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Öz 

Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını do�ru de�erlendirip, bütçelerini yönetebilme 
yetkinli�i olarak tanımlanabilen finansal okuryazarlık kavramı, karma�ık finansal karar alma 
süreçleri ve bireylerin bu konuda verdikleri kararların ekonomik sisteme etkileri bilgisi ı�ı�ında, 
gerek ülke gerekse dünya ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir.Bu çalı�mada ö�rencilerin 
finansal okuryazarlık düzeyleri ve finansal okuryazarlı�ın demografik özellikler ile ili�kili olup 
olmadı�ı, i�letme bölümü ö�rencilerine uygulanan anket sonucu elde edilen verilere ki-kare 
ba�ımsızlık testi uygulanarak ortaya koyulmaya çalı�ılmı�tır. Sonuç olarak ö�rencilerin yalnızca 
temel düzeyde finansal okuryazar oldukları; ö�rencilerin temel enflasyon bilgilerinin cinsiyetlerine, 
ö�retim �ekillerine ve ortalama aylık hane gelirlerine göre; borsanın temel i�levi bilgilerinin 
cinsiyetlerine göre; faiz oranlarının tahvil fiyatlarına etkisine ili�kin bilgilerinin ö�retim �ekillerine 
göre; hisse senedi çe�itlendirmesine ili�kin bilgilerinin cinsiyetlerine göre ve son olarak varlık 
çe�itlendirme bilgilerinin de aylık ortalama hane gelirlerine göre de�i�ti�i gözlenmi�tir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Demografik Özellikler, ��letme Bölümü 
Ö�rencileri. 

 

Abstract 

Financial literacy which can be defined as the ability of evaluating income, savings and 
investments and managing the budgets of individuals, has a vital importance for either local and 
global economy in the light of the knowledge about the complex financial decision making process 
and the impacts of this decisions to the economic system. The aim of this paper is to determine the 
financial literacy levels of the student and to present the relation between the financial literacy and 
individuals’ demographic characteristics through chi-square independency test with the help of the 
data derived from a survey conducted to the department of business administration students. In 
conclusion it is observed that the students are only basic level financially literate; the basic inflation 
knowledge varies by the gender, daytime-evening education situation and monthly average 
household income; the knowledge about the basic function of stock market varies by the gender 
factor; the knowledge about the effects of the fluctuations to the bond prices varies bythe daytime-
evening education situation; the knowledge about the stock diversification varies by the gender factor 
and finally  the asset diversification knowledge varies by the monthly average household incomes of 
students. 

Keywords: Financial Literacy, Demographic Characteristics, Students of Business 
Administration Department. 
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1. G�R�� 
Finansal okuryazarlık kavramı üzerinde fikir birli�ine varılabilmi� bir tanım 

bulunmamakla birlikte, bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca de�erlendirip, 
bütçelerini do�ru yönetebilme yetkinli�ine sahip olması olarak tanımlanabilir. 

Dünya genelindeki ekonomik geli�meler ve finansal serbestle�me ile bireylerin finansal 
sisteme daha fazla entegre olmaları ve karma�ıkla�an finansal karar alma süreçleri bireylerin bu 
konudaki bilgi düzeylerini daha önemli hale getirmektedir. Bu ba�lamda okuryazarlık, gerek 
piyasaların gerek de tümüyle ülke ve dünya ekonomisinin geli�imi ve etkinli�i açısından 
oldukça önemli bir yer kazanmı�tır. Di�er bir ifade ile bireylerin finansal okuryazarlık 
seviyeleri gündelik ya�antılarını etkiledi�i kadar toplumsal bir bakı� açısı ile tüm finansal 
sistemin etkinli�ine ve verimlili�ine etki etmektedir. Bu etkileri sebebiyle finansal okuryazarlık 
gerek konuyla ilgili akademisyenlerin gerekse de hükümetlerin ilgi alanındaki bir konudur. 
Birçok ülkede konuyla ilgili akademik çalı�malar yapılmakta, bireylerin finansal okuryazarlık 
seviyeleri ölçülmekte, beklenenden dü�ük çıkması durumunda bunun sebepleri ara�tırılmakta 
ve konuyla ilgili e�itim faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Bu çalı�mada i�letme bölümü ö�rencilerinin seçilmi� olması iki açıdan önemlidir. 
Öncelikle ya�ları dolayısı ile bu ö�rencilerin önümüzdeki bir ya da dört yıl içinde çalı�ma 
hayatına atılacak, kendi paralarını kazanacak ve de gelirlerini, tasarruflarını ve yatırımlarını 
yönetecek olmalarından; ikincisi ise i�letme bölümü ö�rencilerinin aldıkları finans, iktisat ve 
muhasebe gibi derslerden dolayı finansal okuryazarlıklarının di�er bireylere oranla daha 
yüksek olması beklentisindendir. Böylece dolaylı olarak i�letme bölümü müfredatında yer alan 
ilgili derslerin finansal okuryazarlı�ı ne �ekilde etkiledi�i de ölçülebilecektir. Çalı�mada i�letme 
bölümü ö�rencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerinin yanında, finansal okuryazarlıklarının 
seçilmi� demografik özelliklerine göre farklıla�ıp farklıla�madı�ı analiz edilmi�tir. 

Çalı�manın bundan sonraki bölümlerinde finansal okuryazarlı�ın farklı tanımlarına, 
önemine, kullanılan analiz yöntemi ve bulgularına, son olarak da sonuç ve önerilere yer 
verilecektir. 

2. Finansal Okuryazarlık 
Finansal okuryazarlık kavramıyla ilgili olarak literatürde üzerinde fikir birli�ine varılmı� 

bir tanım bulunmamaktadır. Farklı kurumların, �irketlerin ve ara�tırmacıların çe�itli 
tanımlamalarına rastlamak mümkündür.  

Noctor ve di�erlerinin (1992) yaptıkları tanım finansal okuryazarlık hakkında bilinen en 
eski tanımlardan biridir. Yazarlara göre finansal okuryazarlık bireylerin paralarını yönetirken 
bilinçli de�erlendirmeler yapabilmesi ve efektif kararlar alabilmesidir (Goel ve Khanna, 2013: 
338).Bu tanım yaygın �ekilde, Finansal Hizmetler Kurumu (FSA), �ngiltere’deki Ulusal Sürekli 
Yeti�kin E�itim Enstitüsü  (NIACE), ANZ Bankası ve Avustralya’da ki yeti�kin okuryazarlık 
konseyi de dâhil olmak üzere birçok ara�tırma kurulu�u tarafından benimsenmi�tir. 

Schagen ve Lines (1996) bu kavramın finansal planlama, problem çözme, karar verme 
olmak üzere üç ana yetenek üzerine kurulu oldu�unu belirtmi�tir. Yazarlar finansal okuryazar 
birinin para yönetiminin ana kavramlarını anlayabilece�ini, finansal kurumların, sistemlerin ve 
servislerin çalı�ma �ekilleri hakkında bilgi sahibi olaca�ı ve finansal konuların yönetiminde 
etkinli�e ve sa�lamlı�a ortam hazırlayabilecek tutuma sahip olaca�ını ileri sürmü�lerdir. 

Daha sonra yapılan ara�tırmalarda daha detaylı tanımlara rastlamak mümkündür. 
Örne�in Marcolin ve Abraham’a (2006) göre finansal okuryazar; bir banka hesabını dengede 
tutma, bütçe hazırlama, gelecek için tasarruf yapma, borcu yönetmek veya borçtan sakınmak 
için strateji ö�renme yetene�ine sahip olan ki�idir. Morgan’a (2003) göre ise finansal 
okuryazarlık insanlara, tüm yönleriyle onların bütçeleme, harcama, tasarruf, finansal ürün ve 
hizmetlerin kullanımı, bankacılık yoluyla günlük borçlanma, gelecek için yatırım ve planlama 
hakkında bilinçli ve güvenli kararlar sa�lama ile ilgilidir. 

