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ARAŞTIRMA

SEN HAYATI  
SIGORTALAYABILIR MISIN 
ABIDIN?
Ardı ardına yaşanan doğal afetler 
ve salgın insanların korkularını 
önemli ölçüde tetikledi. Bunun 
en net yansımasını geçtiğimiz yıl 
sigorta sektörünün çift haneli olarak 
büyümesinde gördük. Peki, tüketiciler 
daha çok hangi sigorta türlerine ilgi 
gösteriyor? Tüketicilerin sigorta yaptırma 
eğilimlerini neler belirliyor? Daha da 
önemlisi hangi sigorta şirketinden ne 
kadar memnunlar? Marketing Türkiye için 
Pragma Research’ün yaptığı “Sigortalı 
Hayat” araştırması detaylı analizlerle bu 
soruların yanıtlarını veriyor…

arketing Türkiye için Prag-
ma Research’ün gerçekleş-
tirdiği araştırma sonuçları-
na göre finans sektörünün 
en önemli alt sektörlerin-

den biri olan sigortacılık Türk halkında 
“güvence” olarak kabul görüyor. Salgın 
sürecinde diğer sektörlerden pozitif olarak 
ayrışan ve çift haneli büyüme kaydeden 
sektördeki bu yükseliş belirsizliğin hâkim 
olduğu zamanlarda insanların “güven-
lik” endişelerinin ne denli arttığının da en 
büyük kanıtlarından biri. Sigortalı Hayat 
araştırması da işte bu tansiyon noktaları 
üzerinden Türk toplumunun sigorta sektö-
rüne yaklaşımını ortaya koyuyor. Peki, si-
gortada yaş gruplarına göre tercihler nasıl 
değişiyor? Marka tercihini etkileyen unsur-
lar neler? Sigorta sektöründeki gelişmeler 
hangi kaynaklardan takip ediliyor? Müşteri 
memnuniyetinde tam puan alan markalar 
hangileri? İşte yanıtlar…

M

BEYAZ YAKALILAR IÇIN SIGORTA “SGK” DEMEK… HERKESIN DILINDE  
BIREYSEL EMEKLILIK

SIGORTANIN TEMEL BIR IHTIYAÇ  
OLDUĞU KONUSUNDA NETIZ!

IZMIRLILERIN SIGORTASI YOK!

Katılımcıların neredeyse yarısı sigorta kavramını “güvence” ile eşleştiriyor. İkinci 
sırada ise “sağlık” çağrışımı yer alıyor. Zira sadece “sağlık” çağrışımını belirtenlerle 
“sağlık sigortası” ve “hastane” cevaplarını belirtenlerin toplamı yüzde 25’i buluyor. 
Buna göre sigorta denildiğinde her 4 kişiden 1’inin aklına sağlıkla ilgili kavramlar 
geliyor. Özellikle sağlık çağrışımını yapanlar anlamlı olarak 55 yaş üstü kişiler olarak 
kaydediliyor. Beyaz yakalı çalışanların yanıtı ise SGK oluyor. Sigorta türleri arasında bilinirliği en yüksek ilk üç 

hizmet bireysel emeklilik (yüzde 92), kasko (yüzde 
90) ve özel sağlık (yüzde 89) sigortası. 35-44 yaş 
arası katılımcıların diğer yaş gruplarına nazaran 
işsizlik sigortasının bilinirliği anlamlı düzeyde 
daha yüksek (yüzde 65).

Genel olarak katılımcılar maddi imkanlardan bağımsız olarak sigortayı temel bir 
ihtiyaç olarak değerlendiriyor (yüzde 86). Bunun ardındaki içgörü ise geleceği 
garanti altına almak ve rahat etmek. Yaş yükseldikçe sigortanın temel bir ihtiyaç 
olduğu düşüncesinde anlamlı bir artış görülüyor.

