ARAŞTIRMA
DENEYİM

DIJITAL FINANSAL
OKURYAZARLIĞA NE
KADAR YAKIN, NE
KADAR UZAĞIZ?

Zenna araştırmasına göre en az dört kişiden biri yeni nesil
teknolojilerin; “tasarruf”, “bütçe yönetimi” ve “kredi ve
kartların doğru kullanımı”nı sağlayarak finansal okur
yazarlığa en fazla etki sağlandığını belirtiyor

Tüketim alışkanlıklarımızın hızla dijitalleştiği günümüzde parayı
yönetme ve tasarruf yapma meseleleri de dijital ile yeniden
tanımlanıyor. Peki, dünyanın kalanı gibi her geçen gün pek çok yeni
nesil finansal kavram ile tanışan, üstüne üstlük her dönem, sonu
gelmeyen ekonomik krizlerle boğuşan Türk tüketicisi kendisini
finansal okuryazar olarak görüyor mu? Tüketici için dijital finansal
okuryazarlık ne ifade ediyor? Bu ay bu soruların cevabının peşine
düştük ve Zenna ile gerçekleştirdiğimiz araştırmayla toplumun
finansal okuryazarlığa bakışını sorguladık
Tüketicinin finansal
okuryazarlık algısı
Zenna Danışmanlık ve Araştırma, finansal okuryazarlık
düzeyimizi anlamak ve bu
konudaki farkındalığı tespit
etmek üzere 20-25 Kasım
arasında 18 yaş ve üstü 942
kişiyle bir gerçekleştirdi.

Halk genelinde görüşülen
hemen hemen her iki kişiden
biri finansal okur yazarlık
kavramını duyduğunu ve finansal okuryazarlık kavramının ne olduğunu bildiğini
belirtiyor.

Bununla birlikte finansal
okur yazarlık ile ilgili eğitim aldığını belirtenlerin
oranı son derece düşük ve
yüzde 14 ve kendini yeterli bulduğunu belirtenlerin
oranı ise yüzde 67.

Bilinçlenme için
kamu spotu

Halk genelinde, finansal
okur yazarlık konusunda

FINANSAL OKURYAZARLIK KONUSUNDA YETERLILIK (TOPLAM: 942) (%)
MARKA

KENDIMİ

ETRAFIMDAKILERİ

Hiç yeterli bulmuyorum

33

46

Yeterli bulmuyorum

10

14

Biraz yeterli buluyorum

40

40

Yeterli buluyorum

20

11

7

3

Çok yeterli buluyorum
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toplumun gelişmesi için
öncelikli belirtilen ilk iki
alan; “eğitim” ve “kamu
spotları” şeklinde. Bunları şirketlerin çalışanlarına
eğitim vermesi ve dijital
mecra/ aplikasyonlardan
yararlanılması takip ediyor.
Finansal okuryazarlık konusunda toplum olarak
gelişmek için kamu spotu yapılması gerektiği en
yüksek oranda belirtilen
ikinci alan. 2017 senesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘Herkes
İçin Ekonomi’ sloganıyla
başlattığı finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi
çalışmalarının hatırlanma
düzeyine baktığımızda
dört kişiden birinin hatırladığı görülüyor ve halk
geneli için bu oran oldukça
başarılı. Bu durum halka
yönelik gerçekleştirilecek
bilinçlendirme çalışmalarının düzenli ve güçlü bir
kapsamda gerçekleştirilmesi halinde verimli olabileceğini gösteren noktalardan biri. Diğer yandan

araştırmaya katılan en az
dört kişiden biri yeni nesil
teknolojilerin; “tasarruf”,
“bütçe yönetimi” ve “kredi
ve kartların doğru kullanımı”nı sağlayarak finansal
okur yazarlığa en fazla etki
sağlandığını belirtiyor.

dökümünden tek tek
bakıyorum 29

Merkez Bankası’nın 2017
yılında “Herkes İçin
Ekonomi” sloganıyla
başlattığı finansal
okuryazarlık ve ekonomi
eğitimi çalışmalarını hiç
duydunuz mu? (Toplam:
941) (%)

ATM’den ya da bankaya
gidip kontrolünü
yapıyorum 18

Evet, duydum 26
Hayır duymadım 74
Yeni nesil teknolojilerin
finansal okuryazarlığa
etkisini en etkili biçimde
hangi alanda görüyoruz?
(Toplam: 942) (%)
Tasarruf 31
Bütçe yönetimi 30
Kredi kartlarının doğru
kullanımı 26
Yatırımların
değerlendirilmesi 12

Dijital bankacılığın
finansal
okuryazarlığa katkısı
Halk genelinde aylık gelir-gider tablosu hazırlayanların

