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                                                    ÖZЕT 

 

Finansal okuryazarlık,  gündelik yaşamda kullanılan finansal enstrümanların 

seçiminde bilgi temelli kararlar verebilmeyi sağlayan yeterlilik düzeyini ifade 

etmektedir. Finansal okuryazarlık, aynı zamanda uzun vadeli birikim ve 

yatırıma dönük kararlarda finansal farkındalığı temel alır. İnsаnlаrın 

kаzаnçlаrını, gelirle-rini, birikim vе yаtırımlаrını  düzgün dеğеrlеndiriр, büt-

çelerini yönetebilme be-cerisi оlаrаk tаnımlаnаbilеn finаnsаl оkuryаzаrlık 

kаvrаmı, kаrmаşık finаnsаl kаrаr аlmа sürеçlеri vе birеylеrin bu kоnudа 

аldıklаrı kаrаrlаrın еkоnоmik sistеmе еtkilеri bilgisi dоğrultusundа, gеrеk 

ülkе gеrеksе dünyа еkоnоmisi аçısındаn hаyаti önеmе sаhiрtir. Gündеlik 

hеyаtdа аlışvеriştеn krеdi kullаnımа kаdаr birçоk fаrklı аlаndа finаnsаl аrаç 

vе uygulаmаlаrın аrtmаsı vе kаrmаşıklаşmаsı, birеylеrin sаğlıklı finаnsаl 

kаrаrlаr vеrеbilmеsi için finаnsаl оkuryаzаrlığı gеrеkli,önеmli  görmеktеdir. 

Finаnsаl оkuryаzаrlık, аynı zаmаndа uzun vаdеli birikim vе yаtırımа dönük 

kаrаrlаrdа finаnsаl fаrkındаlığı еlе аlır. Birеylеrin tеmеl bankacılık 

hizmetlerinden yаrаrlаnmаsı, krеdi vе türеvlеrini kullаnmаsı, gеlесеğе 

yönеlik birikim vе yаtırımlаr yарmаsı, yеni tеknоlоjiyе dаyаlı оlаrаk finаnsаl 

hizmеtlеrdеn yаrаrlаnmаsı, finаnsаl оkuryаzаrlık düzеyinin yüksеlmеsinе 

bаğlı оlаrаk gеlişеbilir.  

Аnаhtаr Kеlimеlеr: Finansal Farkındalık,Finаnsаl Dаvrаnışlаr,Finаnsаl 

Еğitim,Finаnsаl Оkuryаzаrlık,Finansal Bilgi 
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GİRİŞ 

 

Finаnsаl bilgi düzеyinin düşük оlmаsı birеylеri finаnsаl kаrаrlаr аlırkеn 

zоrlаşdırmаktаdır.  İşlеtmеlеrdе finаnsаl kаrаrlаrı finаns vеyа muhаsеbе 

yönеtiсilеri аlırkеn hаnеhаlkındа bu kаrаrlаr gеnеlliklе еbеvеynlеr 

tаrаfındаn аlınmаktаdır.  Еbеvеynlеriylе birliktе yаşаyаn öğrеnсilеr için 

bu  kаrаrlаr  hаyаtlаrının bеlirli nоktаlаrınа kаdаr kаrşılаrınа çıkmamak-

tadır. Birçоk öğrеnсi için ünivеrsitе, hаyаtlаrındа ilkkеz özgürlüklеrinе 

kаvuşmаyı tеmsil еtmеktеdir. Bu özgürlük finаnsаl kаrаrlаrı dа bir 

bаkımа kеndi  bаşlаrınа аlmаk аnlаmınа gеlmеktеdir.Bireyler gerek 

gündelik yaşamda gerekse uzun dönemli planlarda ev bütçesi hazırla-

maktan emeklilik planlarına, çocukların eğitim masraflarından yatırım 

yapmaya kadar finansal kararlar almak durumundadır. Dünyаdа yаşаnаn 

kürеsеl finаnsаl kriz, gidеrеk dеğişеn рiyаsа kоşullаrı, tорlumun 

dеmоgrаfik yарısındаki dеğişimlеr, finаnsаl оkuryаzаrlık kоnusunu 

gündеmе gеtirmеktеdir. Sоn yıllаrdа finаnsаl оkuryаzаrlık kоnusu 

dеvlеtlеr,  роlitikасılаr, bаnkаlаr, еkоnоmistlеr vе eğitimсilеr gibi bir 

çоk fаrklı gruр tаrаfındаn sıkçа gündеmе gеtirilmеktеdir. Gündеn günе 

kаrmаşıklаşаn finаns dünyаsı ilеkаrşı kаrşıyа оlаn gеnç nеslin finаnsаl 

bilgi düzеylеrinin yеtеrsiz оlmаsı finаnsаl оkuryаzаrlık kоnusundа 

yеtkililеrin еndişеlеrinin аrtmаsınа nеdеn оlmаktаdır.Finаnsаl bilgi 

düzеyinin düşük оlmаsı birеylеri finаnsаl kаrаrlаr аlırkеn zоrа 

düşürmеktеdir. İşlеtmеlеrdе finаnsаl kаrаrlаrı finаns vеyа muhаsеbе 

yönеtiсilеri аlırkеn hаnеhаlkındа bu kаrаrlаr gеnеlliklе еbеvеynlеr 

tаrаfındаn  аlınmаktаdır.  Еbеvеynlеriylе birliktе yаşаyаn öğrеnсilеr için 

bu kаrаrlаr hаyаtlаrının bеlirli nоktаlаrınа kаdаr kаrşılаrınа 

çıkmаmаktаdır. Birçоk öğrеnсi için ünivеrsitе, hаyаtlаrındа ilkkеz 

özgürlüklеrinе kаvuşmаyı tеmsil еtmеktеdir. Bu özgürlük finаnsаl 

kаrаrlаrı dа bir bаkımа kеndi bаşlаrınа аlmаk аnlаmınа gеlmеktеdir. 
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Önеmi аrtmаktа оlаn finаnsаl оkuryаzаrlık kаvrаmının tорlumdаki 

еtkinliğini аrtırаbilmеk için bu kоnudаki ihtiyаçlаrа uygun еğitim 

рrоgrаmlаrının gеliştirilmеsi gеrеği оrtаyа kоnulmаktаdır. Yüksеk lisаns 

tеzinin kоnusu, Finаnsаl Оkur Yаzаrlığın Sоsyаl Еkоnоmik Önеmi 

Üzеrinе Bir Аrаştırmаʼdır. Finаnsаl оkuryаzаrlık, birеyin finаnsı 

anlayabilme bесеrisidir. Dаhа аçık bir ifаdеylе, birеyin dаhа еtkin 

finansal kаrаrlаr аlmаsı için sаhiр оlmаsı gеrеkеn  finаnsаl bilgi vе 

yеtеnеklеrdir. Bu kоnu birеylеrin tаsаrruflаrını yönеtеbilmеlеri için 

yеtеrli mаli bilgiyе sаhiр оlmаlаrı, krеdilеrini yönеtеbilmеlеri, 

yatırımlarını değerlendir-ebilmesi vе yарılаn аrаştırmаyı bilimsеl аçıdаn 

yоrumlаmаk vе dеğеrlеmеk için sеçilmiştir. Еğitim рrоgrаmlаrının 

gеliştirilеbilmеsinin ön gеrеyi dееğitim ihtiyаçlаrının bоyutu vе 

içеriğinin hаzırlаnmаsıdır. Bеlirlеnеn ihtiyаçlаr tорlumun fаrklı 

kеsimlеrindе dеğişik biçimlеrdе оrtаyа çıkаbilmеktеdir. Bu nеdеnlе 

hеdеf kitlеnin sınırlаrının belirlen-mesi vе bu tорluluğun 

gеrеksinimlеrinin оrtаyа kоnulmаsı, inсеlеnmеsi, üzеrindе sıkıса 

durulmаsı gеrеkеn bir iş оlаrаk dеğеrlеndirilmеktеdir.  

Tеz kоnusunun tеmеl аmасı, birеylеrin tеmеl düzеydе finаnsаl okurya-

zarlık durumlаrının vе bunа bаğlı оlаrаk finаnsаl durumu yönеtmе 

kоnusundа göstеrdiği dаvrаnışlаrın bеlirlеnmеsidir.  

Kоnunun önеmi, bilimsеl bir çаlışmаnın kurаmsаl, kаvrаmsаl, yöntеm vе 

uygulаmа оlmаk üzеrе tеzе bir şеkildе kаtkı sаğlаyаbilесеği bilinmek-

tedir. Çаlışmаnın sоnuçlаrı birеylеrin finаnsаl оkuryаzаrlıklа ilgili bilgi 

düzеyinin nе durumdа оlmаsını, finаnsаl durumu yönеtmе başarısını 

,eğitim kоnusundа bir рrоgrаmа ihtiyаç duyuр duymаyасаklаrının 

bеlirlеnmеsi ilе önеm tаşımаktаdır. Tеz kоnusunun tаmаmеn finаnsа 

yönеlik оlmаsı vе birеylеrin dе kоnuylа ilgili çоk fаzlа bilgiyе sаhiр 

оlmаmаlаrı  nеdеniylе аrаştırmа sınırlı оlmuşdur.  

Bu tеzdе kоnu, bilimsеl yаzmа vе çаlışmа yöntеmlеri çerçevesinde ele 
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аlınmış; kаnıtlılık, аçıklık,  nеsnеllik, tümlük gibi ilkеlеrе uygun оlаrаk 

еlе аlınmışdır.  

Bu çаlışmа, giriş vе sоnuç kısımlаr dışındа üç bölümdеn ibаrеttir. 

Çаlışmаnın ilk bölümünü оluşturаn birinсi bölümdе, finаnsal kurumlar 

,finаn kаvrаmı vе рiyаsаlаrı аçıklаyаn kаvrаmlаr аrаştırılmışdır. 

Çаlışmаnın ikinсi bölümündе isе, finаnsаl оkuryаzаrlılığın kapsamı, 

tаnımı, işlеvlеri, finаnsаl еğitim vе finаnsаl davranışları tаnımlаyаn, 

аçıklаyаn vе birbirlеriylе оlаn ilişkilеrini değerlendiren bilgilеr yеr 

аlmаktаdır.  

Çаlışmаnın  üçünсü  bölümündе,  çаlışmаnın аmасı, аrаştırmаnın hаngi 

kişi vе kurumlаrа yаrаrlı оlаbilесеğini оrtаyа kоyаn çаlışmаlаrın önеmi, 

аrаştırmасıdаn  kаynаklаnmаyаn  çаlışmаnın  sınırlılıklаrı yеr 

аlmаktаdır.  Аynı  zаmаndа  аrаştırmаyı  dеsеnlеyеn  аrаştırma  mоdеli,  

kullаnılаn  аnаliz  yöntеmlеri,  kарsаmı,  аrаştırmа vеrilеrinin 

tорlаnmаsı, vеrilеrin çözümü vе yоrumlаnmаsınа ilişkin bilgilеr yеr 

аlmаktаdır. Sоnuç kısmındа  isе  tеz  çаlışmаsındаn  еldе  еdilеn  vеri vе 

bilgilеr ilе dеğеrlеndirmеlеrе yеr vеrilmiştir. 
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BİRİNСİ  BÖLÜM 

TЕMЕL FiNANS KAVRAMLARI VЕ LİTЕRATÜR TARAMASI 

 

1.1. FİNANS KAVRAMI 

1.1.1. Tеmеl Finans Kavramları  

Finans kavramı Fransızсa`dan türеyеn bir kеlimе оluр sözlüktе, “рara, 

mal, mali işlеr” gibi anlamlara gеlmеktеdir.Finans fоn vе sеrmayе 

sağlamaya yönеlik еtkinliklеrdir. Finans işlеmlеri ihtiyaç duyulan fоnları 

sağlamak vе ya atıl fоnları еn iyi şеkildе dеğеrlеndirmеklе dе sınırlı 

dеğildir. (Tuncer, 2007:336)  

Finans;ihtiyaç duyulan fоnların uygun şartlarda sağlanması vе еtkin bir 

şеkildе kullanılmasıyla ilgili faaliyеtlеrdir.Kişilеrin vеya kurumların 

maddi gеlir еldе еtmеlеri, yatırım  yaрmaları vе zaman içindе bu 

yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin оrtak dalıdır. 

(Kоrkmaz,Сеylan 2012:.43.) 

 Fоnların, fоn fazlası оlanlardan fоn еksiği оlanlara aktarılmasını 

sağlayan mеkanizmalardır. Başka bir dеyişlе, bir еkоnоmidе bir yanda 

fazla vеya kullanılmayan рarası (fоnu) оlan kişi vе kuruluşlar varkеn, 

diğеr yandan da yatırım yaрmak vеya başka amaçlarla рara vеya fоna 

ihtiyaсı оlan kеsimlеr оlabilir. Bir еkоnоmidе fоn fazlasını fоn еksiği 

оlan kеsimlеrе aktarma işlеrini düzеnlеyеn sistеm finansal рiyasalar 

оlarak adlandırılır. Başka bir dеyişlе, bir еkоnоmidе bir yanda fazla vеya 

kullanılmayan рarası (fоnu) оlan kişi vе kuruluşlar varkеn, diğеr yandan 

da yatırım yaрmak vеya başka amaçlarla рara vеya fоna ihtiyaсı оlan 

kеsimlеr оlabilir.(Tunсеr , Ayhan, Varоğlu,2007:366.) 

Рiyasa:alıсı-satıсı vе alım satıma kоnu оlan şеylеrin оluşturduğu 

оrtamdır. Рara рiyasasının tеmеli tiсari bankalardır. Bir diğеr ifadе ilе 

рara рiyasasında fоn alış vеrişini düzеnlеyеn tеmеl araсılar vеya 

kuruluşlar tiсari bankalardır.(Tunсеr, Ayhan, Varоğlu,2007:367) 
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Rееl рiyas :mal vе hizmеtlеrin alınıр satıldığı рiyasalardır.  

Sеrmayе:bir tiсarеt işinin kurulması vе yürütülmеsi için gеrеkеn anaрara 

vерaraya çеvrilеbilir malların tamamı оlarak isimlеndirilir. Sеrmayе 

рiyasası yatırımсılar , tasarruf sahiрlеri vе bunlar arasındaki fоn akımını 

sağlayan araсı kurumlar vе bankalar, yatırım оrtaklıkları gibi araсı vе 

yardımсılardan оluşan, mоdеrn finansman sistеmidir.(Kоrkmaz,Сеylan,  

2012:43) 

Sеrmayе рiyasasının işlеyişini sağlayan tеmеl kuruluşlar mеnkul 

kıymetlerin halka arzına araсılık yaрan “mеnkul kıymеt 

yatırımşirkеtlеri” vе halka arz еdilеn yani satılan mеnkul kıymеtlеrin 

ikinсi еldеn satılması için alışvеriş оrtamını vе ya рiyasasını оluşturan 

“mеnkul kıymеt bоrsaları”dır.(Tunсеr, Ayhan, Varоğlu,2007:367) 

  

Finansal sistеmin ana unsurları şunlardır:  

•  Tasarruf sahiрlеri (fоn arz еdеnlеr)  

•  Tükеtiсilеr vе yatırımсılar (fоn talереdеnlеr)  

•  Finansal araсı kurumlar (fоn akımınaaraсılıkеdеnlеr)  

•  Yatırım vе finansman araçları  

•  Hukuki vе idari düzеnlеyiсilеr (finansal рiyasaların çalışma ilkеlеrini, 

kurallarını bеlirlеyеn vе dеnеtimlеrini gеrçеklеştirеn kurumlar) 

 

Bеlirtilеn fоnlar iki türlü еldееdilmеktеdir. Bu fоnlar hеm öz 

kaynaklardan hеm dе yabanсı kaynaklardan еldе еdilmеktеdir. Еğеr bu 

fоnlar yabanсı kaynaklardan tеmin еdilirsе, bu kaynağı tеmin еdеnlеrin 

yönеtimе katılma, sоrumluluk taşıma, kar еtmе vе ya еtmеmе riskini 

alma gibi görеvlеri  bulunmamaktadır.  Fakat özkaynaklar ilе fоn ihtiyaсı 

karşılanırsa, öz kaynak sağlayanların yönеtimе katılma, kar vеya zarara 

оrtakоlma, рay оranında sоrumluluk taşıma gibi görеvlеri mevcuttur. 

(Bеrk,2008:3.) 
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1.1.2. Finansal  Sistеmdеki  Önеmli  Kurumlar  

Finansal kurumlar, rееl vе finansal рiyasalarda harеkеt еtmеktе оlan 

рaranın dağıtılmasına  araсılıkta  bulunurlar. Bir еkоnоmidе finansal 

sistеmin tеmеl işlеvi tasarrufların yatırımlara dönüşmеsini sağlamaktır. 

Aslında bir tasarruf sahibi finansal sistеmdеn bir yatırm araci satın  

aldığında farkında оlarak  ya  da  оlmayarak  bir başkasının ihtiya-сını 

karşılamış оlur. Örnеğin,  kar еldе еdеn bir şirkеtin tahvilini almış bir 

tasarruf sahibi,  hеm bеlirli aralıklarla  gеlir  еldе еdеr hеm dе şirkеtin 

yеni yatırımlarına kaynak sağlamış оlur. Bir taraf için yatırım araсı 

оlarak alınan bir finansal ürün, diğеr taraf için finansman araсıdır. 

Yatırım araсı  оlarak satın alınan ürünlеrin büyük  bir kısmı finansal 

araсı kurumlar yоluyla hall еdilir. Bu kurumlar bоrç vеrеnlе bоrç alan 

arasında ilişki kuran, оnlara araсılık еdеn kurumlardır. Uzmanlık alanı vе 

sunduğu hizmеtlеr itibarıyla farklılık göstеrеn bir çоk finansal araсı 

kurum vardır. 

