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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Bu rapora esas olan araştırma 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde 30 ilin merkez dahil 104 ilçesine 

bağlı 148 mahalle ve köyünde 2567 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek 

gerçekleştirilmiştir.  

 

AYIN TEMASI: Geçim Kaygısı ve Risk Algısı 

Bu ayki araştırmada tema olarak insanların geçimlerini ele aldık ve geçimle ilgili kaygılarını, 

borçlarıyla ilişkilerini ve borca bakışlarını, parasal konulardaki risk algılarını ve 

gelecekteki geçimlerinin nerelerden geleceğiyle ilgili öngörülerini inceledik.  

 

Toplum genelinde insanların yarısından fazlası emeklilikte yeterli paraya sahip olamamak ve 

hayat standardını koruyamamak gibi geleceğe yönelik kaygılar yaşıyor. Mutfak veya 

sağlık giderlerinin karşılamak gibi daha kısa vadeli kaygılar yaşayanlar daha az olsa 

da, alt gelir gruplarında bu kaygılar artıyor. İş bulma kaygısı da işçi, esnaf, çiftçi gibi 

çalışanlar arasında üst düzey çalışanlara kıyasla daha fazla ve yaş arttıkça ve eğitim 

seviyesi düştükçe artış gösteriyor.  

 

Kredi kartı ödemesi yapıp yapamamak oldukça açıklayıcı bir kaygı konusu olarak ortaya 

çıkıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 47’si kredi kartına sahip ve bunların üçte birinden 

fazla kart ödemelerini düzenli olarak yapabiliyor, diğerleri ise zorlanıyor. Daha alt gelir 

gruplarındakiler daha fazla kaygı yaşıyor ve ödemekte zorlanıyorlar. Ancak araştırma 

bulguları, kredi kartı borcuyla iktidar partisine destek vermek arasından bir ilişkiden 

söz edilemeyeceğini gösteriyor. Diğer bir deyişle, Ak Partili seçmenleri borçlarını 

ödeyebilmek için ve istikrar beklentisiyle bu partisi desteklemediklerini, aksine Ak 

Partililerin önemli bir kısmının zaten kredi kartına sahip olmadığını ve olanların 

borçlarına daha sadık olduğunu görüyoruz. 

 

İnsanların parasal konulardaki kararlarına ilişkin birer gösterge olarak sorduğumuz şans 

oyunlarını her sekiz kişiden biri oynuyor ve sigarayı her üç kişiden biri içiyor. Şans 

oyunları oynamanın da, sigara içmenin, tasarruftan ziyade harcama yapmayı tercih 

etmesi bunların riskli birer davranış olduğunu gösteriyor.  

 

İnsanların tasarruf tercihlerini incelediğimizde, üst gelir gruplarının ve en alt gelir gruplarının 

ellerine geçecek fazladan bir 1000 lirayı harcamaya daha meyilli olduğunu, ortadaki 

grupların ise tasarrufa yatkın olduklarını görüyoruz. Bu eğilim, tasarruf alışkanlıkları 

açısından toplumda birbirinden oldukça farklı zihniyetler olduğuna ve her zamanki iki 

kutup arasında gidip gelmediğine işaret ediyor.  

 

Bu ayki tema kapsamında, temayla yakından ilişki olduğu düşündüğümüz, Eylül’12 

Barometresi’nin teması olan Gelecek Yönelimi ve Şubat’12 Barometresi’nin teması 

olan Ekonomik İdeoloji temalarından da seçilmiş bölümlere yer verdik. 
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2. GEÇİM KAYGISI VE RİSK ALGISI 

 

Bu ayki araştırmada tema olarak insanların geçimlerini ele aldık ve geçimle ilgili kaygılarını, 

borçlarıyla ilişkilerini ve borca bakışlarını, parasal konulardaki risk algılarını ve 

gelecekteki geçimlerinin nerelerden geleceğiyle ilgili öngörülerini inceledik. Bu temayı 

ele alırken amaçladıklarımızdan biri, geçim derdinin, özellikle de borçların siyasetle, 

parti tercihiyle bir ilişkisi olup olmadığını anlamaktı. 

2.1. Geçim Kaygısı 

İnsanların geçim konusunda ne derece kaygılı olduğunu anlamak için bunu 6 konu üzerinde 

sorduk. İnsanlar hayat standardını koruyamamak veya emekli olunca yeterince 

paraya sahip olamamak gibi geleceğe yönelik konularda, gündelik giderleri 

karşılamak veya kira, taksit ödemek gibi günü kurtarmaya yönelik konulara kıyasla 

daha kaygılılar.  

 

Emekli olunca yeterince paraya sahip olamayacağını kaygısını toplumun yüzde 60’ı, yani her 

beş yetişkinin 3’ü yaşıyor. Hayat standardını koruyamama ve sağlık harcamalarını 

karşılayamama konusunda da toplumun sırasıyla yüzde 55’i ve yüzde 51’i “kaygılı” 

veya “çok kaygılı” olduğunu belirtiyor. Geleceğe yönelik kaygının toplumun çok önemli 

bir kesimi etkilemesi oldukça dikkat çekici. 

 

Mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda “kaygılı” veya “çok kaygılı” olduğunu belirten 

yüzde 36’lık kesime özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye’de her üç kişiden biri, 

yani neredeyse 19 milyon yetişkin, günü kurtarıp kurtaramayacağı kaygısını yaşıyor 

ki, bu, halkın ruh hali açısından oldukça endişe verici görünmektedir.  

 

Kredi kartı ödemesi yapmak konusunda toplumun üçte biri kaygılı gibi görünse de, daha 

sonraki bölümlerde kredi kartı sahibi olmayanları denklemden çıkardığımızda kredi 

kartının da kaygı yarattığını ele alıyoruz. 
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Kimlerin daha çok kaygı duyduğunu veya hangi konuların daha fazla kaygılandırdığını 

incelediğimizde, gelir seviyesinin kaygı düzeyini, toplumsal konumunsa kaygı duyulan 

konuları belirlediği söylenebilir. 

 

Alt gelir sınıfındakilerin vs. en çok sağlık harcamalarını ve gündelik giderleri karşılamak gibi 

daha kısa vadeli konularda kaygı duyduklarını görüyoruz. Daha üst sınıflarda genel 

olarak kaygılar azalıyor ve emeklilikte geçim gibi daha uzun vadeli bir konuda kaygı 

daha ön plana çıkıyor. Bu etki aylık hane gelirine ve kişi başına düşen gelire göre 

kıyaslama yapıldığında daha belirgin şekilde görülebiliyor.  

 

 
 
Gelire ve sınıfa göre en çok sağlık harcamalarını ve gündelik giderleri karşılayamama 

kaygısının fark yarattığını görüyoruz. Eğitim seviyesinde de benzer bir etki 

görülmektedir: daha az eğitimliler, daha eğitimlilere göre daha kaygılı. Ancak hayat 

tarzı ve dindarlık seviyesi değiştikçe, bu sefer kira veya taksit ödeyememe ve emekli 

olunca yeterli paraya sahip olmama kaygılarında değişim görülüyor. Dindarlar ve 

dindar muhafazakârlar hem genel olarak, hem de kira/taksit ödemesi ve emeklilik 

konularında daha az kaygı duyuyorlar.  
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Elbette emekli olanlar ile henüz olmayanların, emekliliklerinde geçinmeyle ilgili kaygı 

düzeyleri farklılık göstermektedir. Emeklililerin zaten genel olarak daha az kaygılı 

olduklarını görüyoruz. Çalışmayanların, üst düzey olmayan çalışanların, alt gelir 

sınıfındakilerde olduğu gibi en çok hayat standartlarını korumak ve gündelik giderleri 

karşılamak gibi konularda kaygı duyduklarını görüyoruz. 
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2.1.1. İşsiz kalma kaygısı 

Araştırmada görüştüğümüz kişiler çalışıyor olsun ya da olmasın her üç kişiden biri “İşinizi 

kaybetseniz, sizce şu andaki işiniz kadar iyi bir iş bulma ihtimaliniz nedir?” sorusuna 

doğrudan “bulamam” diyor. 

 

Çalışanların verdikleri cevaplara yakından baktığımızda, en fazla özel sektör çalışanları 

eşdeğer bir iş bulma konusunda özgüvene sahip. İşçilerin ve esnafın özgüveni biraz 

daha düşük olsa da, devlet memurlarının bulabileceklerine inançları işsiz olanlarla 

aynı oranda olması dikkat çekici. Elbette bunda memurluğun makbul sayılması farklı 

bir rol oynuyor olabilir.  

 

Memurları, özel sektör çalışanlarını, serbest meslek sahiplerini ve tüccarları bir araya 

getirerek oluşturduğumuz üst düzey çalışan grubunun, diğer çalışanlara (işçi, esnaf, 

çiftçi, diğer) kıyasla aynı düzeyde bir iş bulmak konusunda daha rahat olduklarını 

görüyoruz. Bu etki kişilerin yaşlarını ve eğitim seviyelerini dikkate aldığımızda çok 

daha belirgin hale geliyor.  

 

Ayrıca çalışanlarda iş bulma kaygısı arttıkça geçim konusundaki kaygılar, özellikle hayat 

standardı ve gündelik giderleri karşılama kaygıları artıyor, yani bu kaygılar beraber 

hareket ediyor. Dolayısıyla insanlar iş sahibi olsalar dahi işsiz kalma korkusunun, 

genel geçim kaygısının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. 
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2.2. Risk Algısı 

İnsanların borçlanma, harcama gibi parasal konulardaki davranışlarını ve kararlarını biraz 

daha iyi anlamak için risk algılarını ele aldık ve bunu şans oyunu oynamak ve sigara 

içmek üzerinden sorduk. 

2.2.1. Şans oyunları 

Yetişkin nüfusun yüzde 18’si, yani her beş ila altı kişiden biri, son 12 ayda İddaa, Milli 

Piyango gibi şans oyunlarından birini en az bir kere oynamış.  

 

Son 12 ayda Milli Piyango, loto, iddia vs. gibi şans oyunlarını oynadınız 

mı?  
Yüzde 

Evet 18,2 

Hayır 81,8 

Toplam 100,0 

 

Son 12 ayda şans oyunu oynayanlar 
Son 12 ayda kaç kere 

şans oyunu 

Son 12 ayda şans 

oyunlarına kaç lira (TL) 

Ortalama  36,04 220,75 

Medyan 5,00 50,00 

Minimum 1 0 

Maksimum 500 12000 

 
Araştırma bulguları İddaa, Milli Piyango gibi şans oyunları oynamanın, doğrudan hayat 

tarzına göre şekillenen bir tüketim alışkanlığı olduğunu gösteriyor. Bunu modernlerin 

yüzde 31’inin, geleneksel muhafazakârların yüzde 16’sının ve dindar 

muhafazakârların yüzde 9’unun şans oyunu oynuyor olmasından ve bunun dindarlık 

seviyesine göre de inançsızlar arasında yüzde 37’den, sofular arasında yüzde 9’a 

kadar düşmesinden anlayabiliyoruz. Kendini “dinin tüm gereklerini yerine getiren biri” 

olarak nitelendiren ve KONDA olarak “sofu” adını verdiğimiz kümedekilerin yüzde 

9’unun şans oyunlarının dinen yasak olmasına rağmen oynuyor olmaları da dikkat 

çekiyor.   