Önemli bir gündem konumuz olan 
deprem, katılımcıların sahip olunan 
sigorta türünü önemli ölçüde etkiliyor. 
Zira, katılımcılar en fazla zorunlu 
deprem sigortasına sahip olduğunu 
belirtiyor (yüzde 37). Onun ardından 
en fazla sahip olunan sigorta türü 
trafik (yüzde 33) ve kasko ile özel 
sağlık sigortası (yüzde 30) oluyor. 
Sigorta sahibi olmadığını belirtenlerde 
18-24 yaş arası gençlerin ve İzmirlilerin 
yoğunlukta olduğu dikkat çekiyor.
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18-24 YAŞ GRUBU SIGORTAYA KARŞI MESAFELI

ÜÇ BÜYÜKLER ZIRVEDE

YAŞ ILERLEDIKÇE GÜVEN KONUSU 
DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR

MARKA SEÇIMINDE SIGORTA TÜRÜ BELIRLEYICI

Gelecekte tercih etme eğilimi en yüksek sigorta hizmetlerinin başında özel sağlık ve 
bireysel emeklilik geliyor. 55 yaş üzeri katılımcılar gelecekte daha fazla konut sigortası 
yaptırmayı düşünürken, 45 yaş altı kitlede ferdi kaza sigortası yaptırma eğilimi daha 
yüksek. Gelecekte herhangi bir sigorta yaptırmayı düşünmeyen kitlede 18-24 yaş arası 
gençler dikkat çekiyor. Gelecekte herhangi bir sigorta hizmetinden faydalanmanın 
önündeki en temel bariyer bütçe ayıramamak (yüzde 48) olsa da ihtiyaç duymadığı 
için gelecekte faydalanmayı düşünmeyenlerin oranı da bir hayli yüksek (yüzde 30).

Sigorta sektörünün genel memnuniyet düzeyi 
yüzde 84’leri buluyor. Mevcut müşterisi  
nezdinde yüzde 100 memnuniyet sağlayarak ilk 
üçte yer alan markalar Allianz, Mapfre ve Sompo 
Sigorta oluyor. AXA Sigorta ise yüzde 94 ile en 
yakın takipte…

Özel sigorta hizmeti satın alımında sigorta şirketini 
değerlendirirken en önem verilen kriterler müşteri 
iletişimi, marka güvenilirliği ve teminat içeriği. 
45-54 yaş arası katılımcılar özel sigorta hizmeti 
alımında yakın çevrenin tavsiyesini önemsediğini 
belirtiyor. Promosyon ve teminat içeriğini 
önemseyen kitledeyse 55 yaş üzeri katılımcılar öne 
çıkıyor.

Genelde tercih oranlarına bakıldığında AXA Sigorta öne çıkıyor (yüzde 34). Fakat 
tercihlerin daha çok sigorta türüne göre yapıldığı da dikkat çekiyor. Bu noktada 
AXA Sigorta; trafik (yüzde 43), özel sağlık (yüzde 79), konut (yüzde 35) ve kasko 
(yüzde 50) sigortalarıyla öne çıkarken Anadolu Hayat bireysel emeklilik (yüzde 30) 
sigortasıyla tercih ediliyor. Allianz ise tamamlayıcı sağlık (yüzde 38), hayat (yüzde 
39) ve DASK (yüzde 36) sigorta türleriyle akıllara kazınıyor.
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Tamamlayıcı sağlık 13%  - 8% 10% 33% 20% 38% 20%

Özel sağlık -   - 29% -  79% 8% 8% 24%

Konut 5% 21% 19% 19% 35% 9% 19% 9%

Kasko 17% 2% 17%  - 50% 19% 24% 41%

Hayat 12%  - 22%  - 31% 27% 39% - 

DASK 31% 6% 5% 2% 36% 14% 36% 13%
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           Çocuğunuz 
       uzakta da olsa 
    sağlığı güvence 
 altında.

AXA GENÇ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sadece 1.200 TL’ye 4 yıl boyunca geçerli yatarak tedavi 
hakkına ek olarak kontör yükler gibi kolayca ve uygun fiyata 
ayakta tedavi ekleyin. İhtiyacınız kadar yükleyin, boşuna para 
ödemeyin. Üstelik ilk ayakta tedavi de AXA’dan hediye!

GENC yazıp 7292’ye SMS göndererek anında başvurun.