Sosyo-Finansal Ara�tırmalar Enstitüsü (ISFS) tarafından yapılan çalı�mada bu kavram �u 
�ekilde ifade edilmektedir; finansal okuryazarlık, maddi refahı etkileyen bireysel finansal 
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durumlar hakkında okuma, analiz, yönetim ve ba�lantı kurabilme becerisidir. Mandell’e(2006) 
göre finansal okuryazarlık insanların kendi yararına önemli finansal kararlar almak için ne 
bilmesi gerekti�idir. 

Finansal e�itim konusunda öncü kurulu�lardan biri olan Ekonomik ��birli�i ve Kalkınma 
Örgütü (OECD)2011 yılına kadar konuyla ilgili yayınladı�ı çalı�malarda genel bir finansal 
okuryazarlık kavramı tanımlamak yerine finansal e�itim kavramını tanımlamı�tır. 2011 yılından 
itibaren farklı çalı�malar için farklı tanımlar kullanmı�tır bu tanımlardan bazıları ise a�a�ıda 
açıklanmaya çalı�ılmı�tır. 

- OECD bünyesinde kurulan Finansal E�itime Yönelik Uluslararası ��birli�i (INFE) 2011 
yılında yaptı�ı çalı�mada finansal okuryazarlı�ı; güçlü finansal kararlara ve sonuçta 
bireysel finansal refaha ula�mak için gerekli farkındalı�ın, bilginin, becerinin, 
tutumun ve davranı�ın kombinasyonu �eklinde tanımlanmı�tır. 

- OECD tarafından Uluslararası Ö�renci De�erlendirme Programı’nda (PISA)yapılan bir 
di�er finansal okuryazarlık tanımı ise; finansal kavramları ve becerileri tecrübe ve 
kavrama, güdü ve güven, bir dizi finansal durum kar�ısında bireyin ve toplumun 
finansal refahını geli�tirmek ve ekonomik hayata katılımı sa�lamak; etkili kararlar 
vermek için bu tecrübe ve kavrayı�ı uygulamak �eklindedir. 

�lgili literatüre önemli katkılar sa�lamı� olan Lusardi’ye (2008) göre finansal okuryazarlık 
temel finansal okuryazarlık ve ileri düzey finansal okuryazarlık olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Temel düzeyde finansal okuryazarlık, faiz oranlarının i�leyi�i ile ilgili yorum yapma, 
enflasyonun etkilerini algılama, risk çe�itlendirme kavramını algılama becerileriyle ilgilidir. 
�leri düzeyde finansal okuryazarlık,  borsanın i�levi, yatırım fonları bilgisi, faiz oranları ve 
tahvil fiyatları arasındaki ili�kinin bilgisi ile ilgilidir.  

Amerika’da finansal okuryazarlıkla ilgili Ba�kan’a rapor hazırlayan danı�ma 
konseyi,(PACFL) finansal okuryazarlı�ı; ki�inin bir ömür boyunca finansal refahı için, finansal 
kaynakları etkin �ekilde yönetme; bu bilgiyi ve yetene�i kullanma becerisi olarak 
tanımlar(PACFL, 2008: 4).  

Son olarak, kendi ifadeleriyle amaçları finansal okuryazar bir Türkiye için eko-sistem 
olu�turmak olan FODER’e (Finansal Okuryazarlık Derne�i) göre finansal okuryazarlık 
bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca de�erlendirip, bütçelerini do�ru 
yönetebilme yetkinli�ine sahip olabilmesidir. 

Tanımlamalarda ufak farlılıklar olmasına ra�men tutarlılıklar dikkat çekicidir. Hogarth 
bu tutarlılıkları davranı�sal terimlerle hangi bireylerin finansal okuryazar olduklarını belirterek 
açıklamı�tır. Yazara göre göre para ve varlık yönetimi, bankacılık, yatırım, kredi, sigorta ve 
vergiler konularında bilgili, e�itimli, haberdar, para ve varlık yönetiminin belli ba�lı temel 
kavramlarını kavrayan, finansal kararları planlamak ve yerine getirmek için tecrübe ve 
kavrayı�ı kullanan ki�iler finansal okuryazardır(Cudevd, 2006: 103). 

3. Finansal Okuryazarlı�ın Önemi 
Yirminci yüzyılın son çeyre�inde ve 21. yüzyılın ba�larında dünya ekonomisinde 

özellikle finansal sistemde çok hızlı geli�meler ve dönü�ümler ya�anmı�tır. 1970’lerin ba�ında 
Bretton-Woods sisteminin yıkılması ve sabit döviz kuru politikalarının terki ile finansal 
piyasaların küreselle�mesi bu piyasaların entegrasyonunu te�vik etmi�, uluslararası finansal 
piyasalarda rekabet yo�unla�mı�tır. Bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerindeki 
ola�anüstü geli�melerle, fiyatlar ve bilgiler çok daha �effaf hale gelmi� ve sermaye maliyetleri 
önemli ölçüde azalmı�tır. Dı� ticaretteki liberalle�meyi sermaye hareketlerinde liberalle�me 
takip etmi�, uluslararası sermaye hareketlerinin önündeki engeller kaldırılarak sermayenin 
serbest dola�ımı sa�lanmı�tır. (Yılmaz ve Tuncay, 2012: 345). 

Finans piyasalarında ya�anan bu serbestle�me yeni finansal enstrümanları, 
uygulamalardaki çe�itlenmeyi ve böylece daha karma�ık finansal ürünlerin ortaya çıkmasını 
sa�lamı�tır. Bu durum ba�ta birey ve hane halkı olmak üzere ekonomik sistem içerisinde 
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finansal karar alanların gerek gündelik ya�amlarına gerekse uzun dönemli planlarına ili�kin 
algı, tutum ve davranı� sürecinde hayati bir rol oynamaktadır.  

Finans üzerine e�itim almı� insanların bile, günümüzün karma�ık finans dünyasında 
do�ru kararlar almakta zorlanıyor olmaları bu durumun açık bir göstergesidir. Son yıllarda 
finansal piyasalarda meydana gelen geli�meler, nüfus ile ilgili de�i�imler, ekonomik ve idari 
de�i�ikliklerin hepsi finansal e�itimin önemine i�aret etmektedir. Özellikle ABD ba�ta olmak 
üzere, birçok geli�mi� ülkede insanların önemli bir kısmı maalesef hiç tasarruf yapmamaktadır. 
Dolayısıyla, nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyada do�al kaynaklarda ya�anan 
yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf 
bilincinin yayılmasını sa�lamak tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön 
sıralarda yer almaktadır(TEB, 2013: 2). 

Finansal piyasaların daha karma�ık bir hale gelmesi ve bireylerin finansal kararlar için 
daha fazla risk ve sorumluluk alması nedeniyle finansal okuryazarlık finansal tüketiciyi yeterli 
oranda korumak ve sadece finansal piyasaların de�il aynı zamanda ekonominin de sorunsuz 
i�lemesini sa�lamak için gerekli görülmektedir(Temizel, 2010: 15). 

Jariwala ve Sharma’ya (2011) göre finansal okuryazarlı�ın faydaları oldukça fazladır. 
Bireysel düzeyde incelendi�inde finansal okuryazarlar daha az harcayıp daha fazla tasarruf 
ederler ve riskleri daha do�ru yönetirler. Makro düzeyde ise finansal ürünlere ve hizmetlere 
olan talebin artması dolayısı ile iktisadi dalgalanmaların azalmasına, finansal piyasa 
aracılarının geli�tirilmesine ve iktisadi kalkınmanın hızlandırılmasına katkı sa�lar. Bunlara ek 
olarak finansal okuryazarlı�ın artmasıyla artacak rekabet sonucu sermayenin etkin da�ılımı da 
daha olası hale gelir.  