 

Hayat tarzının etkisi, gelirden eğitim seviyesine, siyasi tercihten metropolde yaşamaya tüm 

diğer demografik özelliklere göre de önemli farklar ortaya çıkmasına neden oluyor. 

Bununla birlikte, şans oyunlarını en çok erkeklerin, özellikle de genç erkeklerin 

oynadığına dair gündelik gözlemi araştırma net şekilde teyit ediyor. Erkekler, gençler, 

özellikle de bekar erkekler, en çok şans oyunu oynayan kümeler.  
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Şans oyunu oynamak suretiyle parasal kararlarında riske yer verdiğini görebildiğimiz küme, 

aynı zamanda yine riskli bir davranış olan sigara içmeye de belirgin şekilde daha 

yatkın.  
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Şans oyunu oynayanların geçimleri konusunda, oynamayanlara göre daha kaygılı veya daha 

kaygısız görünmeseler de, oynayanlar emeklilikte yeterli paraya sahip olamamayı 

biraz daha fazla dert ediyor.  

 

Gelir seviyesine ve borçla olan ilişkilerine göre baktığımızda hane geliri arttıkça ve haneye 

gelir getiren kişi sayısı arttıkça daha çok şans oyunu oynandığını, eline geçecek 1000 

lirayı harcamayı tercih edenlerin ve kredi kartı sahibi olanların daha fazla oynadığını 

görüyoruz. Bu, beklenir bir durum olarak değerlendirilebilir.  

21

16

15

17

19

24

12

25

31

28

24

23

21

27

18

17

14

28

23

15

24

27

17

13

10

18

0 25 50

Harcarım

Tasarruf ederim

Borcum yok

Ödeyebileceğim kadarını

Her zaman olamasa da tümünü

Tüm borcumu

Yok

Var

Minimum ödeme tutarından daha azını

Minimum ödeme tutarını

Ödeyebileceğim kadarını

Her zaman olamasa da tümünü

Tüm borcumu

Üst gelir

Yeni orta sınıf

Alt orta sınıf

Alt gelir

3 kişi

2 kişi

1 kişi

3001 TL ve üstü

2001- 3000 TL

1201 - 2000 TL

701 - 1200 TL

700 TL ve altı

Türkiye

Son 12 ayda şans oyunu oynayanlar



 

KONDA ARALIK’14                                     GEÇİM KAYGISI VE RİSK ALGISI                           14 

Ancak kredi kartı borcuyla ve aileye, tanıdığa olan borçla şans oyunu oynamak arasında ilginç 

bir ilişki görülüyor. İnsanlar kredi kartı borcunu ödemekte zorlandıkça, daha fazla 

oynamaya, aileye veya tanıdığa borç ödeme konusunda zorlandıkça daha az 

oynamaya meyilli görünüyor. Bunun nedenini bu araştırmanın bulgularından 

çıkaramasak da, insanların kredi kartı borcu ödememekle şans oyunu oynamayı 

benzer bir risk kategorisinde değerlendirip, kişilere karşı borcu farklı gördüklerini, 

başka etkenlerin de rol oynadığını tahmin edebiliriz.  

2.2.2. Sigara Tüketimi 

İnsanların parayla olan ilişkilerini anlamaya çalışırken riskli davranışlarda bulunmaya 

yatkınlıklarını ölçmek için şans oyunlarının yanı sıra sigara içip içmediklerini de 

sorduk. Yetişkin nüfusun, ağırlıklı olarak erkek olmak üzere yüzde 36’sı sigara içiyor 

ve ayda ortalama 198 lira harcanıyor. Sigara içenler, neredeyse her konuda 

içmeyenlere göre daha fazla kaygı yaşıyorlar. Hem kredi kartı ödeyememe kaygısı 

daha yüksek, hem de ödemeyi yapmakta daha fazla zorlanıyorlar.  

 

Sigara tüketimi geçim algısı ve kriz beklentisiyle de ilişkili. Geçinmekte daha fazla 

zorlananlar, zorlanmayanlara göre daha fazla içiyor. Kriz beklentisinde olanlar da 

beklemeyenlere kıyasla daha fazla sigara içiyor.  

 

Kaygılara rağmen, sigara içenlerin tasarruf yapmaktansa, fazladan bir 1000 lirayı harcama 

ihtimalleri de, şans oyunu oynama ihtimalleri de oldukça yüksek. Özetle, sigaranın 

geçim kaygısıyla ve tasarruf yapma alışkanlığıyla yakından ilişkili bir risk davranışı 

olduğu ortaya çıkıyor. 

 

 

 

2,6

2,5

2,6

2,9

2,3

2,8

2,6

2,5

2,7

3,1

2,5

2,9

1 3 5

Sağlık harcamalarını karşılayamamak

Hayat standardımı koruyamamak

Mutfak giderleri gibi normal gündelik giderlerimi

karşılayamamak

Kredi kartımın asgari (minimum) ödemesini

yapamamak

Emekli olunca yeterli paraya sahip olamamak

Kiramı ödeyememek, ev veya araba taksitimi

karşılayamamak

Sigara içme ve kaygı arasındaki ilişki

İçmiyor İçiyor



 

KONDA ARALIK’14                                     GEÇİM KAYGISI VE RİSK ALGISI                           15 

Sigara içenlerin profili: 

Her ne kadar araştırmada sigaraya dair soru insanların parasal kararlarını ölçmek için 

kullanıldıysa da, bize kimlerin daha çok sigara içtiğini, sigara tüketimiyle ilişki olan 

demografik etkenlerin neler olduğunu ortaya koyma fırsatı verdi. 

 

Öncelikle her iki erkekten biri ve her beş kadından biri sigara içiyor. Gençler daha fazla içiyor 

ve orta yaş grubunda azalsa da, 44 yaş üzeri grupta düşüş daha fazla dikkat çekiyor. 

Sigara içmek, şans oyunlarına benzer şekilde, gelirle, hayat tarzıyla ve dindarlıkla da 

yakından ilişkili. Ancak tüm bu demografik özelliklerdeki eğilimin aksine, eğitim 

seviyesine göre kademeli artış sözkonusu değil: Lise altı eğitime sahip olanlar daha 

az sigara içse de en çok içenler üniversiteliler değil, lise mezunlarıdır.  

 

Erkeklerin sigara içme oranıyla kadınlarınkini biraz daha yakından karşılaştırdığımızla, yaş 

arttıkça ve hayat tarzında modernden dindar muhazafakara doğru gidildikçe iki 

grupta da azalma görülüyor. Ancak hane geliri, ekonomik sınıf ve kişi başı gelir gibi 

göstergelerde gelir seviyesi düştükçe kadınların sigara içme oranının ciddi biçimde 

düştüğü görülüyor. Halbuki erkekler arasında sigara içme oranları gelir değişse de 

oldukça sabit kalıyor. Benzer şekilde dindarlaşma arttıkça hem kadınlarda, hem 

erkeklerde sigara içme oranı azalıyor ama bu oran erkekler arasında yarıya, kadınlar 

arasında ise beşte bire düşüyor.  

 

  Sigara içenler (yüzde) 

Kişi başı gelir 

Kadınlar 300 TL ve altı 14 

  301 - 500 TL 18 

  501 - 1000 TL 25 

  1001 TL ve üstü 37 

Erkekler 300 TL ve altı 52 

  301 - 500 TL 49 

  501 - 1000 TL 50 

  1001 TL ve üstü 50 

Dindarlık seviyesi 

Kadınlar İnançlı 32 

  Dindar 17 

  Sofu 8 

Erkekler İnançlı 59 

  Dindar 47 

  Sofu 35 
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2.3. Kredi Kartı Ödeme Alışkanlıkları 

 
Türkiye’de yetişkinlerin yarısında biraz azının kredi kartı bulunuyor ve kredi kartı sahibi 

olanların üçte birinden fazlasını borcunu genellikle ödeyebildiğini söylerken, kalanları 

düzenli olarak ödemediklerini veya ödeyemediklerini belirtiyor.  

 

Kişilere olan borçla birlikte bakıldığında her beş kişiden birinin hem kredi kartına, hem de 

ailesine veya tanıdığına borcu olduğu anlaşılıyor.  

 
Her ay kredi kart(lar)ınız için genellikle nasıl ödeme 

yaparsınız, ne kadarını ödersiniz? 
Yüzde 

 Yüzde (kredi 

kartı olanlar) 

Tüm borcumu 13,4 28,3 

Her zaman olamasa da tümünü 5,1 10,9 

Ödeyebileceğim kadarını 11,2 23,8 

Asgari (minimum) ödeme tutarını 15,1 32,1 

Asgari (minimum) ödeme tutarından daha azını 2,3 4,9 

Kredi kartım yok 52,8  - 

Toplam 100,0 100,0 

 

Kredi kartı borcu  
Kişilere borcu 

Var Yok Toplam 

Var 20 9 29 

Var 11 8 19 

Kredi kartı yok 26 27 53 

Toplam 57 44 100 

 
Kredi kartı sahipliği oranları, klasik modernleşme göstergeleri olarak değerlendire-

bileceğimiz, şehirleşme, yaşanan yer ve özellikle eğitim gibi demografik özelliklere ve 

hayat tarzı ve dindarlık gibi unsurlara göre çok değişebiliyor. Buna karşılık, kredi kartı 

sahibi olanlar arasında kart borcunu ödemek kaygısı bu tür unsurlara bağlı olarak pek 

değişim göstermeyip, doğrudan gelir, sınıf, geçinme ilgili algı gibi parasal durumla ilgili 

unsurlara bağlı olarak değişiyor. Örneğin, kendini modern olarak nitelendirenler de, 

dindar muhafazakâr olarak nitelendirenler de, kırsal kesimde yaşayanlar da 

metropollerde yaşayanlar da eğer kredi kartı sahibiyse, benzer oranda ödeyememe 

kaygısı yaşıyor.  
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Ayrıca aşağıdaki grafikte de görülebildiği gibi, kredi kartı borcu olan, düzenli olarak 

ödemeyenlerin yüzde 68’i ödememeye kaygısı yaşarken, düzenli ödeyenlerin dahi 

üçte biri bu kaygıya sahip.  
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Kredi kartı sahiplerinin profili: 

Kaygılarla ilgili bu temada ele aldığımız kredi kartı sahipliği ile, kimlerin daha yüksek oranda 

kredi kartı sahibi olma olasılığının bulunduğunu inceleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda 

farklı sınıftan kadınların ve erkeklerin kredi kartı sahipliği oranları, kredi kartı olanların 

kişi başına düşen gelirleri ve her bir grubun yetişkin nüfusta yaklaşık kaç kişiye denk 

geldiği bilgisi yer alıyor. Sahipliğin sınıfla beraber hem erkeklerde, hem kadınlarda 

arttığını ve kişi başına düşen gelirin 6-7 katına kadar çıkabildiğini görüyoruz.  