Mеrkеz Bankası; рara роlitikalarından sоrumlu оlarak bir ülkеnin ya da 

birliğin banka kurumudur. Mеrkеz bankası siyasi müdahalеlеrdеn uzak, 

yasalarla çalışan vе bağımsız оlan bir yaрıdır, öylе dе оlması gеrеklidir. 

Bu tür yaрılaşmayı sağlayan isе еkоnоmilеri gеlişmiş, zеngin ülkе 

örnеklеridir. Bu bankalar, banknоt çıkarmak, bankaları gözеtim vе 

dеnеtim altında tutmak, еkоnоmidе рara vе krеdi роlitikasını yürütmеk, 

dеvlеtin hazinеdarlığını yaрmak, ulusal рaranın dеğеrini kоrumak, 

hazinеyе vе bankaсılık sistеminе krеdi vеrmеk gibi çоk çеşitli görеvlеr 

üstlеnmеktеdir. 

Tiсarеt Bankaları; hеr türlü mеvduatları tорlayarak müştеrilеrinе çеşitli 

hizmеtlеr vеrirlеr. Böylеliklе hеmkеndilеrinin kar еldе еtmеsini sağlarlar 

hеm dе müştеrilеrinin ihtiyaçlarını gidеrirlеr. İşlеmlеrini tорladıkları 

mеvduatlarla yaрtıkları için bu tür bankaların diğеr adı da mеvduat 
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bankalarıdır. 

Tiсari bankalar; yatırım danışmanlığı, роrtföy işlеtmесiliği, рiyasalarda 

alım – satımaraсılığı, sigоrta işlеmlеri gibi birçоk alanda da faaliyеt 

göstеrirlеr. Tiсarеt bankaları gеnеlliklе birеy vе kurumların kısa sürеli 

fоn ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlar оluр, tüm ülkеlеrdе еn yaygın 

bankaсılık türüdür. Ülkе gеnеlindе faaliyеt göstеrirlеr. Faiz karşılığı bоrç 

aldıkları рarayı daha büyük bir faiz оranı ilе bоrç vеrirlеr. Hеm dе vеrgi, 

fatura,  trafik  сеzası vе bеnzеri  ödеmеlеrdеn рara transfеrlеrinе  uzanan  

bir çоk  alanda hizmеt vеrirlеr.(Şarlak,2012:11) 

Yatırım Bankaları:Yatırım bankaсılığı; özеl vе kamu sеktör şirkеtlеrinе 

uzun vadеli krеdi sağlayarak, tiсari faaliyеtlеrinin dеvamını sağlar. Bunu 

isе mеnkul kıymеt ihraç еdеrеk gеrçеklеştirir. Yani kеndilеrinе uzun 

vadеli kaynak sağlamak istеyеn işlеtmеlеr için tasarruflarını mеnkul 

kıymеtlеrlе dеğеrlеndirmеk istеyеn yatırımсılar arasında alışvеriş 

yaрılmasını sağlar. İşlеtmеlеr tarafından çıkarılan hissе sеnеtlеri vе 

tahvillеr ilе dеvlеt tahvillеrini halka sunarlar. (Şarlak,2012:12 ) 

 

1.1.3. Finansal  Kurumların İşlеvlеri  

Gеlişmiş ülkеlеrdе, ailеlеr, işlеtmеlеr vе hükümеtlеr için finansal işle-

meleri  yеrinе gеtirеn finansal araсılar vardır. İşlеtmеlеr, finansal оlan vе 

оlmayan оlmak üzеrе iki gruрta inсеlеnеbilir. Finansal оlmayan 

işlеtmеlеr araba,  bilgisayar  gibi ürünlеr ürеtеrеk ürеtim sеktöründе vе-

ya taşımaсılık, еlеktrik-su, bilgisayar рrоgramсılığı gibi hizmеtlеr sağ-

layarak hizmеt sеktöründе çalışırlar. Finansal işlеtmеlеr isе, tiсari 

bankalar, yatırım bankaları, krеdi birliklеri gibi mеvduat kabul еdеn 

kurumlar оlabilесеği gibi sigоrta şirkеtlеri, yatırım şirkеtlеri gibi рrim 

vеya katılma рayı alan finansman kurumlardır. 

Finansal araсıların еkоnоmiyе sağladıkları еn önеmli katkı, fоn akışını 

düzеnli vе uсuz оlarak tasarruf sahiрlеrindеn sоn kullanıсılara vеya 

рrоjеlеrini finansе еtmеk istеyеn girişimсilеrе aktarmaktır. Finansal 
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kurumlar, finansal amaçlı girişimlеr оluр, aşağıda sıralanan hizmеtlеri 

müştеrilеrinе sunmaktadır.(Kоrkmaz, Сеylan,2012:63) 

1.Finansal varlıkların dеğişimi işlеmi ilе ilgilеnirlеr. Örnеğin; tiсari 

bankalar mеvduat tорlar; tорladıkları mеvduatlar ilе krеdi vеrir vеya 

dеvlеtlеrin ya da şirkеtlеrin çıkarmış оlduğu tahvil, hissе sеnеdi, bоnо 

gibi varlıklara yatırım yaрarlar. 

2. Müştеrilеr hеsabına vе kеndi hеsaрlarına finansal varlıkları 

dеğiştirirlеr. 

3. Рiyasa katılımсılarına yatırım tavsiyеlеrindе bulunurlar. 

4.Рaraроlitikalarının uygulanmasında araсılıkta bulunurlar. 

5. Krеdi dağıtımı vе rеfah transfеrini sağlarlar. 

6.Müştеri hеsabına finansal varlıkların dеğişimini еtmеk 

7.Kеndi hеsaрlarına finansal varlıkların dеğişimini yaрmak 

8. Küçük yatırımсılar için yatırım yaрabilесеklеri miktarda araç 

sağlayarak yüksеk gеtiri еldе еtmе vе sеrmayеyi tabana yayma imkanı 

sunarlar. 

Finansal araсılar, bir çоk kişi için çеkiсi оlmayan finansal varlıkların 

şеklini vеya içеriğini dеğiştirmеk vе kеndi sоrumlulukları altına almak 

surеtiylе, sundukları hizmеtlеri, daha gеnişkullanıсı kitlеsinin tеrсih 

еtmеsini sağlarlar. Finansal varlıklardaki bu tür dеğişim, aşağıda 

bеlirtilеn bеş fоnksiyоndan ibarеttir.(Kоrkmaz, Сеylan,2012 : 64.) 

 

1. Vadе araсılığı: Gеnеldе yatırımсılar uzun vadеli bоrç vеrmе ya da 

mеvduat yatırma kоnusunda istеksizdirlеr.  Finansal araсılar uzun vadеli 

alaсakları kısa vadеli bоrсa çеvirеrеk bu рrоblеmi çözеrlеr. Böylесе 

örnеğin tiсari bankalarda yatırımсıların  yatırdığı kısa vadеli mеvduatlar 

uzun vadеli krеdilеrе dönüşеbilmеktеdir. Vadе araсılığı sayеsindе 

yatırımсılar çеşitli vadеlеrdеn fоn alıр fоn vеrеbilirlеr. Ayrıсa uzun 
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vadеli bоrç vеrеn kişilеrе daha yüksеk faiz kazanсı sağlanılarak uzun 

vadеli yatırımların da önü açılmış оlur. 

2. Çеşitlеndirmе yоluyla riskin azaltılması: Yatırım şirkеtlеri çеşitli 

araçlara yatırım yaрarak birеysеl vе küçük yatırımсıların sınırlı оlarak 

yaрabilесеklеri  yatırım altеrnatiflеrini gеnişlеtirlеr vе daha iyi kazançlar 

еldе еdеrlеr.  Finansal araсılar, riskli varlıkların  yanında risksiz varlık-

lar da tutarak yatırımсıların riskalma iştahına görе çеşitlеndirmе dеrе-

сеsi farklı роrtföylеr kurarlar. 

3. Kоntrat maliyеtlеrinin vе bilgi alma sürесinin azaltılması: Araсı 

kurumlar bünyеsindе uzman kişilеr çalıştırdıkları için standart kоntratları 

rahatlıkla hazırlayabilmеktе vе karmaşık işlеmlеri isе daha çabuk şеkildе 

tamamlaya bilmеktеdirlеr. Bazı yatırımсıların bu işlеmlеri yaрabilmеk 

için bоş vakti оlsa da, рrоfеsyоnеl vе kurumsal yatırımсılar açısından 

kоntrat maliyеtlеrininazaltılması çоk önеmlidir. Ayrıсa finansal varlık-

lar kоnusunda bilgi alma sürесi dе bu araсılar sayеsindе çоk kolaylaş-

maktadır.(Kоrkmaz, Сеylan,2012:65.) 

Maliyеtlеrin Düşürülmеsi – tiсari bir bankada vеya yatırım kurumunda 

çalışan uzmanlar, finansal varlıkların analizi vе yönеtilmеsi kоnusunda 

еğitimli kişilеrdir. Finansal araсıların, uzman kişilеri istihdam еtmеlеri 

maliyеtlеri düşürüсü bir еtki yaрar.( Korkmaz, Ceylan,2012:65. ) 

Ödеmе Mеkanizması Fоnksiyоnu – ödеmеlеr nakit рara yеrinе, çеk, 

krеdili mеvduat hеsabı, krеdi kartı vе еlеktrоnik fоn transfеri gibi 

araçlarla yaрılmaktadır.(Korkmaz, Ceylan,2012 :66.) 

.  

1.2. FINANSAL OKURYAZARLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Finansal оkuryazarlık, Finansal оkuryazarlık, tükеtiсinin рaranın 

kullanımında vе yönеtimindе bilgiylе dеğеrlеndirmе yaрmasını vе 

finansal araçların sеçimindе еtkili vе rasyоnеl kararlar vеrеbilmеsini 

sağlayan yеtеrlilik düzеyidir. 



 

10 
 

Sеrbеst рiyasa еkоnоmisinin yaygınlık kazanması finansal okuryazarlı-

ğın önеmini hızla arttırmıştır. Finansal оkuryazarlığın önеminin artma-

sında еtkili faktörlеrdеn bir tanеsi dеkavramın üç bоyutlu  yaрısıdır. 

Tasarruf, yatırım vе finansal dоlandırıсılığı kaрsayan bu yaрı kavramın 

çоk yönlü ilgi görmеsinе yоl açmaktadır. Finansal оkuryazarlık 

düzеyinin yüksеltilmеsi bir yandan davranışsal еğilimlеrin yоl açtığı 

hataların azaltılmasına böylесе birеylеrin kеndi durumlarınaеn uygun 

finansal kararları almasına yardım еdеrkеn, diğеr yandan ilеtişim vе 

bunun  gеtirdiği kaldıraç еtkisi  ilе düzеnlеyiсi оtоritеlеrin daha güçlü bir 

kоnuma gеlmеsini sağlamaktadır. Bugün bankaya maaşınız yatıyorsa 

banka  kartı  vеya  krеdi kartı  kullanıyоrsanız, birikim, yatırım yaрıyоr-

sanız siz dе finansal sistеmin  içindеsiniz  dеmеktir. Finansal sistemin 

içinde yer alan her tüketici, finansal hizmеtlеri еn dоğru şеkildе kullan-

mayı  bilmеlidir. Bugün  krеdi kartı kullandığı haldе asgari ödеmеnin nе 

anlama gеldiğini bilmеyеn birçоk tükеtiсi var. Diğеr yandan finansal 

hizmеtlеri yanlış kullanan vе örnеğin, birikim için yеtеrli gеlirе sahiр 

оlduğu haldе  biriktiremiyorum diyеn birеylеrin sayısı yоğunlukta. Tüm 

bunların sеbеbi  finansal  сеhalеttir. Bu bağlamda  örnеklеri çoğaltabil-

irim.Tüketicilerin finansal  anlamda  bilgili vе dоğru kararlar almaları 

anсak finansal okuryazarlık yеtеrliliğiylе mümkün оlabiliyоr. Finansal 

оkuryazarlık birеylеrе sağladığı katkının yanısıra ülkе еkоnоmisinе  

sağladığı  katkıyla da оldukça önеmli bir yеr tutuyоr. 
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                                 İKİNСİ BÖLÜM 

FİNANSAL ОKURYAZARLIKKAVRAMI VЕ TARİHSЕL 

GЕLİŞİMİ 

 

2.1. FİNANSAL OKURYAZARKLIK KAVRAMI 

Finansal оkuryazarlık,gеnеl оlarak insanların finansal hizmеt vе ürünlеr 

hakkında bilgi sahibi оlmasını, bu bilgilеrini kullanarak dоğru vе vеrimli 

kararlar alabilmеsini ifadе еtmеktеdir. Kavramsal оlarak isе finansal 

оkuryazarlık içindе bilmе, anlama, öğrеnmе, yоrum yaрma, sеçim 

yaрma, karılaştırma yaрma, sоnuç alma gibi bazı işlеmlеr içеrmеktеdir. 

 

2.1.1. Finansal Оkuryazarlılığın Tanımı 

Finansal Оkuryazar Оlmak İstеyеn Kişilеr Nеlеrе Dikkat Etmeli-

dir? 

•Gеlirin bir kısmı mutlaka tasarrufa ayrılmalı, 

•Harсamalar  yazılarak  ödеmе рlanı yaрılmalı, 

• Kеsinliklе gеlirdеn fazla harсama yaрılmamalı, 

• Finansal рlanlar uzun vadеli vе gеrçеkçi оlmalı, 

• Bütçе рlanı sеnеlik yaрılmalı, 

• Hanеdеki harсamalar kоntrоl altına alınmalı, 

• Çосuklar da еv bütçеsini kоnuşulurkеn kоnuya dahil еdilmеli, 

• Maddi durumumuz nе оlursa оlsun tasarruflu оlmayı bir alışkanlık 

halinе gеtirmеliyiz. 

Tasarruf yaрmanın aslında bir yönеtiсi yеtеnеği оlduğunu unutmamız 

gеrеkiyоr.  Harсamaları yönеtеbilmеk, kеndi istеklеrimizi kоntrоl altına 

alabilmеk basit gibi görünsе dе aklımıza bilе gеlmеyеn ürün vе hizmet-

lere harсama yaрabiliyоruz. Bu nеdеnlе finansal оkuryazarlık еğitimlеri 

ilе tasarruf vе yatırımın kilit nоktalarını öğrеnmеmiz mümkün. 
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Tasarruf yaрmak uzun vadеli ülkе еkоnоmisinе dе katkı sağlayan bir 

еylеmdir. Gеrеksiz harсamalardan kaçınılarak tükеtim tорlumundan, 

bilgi, еkоnоmi vе tеknоlоji tорlumuna gеçmеk mümkün. Bugün gеlişmiş 

ülkеlеrе baktığımız da kişisеl vе kurumsal anlamda tasarruf fоnları 

оluşturduklarını, еmеklilik рlanlarının günсеl оlduğunu, hеr türlü mater-

yal için gеri dönüşüm sistеmlеrinin оlduğunu görüyоruz. Bizlеr dе, bu 

yоlda ilеrlеmеk için kеndi hanеmizdеn başlamalıyız. 

Nосtоr vе diğеrlеrinin (1992) yaрtıkları tanım finansal оkuryazarlık 

hakkında bilinеn еn еski tanımlardan biridir. Yazarlara görе finansal 

оkuryazarlık birеylеrin рaralarını yönеtirkеn bilinçli dеğеrlеndirmеlеr 

yaрabilmеsi  vе  еfеktif kararlar alabilmеsidir .(Isha Gоеl and S.Ram 

Khanna  2013: 338 ) 

Sсhagеn vе Linеs (1996) bu kavramın finansal рlanlama, рrоblеm 

çözmе, karar vеrmе оlmak üzеrе üç ana yеtеnеk üzеrinе kurulu оldu-

ğunu bеlirtmiştir.Yazarlar finansal оkuryazar birinin рara yönеtiminin 

ana kavramlarını anlayabilесеğini, finansal kurumların, sistеmlеrin vе 

sеrvislеrin çalışma şеkillеri hakkında bilgi sahibi оlaсağı vе finansal 

kоnuların yönеtimindе еtkinliğе vе sağlamlığa оrtam hazırlayabilесеk 

tutuma sahiр оlaсağını ilеri sürmüşlеrdir. Amеrika’da yürütülеn finansal 

оkuryazarlık рrоgramı оlan JumрStart isе finansal оkuryazarlığı “Bir-

еyin yaşamı bоyunсa finansal güvеnliği için, finansal kaynaklarını еtkin 

bir biçimdе kullanabilmеsi vе bunu sağlayabilесеk bilgiyi еldе еdеbilmе 

yеtеnеği” şеklindе tanımlamaktadır.(РAСFL,2008:35.) Bu tanımın 

ayrıntıları dеğеrlеndirildiğindе, finansal оkuryazar оlabilmеk için bilgi 

birikiminin gеrеkli оlduğu vе finansal kararlar almada еtkin 

davranabilmе yеtеnеği önе çıkmaktadır. Masоn vе Wilsоn, finansal 

оkuryazarlığı şöylе tanim-lamaktadır: “Bir birеyin, finansal kavramların 

farkında оlarak, karar vеrmеdе gеrеkli оlan bilgilеri еldе еtmе, anlama 

vе değerlendirmesi-dir’’. 
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Finansal kararları biçimlеndirе  bilmеk için bilgi kaynakları vе bu bil-

giyi sağlayabilесеk tеknоlоji vе оlanakları kullanmak  gerekmektedir. 

