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Abstract 

The usage of individual credit and credit card is seen getting wider in the 
global environment where economic changes taking place in our country and 
world. This situation is a factor which increases both individual and 
household’s level of debt. Decreasing debt level has a great importance for 
both diminishing financial problems via increasing consumers’ financial 
satisfaction and becoming economic system sustainably. For this reason, the 
main purpose of this research is to examine the relationship between 
demographic, socioeconomic factors and the level of individual debt.  
The data of the study were obtained Çankaya, Keçiören and Mamak districts 
of Ankara, vis face to face  interviews with 300 individuals. According to 
research results, when age, number of children, family size, income, number 
of credit card and credit card limit  increase, the level of individual debt is 
also increases. 
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Özet 

Dünyada ve ülkemizde ekonomik değişimlerin yaşandığı küresel ortamda, 
bireysel kredi ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu 
durum hem bireysel hem de hane halkının borçlanma düzeyini artıran bir 
etkendir. Gerek tüketicilerin finansal memnuniyetinin artırılarak finansal 
problemlerinin azaltılması gerekse ekonomik sistemin sürdürülebilir olması 
için borçlanma düzeyinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
bu çalışmanın temel amacı, bireylerin borçlanma düzeyi ile demografik ve 
sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Araştırmanın verileri, Ankara’nın Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 
yaşayan 300 birey ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre yaş, çocuk sayısı, ailedeki kişi sayısı, gelir, kredi 
kartı sayısı ve kredi kartı limiti arttıkça bireysel borçlanma düzeyi 
artmaktadır. 
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1. Giriş 

Borç kavramı ile ilgili literatürde çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte genel olarak 
borç, yaşam döngüsü boyunca hane halkının belli bir tüketim seviyesini 
sürdürmesi için kullandığı araç ve (Falanga, 2015, s.1-35) bireylerin mevcut 
gelirlerinin üzerinde harcama yapması şeklinde tanımlanmaktadır (Nas ve Özkoç, 
2017, s.311-330). Borçlanma hanehalkının harcama yapmasını kolaylaştıran, genç 
ailelerde gelecekte gelirin artacağı beklentisine girmelerine neden olan ve 
gelirlerinden fazla harcama yapmalarını sağlayan bir araçtır (D’Alessio ve Lezzi, 
2013, s.1-22). Hanehalkı borçluluğundaki gelişmelere dair farklı görüşler mevcut 
olup, küresel finans sistemine göre; hanehalkı borçluluğu kaçınılmaz ve ekonomi 
için de vazgeçilmez bir unsurdur. Krediye erişebilirlik ve kredi kullanımı ülkelerin 
ekonomik gelişimine pozitif katkı sağlarken; kredi özellikle özel sektörün 
büyümesine yol açmaktadır. Bireysel kredilerin hanehalkı tüketim ve harcamaları 
üzerinde de olumlu etkisi vardır (Aliero vd., 2013). Krediye erişimin kolaylaşması, 
hanehalkının tüketimdeki hareketliliğini artırmanın yanında, yatırım fırsatlarının 
çoğalmasına, finansal sektörde yatırımların çeşitlenmesine de katkı sağlamaktadır 
(Pazarbaşıoğlu, 2014, s.46-73).Krediye erişimin kısıtlanması yavaş büyüme 
yanında gelir eşitsizliklerine neden olan kritik bir mekanizmadır (Demirgüç Kunt 
vd.,2008, s.1-268). Kredi modern sermayenin, diğer bir deyişle kapitalizmin 
mihenk taşlarından biri olup; kredi kullanımı, hanehalkı tüketim harcamalarını 
arttırarak ekonomiyi canlandırmakta, azalması ise ekonomik gelişmeyi 
yavaşlatmaktadır (Prinsloo, 2002, s.63; Sassi ve Gasmi 2014, s.226-231). 

Finansal sistemin işleyişi açısından kredi kullanımı arzu edilen bir durum olmakla 
birlikte kredi kullanımı ve para idaresi konusundaki yetersizlik ve bilgisizlik 
bireylerin ve hanehalklarının sahip olmadıkları parayı harcamalarına ve bireylerin 
ödeme gücünü üzerinde aşırı borçlanmasına yol açmaktadır (Fatoki, 2015, s.97). 
Hanehalkının borçluluğunun artması ekonomik ve finansal gelişmenin doğal bir 
sonucu olarak kabul edildiğinden, borçlanmanın sona erdirilmesi veya azaltılması 
belli bir noktaya kadar gerekli görülmemekle birlikte, bireysel borçlanma aşırılığa 
dönüştüğü ve ödenemez boyuta ulaştığında hem birey hem aile hem toplum hem 
de ekonomik sistem açısından sosyal, ekonomik ve psikolojik bir problem haline 
gelmektedir. Borç hanehalklarının refahının sağlanması ve harcamaların 
düzleştirilmesinin bir yoludur. Önemli olan borçların çevrilebilirliğini diğer bir 
deyişle geri ödemesini sağlayabilmektir (Dynan ve Kohn, 2007, s.1-45). IMF 
verilerine göre Türkiye’de 2005 yılında %7,08 olan hanehalkı borçlarının GSYİH’ya 
oranının yıllar itibariyle düzenli bir artışla 2017 yılında %16,8’e yükselmesi, 
bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam 
etmekte olan kişi sayısının Eylül 2020 tarihi itibariyle 3.497.886’e yükselmesi 
bireysel borçluluğun ülkemiz tüketicisi için önemli bir problem olduğunu ortaya 
koymaktadır (IMF, Financial Soundness Indicators 1999-2018; TBB Risk Merkezi, 
2020). 

