaadetse de dövizin güvenilir bulunmadığı belirtilmiştir. Öte yandan,
döviz, tamamen uzak durulan ve kaçınılan bir yatırım aracı da değildir. Ancak parayı uzun vadede dövizde tutma güvenilir bulunan bir
yöntem olarak görülmemektedir. Özellikle uzun bir süre aynı düzeyde seyrederken, birdenbire son bir yılda yaşanan dalgalanmalar,
dövize dair güveni de zedelemiş durumdadır.

Seyrek olarak, dövizin yükseldiği anlarda eldeki parayı dövize çevirme daha çok başvurulan bir yöntemdir. Dalgalanmalar sebebiyle
kısa sürede kazanç elde etmek için paranın dövize dönüştürüldüğü görülebilmektedir. Dövizin dalgalı seyri, parayı, uzun süre dövizde
tutmanın önünde bariyerdir. Arada yaşanan sıçramalar kazanç açısından yüksek getiri sağlasa da uzun vadede kazancın eriyeceği
düşüncesi de oluşmaktadır.

Yapılan görüşmelerde, dövizin dalganmalara bağlı olarak olası yüksek getirisi yerine, daha sabit ve düzenli bir artış sağlayan altına
dönmenin daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu noktada temel motivasyon, bir anda kazançtan olmak ya da kazanımların
erimesi riski yerine, az da olsa sürekli gelir getiren bir araçta birikimleri tutmanın daha garanti olduğu düşüncesidir.

Özetle az olsun ama garanti olsun kabulü yatırım alışkanlıklarında temel belirleyicidir. Bu kabul, uzun vadede parayı dövizde tutmanın
önündeki temel engellerden biri olarak ifade ediliyor.
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Kantitatif araştırmada, kullanılan yatırım araçları arasında dövizin, tüm görüşülen kişilerde, mevcutta %6, geçmiş dönemde %20
olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.

§ Diğer yaş gruplarına göre 26-35 yaş grubunda daha çok tercih edilirken, eğitim ve sosyo-ekonomik sınıf artışına paralel
olarak da sahiplik oranı artmaktadır.

§ İstanbul, Batı Marmara, Batı Anadolu, Orta Anadolu’da dövizin yatırım aracı olarak sahipiliği daha yüksektir.

Döviz yatırımından memnuniyetlerini %80 ve üzerinde puanlayanların oranı %45 civarındadır. Genel olarak dövizden memnuniyet
ortalaması %71’dir.

Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde memnuniyet genele göre daha düşüktür. Buna karşılık 26-45 yaş, İstanbul, Ortadoğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde genele göre döviz yatırımından memnuniyet daha yüksek olup, eğitim ve sosyo-ekonomik sınıf
arttıkça memnuniyetin de arttığı görülmektedir.

Döviz, yatırım aracı olarak %11’lik bir kesim tarafından reddedilmektedir. Bunun nedenleri arasında riskli bulunması (%46) ilk sırada
yer almaktadır. Reddedenlerin %39’u bilgisinin yetersiz olduğunu söylerken, %38’i dövizi güvenilir bulmamaktadır. Bunun yanında
değeri değişkenlik gösterdiği için dövize yatırım yapmadıklarını belirtenlerin oranı %31dir.

Görüşülen kişilere çeşitli miktarlarda olası birikimleri öncelikle nerelerde değerlendirecekleri sorulduğunda, 10.000 – 25.000 TL’lik
miktarlar için dövizin yatırım aracı olarak seçilmesi %10 civarındadır. Yükselen meblağlarda dövizin yatırım aracı olarak seçilme şansı
azalmaktadır.
Bu sonuç, hanehalkı arasında, dövizin daha çok küçük birikimlere hitap ettiğini göstermektedir.
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Kitle Fonlamasına Katılma:
Görüşülen kişilere kitle fonlamasına ilişkin aşağıdaki tanıtım metni okunduktan sonra yatırım eğilimleri ve yatırabilecekleri en yüksek miktar
sorulmuştur.

Kitle fonlamasına kesinlikle yatırım yapacağını belirtenlerin oranı %2, muhtemelen yatırım yapacağını söyleyenlerin oranı ise %12’dir. Bu
kişiler sunulan örnek projeye ortalama (medyan) 982 TL yatırım yapabileceklerini belirtmişlerdir.

Görüşülen yaklaşık yaklaşık olarak her 4 kişiden 1’i devlet yatırımları ya da kitle fonlamasından en az birine katılmayı düşünmektedir. Her iki
yatırım aracına da yatırım yapmayı düşünenlerin oranı %8,2’dir.

Kitle fonlama aracılığı ile bir girişime destek olabileceklerini belirten % 14’lük grubun yaklaşık %6’sı, geçtiğimiz yıllarda Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları kampanyasına daha önceden katıldıklarını beyan etmişlerdir. Hem
kitle fonlamasına katılacaklarını hem de daha önce altın tahvili/altına dayalı kira sertifikası aldıklarını beyan edenler tüm katılımcıların yaklaşık
%0,8’idir.

Ayrıca kitle fonlama aracılığı ile bir girişime destek olabileceklerini belirtenlerin yaklaşık %48’i altın tahvili/altına dayalı kira sertifikası
kampanyasına yakın gelecekte katılabileceklerini belirtmişlerdir. Her ikisine de katılabileceklerini belirtenlerin oranı %6,6’dır.
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Diyelim ki, 3 girişimci yeni bir organik gıda ürünü yetiştirecekler ancak sermayeleri yok. Bunun için de internet üzerinden bu projelerinin 
tanıtımını yapacaklar; isteyen katılımcılar çok cüz’i miktarlarla bu projeye ortak olup para yatıracaklar. Farzedelim ki, bu projenin başarılı 

olma ihtimali yarı yarıya. Burada aslında riski olan bir ortaklık söz konusu. Bu proje devlet denetiminde ancak özel sektör tarafından 
yapılacak. Mesela 100 TL gibi cüz’i bir miktar para yatırdınız, başarılı olurlarsa 150 TL alacaksınız, başarısız olurlarsa az bir para alacaksınız 

ya da hiç para alamayacaksınız.
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Tasarruf,  Birikim ve Yatırım Kavramları

Hanehalkı arasında bilinirliği artırmak amacıyla oluşturulacak iletişim yaklaşımlarında yer alması muhtemel tasarruf, birikim ve yatırım
sözcüklerinin ifade ettiği ve çağrıştırdığı kavramlara burada yer verilmiştir.

Araştırmanın kalitatif aşamasında, tasarruf kavramının çağrışımları irdelendiğinde, tasarrufun zor durumda alınan önlemleri işaret
ettiği ve kavrama psikolojik bağlamda olumsuz bir anlam kazandırdığı görülmüştür.

Tasarruf daha çok mevcut bazı ihtiyaçlardan vazgeçilmesi, lükslerin azaltılması veya temel harcama haricindeki ihtiyaçların
ertelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bunun arkasında ise iki ana sebep mevcuttur:

• Halihazırda gelirin azalması veya alım gücünün düşmesi: Bu noktada tasarruf bir seçimden ziyade mecburiyet olarak
algılanmaktadır.

• Ekonomik olarak ileriye dönük tedbir alınması: Kişiler, ekonomik olarak kendini güvende hissetmediği, geleceği
öngöremediği zamanlarda, tasarruf bir önlem ve emniyet alanı olarak konumlandırılmaktadır.

Oysa birikim, pozitif bir çağrışım yaparak ‘’kendini güvenceye alma’’ ile birlikte tanımlanmakta ve daha çok ekstra bir harcamada ya
da beklenmedik bir durumda harcanabilecek bir rezerv olarak düşünülmektedir. Birikim ve tasarruf sözcüklerinin birbirleri arasındaki
geçişler nedeniyle soru formunda aynı anda ikisi birlikte ‘’tasarruf ya da birikim‘’ şeklinde kullanılmıştır.

Yatırım ise büyük beklentiler yüklenen bir kavram olup, mevcut birikimin yatırıma dönüştürülmesi için yatırımın önemli bir getiri
sağlaması beklenmektedir.
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Son 12 Ayda Tasarruf Etme:

Görüşülen hanelerin %20’si son 12 ayda tasarruf ettiklerini ve yıllık gelirlerinin ortalama %19’unu biriktirdiklerini belirtmişlerdir.
Tasarruf edemeyip, geliri giderini karşılayan haneler ise %53 civarındadır.

Tasarruf Etme veya Edememe Nedenleri:

Tasarruf ettiklerini belirten katılımcılar ne amaçla tasarruf ettikleri sorulduğunda, %67’si tedbir ( beklenmedik harcamaları karşılamak,
çocukların eğitiminde kullanmak vs.) %59’u ise yatırım amaçlı olarak tasarruf yaptıklarını belirtmişlerdir.

Tasarruf etme, en çok beklenmedik harcamaları karşılamak için yapılmaktadır. Gayrimenkul almak (%26), iş kurmak (%24), çocukların
eğitiminde kullanmak (%22) ve borç ödemek de (%22) tasarruf etme nedeni olarak sunulan diğer sebeplerdir.

Tasarruf edemeyenlerin başta gelen sebepleri ise; gelirlerinin yetmemesi (%45) ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşmalarıdır (%43).

59



V. Ayrıntılı Bulgular
Bölüm 5: Tasarruf, Yatırım ve Borçlanma

60

%12

%16

%53
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Tasarruf 

ettiğini belirten 

2990 hane, yıllık 

gelirlerinin ortalama %

19’unu 

biriktirmiştir.

Grafik 13: Tasarruf Etme Durumu
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Grafik 14: Tasarruf Etme veya Edememe Nedenleri
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Mevcut Durumda Borçlu Olma:

Görüşülenlerin yaklaşık %36’sı mevcut durumda borçlu olduklarını beyan etmişlerdir. Bu kişiler aniden borçlarını ödemek zorunda
kalsalar, mevcut varlıkları ile borçlarını ödeyebilecek olan haneler %24 oranındadır.