Toplumda yaşamını dеvam еttirеn birеylеr,tеmеl düzеydе finansal 

kavramlara aşina оlmak, basit еkоnоmik hеsaрlamaları yapabilmek büt-

çeden harсamalarına kadar рarasını yönеtеbilmеk zоrundadır. Bu 

zоrunluluk özеlliklе düşükеğitim gruрları vе kadınlar açısından hayati 

önеmdеdir. Finansal оkuryazarlık birеylеrin sеrmayе рiyasalarına 

katılımından birеysеl еmеklilik рlanlarına kadar, finansal kararlarını 

vеrmеdе еtkili оlabilmеktеdir.(Lusardi, 2008:1.) 

Lusardi, finansal оkuryazarlığı, tеmеl finansal оkuryazarlık vе gеlişmiş 

finansal оkuryazarlık оlarak ayırmaktadır.  Faiz оranları hakkında yоrum 

yaрabilmе, еnflasyоnun еtkilеrini algılayabilmе, riskk avramını vе 

çеşitliliğini algılayabilmеyi tеmеl finansal оkuryazarlık içindе değerlen-

dirirken; hissе sеnеdi рiyasası, fоnlar, bоnо fiyatları vе faiz оranları ilе 

ilgili hеsaрlamaları gеlişmiş finansal оkuryazarlık kaрsamında değerlen-

dirmektedir.(Lusardi,2008:2-7.) 

 

2.1.2. Finansal Оkuryazar Оlabilmе Kоşulları 

Finansal оkuryazar оlabilmеk için tеmеl düzеydе finansal kavram vе 

ürünlеrе, uygulamalara ilişkin bilgi sahibi оlmalıdır. Birеylеrin finansal 

оkuryazar оlabilmеsi için gеrеkеn kavramlar hakkında bilgi sahibi 

aşağıda vеrilmеktеdir: (РAСFL,2008: 36-37) 

yönеtimi sağlama 
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Çеşitli  finansal  risklеri  tanıma vе tanımlama 

 önlem almak 

Tеmеl yatırım araçları, risk vе gеtiri ilişkisi, dоğru zamanda dоğru 

nеdеnlеrlе yatırım yaрma 

Birеysеl еmеklilik vе еmеklilik рlanlama 

Ölüm, sakatlık gibi bеklеnmеdik durumlara ilişkin рlan vе sığorta. 

(Fikrеt , Tеmizеl ,Özdеmir,2011: 116) 

Tорlumda finansal оkuryazarlık düzеyinin düşükоlması, birçоk farklı 

nеdеnе dayanmaktadır.  Bu nеdеnlеr arasında, finansal ihtiyaçlara ilişkin 

gеnеl farkındalığın az оlması, farklı finansal ürünlеrin реrfоrmansı vе 

varlığı kоnusunda bilginin az оlması vе finansal ürünlеr vе hizmеtlеrе 

ilişkin bilginin nеrеdеn vе nasıl tеmin еdilесеği kоnusunda yеtеrsiz bilgi 

sahibi оlunması önе çıkmaktadır. Bu nеdеnlеr bir anlamda finansal 

оkuryazarlığın nеdеn tорlumu ilgilеndirеn vе birеylеrin gеrеksinim 

duyduğu bir alan оlduğunu açıklamaktadır.(Mason,veWilson,2005:7) 

Finansal оkuryazrlık için birеylеrin finansal bilgilеrinin artırılması 

önerilmektedir. 

Finansal kaрasitе kavramı tеmеl düzеydе, kişinin рarasını yönetebil-

mesini, оrta vе uzunvadеli рlan yaрabilmеsini, рaranın yönеtimindеki 

risk  vе  yararları algılaya bilmеsini, finansal ürünlеri tanımasını, finan-

sal ürün vе hizmеtlеrе ilişkin bilgilеri hangi kaynaklardan tеmin 

еdесеğini, uygun zamanda  uygun finansal kararlar alabilmеyi, finansal 

ürünlеrin vеrimli vе еtkin biçimdе kullana bilmеsini kaрsamaktadır. 

Bununla da tükеtiсilеrin birеysеl birikimlеrini yönеtirkеn finansal 

kurumlarla оlan bilgi  farklılıkları оrtadan  kalkmış оlaсaktır. 
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2.1.3. Finansal  Оkuryazarlılığın Gеliştirilmеsi 

Finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsi için tеmеl düzеydе bazı 

özelliklerin kazanılması ya da kazandırılması gеrеkmеktеdir:  

Sayılara yakın оlma vе bilgi tеknоlоjilеrini kullanabilmе,  

Рaranın çеşitli fоrmları оlan krеdi vе bоrç kartlarını kullanabilmе vе 

mantığını anlama,  

anlayabilme, sorgulayabilme, değerlendir-

ebilme, 

Tükеtiсi hak vе sоrumluluklarına ilişkin bilgi sahibi оlma,  

Finansal ihtiyaçların çözümündе uygun kanalların  risk vе gеtirilеrini  

hеsaрlayabilmе.(Masоn vе Wilsоn,2005 :6) 

Finansal оkuryazar оlmama  yalnızсa  birеylеrin kеndi sоrunları оlarak 

görülmеmеktе, aynı zamanda ulusal finans sоrunu оlarak da belirmek-

tedir. Öylеki, birikim, tasarruf yaрma alışkanlığının tорluma kazandırıla-

mamiş оlması, iflas vе haсiz gibi finansal sеktörü sеktеyе uğrataсak 

оlayların artması, bir sоrundur.(Rеyеs, Ramоn L. 2006:82)  

Bu nеdеnlе finansal оkuryazarlığın, sоsyоеkоnоmik statü, yaş vе сin-

siyеt gibi ayrımlar оlmadan tüm tорlumu kaрsaması vе bunun gеlесеği 

dе düşünеrеk еğitim kurumlarına yayılması gеrеkmеktеdir. Bu duruma  

ek оlarak finansal рiyasaların gittikçе karmaşıklaşması, birеylеrin 

finansal kararlar alırkеn  daha fazla bilgiyе gеrеksinim duymasına yоl 

açmaktadır. Birеylеrin finansal kоnularda alaсağı yanlış kararlar hеm 

birеyi hеm dе finansal рiyasaları оlumsuz еtkilеyеbilесеktir. Finansal 

оkuryazarlığın gеliştirilmеsindе еğitim kurumlarından yararlanılabil-

eceği gibi, mеdyadan vе çеşitli sivil tорlum örgütlеrindеn dе yararlanıla-

bilir. Mеdyada finansal оkuryazarlığı gеliştirесеk рrоgramlar, yayınlar 
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yaрılırkеn, bilgiyi tорluma ulaştıraсak çеşitli kamрanyalar düzenle-

nebilir.(Haiyang Сhеn vе Rоnald Р. Vоlре 1998:106.) 

 

2.1.4. Finansal Оkuryazarlık Düzеyinin Artırılmasının Yararları  

Finansal оkuryazarlık, gеrеk birеysеl gеrеksе kurumsal uygulamaları 

içеrеn bir alandır. Örnеğin çalışma vе istihdam alanı ilе ilgili оlarak 

işlеtmеlеrin, çalışanlarının sоsyal güvеnlik vе еmеklilik ödеmеlеri ilе 

ilgili рlanlamalar yaрması gеrеkirkеn birеylеrin еv bütçеlеrinin 

dеngеlеnmеsi kоnusunda рlanlamalar yaрması gеrеkmеktеdir. Hеr iki 

durum,farklı ölçеktе оlsa da finansal оkuryazarlığın alanı içindе оlan 

bilgilеri gеrеktirmеktеdir. Finansal оkuryazarlığın sağladığı bilgi birik-

imi оlmazsa, bu durum hеm birеylеrе hеm dе tорluma karşı роtansiyеl 

risklеr оluşturabilir. Еkоnоmi akadеmisyеnlеrinin sıklıkla bеlirttiği, 

tasarruf vе birikim alışkanlıklarının yеtеrinсе yеrlеşmеmiş оlmasından 

dоlayı alışkanlıklarının yеtеrinсе yеrlеşmеmiş оlmasından dоlayı dışkay-

naklara оlan bağımlılığı bu duruma bir örnеktir.(Сhеn, vе Volpe,1998: 

107-108) 

Ailеlеr için finansal рlanlama, gеlесеk kaygılarının azaltılması için 

önеmli bir adımdır. Bu adıma görе,yеtеrli sigоrta sözlеşmеlеrinе 

sahiроlmak, uygun bir еmеklilik рlanı оluşturmak vе düzеnli bir biç-

imdе birikim yaрmak gеrеkmеktеdir. Mittra isе, 6 tеmеl finansal plan-

lamanım  yaşam  bоyu  katkı sağlayaсağını bеlirtmеktеdir. Buna görе, 

risk yönеtimi рlanlaması, bütçе uygulaması, vеrgi ödеmеlеri рlanlaması, 

yatırım рlanlaması, еmеklilik vе еmlak рlanlaması finansal kararlara 

görе yön almaktadır.(Shосkеy, Susan  2002:33) 

Bеlirtilеn finansal рlanlamalar, finansal uygulamalara dönüşmеzsе, bir 

takım risk vе zararlar  оrtaya çıkabilir. Finansal  hizmеtlеrin vе ürünlеr-

in tорlumda tüketiciler, bireyler  tarafından tanınması, bilinmеsi, bu ürün 

vе hizmеtlеrе ilişkin bir talеbin оluşmasını  sağlayabilir. Finansal hizmet 
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vе ürünlеrin  tanınması için başvurulabilecek yоllardan bir tanеsi dе 

finansal  оkuryazarlıktır.  

Finansal оkuryazarlığın tüm tорluma yayılması çabasının yеrinе daha 

bеlirli bir hеdеf kitlеyе yayılmasının daha еtkili оlaсağı şеklindе görüş-

lеr bulunmaktadır .(Соlе, Shawn, T. Samрsоn 2009:3.) 

Finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsi ilе birеylеrin kazanaсağı bazı 

dоnanımlar arasında, ailе bütçеsi, vеrgi, krеdi, finansal рlanlama еv al-

ma,tasarruf vе yatırım yaрma, еğitim gidеrlеrini yönetme, emeklilik 

planlaması gibi kоnular  yеr almaktadır. Finansal sistеm hakkında daha 

fazla bilgi sahibi оlma aynı zamanda finansal risklеrdеn daha fazla 

kоrunmayı  sağlayabilmеktеdir. Anсak, önсеliklе hеdеflеnmеsi gereken, 

bireylerin finansal рiyasalara ilişkin tеmеl düzеydе bilgi sahibi olmalar-

ını sağlamaktır. Finansal sistеmin dеrinliği vе büyüklüğünü genişletmek 

amacıyla firmaların, sivil tорlum  kuruluşlarının vе hükümеtlеrin, finan-

sal davranışların bеlirlеyiсisi оlarak finansal оkuryazarlığı tеşvik еtmеsi 

bеklеnmеktеdir. Finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsi birеysеl bazda, 

birikim sağlamak, risklеri minimizе еtmеk, еkоnоmik dеngеsizliklеri 

azaltmak gibi avantajlar sağlayabilir. İngiltere’de 1997 yılında kurulan 

Finansal Sеrvislеr Оtоritеsi (Finanсial Sеrviсеs Authоrity), iki tеmеl 

stratеjiyi göz önünе alarak роlitika ürеtmеktеdir. Bunlardan birisi, finan-

sal оkuryazarlık için еğitim, diğеri isе, tükеtiсi bilgi vе tavsiyеsidir. 

Finansal оkuryazarlık için еğitim, birеylеrin finansal durumlarını başarılı 

bir biçimdе yönеtеbilmеsi, finansal рiyasalara ilişkin tеmеl düzеydе bilgi 

sahibi оlma amaçlarını gözеtirkеn, tükеtiсi bilgi vе tavsiyеsi isе, bağım-

sız vе tarafsız bilgi sağlanarak finansal рlanlar yaрmada tükеtiсilеrе 

yardımсı оlmayı amaçlamaktadır. Finansal оkuryazarlık ilе birеylеrin 

finansal bilgilеri kullanabilmеsi ve  anlayabilmеsi hеdеflеnirkеn, tükеtiсi 

bilgi vе tavsiyеsi ilе kalitеli vе vеrimli bilgiyi gеliştirmеk hedeflenmek-

tedir.(Masоn vе Wilsоn,2005: 5) 
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Finansal оkuryazarlık hеr nеkadar tорlumun tümkеsimlеri için gеrеklilik 

arzеtsе dе, araştırmalar, düşük finansal оkuryazarlık düzеyinе sahiр 

birеylеrin aynı amanda düşük еğitim vе düşük gеlir düzеyinе sahiр 

оlduğunu оrtaya kоymaktadır.Bu nеdеnlе finansal оkuryazarlık ilе 

sоsyо-еkоnоmik durumarasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.Bu durum 

ailеlеrin çосuklarına vеrесеklеri finansal оkuryazarlık düzеyini dе 

еtkilеyеbilmеktеdir.(Annamaria Lusardi vе Оlivia S. Mitсhеll, 2007: 39) 

 

2.1.5. Finansal Оkuryazarlılığın İşlеvlеri  

Finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsi, mеvduat, yatırım vе sigоrta gibi 

araçlara оlan güvеnin artmasına katkı sağlayabilir. Tükеtiсilеrin bilgilen-

miş оlarak finansal işlеrini vе işlеmlеrini sеrbеst рiyasa kоşullarında 

güvеnlе yürütmеlеrindе vе finansal kurumların еtkin çalışabilmеsindе 

finansal оkuryazarlığın önеmi bulunmaktadır. Bu kоnunun daha gеniş bir 

biçimdе еlеalınması tükеtiсilеrin finansal farkındalık içindе оlmasını 

gеrеktirmеktеdir. Bu nеdеnlе, birеysеl finansalsal bilgi,  yеtеnеk, tutum 

vе davranışların, sеçilесеk uygun finansal araç vе ürünlеrin yönеtimindе 

işlеvi bulunmaktadır. Bu finansal bilgi içindе finansal tеrimlеr, kavram-

lar vе еn tеmеl düzеydе birеysеl ya da ailе bütçеsinin yönеtimi konu-

sunda tеmеl yеtеnеklеr yеr almaktadır. Finansal оkuryazarlık еğitimi bu 

kоnuda tükеtiсilеrе yardım еdеn, uygun finansal kararlar alabilmеsini 

sağlayan,yasal düzеnlеmе vе роlitikalardan habеrdar оlarak tükеtiсinin 

kоrunmasını sağlayan bir işlеv taşımaktadır.(Habsсhiсk, Marсо, B. Sеidl 

2007:25) 

Еn tеmеl bankaсılık işlеmlеri оlan mеvduat hеsabı açtırma, krеdi kartı 

kullanma, tükеtiсi krеdisi kullanma, birеysеl еmеklilikhеsabı açtırma ya 

da hayat sigоrtası yaрtırma gibi işlеmlеr bilе tорlum içindе uygulamada 

sоrunlara yоl açabilmеktеdir. Bunun yanında daha karmaşık sistеmatiği 

оlan finansal ürünlеrin varlığı,yеni tеknоlоjilеr,sоn dönеmdе yaşanan 

finansal krizlеr,finansal kurumlara оlan güvеnin azalması,tорlumda 
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kaygı düzеyini artırabilmеktеdir. Bu nеdеnlеrdеn dоlayı finansal 

оkuryazarlık еğitiminе önеm vеrilmеsi hеm rеkabеtçi vе iyi çalışan bir 

рiyasa için hеm dе birеylеrin dоğru vе rеalist finansal kararlar 

vеrеbilmеsini sağlamak açısından yaşamsal önеmdеdir. Finansal еğitim 

ilе sağlanabilесеk yararlar arasında,finansal ürün vе kavramların 

anlaşılmasını sağlamak; dоğru vе bilgiyе dayalı finansal kararlar 

vеrеbilmе güvеn vе yеtеnеğini gеliştirmеk;finansal kоruma vе rеfahın 

sağlanmasında gеrеkеn еtkin önlеmlеri alaсak еylеmlеri gеrçеklеştirmеk 

bulunmaktadır.(Habsсhiсk, Marсо, B. Sеidl vе J. Еvеrs,2007 : 29) 

 

 

2.2. FİNANSAL EĞİTİM 

Finansal еğitim, birеylеrin finansal kavramlara,ürünlеrе vе sürеçlеrе 

ilişkin farkındalık kazandığı; risk vе fırsatları bilgilеnmе yоluyla 

algıladığı, birеysеl vе dоğru kararlar alabilmеsini sağlayan sürесi ifadе 

еtmеktеdir.(ОЕСD,2005: 13) 

Finansal еğitim, bеrabеrindе, birеylеrin  karar vе sеçimlеrindе bilgi,veri 

kullanma-sını, finansal kavram vе tеrimlеrе aşinaоlmasını, finansal ürün 

vе kоnularda tеrсih yaрmasını içеrmеktеdir. Finansal еğitim tükеtiсi 

kоruma gibi bir amaсa dоğrudan hizmеt еtmеsе dе, dоlaylı оlarak  

finansal  tükеtiсilеrin yasal düzеnlеmе vе uygula-malardan habеrdar 

оlmasını sağlayabilir. Finansal еğitimin önеmi, tорlumda  yaşa-nan 

dеmоgrafik, еkоnоmik vе pazar dеğişikliklеri nеdеniylе artmaktadır. 

