2021 CIGNA 360 İYİ YAŞAM ARAŞTIRMASI:

İYİLEŞME YOLUNDA
HAZİRAN 2021

İÇİNDEKİLER

3

GİRİŞ

4

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

5

YÖNETİCİ ÖZETİ

6

BAŞLICA ARAŞTIRMA BULGULARI VE DÜŞÜNCELER

6

COVİD-19 AŞILAMASINDAKİ ARTIŞIN İYİ YAŞAM ALGISINA POZİTİF ETKİSİ

7

ZİHİNSEL SAĞLIĞIN GENEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENİŞ KAPSAMLI ETKİSİ

8

UZUN VADELİ FİNANSAL TAAHHÜTLERİ KARŞILAMAK İLE İLGİLİ ENDİŞELER

9

PANDEMİDEN DAHA ÇOK ETKİLENENLER; KADINLAR

10

AİLEYLE BİRLİKTE GEÇİRİLEN SÜREDEKİ ARTIŞIN İYİMSERLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

11

ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK İŞVERENLERİN DİKKATE
ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

12

SONUÇ

13

PANDEMİNİN ETKİLERİNİ YÖNETEBİLMELERİ İÇİN BİREYLER VE İŞLETMELER İÇİN
GELİŞTİRDİĞİMİZ UYGULAMALAR

14

CIGNA VE RAPOR HAKKINDA

2021 CIGNA 360 İYİ YAŞAM ARAŞTIRMASI

2

Cigna'nın gizli, yayınlanmamış mülküdür. Kopyalamayınız veya dağıtmayınız. Kullanım ve dağıtım
sadece yetkili personelle sınırlıdır. © Telif Hakkı 2021 Cigna.

GİRİŞ

Küresel pandemi, dünyada milyarlarca
insanın hayatını yeniden
şekillendirirken sağlık ve iyi yaşamın
önemine daha önce hiç görülmemiş bir
şekilde ışık tuttu. Dünyada bazı
yerlerde iyimserliğe yönelik bir takım
işaretler görmeye başlasak bile, bu
krizin insani trajedisi dünyanın birçok
yerinde devam ediyor.

Yedincisi gerçekleştirilen Cigna 360 İyi Yaşam
Araştırması’nda, beş kıtadaki 21 ülkede 18.000
kişi ile aile, finansal durum, fiziksel durum,
sosyal hayat ve iş hayatı olmak üzere beş iyi
yaşam endeksimiz kapsamında kişilerin sağlık
ve iyi yaşam algıları hakkında konuştuk.
Araştırma sonuçları, stres, işyeri sağlığı ve
yalnızlık da dahil, değişmekte olan sağlık
algılarıyla paralellik göstermektedir. Son 18
ayda yaşananları göz önüne aldığımızda, bu
çalışma, online sağlık uygulamaları, evden
çalışma, bütünsel sağlık ve dayanıklılık gibi,
pandemi sırasında önemi artan birkaç yeni
alanı da kapsamaktadır.
Bu son çalışmada, tüm iyi yaşam
endekslerimizin 2020 başlarındaki pandemi
öncesi verilere göre daha düşük seviyelerde
gerçekleşmesi şaşırtıcı olmamalı. Ancak
sonuçları Şubat 2021'de yayınlanan COVID-19
Küresel Etki Çalışması ile karşılaştırıldığımızda,
özellikle nüfusun yüksek bir bölümünün
COVID-19 aşısı olduğu bazı ülkelerde aşamalı
bir iyileşme gördüğümüzü söyleyebiliriz.
Bu çalışma, iyimserliğin olduğu alanların yanı
sıra, diğerlerine göre daha olumsuz etkilenen
ve önümüzdeki aylarda sağlık ve iyi yaşam
algılarını iyileştirmek için daha fazla desteğe
ihtiyaç duyma ihtimali yüksek olan bazı
demografik grupları da göstermektedir.
Geleceğe bakarak pandeminin etkilerinden
kurtulmaya odaklandığımız bu dönemde, sağlık
ve iyi yaşam konuları her zamankinden daha
fazla önem taşıyor. COVID-19 krizi sonrasında
daha sağlıklı ve daha iyimser bir gelecek
kurabilmek için sağlık ve iyi yaşamın gelişimine
yönelik daha kapsamlı bir anlayışa sahip
olmanın, müşterilerimiz, ortaklarımız ve
çalışanlarımız için ne kadar önemli olacağını
biliyoruz.

Jason Sadler, Başkan, Cigna Uluslararası Pazarlar
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BU ARAŞTIRMA NEDEN ÖNEMLİ

2015 yılında 6 ülke ile başlayan
Cigna 360 İyi Yaşam Araştırması
bireylerin algılarını, aile, finansal
durum, fiziksel durum, sosyal hayat
ve iş hayatı olmak üzere beş endeks
kapsamında incelemektedir.
Araştırma, son yedi yılda müşterilerimiz için
giderek daha önemli hale gelen sağlık ve iyi
yaşam konularını içermenin yanı sıra, daha fazla
ülkeyi kapsayacak şekilde geliştirildi. İşyeri
sağlığı, yaşlanmaya hazır olma, yalnızlık, stres
gibi birçok konuda eğilimleri inceledik. Cigna İyi
Yaşam Endeksi’miz, 2015 yılından bugüne
bireylerin algılarındaki eğilimleri ve değişiklikleri
izlememize imkan tanıyacak şekilde araştırmanın
merkezinde yer almaya devam etti.