Gerektiğinde Borç Alınacak Kişi, Kuruluş ve Diğer Eylemler:

Görüşülen kişiler, gerektiğinde en çok aile ve çevrelerinden (%34) borç aldıklarını belirtmişlerdir. Banka kredisi (%17) ve kredi kartı
kullanımı (%10), aile ve çevreden sonra en fazla başvurulan borç alma yöntemleridir.

Mevcut finansal sistem içinde; katılımcılar, paraya ihtiyaç durduklarında öncelikle aile (%34), banka kredisi (%17) desteği alacaklarını
ve harcamalarını kısacaklarını (%14) bildirmişleridir. Ek iş yaparım diyenlerin oranı %11 iken, kredi kartı kullanırım diyenlerin oranı
%10 seviyesindedir.

Kaynak gereksiniminde başvurulan kaynaklar arasında finansal kuruluşlardan yararlanma; 55 yaş üstü ile eğitimsiz / ilkokul mezunları
arasında ve alt sosyo-ekonomik sınıfta daha düşüktür.
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Grafik 15: Mevcut Durumda Borçlu Olma
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Tüm 
Görüşülen Kişiler

Tasarruf edip, 
bir miktar para 

biriktirenler

Tasarruf 
edemeyip, 

geliri giderini 
karşılayanlar

Tasarruf 
edemeyip, 

geçmiş dönemde 
biriktirdiklerini 

harcayanlar

Hiç  tasarrufu 
olmayıp, 

borçlu olanlar

AİLE/ ÇEVRE/ İŞ %39 %40 %39 %36 %39

Ailem ve çevremden %34 %34 %35 %30 %35

İşyerimden avans alırım %5 %6 %5 %6 %5

BANKA/ FİNANSAL KURULUŞLAR %33 %33 %32 %37 %30

Banka kredisi %17 %18 %17 %17 %18

Kredi kartımı kullanırım %10 %10 %11 %10 %9

Katılım bankası finansmanı %3 %4 %2 %5 %1

Tüketici finansman şirketleri %2 %3 %2 %5 %2

Ek iş yaparım %11 %11 %11 %12 %12

Para aramam/ harcamalarımı kısarım %14 %13 %14 %12 %15

Tablo 6: Gerektiğinde Borç Alınacak Kişi, Kuruluş ve Diğer Eylemler



Genel Değerlendirme:

Faize dayalı sistem nedeniyle Vadeli Mevduatı reddedenler %14 ‘lük bir kesimi oluşturmaktadır. Faizden dolayı vadeli mevduatı ret
edenlerin, yatırım aracı seçiminde rol oynayan faktörlerde de faizsiz bir yatırım aracı olması ön plandadır.

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonlarına mevcutta sahip olanların oranı %1,3 gibi çok düşük bir orandadır. Bu yatırım aracından
yüksek memnuniyet duyanlar bu grubun üçte biri civarındadır.

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonlarında birikimlerimi asla değerlendirmem diyenler (%15,6), tercih etmeme sebeplerinin başında
bu yatırım aracına dair bilgilerinin yetersiz olduğunu ifade etmektedir (%57).

Çeşitli miktarlarda birikimlerin yatırım araçlarında değerlendirilmesi incelendiğinde, 25.000 ile 100.000 TL arası birikimlerde, %17 ve
%16’lık kesimin, birikimlerini faiz getirisi sunan vadeli mevduat hesabında değerlendirecekleri görülmektedir.

Katılım hesabında birikimlerin değerlendirilmesi 10.000 - 250.000 TL aralığında %3 ile %7 seviyesindedir. Bu oran, yine aynı birikim
aralığı için, kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonlarında %2 ile %4’tür.

Borsaya yatırım yapmanın dinen uygun olmadığını belirten %20 civarında bir grup mevcut olup, kalitatif bulgulara göre bunun bir
çeşit kumar olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir.
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Faizsiz Sisteme Bakış:

Önceki bölümlerde yer alan finansal sisteme ilişkin algıların ölçüldüğü kısımda yer alan ‘‘Faizlerin yüksek olması ekonomimizin büyümesini
engeller’’ ifadesine katılım, ortalama %74 ile diğer algı ifadeleri arasında en çok onay alan ifadedir.
Bu ifadeye kuvvetle (80 ve üzeri) katılanların oranı ise % 39 dur. Bu ifadeye katılım;

• Kadınlar, 56 yaş ve üzeri grup, üniversite mezunları, AB ve DE sosyo-ekonomik sınıfı, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde daha yüksektir .

• Doğu Marmara bölgesinde daha düşüktür.
En az bir yatırım aracını faiz nedeniyle reddedenler Türkiye genelinde %12,5’tir. Bu oran kadınlar arasında %10, erkekler arasında ise
%14’tür. Faiz hassasiyetinin yüksek olduğunu söyleyebileceğimiz bu grupta ‘’Finansal sistemimiz zengini daha zengin fakiri daha fakir
yapmaktadır’’ ifadesine katılım, diğer gruba göre daha fazladır.

Daha sonra faizsiz finansal sisteme dair soruların yer aldığı bölümde görüşülen kişilere faiz ile ilgili aşağıdaki ifadeler gösterilmiş ve kendi
düşüncelerine en yakın olanı sorulmuştur.

• Faizsiz bir ekonomik sistem mümkündür ve günümüz koşullarında uygulanabilir.
• Faizsiz bir sistem mümkündür ancak günümüz koşullarında uygulanamaz.
• Faizsiz bir sistem mümkün değildir.

%35’i faizsiz bir sistemin mümkün olup günümüz koşullarında uygulanamayacağını söylerken, %21’i faizsiz bir sistemin günümüz
koşullarında uygulanabileceğini belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %32’si ise faizsiz bir sistemin mümkün olmadığını ifade etmiştir. En az
bir yatırım aracını faiz nedeniyle reddedenlerin sadece üçte biri günümüz koşullarında faizsiz bir ekonomik sistemin uygulanabileceğini
düşünmektedir.
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%21
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%32

%12

Faizsiz bir ekonomik sistem mümkündür ve günümüz koşullarında uygulanabilir

Faizsiz bir sistem mümkündür ancak günümüz koşullarında uygulanamaz

Faizsiz bir sistem mümkün değildir

Fikrim yok

Grafik 16: Faizsiz Sistem ne Ölçüde Mümkün
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Banka şubeleri
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Bilgi Alınabilecek KaynaklarTanıma Düzeyi

Grafik 17: Katılım Bankaları Tanıma Düzeyi ve Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Katılım Bankaları Tanıma Düzeyi ve Bilgi Kaynakları:
Katılım bankaları ve bu bankaların sundukları hizmetlerin ne ölçüde bilindiği ölçümlendiğinde; araştırmaya katılanların %40’ı katılım
bankalarını ve bu bankaların sunduğu hizmetleri hiç bilmediklerini ya da çok az bildiklerini belirtmiştir. Katılım bankalarını tanıma düzeyi
düşük olan bu gruba, hangi kaynaklardan bilgi almak istedikleri sorulduğunda; banka şubeleri (%48) ve arkadaş/ tanıdıklar (%47)
cevapları, ilk iki sırada yer alan cevaplar olmuştur. Televizyon, %35 oranı ile bilgi alınmak istenen bir mecra olarak göze çarparken, sosyal
medya (%18) ve web siteleri, blog ve forumlar (%18) televizyonu takip eden diğer mecralardır.
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Katılım Bankacığı Algısı:

Katılım bankacılığı algı düzeyi, bu bankalar hakkında fikir sahibi olan %60’lık bir kesim arasında, aşağıda görülen ifadeler üzerinden
(bipolar semantik ölçekte) sorgulanmıştır.

§ Diğer bankalara göre güvenilirliği
§ İslami kurallara göre çalışma
§ Faizsiz şekilde çalışma
§ Çalışmalarında ahlâki ilkelere uyma
§ Hizmet kalitesi seviyesi
§ Getiri seviyesi

Bu algı boyutları üzerinde yapılan değerlendirmelerin analizinde 0-40 arasındaki puanlamalar negatif, 41-59 nötr, 60-100 pozitif
olarak gruplanmıştır. Bu analizde Net Değerlendirme Skoru, negatif skorun pozitiften çıkarılmasıyla elde edilen değeri göstermektedir.
Bu değerin pozitif olması, algının olumlu yönde, negatif olması ise olumsuz yönde yoğunlaştığını gösterir.

Net Değerlendirme Skoruna göre algıya baktığımızda getiri dışında negatif uçta yer alan başka bir boyut olmadığı saptanmıştır. En
olumlu olarak değerlendirilen algı + %49 ile çalışmalarında ahlaki ilkelere uyma boyutudur.
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Grafik 18:Katılım Bankacılığı Algısı
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Ortalama

Grafik 23:Katılım Bankacılığı Algısı

Görüşülen kişilere katılım bankacılığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur.

• İnsanların katılım bankalarıyla çalışmamasının temel sebebi gerçekten İslami kurallara göre çalışmadıklarını düşünmeleridir.
• İslami kurallara uymak kaydıyla, diğer bankalar da (konvansiyonel bankalar) katılım bankacılığı alanında çalışabilir.
• Faiz ve kâr payı aynı şeydir.

Bu ifadelere 80 ve üzeri puan vererek kuvvetle katılanların oranları sırasıyla %21, %21 ve %25’tir.
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Katılım Bankası Tercih Etme ve Etmeme Nedenleri:
Katılım bankalarından herhangi birinde hesabı olanlara (%4) hesap açma motivasyonları sorulduğunda %51 ile güvenilirlik başta
gelen neden olarak gösterilmiştir.