Alışverişlerimde mutlaka
fiş alırım, her ay
harcamalarımı kontrol
ederim 23
Harcamalarımı düzenli
olarak not alırım 21

oranı yüzde 62. Bütçe hazırlamadığını belirtenler ise 1824 yaş arası gençlerde yüzde
47’ye çıkıyor. Aylık gelir-gider tablosu hazırladığını belirten kişilerin hemen hemen
hepsi hazırladıkları tabloya
uyduklarını belirtiyor. Her
dört kişiden üçü alışverişe
çıkmadan önce ihtiyaçlarını
listelediğini ifade ediyor.

yüksek gelmediği sürece
kontrol etmeyenlerin oranı
da yüzde 20 şeklinde ve bu
da oldukça dikkat çekici. Öte
yandan her 10 kişiden dokuzu çocuklarını harçlık kullanımı konusunda yönlendirdiğini/ eğittiğini belirtirken
davranışlar incelendiğinde
henüz yeterli olunmadığı
görülüyor.

Yapılan harcamaların kontrolünün sağlanmasında en
fazla tercih edilen yöntem
her iki kişiden biri tarafından belirtilen dijital bankacılık uygulamaları üzerinden
kontrol yöntemi. Harcamalarını hiçbir zaman kontrol
etmeyenler ya da borcu çok

Yaptığınız harcamaların
düzenli olarak
kontrolünü nasıl
yapıyorsunuz?
(Toplam: 942) (%)
Dijital bankacılık
uygulamaları üzerinden
kontrol ediyorum 51
Kâğıt harcama

Genellikle harcamalarımı
kontrol etmem, ancak
borcum çok yüksek
gelince bakarım 12
Hiçbir zaman kontrol
etmiyorum 8

Nakit mi,
kredi kartı mı?
Araştırmaya göre halkın
yüzde 84,7’si şu anda Türkiye’de kriz olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte kriz
için önlem alanların oranı
yüzde 75. AB sosyo-ekonomik statüde bulunan kişilerde bu oran yüzde 83’e
çıkıyor. Ne var ki, nakitsiz
yaşam için önemli olan fakat
ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkelerde borçlanarak yaşamayı tetikleyen
kredi kullanım eğiliminin
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Araştırmaya göre en yoğun kullanılan banka hizmetlerinin
başında “mobil uygulama” geliyor. Her üç kişiden biri
mobil cüzdan uygulaması ve kredi kartı üzerinden
temassız ödeme işlemi kullanıyor
çok yüksek olduğu araştırmada da karşımıza geliyor.
Buna göre, hemen hemen
her tür alışverişte kredi
kartı kullanıldığını görüyoruz. 10 kişiden sadece biri
kredi kartı kullanmadığını
belirtiyor. Nakit kullanım
tercihi kredi kartına göre
daha düşük olsa da, özellikle market ve ulaşım alışverişlerinde nakit tercihi
dikkat çekiyor. Nakit ödeme
tercihinin en düşük olduğu
yer online alışveriş. Her iki
kişiden biri bütçesine göre
yüksek fiyatlı ürün/hizmet
alışverişi için “kredi kartına
taksitli ödeme” seçeneğini
tercih ediyor.

Daha çok hangi
alışverişlerinizde kredi
kartı kullanıyorsunuz?
(Toplam: 942) (%)
Giyim 70
Market 69
Online alışveriş 66
Restoran 54
Teknoloji 46
Kredi kart kullanmıyorum 10

Online tüketim
kültürü oluştu mu?
Araştırmaya göre her 10 kişiden dokuzu online alışveriş
yapıyor. 10 kişiden biri ise
gün içerisinde birden fazla
defa online alışveriş yaptığını belirtiyor. Bu durum ilgili

kitlenin kontrolsüz bir şekilde sürekli online olarak alışveriş yaptığını gösteriyor.
Online alışveriş yapan her
iki kişiden biri indirimleri
düzenli olarak takip ettiğini
belirtiyor. 25-34 yaş grubundakilerin online sitelerdeki
indirimleri düzenli olarak
takip etme oranları diğer
yaş grubundakilere göre
daha yüksek.
Online alışveriş
sitelerindeki indirimleri
takip ediyor musunuz?
(Toplam: 817) (%)
Evet, düzenli takip
ediyorum 50
Evet, arada sırada takip
ediyorum 42
Hayır, takip etmiyorum 8