BEŞ İYİ YAŞAM ENDEKSİ

AİLE

FİNANSAL

FİZİKSEL

SOSYAL

İŞ

COVID-19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılı
boyunca, araştırma planımızı, yıl boyunca
25.000'den fazla kişinin katıldığı beş nabız
anketi, hızla değişen sağlık ve iyi yaşam
algılarını izleyen COVID-19 Küresel Etki
Çalışmasını içerecek şekilde genişlettik.
2021'de COVID-19 Aşı Algısı Çalışmamız’da,
COVID-19 aşılarına yönelik algı ve tutumlara
odaklanarak araştırmamızı daha da geliştirdik.
Özellikle, dünya çapında aşıya karşı olan
tereddütün nedenlerini anlamaya ve insanların
aşıları güvenle kabul etmek için ihtiyaç
duyduğu destek ve bilgileri tespit etmeye
çalıştık.
Cigna Uluslararası Pazarlar, bir sağlık
hizmeti sağlayıcısı, sağlık ve iyi yaşam
partneri olarak, 30'dan fazla ülkeyi
kapsamaktadır. Müşterilerimizin değişen
ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, sağlık
alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamaya devam edeceğimize ve gönül
rahatlığına ulaşmalarına yardımcı
olacağımıza eminiz.
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YÖNETİCİ ÖZETİ

İyileşmeye Giden Yavaş Yol
COVID-19 Küresel Etki Çalışmamızın
Aralık 2020 yayınında, 360 İyi Yaşam
Endeksinde hafif bir iyileşmeye yol
açan ilk aşılama programlarının etkisini
görmeye başlamıştık. Bu eğilim, beş
endeksin tamamında artan iyileşme
oranıyla 2021 Cigna 360 İyi Yaşam
Araştırması’nda devam etti.

• Zihinsel Sağlık, Genel Sağlık Üzerindeki En
Önemli Etken Olarak Görülüyor: Zihinsel
sağlık bilinci pandeminin ana teması olarak
sağlık ve iyi yaşamı etkileyen en önemli etken
olarak ön plana çıkıyor.
• Çoğu Kişi Uzun Vadeli Finansal Taahhütlerden
Endişeli: Finansal refahtaki düşüş, hem
insanların genel mali durumu, hem de kredi ve
aile eğitimi gibi uzun vadeli taahhütleri finanse
edebilme konusundaki endişelerinden
kaynaklanıyor.

Son verileri, 2020 başlarındaki verilerle
karşılaştırdığımızda, sağlık ve iyi yaşamın, pandemi
öncesine göre halen baskı altında olduğu ve ne yazık ki
daha az dayanıklı olanların stres ve olumsuzluktan daha
fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu durumun düzelmesi için
kat edilecek daha çok yol var ve bu dönemin uzun vadeli
etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Bu raporda, iyileşmenin
başlangıcını görmekle birlikte çeşitli ülkelerde sürmekte
olan vaka artışları da dahil olmak üzere büyük
dalgalanmalar devam ettikçe, kuşkusuz bir süre daha
zorluk yaşayacağımızı söyleyebiliriz.

• Kadınlar Daha Olumsuz Etkileniyor: Pandemi
öncesi döneme göre iyi yaşamdaki düşüş, genel
olarak demografik gruplar arasında tutarlı olsa da,
diğerlerinden daha fazla etkilenmiş görünen bazı
gruplar da mevcut ve kadınlar sağlık ve iyi yaşam
konularında, genel olarak erkeklerden daha negatif
olma eğilimindeler.
• Çocuklar İyi Yaşamın ve Dayanıklılığın
Geliştirilmesine Yardımcı Oluyor: Küçük
çocukları (18 yaş ve altı) olan çalışan erkekler ve
kadınlar, araştırmanın her aşamasındaki en tutarlı
ve olumlu grup oldular. Bu gruptan pek çok kişi
evde eğitim veya çocuk bakımının ek
sorumluluklarını üstlenmiş olsa da, pandemi
karşısında daha dayanıklı kaldılar.

İyi yaşamın insan hayatı üzerindeki etkilerini daha iyi
anlayarak, faaliyette bulunduğumuz ülkelere iyileşme
yolunda yardımcı olmak için daha donanımlı olacak
ve pandemiye karşı verdiğimiz bu savaşta üzerimize
düşeni yapmaya devam edeceğiz.

• Çalışanlar İşverenlerden Daha Fazla Sağlık ve İyi
Yaşam Desteği Bekliyor: Çalışan beklentileri
değişiyor. İşletmelerin, geniş kapsamlı sağlık
sigortası ve iyi yaşam programları da dahil olmak
üzere ek destek sunmaya odaklanırken, yetenekleri
çekmek ve elde tutmak için geleneksel maaş ve
sosyal yardım paketlerinin ötesine bakmalarının
gerekli olduğu görülüyor.