Katılım Bankalarında hesabı olanlar arasında (%4) faizsiz sistem sebebiyle bu bankalarda hesap açtıklarını bildirenlerin oranı bu
grubun sadece %30’unu oluşturmaktadır. Bu sonuçlar, birlikte değerlendirildiğinde katılım bankalarının sunduğu faizsiz kazanç
söylemi mudilerinin üçte birini cezbedebilmiştir.

Diğer yandan, en az bir yatırım aracını faiz nedeniyle reddedenler arasında Katılım Bankasında hesabı olanlar yaklaşık %12 olup,
Vadeli Mevduat hesabı olanlar %4’tür.

Katılım bankalarını tercih etmeyenlerin %36’sı çalıştığı bankalardan memnun olduğunu belirtirken, %25’i bu bankaların yeterince
yenilikçi olmadığı, %21’i ise getirisinin daha az olduğunu ileri sürmektedir. Bir başka neden, katılım bankalarının ayrıştırıcı özelliği olan
faizsiz sistemle ilgilidir. Bu bankaların diğer bankalar gibi faizle iş yaptığı konusunu öne sürenlerin oranı %15’dir.
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Grafik 20: Katılım Bankası Tercih Etme ve Etmeme Nedenleri
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Sigorta Algısı:

Sigorta algı düzeyi, görüşülen kişilere, aşağıda görülen ifadelere ne ölçüde katıldıkları (bipolar semantik ölçekte) sorulmuştur.

• Sigorta yaptırmanın dinen sakıncası yoktur.
• Bireysel emeklilik sistemi iyi bir getiri sağlar.
• Tasarrufların arttırılması açısından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım doğru bir yaklaşımdır.
• Faizsiz sigortacılık uygulaması hakkında yeterince bilgi sahibiyim.
• DASK (Deprem ve Afet Sigortası) yaptırmak zorunludur.
• DASK diğer sigortalar gibi her yıl yenilenmesi gereken bir sigortadır.
• Zorunlu olsun veya olmasın DASK yaptırırım.
• Zorunlu olsun veya olmasın trafik sigortası yaptırırım.
• Bankalardan aldığım kredi için yapılan zorunlu hayat sigortasını doğru buluyorum.

Bu algı boyutları üzerinde yapılan değerlendirmelerin analizinde 0-40 arasındaki puanlamalar negatif, 41-59 nötr, 60-100 pozitif
olarak gruplanmıştır. Bu analizde Net Değerlendirme Skoru, negatif skorun pozitiften çıkarılmasıyla elde edilen değeri göstermektedir.
Bu değerin pozitif olması, algının olumlu yönde, negatif olması ise olumsuz yönde yoğunlaştığını gösterir.

Net Değerlendirme Skoruna göre algıya baktığımızda tüm ifadelerin pozitif uçta yer aldığı görülmektedir. Sigortacılık ile ilgili en güçlü
algılar; sigortanın dinen sakıncalı olmadığı ve DASK yaptırmanın zorunlu olduğudur. Bu iki konuyu, zorunlu olmasa da trafik sigortası
yaptırılması takip etmektedir.
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Grafik 21: Sigorta Algısı
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%32

%27

%24

%23

%22

%13

%10

%6

Kendi paramı en iyi ben
yönetirim

Getiri oranlarını düşük

Devlet katkısını az
buluyorum

Sistemi çok şeffaf
bulmuyorum

Borçlarımı ödeyebilmek için

İlerde birikimlerimin tam
olarak ödenmeyebileceğini…
Gayrimenkul, araba gibi bir

harcama dolayısıyla
Dinen caiz olmadığını

düşünüyorum

Kendi paramı en iyi ben 
yönetirim

Getiri oranlarını düşük

Devlet katkısını az buluyorum

Sistemi çok şeffaf bulmuyorum 

Borçlarımı ödeyebilmek için 

İlerde birikimlerimin tam olarak 
ödenmeyebileceğini 

düşünüyorum
Gayrimenkul, araba gibi bir 

harcama dolayısıyla

Dinen caiz olmadığını 
düşünüyorum

BES’ten Çıkma Nedenleri
(BES’ten ayrılanlar arasında)

BES-OKS’ye Dahil Olma
(Tüm Görüşülenler)
Mevcutta: %10,9

Şimdiye kadar: %15,2

BES’e Katılım Biçimi
(BES sahibi olanlar arasında)

%45

%43

%13

Otomatik katılım ile
Kendi isteği ile
Her ikisi de

Grafik 22: BES Sahipliği ve BES’ten Çıkma Nedenleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES):

Görüşülen kişilerin %11’i BES’e dahildir.
Otomatik katılım dahil olmak üzere şimdiye
kadar BES’e katılım yaklaşık %15’dir. BES’e
şu anda ve daha önce dahil olanların katılım
biçimleri sorulduğunda, otomatik ve kendi
isteği ile olmak üzere katılanların yarı yarıya
olduğu görülmektedir. BES’ten çıkan grupta,
ayrılma nedeni olarak en başta gelen
nedenler, para yönetiminin en iyi kişilerin
kendileri tarafından yapılacağı (%32) ve getiri
oranlarının düşük olmasıdır(%27). Bunları
takip eden nedenler devlet katkısının az
bulunması (%24), sistemin çok şeffaf
bulunmaması (%23) ve borçlarını
ödeyebilmek için sistemden çıkmış olmaktır
(%22).
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DASK Sahipliği

Gayrimenkul sahipleri arasında 

%60

%39

%29

%27

%23

%22

Maliyetini yüksek buluyorum

Zararımın yeterince karşılanacağını
düşünmüyorum

DASK hakkında yeterince bilgim yok

Herhangi bir cezası yok

Doğal afet ihtimali düşük, gerek
duymuyorum

Maliyetini yüksek buluyorum

Zararımın yeterince 
karşılanacağını düşünmüyorum

DASK hakkında yeterince bilgim 
yok

Herhangi bir cezası yok

Doğal afet ihtimali düşük, gerek 
duymuyorum

DASK Yaptırmama Nedenleri

(Gayrimenkul sahipleri arasında) 

Grafik 23: DASK Sahipliği ve DASK Yaptırmama Nedenleri

Zorunlu Deprem ve Afet 
Sigortası (DASK):

Gayrimenkul sahipleri arasında DASK
sahipliği %60’dır. DASK yaptırmama
nedenleri arasında yüksek oranda
maliyetin yüksek bulunması (%39)
belirtilmiştir. Bu nedeni zararın
yeterince karşılanmayacağının
düşünülmesi (%29) ve DASK hakkında
yeterli bilgi sahibi olunmaması (%27)
takip etmektedir.



VI. Genel Bakış
Yatırım Araçlarına Bakış ve Risk Alma

Yatırım araçlarına bakışta, genel olarak güvenilirlik ve bilinirlik kriterlerinin öne çıktığı görülmektedir. Birikim ve tasarrufların,
fedakarlıklar ve feragatlerle biriktirilmiş olmasından dolayı, paranın mümkün olduğu kadar riskten uzak tutulması, bu eğilimi
belirginleştirmektedir. Başka bir deyişle, zorluklarla biriktirilen paranın maceraya atılmaması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır.

Bilinen ve güvenilen yatırım araçları olarak değerlendirilen altın ve gayrimenkulün ortak özelliği riskten uzak olduğu düşüncesidir.
Bunun dışındaki yatırım araçları kişilerin gözünde riskleri barındıran ve büyük kayıpların yaşanabileceği istikrarsız araçlar olarak
görülmektedir. Ancak katılımcılarda bu fikrin oluşmasında en önemli etken diğer yatırım araçlarına dair bilgi düzeyinin düşük olmasıdır.
Güvenli gördükleri araçların dışında kalan araçlar için bunu ancak teknik olarak bilen kişiler yapabilir fikri hakimdir.

Örneğin borsadan, ancak bilenlerin ve büyük oynayanların kazanacağı, küçük yatırımcıyı batıracağı, sadece bilenin kazanabileceği ve
riskli bir araç olduğu düşüncesi ile uzak durulmaktadır. Bono ve Tahvil gibi araçlara dair bilgi düzeyi düşük olduğu için, bu araçların da
borsada olduğu gibi finans konusunda belli uzmanlığı olmayanların «boyunu aşacak» araçlar olduğu düşünülmektedir.

Diğer araçlara olan güvenin düşük olması, daha doğrusu bilgi düzeyinin düşük olmasından dolayı «bize uygun olmayan araçlar» olarak
düşünülmesi, yatırımların belirli araçlarda yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Altın, gayrimenkul, vadeli mevduat ve kısmen döviz
haricindeki araçlarla ilişkinin çok zayıf olduğu görülmektedir. Kişilerin diğer araçlara dair, mekanizmalarının karmaşık olduğu ve büyük
riskler içerdiğine dair kemikleşmiş fikirleri mevcuttur. Böylelikle temel araçlar haricindeki tüm araçlara yatırım, tüm birikimimden
olabilirim saiki ile konumlandırılmaktadır.
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VI. Genel Bakış
Yatırım Araçlarına Bakış ve Risk Alma

Yatırım aracı seçiminde rol oynayan faktörler arasında riskin oynadığı rol ve hanehalkı birikimlerinin değerlendirilmesinde ne ölçüde
risk almaya hazır oldukları, görüşmelerin değişik noktalarında, farklı sorularla irdelenmiştir. Yatırım aracı seçiminde başta gelen
faktörler arasında Riskinin düşük olması %62’lik bir ağırlıkla; güvenilir/ bilinir olma (%70) ve düzenli getiri sağlama(%68), yüksek
getiriden (%65) sonra gelmektedir.