Finansal okuryazar olmama yalnızca bireylerin kendi sorunu de�il ulusal finansal bir 
sorundur. Öyle ki, birikim, tasarruf yapma alı�kanlı�ının topluma kazandırılamamı� olması, 
iflas ve haciz gibi finans sektörünü sekteye u�ratacak olayların artması, bir sorundur. Bu 
nedenle finansal okuryazarlı�ın, sosyo-ekonomik statü, ya� ve cinsiyet gibi ayrımlar olmadan 
tüm toplumu kapsaması ve bunun gelece�i de dü�ünerek e�itim kurumlarına yayılması 
gerekmektedir (Bayram, 2010: 16). 

Finansal okuryazarlık kavramı her birey için oldu�u kadar üniversite ö�rencileri için de 
önemlidir. Günümüz üniversite ö�rencileri de faturalarını banka aracılı�ı ile ödemek, kredi 
kartı kullanmak, harç ödemelerini internet bankacılı�ı ile yapmak, seyahat sigortası ve sa�lık 
sigortası yaptırmak, e�itim kredisi almak �eklinde finansal ürünleri kullanmaktadır. Üstelik 
kariyerinin henüz ba�larında olan bu genç bireylerin önlerinde finansal olarak da planlanması 
ve yönetilmesi gereken uzun bir ya�am bulunmaktadır. Bu dönemin finansal açıdan ba�arı ile 
yönetilebilmesi bireyin finansal refahı üzerinde do�rudan etkilidir (Temizel ve Bayram, 2011: 
12). 

4. Literatür 
Finansal okuryazarlık kavramı, yukarıda bahsedilen önemi dolayısı ile birçok ara�tırmacı 

tarafından üzerinde çalı�ılan bir konu olmu�tur. Çalı�manın bu bölümünde dünyada ve 
Türkiye’de konu ile ilgili bazı çalı�malara ve bunların bulgularına yer verilecektir. Çalı�maların 
geneliyle ilgili ilgi çekici noktalardan biri ülkelerin geli�mi�lik düzeylerinden ba�ımsız olarak 
finansal okuryazarlı�ın oldukça dü�ük olmasıdır (Lusardi2011:13). 

Cude ve di�erleri (2006) üniversite ö�rencileri arasında yaptıkları çalı�malarında 
ö�rencilerin finansal bilgilerinin yetersiz oldu�unu ve finansal sosyalle�mede anne-babanın 
önemli rol oynadı�ını ileri sürmü�lerdir. Lusardi ve Mitchell (2007) finansal okuryazarlı�ın 
önemli unsurlarından biri olan emeklili�e hazırlık konusuyla ilgili yaptıkları çalı�malarında az 
e�itimli, dü�ük gelirli, Afro-Amerikalı ve Latin Amerikalı bireylerin emeklili�e en az hazırlanan 
gruplar olduklarını gözlemlemi�tir. Lusardi ve Mitchell (2008) finansal okuryazarlı�ın kadınlar 
arasında oldukça dü�ük oldu�unu ve finansal okuryazarlı�ı dü�ük olan kadınların emeklilik 
planlamasında ba�arı oranlarının da dü�ük oldu�unu belirtmi�tir. 
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Lusardi ve Tufano (2009) yaptıkları çalı�malarında ABD vatanda�larının borç 
okuryazarlı�ı, finansal tecrübeleri ve kendi borçluluk durumları hakkındaki 
de�erlendirmelerini analiz etmi�lerdir. Bulgular yalnızca katılımcıların üçte birinin kredi kartı 
borçlarının vadesi geçti�inde bile�ik faiz uygulandı�ını bildi�ini, di�er bir ifadeyle borç 
okuryazarlı�ının dü�ük oldu�unu göstermi�tir. Dü�ük borç okuryazarlı�ı seviyesindeki 
bireylerin yaptıkları finansal i�lemlerde daha yüksek maliyetlerle kar�ı kar�ıya kaldıkları da 
ileri sürülmü�tür. Lusardi ve Mitchell (2009) bireylerin finansal okuryazarlıkları ve emeklilik 
planları arasındaki ili�kiyi inceledikleri çalı�malarında daha iyi derecede finansal bilgiye sahip 
bireylerin emeklilik planlaması yapmaya daha yatkın olduklarını gözlemlemi�lerdir. 

Temizel (2010) Eski�ehir’de mavi yakalı çalı�anların finansal okuryazarlıkları üzerine 
yaptı�ı çalı�masında, günlük ya�amlarını kolayla�tıracak, ya�am kalitelerini yükseltecek bilgi 
ve uygulamalara duyarlı olduklarını, di�er taraftan bu konuda yardımcı olabilecek kurumsal 
düzenlemelere eri�imde yetersiz kaldıklarını ileri sürmü�tür. Eri�imin ticari organizasyonlara 
bırakılmasının bilgilerin tek yönlü olma riskini gündeme getirmektedir. Yazara göre bu konuda 
kamunun liderli�inde ve gözetiminde ancak özel sektör kurulu�ları, tercihen finans endüstrisi 
kurumları eliyle yürütülecek finansal okuryazarlık programlarına katılanların elde edece�i 
ba�arılar, bu tür programların en önemli temsilcisi olacaktır. 

Rooij, Lusardi ve Alessie (2011) finansal okuryazarlık ve hisse senedi piyasasında i�lem 
yapma arasındaki ili�kiyi ara�tırdıkları çalı�malarında kullandıkları anketi cevaplayanların 
ço�unlu�unun bile�ik faiz, enflasyon, paranın zaman de�eri gibi temel kavramları bildiklerini 
ama daha ileri seviye sayılabilecek tahvil ve hisse senedi arasındaki farklar, faiz oranlarındaki 
de�i�imlerin tahvil fiyatlarına etkisi, temel risk da�ıtımı gibi konularda çok azının bilgi sahibi 
oldu�unu belirtmi�lerdir. Yazarlara göre daha da önemlisi finansal okuryazarlık finansal 
kararlar vermede etkilidir, dü�ük finansal okuryazarlık düzeylerindeki bireyler hisse senedi 
piyasalarında daha az sayıda ve miktarda yatırım yapmaktadırlar. Lusardi ve Mitchell (2011) 
Amerikan vatanda�ları arasında ya�lıların, kadınların, azınlıkların ve dü�ük e�itimli olanların 
dü�ük finansal okuryazarlık seviyelerine sahip olduklarını ileri sürmü�tür. Temizel ve Bayram 
(2011) Anadolu Üniversitesi ��BF ö�rencilerine yönelik yaptıkları çalı�malarında ö�rencilerin 
finansal durumlarını yönetmede kendilerini oldu�undan daha ba�arılı olarak algılamakta 
olduklarını ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesini sa�layacak program içeriklerinin 
e�itim müfredatlarında yer alması gerekti�ini ileri sürmü�lerdir. 

Sohn ve di�erleri (2012) ergenlik ça�ındaki Güney Korelilerin finansal sosyalle�me 
araçları (bilgi kaynakları), finansal tecrübeleri, parasal konulardaki tutumları, demografik 
özellikleri ve finansal okuryazarlıkları arasındaki ili�kileri test etmek için yaptıkları 
çalı�malarında; finansal sosyalle�me aracı olarak öncelikli olarak medyayı seçen ve banka 
hesapları olan deneklerin daha yüksek finansal okuryazarlık seviyelerinde olduklarını 
belirtmi�lerdir. Bunun yanında parayı bir çe�it ödül olarak gören, orta düzeyde harçlık alan 
ergenlerde de di�erlerine oranla daha yüksek finansal okuryazarlık seviyeleri gözlenmi�tir. 