360 İyi Yaşam Araştırması’nın bu son yayınındaki
tespitlerimiz:
Aşıların
Artması
İyi
Yaşam
Algılarını
Dönüştürüyor: 360 İyi Yaşam Araştırması’nda,
Aşıların bulunabilirliğinin ve alımının yüksek olduğu
pazarlarda, neredeyse rekor puanlar görüyoruz.
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Cigna COVID-19 Etki Çalışması verilerine dayanmaktadır. 8 ülkeden alınan verileri içermektedir: Çin, Hong Kong, Kore, Yeni Zellanda, Singapur, İspanya, Tayvan, Tayland, Birleşik
Arap Emirlikleri, İngiltere and ABD.
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BAŞLICA ARAŞTIRMA BULGULARI VE DÜŞÜNCELER

İnsanlar önceliklerini yeniden
değerlendirirken, sağlık ve iyi yaşam
konularında eşi benzeri görülmemiş
bir odaklanma durumu söz konusu.
Bu durum, zihinsel ve bedensel
sağlığın, genel sağlık ve iyi yaşamın
en önemli iki unsuru olarak görüldüğü
son araştırmamızın verileriyle de
doğrulanmaktadır. Yine bu durum,
insanların ileriye yönelik önceliklerini
etkileyerek algı ve ihtiyaçlarında bir
evrim gerçekleşmesine neden
olacaktır.
COVİD-19 AŞILAMASINDAKİ ARTIŞIN İYİ
YAŞAM ALGISINA POZİTİF ETKİSİ
Haziran 2021 itibarıyla, dünya çapında 1,7 milyardan fazla
COVID-19 aşısı uygulandı ve Birleşik Arap Emirlikleri,
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yetişkin nüfusunun
çoğunluğunu aşılama aşamasını şimdiden geçmiş
durumda1.
Haziran 2021 COVID-19 Aşı Algısı Araştırma’mızda,
aşılara yönelik tutumların ülkeler arasında büyük
farklılıklar gösterdiğini görmüştük. Nüfusunun daha
yüksek bir yüzdesini aşıladığını bildiğimiz ülkelerin, aynı
zamanda tüm 360 İyi Yaşam endekslerinde daha olumlu
puanlara sahip olduğunu bilmek, küresel aşı
programlarının daha geniş faydaları olduğunun ve daha
düşük aşı oranına sahip ülkeler için bir teşvik işlevi
görebileceğinin açık bir göstergesi.
1

ABD, İspanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri dahil olmak üzere bazı ülkelerde pandemi
öncesi düzeyleri aşan puanlar bile görmekteyiz. Bu
durum, pazarlardaki gerçek sağlık puanının net bir
yansıması olmasa da, aşı programının insanların iyi
yaşam algısında temsil ettiği umudu ortaya
koymaktadır.

Aşılama Oranlarının İyi Yaşam Algısına Etkisi

FİZİKSEL

SOSYAL

AİLE

FİNANSAL

İŞ

Düşük

60.3

57.9

61.3

64.0

51.9

66.7

Yüksek

63.0

59.4

62.6

67.7

56.6

69.9

Aşı oranları, milyon nüfus başına uygulanan aşı rakamlarına dayanmaktadır. Veriler 30 Mart
2020'ye aittir ve https://ourworldindata.org/coronavirus adresinden alınmıştır. “Yüksek” ve “düşük”,
2871/milyondaki 21 pazardaki genel aşı ortalamalarını ifade etmektedir.

En düşük 360 İyi Yaşam Endeksi puanına sahip üç
ülkeye bakıldığında - Japonya (53.2), Güney Kore
(54.0) ve Tayvan (55.9) - hepsi, COVID-19 aşıları için
"düşük aşılama" grubu arasında sayılmaktadır.
Araştırmamız sırasında Tayvan ve Japonya vaka
sayılarında artış yaşamamış olsa da, her üç ülke de,
pandeminin etkisini ekonomi, seyahat kısıtlamaları ve
Japonya örneğinde olduğu gibi Olimpiyat Oyunlarına
ev sahipliği yapmanın fizibilitesi hakkında süregelen
tartışmalar dahil olmak üzere, başka şekillerde
hissetmekteydi. Bu ülkelerdeki düşük COVID-19
aşılama düzeyleri, bu olumsuz görünümü daha da
güçlendirmiş gibi görünüyor.

Koronavirüs (COVID-19) Aşıları. Our World In Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Güncelleme: 27 Mayıs 2021. Erişim: 27 Mayıs 2021.
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BAŞLICA ARAŞTIRMA BULGULARI VE DÜŞÜNCELER

"... sonuçlarımız,
başarılı aşı
programlarının,
pandemi sonrası bir
geleceğe doğru
ilerlerken insanlarda
umut yarattığını
gösteriyor."