 

Kredi kartı olanlar 
Kredi kartı 

borcu var 

Kredi kartı 

borcu yok 

Kredi kartı 

yok 

Kişi başı 

gelir (TL) 

Yaklaşık Kişi 

Sayısı 

Kadınlar Alt gelir 22 5 73 195      1.539.000    

  Alt orta sınıf 27 13 60 489 3.261.000    

  Yeni orta sınıf 30 18 52 520 2.086.000    

  Üst gelir 26 32 42 1323 2.390.000    

  Tüm kadınlar 26 16 58 662 9.277.000    

Erkekler Alt gelir 26 9 65 177   2.005.000    

  Alt orta sınıf 32 16 51 486   3.889.000    

  Yeni orta sınıf 38 26 36 524   3.403.000    

  Üst gelir 27 41 32 1469 3.747.000    

  Tüm erkekler 31 22 47 731 13.045.000    

Türkiye Alt gelir 24 7 69 185   3.544.000    

  Alt orta sınıf 29 15 56 488    7.150.000    

  Yeni orta sınıf 34 23 43 522   5.489.000    

  Üst gelir 27 37 37 1412    6.137.000    

  Türkiye 28 19 52 702 22.323.000    
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2.3.1. Siyasi Tercih ve Kredi Kartı Kullanımı 

Siyasi tercihlerin ekonomik nedenlere göre şekillendiği sık sık öne sürülür. Bu nedenleri 

dillendirenler arasında kimileri ise, birçok insanın borcu olduğunu ve Ak Parti’ye 

istikrar beklentisiyle oy verdiklerini iddia ediyor. Diğer bir deyişle, başka bir partinin 

iktidarı veya koalisyon gibi bir belirsizliğin riskini almak istemedikleri için, borçlarının 

önemli bir kaygı olduğunu öne sürüyor.  

 

Bu ayki temada kredi kartına ve kişilere olan borçlarla ilgili bulgular, bu iddiada doğruluk 

payı olup olmadığını inceleme fırsatı sunuyor. 

 

Bugün seçim yapılsa 

oyunuzu kime verirsiniz? 

Kredi kartı borcu var / yok 

Kredi kartı 

borcu var 

Kredi kartı 

borcu yok 
Kredi kartı yok Toplam 

Ak Parti 22,7 20,6 56,8 100,0 

CHP 35,8 24,8 39,4 100,0 

MHP 44,2 13,1 42,6 100,0 

HDP 21,5 9,6 68,9 100,0 

Kararsız 27,8 15,7 56,6 100,0 

Oy kullanmaz 31,8 13,0 55,2 100,0 

Türkiye 28,9 18,3 52,8 100,0 

 
Öncelikle Ak Partililerin ancak yüzde 43’ü kredi kartı sahibi olduğunu görüyoruz. HDP’liler 

arasında bu oran daha da düşük. Kredi kartı sahibi olan Ak Partililer arasında ödeme 

alışkanlıklarına baktığımızda, neredeyse yarısının tüm borcunu ödediğini veya en 

azından ödemeye çalıştığını görüyoruz. Diğer seçmenlerin ise daha fazla zorlandıkları 

görülüyor.  

 

Bugün seçim 

yapılsa oyunuzu 

kime verirsiniz?   

Kredi kartı ödeme alışkanlığı 

Tüm 

borcumu 

Her zaman 

olamasa da 

tümünü 

Ödeyebilece-

ğim kadarını 

Minimum 

ödeme 

tutarını 

Minimum 

tutarından 

azını 

Toplam 

Ak Parti 36,5 11,1 20,1 28,8 3,6 100 

CHP 28 13 22 32,7 4,3 100 

MHP 20,1 2,8 30,6 41,7 4,9 100 

HDP 16,7 14,3 26,2 35,7 7,1 100 

Kararsız 25,4 10,7 27,8 31,2 4,9 100 

Oy kullanmaz 20,6 8,4 27,1 36,4 7,5 100 

Türkiye  28,2 10,5 24,1 32,4 4,7 100 
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Üstelik kredi kartı sahibi olan Ak Partililer, kredi kartlarının minimumunu ödemek konusunda 

da diğer seçmenlere kıyasla daha az kaygı yaşıyorlar: Yüzde 43’ü kaygılı veya çok 

kaygılı olduğunu belirtmiş. Halbuki bu oran kredi kartı sahibi olan CHP’lilerde yüzde 

58, MHP’lilerde yüzde 61, HDP’lilerde ise yüzde 57. Moral Endeksi verilerinde de 

sıkça vurguladığımız gibi, Ak Partililer aynı zamanda gelirleri CHP’lilerden ve 

MHP’lilerden daha düşük olsa dahi genel olarak daha rahat geçinebildiklerini ve daha 

az kriz beklentisi içinde olduklarını belirtiyor.  

 
Kredi kartımın asgari 

(minimum) ödemesini 

yapamamak  

(KK sahibi olanlar) 

Bugün seçim yapılsa oyunuzu kime verirsiniz? 

  Ak Parti   CHP   MHP BDP/HDP   Kararsız Oy kull. Türkiye  

Çok kaygılıyım 11,9 18,8 21,1 28,6 19,7 17,3 16,8 

Kaygılıyım 31,5 39,2 39,4 28,6 39,4 48,1 37,3 

Pek kaygılı değilim 25,6 22,4 19,7 21,4 19,2 15,4 21,8 

Hiç kaygılı değilim 31,0 19,6 19,7 21,4 21,7 19,2 24,1 

 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Dolayısıyla Ak Parti’ye oy verecek olanların, daha fazla borç kaygısı içinde olduğunu söylemek 

pek mümkün görünmüyor. Üstüne üstlük aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, kredi 

kartı borcuna yapılan ödemenin oranı arttıkça, yani insanlar borcun daha fazla 

kısmını karşılayabilir halde oldukça Ak Parti’ye oy verme olasılığı artıyor. Bu bulgu her 

ne kadar kredi kartı dışında borçları, kredi ödemeleri olanları hesaba almıyorsa da 

geçim sıkıntısı daha fazla olanların değil, daha rahat olanların Ak Parti’ye oy verdiğine 

işaret ediyor. Nitekim Geçim Kaygısı bölümünde belirttiğimiz gibi Ak Partililer genel 

olarak en az kaygı yaşayan seçmen grubu.  
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Özetle, bu ayki temanın verilerinin seçmenin borcundan ötürü ve istikrar beklentisiyle iktidar 

partisine oy verdiği yönündeki iddiayı desteklemediğini söyleyebiliriz. Aksine, iktidar 

partisi destekçilerinin en az kaygı ve en az borç içinde olan seçmen olduğuna işaret 

ediyor.  
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2.4. Şimdiki ve Emeklilikteki Geçim Kaynakları 

Geçim kaygısı ve borçlanmayı ele alırken, incelediğimiz bir diğer konu, insanların 

geçimlerinin hangi kaynaklardan geldiği oldu. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 

insanların geçimindeki en önemli iki kaynak, işlerinden gelen maaş veya kazanç ve 

eşlerinden veya aile büyüklerinden gelen gelirdir. Üçüncü sıradaki geçim kaynağı ise, 

nüfusun beşte biri için emekli maaşı veya ölen birinden edinilen düzenli maaştır.   

 

Sosyal yardım, kira, miras, tasarruf hesapları, bireysel emeklilik maaşı gibi farklı geçim 

kaynaklarının her biri toplumun ancak onda biri için gelir kaynağı oluşturuyor. 

Seçeneklerin hepsi için “hiçbir kısmını karşılamıyor” diyen, yani hiç geliri olmayanların 

oranı ise yüzde 3 olarak ortaya çıkıyor. 

 

 
 
Şimdiki geçim kaynaklarının ardından emeklilikteki geçim kaynaklarıyla ilgili beklentilerini 

sorduğumuzda, insanların çoğunluğu emekliliklerindeki en önemli geçim 

kaynaklarının emekli maaşları veya ölen birinden elde edecekleri düzenli maaş 

olacağını öngörüyor. Bununla birlikte görüşülen kişilerin yarısının emekliliğinde yarı 

zamanlı da olsa bir işten gelir elde etmeyi, geçim kaynağı yaratmayı beklemesi 

oldukça çarpıcı. Geçim kaygısına dair bölümde de vurguladığımız gibi insanlar en çok 

emeklilikte yeterli kaynağa sahip olamamak konusunda kaygı yaşıyor ve bundan 

dolayı emekli olsalar dahi çalışmaya devam etmek durumunda olacaklarını 

düşünüyor.  
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İnsanların şu anki geçim kaynaklarıyla, emeklilik için öngördükleri kaynakları hızla gözle 

karşılaştırdığımızda, şu anki geçimlerinde daha önemsiz olan kaynakların, emeklilikte 

daha önemli hale gelacaği öngörülüyor. Aşağıdaki grafik bu daha önemsiz kaynaklar 

için şu anki durumla emeklilikte durum öngörüsü arasındaki karşılaştırmayı 

gösteriyor. Tasarruf hesaplarından geçim sağlama oranı ise şimdi yüzde 7’den 

emeklilikte yüzde 13’e, miras gelirleri yüzde 9’dan yüzde 16’ya, kira gelirleri yüzde 

10’dan yüzde 20’ye ve bireysel emeklilik maaşı yüzde 6’dan yüzde 25’e çıkıyor. Diğer 

bir deyişle, tasarruf hesapları, miras ve kiradan beklenti ikiye katlanırken, bireysel 

emeklilikten beklenti 4’e katlanıyor ve her dört kişiden biri bireysel emeklilik maaşının 

emekli olunca, tek kaynak olmasa da, geçim kaynaklarından birini oluşturmasını 

bekliyor.  
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Bireysel emeklilik 

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin “Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013”e göre halen bireysel 

emeklilik sistemine dahil olan kişi sayısı 5 milyon mertebesindedir.  

 

2014  Aralık itibarı ile : 4.991.997 kişi 

2013 Yıl Sonu itibarı ile: 

Katılımcı Adedi 4.153.055 

Fon Büyüklüğü (TL) 25.145.718.418 

 

Kaynak:  http://www.egm.org.tr/bes2013gr/bes2013gr_tr.pdf 

http://www.egm.org.tr/bes2013gr/bes2013gr_tr.pdf
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Elbette insanların çalışıp çalışmaması, öğrenci olup anne-babasının gelirine bağımlı olması 

veya emekli olmak gibi faktörler gelirin kaynağını ve ne kadar önemli bir kaynak 

olduğunu etkiliyor. Sosyal yardımlar, kira geliri, miras, tasarruf hesapları ve bireysel 

emeklilik gibi gelir kaynakları toplumun çok büyük bir çoğunluğu için önemli kaynaklar 

olmamakla birlikte, bazı demografik kümeler için daha önemli olması  da toplum 

hakkında bazı ipuçlarına işaret ediyor. Demografik kümelerde şu noktalar özellikle 

dikkat çekiyor: 

 Kadınlarla erkeklerin geçim kaynakları arasında çok çarpıcı farklar görülüyor ve 

kadınların çok önemli bölümünün ana geçiminin eşinden geldiği anlaşılıyor. 

 Yaş arttıkça sosyal yardımlara güvenenler artıyor.  

 Eğitimin artmasıyla birlikte kişilerin kendi gelirleri geçimlerinde gözle görülür biçimde 

daha önemli hale geliyor ve eğitimin ekonomik bağımsızlık getirdiğine işaret ediyor. 