Klapper, Lusardi ve Panos (2013) Rusya’da, finansal kriz döneminde dü�ük finansal 
okuryazarlı�ın etkilerini ortaya koymak için yaptıkları çalı�malarında; borçlanma oranlarının 
hızlı bir �ekilde arttı�ı bir ortamda dahi ankete katılanların sadece %41’inin bile�ik faiz 
kavramını bildiklerini, yalnızca %46’sının enflasyonla ilgi basit bir soruyu cevaplayabildi�ini 
ileri sürmü�lerdir. Ayrıca finansal okuryazarlık düzeyi yüksek bireylerin 2009’daki negatif gelir 
�okunda daha az zarar gördüklerini ortaya koymu�lardır. Steen ve MacKenzie (2013) 
Avustralya’da yaptıkları çalı�malarında finansal okuryazarlı�ın ki�ilerin evsiz kalma 
olasılıklarını azalttı�ı yönünde bulgular ileri sürmü�lerdir.Disney ve Gathergood (2013) Birle�ik 
Krallık’ta finansal okuryazarlık ve tüketici kredileri arasındaki ili�kiyi incelemek üzere 
yaptıkları çalı�malarında tüketici kredisi kullananların dü�ük finansal okuryazarlık seviyesinde 
olduklarını ve dü�ük finansal okuryazarlı�ın bireylerin finansal konularda kendine güven 
sorunlarını da beraberinde getirdi�ini belirtmi�lerdir. 

Duca ve Kumar (2014) yaptıkları çalı�malarında finansal okuryazarlı�ı yüksek bireylerin 
%3-5 oranında mortgage kredilerinin daha az iptal edildi�ini ileri sürmü�lerdir. 
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5. Yöntem ve Veri 
Çalı�mada genel olarak ö�rencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin yanında,bu 

finansal okuryazarlık düzeyleri ile demografik özellikleri arasında herhangi bir ili�kinin olup 
olmadı�ı ortaya koyulmaya çalı�ılmı�tır. Bu ba�lamda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
�ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi ��letme Bölümü ö�rencilerinin seçilen konulardaki finansal 
bilgi düzeyleri anket yöntemiyle ara�tırılmı�tır. �lgili literatürde kullanılan anketler ara�tırılmı� 
ve bunun sonucunda Lusardi’nin (2008) çalı�masında kullanmı� oldu�u anketten 
faydalanılmı�tır. Anket ö�rencilerin temel faiz, temel enflasyon, borsanın i�levine ili�kin, 
yatırım fonu, faiz oranları ile tahvil fiyatları arasındaki etkile�ime ili�kin, hisse senedi 
çe�itlendirmesine ili�kin, finansal araçların risk düzeylerine ili�kin, uzun vade getirisi, varlık 
çe�itlendirmesine ili�kin bilgilerini ölçmeyi amaçlamı�tır. Buna ek olarak aynı ankette 
demografik karakteristiklerden ö�rencilerin cinsiyetleri, kaçıncı sınıfta oldukları, kaçıncı 
ö�retim oldukları, genel not ortalamaları, anne-babalarının e�itim düzeyleri ve ortalama aylık 
hane gelirleri ö�renilmi�tir. 

Anketlerin doldurulması ile ilgili olarak, popülasyon dört sınıf ve I. ve II. ö�retim olarak 
toplam 8 gruptan olu�maktadır. Toplam ö�renci sayısı ise 448’dir. Bu grupların her birine teker 
teker ula�ılmı� ve o anda sınıfta olanlardan anketi doldurmaları istenmi�tir.Kolayda örnekleme 
yöntemi sonucunda ö�rencilerin 275 tanesi anketi doldurmu�tur. Bu ba�lamda ula�ılabilen 
örneklem, toplam popülasyonun %61,38’idir. Anketlerin doldurulması i�lemi Kasım 2013’te 
gerçekle�tirilmi�tir. 

Ö�rencilerin yukarıda sıralanan finansal konulardaki bilgi düzeylerinin, demografik 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermedi�ini ortaya koyabilmek için de�i�ken grupları 
arasındaki ili�ki bulunup bulunmadı�ını ara�tıran Ki-kare testinden faydalanılmı�tır. Di�er bir 
ifadeyle bu çalı�mada finansal bilgi türlerinin tek tek demografik özelliklerden ba�ımsız olup 
olmadı�ı test edilmi�tir.Ki-kare da�ılımı kesikli verilere uygulanıyor olmasına kar�ın sürekli bir 
da�ılımdır. Süreklilik varsayımının sa�lanması için her bir hücrede en az 5 gözlem olması 
gerekir. Bunu düzeltme yöntemlerinden birisi de kategorileri toplula�tırmaktır (Güngör ve 
Bulut, 2008). Bu çalı�mada da süreklili�in sa�lanması amacıyla kategori toplula�tırılması 
yöntemi seçilmi�tir.  

Ki-kare test istatisti�inin hesaplanmasında kullanılan formül a�a�ıdaki gibidir (Kalaycı, 
2009: 90); 
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22

−−> crαχχ ise H0 hipotezi reddedilir, HA hipotezi kabul edilir. 

 

)1)(1(;
22

−−< crαχχ ise H0 hipotezi kabul edilir, HA hipotezi reddedilir. 

Bu e�itliklerdeki (r) satır sayısını, (c) kolon sayısını, Oij gözlenen frekansları, Eij beklenen 

frekansları, )1)(1(;
2

−− crαχ ise ki-kare tablo de�erlerini göstermektedir. 

Tüm bunlara ek olarak anlamlı bir ba�ımsızlı�ın saptandı�ı durumlarda, bu farklılı�a en 

çok sebep olan kesimi ortaya koyabilmek için bu alt grupların bireysel 
2χ de�erleri de 

hesaplanmı�tır. Bu ba�lamda en büyük 
2χ ’ye sahip gruplar söz edilen farklılı�a en çok sebep 

olan gruplarken, en küçük 
2χ ’ye sahip gruplar ise farklılı�a en az sebep olan gruplardır. 

Ara�tırmanın soruları ö�rencilerle ilgili olarak a�a�ıdaki gibi sıralanabilir; 

• Temel faiz bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Temel enflasyon bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 
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• Borsanın i�levi bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Yatırım fonları bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Faiz oranlarının tahvil fiyatlarına etkisine ili�kin bilgisi demografik 
özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Hisse senedi çe�itlendirme bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Finansal araçların risk düzeyi bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Uzun vadedeki getiri bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 

• Varlık çe�itlendirme bilgisi demografik özelliklerden ba�ımsız mıdır? 
6. Bulgular 

Çalı�manın bundan sonraki kısmında yukarıda açıklandı�ı üzere uygulanan anket sonucu 
elde edilen verilerin incelenmesi ile elde edilen bulgularına yer verilecektir.  

Tablo 1: Anketi Dolduran Ö�rencilerin Demografik Özellikleri 
karakteristik n % 

Cinsiyet 
Erkek 92 33,45 
Kadın 183 66,55 

toplam 275  

Sınıf 

Birinci Sınıf 91 33,09 
�kinci Sınıf  63 22,91 
Üçüncü Sınıf 78 28,36 
Dördüncü Sınıf 43 15,64 

toplam 275  

ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 125 45,45 
�kinci Ö�retim 150 54,55 

toplam 275  

genel not ortalaması 

<2.00 42 23,08 
2.01-3.00 120 65,93 
3.01-4.00 20 10,99 

toplam 182*  

anne ya da babanın e�itim 
düzeyi 

Okuryazar de�il 10 3,65 
�lkokul 73 26,64 
Ortaokul 60 21,90 
Lise 85 31,02 
Üniversite  44 16,06 
Lisansüstü  2 0,73 

toplam 274  

aylık hane geliri 

<1.000 TL 84 30,55 
1.001 TL-2.000 TL 92 33,45 
2.001 TL-3.000 TL 61 22,18 
>3.001 TL 38 13,82 

toplam 275  

 

Tablo-1’deki veriler incelendi�inde anketi dolduran ö�rencilerin ço�unlu�unun kadın 
oldu�u; en çok anketin birinci sınıflarda, en az anketin dördüncü sınıflarda dolduruldu�u; 
birbirine yakın olmakla birlikte ikinci ö�retim ö�rencilerini a�ırlı�ının daha fazla oldu�u; 
ö�rencilerin genelinin not ortalamalarının 2.01-3.00 aralı�ında oldu�u, anne- babalarının 
e�itimlerinin a�ırlıklı olarak orta ö�retim düzeyinde oldu�u ve gelir düzeylerinin de dü�ük 
oldu�u anla�ılmaktadır. 