Bir başka soruda getiri ve riski birlikte irdeleyen ifadeler gösterilmiş ve ideal bir yatırım aracı için hangisinin ön planda olması
gerektiği sorulmuştur. Buna göre, ideal bir yatırım aracı için düzenli gelir (%45) en yüksek oranda belirtilen kriterdir. Bunu, getiriden
ziyade mümkün olan en düşük risk (%23) takip etmektedir. Yüksek getiri için yüksek riski göze alabilenlerin oranı sadece %7’dir

Araştırmada risk almaya karşı genel tutumu ölçmek üzere, bir başka soru yöneltilmiş, belirsizlik ortamında, ‘’Altın, döviz, hisse senedi
gibi 10 bin TL lik yatırım aracının değerinin birden 9 bin TL ye değer düşüşü karşısında nasıl bir tutum alınacağı’’ sorulmuştur. %29’luk
bir grup hemen satacağını, risk almayacağını belirtmiş, buna karşılık %8’lik bir grup bunu bir fırsat olarak değerlendirip, imkanı varsa
daha fazla alacağını belirtmiştir. Riski dağıtacağını ve bir kısmını satarak başka araçları satın alacağını belirtenler ise görüşülenlerin
üçte birine yakındır.

Risk taşımayan yatırım araçları gayrimenkul ve altın olarak değerlendiriliyor. Döviz de cazip kazançlar vaad etse bile riskli bulunuyor.

Diğer yandan yatırım alanı olarak iş kurmayı reddedenlerin %57’si, borsayı reddedenlerin %50’si, dövizi reddedenlerin %46’sı bu
araçları riskli buldukları için tercih etmemektedirler.
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Yatırım Araçlarına Bakış ve Risk Alma

Araştırmada finansal yatırımlarda bilgi ve beceri gerektirdiği düşünülen borsa, yatırım fonu, bono ve tahvil, kira sertifikası ve faizsiz
yatırım fonları, kripto para kullanımı %1 civarında kalmıştır. Dolayısıyle bu araçların bilinirliğinin arttırılması ve iletişiminde güven
unsurlarının vurgulanması ile red oranlarının azaltılması mümkün görünmektedir.

Borsanın küçük yatırımcı için uygun olmadığı, fazla riskli olduğu ve hatta manipülasyonlar yapıldığı düşüncesi, katılımcıların uzak
durmasına sebep oluyor. Bono ve tahvil ise borsa gibi riskli bir araç olarak algılanıyor. Ayrıca bu araçlar hakkında bilgi seviyesinin azlığı
risk algısını yükseltiyor.
Bu sonuçlar bir arada değerlendirilirse, yatırım araçları söz konusu olduğunda hanehalkının risklerden mümkün olduğunca uzak
kalmayı tercih ettiği sonucuna varılabilir. Risk almak (%19), finansal konularda hanehalkı adına kararda söz sahibi olanların kendilerini
tanımlarken kullandıkları en düşük özelliklerden biridir.
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VI. Genel Bakış
Sigortacılık Ürünlerine Bakış

Tanım olarak Sigortacılık ürünleri beklenmeyen ya da bir kayıpla sonlanması olası durumlara karşı önceden alınan tedbirlerle riski
yönetme, korunma ve risk ile başa çıkma araçlarıdır.

Kalitattif araştırmada, sigorta konusunda genel olarak bir güvensizlik olsa da özellikle bazı sigortaların avantaj yarattığı düşünülüyor.
Özellikle özel sağlık sigortasının kolaylık sağladığı ve bir çok hastalık durumunda kazanç sağladığı düşünülüyor.
Zorunlu sigortalar olumlu karşılanıyor. Araçlar için yapılan kasko veya DASK gibi uygulamalar önemli görülüyor. Ancak sigortanın
daha çok ihtiyaç olduğunda akla geldiği, risk oluşmadan sigorta sistemine girme eğiliminin olmadığı göze çarpmaktadır.

Kantitatif araştırmada görüşülen kişiler arasında BES’e katılım %15 gibi düşük bir seviyededir. Risk yönetimi açısından emeklilik
döneminde karşılaşılabilecek finansal güçlük riskini bertaraf etme eğilimi henüz kabul bulmamıştır. Bunun en önemli nedeni de
para yönetiminin en iyi kişilerin kendileri tarafından yapılacağına olan inançtır.

DASK’ın yüksek oranda zorunlu olduğu kabul edilmesine rağmen, gayrimenkul sahipleri arasında DASK sahipliğinin %60 olduğu
görülmüştür. Bu grubun %74’ü DASK’ın her yıl yenilenmesi gerektiği bilgisine sahiptir.

Hanehalkları bir yandan riskten uzak durmayı tercih ederken, diğer yandan deprem riski yüksek bir ülkede DASK yaptıranların
oranının gayrimenkul sahibi herkes tarafından benimsenmesi beklenirken bu oranının yüzde altmışlarda kalması, kalitatif
görüşmelerdeki risk oluşmadan sigorta sistemine girme eğiliminin düşük olduğu sonucu ile paraleldir.
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VI. Karşılaştırmalı Sonuçlar

83

Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Türkiye’nin bağımsız bir ülke olması için öncelikle 
finansal olarak dışa bağımlılığını azaltması gerekir. %40 Kadın ↑ 36-45 ↑ ↗ AB ↑

Doğu Marmara ↓
Orta Anadolu, Doğu 

Karadeniz↑

Faizlerin yüksek olması ekonomimizin büyümesini engeller. %39 Kadın ↑ 56+ ↑ Üniversite+ 
↑ AB, DE ↑

Doğu Marmara ↓
Orta Anadolu, Doğu 

Karadeniz, Güneydoğu
Anadolu↑

Finansal sistemimiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir 
yapmaktadır. %43 ~ 26-35 ↓ 56+ 

↑
Üniversite+ 

↑ AB, DE ↑
Doğu Marmara ↓

Orta Anadolu, Doğu 
Karadeniz, Güneydoğu & 

Kuzeydoğu Anadolu↑

Finansal sistemimiz üretim, istihdam ve ihracatı destekler. %24 Kadın ↑ 18-25 ↓ Üniversite+ 
↑ AB ↑

Batı Karadeniz ↓
İstanbul, Doğu Karadeniz, 

Güneydoğu Anadolu↑

Bankalar kötü günümüzde hep yanımızdadır. %19 Kadın ↑ 18-25 ↓ 36-
45 ↑ ~ ~

Doğu Marmara, Batı 
Anadolu, Batı Karadeniz, 
Kuzeydoğu & Ortadoğu 

Anadolu ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 7: Finansal Algılar
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Borsaya güvenseydim, birikimlerimi bozdurup borsaya 
yatırım yapardım. %20 ~ 18-25 ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

Üniversite 2 
yıllık ↑

~
Batı&Doğu Marmara, Batı 

Anadolu, Akdeniz, Batı 
Karadeniz, Kuzeydoğu 

Anadolu↓

Bankalar ve Borsa gibi finansal kuruluşlarca sunulan ve 
bana hitap eden veya beklentilerimi karşılayan yeteri kadar 

yatırım aracı bulunmaktadır.
%25 Kadın ↑ 56+ ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

Üniversite +↑
AB, C1 ↑

İstanbul, Orta Anadolu, 
Doğu Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu↑

Borsada kazanmak teknik bilgiye ve uzmanlığa dayalıdır. %39 Kadın ↑ 36-45, 46-
55 ↑ Üniversite+ ↑ AB ↑

Batı&Doğu Marmara, Batı 
Karadeniz, Ortadoğu 

Anadolu↓

Borsaya yatırım yapmak dinen uygun değildir. %20 ~
18-25 ↓ 
56+ ↑ Eğitimsiz & 

İlkokul ↑
DE ↑
C1 ↓

Güneydoğu Anadolu, Orta 
Anadolu ↑

Batı&Doğu Marmara↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 8: Finansal Algılar
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Özel bankalar %71 Erkek ↑ 56+,
18-25 ↓ ↗ ↗ Kuzeydoğu Anadolu↓

Ege, Batı&Doğu Marmara ↑

Kamu bankaları %60 ~ ↗ Üniversite 4 
yılllık+↑

AB ↑
C1 ↓

Akdeniz, Batı Karadeniz ↓
Batı Marmara, 

Kuzeydoğu&Ortadoğu Anadolu 
↑

PTT Bank %19 ~ 18-25 ↑ Üniversite 2 
yıllık↑ ~

Kuzeydoğu Anadolu↓
İstanbul, Güneydoğu Anadolu

↑

Katılım bankaları %6 Erkek ↑ 18-25 ↑ ↗ AB ↑ İstanbul, Doğu Marmara, 
Ortadoğu Anadolu ↑

Sigorta şirketleri %6 Erkek ↑ ↘ ↗ DE ↓ İstanbul, Batı Marmara, 
Güneydoğu Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 9: Son 12 Ay İçerisinde En Çok İşlem Yapılan Finansal Kuruluşlar

VI. Karşılaştırmalı Sonuçlar
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Özel bankalar %48 Kadın ↑ 56+,
46-55 ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ ↗

Güneydoğu Anadolu, 
Ortadoğu Anadolu, Ege, 

İstanbul ↑

Kamu bankaları %56 Kadın ↑ 26-35,
36-45↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ AB, C1 ↑

İstanbul, Ege, Akdeniz,
Kuzeydoğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu↑

PTT Bank %53 ~ 56+,
18-25 ↓

Ortaokul,
Üniversite 4 

yıllık+ ↑
AB ↑
DE ↓

Güneydoğu Anadolu,
Ortadoğu Anadolu, Akdeniz, 

Doğu Marmara, Ege ↑

Katılım bankaları %38 ~ ↗
Eğitimsiz & 

İlkokul, 
Ortaokul ↑

~ İstanbul, Ege, Doğu 
Marmara ↑

Sigorta şirketleri %34 ~ 18-25 ↓
Eğitimsiz & 

İlkokul, 
Ortaokul ↑

C2 ↑ Güneydoğu Anadolu, Ege, 
Akdeniz ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 10: Son 12 Ay İçerisinde En Çok İşlem Yapılan Finansal Kuruluşlardan Memnuniyet
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Güvenilir/ Bilinir olması %19,5 Kadın ↑ 56+ ↑ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ C1↓