Eğitimle birlikte aynı zamanda tasarruf hesabında geliri olanlar artıyor ve (aileden) 

emekli maaşı olanlar azalıyor.  

 Hayat tarzı büyük fark yaratmasa da modernler daha çok çalışıyor, dindar 

muhafazakârlar sosyal yardımlara daha fazla güveniyor. Ama miras da artıyor. Tabii 

burada yaş faktörünün de işin içine girdiğini değerlendirmek gerekiyor. Yani dindar 

muhazafakar olanlar sadece hayat tarzlarından dolayı değil, aynı zamanda 

diğerlerine göre yaşça daha büyük oldukları için mirastan ve sosyal yardım 

imkanlarından daha fazla yararlanıyor.  

 Çalışanlar arasında işi konusunda güvende hissedenlerin, gelirinin hepsi veya 

çoğunun kendi işinden olan kazancından gelme ihtimali daha fazla. Yani benzer iş 

bulmak konusunda daha rahat olanların gelirinin önemli bir kısmı işindeki 
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kazancından geliyor, işini daha az riskte görenler, işine geçim için daha fazla 

güveniyor. Bu durum üst düzey çalışanlarda da görülse de, diğer çalışanlarda daha 

bariz şekilde ortaya çıkıyor.  

 İnsanlar daha rahat geçinebildikçe, gelirde kendi kazançlarının, mirasın ve kira 

gelirinin payı da artıyor.  

 

 

Aslında insanların gelir kaynaklarını değerlendirirken çalışıp çalışmadıklarına bakmak çok 

daha açıklayıcı olacaktır. Çünkü bilindiği gibi, yetişkin nüfusun yarısından azı (yüzde 

44’ü) çalışıyor. Nüfusun kalanı ya emekli, ya ev kadını, ya öğrenci ya da işsiz. Öncelikle 

elbette beklenebileceği gibi, çalışanlar için ana gelir kaynağı kendi kazancı, 

emeklililer için emekli maaşı ve ev kadınları ve öğrenciler için eşten veya aile 

büyüklerinden gelen gelir. Bulgular bu temel gelir yapısını teyit etse de, her bir grup 

için bu ana gelir kaynakları dışındaki kaynaklara baktığımızda, gelirlerin yeterlilikleri 

ve bağımlılıklar hakkında oldukça önemli bilgiler edinebiliyoruz.  

 Kadınların ve özellikle ev kadınlarının çok önemli bir kısmı eşine bağımlı. Ev 

kadınlarının yüzde 83’ü eşinin gelirinden geçiniyor.  

 Öğrencilerin bir kısmı aynı zamanda işinden gelir elde ettiğini belirtiyor. 
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 Yetişkin toplumun yüzde 13’ünü oluşturan emeklilerin yüzde 81’i emekli maaşından 

gelir geldiğini belirtse de, yüzde 48 gibi azımsanmayacak bir kısmı işinden gelir elde 

ediyor. Daha ayrıntılı baktığımızda emeklilerin yüzde 27’si emekli maaşı almadığını 

ama işinden bir gelir kazandığını belirtiyor. Bu kesimin fiilen emekli olduğu halde, 

devletten (henüz) emekli maaşı almayan ve bu nedenle çalışmaya devam eden bir 

kesim olduğunu tahmin edebiliriz.  
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2.5. Tasarruf Kararını Şekillendiren Etkenler 

 

İnsanların parayla olan ilişkilerini, parasal konulardaki tercihlerini incelerken, tasarrufla ilgili 

kararlarını anlamak üzere “Şu anda borçlarınızı ödedikten sonra 1000 (bin) Türk 

Lira’nız olsa hangisini yaparsınız?” şeklinde sorduğumuz soruya cevaben, 

görüştüğümüz kişilerin yüzde 61’i tasarruf etmeyi, kalan yüzde 38 ise harcamayı 

tercih ettiğini belirtti. Tasarruf edenlere, miktar sorduğumuzda ise yüzde 61’i bu 

paranın tümünü, yüzde 25’i ise yarısından azını tasarruf edeceğini belirtti.  

 
Şu anda borçlarınızı ödedikten sonra 1000 (bin) Türk Lira’nız olsa 

aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 

Yüzde (tasarruf 

edenler) 

Tasarruf ederim 61,1 

Harcarım 38,9 

Toplam 100,0 

 

Tasarruf edenlerin tasarruf miktarı (gruplanmış) Yüzde   

500 TL'den az 8 

500 TL 17 

500 - 1000 TL arası 13 

1000 TL 61 

Türkiye 100 

 
Tasarruf edecekleri veya harcayacakları bu parayla tam olarak ne yapmayı düşündüklerini 

açık uçlu olarak sorduğumuzda, insanların tasarruf etmekten ve harcamaktan tam 

olarak ne anladıklarını daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Tasarruf edenler bu parayı 

çoğunlukla ya yastık altı etmek veya kenara koymak suretiyle biriktiriyor, ya altına /  

bankaya yatırıyor, ya da ev, arsa, döviz veya iş kurmak yoluyla yatırım yapmak için 

kullanacağını belirtiyor. Buna karşılık harcayacağını belirtenlerin çoğu mutfak 

masrafları veya fatura gibi kısa vadeli ihtiyacını karşılayacağını veya alışveriş veya tatil 

için harcayacağını belirtiyor. 
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Ne şekilde tasarruf edersiniz? 

Neye harcarsınız? 

Şu anda borçlarınızı ödedikten sonra 1000 (bin) Türk 

Lira’nız olsa aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 

  Tasarruf ederim   Harcarım Türkiye 

Biriktirir 32  19 

İhtiyaçlarını karşılar 5 38 17 

Alışveriş,tatil vs. için harcar 1 35 14 

Bankaya yatırır 19   12 

Altına yatırır 20  12 

Yatırım yapar, iş kurar 14 5 11 

Çocuğu için biriktirir 3 11 6 

Eğitime kullanır 2 4 3 

Diğer 5 6 5 

Türkiye 100 100 100 

 
Tasarruf etme kararı hem farklı bazı demografik özelliklere göre, hem de parasal bazı 

kararlara göre şekilleniyor. Kadınların (yüzde 65) erkeklere (yüzde 57) kıyasla ve 

metropollerde yaşayanların (yüzde 64), kentlerde (yüzde 61) ve kırsal kesimde (yüzde 

53) yaşayanlara kıyasla tasarruf etmeye daha meyilli olduğunu görüyoruz. Benzer 

şekilde emekli olunca yeterli paraya sahip olamama kaygısı arttıkça, 1000 lirayı 

tasarruf etme olasılığı da artıyor.  

 

Ancak bunların dışındaki demografik özellikler genelde Barometre bulgularında 

gördüğümüzden farklı eğilimlerin etkili olduğunu gösteriyor. Bir taraftan ekonomik 

olarak daha rahat durumda olanlar, diğer taraftan da ekonomik olarak en fazla 

sıkıntıda olanlar daha az tasarruf yapmak eğilimindeler ve kısmen ekonomik refah 

açısından, kısmen de toplumsal statü olarak ortada kalanlar fazladan bir 1000 lirayı 

tasarruf etmeye en fazla meyili gösteriyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, örneğin 

hem yeni orta sınıf, hem hem alt orta sınıf tasarruf etmeye üst sınıfa kıyasla biraz 

daha fazla meyilli olduğu halde, alt sınıf onlara kıyasla daha fazla değil, daha az 

tasarruf etmeye niyetli olduğunu belirtmiş. Benzer şekilde aylık hane geliri en yüksek 

olanlardan itibaren gelir azaldıkça tasarruf edenlerin oranı azalıyor ama en düşük 

gelir grubunda olanlar, yani hanesine ayda 700 lira veya daha az girenler arasında 

tasarruf edeceğini söyleyenler daha düşük oranda. Aynı eğilim geçinmeyle ilgili algıya 

göre de, sağlık harcamalarını karşılayamama kaygısına göre de görülüyor.  
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Bu ilginç bulgumuzun nedenlerini anlayabilmek için bir adım geriye gittiğimizde, toplumsal 

açıdan ortada sayılabilecek bazı grupların da uçlardaki gruplara kıyasla daha fazla 

tasarruf yaptığını görebiliyoruz. Örneğin, apartmanlarda yaşayanlar, hem daha lüks 

konutlarda yaşayanlara, hem de varoşlarda veya geleneksel evlerde yaşayanlara 

kıyasla; dindarlar hem dinle ilişkisi daha yakın olan sofulara, hem de daha uzak olan 

inançlılara kıyasla; geleneksel muhafazakârlar hem modernlere, hem de dindar 

muhafazakârlara kıyasla daha fazla tasarruf yapmayı tercih ediyor. Diğer bir deyişle, 

genelde Barometre araştırmalarında bu tür demografik özelliklerde gördüğümüz 

doğrusal ilişkiyi tasarruf söz konusu olunca görmüyoruz.  

 

Tasarruf etme kararının bir de risk almaya yatkınlıkla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Fazladan 

1000 lirayı harcamayı tercih edenler, tasarruf edenlere kıyasla şans oyununa ve 

sigaraya ortalamada daha fazla para harcıyor.  

 

Borçlarınızı ödedikten sonra 1000 (bin) 

Türk Lira’nız olsa hangisini yaparsınız? 

Son 12 ayda kaç kere 

şans oyunu 

Sigaraya harcadığı 

para (TL)  

Tasarruf ederim 30 60 

Harcarım 43 89 

Türkiye 36 71 
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2.6. Birey Risk ve Gelir Davranışları Türkiye Örneği 

 

Doç. Dr. Ümit Gürün, Teksas Üniversitesi, Dallas USA 

Yard. Doç. Dr. Belma Öztürkkal, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 

 

KONDA’nın Aralık 2014 tarihinde Türkiye’deki nüfusu örnekleyen 2567 kişi ile yaptığı anket 

ile bireylerin risk ve gelir kullanım davranışları araştırılmaktadır.  

 

Ankete katılanların % 52’si erkek ve yaş ortalaması 41 olup en düşük yaş 17 ve en yüksek 

yaş 87’dir. % 41,2’si lise ve üzeri eğitime sahiptir. % 15,1’inin babası lise ve üzeri eğitime 

sahiptir. % 43,5’lik kısım çalışmakta olup % 12,6’sı emeklidir.  

 

Aralık ayındaki durumlarına göre bireylerin kaygı seviyesi bir ile dört arasındaki skalada 

ölçüldüğünde en yüksek kaygı emeklilikteki kaynakların yetersiz olması, hayat standardını 

koruyamamak, daha sonra sağlık harcamalarını karşılayamamak, bir sonraki aşamada ise 

mutfak giderlerini ve gündelik giderleri karşılayamamak, kira harcamasını karşılayamamak 

ve son olarak kredi kartı harcamaları yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Birey Kaygı Seviyesi (Soru: Lütfen şu andaki para durumunuza göre aşağıdaki parasal 

olaylarla ilgili ne kadar kaygılı olduğunuzu söyler misiniz?) 

 
 

Burada cinsiyete göre farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Kadınların kaygı seviyesi sağlık, kira, 

yaşama masrafları, gıda harcamasında erkeklerden daha fazla olup, kredi kart minimum 

ödemesi için erkeklerden daha azdır ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır.  