Araştırmamız kapsamında Hintli katılımcılardan alınan
düşünceler, Nisan 2021'de virüsün tekrar canlanmasından ve
bunun sonucunda başlayan vaka ve ölümlerdeki artıştan
önceki döneme ait. 360 İyi Yaşam Endeksi'ne göre
Hindistan'da olumluluk konusunda, önceki yılın aynı
dönemine göre artış olmasına rağmen, bu durum kısmende
olsa 2020'deki zayıf GSYİH performansı ve yüksek işsizlik
oranları ile ilişkili olarak, düşük düzeylerde gerçekleşen
toparlanmadan kaynaklanmaktadır. COVID-19'un yeniden
artması ile ilgili olarak, özellikle yerel aşılama programının
karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, iyi yaşam
algısının daha da fazla etkilenmiş olması muhtemel.
Aşılama düzeylerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından
ikinci sırada yer alan, ancak 2020/21 kış döneminde yüksek
vaka sayıları nedeniyle birçok açıdan zarar gören İngiltere
için farklı bir tablo var. Saha çalışmaları sırasında, COVID-19
vakaları, yılın başında görülen yüksek düzeylere göre
azalmış olsa da, İngiltere, 360 İyi Yaşam Endeksinde 2,5
puan düştü. Bu düşüş, karamsar bir finansal görünümden
kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle, vaka sayılarının azalması
ve aşı programının gerçekten de başarılı olmasına rağmen,
İngiliz halkı genel sağlık ve iyi yaşam durumlarında henüz
tam bir iyileşme hissetmiyor, ancak geleceğe dair işaretler
olumlu.
Uzmanlar, COVID-19'un yayılmasını durdurmak için en iyi
şansın bağışıklık kazandırmanın ve sürü bağışıklığının
sağlanması olduğu konusunda geniş çapta hemfikirken,
sonuçlarımız, başarılı bir aşı programının, insanlar
pandemi sonrası bir geleceğe doğru ilerlerken,
toplulumlarda bir umut duygusu yarattığını gösteriyor.

2

Başarılı aşılama programlarını takip eden iyimser bakış
açısı olmadan, Covid-19 sebebiyle daha az sayıda vaka
ve ölümün olduğu yerlerde bile aynı pozitiflik düzeyini
elde etmek zor olacaktır.

ZİHİNSEL SAĞLIĞIN GENEL SAĞLIK
ÜZERİNDEKİ GENİŞ KAPSAMLI ETKİSİ
Dünya çapında, araştırmaya yanıt verenlerin %72'si,
Türkiye’den katılanların ise %82’si zihinsel sağlığı kişisel
sağlık ve iyi yaşam üzerinde çok önemli bir etken olarak
görüyor. Dünya genelinde katılımcılar fiziksel sağlığı %70
ile ikinci sırada değerlendirirken Türkiye’de ise bu
oran %84 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar, zihinsel
sağlığın, bireyin genel sağlığı üzerindeki etkisine yönelik
artan farkındalığı göstermekte. Ayrıca, zihinsel sağlık
sorunlarına yönelik destek, gerek sağlık hizmetleri
şirketleri, gerek işverenler veya başka yollarla sağlanmış
olsun, daha iyi bir sağlık ve iyi yaşama yönelik kritik bir
unsur olduğu açıkça görülmektedir.
Bu desteği sağlamaya yönelik girişimler söz konusu, ancak
ne yazık ki, zihinsel sağlık sorunları genellikle önyargıları
da beraberinde getiriyor. Zihinsel sağlıkla ilgili online sağlık
çözümlerine yönelik artan erişim, bu durumu ele almak için
bir fırsat sunuyor ve insanların ihtiyaç duydukları bakıma,
ihtiyaç duyduklarında, güvenli bir yerden erişmelerine
imkan tanıyor.

COVID-19 Aşısı Olmanın Faydaları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. CDC 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html.
Güncelleme:12 Nisan 2021. Erişim: 2 Haziran 2021.
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BAŞLICA ARAŞTIRMA BULGULARI VE DÜŞÜNCELER

"Pandemi devam ediyor
ve uzun vadeli etkileri
hala bilinmiyor. İnsanlar
uzun vadeli finansal
taahhütleri yerine
getirebilme konusunda
endişeliler."
Araştırmaya katılanlar arasında, terapi ve danışmanlık
hizmetlerine erişim için online danışmanlık kullanımı,
pandeminin başlangıcından bu yana %89 arttı. Bugün,
dünyada insanların %66'sı Türkiye’de ise %74’ü tedavi ve
danışmanlık hizmetlerine online olarak erişmeyi
düşüneceklerini ya da tercih edeceklerini söylerken, bu oran
25-34 yaşındakiler için %71'e çıkmakta. Katılımcılara online
danışmalara kendilerini en çok neyin çektiği
sorulduğunda, %49'u hizmete 7/24 erişim olanağı
olduğunu, %42'si erken teşhis almalarına imkan tanıdığını
ve %41'i ise sorunları hakkında daha açık olmalarını
sağladığını ifade ediyor.