Batı Anadolu, Akdeniz, 
Kuzeydoğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ↑

Düzenli bir getirisinin olması %19,2 Kadın ↑ 56+↓
18-25 ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓

Akdeniz, Orta Anadolu, Batı 
Karadeniz, Ortadoğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ↓

Getirisinin yüksek olması %17,9 ~ 56+↓
26-35 ↑ ↗ C2, DE ↓

Akdeniz, Batı Karadeniz, 
Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu ↓

Riskinin düşük olması %16,9 ~ 56+↓ ↗ C2, DE ↓
Ege, Orta Anadolu, Batı 

Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu 
↓

İhtiyaç olduğunda kolayca nakde 
çevrilebilmesi %15,9 Kadın ↑ 56+↓

18-25 ↑ Üniversite+↑ DE ↓
Doğu Marmara, Akdeniz, Doğu 
Karadeniz, Ortadoğu Anadolu 

↓

Faizsiz bir yatırım aracı olması %10,7 Erkek ↑ 56+ ↑ ↘ ↘
Akdeniz, Orta Anadolu, Batı 

Karadeniz, Ortadoğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 11: Yatırım Aracı Seçiminde Rol Oynayan Ana Faktörler
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Kripto para (bitcoin, eteryum, vs.) 38% ~ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑

C1↓
DE ↑

Ege ↓
Doğu Marmara, Akdeniz, Batı 

Karadeniz, Kuzeydoğu & 
Ortadoğu Anadolu ↑

Borsada pay (hisse) senedi almak 29% ~ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ C2, DE ↑

Ege ↓
Doğu Marmara, Akdeniz, 
Kuzeydoğu Anadolu ↑

Bono ve tahvil almak 28% ~ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ C2, DE ↑

Ege ↓
Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu 

↑

Kira sertifikası ve faizsiz yatırım fonları 16% ~ ↗
Eğitimsiz & 

İlkokul, Ortaokul 
↑

C2, DE ↑ Ege ↓
Güneydoğu Anadolu ↑

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası vb. 
diğer ürünleri almak 15% ~ 56+ ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul, Ortaokul 

↑
C2, DE ↑

Ege ↓
Batı Karadeniz, Kuzeydoğu & 

Güneydoğu Anadolu ↑

Bankada vadeli (faiz getirisi sunan) TL 
mevduat hesabı 14% Erkek ↑ 56+ ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul, Ortaokul 

↑
C2, DE ↑

Ege ↓
Akdeniz, Batı Karadeniz, 
Ortadoğu & Güneydoğu 

Anadolu ↑

Katılım bankasında kâr payı sunan katılım
hesabı 13% ~ 56+ ↑ Eğitimsiz & 

İlkokul ↑
C1↓
DE ↑

Ege ↓
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu 

↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 12: Asla Tercih Edilmeyen Yatırım Araçları
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2.500 TL Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Nakitte tutmak %53 Erkek ↑ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑

C1↓
DE ↑

Doğu Marmara, Akdeniz, 
Batı Karadeniz, Doğu 

Karadeniz, Kuzeydoğu & 
Ortadoğu Anadolu ↑

İstanbul ↓

Bankada vadesiz TL %16 ~ ↘ Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓

İstanbul, Ege, Batı Anadolu, 
Kuzeydoğu & Güneydoğu 

Anadolu ↑
Doğu Karadeniz ↓

Altını elde/ bankada tutmak %12 Kadın ↑ 56+ ↑ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ DE ↑ Doğu Karadeniz, 

Güneydoğu Anadolu ↑

Döviz mevduatı/ elde döviz %9 ~ 56+ ↓ Lise, 
Üniversite+↑ DE ↓ İstanbul, Batı Anadolu ↑

Altın tahvili / kira sertifikası %4 ~ 46-55 ↓ ~ ~ İstanbul ↑

Bankada vadeli TL %3 Kadın ↑ 56+ ↓ ~ DE ↓ İstanbul, Ege ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 13: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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10.000 TL Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Altını elde/ bankada tutmak 29% Kadın ↑ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ DE ↑

Akdeniz, Orta Anadolu, Batı 
Karadeniz, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu ↑
İstanbul ↓

Bankada vadeli TL 13% Kadın ↑ ↘ Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ ↗ İstanbul, Ege, Doğu Marmara ↑

Bankada vadesiz TL 13% ~ ~ ~ ~
Doğu Marmara, Kuzeydoğu & 

Güneydoğu Anadolu ↑
İstanbul ↓

Nakitte tutmak 12% Erkek ↑ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ DE ↑ Batı Marmara, Akdeniz, Doğu 

Karadeniz ↑

Döviz mevduatı/ elde döviz 10% ~ ~ ~ ↗ Batı Anadolu ↑

Altın tahvili / kira sertifikası 7% ~ 18-25 ↑ ~ ~ Ortadoğu Anadolu ↑

Katılım hesabı 5% Erkek ↑ 18-25 ↑ ~ ~ İstanbul ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 14: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

25.000 TL Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Altını elde/ bankada tutmak 29% Kadın ↑ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ C2, DE ↑

Orta Anadolu, Batı Karadeniz, 
Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 

& Ortadoğu Anadolu ↑
İstanbul ↓

Bankada vadeli TL 17% Kadın ↑ 56+ ↓
Eğitimsiz & 

İlkokul, 
Ortaokul ↓

↗ İstanbul, Doğu Marmara, Batı 
Anadolu ↑

Döviz mevduatı/ elde döviz 10% ~ 46-55 ↓ ~ DE ↓ Batı Marmara, Batı Anadolu 
↑

Katılım hesabı 7% Erkek ↑ 46-55, 56+ ↓ Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓ İstanbul, Doğu Marmara, 

Ortadoğu Anadolu ↑

İş kurmak / ortak olmak 7% Erkek ↑ 46-55 ↑ ~ ~
İstanbul ↓

Akdeniz, Batı & Doğu 
Karadeniz ↑

Altın tahvili / kira sertifikası 7% ~ ~ ~ ~ İstanbul, Ortadoğu Anadolu 
↑

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası 5% Erkek ↑ 18-25 ↑ Lise ↑ DE ↓ İstanbul ↑

Tablo 15: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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100.000 TL Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Gayrimenkul 23% ~ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ DE ↑

Akdeniz, Orta Anadolu, Batı 
& Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu & Güneydoğu 
Anadolu ↑

İş kurmak / ortak olmak 20% Erkek ↑ ~ ~ ~
Batı & Doğu Karadeniz, 
Kuzeydoğu & Ortadoğu 

Anadolu ↑
İstanbul ↓

Bankada vadeli TL 16% Kadın ↑ 56+ ↓ ↗ ↗ Batı & Doğu Marmara, Batı 
Anadolu ↑

Altını elde/ bankada tutmak 12% Kadın ↑ 56+ ↑ ~ DE ↑ Kuzeydoğu & Ortadoğu 
Anadolu ↑

Döviz mevduatı/ elde döviz 6% ~ 18-25 ↓ Üniversite 4 
yıllık+ ↑ AB ↑ İstanbul, Batı & Doğu 

Marmara ↑

Katılım hesabı 5% ~ 18-25, 26-35 
↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓ İstanbul ↑

Yatırım fonu, gayrimenkul sertifikası 5% ~ 18-25, 26-35 
↑ ~ AB ↓ İstanbul, Doğu Marmara↑

* Tabloda, toplam kolonuna göre %5 ve üzerinde tercih edilen yatırım araçları gösterilmiştir.
↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 16: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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250.000 TL Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Gayrimenkul 54% Kadın ↑ ↗ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ AB, DE ↑

Batı Anadolu, Akdeniz, Orta 
Anadolu, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu & Ortadoğu 
Anadolu ↑
İstanbul ↓

İş kurmak / ortak olmak 15% Erkek ↑ 46-55 ↓ Üniversite 4 
yıllık+ ↑ ~ Batı Karadeniz, Kuzeydoğu 

Anadolu ↑

Bankada vadeli TL 8% ~ 56+ ↓ Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓ İstanbul, Batı Marmara ↑

Altını elde/ bankada tutmak 5% ~ 18-25 ↑ Üniversite 4 
yıllık+ ↓ AB ↓ Ege, Batı Karadeniz ↑

* Tabloda, toplam kolonuna göre %5 ve üzerinde tercih edilen yatırım araçları gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 17: Nakit Miktarına Göre Seçilen Yatırım Aracı
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Hemen satarım, risk almam %29 Kadın ↑ 56+ ↑ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ ↗

Doğu Marmara, Akdeniz,Orta 
Anadolu, Batı Karadeniz, 
Güneydoğu Anadolu ↑

Bir kısmını bozdurur ve 
farklı yatırımlarda kullanırım %28 ~

18-25, 26-
35↑

56+ ↓
Eğitimsiz & 
İlkokul ↓ DE ↓ İstanbul, Ege, Ortadoğu & 

Güneydoğu Anadolu ↑

Sabırla beklerim, illa ki uzun 
dönemde kazanırım %35 ~ 56+ ↑ Üniversite 4 

yıllık+ ↑ AB, DE ↑
Orta Anadolu, Batı & Doğu 

Karadeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu ↑

Düşük fiyat alım için 
fırsattır, param varsa daha 

fazla alırım
%8 Erkek ↑ 46-55 ↑

18-25 ↓
Üniversite 4 

yıllık+ ↑ AB ↑
Batı Marmara, Batı Anadolu, 
Orta Anadolu, Kuzeydoğu 

Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 18: Birikimlerin Değerlendirildiği Bir Yatırım Aracı Değeri Düşüşüne Tepki
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Kampanya Bilinirliği & Katılım Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Kampanya Bilinirliği %46,7 ~ ↗
Eğitimsiz & 