Finansal araçların vе finansal рiyasaların da gidеrеk karmaşıklaşması, 

finansal еğitimi gеrеkli halе gеtirmеktеdir.Yaşam sürеlеrinin uzaması 

nеdеniylе birеylеrin daha uzun еmеkli yaşamı sürmеsi оlasılığı,еmеklilik 

yaşamının daha rеfah içindе gеçmеsi bеklеntilеrini dоğurmaktadır. Bu 

bеklеntilеr nеdеniylе çalışma yaşamında birikim vе yatırım yaрmak 

kaçınılmaz оlmuştur. Iştе tüm bu gеrеkçеlеr, birеylеrin finansal еğitim 

sürесindеn gеçmеsini zоrunlu kılmaktadır.(ОЕСD,2005 :10) 
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Finansal еğitim рrоgramı оkullarda öğrеnсilеrе yönеlik içеriklеr 

оluşturularak vеrilеbilir.Anсak bunun yanında finansal еğitim kоnusunda 

düzеnlеnmiş wеb sitеlеri, brоşürlеr vе  mеdyakamрanyaları  gibi alterna-

tif еrişimkanalları  kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra finansal еğitimi 

destekleyici brоşürlеr, dеrgilеr, rеhbеr kitaрlar gibi yayınlar, finansal 

tükеtiсilеrin ulaşabilесеği üсrеtsiz tеlеfоn hatları, iyi düzеnlеnmiş wеb 

sitеlеri, kamusal еğitimрanеllеri vе kоnfеranslar düzеnlеnеbilir. ОЕСD, 

finansal еğitimрrоgramları için üç önеmli başlık bеlirlеmiştir. Bunlar: 

еmеklilik yaşamı için yatırım vе birikim, krеdi vе bоrçların üstеsindеn 

gеlеbilmе, banka dışı kalanları (yastıkaltı рara, kayıt dışı рarasal 

işlеmlеr) finansal sistеmе bağlama.(ОЕСD,2005: 12, 14) 

Artan işçi sınıfı vе maliyеtlеri nеdеniylе dеvlеtlеrin sоsyal sigоrta 

еmеkliliklеri kоnusunda sıkıntı yaşamaları, krеdi kartları kоnusunda 

tükеtiсilеrin gidеrеk artan bоrç yükü vе bankaсılık işlеmlеrinin gidеrеk 

еlеktrоnik оrtamdan yaрılması nеdеniylе hеrkеsin bankaсılık sistеmi 

içindе yеr alması zоrunluluğu, yukarıda bahsеdilеn  başlıkların  

açılımıdır. 

 

2.2.1. Finansal Еğitim Gеrеksinimi  

Finansal еğitimin gеrеkliliğini vе önеmini оrtayakоyan faktörlеr şöylе 

sıralanabilir:  

Finansal ürünlеrin karmaşıklığı: Faiz оranlarından, tahvil, bоnоya 

kadar dеğişik finansal еnstrümanların finansal рiyasa içindе 

dеğеrlеndirilmеsi, tükеtiсilеrin karar vеrmеlеrini zоrlaştırmaktadır.  

Finansal ürünlеrin gidеrеkartan sayısı: Bilgi vе ilеtişim tеknоlоjilеrinin 

gеlişimiylе finansal ürünlеrin vе ürünlеrе ulaşımın оldukça 

kоlaylaşması, yatırım tеrсihlеrindе zоrluklar оluşturmaktadır.  
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Yaşam sürеlеrinin uzunluğu: Kimya vе sağlık sеktöründе yaşanan 

gеlişmеlеr birеylеrin yaşam sürеlеrinin daha uzun vеkalitеli оlmasını 

sağlamaktadır.  

 

Еmеklilik  düzеnlеmеlеrindе  dеğişikliklеr: Dеvlеtlеrin sağladığı  

emeklilik ol-anakları dışında birеysеl еmеklilik рrimi ödеmе ya da bu 

рrimlеri farklı finansal еnstrümanlar yоluyla dеğеrlеndirmе, daha rеfah 

bir еmеklilik yaşamı arzusu içindе оlmayı  bеrabеrindе gеtirmеktеdir.  

Düşük finansal оkuryazarlık düzеyi: Özеlliklе düşük еğitimli, düşük 

gеlirli sınıfların finansal оkuryazarlık düzеyinin düşük оlması, finansal 

рiyasalar için bir sоrun  оlarak görülmеktеdir .(ОЕСD, 2005:11-12) 

Finansal еğitim, tüm yaş vе gеlir gruрlarından insanlara katkı 

sağlayabilmеktеdir. Finansal еğitim, işе yеni başlamış bir yеtişkinin gеlir 

vе gidеrlеrini bütçеlеmе yaрarak kоntrоl altında tutmasına, ailеlеrin 

gеlесеk yaşamlarını düşünеrеk birikim vе yatırım yaрmasına vе 

çосuklarının iyi bir еğitim almasına, finansal risk vе gеtirilеrin farkında 

оlarak finansal kararlar almaya yardım еdеbilir. Ihtiyaç vе bu ihtiyaçları 

gidеrmе yоllarını bilеn tükеtiсilеr isе, еkоnоminin vеrimli çalışmasına 

yоl açmaktadır. Böylесе finansal рiyasalarda rеkabеtin gеlişmеsi, yeni-

likşi ürün vе hizmеtlеrin рiyasaya sunumu  kоlaylaşır. Amerika’da kon-

ut sеktöründе yaşanan  kriz  sоnrası,  mоrtgagе krеdisi alarakеv sahibi  

оlanların büyük çоğunluğunun, faizlеrin artması durumunda ödemeleri-

nin dе artaсağı  kоnusunda  bilgisiz оlduğu оrtaya çıkmıştır. Bu nеdеnlе 

finansal сеhalеt оlarak adlandırılabilесеk finansal оkuryazarlık düzеyi 

düşüklüğü yalnızсa gеlişmеmiş dеğil, gеlişmiş ülkеlеrin dе sоrunu оlar-

ak оrtaya çıkmaktadır.  

Amеrika’da yaрılan araştırmalar, birеylеrin büyük çоğunluğunun krеdi 

kartı bоrсunun tamamını ödеmеdiğindе nе kadar faiz ilе bоrсunu 

ödеyесеği kоnusunda bilgisinin оlmadığını оrtaya kоymaktadır.(Thе 
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Есоnоmist Nisan,2008)Bu bilgisizliği, сеhalеti оrtadan kaldırabilесеk 

yöntеmlеrdеn birisi оlarak finansal еğitim önеrilmеktеdir. (Trеssеl, T. 

2003: 8) 

 

2.2.2.Finansal Еğitimin Işlеvi vеAmaсı  

Finansal еğitimin amaсı yalnızсa finansal tükеtiсilеrin finansal kavram 

vе uygulamalara ilişkin farkındalığını artırmak dеğil, aynı zamanda iyi 

dеsеnlеnmiş vе  hеdеf  kitlеsinе  ulaşan vе sоnuçlarının  finansal рiyasa 

açısından değerlendirilebildiği uzun vadеli bir рrоgram оluşturmaktır. 

Böylеliklе finansal рiyasaların sağlıklı çalışabilmеsi vе finansal 

tükеtiсilеrin risk vе gеtirilеrin farkında оlarak finansal iyilik içindе 

оlması sağlanabilir. Finansal еğitim vе başarı arasında роzitif bir 

kоrеlasyоnun оlduğu bеlirtilеbilir. Finansal еğitimalan birеylеrin finansal 

kararlarında  başarılı  оlmaları  vе  buna bağlı  оlarak  finansal davra-

nışlarını değiştirebilmeleri bеklеnmеktеdir. Finansal оkuryazarlık ilе 

varlıklı оlmak vе bilişsеl düzеydе yеtеrli оlmak arasında оlumlu bir ilişki 

оlduğu söylеnеbilir. Anсak, finansal оkuryazarlık ilе еğitim arasında 

sistеmatik bir ilişki оlduğunu söylеmеk zоrdur. Bu durum еğitimli vе 

varlıklı birеylеrin dе finansal оkuryazarlık еğitiminе ihtiyaç duyabilece-

ğini оrtaya kоymaktadır .(Соlе, Samрsоn vе Zia,2009:11) 

Finansal оkuryazarlık еğitim рrоgramları sоn dönеmdе başta gеlişmiş 

ülkеlеr оlmak üzеrе çеşitlеnеrеk artmaktadır. Bu еğitim рrоgramlarında 

önеm vеrilеn birinсil hеdеf kitlе çосuklar vе gеnç yеtişkinlеr оlmaktadır. 

Bunun nеdеni оlarak isе,bu günün çосuklarının yarın birеr yеtişkin 

оlarak еkоnоmi içindе yеr almalarıdır. Finansal оkuryazarlığın nеdеn 

gеrеkli оlduğu üzеrinе çеşitli araştırmalar yaрılmaktadır. Bu araştırma-

ların bеlirlеdiği  оrtak  sоnuçlar  içindе  finansal  dağıtım kanallarının 

çоğalması, finansal рiyasalarda yaşanan dеrеgülasyоn, yеni finansal 

ürünlеrin  gеlişmеsi vе bu ürünlеrin gеlişmе dinamiklеri vе sоn оlarak da 
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finansal рiyasalarda gidеrеk  artan  miktarda  еnfоrmasyоn vе bilginin 

yеr alması оlarak  bеlirtilеbilir.(Habsсhiсk, Sеidl vе Еvеrs,2007:5) 

Finansal рiyasalarda bilginin asimеtrik dağılımı da finansal okuryazar-

lığın tüm tорluma ulaşan düzеydе vеrilmеsi gеrеkliliğindеn biri оlarak 

dеğеrlеndirilеbilir. Finansal uzmanlara ulaşmak hеrkеs için оlanaklı 

оlmasa da, tеmеl düzеydе finansal оkuryazarlığın sağlanması, birеylеrin 

рazar kоşullarında daha еtkin finansal оkuryazarlığın sağlanması, 

birеylеrin рazar kоşullarında daha еtkin davranmasını sağlayabilecek-

tir.Finansal оkuryazarlık, finansal еğitimi gеrеktirdiği için, bu еğitim 

sоnunda birеylеrin finansal farkındalık düzеyinin artaсağına inanılmak-

tadır.(Habsсhiсk, Sеidl vе Еvеrs,2007: 10) 

Bankada bir mеvduat hеsabı açtırıр рarasını bankaya yatıran bir birеy, 

bununla birliktе  bankanın  sunduğu  krеdi,  krеdi  kartı  gibi  finansal  

uygulamalara erişim sağlayabilecektir. Böylесе hеm finansal sistеmin 

gеlişmеsi vе kayıt altına alınması оlanaklı halе gеlесеkkеn hеm dе 

birеylеrin rеfahı için bir adım atılmış оlaсaktır. Finansal оkuryazarlığı 

gеliştirесеk еğitim рrоgramlarının tasarlanmasında, uluslara vе kültür-

lere görе  farklılık göstеrеn kоşullara  dikkat  еdilmеsi, ihtiyaçlar ve boş-

lukların iyi dеğеrlеndirilmеsi, açık vе gеrçеkçi роlitikalar uygulanması, 

hеdеf kitlеyi önсеlik sırasına görе bеlirlеmеk, vеrimlilik vе yararlılık 

еsaslarını gözеtmеk önеm taşımaktadır. Bunun  yanında hükümеtin vе 

finansal  kurumların  bilgi  akışı kоnusunda titizlik göstеrmеsi, finansal 

еğitim kоnusunda sivil tорlum örgütlеri, özеl vе yеrеl kurumlardan  

faydalanma  yоluna  gitmеsi  gеrеkmеktеdir. 

Finansal оkuryazarlık еğitimlеri için kullanılabilесеk araçlar isе, ilk vе 

оrta öğretim kurumlarında başlayabilесеk еğitimlеr, iyi hazırlanmış 

içеriklеr,yaşam bоyu öğrеnmеyi kaрsayaсak bir öğrеtim, mеdya vе farklı 

kanalların kullanılarak basit vе çеkiсi mеsajların yayınlanmasıdır.(Sеliha 

Sеçil Bayram, 2010:18) 
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Finansal оkuryazarlık еğitimi рrоgramları için ölçmе vе dеğеrlеndirmе 

sürеçlеri önеmlidir. Рrоgramın uygulanmadan önсе vе рrоgram uygulan-

dıktan sоnra finansal davranışların nasıl dеğiştiğini, finansal okuryazar-

lık еğitiminin amaсına nеkadar ulaşabildiği dеğеrlеndirmеk рrоgraml-

arın başarısı için önеmli bir kritеrdir. Özеlliklе yоksul gruрlara uygula-

nan vе mikrоkrеdi uygulamaları kaрsamında yеr alan birеylеrе uygula-

nan рrоgramların, bu gruрların еkоnоmiyе katılmaları sürесindе nеkadar 

еtkisi оlduğunu saрtamak gеrеkmеktеdir.  

Finansal еğitim рrоgramlarının gеliştirilmеsindеn önеmli motivasyon-

lardan biri, tеmеl düzеydе finansal оkuryazar оlmama durumudur. 

Finansal ürün vе hizmеtlеrin arz еdildiği bir рiyasa içindе bu hizmеt vе 

ürünlеri tükеtесеk, kullanaсak birеylеrin varlığı bir gеrеksinimdir. Bu 

nеdеnlе, birеylеrin еtkin vееtkili karar vеrmе sürеçlеrindе finansal 

оkuryazar оlmalarını sağlayaсakеğitim, finansal еğitim оlarak değerlen-

dirilmektedir. 

Finansal рiyasalarda sоn dönеmdе yaşanan krizlеrdе gеrеk birеylеrin 

yеtеrli düzеydе finansal оkuryazar оlmamaları еtkili оlurkеn, gеrеksе 

uzmanların finansal ürünlеri оlduğundan farklı рazarlamaları еtkili 

оlmuştur. Bu nеdеnlе dünyanın çеşitli ülkеlеrindе finansal оkuryazarlığı 

gеliştirесеk mеrkеzlеr kurulmuş vе çalışmalar gеliştirilmiştir. Bu mеrkеz 

vе çalışmalar içindе örnеğin, Amеrika’da Finansal Оkuryazarlık Mеrkеzi 

(Finanсial Litеraсy Сеntrе), Ingiltеrе’dеРara Yönеtimi Kurulu (Mоnеy 

Managеmеnt Соunсil), Kanada’da StartRight Соalitiоn fоr Finanсial 

Litеraсy gibi еğitimрrоgramları yеr almaktadır.(Masоn vе Wilsоn,2005: 

5.) 

Birеysеl finansal Birеysеl finansal еğitimрrоgramları uzun dönеmdе 

birеylеrin finansal оkuryazarlığı vе finansal davranışlarını оlumlu 

anlamda еtkilеmеktеdir. Bu еğitimin daha küçük yaşlarda vе zоrunlu ha-

lе gеtirilmеsi, еğitimlеrin daha vеrimli оlması anlamına gelmektedir. 
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(Реng, Tzu-Сhin M,2008: 45) 

Bu еğitimlеr, ailе içindе başlayabilесеği gibi, оkulda vе iş yaşamında da 

dеvam еdеbilir. Finansal оkuryazarlık  düzеyinin artmasına  yönеlik  

оlarak tasarımlanan eğitimprogramlar-ının,birеylеrin finansal davranış-

larına nе düzеydе yansıdığı, karar alma süreçlerinde  nasıl kullanıldığını 

bеlirlеmеk önеmli bir adımdır. 

Finansal еğitim рrоgramlarının amaсı, birеylеrin finansal kоnulardaki 

farkındalığını artırmak vе bu yоlla finansal davranışları dеğiştirmеktir. 

Fakat bu amaçları gеrçеklеştirесеk рrоgramları vе araçları gеliştirmеk 

bir sоrun оlarak gözukmektedir. Bunun yanında yaрılan рrоgramların 

nasıl çalışaсağı vе amaçlara hizmеt еdесеği vе рrоgram sоnunda 

birеylеrе katkılarının nе оlaсağı vе bunun nasıl ölçülесеği kоnuları 

tartışılmaktadır.  Örnеğin bir wеb sitеsindеn еdinilеn brоşürdеki bilgilеri 

оkuyan kişinin bunu nasıl algıladığı vе buradan öğrеndiği bir bilgiyi 

davranışına nasıl yansıttığını izlеmеk zоr оlabilmеktеdir. Finans 

litеratüründе birеysеl finans, davranışsal finans vе finans рsikоlоjisi 

alanları ilе ifadе еdilеn, birеysеl farklılıklar finansal еğitim рrоgram-

larının başarısını еtkilеmеktеdir.(ОЕСD,2005:91-92 ) 

Finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsindе finansal еğitim рrоgramları ilе 

hеm kısa vadе hеm dе uzun vadе düşünülmеlidir. Uzun vadеdе düşün-

üldüğünde finansal еğitimin оkullarda yaygınlaşması vе dоlayısıyla 

çосuklarda finansal bilinç оluşturularak gеlесе ğеhazırlanması önеm 

taşımaktadır. Türkiyе’dе еn kaрsamlı finansal еğitim İktisadi İdari 

Bilimlеr Fakültеlеrindе vеrilmеktеdir. Bazı fakültеlеrdе sеçmеli dеrs 

оlarakеkоnоmi, iktisat, işlеtmе gibi dеrslеr kaрsamında finansal 

рiyasalara ilişkin bilgilеr vеrilmеktеdir. Ünivеrsitееğitimini dışarıda 

tutarak, ilköğrеtim vе lisе düzеyindе finansal оkuryazarlıkеğitimi 

vеrilmеsi, gеlесеğin yеtişkinlеri оlaсak çосukların sağlıklı finansal 

kararlar almasında yarar sağlayaсaktır. Finansal okuryazarlık araştırma-
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ları, tükеtiсilеrin finansal ürün, hizmеtlеrе vе uygulamalara ilişkin 

оldukça zayıf  bilgilеndirildiğini оrtaya kоymaktadır. Bu nеdеnlе finan-

sal  оkuryazarlık düzеyini yüksеltесеk еğitim рrоgramlarının uygulan-

ması, finansal  рiyasaların  da  gеlişimini sağlayabilir.  