UZUN VADELİ FİNANSAL TAAHHÜTLERİ
KARŞILAMAK İLE İLGİLİ ENDİŞELER
Ekonomik yavaşlama ve iş kayıpları karşısında, çoğu
piyasada yaygın olan finansal istikrarsızlık hissi ile finansal
refahın pandemi öncesine göre daha düşük olması şaşırtıcı
değil. Ancak, COVID-19 Küresel Etki Çalışmamızda üzerinde
durulan sekiz pazara bakıldığında, finansal refahta, Aralık
2020'de görülen en düşük 53.0 puandan, Ocak 2020
pandemi öncesi puanı olan 55,8'e doğru istatistiksel olarak
anlamlı bir artış görüyoruz.

Pandemi hala evrim gösterirken ve uzun vadeli etkileri
halen bilinmemekteyken, bireyler, çocukların eğitimi, kredi
ve emeklilik gibi uzun vadeli finansal taahhütleri yerine
getirebilme konusunda endişeliler. Aslında, emeklilik için
yeterli birikime sahip olacakları inancı genel olarak çok
düşük ve araştırmaya katılanların sadece %19'u,
Türkiye’de ise %11’i buradaki durumu çok iyi veya
kusursuz olarak değerlendirmekte. Araştırmamıza
katılanlar arasında, en olumsuz olanlar 18-24 yaş
arasındaki grup ve bu grubun sadece %13'ü uzun vadeli
birikim konusunda olumlu görüşe sahip.
İstatistiksel olarak, finansal refah endeksi puanlarına
bakıldığında, en çok etkilenen grubun kadınlar olduğu
görünüyor. Ayrıca, emeklilik birikim planlarının
bozulduğunu gören ve dünya genelinde sadece %14'ü
mali durumları ve gelecekteki mali planları konusunda
kendilerine güvendiklerini söyleyen 50-64 yaş arasındaki
emekliliğe yakın kişilerin de endişeli olduklarını
görüyoruz.
Pandemi öncesi döneme göre önemli bir gelişme görülen
finansal refah alanlarından biri, tüm
katılımcıların %28'inin, Türkiye’den katılanların
ise %17’sinin yapabileceklerinden emin olduğu, mevcut
yaşam standardını koruma yeteneği olmuştur. Bu durum,
birçok kişi için, restoranların, eğlence tesislerinin
kapatılmasının ve seyahat yasaklarının para biriktirmek
için bilinçli bir çaba göstermelerini gerektirmeden, günlük
giderlerini önemli ölçüde düşürmesiyle bağlantılı olabilir.

FİNANSAL REFAHA İLİŞKİN ALGI SONUÇLARI
Mevcut finansal durumu koruyabilme

22%

Masrafları karşılayabilme kabiliyeti

25%

Emeklilik için yeterli birikime sahip olacağına inanç

19%

Konut gibi krediler için finansal ödeme gücü

26%

Kendinin/ailenin eğitimi için finansal ödeme gücü

26%

Kendi/ailemin ihtiyaçlarını karşılamak için finansal ödeme gücü

25%

Acil durumlarda finansal güvenlik

22%

Mevcut yaşam standardını koruyabilme

28%

Ekonomik ortamın finansal durumum ve planlamam üzerindeki etkisi
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PANDEMİDEN DAHA ÇOK ETKİLENENLER;
KADINLAR
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, kadınların istikrarsız ya da
daha düşük ücretli işlere sahip olma ve genç kadınların
ise iş bulmakta zorlanmaları olasılığı daha yüksek
olduğundan, kadınlar pandemiden erkeklere oranla daha
fazla etkilenmektedir. BM ayrıca artan aile içi şiddet,
çocuk bakımı baskıları ve diğer konular açısından COVID19'un kadın sağlığı üzerindeki etkilerini açıkladı3.

(Haziran 2020 itibarıyla)

Bu sonuçlardan, pandemi sonrasında normalleşirken
ülkelerin ve işverenlerin kadınları desteklemenin daha
iyi yollarını aramaları gerektiğini açıkça görmekteyiz.

Erkekler

3

Kadınlar daha yüksek oranda stresle karşı karşıya, bu
kapsamda kadınların %85'i, erkeklerin ise %80'i stres
altında olduklarını ifade etmekte. Kadınlar için,
artmakta olan uyku bozukluğu, depresyon ve daha
duygusal olma gibi stres belirtileri artış
eğilimindeyken, erkeklerin bu semptomların
sıkıntılarını yaşama olasılığı daha düşük.
İlginç bir şekilde, kadınlar, çocuklarının eğitimlerini
destekleme kabiliyetleri konusunda erkeklerden daha
olumlu. Kadınların %48'i bunun çok iyi veya kusursuz
olduğunu söylerken, erkeklerin %46'sı aynısını
söylemekte. Aile üyeleriyle geçirilen zamanın
uzunluğu ve kalitesine bakıldığında ise dünya
genelinde kadınların %42'sinin Türk
kadınlarının %46’sının, erkeklerin ise dünya
genelinde %41'inin ve Türk erkeklerinin %40’ının bu
durumdan memnun olduğunu söyleyebiliriz.