İlkokul, 
Üniversite 4 

yıllık+ ↑
AB, DE ↑

Batı Anadolu, Akdeniz, 
Kuzeydoğu Anadolu ↑

İstanbul ↓

Kampanyaya Katılım %2,4 ~ 56+ ↑
18-25 ↓ ~ AB ↑

Batı Marmara, Batı Anadolu, 
Akdeniz, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu ↑

Yakın Gelecekte Katılma Eğilimi %20,7 Kadın ↑ 56+ ↓
Üniversite 4 

yıllık+ ↑
Ortaokul ↓

AB ↑
C2 ↓

Batı Marmara, Batı Anadolu, 
Akdeniz, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 19: Altın Tahvili/ Kira Sertifikaları Kampanyası
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

İnsanlar altınlarını elde tutmak ister 43% ~ 26-35 ↑
56+↓ ~ DE ↓ Ege, Batı Anadolu ↑

Kampanya güvenilir bulunmadı 37% ~ 18-25 ↑ Üniversite 2 
yıllık ↑ DE ↓ İstanbul, Ege ↑

İhtiyaç anında kolay nakde 
çevrilemeyebilir 35% ~ 46-55, 56+ ↓ Eğitimsiz & 

İlkokul  ↓ DE ↓ İstanbul, Ege, Doğu Marmara 
↑

Yeterli getiri sunmuyor 28% ~ 18-25 ↑
56+ ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul, 

Üniversite 2 
yıllık ↓

AB ↑
DE ↓

İstanbul, Batı Marmara, Orta 
Anadolu ↑

Yeterli tanıtım yapılmadı 23% ~ 18-25 ↓ Üniversite 4 
yıllık ↑ C2 ↓

Batı Anadolu, Orta Anadolu, 
Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu & 

Ortadoğu Anadolu ↑
İstanbul ↓

Faizli olmasından dolayı 21% ~ ~ Ortaokul ↓ ~
İstanbul, Ege, Doğu Marmara, 

Batı Karadeniz, Ortadoğu 
Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 20: Altın Tahvili/ Kira Sertifikaları Kampanyasına Katılmama Nedenleri
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Devlet Yatırımlarına Katılma %21 Erkek ↑ 56+ ↑ ↗ AB ↑
C2 ↓

Batı Marmara, Batı Anadolu, 
Batı Karadeniz, Kuzeydoğu & 

Ortadoğu Anadolu ↑
Güneydoğu Anadolu ↓

Kitle Fonlamasına Katılma %14 Erkek ↑ ↘ ↗ ↗ Batı Marmara, Batı Anadolu ↑
Güneydoğu Anadolu ↓

Çekilişe Dayalı Sistemler 
Bilinirliği %51 Kadın ↑

36-45, 46-55, 
56+ ↑

18-25 ↓

Üniversite 4 
yıllık ↑

Lise, Üniversite 
2 yıllık ↓

AB ↑
C1 ↓

Doğu Marmara, Akdeniz, Orta 
Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu 

↑
Ortadoğu & Güneydoğu 

Anadolu ↓

Çekilişe Dayalı Sistemleri 
Güvenilir Bulma %26 Kadın ↑ ↘ Üniversite 4 

yıllık ↑ DE ↓ İstanbul, Kuzeydoğu & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Çekilişe Dayalı Sistemler 
Aracılığıyla Ev ya da Araba 

Satınalma
%1,4 ~ 18-25 ↓ ~ ~ Batı Marmara, Batı & Doğu 

Karadeniz, Akdeniz↑

Devlet Denetimi Olması 
Halinde Sisteme Katılma %36 ~ 18-25 ↓ Eğitimsiz & 

İlkokul ↑ DE ↑ Batı Karadeniz, Ortadoğu 
Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 21: Yeni Finansal Ürünlere Bakış
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Gayrimenkul 44% Erkek ↑ ↗
Eğitimsiz & 

İlkokul, 
Ortaokul ↑

AB, DE ↑ İstanbul, Doğu Marmara, 
Akdeniz, Doğu Karadeniz ↑

Altın (fiziki veya bankada) 17% Kadın ↑ 18-25 ↓
Üniversite 4 

yıllık ↑
Lise ↓

AB ↑
C2 ↓

Batı & Doğu Marmara, 
Kuzeydoğu Anadolu ↑

Vadeli (faiz getirisi sunan) TL 
mevduat hesabı 9% Kadın ↑ 18-25, 56+ ↓ ↗ ↗ İstanbul, Batı Marmara, Batı 

Anadolu ↑

Döviz (fiziki veya bankada) 6% ~ 26-35 ↑ ↗ ↗ İstanbul, Batı Marmara, Batı 
Anadolu, Orta Anadolu ↑

İş kurmak / işe ortak olmak 6% Erkek ↑ 36-45, 46-55↑ ~ ↗
Doğu Marmara, Batı Anadolu, 
Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu 

↑

Katılım hesabı 4% Erkek ↑ ~ ↗ AB ↑
İstanbul, Doğu Marmara, 

Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu ↑

* Tabloda, toplam kolonuna göre mevcutta  %4 ve üzerinde kullanılan yatırım araçları gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 22: Mevcutta En Çok Kullanılan Yatırım Araçları
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Gayrimenkul %72 ~ ~ ~ DE ↓ Ege, Kuzeydoğu Anadolu↑
Batı Marmara ↓

Altın (fiziki veya bankada) %57 Kadın ↑ 26-35 ↑ Eğitimsiz & 
İlkokul  ↓ ↗

Ege, Kuzeydoğu & Ortadoğu & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Batı Marmara, Doğu 
Karadeniz ↓

Vadeli (faiz getirisi sunan) TL 
mevduat hesabı %48 Kadın ↑ 18-25, 26-35↑ Eğitimsiz & 

İlkokul  ↓
AB, C2 ↑

DE ↓ İstanbul, Ortadoğu Anadolu ↑

Döviz (fiziki veya bankada) %45 ~ 26-35, 36-45↑ ↗ ↗
İstanbul, Ortadoğu & 

Güneydoğu Anadolu ↑
Batı & Doğu Karadeniz ↓

İş kurmak / işe ortak olmak %41 Erkek ↑ ~ ~ DE ↓ Kuzeydoğu & Güneydoğu 
Anadolu ↑

Katılım hesabı %37 ~ 56+ ↑ Ortaokul ↑ C2 ↑ Doğu Marmara, Batı Anadolu, 
Akdeniz, Orta Anadolu ↑

* Tabloda, mevcutta  %4 ve üzerinde kullanılan yatırım araçları gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 23: Mevcutta En Çok Kullanılan Yatırım Araçlarından Duyulan Memnuniyet
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Uzun vadede değer kaybetmiyor %60 ~ 46-55 ↓ Üniversite 4 
yıllık ↑ AB ↑

İstanbul, Batı Marmara, Batı 
Anadolu, Ortadoğu Anadolu 

↑

Diğerlerinden daha güvenilir %59 Kadın ↑ 18-25, 26-35↓ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ C1 ↓

Ege, Doğu Marmara, Batı 
Anadolu, Orta Anadolu, Batı 

Karadeniz ↑

Getirisi diğerlerinden yüksek %43 ~ ↘ Eğitimsiz & 
İlkokul  ↓ DE ↓

Ortadoğu Anadolu, Ege, Orta 
Anadolu ↑

Batı Marmara ↓

İstek ve ihtiyaçlarıma yönelik 
başka finansal ürün yok %24 ~ 46-55, 56+ ↓ Eğitimsiz & 

İlkokul  ↓ DE ↓ Batı Marmara, Ortadoğu & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Borsa, yatırım fonu gibi ürünleri 
çok anlamıyorum %15 Kadın ↑ 26-35, 36-45↑

Üniversite+↑
Eğitimsiz & 
İlkokul  ↓

AB ↑ Batı Marmara, Ortadoğu 
Anadolu ↑

Dini hassasiyetlerim açısından 
en uygun yatırım aracı %10 Erkek ↑ 56+ ↑ Eğitimsiz & 

İlkokul  ↓ DE ↑ Batı & Orta Anadolu ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 24: Birikimleri Altında Tutma Nedenleri
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Diğerlerinden daha güvenilir %57 ~ 18-25 ↓ ~ DE ↓
Ege, Doğu Marmara, Batı 
Anadolu, Batı Karadeniz↑

Doğu Karadeniz ↓

Uzun vadede değer kaybetmiyor %52 ~ ~ ~ AB ↑
Batı Marmara, Batı 

Karadeniz, Ortadoğu 
Anadolu ↑

Getirisi diğerlerinden yüksek %42 Kadın ↑ 26-35 ↑ ~ ~ Ege, Doğu Marmara, 
Ortadoğu Anadolu ↑

İstek ve ihtiyaçlarıma yönelik 
başka finansal ürün yok %25 ~ ~ Üniversite+ ↓ DE ↑

Batı Marmara, Ege, Batı & 
Doğu Karadeniz, 

Güneydoğu Anadolu ↑

Borsa, yatırım fonu gibi ürünleri 
çok anlamıyorum %13 ~ ↘ ~ ~

Batı Marmara, Ege, Batı 
Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu ↑

Dini hassasiyetlerim açısından 
en uygun yatırım aracı %5 ~ 56+ ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul, 

Ortaokul ↑
DE ↑ Orta Anadolu, Batı 

Karadeniz ↑

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 25: Birikimleri Gayrimenkulde Tutma Nedenleri
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Getiriden ziyade mümkün olan en düşük
riski taşır %23 Kadın ↑ ↗ Eğitimsiz & 

İlkokul ↑
DE ↑
C1 ↓

Batı Karadeniz & Güneydoğu 
Anadolu ↑

İstanbul, Ege ↓

Düzenli gelir getirir %45 Kadın ↑ 18-25 ↓ Ortaokul ↑ AB ↓ Ege, Batı & Doğu Karadeniz ↑
Batı Marmara ↓