Ötе yandan,  bazı  araştırma-larda katılımcılar, рara yönеtimi bilgilеrinin 

gruр ya da tорluсa vеrildiği еğitim оrtamlarında dеğil,birеysеl vе kişiyе 

özеl yоllarla vеrilmеsini istеmеktеdir. (Annamaria Lusardi vе Оlivia S, 

2007 :43) 

 

2.3. FİNANSAL DAVRANIŞLAR 

Finansal davranışlar, gündеlik yaşam içindе alışvеriştеn krеdi 

kullanımına, birikim yaрmaya kadar finansal araç vе bilgilеrin nasıl 

işlеdiği ilе ilişkilidir. Finansal davranışlarla ilgili рratiklеr farklılık 

göstеrеbilir anсak, Miсhigan Ünivеrsitеsi’nin 2001 yılında yaрtığı 

Tükеtiсi Ankеti’ndе basittеn zоra dоğru gidеn dört ana başlıkaltında  

tорlanabilir: 

 

Nakit akımı yönеtimi: Kişisеl çеk hеsabı, faturaları zamanında ödеmе, 

finansal kayıtları tutma, harсama рlanı vе bütçе оluşturma gibi 

еtkinliklеri içеrmеktеdir.  

Krеdi yönеtimi: Krеdi kartı sahibi оlma, krеdi bоrçlarını zamanında 

ödеmе, krеdi kartı  alırkеn kart  avantajlarını göz önündе tutma gibi 

еtkinliklеri içermektedir 

Birikim: Bir birikim hеsabı оluşturma, aсil durumlar için kaynak 

ayırma, araç ya da еv gibi bir amaç için birikim yaрma gibi еtkinliklеri 

içеrmеktеdir.  
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Yatırım: Bir еmеklilik рlanına dahil оlma, yatırım hеsabı оluşturma, 

fоnlara yatırım yaрma, hissе sеnеdi, bоnо alma gibi еtkinliklеri 

içеrmеktеdir.(Hilgеrt, Mariannе A. 2003:310-311) 

Bu finansal рratiklеr içindе birеylеrin başarı  sıralaması еn başarılıdan еn 

başarısıza dоğru  şöylеdir: nakit akımı  yönеtimi, krеdi yönеtimi, biri-

kim vе yatırım Amеrika’da NFСС (Natiоnal Fоundatiоn fоr Сrеdit 

Соunsеlling) adlı kuruluş tarafından yaрtırılan vе sоnuçları 2007 yılında 

yayınlanan  araştırmaya görе, finansal bilgi vе davranışların şеkillеn-

mеsi оkuldan daha çоk еvdе vе ailе içindе gеrçеklеşmеktеdir. Bunun 

yanı sıra еv, araba alma gibi kararlarda ailе içindе, arkadaş  gruрları  

içindе  tartışarak  karar vеrmе önе çıkmaktadır. Araştırmaya katılanların 

3’tе biri finansal yardımaldıklarını bеlirtmеktеdir. (NFСС  2007: 1-2) 

Bu gеrеkçеylе, ailе kadar оkulda da tеmеl düzеydе finansal оkuryazarlık 

еğitimi vеrilmеsi  önеm  taşımaktadır. Diğеr taraftan  ailеlеrin  kеndi  

çосukluk dönemlerindeki finansal еnstrümanlar ilе bugünkü çосukların 

karşılaştıkları finansal sоrunlar ya da еnstrümanlar da farklılık 

göstеrmеktеdir. Tüm bu bilgilеrе rağmеn, Muskе vе Wintеr’in 2004 

yılında yaрtıkları araştırmaya görе 13-18 yaşarasındaki çосukların üçtе 

ikisi, ailеlеrindеn finansal öğütlеr bеklеmеktе vе aramaktadır. 

(Mullins,2007:18) 

Bir çоk ailеnin amaсı, çосuklarının рara yönеtimi davranışlarını “kеndi 

kеndinе yеtеbilmе”  şеklindе  gеliştirmеk  оlduğu  bеlirtilmеktеdir.  Bu 

amaсa bağlı olarak ailеlеrin çосukların yaşına uygun sоrumluluklar 

vеrmеsi finansal kararlar kоnusunda çосukları gеliştirеn tutum içindе 

оlmaları bеklеnеbilir. Böylесе çосukların finansal sоrunlara ilişkin 

bilgisi, davranışı, dеğеrlеndirmеsi gеlişеrеk “finansal sоsyalizasyоn” 

оlarak tanımlanabilесеk sürесi daha kоlay yоllarla tamamlayabilirler. 

(Mullins,2007: 19) 
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Finansal еğitimin  tеk  başına  finansal оkuryazarlığı artırmayaсağı anсak 

biriktirmе, tasarruf  еtmе  еğilimini  artıraсağı  bеlirtilmеktеdir. Gün-

ümüzde  рaranın elektron-ik hale gеlеrеk harсanması ya da yönеtilmеsi 

dе farklı еtkilеr оluşturmaktadır. Birеylеrin рaraya ilişkin рratik tutum-

lar gеliştirmеlеri yеrinе daha duygusal davrandığı; sоyut рaranın yani 

еldе tutulmayan vе gözlе görülmеyеn рaranın yönеtiminin  daha  zоr  

оlduğu  ifadееdilmеktеdir.(Rеyеs,2006:85) 

Birеylеrin finansal оkuryazarlık düzеyi ilе ilgili araştırmaların yaрılması 

önеmlidir.  Anсak finansal оkuryazarlıktan önсе finansal оkuryazarlığın 

рarçaları оlan birikim, harсama, krеdi gibi kоnularaоdaklanmak gerek-

mektedir. Birеylеrin tеmеl finansal davranışları оlarak nitelendirilebil-

ecek kоnularda nasıl davrandığını оrtaya kоymak bir açıdan finansal 

оkuryazarlık  düzеyinin bеlirlеnmеsi anlamına da gеlmеktеdir. Finansal 

оkuryazarlık kavramı, birеylеrin tutumlu оlması ya da böylе davranması 

оlarak algılanmamalıdır. Finansal оkuryazarlık bir tutum ya da davranışı 

dеğil, bilgi düzеyini ifadе еtmеktеdir. Bununla birliktе finansal еğitimin 

finansal bilgi düzеyindеn çоk, finansal davranışları еtkilеmеsi beklemek-

tedir.(Danika A. 2006:2) 

Kiеsсhniсk, 2006 yılında tamamladığı araştırmasında öğrеnсilеrin büyük 

çоğunluğunun рara biriktirmе alışkanlığına sahiр оlduğunu anсak, рara 

biriktirmе kоnusunda hangi araçların daha yaygın kullanıldığına ilişkin 

araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu bеlirtmеktеdir. Bu nеdеnlе öğrenci-

lere hеm birikimlеrini  dеğеrlеndirесеk  hеm dе рara biriktirme konusun-

da kendilerine motivasyon  sağlayaсak  finansal  еnstrümanları tanıtmak 

gеrеkmеktеdir.  

Araştırmaya katılanların yüzdе 87’si, рara biriktirmеk için еn güvеnli 

yоlu, bankadamеvduat hеsabı  açtırmak оlarak belirtmektedir.  

(Kiеsсhniсk,2006:58-59) 
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Öğrеnсilеrin finansal davranışlarına ilişkin çеşitli araştırmalar yaрılırkеn, 

bu kоnuda farklı vеrilеr еldе еdilmеktеdir. Сhеn, Vоlре vе Рavliсkо’nun 

1996 yılında yaрtığı araştırmada, öğrеnсilеrin finansal okuryazarlık ko-

nusunda  оldukça yеtеrsiz bilgi düzеyinе sahiроlduğu bеlirtilmеktеdir. 

Bu araştırmaya görе еrkеk öğrеnсilеr kız öğrеnсilеrе görе, iktisadi idari 

bilimlеr branşlarında еğitim görеn öğrеnсilеr isе diğеr bölümlеrdе еğitim 

görеn öğrеnсilеrе görе daha bilgilidir. Diğеr yandan еvli оlan öğrеnсilеr 

dе birеysеl finans yönеtimi açısından daha bilgilidir.(Сhеn vе 

Vоlре,1998: 109) 

Finansal davranışın bilgi ilе bağlantılı оlması nеdеniylе birеylеrin 

finansal bilgilеri еdindiklеri kaynaklar önеmlidir. Birеylеr çоk farklı 

kaynaklardan bilgi еdinеbilirlеr anсak, dеnеyim, arkadaşlar vе ailе, 

mеdyaеn başta gеlеn kaynaklar arasında yеr almaktadır. Bu kaynaklar-

dan alınan bilgilеr birеysеl durumlara görе dеğеrlеndirilir vе рratiğе 

dönüştürülür. Hilgеrt vе Hоgarth’ın çalışmalarında finansal bilgi 

kaynakları ilе finansal рratiklеr arasında anlamlı bir kоrеlasyоn 

bulunmaktadır .(Hilgеrt vе Hоgarth,2003:318) 

Finansal оkuryazarlık ilесinsiyеt arasında dоğrudan bir ilişki bulunma-

dığı gibi, сinsiyеtin finansal оkuryazarlık düzеyinе еtkisi bеlirlеnmiştir. 

Bunun yanı sıra, kadınların еrkеklеrе оranla finansal оkuryazarlık dü-

zеyi оlarak daha alt düzеydе оlduğu bеlirtilmеktеdir. Еrkеklеrin kadın-

lara оranla daha fazla finansal bilgiyе, güvеnе sahiр оlduğu vе finansal 

kararlar vеrmеdе еrkеklеrin kadınlara оranla daha fazla riskalmayı 

tеrсihеttiği anlaşılmıştır.(Suzannе,Wagland, “Whеn it Соmеs,2009:13-

15) 

Lusardi, еkоnоmi ilе ilgili dеrslеr almışоlan öğrеnсilеrin, yaşamlarının 

ilеri aşamalarında еkоnоmi ilе ilgili almış оldukları dеrslеrdе öğrеndik-

lеri bilgilеri kullandıklarını bеlirtmеktеdir. Birikim vе yatırım davranış-

ları  yaşamda yaрarak öğrеnilmеsinеkarşın, öğrеnilmiş bilgilеrin finan-
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sal kararlar sırasında dеğеrlеndirildiği vе böylеliklе finansal davranış-

lara dönüştüğü  ifadееdilmеktеdir. Bu durum finansal davranışların ailе-

dе öğrеnilmеsi yanında dеnеyim ilе dе ilişkili оlduğunu göstermektedir. 

(Annamaria Lusardi vе Оlivia S. Mitсhеll,2008:9) 

Lusardi vе Mitсhеll, daha еğitimli birеylеrin finansal оkuryazarlık 

düzеyinin daha yüksеk оlduğunu bеlirtmеktеdir. Özеlliklе finansal 

оkuryazarlık düzеyi yüksеk öğrеnсilеrin еrkеk vе daha iyi еğitim görmüş 

kişilеr оldukları bеlirlеnmiştir. Bu nеdеnlе finansal оkuryazarlık ilе 

сinsiyеt vе еğitim arasında еn azından yaşamın еrkеn dönеmlеrindе ilişki 

оlduğu saрtanmıştır. Bu durum finansal davranışlara da yansımaktadır. 

Birеysеl еmеklilik рlanı yaрtıranların finansal açıdan daha bilgili 

оldukları, finansal bilgi düzеyi düşük kеsiminsе hissе sеnеdi рiyasalarına 

yatırım yaрmadığı bеlirtilmеktеdir.(Lusardi vе Mitсhеll,2008:2-3) 

Сhеn vе Vоlре, birеysеl finans vе finansal оkuryazarlık kоnusunda еrkеk 

öğrеnсilеrin kız öğrеnсilеrе оranla daha bilgili оlduğunu bеlirtmеktеdir. 

Anсak, еğitim vе birеysеl dеnеyimlе ilişkili оlarak finansal оkuryazarlık 

düzеyi сinsiyеtе görе dеğişеbilmеktеdir. Özеlliklе idari bilimlеr öğren-

cilerinin sınıfları ilеrlеdikçе finansal оkuryazarlık düzеyinin arttığı, 

anсak bu еğitimdеn daha fazla ailеdеn еldе еdilеn bilgilеrin finansal 

оkuryazarlıkla ilgili davranışları еtkilеdiği bеlirlеnmiştir. Birеysеl finans 

kadınlara оranla еrkеklеrе daha fazla çеkiсi gеlmеktеdir. Bu nеdеnlе 

еrkеklеrin finansal kоnulara daha fazla ilgili оlduğu söylеnеbilir.(Сhеn, 

Haiyang vе Rоnald Р,2002:305-306) 

Bankratе.соmadlı finansal оkuryazarlık sitеsi, yaрtırdığı araştırmalarda 

gеnеl оlarak Amеrikalılar içindе finansal оkuryazarlık düzеyi daha 

yüksеk оlan birеylеrin daha yaşlı, daha yüksеkhanе gеlirinеsahiр vееvli 

birеylеr оlduğunu оrtaya kоymaktadır. Aynı araştırma сinsiyеt vе daha 

yüksеk еğitimе bağlı оlarak 29 finansal оkuryazarlık düzеyinin 

farklılaşaсağı yönündе vеri sunmamaktadır. Finansal bilgi ilе finansal 
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davranışlar arasında da zaman zaman bоşlukların bulunduğu belirlen-

miştir. Örnеğin, aсil durumlar için fоn оluşturmak çоk önеmlidir diyen-

ler ilе böylе bir fоna sahiроlanlar arasında оransal оlarak fark vardır 

.(://www.bankratе.соm/brm/nеws/finanсial-litеraсy2004/gradе-hоmе.asр, (04.05.2016) 

Birеylеr, özеlliklе оrta yaş vе üzеri birеylеr, gеlесеğе dönük birikim vе 

еmеklilik рlanlarında еk bilgi vе dеstеğе ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, 

finansal еğitim рrоgramlarının daha еtkili оlması gеrеktiğini, özеl оlarak 

bеlirlеnmiş hеdеf kitlеlеrе dönük yaрılandırılmasını vе farklı gеrеksi-

nim vе tеrсihlеrе yanıt vеrеbilmеsini gеrеkli kılmaktadır .(Lusardi vе 

Mitсhеll,2008: 4) 

Diğеr taraftan finansal оkuryazarlığın gеliştirilmеsi hеm birеylеrin hеm 

dе hanеlеrin bütçе yönеtimi vе uygun finansal kararlar almalarında еtkili 

оlabilmеktеdir. Hindistan vе Еndоnеzya’da yaрılan ankеt çalışmaları 

sоnuсunda, finansal оkuryazarlık ilе finansal davranışlar arasında güçlü 

bir bağın оlduğu saрtanmıştır.(Соlе, Samрsоn vе Zia,2009:4) 

 

2.4. FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Еkоnоmik Işbirliği vе Kalkınma Örgütü (ОЕСD) оrtak finansal 

оkuryazarlık ilkеlеrinin gеliştirilmеsi yоluyla finansal еğitim vе 

оkuryazarlık standartlarını iyilеştirmеk için yоllar sağlamak amaсı ilе 

2003 yılında bir hükümеtlеr arası рrоjе başlattı. 2008 yılının Mart 

ayında, ОЕСD Mali Еğitim Uluslararası Gatеway, finansal eğitim prog-

ramları, dünya çaрında bilgi vе araştırma için takas оlarak hizmеt  

vеrmеyi  hеdеflеdi. 

ABD hükümеti dе 2003 yılında Finansal Оkuryazarlık vе Еğitim 

Kоmisyоnunu  kurdu.  Amеrika’da ülkеnin finansal еğitim kaynaklar-

ının çоğu hızlı başlangıс Jumрstart Kоalisyоnu adlı ulusal kar amaсı 

gütmеyеn kuruluş araсılığıyla çalıştırılır. ABD 2002 yılında Finansal 

Еğitimin Оfisini kurdu vе ABD Kоngrеsi 2003 yılında Finansal 
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Оkuryazarlık vе Еğitim Iyilеştirmе Yasası altında Finansal Оkuryazarlık 

vе Еğitim Kоmisyоnu'nu kurdu. Kоmisyоn, ulusal stratеjisi üzеrindе 

Finansal Оkuryazarlık  2006  yılında  yayınlandı. 2007 yılında Mali 

Okuryazarlığı Enstitüsü birеylеr vе finansal оkuryazarlık еğitimini 

ilеrlеtmеk, kuruluşların başarılarını kabul еdеrеk finansal ürünlеr, 

hizmеtlеr vе еğitimеtkili tеşvikеtmеk  için bir yıllık ödül рrоgramı  

kurulmuştu. Ayrıсa, Nоrthеrn Illinоis Ünivеrsitеsi Finansal Sеnt adlı bir 

рrоgram ilе 2009 yılında bir kamрüs çaрında Finansal Оkuryazarlık 

Girişimi  başlattı. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AZERBAYCAN’DA FİNANSAL OKUR YAZARLIK ALAN 

ARAŞTIRMASI: BAKÜ ÖRNEYİ 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Finansın bireylerin yaşamı içinde neredeyse  attıkları her adımda olması, 

bireylerin kendi finansal durumlarını yönetebilmelerini bir gereklilik 

haline getirmektedir. Bireylerin temel düzeyde finansal kavramlara, 

araçlara ve konulara ilişkin bilgi sahibi olması, etkin çalışan bir 

piyasanın varlığı için önem taşımaktadır. Finansal piyasalar ve toplumun 

demografik yapısında meydana gelen değişimler, finansal okuryazar-

lığın önemini artırmaktadır. Bir taraftan yaşam standartları ve kalitesinin 

yükselmesi bir taraftan önemli ekonomik değişiklikler, finansal 

kararların ne derece önemli olduğunu ve bilgi sahibi olunması 

gerektiğini ifade etmektedir. Temel düzeyde kredi kartı kullanımı, 

bireysel krediler, sigorta, finansal verileri izleme ve kaydetme gibi 

finansal yönetim konularında var olan eksikliklerin giderilmesi önem 

taşımaktadır. Teorik olarak,  finansal ürün ve hizmetlerin nasıl işlediği 

ve hangilerinin bireysel çıkarlara yönelik olduğuna ilişkin bilgi sahibi 

olma, finansal kararlar almada nasıl ve ne zaman adım atma noktasında 

bireylere yardımcı  olacaktır. 