-0.6
(Haziran 2020 itibarıyla)

Bu durumun, kadınların tüm iyi yaşam endekslerindeki
ortalama bir puanlık düşüşünü gösteren mevcut
çalışmadaki verilerle ne yazık ki doğrulandığını
görüyoruz. Iki cinsiyet arasındaki puan farkının 0,7
olduğu 2018 yılı 360 İyi Yaşam Endeksi'nden bu yana
bu oran şimdi iki katından fazla artarak 1,8 puanlık bir
farka ulaştı.

HCOVID-19 Kadınları ve Kız Çocuklarını Nasıl Etkiliyor? BM Kadınlar.https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.
html?gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0hrKsfLnUfXshmsDl_b_vgjbLcJNvfoWQzLOlWkxHQzEOkVJ6C_llUaAnDyEALw_wcB. Güncelleme: 17 Mart 2021. Erişim: 31 Mayıs 2021.

2021 CIGNA 360 İYİ YAŞAM ARAŞTIRMASI

9

Cigna'nın gizli, yayınlanmamış mülküdür. Kopyalamayınız veya dağıtmayınız. Kullanım ve dağıtım
sadece yetkili personelle sınırlıdır. © Telif Hakkı 2021 Cigna.

BAŞLICA ARAŞTIRMA BULGULARI VE DÜŞÜNCELER

" Çoğu ebeveyn
için karantina ve
kısıtlamaların,
çocuklarla daha fazla
zaman ve daha fazla
bağlantı kurma fırsatı
anlamına gelmesi
olumlu bir gerçek."

AİLEYLE BİRLİKTE GEÇİRİLEN
SÜREDEKİ ARTIŞIN İYİMSERLİK
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Küçük bir çocuğun (18 yaş altı) çalışan bir ebeveyni olanlar,
genel iyi yaşam ile ilişkili 61.3'lük genel ortalamaya karşı 66.2
puan alarak en yüksek puanlı demografik grubu
oluşturuyorlar. Bu grup aynı zamanda beş endeksin
neredeyse tüm unsurlarında diğer tüm gruplardan daha
olumlu.
Karantina ve kısıtlamalar, çoğu ebeveyn için çocuklarıyla
daha fazla zaman geçirme ve ilişki kurma fırsatı anlamına
geliyor. İnsanlar, pandemi öncesine göre çocuklarının
eğitimine daha fazla dahil olma ve çocuklarıyla daha fazla
zaman geçirme şansına sahip olduklarından, modern ailenin
doğası da evrime uğramış oldu. Araştırmaya
katılanların %83'ü, çocuklarının eğitimini destekleme
kabiliyetlerine güven duyduklarını, bunu iyi, çok iyi veya
kusursuz olarak değerlendirdiklerini, %84'ü ise çocuklarının
sağlığı ve iyi yaşamı ile ilgilenme kabiliyetleri konusunda
olumlu olduklarını ifade etmekte. Bu oran Türk katılımcılar
için %86 olarak gerçekleştigerçekleşti.
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Çocuğu olmayan ve çalışan kimseler için ise durum
daha farklı; neredeyse üçte biri aileleriyle
geçirebilecekleri zamandan kaygı duyuyor.Araştırmaya
katılanların %30'u, Türkiye’den katılanlarınise %15’i
duygusal destek sunan ve birbirine kenetlenmiş bir
aileye sahip olmadığını ifade ediyor. Bu durum,
COVID-19 pandemisinin kutuplaştırıcı doğasını ortaya
koymakta. Bazı gruplarda çok az değişiklik veya
olumlu gelişmeler görürülürken, bazıl gruplarda ise
orantısız şekilde olumsuz etkilenme görülmekte ve ek
desteğe gereksinim ihtiyacı oluşabilmektedir.
Aileyle daha fazla iletişim kurmanın sonuçları, evden
çalışma arzusunun artmasında da gözlemleniyor.
Küresel katılımcıların %26'sı, Türkiye’den katılanların
ise %28’i aile ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman
geçirme fırsatını başlıca faydalardan biri olarak
vurguluyor. Aile bağlarının, daha olumlu bir görünüm
sağlama ve stres düzeylerini düşürme üzerindeki etkisi
göz önüne alındığında, çalışanlar için daha fazla
esnekliğe izin verilmesi, pandeminin olumsuz
etkilerinin bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olmuş
olabilir.
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sorumluluklarını dengelemelerini sağlayan esnek çalışma
düzenlemelerinden, finansal tavsiyelere, sağlık ve iyi
yaşam desteği için gelişmiş ve uzun vadeli programlara
erişime kadar daha uzun vadeli çözümlere yönelik
değiştirilmesi gerekecektir.

ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN BEKLENTİ VE
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK
İŞVERENLERİN DİKKATE ALMASI
GEREKEN HUSUSLAR
2020'nin başından beri iş dünyasında çok şey değişti ve
bu da insanların durumlarını yeniden değerlendirmeleri ve
bir çalışan olarak kendileri için gerçekte neyin önemli
olduğunu düşünmeleri için bir fırsat yarattı. Şirketlerin en
iyi yeteneklerini elde tutabilmeleri ve yeni yetenekleri
çekebilmeleri için, işveren sosyal yardım paketlerini
çalışan beklentilerine uygun hale getirecek değişiklikler
yapması gerektiğini araştırma çıktılarına bakarak
söyleyebiliriz.