Buradan sonra finansal okuryazarlı�ın unsurlarının demografik özelliklere göre farklılık 
gösterip göstermedi�ini ortaya koyabilmek amacıyla uygulanmı� olan ki-kare ba�ımsızlık 
testinin (%5 anlamlılık düzeyinde) sonuçlarına yer verilmi�tir. 
������������������������������������������������������������
*Anketlerin güz yarıyılında uygulanmasından dolayı birinci sınıf ö�rencilerinin genel not ortalamaları henüz 
hesaplanmamı�tır.�
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Tablo 2: Temel Faiz Bilgisi 
100 TL’niz oldu�unu ve faiz oranının yıllık %2 oldu�unu dü�ünün. Bu �artlar altında bankaya yatırdı�ınız paranın 
tutarı 5 yıl sonra ne kadar olur? 
o 102 TL’den fazla, 
o Tam 102 TL, 
o 102 TL’den az, 
o Bilmiyorum. 

  
Do�ru Cevap 

Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 78 34,98 14 26,92 

1,229 0,268 
Kadın 145 65,02 38 73,08 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 67 30,04 24 46,15 

6,564 0,087 
�kinci Sınıf  53 23,77 10 19,23 
Üçüncü Sınıf 69 30,94 9 17,31 
Dördüncü Sınıf 34 15,25 9 17,31 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 103 46,19 22 42,31 

0,256 0,613 
�kinci Ö�retim 120 53,81 30 57,69 

        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 38 24,36 5 17,86 

0,639 0,727 2.01-3.00 100 64,10 20 71,43 

3.01-4.00 18 11,54 3 10,71 

        

Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 7 3,14 3 5,77 

3,386 0,495 
�lkokul 63 28,25 11 21,15 
Ortaokul 45 20,18 15 28,85 
Lise 71 31,84 14 26,92 
Üniversite ve Lisansüstü  37 16,59 9 17,31 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 66 29,60 18 34,62 

1,738 0,629 
1.001 TL-2.000 TL 76 34,08 16 30,77 
2.001 TL-3.000 TL 52 23,32 9 17,31 
>3.001 TL 29 13,00 9 17,31 

 
Temel faiz bilgisinin yukarıda belirtilen demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermedi�inin ara�tırıldı�ı  Tablo-2’de,bahsedilen de�i�kenler arasında anlamlı bir ili�ki 
bulunamamı� ve de�i�kenlerin birbirinden ba�ımsız oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır. Di�er 
taraftan alt gruplarda, bu soruya do�ru cevap verenlerin sayısı yanlı� cevap verenlerin 
sayısından fazladır. Buna göre ö�rencilerin genel olarak temel düzeyde faiz konusunda bilgili 
oldukları ileri sürülebilir. 
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Tablo 3: Temel Enflasyon Bilgisi 
Hesabınıza uygulanan faiz oranın yıllık %1 oldu�unu, bunun yanında yıllık enflasyon oranının %2 oldu�unu dü�ünün. 
1 yıl sonra hesabınızdaki para ile ne kadar harcama yapabilirsiniz. 
oDaha fazla, 
o Aynı miktarda, 
o Daha az, 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 62 41,06 30 24,19 

8,700 0,003 
Kadın 89 58,94 94 75,81 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 46 30,46 45 36,29 

2,611 0,456 
�kinci Sınıf  37 24,50 26 20,97 
Üçüncü Sınıf 47 31,13 31 25,00 
Dördüncü Sınıf 21 13,91 22 17,74 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 84 55,63 41 33,06 

13,983 0,000 
�kinci Ö�retim 67 44,37 83 66,94 

        
Genel Not 
Ortalaması (4.00 
üzerinden) 

<2.00 25 23,81 18 22,78 
0,864 0,649 2.01-3.00 70 66,67 50 63,29 

3.01-4.00 10 9,52 11 13,92 
        

Anne ya da 
babanın bitirdi�i 
en yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 7 4,64 3 2,42 

8,515 0,074 
�lkokul 40 26,49 34 27,42 
Ortaokul 39 25,83 21 16,94 
Lise 37 24,50 48 38,71 
Üniversite ve Lisansüstü  28 18,54 18 14,52 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 45 29,80 39 31,45 

9,167 0,027 
1.001 TL-2.000 TL 60 39,74 32 25,81 
2.001 TL-3.000 TL 32 21,19 29 23,39 
>3.001 TL 14 9,27 24 19,35 

  
Tablo-3’te temel enflasyon bilgisi üzerinde hangi demografik özelliklerin etkili oldu�u 

ortaya koyulmaya çalı�ılmı�tır. Bu do�rultuda ö�rencilerin cinsiyetleri, ö�retim �ekilleri ve 
hane gelirlerinintemel enflasyon bilgileri üzerinde etkili olabilece�i görülmektedir. Genel olarak 
incelendi�inde ise ö�rencilerin bu soruya daha çok do�ru cevap verdikleri görülmektedir. 
Di�er bir ifade ile ö�rencileri enflasyon konusunda temel düzeyde bilgilidirler. 

Tablo 4: Alt Grupların Temel Enflasyon Bilgisi ve Saptanan Demografik De�i�kenlerin �li�kilerine Katkı Düzeyleri 
  Do�ru Cevap Verenler Do�ru Cevap Veremeyenler 
  Gözlenen Beklenen �2 Gözlenen Beklenen �2 
        

Cinsiyet 
Erkek 62 50,5 2,62 30 41,5 3,19 
Kadın 89 100,5 1,32 94 82,5 1,60 

         
Ö�retim 
�ekli 

Birinci Ö�retim 84 68,6 3,46 41 56,4 4,20 
�kinci Ö�retim 67 82,4 2,88 83 67,6 3,51 

         

Ortalama 
Aylık Hane 
Geliri 

<1.000 TL 45 46,1 0,03 39 37,9 0,03 
1.001 TL-2.000 TL 60 50,5 1,79 32 41,5 2,17 
2.001 TL-3.000 TL 32 33,5 0,07 29 27,5 0,08 
>3.001 TL 14 20,9 2,28 24 17,1 2,78 
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Tablo 4’te temel enflasyon bilgisi ile cinsiyet, ö�retim �ekli ve aylık gelir arasındaki 
ba�ımlılı�a en çok neden olan alt gruplar görülmektedir. Buna göre cinsiyet faktöründe sorulan 
soruya do�ru cevap veremeyen erkekler, ö�retim �eklinde birinci ö�retimde e�itim görüp 
soruya do�ru cevap veremeyenler ve son olarak da gelir faktöründe sorulan soruya do�ru 
cevap veremeyen ve ortalama aylık hane gelirleri 3.000 TL’nin üstünde olanlar gruplar arası 
farklılı�a en çok etki etmi� olan alt gruplardır. 