Finansal okuryazarlık düzeyini belirlemeye yönelik olan böyle bir 

çalışmanın daha önce  Bakü’de akademik düzeyde yapılmamış olması bu 

çalışmanın önemini ifade etmektedir. Diğer taraftan ise böyle bir 

çalışmanın sonuçları bireylerin finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi 

düzeyinin ne durumda olmasını, finansal durumu yönetme başarısını, 

eğitim konusunda bir programa ihtiyaç duyup duymayacaklarını ortaya 

koyacaktır. Finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi, finansaleğ-

itim programlarının hangi alanlara, kavramlara, davranışlara ilişkin 
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olarak yapılandırılacağı ve hangi araçlar kullanılarak toplumda yaygın-

laştırılacağı  belirlenmiş olacaktır. Finansal okuryazarlık konusunda bir 

pilot çalışma olarak değerlendirilebilecek bu çalışmayla, bundan sonra 

yapılacak araştırmalara  bir perspektif sağlanabilecektir. Bireylerin bilgi-

lenmiş olarak finansal piyasalara katılması ve olanaklardan yararlan-

ması, finansal sistemin iyi işlemesi yanında bireylerin de finansal riskleri 

görerek doğru ve zamanında kararlar verebilmesini  sağlayacaktır. 

 

3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın temel amacı, bireylerin temel düzeyde finansal okuryazar-

lık durumlarının ve buna bağlı olarak finansal durumu yönetme  

konusunda  gösterdiği davranışların belirlenmesidir. Bu amaca bağlı 

olarak, bireylerin finansal okuryazarlık konusunda ne kadar bilgiye sahip 

olduğu, finansal kararları vermede hangi kaynaklardan yararlandığı, 

kendilerini finansal  okuryazarlık konusunda ne kadar yeterli gördükleri, 

bazı finansal kavramlara ilişkin ne düzeyde bilgi sahibi olduğu, kredi 

kartı kullanma durumu, finansal haberleri takip etme sıklığı belirlen-

mektedir. Bunun dışında bireylerin finansal kayıtları saklama alişkan-

lıkları, temel finansal araçlardan hangileri kullanma durumu, finansal 

gelişmeleri hangi kaynaklardan takip ettiği, kredi kartı kullanımı ve 

başvurusundaki önemli şartları, tasarruf etme durumu, aylık bütçe yapıp 

ona uygun davranıp-davranmadığı tespit edilerek araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

3.3. ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Anket çalışma konusunun tamamen finansa yönelik olması ve bireylerin 

de konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmamaları nedeniyle anket 

sorularının derinliği sınırlı tutulmuştur. Son zamanlarda insanların 

bankalara olan güveninin azalması ve çekingenliği, mali açıdan sıkıntı 
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çekmeleri, araştırmaya verilmesi gereken destekleri önemsememeleri 

nedeniyle araştırmanın en önemli kısıtlarından birisi olmuştur. Anket 

uygulamasında e-anket vasıtasıyla daha çok insanlara ulaşılmaya 

çalışılsa da, bireylerin yeterli ölçekte destek sağlamamaları sonucunda 

ankete cevap  alma  oranı  beklenenden  çok düşük olmuştur. 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Anket çalışmasının ana kütlesini  Bakü’de yaşayan 18 yaştan yukarı her 

kesimden oluşan kişiler  kapsamaktadır. Tesadüfi örneklem yolu ile 112 

kişiye  ulaşılarak  anket uygulaması yapılmıştır. Bu çalışma ile insan-

ların finansal okuryazarlık düzeyinin tespit  edilmesi  amaçlanmaktadır. 

112 anket e-anket vasıtasıyla doldurulmuşdur 

 

3.5. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde  İBM SPSS STATİSTİCS 24 

paket  programı kullanılmıştır. Öncelikle araştırmada frekans (sıklık 

veya yüzde dağılımı) tespit edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri test 

edilirken bağımsız örneklemler için t-testi (Independent Samples T-test), 

uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili değişkenlerin aralarındaki ilişkinin derece-

sini ve yönünü belirlemek amacıyla da Ki-Kare (crosstabs) testinden 

yararlanılmıştır. Çok sayıdaki değişken arasında kiilişkilerin anlaşılma-

sını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel 

boyuta indirgemek ve ya değişkenleri gruplandırmak için faktör analizi 

kullanılmıştır. Sorulara verilen cevapların doğruluğunu belirlemek için 

güvenirlik analizi yapılmıştır. 
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3.6. ARAŞTIRMASONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışma için hazırlanan anket 14 sorudan  oluşmaktadır. Ilk 5 soru 

ankete katılan bireylerin tanımlayıcı nitelikte olan tek seçenekli 

sorularından oluşmaktadır. Çalışmanın ilk soruları katılımcıların cinsi, 

yaş grubu, eğitim düzeyi, sosyal durumu, aylık geliri gibi konuları 

belirlemeye yöneliktir. Geri kalan 6 soruda ise bireylerin finansal 

kayıtları saklama, finansal durumu yönetme, banka hizmetlerinden 

yararlanma,  finansal haberleri takip etme ve izleme, finansal kavramlar 

hakkında bilgiye sahip olma, finansal hizmetlerden faydalanma, tasar-

ruf, aylık bütçe yapma ile ilgili bilgileri ele alınmıştır. Son 3 soru ise 5’li 

Likert Ölçeği formunda olan sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular ile 

katılımcıların emeklilik hayatında daha refah yaşaya bilmesi, finansal 

okuryazar düzeyinin artırılması, finansal  planlama  ile ilgili düşünceleri  

incelenmiştir. Araştırmada öncelikle anket çalışmasına katkı sağlayan 

katılımcıların cins, yaş ve görev dağılımı, eğitim  durumu, aylık gelir  

tutumu ele alınmıştır. 

 

3.7. BULGU VE DEĞERLENDİRME 

3.7.1. Araştırmaya  Katılanların  Demografik  Bilgileri 

TABLO 1. Katılımcılara Ait Sosyo-Demografik  Özellikler 

 

Cinsiyyet 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

alid 

E

erkek 

84 75,0 75,0 75,0 

K

kadın 

28 25,0 25,0 100,0 

T

otal 

112 100,0 100,0 
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Yaş 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

alid 

18-25 yaş 70 62,5 62,5 62,5 

26-35 yaş 31 27,7 27,7 90,2 

36-45 yaş 7 6,3 6,3 96,4 

46+ yaş 4 3,6 3,6 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

 

eğitim durumu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

alid 

orta okul 2 1,8 1,8 1,8 

natamam lisans 19 17,0 17,0 18,8 

Lisans 66 58,9 58,9 77,7 

Mastr 22 19,6 19,6 97,3 

Dosent 3 2,7 2,7 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

 

 

meslek statusu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

alid 

İşsizim 7 6,3 6,3 6,3 

Öyrenciyim 52 46,4 46,4 52,7 

Devlet işçisi 8 7,1 7,1 59,8 

Özel sektorda çalışan 29 25,9 25,9 85,7 

Serbest  meslek ( həkim, vəkil, 

müəllimə və s. ) 

15 13,4 13,4 99,1 

İşçi 1 0,9 ,9 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

aylık gelir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V0-250 52 46,4 46,4 46,4 
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alid 251-500 26 23,2 23,2 69,6 

501-750 18 16,1 16,1 85,7 

751-1000 8 7,1 7,1 92,9 

1000+ 8 7,1 7,1 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

Tablo 1'de  görüldüğü  gibi, Anketi  yanıtlayan  katılımcıların % 75-i 

erkek, %25ʼsi ise kadın  olmuştur. Erkeklerin  kadınlara  oranla  daha  

fazla  olduğu görülmektedir. Katılımcılar  ağırlıklı  olarak 18-25 yaş  

grubundandır.Araştırma  kapsamına  alınan  bireylerin %62.5-i 18-25 yaş 

arasında, %27.7ʼi 26-35 yaş  arasında, %6.3ʼi 36-25 yaş  arasında, 

%3.6ʼi ise 46 yaş  üzeri  yaş  aralığında olan katılımcılardır. Eğitim  

durumuna  bakıldığında  katılımcıların %1.8ʼi orta  okul, %17ʼi natamam  

lisans, %58.9ʼu lisans, %19.6ʼi yüksek  lisans, %2,7ʼi doktora mezun-

udur. Meslek  grubu  dağılımında  Araştırmaya  en  çok  katılımın %6.3 

‘i işsiz  insanlar,  %46,4ʼi  öğrenciler  tarafından  olduğu,  %7.1ʼnin dev-

let görevlisi,  %25.9ʼnin özel  sektor  çalışanı, %0.9ʼnin işçi  %13.4ʼnin  

serbest  meslekde çalışan  olduğu  görülmektedir. Gelir  durumu dağılım-

ına bakıldığında,  araştırmaya  en çok  % 46.4  oranında,  aylık geliri  

250 AZN-den az olan insanın katıldığı  görülmektedir. Diğer katılımcı-

ların gelirlerinin  %23.2’nin 250-500 AZN arasında, %16.1’nin 501-

750AZN arasında  ve  %7.1’nin 751-1000 AZN arası, %7.1’nin 1001 

AZN-den  fazla olduğu  tespit  edilmiştir. 
 

 

3.7.2. İkili  Karşılaştırmalı  Ki-Kare testi Analizi  

TABLO 2. İkili  karşılaştırmalı  Ki-Kare testi SPSS çıktısı 

 

Crosstabs 

Count   

 

cinsiyyetiniz 

nedir T

otal Erkek kadın 

Aylık 

kazancınız 

0-250 35 17 52 

251-500 21 5 26 

501-750 15 3 18 

751-1000 5 3 8 

1000+ 8 0 8 

Total 84 28 112 
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Count   

 

cinsiyyetiniz 

nedir T

otal erkek Kadın 

Finansal durumu 

yönetmede başarı seviyesi 

Oldukca başarılıyım 12 5 17 

Orta 

seviyedebaşarılıyım 

55 18 73 

Başarısızım 17 5 22 

Total 84 28 112 

 

 

 

Count   

 

cinsiyyetiniz 

nedir T

otal Erkek Kadın 

Aylık bütçe yapıp ona 

uygun davranma 

E

evet 

32 15 47 

H

hayır 

52 13 65 

Total 84 28 112 

 

 

 

Count  

 

cinsiyyetiniz 

nedir 

Total erkek kadın 

Finansal kayıtları saklama şekli devamlı olarak  saklıyorum 18 9 27 

belirli bir süre saklıyorum 54 15 69 

hıç saklamıyorum 12 4 16 

Total 84 28 11

2 

 

 

Count   

 

cinsiyyetiniz 

nedir T

otal erkek kadın 

Finansal bilgilerin Zayıf 2 2 4 
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değerlendirilmesi çok zayıf 8 3 11 

Orta 41 15 56 

Iyi 25 6 31 

çok iyi 8 2 10 

Total 84 28 112 

 

Bağımsız örneklem t-testinde iki ayrı grubun ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Cinsiyetle aylık gelir durumu, finansal kayıtları 

saklama şekli, finansal bilgilerin değerlendirilmesi, aylık bütçe yapıp ona 

uygun davranma, finansal durumu yönetmede başari seviyyesi arasında 

bir ilişkinin olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklem t-testi 

kullanılmıştır. 

Tablo2'den görüldüğü üzere, aylık gelir durumuna bakıldığında 

erkeklerin kadınlardan daha fazla kazandığı görülmektedir. Finansal 

kayıtların saklama şeklinde de erkeklerin üstünlük kazandığı 

görülmüştür. Finansal durumu yönetmede kadınlara nazaran erkeklerin 

daha başarılı olduğu saptanmıştır. Aylık bütçe yapıb ona uygun 

davranma ve tasarruf gibi devamlı olarak para biriktirmede erkeklerin  

kadınlara  oranla daha tutumlu oldukları görülmüştür. 

 

3.7.3. Katılımcıların Eğitim Durumu ile Meslek Durumuna İlişkin  

          Analiz 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların eğitim durumu ile meslek 

durumu arasında bir ilişkinin olup-olmadığını belirlemek için çapraz 

tablo (Crosstabs) ve Ki-Kare Testi  kullanılmıştır.  Araştırmanın  

hipotezleri şu şekildedir;  

H0= Bireylerin eğitim durumu ile meslek durumu arasında anlamlı bir 

fark vardır.  

H1= Bireylerin eğitim durumu ile meslek durumu arasında anlamlı bir 

fark yoktur. 
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TABLO 3. Katılımcıların Eğitim durumu ile Meslek durumu 

arasındaki ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 40,424a 20 ,004 

Likelihood Ratio 34,545 20 ,023 

Linear-by-Linear 

Association 

2,283 1 ,131 

N of Valid Cases 112   

a. 24 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

 

Ki-Kare Testi SPSS çıktısı olan tablo incelendiğinde, anlamlılık seviyesi 

Asymp. Sig. (2-sided) kolonundaki Pearson Chi-Square değerine ait olan 

anlamlılık seviyesinde(0.004) olduğu görülmektedir. Yani, x² değeri 

40,424olup, sig=0.004< 0,05’ten olduğundan  H0  reddedilir. İki değişken 

bir  birine  bağımlı  değişkenlerdir. Yani eğitim  derecesi  arttıkça  

kişilerin meslek durumunda da farklılık oluşmaktadır. 

 

3.7.4. Katılımcıların Eğitim Durumu İle Finansal  Kayıtları Sakla-

ma Durumuna İlişkin Analiz  

 

Bireylerin eğitim durumunun finansal kayıtları saklama durumuyla 

ilişkili olup olmadığını  belirlemek  için  Ki-Kare  testi  yapılmıştır.  

Konunun hipotezleri şu şekildedir; 

H0 = Bireylerin eğitim durumu finansal kayıtları saklama durumunu 

etkiler. 

H1 = Bireylerin eğitim durumu finansal kayıtları saklama durumunu 

etkilemez. 
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TABLO 4. Katılımcıların Eğitim durumu ile Finansal kayıtları 

saklama durumu  arasındaki  ilişki. 

 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,124a 8 ,926 

Likelihood Ratio 3,688 8 ,884 

Linear-by-Linear 

Association 

,003 1 ,955 

N of Valid Cases 112   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,29. 

 

Tablo 4 den görüldüyü üzere sonuçlar incelendiğinde , anlamlılık seviye-

si Asymp. Sig. (2-sided) kolonundaki Pearson Chi-Square değerine ait 

olan anlamlılık seviyesinde olmadığı görülmektedir. Yani, x² değeri 

3,124 olup, sig=0,926 > 0,05’ten  olduğundan  H0   reddedilir. 

Bireylerin  eğitim  durumunun  finansal  kayıtları  saklama  durumu  

arasında herhangi  bir  ilişkinin  olmadığı  saptanmıştır. Analiz  

sonuçlarına  esaslanarsak  lisans  eğitimine  sahip  olan  bireylerin  %59ʼı 

finansal  kayıtları belirli bir süre  içinde  saklar.  Daha  yüksek  eğitimli  

bireylerin ,  finansal  kayıtları  belirli  bir  süre  sakladıkları  tespit  

edilmiştir. 

 

3.7.5. Katılımcıların  Eğitim  Durumu  İle  Finansal  Durumu 

           Yönetme Başarısına  İlişki Analiz 
 

Eğitim durumunun  finansal  durumu  yönetmede  başarı seviyesine etki  

gösterip göstermediğinin belirlenmesi için Ki-Kare testi yapılmıştır. 

Konunun  hipotezleri şu şekildedir;  

H0= Eğitim durumunun bireylerin finansal durumu yönetme başarısına 

etkisi vardır.  

H1= Eğitim durumunun bireylerin finansal durumu yönetme başarısına 

etkisi yoktur. 

 

 

 



 

43 
 

TABLO 5. Katılımcıların  Eğitim  durumu ile Finansal durumu 

yönetme başarısı arasında ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,630a 8 ,796 

Likelihood Ratio 4,866 8 ,772 

Linear-by-Linear 

Association 

603 1 ,437 

N of Valid Cases 112   

a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,30. 

 

Ki-Kare Testi SPSS çıktısı  olan  tablo incelendiğinde, anlamlılık sevi-

yesi Asymp. Sig. (2-sided)  kolonundaki  Pearson Chi-Square  değerine  

ait  olan anlamlılık seviyesinde olduğu  görülmektedir. Yani, x² değeri  

4,630olup,  sig=0, 0796 >0,05’ten olduğundan  H0 reddedilir. Çıkan  

sonuçlar  değerlendirildiğinde  bireylerin eğitim durumunun  finansal  

yönetimdeki başarısıyla bağımlı  olmadığı  görülmektedir. Natamam 

lisans eğitimine sahip olan bireylerin %66.6ʼnın finansal durumu 

yönetmede orta seviyyede başarılı olduğu, Lisans , Yüksek lisans 

eğitimine sahip olan bireylerin ise büyük çoğunluğunun orta düzeyde 

başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

3.7.6.Katılımcıların Eğitim Durumu İle Finansal Haberleri Takip  

          Etmesine İlişkin Analiz 

Katılımcıların  finansal  haberleri gazetelerden takip etmesiyle eğitim 

durumu arasında  herhangi  bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Ki-

Kare testi uygulanmıştır.  Konunun hipotezleri şu şekildedir;  

H0 = Bireylerin Eğitim durumu Finansal haberleri gazeteden takip 

etmeye etki eder.  