 

Ankete cevap veren kişilerden kredi kartı kullanan % 47,2’sinin sadece % 39,2’si kredi kartı 

borçlarını ödemede sorumlu bir davranış göstermektedir.1  (Amerika’da bu oranlar % 68 ve 

% 54’tür.) Aile ve arkadaşlardan borç alanlar ankete katılanların % 60’ını oluşturmaktadır. 

Bu oran gelişmiş ülkelerle benzerlik göstermektedir. Örneğin, bankacılığın çok gelişmiş 

olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde girişimcilerin % 52’si finansman kaynağı olarak yakın 

ve uzak akraba ve arkadaşlarının fonlarını kullanmaktadır. Kadınların aile ve arkadaşlardan 

erkeklerden daha az borç aldığı görülmektedir. Ayrıca kadınlar eğer işlerini kaybederlerse 

erkeklere göre daha zor iş bulabileceklerini düşünmektedir.  

                                                      
1 Sorulan Soru: “Her ay kredi kart(lar)ınız için genellikle nasıl ödeme yaparsınız, ne kadarını ödersiniz?” Verilen cevaplar 

içinden “Hepsini” ya da “Her zaman olamasa da tümünü” öderim diyenleri “sorumlu kredi karti kullanıcısı” olarak tanımladık. 

Bu tanımlama, literatürde yer alan benzer çalışmalarda kullanılan diğer ölçülere paralellik göstermektedir.  

Ortalama 

Değer Kişi

Emekli Olunca Yeterli Paraya Sahip Olmamak 2.42 2414

Hayat Standardını Koruyamamak 2.52 2527

Sağlık Harcamalarını Sağlayamamak 2.57 2540

Mutfak Giderlerini Karşılayamamak 2.69 2525

Kira harcamasını Karşılayamamak 2.85 2512

Kredi Kartı Harcamasının Minimum Ödemesini Karşılayamamak 3.05 2367
Çok kaygıl ıyım (1), Hiç kaygıl ı deği l im (4)
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Ankete katılanların % 75’i geçinebildiklerini belirtmektedir. Ortalama hanehalkı geliri 1,972 

TL’dir. Borçlarını ödedikten sonra ellerine 1,000 TL verilse ne yapacağı sorulduğunda 

tasarruf etmeyi düşünenlerin oranın % 61 olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre bakıldığında, 

kadınların borçlarını ödedikten sonra ellerine geçen tutarı erkeklere göre daha fazla tasarruf 

etmeye ve daha az harcamaya yöneldikleri görülmektedir. Burada öne çıkan bulgu, kredi 

kartı borcunun ödemesinde sorumlu davrananların yani borçlarını gününde ödeyenlerin 

tasarruf etme oranı % 66,4 iken; sorumsuz davrananların tasarruf etme oranının % 58,1 

olmasıdır. Tasarruf etme eğiliminin diğer faktörler (cinsiyet, eğitim düzeyi ve aylık gelir) ile 

korelasyonuna baktığımızda kayda değer bir farklılık bulunmamaktadır. Daha önemlisi, 

bütün diğer faktörleri multivariate analizde kontrol ederek baktığımızda, kredi kartını 

sorumlu kullananların tasarruf etme eğiliminin % 10 daha fazla olduğu görmekteyiz. 

 

Sorumlu davranış gösterenlerin geleceği düşünerek veya planlayarak daha fazla tasarruf 

etme durumu olduğu düşünülebilir. Bu kişilerin emekli olunca yeterli paraya sahip olmama 

kaygıları diğerlerine göre daha azdır. Özellikle “çok kaygılıyım” cevabını verenlerin oranı, 

kredi kartı ödemesinde sorumlu davranan grup için % 18 iken; diğer grup için % 25’tir. Bu 

durumun, finansal eğitim ve finansal okuryazarlık eksikliği sebebi ile bütçeleme, planlama 

yapılmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Ankete katılanların % 17,8’i son bir yıl içinde şans oyunlarına 237 TL değerinde (minimum 2 

ve maksimum 12,000 TL) para ayırırken, % 35,6’sı sigara için aylık ortalama 198 TL 

(minimum 5 ve maksimum 3,000 TL) kaynak ayırmaktadır. Riskli davranmış biçimi olarak 

adlandırabileceğimiz bu iki davranışta cinsiyetin önemli bir ayrıştırıcı unsur olduğu bulgusu 

edinilmiştir: Kadınların % 8,8’i ve erkeklerin % 22,1’i şans oyunlarına kaynak ayırmaktadır. 

Öte yandan, sigara içen kadınların oranı % 18,6 ile sigara içen erkeklerin % 47,3 oranından 

epey azdır. 

 

En önemli farklılık ise emeklilik kaygısında ortaya çıkmaktadır: Şans oyunları oynayanların 

emekli olduklarında yeterli paraya sahip olma kaygı seviyesi (2,25) ile oynamayanlardan 

(2,45) daha fazladır (kaygılıyım=1/ kaygılı değilim=4).  

 

Bu kişilerin tasarruf eğilim oranı da % 54 ile şans oyunu oynamayanların tasarruf oranı olan 

% 63’ün altındadır. Sigara içenler ile içmeyenleri karşılaştırdığımızda yine farklılık ortaya 

çıkmaktadır. Rakamlarda görülen, sigara ve şans oyunları konusunda daha aktif olan 

kişilerin daha az tasarruf etmeleri ve harcamalarının yüksek olmasıdır. Aynı zamanda bu 

kişiler kredi kartının minimum borcunu ödeme konusunda da diğerlerine göre daha 

umursamaz davranmaktadır. Yine bu kişilerin emeklilikte yeterli paraya sahip olmama 

kaygıları sigara içmeyenlere ve şans oyunu oynamayanlara göre daha yüksektir. Bu kişilere 

finansal eğitim verilerek finansal karar disiplini kazandırılması harcamalarının kontrolünü 

sağlamalarına yardımcı olarak ve emeklilik için tasarruf yaparak birikimlerini arttırmalarını 

sağlayabilecektir. Sigara içenlerin ortalama aylık sigara masraflarının (198 Lira) ortalama 

bireysel emeklilik için yatırabilecekleri miktara (240 Lira) yakın olmasını kayda değer bir 

unsur olarak görmekteyiz.  
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Tablo 2-Riskli Davranış ve Finansal Risk Alma / Kaygı Seviyesi 

 
 

Cevap verenler için doğum yerine göre ve anketin yapıldığı yere göre (muhtemelen ikamet 

edilen lokasyonun) emeklilik kaygıları ve sorumlu kredi kartı kullanma oranında farklılık 

gözlenmemiştir.  

 

Hanehalkı kişi sayısı 1-2 olan grup ile hanehalkı kişi sayısı daha fazla olan grup 

karşılaştırıldığında, hanehalkında az sayıda kişi olan grubun şu andaki para durumu ile ilgili 

kaygı seviyesinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu gruptaki kişiler kredi kartı 

ödemelerinde daha sorumlu davranış sergilemektedir. Aile ve arkadaşlardan daha az borç 

almaktadır. Bu gruptakiler ellerine borçlarını ödedikten sonra 1,000 TL geçse tasarruf etme 

ve harcama konusunda, hanehalkı daha fazla kişiden oluşan gruptan farklılık 

göstermemektedir.  

 

Hanehalkında gelir getiren sayısı arttıkça şans oyunları oynama sayısı (gelir getiren > 1 % 

9,1 ve gelir getiren=1 % 5,7) artmaktadır. Kişiler eve gelir getiren başka bir kişinin olduğunu 

bildiklerinde spekülatif davranış oranı artmaktadır ve bu bulgu istatistiksel olarak t-testi 

ölçümlerinde anlamlıdır.  

 

Beklentiler doğrultusunda hanehalkında gelir getiren sayısı arttıkça hayat standardını 

koruyamamak, sağlık harcamalarını karşılayamamak, mutfak giderlerini ve gündelik 

giderleri karşılayamamak, kira harcamasını karşılayamamak kaygısı azalmaktadır.  

 

Yapılan analizde baba eğitim durumu önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Şu andaki 

para durumu için kaygı seviyesi babası lise ve üzeri eğitime sahip kişiler için daha düşüktür. 

Kredi kart borcunu ödeme sorumluluğu yine babasının eğitimi lise ve üzeri olanlarda 

diğerlerine göre daha yüksektir. Arkadaş ve aileden daha az borç almakta, işlerini 

kaybettiklerinde yeni bir iş bulma olasılığını daha fazla görmektedirler. Ancak ilginç bir bulgu 

olarak yine bu gruptakiler borçlarını ödedikten sonra ellerine 1,000 TL geçse daha az 

tasarruf etmeyi ve daha fazla harcamayı düşünmektedirler. Bu kişiler daha fazla şans oyunu 

oynamakta ve daha fazla sigara içmektedir. Bunun sebebi, kaygı seviyelerinin düşük olması 

nedeni ile risk alma olabilir.  

Sigara 

İçen

Sigara 

İçmeyen

Şans 

Oyunu 

Oynayan

Şans Oyunu 

Oynamayan

Emekli Olunca Yeterli Paraya Sahip Olmamak 2.30 2.50 2.25 2.47

Hayat Standardını Koruyamamak 2.46 2.55 2.49 2.52

Sağlık Harcamalarını Sağlayamamak 2.59 2.56 2.63 2.56

Mutfak Giderlerini Karşılayamamak 2.65 2.71 2.80 2.67

Kira harcamasını Karşılayamamak 2.77 2.89 2.88 2.85

Kredi Kartı Harcamasının Minimum Ödemesini Karşılayamamak 2.89 3.15 2.86 3.10

Sorumlu Kredi Kartı Borcu Ödeyen % 37.00 41.40 34.36 41.16

Geçen Ay Geçinebilen % 77.40 77.66 77.40 74.87

Tasaruf Oranı % (Ele geçen 1,000 TL ile) 56.65 63.75 54.28 62.77

Harcama Oranı %  (Ele geçen 1,000 TL ile) 51.90 46.60 53.74 47.13

Çok kaygıl ıyım (1), Hiç kaygıl ı deği l im (4)
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Arabası olanlar borçlarını ödedikten sonra ellerine 1,000 TL geçse tasarruf ve harcama 

konusunda arabası olmayanlara göre farklı davranış göstermemektedir. Şu andaki kaygı 

seviyesi otomobil sahibi kişiler için diğerlerine göre daha düşüktür. Arabası olanlarda kredi 

kartı borcunu ödeme sorumluluğu diğerlerine göre daha yüksektir ve işlerini kaybettiklerinde 

yeni bir iş bulma olasılıklarını daha fazla görmektedir. 