Tablo5: Borsanın ��levi Bilgisi 
A�a�ıdaki ifadelerden hangisi Hisse Senedi Piyasasının (Borsa) i�levini en do�ru �ekilde tanımlar? 
o Hisse senedi getirilerinin tahmin edilmesine yarar, 
o Hisse senedi fiyatlarının artmasına sebep olur, 
o Hisse senedi almak ve satmak isteyenleri bir araya getirir, 
o  Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 54 33,54 38 33,33 

0,001 0,971 
Kadın 107 66,46 76 66,67 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 35 21,74 56 49,12 

24,938 0,000 
�kinci Sınıf  42 26,09 21 18,42 
Üçüncü Sınıf 58 36,02 20 17,54 
Dördüncü Sınıf 26 16,15 17 14,91 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 77 47,83 48 42,11 

0,881 0,348 
�kinci Ö�retim 84 52,17 66 57,89 

        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 25 19,84 18 31,03 

3,016 0,221 2.01-3.00 85 67,46 35 60,34 

3.01-4.00 16 12,70 5 8,62 

        

Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 7 4,35 3 2,63 

1,261 0,868 
�lkokul 45 27,95 29 25,44 
Ortaokul 33 20,50 27 23,68 
Lise 48 29,81 37 32,46 
Üniversite ve Lisansüstü  28 17,39 18 15,79 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 47 29,19 37 32,46 

7,436 0,059 
1.001 TL-2.000 TL 62 38,51 30 26,32 
2.001 TL-3.000 TL 36 22,36 25 21,93 
>3.001 TL 16 9,94 22 19,30 

 

Ö�rencilerin borsanın temel i�levine ili�kin bilgisinin ölçüldü�ü testin sonuçlarının 
gösterildi�i Tablo-4’te ö�rencilerin sınıflarının bahsedilen konudaki finansal okuryazarlıkları 
üzerinde etkili oldu�u görülmektedir. Genel olarak de�erlendirildi�inde alt grupların bu 
soruya daha çok do�ru cevap vermi� oldukları anla�ılmaktadır. Bu da ö�rencilerin borsaya 
ili�kin temel düzeyde bilgi sahibi oldukları ileri sürülebilir. 

Tablo 6: Alt Grupların Borsanın Temel ��levi Bilgisi ve Sınıf De�i�keninin �li�kilerine Katkı Düzeyleri 
  Do�ru Cevap Verenler Do�ru Cevap Veremeyenler 
  Gözlenen Beklenen �2 Gözlenen Beklenen �2 
        

Sınıf 

Birinci Sınıf 35 53,3 6,28 56 37,7 8,88 
�kinci Sınıf  42 36,9 0,70 21 26,1 1,00 
Üçüncü Sınıf 58 45,7 3,31 20 32,3 4,68 
Dördüncü Sınıf 26 25,2 0,03 17 17,8 0,04 
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Tablo 6’da alt grupların borsanın temel i�levi bilgisi ve sınıf de�i�keninin ili�kilerine 
katkı düzeyleri görülmektedir. Bu ba�lamda saptanmı� olan gruplar arası farklılı�a en çok 
birinci sınıfta okuyan ve soruya yanlı� cevap vermi� olan ö�rencilerin neden oldu�u ileri 
sürülebilir. 

Tablo 7: Yatırım Fonu Bilgisi 
Sizce a�a�ıdaki ifadelerden hangisi do�rudur? 
o Yatırım fonlarına yatırım yapıldı�ında, yatırılan para ilk yıl içinde çekilemez, 
o Yatırım fonları birçok varlı�a yatırım yapabilir (örne�in hem hisse senetlerine hem de borçlanma ka�ıtlarına), 
o Yatırım fonları, geçmi� performanslarına ba�lı olarak belirli bir getiri oranını garanti ederler, 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 33 35,87 59 32,24 

0,362 0,547 
Kadın 59 64,13 124 67,76 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 25 27,17 66 36,07 

4,307 0,230 
�kinci Sınıf  20 21,74 43 23,50 
Üçüncü Sınıf 33 35,87 45 24,59 
Dördüncü Sınıf 14 15,22 29 15,85 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 42 45,65 83 45,36 

0,002 0,963 
�kinci Ö�retim 50 54,35 100 54,64 

        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 13 19,40 30 25,64 

1,188 0,552 2.01-3.00 47 70,15 73 62,39 

3.01-4.00 7 10,45 14 11,97 

        

Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 4 4,35 6 3,28 

2,578 0,631 
�lkokul 26 28,26 48 26,23 
Ortaokul 21 22,83 39 21,31 
Lise 23 25,00 62 33,88 
Üniversite ve Lisansüstü  18 19,57 28 15,30 

        

Ortalama 
Aylık Hane 
Geliri 

<1.000 TL 25 27,17 59 32,24 

0,964 0,810 
1.001 TL-2.000 TL 33 35,87 59 32,24 
2.001 TL-3.000 TL 20 21,74 41 22,40 
>3.001 TL 14 15,22 24 13,11 

  
Tablo-8’deki test sonuçlarına göre ö�rencilerin yatırım fonları hakkındaki bilgileri 

herhangi bir demografik özelliklerine göre de�i�memektedir. Bu konudaki bilgi seviyelerinin 
oldukça dü�ük oldu�u ise verilen yanlı� cevapların sayısının do�ru cevapların sayısından az 
olmasından anla�ılmaktadır.1 



- 858 - 
�

�

Tablo 9: Faiz Oranı-Tahvil Fiyatı ili�kisi Bilgisi 
Faiz oranları dü�erse, tahvil fiyatları ne �ekilde tepki verir. 
o Yükselir, 
o Dü�er, 
o Aynı kalır, 
o Yukarıdakilerin hiçbiri, 
o Bilmiyorum. 

  
Do�ru Cevap 

Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 42 35,59 50 31,85 

0,425 0,515 
Kadın 76 64,41 107 68,15 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 34 28,81 57 36,31 

2,206 0,531 
�kinci Sınıf  31 26,27 32 20,38 
Üçüncü Sınıf 34 28,81 44 28,03 
Dördüncü Sınıf 19 16,10 24 15,29 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 42 35,59 83 52,87 

8,107 0,004 
�kinci Ö�retim 76 64,41 74 47,13 

        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 18 21,43 25 25,00 

1,080 0,583 2.01-3.00 58 69,05 62 62,00 

3.01-4.00 8 9,52 13 13,00 

        

Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 2 1,69 8 5,10 

5,671 0,225 

�lkokul 32 27,12 42 26,75 
Ortaokul 27 22,88 33 21,02 
Lise 32 27,12 53 33,76 
Üniversite ve 
Lisansüstü  

25 21,19 21 13,38 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 29 24,58 55 35,03 

4,290 0,232 
1.001 TL-2.000 TL 40 33,90 52 33,12 
2.001 TL-3.000 TL 31 26,27 30 19,11 
>3.001 TL 18 15,25 20 12,74 

 
 Tablo-9’a göre ö�rencilerin ö�retim �ekilleri ve sorulan soruya do�ru ya da yanlı� 
cevaplar vermeleri durumu birbiriyle ili�kilidir, di�er bir ifadeyle gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık söz konusudur. Alt grupların bu soruya daha çok yanlı� cevap verdikleri de di�er bir 
bulgudur. 