Know You Can

axasigorta.com.tr  •  AXA Sigorta Acenteleri
AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 17-22 yaş arasındaki gençler için; 4 yıl boyunca geçerli 1 adet yatarak tedaviye ek olarak, 1 yıl geçerli 1 adet ayakta tedavi hediyesini kapsayan 
bir sağlık sigortası ürünüdür. Mevcut ayakta tedavi teminatının bitmesi durumunda, daha fazla ayakta tedavi eklemek istenirse 1, 2 veya 3 tedavi hakkı, kontör yüklenir gibi poliçeye 
yüklenebilmektedir. Mevzuat gereği SGK’nın sigortalılardan özel hastanelerde alınmasını zorunlu tuttuğu doktor muayene fark ücreti 15 TL olup poliçeniz kapsamı dışındadır.
Poliçe kapsamında, 650’ye yakın sağlık kuruluşunda tedavi olunabilir. Detaylar AXA Sigorta acenteleri ve axasigorta.com.tr’de.
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ACENTELER ETKINLIĞINI 
KORUYOR

SIBER GÜVENLIK KONUSUNDA ENDIŞEMIZ AZ

SOSYAL MEDYA ENDIŞELERININ MERKEZINDE  
TWITTER VAR

ILK HABER KAYNAĞI ACENTE

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI:

Genel olarak özel sigorta hizmeti acentelerin 
aracılığıyla alınıyor. Ancak özellikle gençler ve 
35-44 yaş arasındaki tüketiciler sigorta hizmeti için 
dijital kanalları daha fazla tercih ediyor.

Katılımcıların siber güvenlik endişe düzeyleri ortalamanın altında (5 üzerinden 2,5). 
Dijital güvenlik sahibi olanlar ise örneklemin sadece yüzde 7’sini oluşturuyor. Bu kişiler 
başta Twitter olmak üzere sırasıyla WhatsApp, Instagram, YouTube ve Facebook için 
güvenlik sigortasına sahip olduklarını belirtiyor.

Dijital platform olarak sigorta yapılmasını tercih edenler en çok Twitter ve Instagram 
gibi sosyal medya platformları ile Gittigidiyor gibi e-ticaret sitelerini belirtiyor. 
Özellikle 35-45 yaş arası yoğun sosyal medya kullanıcılarıyla online alışveriş yapanlar 
bu platformlarda dijital olarak korunmak istediklerini ifade ediyor.

Sigorta ürünleriyle ilgili haberleri nereden 
aldıkları sorulduğunda katılımcılar yine 
acenteleri (yüzde 71) işaret ediyor. Diğer öne 
çıkan haber kaynağı yakın çevre (yüzde 48) 
olurken internet/mobil reklamlar (yüzde 37) 
ve bankalar da (yüzde 36) azımsanamayacak 
oranlarla listede yer alıyor.

Marketing Türkiye adına Pragma Araştırma ve 
Danışmanlık tarafından yapılan araştırma, 9-13 Eylül 
2021 tarihleri arasında online araştırma yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Örneklem oluşturma için PRAGMA 
Panel’in katılımcılarından yararlanıldı. Araştırmada, 
üç büyük ilde rassal olarak 18-65 yaş arası 400 
tüketiciye ulaşıldı.
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SIGORTALADIM.COM FARKI
Pandemiyle birlikte değişen koşullar sigorta sektörünün geleneksel yöntemlerini de dönüştürüyor. Eskiden 

acentelerde sınırlı bilgi ve teklif imkanına sahip olan tüketici artık çok daha fazlasını istiyor. İşte tüm bu bilgi, hız 
ve çeşitlilik ihtiyacını karşılayan bir platform sigortaladım.com… Tüketici ihtiyaçlarını merkeze alan markanın 
yeni dönem stratejilerini, müşterilerine sunduğu fark yaratan avantajları ve sigorta sektöründeki dönüşümü 

sigortaladım.com’un Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ile konuştuk.

igortaladım.com’u kısaca anlatır mısı-
nız? Tüketicilere ne tür hizmetler sunu-
yorsunuz?
sigortaladım.com olarak başta trafik, kasko, 
DASK, konut ve sağlık sigortası olmak üzere 

bireysel müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına en uygun si-
gorta tekliflerini, 2O’nin üzerinde sigorta şirketi üzerinden, on-
line olarak kolayca karşılaştırıp inceleme ve satın alma imkanı 
sunuyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve teknolojik 
altyapımızla müşterilerimizi sigorta ürünleri hakkında bilgi-
lendiriyor ve seçtikleri ürünü hızlı ve pratik şekilde almalarını 
sağlıyoruz. 