 

Bekleneceği üzere 1,200 TL ve altında aylık geliri olanların bugünkü para durumları ile ilgili 

kaygı seviyeleri, geliri daha yüksek olanlara göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 

gruptakiler ellerine borçlarını ödedikten sonra 1,000 TL geçse tasarruf ve harcama 

konusunda diğerlerinden anlamlı bir fark göstermemektedir.  
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2.7. “Gelecek” Yönelimi2 

Gelecek yönelimi insanların davranışlarını belirleyen en önemli faktörlerdendir, bu nedenle 

gelecek algısı kavramını derinlemesine incelemek, bireyleri ve toplumları anlama 

açısından önem taşımaktadır. Gelecek yönelimi, bir toplumun veya bir topluluğun 

mevcut eylemlerinin geleceği nasıl etkileyeceğini ne derece hesapladıklarını, ne 

derece geleceğe yatırım yaptıklarını, ne derece geleceklerini planladıklarını ve 

eylemlerinin etkilerini hesaplarken ne kadar sürelik bir geleceği öngördükleri ile 

ilgilidir. Gelecek yönelimi, bireylerde çocuklukta ve gençlikte gelişmeye başlar ve 

içinde yaşadıkları kültürün, toplumun ve coğrafi koşulların etkisiyle harmanlanarak 

bireylerin yetişkinlik tutumunu meydana getirir. Sosyoekonomik ve politik koşullar, 

eğitim, cinsiyet rolleri ve dini inançlar bireylerin gelecek algısını şekillendirir. Örneğin, 

sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan bireyler için hayatlarını kısa 

vadeli planlamak daha yararlı hale gelmektedir. Politik ve ekonomik istikrar olan 

toplumlarda, hem bireyler hem de liderler uzun vadeli planlar yapabilecek imkanı 

bulabilmektedirler. Eğitim seviyesi yükseldikçe, bireylerin soyut düşünme kapasiteleri 

artmakta, böylelikle de geleceklerini planlamak için daha uzun vadeli bir vizyona 

sahip olabilmektedirler. Cinsiyet rolleri, gelecek yönelimini aileler ve parçası olunan 

topluluklar vesilesiyle şekillendirmektedirler. Ayrıca, içerisinde yaşanılan toplumun 

dininin getirdiği inançlar da belirgin bir şekilde o kültürün gelecek yönelimini 

etkilemektedir.  

 

Bir toplumun gelecek yönelimi, o toplumun kısa vadeli çözümler yerine planlama gibi 

geleceğe yönelik davranışları ne derece teşvik ettiği ve ödüllendirdiğiyle ilgilidir. 

Geleceğe yönelimi düşük olan toplumlarda anı yaşamak ve uzun vadeli plan 

yapmamak daha yaygınken; geleceğe yönelimi yüksek olan toplumlarda geleceğe 

yönelik hedefler koymak ve bunlara ulaşmak için stratejiler geliştirmek yaygındır. 

Buna göre, gelecek yönelimi yüksek olan toplumlarda: ekonomik başarıya ulaşmak, 

gelecek için birikim yapmak, uzun vadeli stratejik hedeflere sahip olmak, esnek ve 

koşullara uyum sağlayabilen kurumlara sahip olmak, maddi kazanımı ve manevi 

tatmini bir bütün olarak görebilmek, anlık tatminler yerine uzun vadeli başarıya değer 

vermek önemlidir. Öte yandan, gelecek algısı düşük olan toplumlar ise, daha düşük 

seviyelerde ekonomik başarı, gelecek için birikim yapmaktansa mevcut zamanda 

harcamaya, kısa vadeli stratejik hedeflere sahip olma, esnek olmayan ve koşullara 

zor adapte olabilen kurumlar içerme, maddi kazanç ve manevi tatmini ayrı ve 

arasında seçim yapılması gereken olgular olarak görme, anlık tatmin ve anlık ödüllere 

değer verme eğilimleri görülmektedir. 

 

Türkiye toplumunun gelecek algısını ve genel olarak gelecek yönelimini ele aldıktan sonra, 

Türkiye toplumunun gelecek yönelimi konusunda diğer toplumlarla 

karşılaştırıldığında ne durumda olduğunu araştırdık. Hofstede’nin araştırmasından 

hareketle, birkaç akademisyenin bir araya gelip 1990’ların başında 62 ülkede 

gerçekleştirdiği GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness Research Program - Küresel Liderlik ve Kurumsal Davranışlarda 

Etkinlik Araştırması Programı) araştırmasının bulguları, toplumların gelecek 

yönelimleri arasında kıyas yapmaya olanak tanımıştır. Gelecek yönelimine dair 

                                                      
2 Bu bölüm KONDA Eylül’13 Barometresi raporundan alınmıştır. 
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sorduğumuz genel ifadeler içeren 4 soru GLOBE araştırmasında 7’li Likert ölçeğinde 

sorulmuştu. Bu ayki araştırmada yer alan 4 sorunun cevaplarını aynı ölçeğe getirerek 

ortalamasını hesapladık ve “Gelecek Yöneliminde Pratik Durum” ve “Gelecek 

Yöneliminde Değer” olacak şekilde iki eksen ortaya çıkardık.  

 

Barometre araştırmasına göre 1 ila 7 puan aralığındaki Gelecek Yönelimi Pratik Durum 

ekseninde, Türkiye’nin ortalama puanı 3,74 olarak ortaya çıkıyor. 1 puanın gelecek 

yönelimi en düşük, 7 puanın ise gelecek yönelimi en yüksek, her şeyin geleceğe 

yönelik planlandığını ifade ettiği ölçekte 3,74 puan, ölçeğin ortasında yer aldığımızı 

gösteriyor.  

 

Türkiye’nin Gelecek Yönelimi Değer eksenindeki puanı ise 5,68’dir. Bu puan, toplumun nasıl 

olması gerektiği sorulduğunda, insanların geleceğe yönelik bir yaşam sürme isteğini 

ifade ettiklerini gösteriyor.  

 
Pratik durum ekseni ile değer ekseni arasındaki, yani 3,74 puanla, 5,68 puan arasındaki 

1,94 puanlık fark ise şu anlama geliyor: Türkiye’de insanlar, toplumsal düzenin şu an 

olduğundan daha yüksek oranda geleceğe yönelik olması gerektiğine inanıyor. 

 

Eksen 

Eylül’13 Barometre 

Türkiye ortalaması 

(7’li Likert ölçeğinde) 

GLOBE 

Türkiye ortalaması 

(7’li Likert ölçeğinde) 

Gelecek yönelimi pratik durum 5,68 5,83 

Gelecek yönelimi değer 3,74 3,74 

 

GLOBE araştırmasına göre gelecek yönelimi pratik durum dünya ortalaması 3,85’tir. Mevcut 

düzende gelecek yönelimi en yüksek olan ülke Singapur, en düşük olan ülke ise 

Rusya olmuştur. Türkiye ise 3,74 ile ortalamanın çok az altında ve listenin ortalarında 

yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında, çoğu ülkenin orta seviyede gelecek 

yönelimi vardır, yani çoğunda planlama yapmak ve gelecek için yaşamak; az planlı 

veya plansız yaşamak, statükoyu kabul etmek ve anlık problemleri çözmekle eşit 

derecede önceliklidir. 

 

Gelecek yönelimi değer dünya ortalaması ise 5,48 olup oldukça yüksektir. Bu da demek 

oluyor ki, hemen hemen bütün ülkelerde daha stratejik ve uzun vadeli vizyona sahip 

olmak isteği öne çıkmaktadır. Değer listesinde ilk sırada Tayland bulunurken, son 

5,68

3,74

0 1 2 3 4 5 6 7

değer

pratik durum

Gelecek yönelimi Türkiye ortalaması

değer pratik durum
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sırada ise Danimarka bulunmaktadır. Türkiye 5,83 ortalamasıyla ortalamanın 

üstünde ve listenin başına yakın bir konumda bulunmaktadır. Genel olarak dünya 

endeksine bakıldığında, gelecek yönelimi düşük olan ülkelerin gelecek yöneliminin 

artmasını istediği; yani daha uzun vadeli planlar ve stratejilere geliştirerek yaşamak 

istedikleri gözlemlenmektedir. Bu duruma, Tayland ve Namibya’yı örnek olarak 

gösterebiliriz. Gelecek yönelimi yüksek olan ülkelerin ise gelecek yöneliminin 

azalmasını; yani daha az planlı ve olayları daha fazla akışına bırakarak yaşamak 

istediği gözlemlenmektedir. Danimarka bu durumun en belirgin örneği olarak göze 

çarpmaktadır. 

2.8. Ekonomik İdeoloji3 

Ekonomi medyada ve siyasette ağırlıklı yer tutuyor ve Ak Parti’nin son dört seçimdir 

yükselmekte olan oy oranında ekonomik başarının belirleyici olduğu yaygın kabul 

gören bir yaklaşım. Dolayısıyla, bu araştırmada tema olarak ekonomi tartışmalarının 

gündelik hayatın içinde, sade vatadaşı nasıl etkilediği ve ekonomi konusunda ne denli 

bilgi sahibi olduğunu ele aldık. 

 

Toplumun önemli bir kısmı alışveriş yaparken kendini güvende hissediyor: Yüzde 53’ü 

alışverişte kendini satıcıya karşı güvende hissediyor; yüzde 59’u aldığı ürün veya 

hizmet hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor ve yüzde 62’si satıcıya karşı 

haklarının kanunlarla korunduğunu biliyor. Bu güven duygusunu en çok etkileyen 

durum, kişinin kendini gelir ve refah açısından toplumun hangi diliminde gördüğü. 

Kişi daha zengin hissettikçe, güven duygusu artıyor. 

 

Devletin ekonomideki rolüne dair genel beklenti, liberal bir yaklaşımın tersine devletin 

ekonomiye aktif olarak müdahale etmesi yönünde. Görüşülen kişilerin dörtte üçü 

“Devlet ve hükümet ekonomiye karışmamalıdır” fikrine karşı çıkıyor, yüzde 85’i devlet 

ve hükümetin fiyatları denetlemesi gerektiğine inanıyor ve yüzde 83’ü devletin 

yoksulların bakımından sorumlu olduğunu savunuyor. Bu fikirler de en çok algılanan 

refah düzeyine göre değişkenlik gösteriyor. 

 

Ekonomik kalkınma, sorgusuz sualsiz kabul gören bir değer gibi görünmüyor. Kalkınma, 

çevreye verdiği zararla karşılaştırıldığında, genel tercih çevreden yana: Görüşülen 

kişilerin yüzde 64’ü baraj ve yol yapmak için, gerekiyorsa ormanların bir kısmının feda 

edilmesi önerisine ve yüzde 79’u ekonomik kalkınma için fabrika bacalarından çıkan 

dumana, hava kirliliğine katlanılması gerektiği önerisine karşı çıkıyor. Çevre bilinci en 

çok eğitim seviyesi yükseldikçe artıyor. Kendini modern olarak tanımlamak, 

metropolde ve lüks konutlarda oturmak da kısmen etkili. 

 

“Yabancı sermayenin esas amacı bizi sömürmektir” cümlesine yüzde 72, “Bir mal bizde 

üretiliyorsa başka ülkelerden getirilmemelidir” cümlesine yüzde 82 oranında onay 

verilmesi, yabancı sermayeye ve küresel ekonomiye karşı bir genel tavra işaret ediyor. 

Demografik kırılımlar bu görüşlerde fark yaratmazken, yabancı sermayeye bakışın, 

devletin ekonomide rolüne bakışla tersten ve kısmen de zenginliğe bakışla doğrudan 

ilişkisi olması dikkat çekiyor. 