Tablo 10: Alt Grupların Faiz Oranı-Tahvil Fiyatı ili�kisi Bilgisi ve Ö�retim �ekli De�i�keninin �li�kilerine Katkı Düzeyleri 
  Do�ru Cevap Verenler Do�ru Cevap Veremeyenler 
  Gözlenen Beklenen �2 Gözlenen Beklenen �2 
        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 42 53,6 2,51 83 71,4 1,88 
�kinci Ö�retim 76 64,4 2,09 74 85,6 1,57 

Tablo 10’daki veriler ı�ı�ında ö�rencilerin ö�retim �ekilleri ve sorulan soruya do�ru ya 
da yanlı� cevaplar vermeleri durumlarındaki anlamlı farklılı�a en çok birinci ö�retimde okuyan 
ve sorulan soruya do�ru cevap verenlerin neden oldu�u görülmektedir. 
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Tablo 11: Hisse Senedi Çe�itlendirmesi Bilgisi 
“Tek bir �irketin hisse senedini satın almak, kazandıraca�ı getiri açısından hisse senedi yatırım fonu almaktan daha 
güvenlidir.” 
o Do�ru 
o Yanlı� 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 38 44,71 54 28,42 

6,996 0,008 
Kadın 47 55,29 136 71,58 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 22 25,88 69 36,32 

4,087 0,252 
�kinci Sınıf  19 22,35 44 23,16 
Üçüncü Sınıf 30 35,29 48 25,26 
Dördüncü Sınıf 14 16,47 29 15,26 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 38 44,71 87 45,79 

0,028 0,868 
�kinci Ö�retim 47 55,29 103 54,21 

        
Genel Not 
Ortalaması (4.00 
üzerinden) 

<2.00 17 26,98 26 21,49 
0,704 0,703 2.01-3.00 39 61,90 81 66,94 

3.01-4.00 7 11,11 14 11,57 
        

Anne ya da 
babanın bitirdi�i 
en yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 6 7,06 4 2,11 

12,636 0,013 
�lkokul 20 23,53 54 28,42 
Ortaokul 15 17,65 45 23,68 
Lise 22 25,88 63 33,16 
Üniversite ve Lisansüstü  22 25,88 24 12,63 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 23 27,06 61 32,11 

4,150 0,246 
1.001 TL-2.000 TL 24 28,24 68 35,79 
2.001 TL-3.000 TL 24 28,24 37 19,47 
>3.001 TL 14 16,47 24 12,63 

  
Ö�rencilerin hisse senedi çe�itlendirmesi konusundaki bilgileri ile demografik 

özellikleri arasındaki ili�kiyi test eden Tablo-11’e göre cinsiyet bu konuda anlamlı bir �ekilde 
belirleyici bir faktördür. Di�er taraftan da anne-baba e�itimindede aynı �ekilde anlamlı bir 
ili�kini varlı�ından söz etmek mümkündür. Bu konuda ayrıca ö�rencilerin bu konuda daha 
fazla yanlı� cevap verdikleri de gözlenebilmektedir. 

Tablo 12: Alt Grupların Hisse Senedi Çe�itlendirmesi Bilgisi ile Cinsiyet ve Anne-Baba E�itimi De�i�kenlerinin 
�li�kilerine Katkı Düzeyler 

  Do�ru Cevap Verenler Do�ru Cevap Veremeyenler 
  Gözlenen Beklenen �2 Gözlenen Beklenen �2 
        

Cinsiyet 
Erkek 38 28,4 3,25 54 63,6 1,45 
Kadın 47 56,6 1,63 136 126,4 0,73 

        
Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek 
okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 6 3,1 2,71 4 6,9 1,22 
�lkokul 20 22,9 0,37 54 51,1 0,16 
Ortaokul 15 18,5 0,66 45 41,5 0,30 
Lise 22 26,3 0,70 63 58,7 0,31 

Üniversite ve Lisansüstü  22 14,2 4,28 24 31,8 1,91 
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Tablo 12’ye göre ö�rencilerin cinsiyetleri ve sorulan soruya do�ru ya da yanlı� cevaplar 
vermeleri durumlarındaki anlamlı farklılı�a en çok sorulan soruya do�ru cevap veren 
erkeklerin neden oldu�u görülmektedir. Anne-babanın e�itimi ve sorulan soruya do�ru ya da 
yanlı� cevaplar vermeleri durumlarındaki anlamlı farklılı�a en çok anne-babası üniversite ve 
lisansüstü e�itim almı� ve soruya do�ru yanıt vermi� olanların katkı yaptı�ı anla�ılabilir. 

Tablo 13: Finansal Varlıkların Risklili�i Bilgisi 
“Hisse senetleri tahvillerden daha risklidir” 
o Do�ru 
o Yanlı� 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 38 36,19 54 31,76 

0,571 0,450 
Kadın 67 63,81 116 68,24 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 28 26,67 63 37,06 

4,296 0,231 
�kinci Sınıf  25 23,81 38 22,35 
Üçüncü Sınıf 36 34,29 42 24,71 
Dördüncü Sınıf 16 15,24 27 15,88 

        
Ö�retim 
�ekli 

Birinci Ö�retim 48 45,71 77 45,29 
0,005 0,946 

�kinci Ö�retim 57 54,29 93 54,71 
        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 18 23,38 25 23,36 

0,010 0,995 2.01-3.00 50 64,94 70 65,42 

3.01-4.00 9 11,69 12 11,21 

        
Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek 
okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 2 1,90 8 4,71 

2,768 0,597 

�lkokul 27 25,71 47 27,65 
Ortaokul 24 22,86 36 21,18 
Lise 31 29,52 54 31,76 

Üniversite ve Lisansüstü  21 20,00 25 14,71 

        

Ortalama 
Aylık Hane 
Geliri 

<1.000 TL 27 25,71 57 33,53 

2,424 0,489 
1.001 TL-2.000 TL 40 38,10 52 30,59 
2.001 TL-3.000 TL 23 21,90 38 22,35 
>3.001 TL 15 14,29 23 13,53 

  
Tablo-13’teki test sonuçlarına göre ö�rencilerin finansal araçların risk düzeyleri 

hakkındaki bilgileri herhangi bir demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
�ekilde de�i�memektedir. Bunun yanında bu konuda alınan yanlı� cevap sayısı do�ru cevap 
sayısından fazladır. 
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Tablo 14: Uzun Vade Getirisi Bilgisi 
10-20 yıllık gibi uzun vadede hangi varlık daha yüksek getiri sa�lar? 
o Tasarruf hesabı 
o Tahvil, 
o Hisse senedi, 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 30 40,00 62 31,00 

1,985 0,159 
Kadın 45 60,00 138 69,00 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 27 36,00 64 32,00 

3,980 0,264 
�kinci Sınıf  13 17,33 50 25,00 
Üçüncü Sınıf 26 34,67 52 26,00 
Dördüncü Sınıf 9 12,00 34 17,00 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 33 44,00 92 46,00 

0,088 0,767 
�kinci Ö�retim 42 56,00 108 54,00 

        
Genel Not 
Ortalaması (4.00 
üzerinden) 

<2.00 8 16,67 35 25,74 
2,741 0,254 2.01-3.00 36 75,00 84 61,76 

3.01-4.00 4 8,33 17 12,50 
        

Anne ya da 
babanın bitirdi�i 
en yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 4 5,33 6 3,00 

6,777 0,148 
�lkokul 18 24,00 56 28,00 
Ortaokul 14 18,67 46 23,00 
Lise 20 26,67 65 32,50 
Üniversite ve Lisansüstü  19 25,33 27 13,50 

        

Ortalama Aylık 
Hane Geliri 

<1.000 TL 26 34,67 58 29,00 

2,634 0,452 
1.001 TL-2.000 TL 21 28,00 71 35,50 
2.001 TL-3.000 TL 15 20,00 46 23,00 
>3.001 TL 13 17,33 25 12,50 

 
Tablo-14’teki sonuçlara göre ö�rencilerin uzun vadedeki getiriye ili�kin bilgileri 

demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir �ekilde de�i�memektedir. Ayrıca 
bu konuda da alınan yanlı� cevap sayısı do�ru cevap sayısından fazladır. 
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Tablo 15: Varlık Çe�itlendirmesi Bilgisi 
Yatırımcının parasıyla farklı varlıklar alması, onun para kaybetme riskini: 
o Arttırır, 
o Azaltır, 
o De�i�tirmez, 
o Bilmiyorum. 