Biraz riskli olsa da cazip getirisi vardır %18 Erkek ↑ ↘ ↗ DE ↓
İstanbul, Batı Marmara, Batı 

Anadolu, Ortadoğu Anadolu ↑
Batı Karadeniz ↓

Yüksek getiri için yüksek risk taşır %7 Erkek ↑ ↘ Eğitimsiz & 
İlkokul  ↓ C2 ↓ İstanbul, Batı Marmara ↑

Orta Anadolu, Batı Karadeniz ↓

Kısa vadede kaybettirse bile uzun vadede
kazandırır %7 Erkek ↑ 56+ ↑ Üniversite 2 yıllık 

↓ DE ↑
Batı Marmara, Akdeniz, Orta 

Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ↑
İstanbul ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 26: İdeal Yatırım Aracı



VI. Karşılaştırmalı Sonuçlar

103

Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Tasarruf edip bir miktar para 
biriktirdik %20 ~ 18-25 ↑ ↗ AB ↑

DE ↓

İstanbul, Batı & Doğu Marmara, Batı 
Anadolu, Kuzeydoğu & Ortadoğu 

Anadolu ↑
Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ↓

Tasarruf edemedik, gelirimiz 
giderimizi karşıladı %53 Kadın ↑ 26-35 ↑ Ortaokul, Lise ↑ C1, C2 ↑

DE ↓
Ege, Batı & Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 

Anadolu ↑
Batı Marmara, Akdeniz ↓

Tasarruf etmek bir yana geçmiş
dönemde biriktirdiklerimizi

harcıyoruz
%16 Erkek ↑ 18-25 ↑ ~ DE ↑

AB ↓
İstanbul, Batı Marmara, Güneydoğu 

Anadolu ↑

Hiç tasarrufumuz yok, 
borçlanıyoruz %12 ~ ↗ ↘ C2, DE ↑

Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz 
↑

İstanbul, Kuzeydoğu Anadolu ↓

Tasarruf Miktarı %19 ~ 18-25 ↑ Üniversite 2 yıllık ↑ C2 ↑ İstanbul, Ege, Doğu Karadeniz ↑
Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ↓

Hanehalkı Borcu Olanlar %36 ~ 46-55 ↑
18-25 ↓

Eğitimsiz & İlkokul, 
Ortaokul ↑ DE ↑

Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu 
Karadeniz,Güneydoğu Anadolu ↑

İstanbul ↓

Borç Miktarı %52 ~ 46-55, 56+ ↑
Eğitimsiz & İlkokul, 
Üniversite 2 yıllık

↑
DE ↑

Orta Anadolu, Ortadoğu&Güneydoğu 
Anadolu ↑

İstanbul, Doğu Marmara, Batı Anadolu ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 27: Son 12 Ayda Tasarruf Etme ve Borçlanma
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

AİLE/ ÇEVRE/ İŞ %39 Kadın ↑ 18-25, 26-35 ↑ ~ AB ↓
Ege, Doğu Karadeniz, 

Ortadoğu & Güneydoğu 
Anadolu ↑

Ailem ve çevremden %34 Kadın ↑ 36-45, 46-55 ↓ ~ DE ↑
Orta Anadolu, Doğu 

Karadeniz, Güneydoğu 
Anadolu ↑

İşyerimden avans alırım %5 Erkek ↑ 46-55, 56+ ↓ Eğitimsiz & İlkokul  
↓

C1 ↑
DE ↓ İstanbul, Batı Marmara ↑

BANKA/ FİNANSAL KURULUŞLAR %33 ~ 56+ ↓ Eğitimsiz & İlkokul  
↓

AB ↑
DE ↓ İstanbul, Batı Marmara ↑

Banka kredisi %17 ~ 18-25, 56+ ↓ Eğitimsiz & İlkokul  
↓

AB, C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Akdeniz, Orta 
Anadolu, Ortadoğu Anadolu ↑

Kredi kartımı kullanırım %10 ~ 56+ ↓
Üniversite 4 yıllık 

↑
Eğitimsiz & İlkokul  

↓

↗ İstanbul, Batı Marmara, Batı 
Anadolu ↑

Ek iş yaparım %11 Erkek ↑ 18-25 ↑ ~ C1 ↑
DE ↓

Ege, Batı Karadeniz, Ortadoğu 
Anadolu ↑

Para aramam/ harcamalarımı 
kısarım %14 Kadın ↑ ↗ Eğitimsiz & İlkokul  

↓ C2, DE ↑
Doğu Marmara, Batı & Doğu 

Karadeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu ↑

* Tabloda, toplam kolonuna göre %5 ve üzerinde tercih edilen kaynaklar gösterilmiştir.
↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 28: Gerektiğinde Kaynak Yaratma (Borç Alınacak Kişi/ Kuruluş/ Diğer Eylemler)
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Faizsiz bir ekonomik sistem
mümkündür ve günümüz koşullarında

uygulanabilir
21% ~ 36-45, 46-55 ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul ↑

Üniversite 2 yıllık 
↓

C2, DE ↑

Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, 
Batı Karadeniz, Ortadoğu & 

Güneydoğu Anadolu ↑
Doğu Marmara, Batı Anadolu, 

Doğu Karadeniz ↓

Faizsiz bir sistem mümkündür ancak
günümüz koşullarında uygulanamaz 35% ~ 56+ ↓

Ortaokul, 
Üniversite 2 

Yıllık, Üniversite 
4 yıllık+ ↑

DE ↓

Batı Marmara, Ege, Doğu 
Marmara, Batı & Ortadoğu 

Anadolu ↑
Orta Anadolu, Batı Karadeniz  

↓

Faizsiz bir sistem mümkün değildir 32% Erkek ↑ 46-55, 56+ ↑
18-25 ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul, 

Üniversite 4 
yıllık+ ↑

AB, DE ↑
Doğu Marmara, Batı Anadolu, 
Akdeniz, Orta Anadolu, Batı 

& Doğu Karadeniz ↑
Güneydoğu Anadolu ↓

Fikrim yok 12% Kadın ↑ 18-25 ↑
46-55 ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul, Lise, 

Üniversite 2 Yıllık 
↑

C1 ↑
AB ↓

İstanbul, Batı Karadeniz, 
Güneydoğu Anadolu ↑
Ortadoğu Anadolu ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 29: Faizsiz Sistem Ne Ölçüde Mümkün
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Katılım Bankalarını ve Sunduğu 
Hizmetleri Bilmeyenler (%30 ve 

altı)
40% Kadın ↑ 46-55, 56+ ↑ Eğitimsiz & İlkokul 

↑
DE ↑
C1 ↓

Batı & Orta & Kuzeydoğu & 
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Batı 

& Doğu Karadeniz ↑
İstanbul ↓

Banka şubeleri 48% ~ ~ ~ ~ İstanbul, Batı Karadeniz ↑
Ege ↓

Arkadaş ve tanıdıklar 47% Kadın ↑ 56+ ↑ Üniversite 4 yıllık+ 
↑ DE ↑

İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Doğu 
Karadeniz ↑

Ortadoğu & Güneydoğu Anadolu  ↓

Televizyon 35% ~ 46-55 ↑
18-25, 56+ ↓ Ortaokul ↑ ~

İstanbul, Akdeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu  ↑

Ege, Batı Karadeniz ↓

Sosyal medya 18% ~ 26-35 ↑
56+ ↓

Üniversite+ ↑
Eğitimsiz & İlkokul 

↓
AB, C1 ↑

Akdeniz, Orta & Ortadoğu Anadolu 
↑

Ege, Kuzeydoğu Anadolu ↓

Web siteleri, blog ve forumlar 18% ~ 18-25, 26-35 ↑
56+ ↓

Üniversite+↑
Eğitimsiz & İlkokul 

↓
AB, C1 ↑ Batı Marmara, Batı Anadolu ↑

Kuzeydoğu Anadolu ↓

Katılım Bankaları Birliği 15% Erkek ↑ ~ Ortaokul ↓ AB ↑
DE ↓

Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu ↑
Kuzeydoğu & Güneydoğu Anadolu 

↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 30: Katılım Bankaları Bilgi Kaynakları
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Diğer bankalara göre güvenilirliği 51% ~ 18-25, 26-
35 ↑ Üniversite 4 yıllık+ ↓ C1, C2 ↑ İstanbul, Ege ↑

Güneydoğu Anadolu ↓

İslami kurallara göre çalışması 51% Kadın ↑ 18-25, 26-
35 ↑

Üniversite 2 Yıllık ↑
Eğitimsiz & İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Ege ↑
Doğu Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu ↓

Faizsiz şekilde çalışması 48% ~ 18-25 ↑ Üniversite 2 Yıllık ↑
Üniversite 4 yıllık+ ↓ C1, C2 ↑ İstanbul, Batı Marmara, Ege ↑

Doğu Karadeniz ↓

Çalışmalarında ahlâki ilkelere
uyması 68% ~ 18-25, 26-

35 ↑
Üniversite 2 Yıllık ↑
Üniversite 4 yıllık+ ↓ C1, C2 ↑

İstanbul, Ege, Orta Anadolu ↑
Doğu Karadeniz, Güneydoğu 

Anadolu ↓

Hizmet kalitesi 52% ~ 18-25, 26-
35 ↑ Lise ↑ ~

İstanbul, Ege, Doğu Marmara, 
Batı Karadeniz ↑

Güneydoğu Anadolu ↓

Getirisi 41% ~
18-25, 26-

35 ↑
46-55 ↓

Lise ↑
Üniversite 4 yıllık+ ↓ C1, C2 ↑

İstanbul, Ege, Batı Karadeniz, 
Ortadoğu Anadolu  ↑

Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu 

↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 31: Katılım Bankacılığı Algısı
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