                                                      
3 Bu bölüm KONDA Şubat’12 Barometresi raporundan alınmıştır. 
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Toplumun çok büyük bir çoğunluğu, işadamlarının işsizliği çözmek gibi bir dertleri 

olmadığına, kendi kazançları peşinde olduklarına, ancak yine de çözümde devletle 

birlikte onlara da görev düştüğüne inanıyor. Bu görüş ancak kişinin kendini ne kadar 

refah içinde gördüğüne göre değişiyor. 

 

Zenginlere ve zenginliğe bakışta toplumun geneli, diğer konularda olduğu net bir tavra sahip 

değil. Görüşülen kişilerin ancak yarısından biraz fazlası zenginlerin, zengin olmak için 

kanundışı birşeyler yaptığına veya anne-babasının da varlıklı başarılı olması 

gerektiğine inanıyor. Zenginle fakir arasındaki ayrımda da zıt görüşler mevcut: 

mahkemelerin, polisin, karşılarındakinin zengin veya fakir olmasına göre farklı 

muamele yaptığına inananlar yüzde 57, zengin kıza fakir oğlan olmayacağına, yani 

halk arasındaki tabirle “davulun bile dengi dengine çaldığına” inananlar yüzde 47 

oranında. Zenginlere ve zenginliğe bakış, cevapları sorunun kime sorulduğuna göre 

en çok değişen soru grubu. Eğitim seviyesi, algılanan gelir ve reel gelir arttıkça 

zenginliğe biraz daha olumlu bakılıyor, ancak yine de ibre olumsuz tarafta kalıyor. 

 

Toplumun geneli yoksullara yardım edilmesi gerektiği görüşünde: Yüzde 82, yoksullukla 

sadece devletin değil, toplumun da mücadele etmesi gerektiğine, yüzde 71 ise bizden 

daha fakir ülkelere, halklara yardım edilmesi gerektiği görüşünde. Ancak ekonomik 

kriz olasılığına karşı güvende hissedenler, sadece yüzde 17 oranında. Hem reel gelirin 

hem de algılanan gelirin artması, görev bilincini arttırıyor. Dindarlık da kısmen etki 

ediyor. Varoşlarda yaşayanların “Yoksulla mücadelede bizlere de görev düşüyor” 

ifadesine herkesten daha az katılmaları, dikkat çeken bulgular arasında.  

 

Afet gibi durumlarda yardım toplumun önem verdiği bir konu: Görüşülen kişilerin yüzde 62’si 

deprem, sel gibi doğal afetlerde yardıma katılıp para yardımı yaptığını, yüzde 28 ise 

düzenli olarak bağış yaptığını söylüyor. Yardım yapıp yapmamayı en çok kişinin 

kendini ne kadar dindar gördüğü, bunun yanısıra eğitim seviyesi, aylık hane geliri ve 

algılanan gelir ve refah seviyesi farkettiriyor. 

 

İnsana değer verilen toplum, ekonomik kalkınma ve güçlü devlet: Görüşülen kişilerden ülke 

için bu üçünden hangisini tercih ettikleri sorulduğunda ilk tercih yüzde 48,5’lik bir 

oranda insana değer verilen toplum. Ekonomik kalkınma yüzde 27,4, güçlü devlet ise 

yüzde 24,2 oranında tercih edildi. Bu soruda BDP ve CHP’lilerin, hayata tutunanların, 

daha eğitimli olanların ve Kürtlerin insani toplumu, MHP’lilerin, ekonomiye ulusalcı 

bakan kümenin ve kentlerde yaşayanların güçlü devleti, kenini düşük refah 

dilimlerinde görenlerin ekonomik kalkınmayı tercih etmeleri dikkat çekiyor. 

 

Ülke ekonomisinin en önemli sorununun ne olduğu ipucu vermeden açık uçlu olarak 

sorulduğunda, görüşülen kişilerin üçte biri işsizliğe işaret ediyor. Dikkate değer diğer 

cevaplar yönetim sorunları ve geçim sıkıntısı olarak kümeleniyor. Dillendirilen diğer 

bazı sorunlar, adaletsizlik, sistem bozuklukları, dış faktörler, üretim eksikliği ve 

siyaset. Çözüm olarak ekonomik kalkınma için gereken en önemli şey, yine açık uçlu 

sorulduğunda, en sık söylenen çözüm işsizlik sorununa paralel biçimde, istihdam. Bu 

cevabın ardından üretim arttırma, sistemde düzeltmeler ve yönetim sıkça dile 

getirilmiş.  
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Devlet, özel sektör ve girişimcilik arasındaki tercih, kişilerin kızları ve oğulları üzerinden 

sorulduğunda, kızlar için yüzde 68, oğullar için yüzde 67 olmak üzere en çok devlet 

tercih ediliyor. İkinci tercih kendi işlerini kurmaları ve üçüncü tercih özel sektörde 

çalışmaları (kızlar için yüzde 7, oğullar için yüzde 8). Görüşülen kişilerin yüzde 7’si 

kızının çalışmamasını tercih ediyor. Cevapları en çok etkileyen unsurlar, eğitim 

seviyesi ve hayat tarzı. 

 

Görüşülen kişiler için çalıştıkları/çalışacakları iş konusunda geliri/maaşı dışında, en önem 

verdikleri konu, gelecek garantisi (yüzde 58,7). Bunu yüzde 26,7 ile insani çalışma 

koşulları takip ediyor. Terfi imkanı, işin sahibinin kim olduğu ve eğlenceli bir ortam 

olup olmadığı daha az önemsenen konular. Bu soruda da eğitim seviyesinin ve hayat 

tarzının fark yarattığı görülüyor. Ayrıca, iş konusundaki beklentilerle ülke için tercihler 

arasındaki paralellikler çarpıcı: Ülke için insani toplum istemekle, insani çalışma 

koşulları istemek arasında; ekonomik kalkınma tercih etmekle işte terfi imkanı 

aramak arasında ilişki olduğu görülüyor.  

2.8.1. Ekonomik İdeoloji: Değerlendirme 

Bu araştırmanın bulguları topluca değerlendirildiğine beş temel nokta dikkat çekiyor. 

 

1. Sade vatandaşın ekonomiye bakışı ve pozisyon alışının doğrudan kendi geliri üzerinden 

geliştiği görülüyor. Ülkenin makro veya mikro ekonomik sorunları üzerine genel bir bilgi 

eksikliği olduğu gözleniyor. Ülkenin en eğitimli üstteki onda birlik bir dilimi 

dışındakilerin ekonomiye dair bilgileri de düşük, tercihleri de bir ekonomik ideoloji 

farklılığı göstermiyor. Dolayısıyla çok net olarak tanımlanabilir ekonomik ideolojiye göre 

farklı kümelenmeler veya ideolojik tutumlar görülmüyor. 

 

2. Devletin ekonomideki rolü ekonomik hayata her türlü müdahaleyi hoş görme veya 

arzulama üzerinden değil işsizlikle, yoksullukla ve gelir dağılımındaki eşitsizlikle 

mücadele gibi alanlar üzerinden tanımlanıyor. Devletten beklenenin özü itibariyle  

“ekonomik adalet” sağlamaya dönük bir rol ve politikalar demeti olduğu 

değerlendirmesi yapılabilir. 

 

3. Siyasi tercihler veya kimlikler bir ekonomik ideolojiden beslenerek gelişmiyor. Ya da 

doğrudan ve belirgin bir ekonomik ideoloji farklılığı ve bu farklılıklar üzerinden gelişen 

siyasi tutumlar gözlenmiyor. 

 

4. Toplumun ekonomik kalkınma ile çevre çelişkisi içinde çevreden yana olduğu 

gözleniyor. Bu çevre yandaşlığının içgüdüsel mi yoksa bilinçli bir farkındalıktan mı 

beslendiğini gelecek ayın Barometre konusu olan “çevre bilinci ve farkındalığı” 

araştırmasından sonra daha net olarak tanımlayabileceğiz. 

 

5. Yabancı sermayeye bakışta toplumun ağırlıklı olarak güvensiz bir bakış açısına sahip 

olduğu dikkat çekiyor. Aynı dozda değilse de toplum “zenginlere” de güvensiz bir bakışa 

sahip. 
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

Bu raporun dayanağı olan araştırma, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma 

ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın saha çalışması 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 
Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır.  

 

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 2, yüzde 99 güven 

aralığında yüzde +/- 2,6’dır. 

3.2. Örneklem 

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 12 Haziran 2011 genel seçimlerinin 

mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, 30 ilin merkez dahil 104 ilçesine bağlı 148 mahalle ve köyünde 

2567 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.  

 

Gidilen il 30 

Gidilen ilçe 104 

Gidilen mahalle/köy 148 

Görüşülen denek 2567 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Edirne, Tekirdağ 

3 Ege  İzmir, Denizli, Kütahya, Uşak 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya  

6 Akdeniz  Adana, Antalya, Hatay, Mersin           

7 Orta Anadolu  Kayseri,Sivas       

8 Batı Karadeniz  Samsun, Tokat, Zonguldak 

9 Doğu Karadeniz Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzincan 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van             

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul   20,2 20,2 

2 Batı Marmara 2,1 3,5  5,6 

3 Ege 3,8 6,1 5,5 15,5 

4 Doğu Marmara 1,4 2,8 5,6 9,8 

5 Batı Anadolu 0,7  10,3 11,0 

6 Akdeniz 3,4 2,8 6,3 12,5 

7 Orta Anadolu 1,4 2,1 1,4 5,0 

8 Batı Karadeniz 1,4 3,4  4,8 

9 Doğu Karadeniz 1,4 1,8  3,2 

10 Kuzeydoğu Anadolu 1,1   1,1 

11 Ortadoğu Anadolu 1,4 1,4  2,8 

12 Güneydoğu Anadolu 2,1 3,5 2,8 8,5 

 Toplam 20,2 27,5 52,3 100,0 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

4.1. Deneklerin Profili 

 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 48,0 

Erkek 52,0 

Toplam 100,0 

 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 24,7 

29 - 43 yaş 34,9 

44+ yaş 40,3 

Toplam 100,0 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 4,7 

Diplomasız okur 4,0 

İlkokul mezunu 34,9 

Ortaokul / İlköğretim mezunu 15,1 

Lise mezunu 25,7 

Üniversite mezunu 14,1 

Yüksek lisans / Doktora 1,4 

Toplam 100,0 

 

Baba eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 15,8 

Diplomasız okur 8,4 

İlkokul mezunu 50,0 

Ortaokul / İlköğretim mezunu 10,7 

Lise mezunu 10,5 

Üniversite mezunu 4,5 

Yüksek lisans / Doktora ,2 

Toplam 100,0 
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Aylık hane geliri Yüzde 

300 TL ve altı 2,0 

301 - 700 TL 5,4 

701 - 1200 TL 29,0 

1201 - 2000 TL 33,0 

2001 - 3000 TL 18,3 

3001 TL ve üstü 12,2 

Toplam 100,0 

 

Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru, şef, müdür vb. 5,8 

Özel sektörde memur, müdür vb. 6,7 

İşçi 9,7 

Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför vb. 7,6 

Tüccar / sanayici / işadamı ,8 

Doktor, mimar, avukat vs. (Serbest meslek) 1,6 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 5,6 