Bankalarla olan
ilişkilerimiz ve dijital
tercihlerimiz
Araştırmaya göre ortalama
iki kredi kartı kullanıyoruz.
En yoğun kullanılan banka
hizmetlerinin başında ise
mobil uygulama geliyor. Her
dört kişiden üçü hizmet aldıkları bankalardan vadeli/
vadesiz hesap ve kredi kartı
işlemleri hizmetini alıyor ve
en yoğun mobil uygulama
kanalını kullanıyorlar. Halk
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Her iki kişiden biri daha önce ya da henüz
kredi kartı üzerinden temassız ödeme işlemini
kullandığını belirtiyor. Bu kişilerin yüzde 32’si artık
kullanmadığını ifade ediyor
genelinin yüzde 45’i mobil
cüzdan uygulamasında bankacılık ve ödeme işlemleri
yapmayı güvenilir buluyor.
Güvenilir bulmayanların
oranı ise sadece yüzde 19.
Erkekler nezdinde mobil
cüzdan uygulamasını güvenilir bulma düzeyi yüzde 51
oranında belirtilerek kadınlara oranla (yüzde 39) çok
daha yüksek düzeyde öne
çıkıyor.
Her üç kişiden biri mobil
cüzdan uygulamasını kullandığını belirtiyor. 18-24
yaş arasında bu oran anlamlı bir şekilde farklılık
yaratarak öne çıkıyor. Daha
önce mobil cüzdan uygulaması kullandığını ancak
artık kullanmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 18
olarak dikkate alınacak kadar yüksek oranda.
Bankanızda en yoğun
hangi kanal üzerinden
hizmet alıyorsunuz?
(Toplam: 942) (%)
Mobil uygulama 48
İnternet sitesi 28
ATM 16
Şube 7
Çağrı merkezi 1

Temassız ödemeye
ilgi artıyor
Her iki kişiden biri daha
önce ya da henüz kredi kartı üzerinden temassız ödeme
işlemini kullandığını belirtiyor. Bu kişilerin yüzde 32’si
artık kullanmadığını ifade
ediyor. Şu anda kredi kartı
üzerinden temassız ödeme
işlemini kullanmaya devam
edenlerin oranı yüzde 35.
Yüksek gelir grubunda yer
alan halk genelinde temassız
ödeme işlemi kullanımına
devam etme oranı düşük gelir gruplarında yer alanlara
göre farklılık gösteriyor ve
daha yüksek oranda.

Toplumdaki yatırım
eğilimi altın ve döviz
üstüne
Araştırmaya göre her iki

kişiden biri bankada TL
mevduat hesabı üzerinden
yatırım yaptığını belirtiyor.
Yatırım araçları sırasıyla
altın ve döviz hesabı olarak
belirtiyor. Erkeklerde yatırım aracı olarak altın tercihi,
kadınlara göre daha yüksek
oranda ifade ediliyor. Repo
ve borsa/hisse senedi yatırım araçları ise kullanımı
düşük olan araçlar olarak
ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Her 10 kişiden dördü
kendisinin ya da etrafındaki
insanların elinde yatırım yapabileceği bin TL olması durumunda en yüksek oranda
altına yatırım yapacağını belirtiyor. Her 10 kişiden altısı
ayın sonunda fazladan bin
TL’si olsa/kalsa birikim/yatırım yapacağını belirtiyor.
Birikim /yatırım yapma ora-

nı kadınlara göre erkeklerde
öne çıkıyor.

Yatırım fonları 5

Gelecekte kripto
paraları kullanma
konusunda
kararsızız

BES 2

Halk genelinin yüzde 24’ü
kripto paralar hakkında oldukça bilgi sahibi olduğunu
belirtirken az çok bilgi sahibi
olduğunu belirtenlerin oranı
yüzde 32. Hiç duymadığını
ya da sadece ismini duyduğunu ama hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin
oranı ise yüzde 45. Kripto
paraları bildiğini belirtenler
nezdinde en fazla bilinen
kripto paraların başında Bitcoin geliyor. Hemen hemen
her iki kişiden biri gelecekte
Bitcoin, ethereum gibi dijital
kripto paraları kullanmaya
ne olumlu ne de olumsuz
baktığını belirtiyor.
Yatırım için bin
TL’niz olsa, hangisini
seçerdiniz?
(Toplam: 942) (%)
Altın 45

Borsa 4
Repo 1

Nakitsiz yaşamaya
hazır mıyız?
Halk genelinin yüzde 46’sı
nakit paranın kullanılmadığı
bir toplumda yaşamak istediğini belirtirken, erkeklerde
bu oran yüzde 54, kadınlarda yüzde 37 şeklinde. Bu
durum erkeklerin kadınlara
göre nakitsiz yaşama daha
olumlu baktığını gösteriyor.
Yine ilgi çekici sonuçlardan
biri de AB SES (sosyo ekonomik statü) grubunda yer
alanların yüzde 59’unun
diğer SES grubundakilere
göre oldukça yüksek oranda nakitsiz yaşamı istemesi
sonucunda görülüyor
Nakitsiz bir toplumda
yaşamak ister misiniz?
(Toplam: 942) (%)
Evet, isterim 46
Hayır, istemem 33
Bilmiyorum 21

Döviz 21
Kripto para 8
Bahis siteleri 6
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