İnsanlar ayrıca içlerini rahatlatacak, gelişmiş bir sağlık
sigortası paketi arayışı içerisinde. Bu, birçok çalışan için
kariyer kararlarını etkileyebilecek şekilde dönüşerek,
“olsa iyi olur” yerine, “olması gerekli” durumuna geçme
potansiyeli barındırıyor.
Hem Dünya genelinde hem Türkiye’de
katılımcılarının %30’dan daha azı tam zamanlı olarak
ofiste çalışmayı tercih ediyor. Diğer katılımcılar ise evden
tam zamanlı çalışmayı ya da karma bir yaklaşımı tercih
ediyor. Ofise sınırlı erişim ile uzaktan çalışma konusunda
en az istekli olanlar ise %30' ile APAC ülkelerindekiler,
bu da Afrika'daki %57, Orta Doğu'daki %43, Kuzey
Amerika'daki %41've Avrupa'daki %39'luk istekli olma
sonuçlarıyla tezatlık oluşturuyor.

İşverenler, pandeminin ilk aşamalarına, hem lokasyon,
hem de çalışma saatlerinde daha fazla esneklik
sağlayarak, daha iyi bir erişim için teknolojilerini
güçlendirerek ve toplantıların online olarak
gerçekleşmesine olanak sağlayarak yanıt verdi. Artık
buradaki odak noktasının, insanların

TERCİH EDİLEN İŞVEREN DESTEĞİ VE ALINAN ÖNLEMLER ARASINDAKİ FARK
Alınan Önlemler

İş-yaşam dengemi
yönetmeme
yardımcı olacak
bütünsel destek ve
kaynaklar

Beklenen İşveren Desteği

Fiziksel ve duygusal
sağlıkla ilgili
uygulamalar, ipuçları ve
tavsiyeler

Finansal eğitim,
rehberlik ve
planlama

Beklenti ile Gerçekleşen Arasındaki Fark

Online sağlık
danışmanlığı
sağlayan sağlık
sigortası

Gelişmiş
sağlık sigortası
kapsamı

Danışmanlık
hizmetleri

Yerinde klinik
(işyerinde)

Zihinsel
sağlık
desteği
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Yeni çalışma düzenini
destekleyen teknoloji
veya bilgisayar
sistemleri

Esnek çalışma
yeri/saatleri

Seyahat veya işe gidiş
geliş için uzun yol
gitmeyi gerektiren
yerinde/yüz yüze
toplantılar yerine sanal
toplantılara destek
verilmesi

Haftalık
kontrol /bilgilendirme
toplantıları

Bölünmüş
vardiyalar ya da
başlangıç ve bitiş
zamanları
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SONUÇ

Cigna 360 İyi Yaşam Araştırması’nın bu raporu, COVID-19
aşılama çalışmalarının birçok kişinin algısı üzerinde olumlu bir
etkisi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca yeterli zihinsel sağlık
desteğinin iyileşmeye giden yolda ne kadar kritik bir öneme sahip
olduğu da açıkça ortada.
Kadınlar başta olmak üzere, en çok etkilenen gruplar için pratik çözümler sağlayarak, aile,
arkadaş ve topluluklarla olan bağlantıların iyileşme yeteneğimiz üzerindeki olumlu etkileri
konusunda daha fazla farkındalık yaratarak, daha olumlu bir geleceğe giden daha net bir yol
görmeyi umuyoruz.
Şimdiden bazı ülkelerin kısıtlamaları gevşettiğini, insanların iş yerlerine döndüğünü ve bazı
olağan faaliyetlerin yeniden başladığını görmekteyiz. Dünyanın önümüzdeki birkaç aya olan
yaklaşımı, toparlanmanın başarısı için kritik önemde olacak ve bu başarıyı sağlayacak
stratejiler hakkında bilgi vermek için son 18 ayda öğrenilen derslerin kullanılması oldukça
önem taşıyacaktır. Sağlığın artık dünyadaki herkes için bir öncelik haline gelmesi ile birlikte,
buradaki fırsat, insanların sağlıklı olmalarını ve ihtiyaç duydukları desteğe erişmelerini
sağlayan aile, topluluk, kurum ve ülkeler düzeyinde yapılar inşa etmektir.
Önümüzdeki birkaç ay boyunca, insanların, ailelerin, toplulukların ve şirketlerin nesilde bir defa
görülen bu değişime nasıl tepki verdiğini analiz edeceğiz ve iyi yaşam merkezli yeni bir
kültürün nasıl oluşturulabileceğini değerlendireceğiz.
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PANDEMİNİN ETKİLERİNİ YÖNETEBİLMELERİ İÇİN BİREYLER VE
İŞLETMELER İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ UYGULAMALAR