  Do�ru Cevap Verenler 
Do�ru Cevap 
Veremeyenler �2 p 

  n % n % 
        

Cinsiyet 
Erkek 21 29,58 71 34,80 

0,646 0,421 
Kadın 50 70,42 133 65,20 

        

Sınıf 

Birinci Sınıf 15 21,13 76 37,25 

6,409 0,093 
�kinci Sınıf  18 25,35 45 22,06 
Üçüncü Sınıf 25 35,21 53 25,98 
Dördüncü Sınıf 13 18,31 30 14,71 

        

Ö�retim �ekli 
Birinci Ö�retim 32 45,07 93 45,59 

0,006 0,940 
�kinci Ö�retim 39 54,93 111 54,41 

        
Genel Not 
Ortalaması 
(4.00 
üzerinden) 

<2.00 18 32,14 25 19,53 

4,908 0,086 2.01-3.00 30 53,57 90 70,31 

3.01-4.00 8 14,29 13 10,16 

        

Anne ya da 
babanın 
bitirdi�i en 
yüksek okul 
derecesi 

Okuryazar de�il 2 2,82 8 3,92 

2,642 0,619 
�lkokul 21 29,58 53 25,98 
Ortaokul 17 23,94 43 21,08 
Lise 17 23,94 68 33,33 
Üniversite ve Lisansüstü  14 19,72 32 15,69 

        

Ortalama 
Aylık Hane 
Geliri 

<1.000 TL 16 22,54 68 33,33 

10,178 0,017 
1.001 TL-2.000 TL 33 46,48 59 28,92 
2.001 TL-3.000 TL 17 23,94 44 21,57 
>3.001 TL 5 7,04 33 16,18 

  
Ö�rencilerin varlık çe�itlendirmesi bilgileriyle sahip oldukları demografik özellikleri 

arasındaki ba�lantıyı ortaya koymak amacıyla yapılan testin sonuçları Tablo-
15’tegörülmektedir. Buna göre ö�rencilerin bu konudaki finansal okuryazarlıkları ile hane 
gelirleri arasında anlamlı bir ili�kiden bahsetmek mümkündür. Di�er taraftan ö�renciler bu 
soruya büyük oranda yanlı� cevap vermi�lerdir. 

Tablo 16: Alt Grupların Varlık Çe�itlendirmesi Bilgisi ile Ortalama Aylık Hane Geliri De�i�keninin �li�kisine Katkı 
Düzeyleri 

  Do�ru Cevap Verenler Do�ru Cevap Veremeyenler 

  Gözlenen Beklenen �2 Gözlenen Beklenen �2 
        

Ortalama 
Aylık Hane 
Geliri 

<1.000 TL 16 21,7 1,50 68 62,3 0,52 

1.001 TL-2.000 TL 33 23,8 3,56 59 68,2 1,24 

2.001 TL-3.000 TL 17 15,7 0,11 44 45,3 0,04 

>3.001 TL 5 9,8 2,35 33 28,2 0,82 

  
Tablo 16 incelendi�inde ö�rencilerin varlık çe�itlendirmesi konusundaki finansal 

okuryazarlıkları ile hane gelirleri arasında anlamlı farklılı�a en çok ortalama aylık hane gelirleri 
1.000 TL ile 2.000 TL arasında de�i�en ve soruya do�ru cevap verenlerin katkı yaptı�ı 
görülmektedir. 
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 Sonuç ve Öneriler 

Finansal okuryazarlık özet olarak bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca 
de�erlendirip, bütçelerini do�ru yönetebilme yetkinli�ine sahip olabilmesidir. Bireylerin 
finansal okuryazarlıkları gerek piyasaların gerek de tümüyle ülke ve dünya ekonomisinin 
etkinli�i açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalı�mada ö�rencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile finansal okuryazarlı�ın 
bireylerin demografik özellikleri ile ili�kili olup olmadı�ı, i�letme bölümü ö�rencilerine 
uygulanan anket sonucu elde edilen verilere ki-kare ba�ımsızlık testi uygulanarak ortaya 
koyulmaya çalı�ılmı�tır.  

Bulgular incelendi�inde yalnızca faiz, enflasyon ve borsanın i�levine ili�kin sorularda 
gözlemlenen do�ru cevap sayısı, yanlı� cevap sayısından fazladır. Lusardi’ye (2008) göre bu 
soruların temel finansal okuryazarlı�ı ölçtü�ü bilgisiyle, ankete katılan ö�rencilerin yalnızca 
temel düzeyde finansal okuryazar oldukları sonucu çıkarılabilir. Di�er taraftan da ileri düzeyde 
ise finansal okuryazar de�illerdir.Ara�tırmanın yapıldı�ı bölümünders programının 
Türkiye’deki di�er i�letme bölümü ders programlarından çok da farklı olmadı�ı bilgisi ı�ı�ında, 
tüm i�letme bölümü ders programlarının hazırlanmasında ve yeniden yapılandırılmasında 
ö�rencilerin finansal okuryazarlıklarını do�rudan ilgilendiren, ba�ta finans olmak üzere, iktisat 
ve muhasebe gibi derslerin a�ırlıklarının ve içeriklerinindikkatlice ele alınması önerilebilir. 
Vatanda�ların finansal okuryazarlıklarının genel ekonomiye olan etkileri göz önüne 
alındı�ında, i�letme bölümü gibi programları do�ası gere�i finansal okuryazar mezunlar 
vermesi beklenen bölümlerin önemi daha rahat anla�ılacaktır. 

Yapılan ki-kare ba�ımsızlık testi sonucunda cinsiyet finansal okuryazarlık unsurlarının 
üçünde etkiliyken ö�retim �ekli ve hane geliri ise iki�er tanesinde etkili demografik de�i�kenler 
olarak kar�ımıza çıkmı�tır. Bu ba�lamda ortaya koyulmu� olan ara�tırma sorularının cevapları 
�u �ekilde sıralanabilir; 

• Temel enflasyon bilgisi cinsiyet faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

• Temel enflasyon bilgisi ö�retim �ekli faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

• Temel enflasyon bilgisi ortalama aylık hane geliri faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

• Borsanın i�levi bilgisi cinsiyet faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

• Faiz oranlarının tahvil fiyatlarına etkisine ili�kin bilgisi ö�retim �ekli faktöründen 
ba�ımsız de�ildir. 

• Hisse senedi çe�itlendirme bilgisi cinsiyet faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

• Varlık çe�itlendirme bilgisi ortalama aylık hane geliri faktöründen ba�ımsız de�ildir. 

Sınıf, genel not ortalaması ve anne-babanın e�itim düzeylerinin finansal okuryazarlık 
kavramıyla ili�kisiz çıkması ara�tırmanın ilgi çekici bulgularından biridir. Normal �artlar 
altında ö�rencilerin ilk yıllarından itibaren finansal okuryazarlıklarını arttırması beklenen 
iktisat ve finans dersleri almalarından dolayı, yıllar içinde finansal okuryazarlıklarının artması 
beklenebilir. Aynı �ekilde not ortalaması yüksek olanların bahsedilen dersleri daha iyi 
ö�rendi�i varsayımı altında finansal okuryazarlıklarının genel not ortalaması yükseldikçe 
artması beklenebilir. Son olarak da daha fazla gelir sahibi bireylerin veya ailelerin yatırım 
i�leriyle daha iç içe olaca�ı dü�ünülürse, yüksek gelirli ailelerin çocuklarının da yüksek finansal 
okuryazarlık seviyelerinde olması beklenebilir. Ancak yukarıda da açıklandı�ı üzere bahsedilen 
demografik özellikler hiçbir finansal bilgi türü ile ba�ımlı bulunamamı�tır. 
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