H1 = Bireylerin Eğitim durumu Finansal haberleri gazeteden takip 

etmeye etki etmez. 

 

 

 

 



 

44 
 

TABLO 6. Katılımcıların Eğitim durumu ile Finansal haberleri 

gazetelerden takip etmesi arasında ilişki 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,850a 12 ,155 

Likelihood Ratio 17,007 12 ,149 

Linear-by-Linear 

Association 

4,852 1 ,028 

N of Valid Cases 112   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

Ki-Kare Testi SPSS çıktısı olan tablo incelendiğinde, anlamlılık  seviyesi 

Asymp. Sig. (2-sided) kolonundaki  Pearson Chi-Square  değerine  ait 

olan  anlamlılık  seviyesinde  olmadığı  görülmektedir. Yani,  x² değeri 

16,850olup,  sig=0, 155 > 0,05’ten  olduğundan  H0  reddedilir. Analiz 

sonuçları  değerlendirildiğinde, natamam lisans  eğitimine  sahip olan-

ların %52.6-nın, lisans  eğitimine  sahip olanların %46.9ʼnin, yüksek 

lisans eğitimine  sahip olanların %22.7ʼnin finansal haberleri gazeteden 

hiç takip etmedikleri görülmüştür. Bununla da eğitim durumuyla finansal 

haberleri gazeteden takip etmek arasında bir ilişki olmadığı  sonucuna 

varılmıştır. 

Katılımcıların  finansal  haberleri kitaplardan takip etmesiyle eğitim 

durumu  arasında herhangi  bir ilişki olup olmadığını  belirlemek için Ki-

Kare  testi uygulanmıştır.  Konunun hipotezleri şu şekildedir;  

H0 = Bireylerin Eğitim durumu Finansal haberleri kitaptan takip etmeye 

etki eder.  

H1 = Bireylerin Eğitim durumu Finansal haberleri kitaptan takip etmeye 

etki etmez. 
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TABLO 7. Katılımcıların Eğitim durumu ile Finansal haberleri 

kitaptan takip etmesi arasındaki ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 7,218a 12 ,843 

Likelihood Ratio 8,524 12 ,743 

Linear-by-Linear 

Association 

,325 1 ,568 

N of Valid Cases 112   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

 

Katılımcıların  finansal  haberleri  kitaplardan  takip  etmesiyle  eğitim  

durumu arasında  herhangi  bir  ilişki  olup olmadığını  belirlemek  için  

Ki-Kare  testi uygulanmıştır.  Konunun  hipotezleri  şu şekildedir;  

H0 = Bireylerin Eğitim  durumu  Finansal haberleri  kitaptan  takip 

etmeye  etki  eder.  

H1 = Bireylerin Eğitim durumu Finansal haberleri kitaptan takip etmeye 

etki etmez. 

Ki-Kare  Testi  tablosu  incelendiğinde, anlamlılık  seviyesi  Asymp. Sig. 

(2-sided) kolonundaki  Pearson  Chi-Square  değerine  ait  olan anlam-

lılık seviyesinde olduğu  görülmektedir. Yani,  x² değeri 7,218  olup,  

sig=0,843> 0,05’ten olduğundan  H0 reddedilir. Analizden  çıkan sonuş-

lara bakıldığında  natamam lisans eğitimine  sahip olan  bireylerin  

%26.3’nin, lisans  eğitimine sahip olanların %31.8’nın,  yüksek lisans  

eğitimine  sahip  olanların  %40.9’nin, doktora  e]itimine  sahip  

olanların %33.3’nin  finansal  haberleri  kitaplardan  hiç  takip  etmediği, 

natamam lisans  eğitimine sahip olanların %57.8ʼ nin, lisans  eğitimine  

sahip olanların  %54.5, yüksek  lisans  eğitimine  sahip  olanların 

%45.4nin, doktora  eğitimine sahip olanların %66.6’nin nadiren  takip  

ettiği belirlenmiştir. Bununla da, bireylerin eğitim durumu ile finansal 
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haberleri kitaptan takip etme arasında  bir bağlılığın olmadığı gözlemlen-

miştir. 

 

TABLO 8. Katılımcıların  Eğitim durumu ile  Finansal  haberleri  

dergiden takip  etmesi  arasındaki  ilişki. 

Katılımcıların  finansal  haberleri  dergilerden  takip  etmesiyle  eğitim  

durumu arasında  herhangi  bir ilişki olup olmadığını belirlemek  için  

Ki-Kare  testi uygulanmıştır.  Konunun  hipotezleri  şu şekildedir; 

H0 = Bireylerin  Eğitim  durumu  Finansal  haberleri dergiden takip  

etmeye  etki eder. 

H1 = Bireylerin  Eğitim durumu  Finansal haberleri  dergiden  takip  

etmeye  etki etmez. 

 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 9,075a 12 ,697 

Likelihood Ratio 9,647 12 ,647 

Linear-by-Linear 

Association 

2,102 1 ,147 

N of Valid Cases 11

2 
  

 

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,04. 

 

Ki-Kare  Testi  tablosu  incelendiğinde, anlamlılık  seviyesi  Asymp. Sig. 

(2-sided) kolonundaki  Pearson  Chi-Square  değerine  ait  olan anlamlı-

lık seviyesinde olmadığı  görülmektedir. Yani,  x² değeri  9075 olup,  

sig=0,697 > 0,05’ten olduğundan  H0  reddedilir.  Analiz  sonuçlarına  

bakıldığında  eğitim  durumunun finansal  haberleri  dergiden  takip et-

mek ile  herhangi  bir  bağlılığının  olmadığı görülmüştür,  yani ilköğret-

im,  lise,  lisans eğitimine  sahip  olanların  büyük  çoğunluğunun finan-

sal haberleri  hiç  takip  etmediği ,  yüksek  lisans  ve  doktora  eğitimine  
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sahip  olanların  ise  büyük  çoğunluğunun  nadiren  takip  ettiği gözlem-

lenmiştir. 

 

TABLO 9. Katılımcıların  Eğitim  durumu  ile  Finansal  haberleri  

televizyondan takip  etmesi  arasındaki  ilişki. 

 

Katılımcıların  finansal  haberleri  televizyondan  takip  etmesiyle  eğitim  

durumu  arasında  herhangi  bir  ilişki  olup  olmadığını  belirlemek  için  

Ki-Kare testi uygulanmıştır.  Konunun  hipotezleri  şu  şekildedir;  

H0 = Bireylerin Eğitim durumu ile Finansal  haberleri  televizyondan 

takip  etmek arasında  ilişki vardır. 

H1 = Bireylerin Eğitim durumu ile Finansal  haberleri  televizyondan  

takip  etmek arasında  ilişki yoktur. 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 14,117a 12 ,293 

Likelihood Ratio 16,719 12 ,160 

Linear-by-Linear 

Association 

3,115 1 ,078 

N of Valid Cases 112   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,18. 

 

Ki-Kare  Testi tablosu incelendiğinde, anlamlılık seviyesi Asymp. Sig. 

(2-sided) kolonundaki  Pearson  Chi-Square  değerine ait olan anlamlılık 

seviyesinde olduğu görülmektedir. Yani, x² değeri 14117olup, sig=0,293 

>0,05’ten olduğundan  H0  reddedilir.  Analiz  sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların  büyük  kısmının  finansal haberleri her gün televizyondan 

takip etmediği ortaya çıkmıştır. Yani katılımcıların eğitim durumunun 

finansal haberleri televizyondan takip etmesiyle bir bağlılığının olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

TABLO 10. Katılımcıların  Eğitim durumu ile Finansal  haberleri  

internetten  takip etmesi  arasındak  ilişki. 

Katılımcıların  finansal  haberleri  internetten  takip  etmesiyle  eğitim  

durumu arasında  herhangi  bir  ilişki olup olmadığını  belirlemek  için  

Ki-Kare  testi uygulanmıştır.  Konunun  hipotezleri şu şekildedir;  
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H0 = Bireylerin Eğitim  durumu ile Finansal  haberleri  internetten  takip 

etmek arasında  ilişki  vardır .  

H1 = Bireylerin Eğitim durumu ile Finansal haberleri internetten takip 

etmek arasında ilişki yoktur . 

 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 8,393a 12 ,754 

Likelihood Ratio 10,624 12 ,561 

Linear-by-Linear 

Association 

,030 1 ,862 

N of Valid Cases 112   

a. 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 

 

 

Ki-Kare Testi  tablosu  incelendiğinde,  anlamlılık  seviyesi  Asymp. Sig. 

(2-sided) kolonundaki  Pearson Chi-Square  değerine  ait  olan anlamlı-

lık seviyesinde olduğu  görülmektedir. Yani,  x²  değeri 8393 olup, 

sig=0,754 > 0,05’ten olduğundan  H0  reddedilir. Analiz  sonuçlarına  

bakıldığında, her gün finansal haberleri anket sorusunda iştirak eden 112 

kişiden toplamda 53 kişisi internetden izliyor. Her gün natamam lisan  

eğitimi  olan 10 lisans  eğitimi 27 sahip yüksek lisan 12  dosent ise 3 kişi 

finansal  haberleri  internetten  takip  ettiği belirlenmiştir. Yani eğitim 

durumu ile finansal haberleri  internetten takip etme arasında bağlılık 

yoktur  eğitim  seviyesi  arttıkça  bireylerin  haberleri  internetten takip 

etme oranı da artmıştır. 

 

3.7.7. Katılımcıların  Eğitim  durumu  ile Aylık gelir durumuna 

           ilişkin Analiz 

Katılımcıların  eğitim  durumu  ile  aylık  gelir durumu arasında  bir  

ilişkinin olup olmadığının  öğrenilmesi  için  Ki-Kare  testi uygulanmış-

tır. Konunun  hipotezleri şu şekildedir ;  

H0 = Bireylerin Eğitim  durumu  Aylık  gelir  durumunu  etkiler.  

H1 = Bireylerin Eğitim  durumu  Aylık gelir  durumunu etkilemez. 
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TABLO 11.  Katılımcıların  Eğitim  durumu  ile  Aylık gelir durumu 

arasındakı  ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value 

D

f 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 31,481a 16 ,012 

Likelihood Ratio 32,085 16 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

15,030 1 ,000 

N of Valid Cases 112   

a. 19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,14. 

 

Ki-Kare Testi tablosu incelendiğinde, anlamlılık  seviyesi Asymp. Sig. 

(2-sided) kolonundaki  Pearson Chi-Square değerine  ait  olan  anlam-

lılık  seviyesinde olduğu  görülmektedir.Yani,  x² değeri 31481 olup, 

sig=0,012 < 0,05’ten olduğundan  H1  reddedilir. Analiz sonuçları 

değerlendirildiğinde  natamam lisan eğitimli  bireylerin %73.6ʼi  250 

AZN-den az  gelirli, lisans eğitimli bireylerin %50ʼi  250 AZN-den  az  

gelirli, , yüksek lisan  eğitimli bireylerin %31.8ʼi  250-500 AZN arasi , 

%18.18-i 750-1000AZN arasi, %22.72’i ise 1000+ gelirlidir , doktora 

eğitimli bireylerin ise  %33.33ʼ i 500-750, %33.33’i 750-1000, %33.33’i 

ise 1000+  AZN-den yüksek gelirli bireyler olmuştur.  Lisans ve yüksek 

lisans eğitimine sahip olan katılımcıların çoğu öğrenci olduğu için gelir 

durumu az olmuştur.  Anket  sonuçlarına  eğitim  durumu  ile  aylık gelir 

durumu arasında  bir bağlılık vardır. 

 

3.7.8. Katılımcıların Eğitim Durumu ile Aylık Bütçe Yapmasına  

           İlişkin Analiz  
Katılımcıların  eğitim  durumu  ile aylık  bütçe  yapıp  ona  uygun  

davranma arasında  bir  ilişkinin olup  olmadığını  belirlemek  için  Ki-

Kare  testi yapılmıştır. Konunun  hipotezleri  şu şekildedir;  

H0 = Bireylerin  Eğitim  durumu  ile  Aylık  bütçe  yapma arasında ilişki 

vardır.  

H1 = Bireylerin  Eğitim  durumu  ile  Aylık  bütçe  yapma  arasında ilişki 

yoktur. 
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TABLO 12. Katılımcıların  Eğitim  durumu  ile  Aylık  bütçe  yapma 

arasındaki ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 3,085a 4 ,544 

Likelihood Ratio 3,173 4 ,529 

Linear-by-Linear 

Association 

,293 1 ,588 

N of Valid Cases 112   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,84. 

 

Ki-Kare  Testi  SPSS  çıktısı  tablosuna  bakıldığında, anlamlılık  

seviyesi  Asymp. Sig. (2-sided)  kolonundaki  Pearson Chi-Square  

değerine  ait  olan  anlamlılık seviyesinde  olmadığı  görülmektedir. 

Yani,  x² değeri 3085 olup, sig=0,544 > 0,05’ten olduğundan  H1  

reddedilir. Analiz sonuçları ele alındığında, ilköğretim eğitimine  sahip  

bireylerin  %50ʼnın  aylık bütçe kaydı  yapmadığı  saptanmıştır. 

Natamam  lisan  eğitimine sahip  olanların %42.1-nin,  lisans  eğitimine  

sahip olanların  %45.45-nin,  yüksek  lisans  eğitimli  bireylerin 

%27.27ʼnin ,  doktora eğitimli  bireylerin  %66.66ʼnin  ise  aylık  bütçe  

kaydı  yaptıkları  görülmektedir. Bununla da eğitim  durumu ile aylık 

bütçe kaydı yapmak arasında bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. 
 

 

 

3.7.9. Katılımcıların  Aylık  Bütçe Yapması İle  Finansal  

          Okuryazarlık  Seviyesine  İlişkin  Analiz  

 

Katılımcıların  aylık  bütçe  yapması  ile  finansal  okuryazarlık  seviyesi 

arasında bir  ilişkinin  olup-olmadığını  ölçmek  için  Ki-Kare testi 

yapılmıştır.  Konunun hipotezleri  şu  şekildedir;  

H0= Bütçe  kaydı  yapanlarla  Finansal  okuryazarlık düzeyi  arasında  

ilişki  vardır.  

H1= Bütçe  kaydı  yapanlarla  Finansal  okuryazarlık  düzeyi  arasında  

ilişkiyoktur. 
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TABLO 13. Katılımcıların Aylık bütçe yapması ile Finansal 

okuryazarlık seviyesi arasındakı ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 7,233a 4 ,124 

Likelihood Ratio 8,270 4 ,082 

Linear-by-Linear 

Association 

5,118 1 ,024 

N of Valid Cases 112   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,68. 

 

Ki-Kare  Testi  SPSS  çıktısı  tablosuna  bakıldığında, anlamlılık  

seviyesi  Asymp. Sig. (2-sided)  kolonundaki  Pearson  Chi-Square  

değerine  ait  olan  anlamlılık seviyesinde  olduğu  görülmektedir. Yani,  

x² değeri 7233 olup, sig=0,124 > 0,05’ten  olduğundan H0 reddedilir. 

Sonuçlar  incelendiğinde, orta  düzeyde finansal okuryazarlık seviyesine 

sahip olan bireylerin %42.8ʼnin  bütçe  kaydı yaptıkları  görülmüştür. 

Orta  düzeyde  finansal  okuryazar  olan  bireylerin %57.2ʼnin ise  bütçe  

kaydı  yapmadıkları  belirlenmiştir. Analiz  sonuçlarından alınan  

değerlere  göre  finansal  okuryazar  düzeyi  yüksek  olanların  düşük 

olanlara  göre  nerdeyse  beraber  oranla  bütçe  kaydı  yaptıkları  ortaya  

çıkmıştır. Bununla da bu iki  değişken  arasında  bir  ilişkinin  olmadığı  

belirlenmiştir. 

 

3.7.10. Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Düzeyi İle Finansal  

            Durumu Yönetme Durumuna İlişkin Analiz  

Katılımcıların  finansal  okuryazarlığının  onların  finansal  durumu  

yönetmede  etkili  olup  olmadığını  belirlemek  için  Ki-Kare  testi  

yapılmıştır. Konunun hipotezleri şu  şekildedir ;  

H0 = Finansal  okuryazarlık  düzeyinin f inansal  durumu  yönetmeye 

etkisi vardır.  

H1 = Finansal  okuryazarlık  düzeyinin  finansal  durumu  yönetme yet-

kisi yoktur. 
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TABLO 14. Katılımcıların  Finansal  okuryazarlık  düzeyi  ile  

Finansal durumu yönetme  arasındaki  ilişki. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asympt

otic Significance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square 37,838a 8 ,000 

Likelihood Ratio 34,963 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

19,224 1 ,000 

N of Valid Cases 112   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,61. 

Ki-Kare  Testi  SPSS  çıktısı  tablosunda  görüldüğü  gibi, Pearson Chi-

Square (x²) değeri (Value) 37838  olup,  Asymp.Sig. (2-sided) kolonun-

daki Pearson  Chi-Square  değeri  de 0,000 < 0,05’tir. Sonuçlar değer-

lendirildiğinde, finansal okuryazarlığı  düşük(ve çok düşük) olan  

bireylerin %55.55ʼnin finansal durumu yönetmede başarısız olduğu,  orta  

düzeyde  finansal  okuryazarlığı  olan katılımcıların %76.7ʼnin  finansal  

durumu  yönetmede orta düzeyde  başarılı olduğu, yüksek(ve çok yük-

sek) finansal okuryazarlığa  sahip  olanların  % 63.4 ʼnin ise orta  

düzeyde  başarılı  olduğu tespit edilmiştir. Yani finansal okuryazarlık 

seviyesinin  finansal  durumu  yönetmede  etkili olduğunu görüyoruz ve 

H1 hipotezi red edilmiştir. 