Pandemiyle birlikte sigorta satın alım alışkanlıkları 
ne yönde değişti?
Pandemi ve hızla değişen dünya koşulları nedeniyle artık hem 
müşterilerimizin sigorta ihtiyaçları farklılaştı hem de hızlı, ko-
lay ve anlaşılır çözümler tercih edilmeye başlandı. Pandemi ne-
deniyle online alışveriş ve e-ticaret siteleri büyük ilgi görürken 
bu sektörlerdeki satış rakamları da paralel olarak arttı. Online 
pazarda Türkiye’de e-ticaret rakamlarına bakıldığında 2021 yı-
lında geçen seneye göre yüzde 80’in üzerinde büyüme bekleni-
yor. Büyüyen bu e-ticaret pazarı sigorta sektörüne de yansıyor. 
Sigorta sektöründe geleneksel acente üzerinden yüz yüze satı-
şın pandemiyle kısmen sekteye uğraması, bizim gibi alternatif 
online platformlara ilgiyi artırdı.

Yaptığınız araştırma sonuçları, tüketici davranışları-
nı etkileyen faktörlerin neler olduğunu gösteriyor?
sigortaladım.com olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi an-
layarak hem iş yapış şekillerimizi geliştirmek hem de yol ha-
ritamızı ve müşterilerimize sunacağımız faydaları belirlemek 
amacıyla düzenli araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarda 
satın alma kararını etkileyen en önemli faktörlerin markaya 
duyulan güven, kolaylık, güvenli ödeme, satış sonrası hizmet-
ler ve platformların sundukları ek avantajlar olduğu sonucuna 
ulaştık. Bu sonuçlardan elde ettiğimiz çıktılarla da kullanıcıla-
rımız için web sitemizi ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor ve 
aynı zamanda pek çok farklı dijital içerik sağlayıcısından ücret-
siz veya indirim fırsatları sunuyoruz.
Bu kapsamda trafik ve/veya kasko sigortasında Migros, Carre-
four, Getir, Netflix, Opet, e-bebek gibi sektörün güçlü marka-
larıyla yaptığımız iş birlikleriyle market, akaryakıt, perakende, 
eğlence gibi kategorilerde dijital hediye kodlarını müşterileri-
mizin hizmetine sunuyoruz. 

Birçok sigorta çeşidi olmasına rağmen sigorta denilince 
akla ilk olarak trafik ve kasko sigortaları geliyor. Bu si-
gorta türleri için özel kampanyalarınız var mı?
Tüm Türkiye’de araç sahiplerini bilinçli bir sürücü olma yolun-
da desteklemek ve çevreye zarar vermeyen, daha yeşil bir trafik 
oluşturmak amacıyla bu yıl egzoz gazı emisyon ölçümü kampan-
yamızı hayata geçirdik. Zorunlu trafik sigortasını sigortaladım.
com'dan satın alan tüketicilerimiz, ücretsiz Egzoz Emisyon Öl-
çümü hakkı kazanıyor. Trafik sigortası poliçesi alımı yapılan ara-
cın plakasına tanımlanan haktan yararlanmak için TÜVTÜRK 
muayene istasyonunda, poliçede yer alan plaka bilgisini vermek 
yeterli oluyor. Ayrıca bir yıl içerisinde dilediği zaman müşterile-
rimiz bu hizmetten yararlanabiliyor. 
Buna ek olarak; trafik ve kasko sigortalarını sigortaladım.
com’dan satın alan kullanıcılarımıza ücretsiz Yol Yardım Pake-
ti hediye ediyoruz. Kampanya kapsamında trafik ve/veya kasko 
sigortasını sigortaladım.com’dan alan kullanıcılar, kaza ve arıza 
durumunda çekici hizmetinden yılda 2 kez ücretsiz yararlanabi-
liyor. Araç kapılarının arızalanması, anahtarların kaybedilmesi, 
çalınması veya araçta unutulması nedeniyle araca girilemediği 
durumlarda olay yerine anahtarcı gönderiliyor. Kapının açılma-
ması durumunda ise yılda 1 kez aracın en yakın servise çekilmesi 
sağlanıyor. Aynı zamanda yılda 1 kez olmak üzere benzini biten 
araçları en yakın benzin istasyonuna götürmek üzere de çekici 
hizmeti veriyoruz. Lastik arızası durumunda ise araçta mevcut 
olan yedek lastikle değiştirmek için olay yerine bir servis görev-
lisi gönderiyor, lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde 
aracının en yakın servise çekilmesini sağlıyoruz.

S

Izzet Özveren
sigortaladım.com 

Pazarlama Direktörü
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