Çalışıyor, diğer 5,8 

Emekli 12,7 

Ev kadını 30,8 

Öğrenci 7,6 

İşsiz, iş arıyor 4,2 

Çalışamaz halde 1,2 

Toplam 100,0 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 22,4 

Geleneksel muhafazakâr 52,5 

Dindar muhafazakâr 25,1 

Toplam 100,0 
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Örtünme durumu Yüzde 

Örtmüyor 27,1 

Başörtüsü 50,3 

Türban 8,8 

Çarşaf, peçe ,6 

Görüşülen kişi bekâr erkek 13,2 

Toplam 100,0 

 

Etnik köken Yüzde 

Türk 84,4 

Kürt 10,9 

Zaza ,7 

Arap 1,6 

Diğer 2,4 

Toplam 100,0 

 

Din / mezhep Yüzde 

Sünni (Hanefi veya Şafii) Müslüman 92,8 

Alevi Müslüman 5,1 

Diğer 2,1 

Toplam 100,0 

 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 2,6 

İnançlı 28,3 

Dindar 60,2 

Sofu 8,9 

Toplam 100,0 
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Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

ATV 13,7 

Cnn Türk 1,7 

Fox Tv 11,2 

Haber Turk 2,3 

Halk Tv 2,8 

Kanal 7 3,2 

Kanal D 11,1 

Kanalturk ,5 

NTV 3,1 

Roj Tv (Stêrk Tv, Ronahi Tv, Nûçe Tv) 1,2 

Samanyolu 3,4 

Show TV 6,0 

Star 4,9 

TRT 11,1 

Ulusal Kanal ,6 

Yerel Kanallar 1,7 

Diğer Kanallar 7,8 

İzlemiyorum 4,2 

Cevap Yok 9,5 

Toplam 100,0 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 18,5 

3 - 5 kişi 66,1 

6 - 8 kişi 13,1 

9 ve daha fazla kişi 2,3 

Toplam 100,0 

 

Otomobiliniz var mı? Yüzde 

Evet 38,1 

Hayır 61,9 

Toplam 100,0 
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Oturulan evin tipi  Yüzde 

Geleneksel ev 38,8 

Gecekondu 7,8 

Apartman 50,3 

Lüks konut 3,1 

Toplam 100,0 

 

Yerleşim Kodu Yüzde 

Kır 20,2 

Kent 27,5 

Metropol 52,3 

Toplam 100,0 

 

Anketin yapıldığı bölge Yüzde 

İstanbul 20,2 

Batı Marmara 5,6 

Ege 15,5 

Doğu Marmara 9,8 

Batı Anadolu 11,0 

Akdeniz 12,5 

Orta Anadolu 5,0 

Batı Karadeniz 4,8 

Doğu Karadeniz 3,2 

Kuzeydoğu Anadolu 1,1 

Ortadoğu Anadolu 2,8 

Güneydoğu Anadolu 8,5 

Toplam 100,0 
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4.2. Ayın Teması: Finansal Tercihler 

 

Sağlık harcamalarını karşılayamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 14,2 

Kaygılıyım 36,9 

Pek kaygılı değilim 26,9 

Hiç kaygılı değilim 22,0 

Toplam 100,0 

 

Kiramı ödeyememek, ev veya araba taksitimi karşılayamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 11,9 

Kaygılıyım 29,5 

Pek kaygılı değilim 20,7 

Hiç kaygılı değilim 37,9 

Toplam 100,0 

 

Hayat standardımı koruyamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 14,3 

Kaygılıyım 40,7 

Pek kaygılı değilim 24,0 

Hiç kaygılı değilim 21,0 

Toplam 100,0 
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Mutfak giderleri gibi normal gündelik giderlerimi karşılayamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 11,8 

Kaygılıyım 34,0 

Pek kaygılı değilim 27,6 

Hiç kaygılı değilim 26,6 

Toplam 100,0 

 

Kredi kartımın asgari (minimum) ödemesini yapamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 11,0 

Kaygılıyım 23,1 

Pek kaygılı değilim 15,3 

Hiç kaygılı değilim 50,6 

Toplam 100,0 

 

Emekli olunca yeterli paraya sahip olamamak Yüzde 

Çok kaygılıyım 20,7 

Kaygılıyım 39,0 

Pek kaygılı değilim 17,0 

Hiç kaygılı değilim 23,3 

Toplam 100,0 

 
Her ay kredi kart(lar)ınız için genellikle nasıl ödeme yaparsınız, ne 

kadarını ödersiniz? 
Yüzde 

Tüm borcumu 13,4 

Her zaman olamasa da tümünü 5,1 

Ödeyebileceğim kadarını 11,2 

Asgari (minimum) ödeme tutarını 15,1 

Asgari (minimum) ödeme tutarından daha azını 2,3 

Kredi kartım yok 52,8 

Toplam 100,0 

 
  



 

KONDA ARALIK’14                                     GEÇİM KAYGISI VE RİSK ALGISI                           52 

Aile veya arkadaşlarınızdan aldığınız borcu düzenli olarak genellikle 

nasıl ödersiniz? 
Yüzde 

Tüm borcumu 17,8 

Her zaman olamasa da tümünü 8,5 

Ödeyebileceğim kadarını 30,3 

Borcum yok 43,5 

Toplam 100,0 

 
İşinizi kaybetseniz, sizce şu andaki işiniz kadar iyi bir iş bulma 

ihtimaliniz nedir? 
Yüzde 

Büyük ihtimalle bulurum 17,6 

Belki bulurum 18,9 

Çok zorlanırım 17,8 

Bulamam 45,6 

Toplam 100,0 

 
Şu anda borçlarınızı ödedikten sonra 1000 (bin) Türk Lira’nız olsa 

aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 
Yüzde 

Tasarruf ederim 61,1 

Harcarım 38,9 

Toplam 100,0 

 

Tasarruf / Harcama Yüzde 

Biriktirir 19,4 

İhtiyaçlarını karşılar 17,5 

Alışveriş,tatil vs. için harcar 14,3 

Bankaya yatırır 11,7 

Altına yatırır 12,2 

Yatırım yapar, iş kurar 10,7 

Çocuğu için biriktirir 6,0 

Eğitime kullanır 2,8 

Diğer 5,4 

Toplam 100,0 
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Son 12 ayda şans oyunu oynadınız mı? Yüzde 

Evet 17,5 

Hayır 80,8 

Cevap yok 1,7 

Toplam 100,0 

 

Sigara içiyor musunuz? Yüzde 

Evet 36,0 

Hayır 64,0 

Toplam 100,0 

 

İşimden gelen maaşım / kazancım Yüzde 

Hepsini 18,5 

Çoğunu 19,0 

Bir kısmını 21,1 

Hiçbir kısmını 41,4 

Toplam 100,0 

 

Eşimden / aile büyüklerinden gelen gelir (Şu anki geçimin) Yüzde 

Hepsini 17,4 

Çoğunu 18,2 

Bir kısmını 22,4 

Hiçbir kısmını 41,9 

Toplam 100,0 

 
Sosyal yardımlar (işsizlik maaşı, engelli, yoksul vs. yardımı) (Şu anki 

geçimin) 
Yüzde 

Hepsini ,8 

Çoğunu 1,6 

Bir kısmını 8,6 

Hiçbir kısmını 88,9 

Toplam 100,0 
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Emekli maaşı veya ölen birinden edinilen düzenli maaş (Şu anki 

geçimin) 
Yüzde 

Hepsini 6,2 

Çoğunu 6,6 

Bir kısmını 9,2 

Hiçbir kısmını 78,0 

Toplam 100,0 

 

Bireysel emeklilik maaşı (Şu anki geçimin) Yüzde 

Hepsini 1,1 

Çoğunu 1,2 

Bir kısmını 3,5 

Hiçbir kısmını 94,3 

Toplam 100,0 

 
Kira geliri (Daire, temettü, arazi, tarla, tarım arazisi vs.’den gelen) (Şu 

anki geçimin) 
Yüzde 

Hepsini ,7 

Çoğunu 1,8 

Bir kısmını 7,9 

Hiçbir kısmını 89,6 

Toplam 100,0 

 
Tasarruf hesaplarının geliri (banka hesabı, faiz, bono vs.) (Şu anki 

geçimin) 
Yüzde 

Hepsini ,4 

Çoğunu ,8 

Bir kısmını 5,6 

Hiçbir kısmını 93,2 

Toplam 100,0 
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Miras yolu ile elde edilen gelir (Şu anki geçimin) Yüzde 

Hepsini ,7 

Çoğunu 1,9 

Bir kısmını 6,1 

Hiçbir kısmını 91,4 

Toplam 100,0 

 
 

Emekli maaşı veya ölen birinden edinilen düzenli maaş (Emeklilikteki 

geçimin) 
Yüzde 

Hepsini 16,8 

Çoğunu 26,8 

Bir kısmını 32,3 

Hiçbir kısmını 24,0 

Toplam 100,0 

 

Yarı zamanlı işte çalışarak edinilen gelir (Emeklilikteki geçimin) Yüzde 

Hepsini 1,4 

Çoğunu 8,3 

Bir kısmını 39,1 

Hiçbir kısmını 51,2 

Toplam 100,0 

 

Bireysel emeklilik maaşı (Emeklilikteki geçimin) Yüzde 

Hepsini 2,8 

Çoğunu 5,2 

Bir kısmını 16,7 

Hiçbir kısmını 75,2 

Toplam 100,0 
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Kira geliri (Daire, temettü, arazi, tarla, tarım arazisi vs.’den gelen) 

(Emeklilikteki geçimin) 
Yüzde 

Hepsini 1,1 

Çoğunu 3,6 

Bir kısmını 15,2 

Hiçbir kısmını 80,1 

Toplam 100,0 

 
Tasarruf hesaplarının geliri (banka hesabı, faiz, bono vs.) 

(Emeklilikteki geçimin) 
Yüzde 

Hepsini ,6 

Çoğunu 1,8 

Bir kısmını 10,8 

Hiçbir kısmını 86,8 

Toplam 100,0 

 

Miras yolu ile elde edilen gelir (Emeklilikteki geçimin) Yüzde 

Hepsini 1,5 

Çoğunu 3,8 

Bir kısmını 10,8 

Hiçbir kısmını 83,9 

Toplam 100,0 
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5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen 

kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular 

ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik 

dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar 

gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen 

biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem Barometre 

raporunu eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar 

için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu 

terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer almaktadır. 

 

Terim Açıklama 

Alevi Müslüman: Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi 

Alt orta sınıf: 
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama 

otomobili olmayan kesim 

Alt sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: 
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü 

belirten kişi 

Çarşaf: 
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten 

kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan 

kişi 

Geleneksel muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak 

tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kent: 
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari 

tanımdan farklıdır) 

Kır: 
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen kişi 

Metropol: 
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi 

sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 

Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Örtünmeyenler: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 

Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 
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Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, diyen kişi 

Sünni Müslüman: 
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 

kişi 

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: 
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten 

kişi 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni orta sınıf:  
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve 

otomobili olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

 

Terimlerin kaynağı olan soru ve veriler: 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 

 

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
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Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı amadinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 

 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 
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