Sürmekte olan pandemi, insanların yaşamlarının başlıca alanları
olan aile, finansal durum, fiziksel durum, sosyal hayat ve iş
hayatına bakış açılarını değiştirmeye devam etmekte ve bütün
bunlar da genel sağlık üzerinde etkiyi artırmaktadır. 2021 yılında,
dünyadaki tüm hükümetler şimdiye kadarki en büyük küresel
aşılama ihtiyacıyla karşı karşıya geldi. Covid-19 aşılamasıyla
birlikte pandemi sürecinde açılan bu yeni sayfanın insanların
günlük yaşamlarını ne derecede etkilediğini de şimdiden
görüyoruz.
Cigna Global işverenlere ve bireylere yönelik olarak hem stresle başa çıkmalarına hem de
işverenlerin ve bireylerin birbirlerini etkili bir şekilde destekleyebilmelerine yardımcı olabilmek için
sağlık ve iyi yaşam kaynakları da dahil, çeşitli araç ve öneriler hazırladı.
Stresle başa çıkma dijital merkezimiz; finansal durum, iş yeri ve aile konularında stresi yönetmek
için uzman tavsiyeleri, seçkin küresel ortaklarla etkileşimli olarak webinarlar ve stresin uzun süreli
etkisini vurgulayan eğitici görselleştirme teknolojisi gibi hizmetler sunmaktadır. Bu merkez sürekli
büyümektedir ve bu araştırma gelişerek devam ettikçe, araştırmanın sonuçlarını stres
değerlendirme araçlarımıza yansıtmaya devam edeceğiz.
Ayrıca, kendi stresle başa çıkma planlarını oluşturma konusunda bireylere yardımcı olmak
üzere, iyi konumlanmış, güçlü bir zihinsel sağlık ağı ve uzmanlarına sahibiz.
Stres kapsamında hazırladığımız içerikler ücretsiz olup, bireyler ve işverenler linklere tıklayarak ulaşabilirler.
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CIGNA VE RAPOR HAKKINDA

CIGNA GLOBAL HAKKINDA
Cigna'nın misyonu,
sağlık hizmetini basit,
ulaşılabilir ve
öngörülebilir hale
getirerek hizmet
verdiğimiz kişilerin
sağlığını, iyi yaşamını
ve huzurunu
artırmaktır.

Online sağlıktan uzman
danışmanlara kadar, - nasıl ne
zaman ve nerede istediğinizin
seçimini size bırakarak- sağlık
bakımı hizmetini
kolaylaştırıyoruz.

Kaliteli, uygun maliyetli
bakım sağlayan hizmet
sağlayıcılarla ortaklık
kurarak sağlık hizmetlerini
daha ekonomik hale
getiriyoruz.

Amacımız,
size, yolun
her adımında
öngörülebilir
bir sağlık
bakım
kapsamı
sağlamaktır..

BU RAPOR
HAKKINDA
İyi yaşamın yıllık gelişimini izlemek amacıyla, 2021 Cigna
360 İyi Yaşam Araştırması-İyileşme Yolunda, aile, finansal
durum, fiziksel durum, sosyal hayat ve iş hayatı olmak üzere
beş temel bileşene odaklandı. Veri, görüş ve danışmanlık
konularında öncü bir şirket Kantar ile ortaklaşa çalışan Cigna
Global, sağlık ve iyi yaşama yönelik en son eğilim ve
zorlukları ortaya çıkarmak üzere bulguları analiz etti.

Dünya genelinde 21 ülkede 18 yaş ve üzerindeki
18,043 kişiyle anket gerçekleştirdik ve bu kişilerden
başlıca konularımızı kapsayan 20 dakikalık anonim bir
çevrimiçi anketi doldurmalarını istedik. Dahil edilen
pazarlar Avustralya, Belçika, Çin, Almanya, Hong
Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kenya, Yeni
Zelanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore,
İspanya, Tayvan, Tayland, Hollanda, Türkiye, BAE,
İngiltere ve ABD idi.
Bu araştırmanın saha çalışması, Hindistan ve
Tayvan'da COVID-19 vakalarındaki artış
öncesinde, Nisan 2021'de tamamlandı. Bu
pazarlar için elde edilen veriler pazarların o
tarihteki durumlarına uygundu, ancak
pandeminin gelişen doğası dikkate alındığında,
algıların değişebileceğini belirtmek isteriz.

METODOLOJİ HAKKINDA NOT
Çevrimiçi örneklemede, kapsamlı kalite kontrolünden
geçen panellerden elde edilen katılımcılar kullanılmıştır.
Panel yapısı, incelenen pazarların her birindeki yetişkin
nüfusu temsil etmektedir. Nüfus büyüklüğüne ve
karmaşıklığına bağlı olarak, genel nüfusa dair tahmin
edilebilir istatistiksel olarak anlamlı bulgu sağlamak için
500, 1.000 veya 1.500 katılımcıdan oluşan bir örnek
büyüklüğü araştırmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca nüfus
içindeki oranlarına göre yaş ve cinsiyet kotaları
belirlenmiştir.
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