İnsanların katılım bankalarıyla
çalışmamasının temel sebebi

gerçekten İslami kurallara göre 
çalışmadıklarını düşünmeleridir

21% ~ 56+ ↓
Üniversite 2 

Yıllık ↑
Lise ↓

AB ↑
DE ↓

İstanbul, Orta & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Doğu Marmara, Akdeniz, 
Batı Karadeniz ↓

İslami kurallara uymak kaydıyla, diğer
bankalar da katılım bankacılığı

alanında çalışabilir

21% Kadın ↑ 18-25 ↑ Üniversite 2 
Yıllık ↑ DE ↓

İstanbul, Orta & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Doğu Marmara, Batı 
Karadeniz ↓

Faiz ve kâr payı aynı şeydir 25% Kadın ↑ ~
Üniversite 2 

Yıllık, 
Üniversite 4 

yıllık+ ↑
AB ↑

İstanbul, Kuzeydoğu & 
Güneydoğu Anadolu ↑

Doğu Marmara, Batı 
Karadeniz ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 32: Katılım Bankacılığı Algısı
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Güvenilir olması 51% ~ ~ Eğitimsiz & 
İlkokul ↑ ~ ~

Şubelerine kolayca ulaşılabilmesi 33% ~ 56+ ↑ ~ ~ ~

Yenilikçi olması 32% ~ ~ ~ DE ↓ ~

Faizsiz bankacılık anlayışını
benimsemesi 30% ~ 18-25 ↓ Üniversite 4 

yıllık+ ↑ AB, DE ↑ Ortadoğu Anadolu ↑

Getirisinin daha fazla olması 28% ~ ~
Eğitimsiz & 
İlkokul, Lise 

↑
C1, C2 ↑ Doğu Marmara ↑

Hizmet ve ürün kalitesinin iyi olması 28% ~ 26-35 ↓ ~ ~ ~

* Tabloda, toplam kolonuna göre %25  ve üzerindeki katılım bankası tercih etme nedenleri  gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 33: Katılım Bankası Tercih Etme Nedenleri
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Çalıştığım bankalardan 
memnunum 36% ~

36-45, 46-
55 ↑

18-25 ↓

Lise, 
Üniversite 4 

yıllık+ ↑
AB ↑

Batı & Orta & Kuzeydoğu Anadolu, 
Batı Karadeniz ↑

İstanbul, Ege, Güneydoğu Anadolu ↓

Yeterince yenilikçi değil 25% ~
18-25, 26-

35 ↑
56+ ↓

Üniversite 2 
Yıllık ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

DE ↓
İstanbul, Ege, Ortadoğu Anadolu ↑
Batı & Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 

Anadolu ↓

Şubelerine kolayca 
ulaşılamaması 21% Erkek ↑ 18-25 ↑

56+ ↓
Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

Batı Marmara, Batı & Ortadoğu 
Anadolu ↑

Kuzeydoğu & Güneydoğu Anadolu ↓

Getirisinin daha az olması 21% ~ 56+ ↓
Üniversite 2 

Yıllık ↑
Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

DE ↓
İstanbul, Batı Marmara, Ege, Ortadoğu 

Anadolu ↑
Batı Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu  

↓

* Tabloda, toplam kolonuna göre %20 ve üzerindeki katılım bankası tercih etmeme nedenleri  gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 34: Sigorta Algısı
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Sigortanın dinen sakıncalı
olup olmaması 74% Kadın ↑ 26-35 ↑ Üniversite 2 

Yıllık ↑ DE ↓ İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ↑
Batı Marmara, Batı Anadolu ↓

BES'in getirisi 58% Kadın ↑
18-25, 26-

35 ↑
56+ ↓

Lise, Üniversite 
2 Yıllık ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Kuzeydoğu Anadolu ↑
Batı Anadolu, Akdeniz ↓

Otomatik katılımın doğru
bir yaklaşım olup

olmaması
56% Kadın ↑

18-25, 26-
35 ↑

56+ ↓

Lise, Üniversite 
2 Yıllık ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Kuzeydoğu Anadolu ↑
Batı Anadolu, Akdeniz ↓

Faizsiz sigortacılık
hakkında bilgi sahipliği 50% Erkek ↑

18-25, 26-
35 ↑

56+ ↓

Lise, Üniversite 
2 Yıllık ↑

Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Ortadoğu Anadolu ↑
Akdeniz, Batı & Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu ↓

DASK yaptırmanın
zorunlu olup olmaması 73% Kadın ↑ 26-35 ↑

Üniversite 4 
yıllık+ ↑ AB ↑

DE ↓
İstanbul, Ege, Orta Anadolu ↑

Batı Marmara, Batı Karadeniz ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 35: Sigorta Algısı
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

DASK yenileme 64% ~
18-25, 26-

35 ↑
Lise, Üniversite 2 

Yıllık ↑
Eğitimsiz & İlkokul 

↓

AB, C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Orta Anadolu ↑
Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ↓

Zorunlu olmasa DASK 
yaptırıp yaptırmama 64% ~ 18-25, 26-

35 ↑
Eğitimsiz & İlkokul 

↓
AB ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Doğu Marmara ↑
Doğu Karadeniz ↓

Zorunlu olmasa Trafik
sigortası yaptırıp

yaptırmama
69% Kadın ↑

18-25, 26-
35 ↑

56+ ↓

Üniversite 4 yıllık+, 
Üniversite 2 Yıllık 

↑
Eğitimsiz & İlkokul 

↓

AB ↑
DE ↓

İstanbul, Ege, Doğu Marmara ↑
Doğu Karadeniz ↓

Kredilerde söz konusu
zorunlu hayat sigortasının

doğru bir yaklaşım olup
olmaması

58% Kadın ↑
18-25, 26-

35 ↑
56+ ↓

Lise, Üniversite 2 
Yıllık ↑

Eğitimsiz & İlkokul 
↓

DE ↓
İstanbul, Ege, Kuzeydoğu 

Anadolu ↑
Doğu Karadeniz ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 36: Sigorta Algısı
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

BES Sahipliği %10,9 Erkek ↑ 18-25, 56+ 
↓ ↗ AB, C1 ↑ Batı Marmara, Batı Karadeniz ↑

Otomatik katılım ile 45% ~
18-25, 

36-45 ↑
56+ ↓

~ ~
Batı & Doğu Marmara, Orta 
Anadolu, Batı Karadeniz ↑

Kuzeydoğu Anadolu  ↓

Kendi isteği ile 43% ~ 56+ ↑
Üniversite 4 

yıllık+ ↓ ~
Ortadoğu & Güneydoğu Anadolu 

↑
Batı Marmara, Orta Anadolu ↓

Her ikisi de 13% ~ 18-25 ↓ ~ ~
Kuzeydoğu Anadolu ↑

İstanbul, Ortadoğu & Güneydoğu 
Anadolu, Batı Karadeniz  ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 37: BES Sahipliği ve BES’e Katılım Biçimi
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Toplam* Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

Kendi paramı en iyi ben yönetirim 32% ~ 46-55 ↓ 2 Yıllık 
Üniversite  ↓ ~ ~

Getiri oranlarını düşük 27% ~ ~ ~ C2 ↓ Doğu Marmara ↑

Devlet katkısını az buluyorum 24% ~ ~ ~ ~ İstanbul ↑

Sistemi çok şeffaf bulmuyorum 23% ~ ~ Lise ↓ AB ↑
C1 ↓ ~

Borçlarımı ödeyebilmek için 22% ~ ~ Ortaokul ↑ AB ↓ İstanbul, Doğu Marmara 
↑

İlerde birikimlerimin tam olarak 
ödenmeyebileceğini düşünüyorum 13% ~ ~ Eğitimsiz & 

İlkokul ↓ ~ Ege ↑

Gayrimenkul, araba gibi bir harcama
dolayısıyla 10% ~ 56+ ↑ Eğitimsiz & 

İlkokul ↑
C2 ↓ Ege ↑

* Tabloda, toplam kolonuna göre %10 ve üzerindeki BES’ten çıkma nedenleri  gösterilmiştir.

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 38: BES’ten Çıkma Nedenleri
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Toplam Cinsiyet Yaş Eğitim TÜAD SES NUTS

DASK Sahipliği %24,4 ~ 18-25, 
56+↓ ↗ ↗ Doğu Marmara, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ↑

Ortadoğu Anadolu ↓

Maliyetini yüksek
buluyorum 39% ~ ~ Üniversite 4 

yıllık+ ↑
AB ↑

Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Kuzeydoğu 
Anadolu ↑

Doğu Karadeniz ↓

Zararımın yeterince
karşılanacağını

düşünmüyorum
29% Erkek  ↑ 18-25, 

26-35 ↑
Eğitimsiz & 
İlkokul ↓

C1 ↑
DE ↓

İstanbul, Doğu Marmara, Ortadoğu Anadolu ↑
Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ↓

DASK hakkında
yeterince bilgim yok 27% Kadın ↑ 56+ ↑

18-25 ↓

Eğitimsiz & 
İlkokul ↑

2 Yıllık 
Üniversite  ↓

DE ↑ Batı Anadolu, Batı Karadeniz ↑
İstanbul ↓

Herhangi bir cezası yok 23% ~ 18-25 ↓ ~ ~ Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ↑
Akdeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ↓

Doğal afet ihtimali
düşük, gerek

duymuyorum
22% Erkek  ↑ 56+ ↑

18-25 ↓ ~ ~
Orta Anadolu, Batı & Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 

Anadolu ↑
İstanbul, Batı Marmara ↓

↑ Diğer karşılaştırma grubuna göre yüksek performans    ↓ Diğer karşılaştırma grubuna göre düşük performans    ~ Benzer    ↗ ↘ Arttıkça yükseliş ya da düşüş sergileyen

Tablo 39: DASK Sahipliği ve DASK Yaptırmama Nedenleri
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