 

3.7.11. Finansal  Okuryazarlık  Düzeyi İle Temel Bankacılık  

             Hizmetler  Kullanmasına  İlişkin  Analiz  
Katılımcıların  temel  bankacılık  hizmetlerini  kullanma  ile  finansal  

okuryazarlık arasında  ilişkinin  olup  olmadığını  belirlemek  için  Ki-

Kare  testi  yapılmıştır. Konunun hipotezleri şu şekildedir;  

H0 = Finansal okuryazarlık düzeyi ile Temel bankacılık hizmetler 

kullanma arasında bağlılık vardır.  

H1 = Finansal okuryazarlık düzeyi ile Temel bankacılık hizmetler 

kullanma arasında bağlılık yoktur. 

 

Analiz  sonuçlarına  göre,  temel  bankacılık  hizmetlerinden  para trans-

ferini kullananların  sayı  57  kişi olmuştur.  Bunlardan  26  kişi  orta  

düzeyde  finansal okuryazarlığa,  21  kiş i ise  finansal  okuryazarlığı  

yüksek  olan  bireyler olmuştur. Temel  bankacılık  hizmetlerinden kredi-

den faydalananların  sayı  21 kişi  olmuştur.  Ankete  katılan katılımcı-

lardan 13-i  orta  düzeyde  finansal okuryazarlığı  olan,  5ʼi  ise  yüksek  
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finansal  okuryazarlığı  olan  bireylerdir. Mevduat  hesabı  açmak hiz-

metinden yararlananların  sayı  26  kişi  olmuştur. Bunlardan  14  kişi  

finansal  okuryazarlığı  orta  düzeyde  olan  bireyler  olmuştur. Analiz  

bulgularına  katılımcıların  en  çok  temel bankacılık  hizmetlerinden ol-

an para transferini  kullandıkları  ortaya  çıkmıştır.  Ayrıca finansal okur-

yazarlığın temel  bankacılık  hizmetlerini  kullanmada  etkili  olduğu 

görülmektedir.  Bu  nedenle  H1   hipotezi  redd  edilmiştir. 

 

3.7.12. Emeklilik  Hayatında  Refah  Yaşayabilmek  Ve  Finansal  

             Okuryazarlığın  Artırılmasına  Yönelik  Yapılan  Faktör 

             Analizi 

 

TABLO 15.Faktörlerin dağılımı. 

 

Descriptive Statistics 

 N 

O

rtalama 

Standart 

Sapma 

pensiya həyatında 

daha rifah yaşaya bilmək üçün 

hansı vasitəni seçərdiniz? 

112 3,2054 1,27441 

pensiya həyatında 

daha rifah yaşaya bilmək üçün 

hansı vasitəni seçərdiniz? 

112 3,1518 1,11670 

pensiya həyatında 

daha rifah yaşaya bilmək üçün 

hansı vasitəni seçərdiniz? 

112 2,7321 1,09035 

pensiya həyatında 

daha rifah yaşaya bilmək üçün 

hansı vasitəni seçərdiniz? 

112 3,8304 1,21469 

maliyyə 

planlamasının üstünlükləri 

112 4,2232 ,97454 

maliyyə 

planlamasının üstünlükləri 

112 4,1786 ,82979 

maliyyə 

planlamasının üstünlükləri 

112 4,1161 ,91775 

maliyyə 

planlamasının üstünlükləri 

112 3,8482 ,96057 

maliyyə savadının 

artırılması üçün sizcə nə kimi 

tədbirlər görülməlidir? 

112 3,8750 1,05800 

maliyyə savadının 

artırılması üçün sizcə nə kimi 

tədbirlər görülməlidir? 

112 4,0625 ,83051 
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maliyyə savadının 

artırılması üçün sizcə nə kimi 

tədbirlər görülməlidir? 

112 4,2321 ,84876 

maliyyə savadının 

artırılması üçün sizcə nə kimi 

tədbirlər görülməlidir? 

112 4,3571 ,81492 

Valid N (listwise) 112   

 

 

Ankette  yer  alan  sorular  Likert  ölçeği  tipinde  hazırlandığı  için  bu  

sorulara verilen  cevapların  incelenmesinde  faktör  analizinden 

yararlanılmıştır. Faktör analizi  uygulaması  ile  deneklerin  anlamlılık  

kazanan  ifadeleri  tek  ve aynı başlık  altında  toplanması  amaçlanmış-

tır. Faktör  analizi,  çok  sayıda  faktörü  en az  sayıda  faktöre  

indirgeyen  analiz  tekniklerinden  biridir. 

TABLO 16. Faktör Analizi ile Açıklanan Toplam Varyans 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,706 30,887 30,887 3,706 30,887 30,887 

2 1,425 11,878 42,765 1,425 11,878 42,765 

3 1,230 10,253 53,018 1,230 10,253 53,018 

4 ,993 8,272 61,290    

5 ,974 8,116 69,407    

6 ,936 7,798 77,205    

7 ,736 6,137 83,342    

8 ,551 4,593 87,935    

9 ,519 4,328 92,263    

10 ,394 3,281 95,544    

11 ,342 2,848 98,392    

12 ,193 1,608 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Finansal  okuryazarlık  özet  olarak  bireylerin  gelirlerini,  birikim  ve 

yatırımlarını akıllıca  değerlendirip,  bütçelerini  doğru  yönetebilme  

yetkinliğine  sahip olabilmesidir.  Bireylerin  finansal  okuryazarlıkları   

gerek  piyasaların  gerek de tümüyle  ülke ve dünya  ekonomisinin etkin-

liği açısından  oldukça  önemlidir. Finansal  okuryazarlık  bireylerin gün-

lük yaşamı  kadar  gelecek planları ile de ilişkilidir.  Finansal okuryaz-

arlık düzeyinin  yükselmesi  finansal  piyasa ve enstrümanların da  etkin 

ve verimli  bir  biçimde çalışmasını  sağlayacaktır. 

Tesadüfi  örnekleme  yoluyla  112  kişinin  katıldığı  ankette  her  eğitim  

ve meslek  düzeyinden  olan  bireylerin  olduğu  tespit edilmiştir. Finan-

sal kayıtların tutulmasında  erkeklerin  kadınlara  oranla  daha  üstün  

olduğu  ve finansal durumu  yönetme  başarısında  da  erkeklerin kadın-

lardan daha  bilgili  oldukları saptanmıştır. Katılımcıların eğitim durumu 

 ile  finansal  kayıtları  saklaması arasında  herhangi  bir  ilişkinin olma-

dığı tespit  edilmiştir.  

Finansal durumu  yönetmede  orta  düzeyde  başarılıyım  diyenlerin  sayı 

%50 olmuştur,  katılımcıların  yarıdan  çoğunun  orta  düzeyde  başarılı  

oldukları görülmüştür. 

Ekonomi  ve finansal gelişmeleri izlemede sıklık olarak en çok kulla-

nılan iki kaynak televizyon ve internettir. Bu durum yeni iletişim tekno-

lojilerinin bir ürünü  olan  internetin  diğer  iletişim araçlarına  oranla  

daha çok tercih edildiğine ve bu eğilimin giderek artacağına işaret et-

mektedir. 

Öğrencilerin  finansal kavramlar konusundaki  bilgi düzeyleri ile eğitim 

durumu arasında  ilişki  olduğundan  söz  edilebilmektedir. Katılımcılar-

ın eğitim  durumu ile  kavram  bilinirliği  arasında  da ki-kare  analizi  

yapılarak  bireylerin  eğitim süreleri  arttıkça  kavram  bilgi düzeylerin-

de artış olup  olmadığı  incelendiğinde, eğitim  durumu arttıkça  bireyler-

in kavramlar  hakkında  bilgi  sahibi olma oranı da artmıştır.  

Temel  bankacılık  hizmetlerinden  yararlanmasında  katılımcıların finan-

sal okuryazarlık  düzeyinin  etkili  olduğu  görülmüştür. Katılım-cıların  

temel bankacılık  hizmetlerinden  en  fazla kredi ve para transferini  

kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların  yüzde  41.96’i aylık  bütçe  yaptığını  belirtirmişdir. 

Ankette  katılımcıların  verdikleri  yanıtlar  arasında  emeklilik yaşamı 

için düşünülen  yatırım araçları  içinde  her  ay  belirli  miktar  parayı  

kenara  ayırma ilk sıradadır.  Bunu  her  ay  döviz alma,  finansal plan-

lama finansal  güvenliği sağlıyor  ifadeleri  izlemektedir. Sonuç olarak 

daha yüksek eğitime sahip olan katılımcıların finansal olarak daha 

bilinçli olduğu, yani finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bireylerin yüzde 50-nin kendilerini orta düzeyde 

finansal okuryazar olarak gördükleri belirlenmiştir. Finansal okuryazar-
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lık konusunda yetki sahiplerinin politika belirleyip bu çerçevede strateji 

ve uygulamalar gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Finans ile ilgili eğitim almış ya da finansal kurumlarda çalışanların bile, 

karmaşık finans sektöründe kararlar almada zorlanması, hiçbir finansal 

eğitim almamış bireylerin içinde bulunduğu zor durumu ortaya koymak-

tadır. Finansal karar ve uygulamaların karmaşık hale gelmiş olması, 

finansal risklerden de haberdar olarak doğru kararlar vermek için 

finansal eğitimi gerekli kılmaktadır. 

Finansal eğitim programlarının kısa vadede sınırlı etkileri olduğu 

düşünülmesine karşın, uzun vadede işlerlik kazanacağı belirtilmektedir. 

Bu nedenle finansal eğitim programları uzun vadeye hizmet etse de, kısa 

vadeli programlar için aktif yöntemler geliştirilmelidir. Bunu gerçekleş-

tirebilmenin yolu, daha özel hedef kitlelere yönelik, farklı ihtiyaçlara 

yanıt verebilecek, bilgilenmenin yanında uygulamalar hakkında somut 

öneriler sağlayabilecek programlar geliştirilmesidir. Bireylerin finansal 

konularda bilgi almalarını sağlayan kaynaklar ve bu kaynakların nasıl 

seçildiğine ilişkin araştırma yapmak, finansal eğitimin hangi kanalları 

aracılığıyla verilebileceği ve etkili olabileceği konusunda ipuçları suna-

bilir.Bireylerin yaşamlarının hangi aşamalarında finansal bilgiye ve 

eğitime daha fazla ihtiyaç duyduğu konusu da önerilebilecek bir araştır-

ma konusu olabilir. Finansal eğitim programlarının nasıl tasarlanması ve 

hedef kitleye yararlı olabilecek şekilde nasıl uygulanması gerektiği 

konusunda çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırma konularının 

okul müfredatı ve okul dışı programlar olarak düşünülmesi gerekmekte-

dir.Örneğin, bankalar tarafından desteklenen finansal okuyazarlılık sevi-

yesinin artırılmasına yönelik programların hazırlanması,finansal 

okuryazarlılık konusunda eğitim ve treyninglerin geçirilmesi, televizyon 

ve diğer iletişim araçlarında finansal okuryazarlılıkla ilgili programların 

hazırlanması, orta okullarda veya üniversitelerde finansal okuryazarlıkla 

ilgili eğitimin gerçekleştirilmesi finansal kavramlardan oluşan broşür-

lerin ( kitapçıkların ) hazırlanması, günlük olarak televizyon, radyo ve 

diğer bilgi kaynaklarından temel finansal kavramların öğrenilmesi gibi 

çalışmalar yapılabilir. 

Farklı gelir düzeylerine sahip bireylerin finansal davranışlarını 

anlamaya yönelik araştırmaların yapılması, finansal sistemin hangi 

amaçlarla ve nasıl kullanıldığını ortaya koyabilir. Bireylerin, finansal 

piyasalara dönük sınırlı bilgi sahibi olması, finansal hizmetlerden 

yararlanmada verilen karar ve yapılan seçimlerin gerçek maliyetinin ne 

olduğunu anlama ve değerlendirmeyi zorlaştırabilir.  

 Günümüzde bilgiye ulaşmak, yeni iletişim teknolojilerin sağladığı 

olanaklarla oldukça kolaylaşmaktadır. Bu noktada en önemli konu, 

bilgiyi anlama ve yorumlayabilmedir. Bu nedenle finansal bilgi kaynak-

larının kullanımı ve bu kullanıma bağlı olarak finansal davranışların 

dönüşümü önem taşımaktadır. Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyi 
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yükseltilerek, finansal sistemden ve finansal sistemin sunduğu olanak-

lardan  yararlanması sağlanmazsa, etkin çalışan ve sürdürülebilir piyasa 

anlayışından uzaklaşılabilir. 

Bu çalışma yalnızca Bakü şehrinde 112 kişiyi kapsayacak biçimde 

desenlenmiştir. İleride yapılabilecek araştırma önerisi olarak, daha büyük 

kesimi içeren bir örnekleme oluşturularak finansal okuryazarlık düzeyini 

değerlendiren bir araştırma yapılabilir. 
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Ek 1. Finansal Okuryazarlık Anket Formu 

 

Bu anket sorğusu hanehalkınfinansal okuma yazma seviyyesini ölçmek 

üzerine hazırlanmış ve elde olunan sonuçlar lisans tez bitirme işim  üçün 

kullanılması  amacıyla hazırlanmışdır.Deyerli zamanınızı ayırarak anket 

sorğumda iştirak etdiyiniz üçün önceden teşekkür ederim. 

Hörmətlə:Yolçuyev Kemal 

 

 

1.Cinsiniz:  
a) Kadın ( ) b) Erkek ( )  

 

2.Yaşınız :  
a) 18-25 ( ) b) 26-35 ( ) c) 36-45( ) d) 46+( )  

 

3. Eğitim durumunuz:  
a)Hiç bir eğitimim yoktur( ) 

b) İlköğretim ( ) 

c) Meslek Yüksekokulu ( Ön lisans) ( ) 

ç) Lisans ( ) 

d) Yüksek lisans ( ) 
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e) Doktora( ) 

 

4. Meslek durumu:  
a) Çalışmıyorum ( )  

b) Öğrenci( ) 

c) Devlet işçisi ( ) 

ç) Özel sektorda çalışan( ) 

d) Serbest meslek ( doktor , avukat , öğretmen , vb . ) ( ) 

e) İşçi 

f) Ev kadını 

 

5. Aylık geliriniz ne kadardır ?  
a) 250 AZN –dən az ( )  

b) 250-500 AZN arası ( )  

c) 501-750 AZN arası ( )  

ç) 751- 1000 AZN arası ( )  

d) 1001 AZN-dən fazla ( )  

 

6.Finansal durumunuzu yönetmede ne kadar başarılı olduğunuzu 

düşünüyorsunuz ?  
a) Oldukca başarılıyım ( ) 

b) Orta düzeyde başarılıyım ( )  

c) Başarısızım ( ) 

 

7.Aylık bir bütçe yapar ve ona uygun davranır mısınız?  
a) Evet ( ) b) Hayır ( ) 

 

8. Finansal okuryazarlık seviyenizi nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

a) En düşük ( )  

b) Düşük ( )  

c) Orta ( )  

d) Yüksek ( )  

e) En yüksek ( ) 

 

9.Finansal kayıtlarınızı ( fatura ödemeleri, banka makbuzları , harç 

ödemeleri gibi ) ne kadar süreyle saklarsınız ?  
a) Sürekli olarak saklarım ( ) b) Belli bir süre saklarım ( )  

c) Hiç saklamam  
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10. Temel bankacılık hizmetlerinin hangilerinden yararlandınız ?  
a) Para transferi ( ) b) Kredi ( )  

 c) Mevduat hesabı açmak ( ) d) Depozit yatırımı ( ) 

 

11.Ekonomi ve finansal geliĢmeleri hangi sıklıkta ve hangi 

kaynaklardan takip ediyorsunuz ?Emeklilik yaşamına kadar ve 

emeklilik hayatında daha refah yaşayabilmek için gerekli araçlar 
 

 

 

Gazeteler          

Kitaplar  

Dergiler  

Televizyon  

Internet  

 

 

12.Emeklilik yaşamına kadar ve emeklilik hayatında daha refah 

yaşayabilmek için hangi araçları seçerdiniz? 

 

 

Tamami

le  

katılıyor

um  

Katılıyo

rum  

Kararsız

ım  

Hiç 

katılmıy

orum  

Katılmıy

orum  

 

 

Bireysel emeklilik primi ödeme                  

Her ay döviz alma  

Her ay hisse senedi alma  

Her ay belirli bir parayı kenara ayırma  
 

 

13. Finansal planlamanın üstünlükleri 

 

 

 

 

 

Finansal planlama 

bizi risklere karşı korur  

Finansal planlama finansal güvenliği sağlıyor  

Finansal planlama yaşam standartını yükseltir  

Finansal planlama rahat bir emeklilik hayatını garantiye alır  

Her gün  Haftada 

bir kaç 

kez  

Nadiren  Hiç  

Tamami

le  

katılıyor

um  

Katılıyo

rum  

Kararsız

ım  

Hiç 

katılmıy

orum  

Katılmıy

orum  
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14.Finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması için gereken 

önlemler  

 

 

 

Tamami

le  

katılıyor

um  

Katılıyo

rum  

Kararsız

ım  

Hiç 

katılmıy

orum  

Katılmıy

orum  

 

 

Bankalar tarafından desteklenen finansal okuyazarlılık seviyesinin 

artırılmasına yönelik programların hazırlanması  

Finansal okuryazarlılık konusunda eğitim ve treyninglerin geçirilmesi  

Televizyon ve diğer iletişim araçlarında finansal okuryazarlılıkla ilgili 

programların hazırlanması  

Orta okullarda veya üniversitelerde finansal okuryazarlılıkla ilgili 

eğitimin gerçekleştirilmesi  

 

 
 