Borçlanmaya neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Hastalık, ölüm, işsizlik, 
makroekonomik çevredeki değişimler (ör. faiz oranlarının artışı vb.) bireyin 
kontrolü dışındaki faktörlerdir (Fatoki, 2015, s.101). Bu faktörlerin yanı sıra yaş, 
eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı ve aile büyüklüğü gibi demografik; gelir, 
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kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti gibi sosyoekonomik faktörler de borçlanmayı 
etkilemektedir.  

1.1. Borçlanma Düzeyini Etkileyen Demografik Faktörler 

Tüketicilerin kredi kartı ve tüketici kredisini kapsayan bireysel kredi 
borçlanmalarını araştıran daha önceki pek çok çalışmada demografik faktörlerin 
borçlanma ile ilişkisi incelenmiştir (Chien ve DeVaney, 2001; Norvilitis, vd., 2006; 
Kaptan, 2011). Çalışmaların sonuçları; yaş,  eğitim, medeni durum, çocuk sayısı, 
ailedeki kişi sayısı gibi demografik faktörlerin kredi ve kredi kartı kullanımı 
dolayısıyla borçlanma ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Livingstone ve Lunt, 
1992; Tokunaga, 1993; Hartroop, vd., 1987).  

1.1.1. Yaş 

Borçlanmayı etkileyen önemli faktörlerden biri yaştır. Yaşam döngüsü boyunca yaş 
faktörü, bireyin ekonomik taleplerinden ziyade, borca karşı tutumlarını daha fazla 
etkiler (Lunt ve Livingstone, 1991). Bireylerin geçirdiği demografik değişim, 
tüketim ve harcama alışkanlıklarını şekillendirir (Coricelli vd., 2006, s.5). Gelirin 
genellikle düşük olduğu gençlik döneminde, temel yaşam giderlerinin yanında 
tüketim toplumunun empoze ettiği lüks tüketim giderlerini karşılamak için gençler 
tüketici kredisi kullanmakta bunun sonucu olarak da aşırı borçlanma gençlerde 
daha yoğun görülmektedir (Aktaran Güreşçi Pehlivan ve Utkulu, 2007, s.36-65). 

Harcama ve gelir arasındaki ilişkide yaş faktörünün önemli olduğunu savunan ve 
bireyin tasarrufa ilişkin davranışlarının anlaşılmasını sağlayan Modigliani ve Ando 
(1963) tarafından geliştirilen yaşam döngüsü hipotezinde; yaşam dönemleri üçe 
ayrılmıştır. Bu hipoteze göre gençlik döneminde geliri düşük olan bireyler daha 
fazla harcama yaparken ve dolayısıyla borçlanırken, orta yaş döneminde bireyler 
gençlik dönemindeki borçlarını ödemek ve emeklilik dönemlerinde daha rahat 
yaşamak için tasarruf yapmaya başlarlar. Yaşlılık döneminde de bu tasarruflarını 
harcama eğilimine girerler (Tekirdağ, 2009, s.1-116). Livingstone ve Lunt (1992, 
s.114) yaşça büyük insanların borçlanmaya karşı olumsuz tutumlar sergilediğini, 
daha fazla tasarruf yaptıklarını; Berthoud ve Kempson (1990) gençlerin daha çok 
kredi kullandığını ve borçlanma problemleriyle karşılaştığını, Tokunaga (1993, 
s.287) gençlerin, diğer insanları etkilemek ve kendilerini daha iyi hissetmek için 
krediyi daha çok kullandığını; Kim ve DeVaney (2001, s.68) yaşın, kredi kartı 
kullanımı ile negatif ilişkili olduğunu daha genç bireylerin borçlanma aracı olarak 
kredi kartlarını daha çok kullandıklarını bulmuştur. 

1.1.2. Eğitim Düzeyi 

Bireysel borçlanmayı etkileyen faktörlerden bir diğeri de eğitimdir. Bireylerin 
eğitim seviyesinin yüksek olması, gelecek dönem gelir beklentilerinin fazla 
olmasının yanı sıra işsiz kalma olasılığını da azaltan bir faktördür. Yüksek eğitim 
seviyesine sahip kişilerin daha çok gelir elde edecekleri beklentisiyle daha fazla 
kredi talebinde bulundukları, diğer bir deyişle borçlanma düzeylerinin yüksek 
olduğu görülmektedir. (Tekirdağ, 2009, s.1-116). Çalışmalar eğitim düzeyi yüksek 
ve profesyonel meslek sahibi olanların aşırı kredi kullanıcıları olduğunu 
göstermektedir (Chien ve DeVaney, 2001, s.162-179; Tokunaga, 1993, s.285-316; 
Tekirdağ, 2009, s.1-116). Eğitim düzeyi düşük bireylerin ise aşırı kredi 



694              Gündüzalp, A. A. & Şener, A. (2020). Examining the Level of Household Debt in Terms 
of Some Variables 

 

kullanımından çok krediye ilişkin konuları anlama, finansal sorunların üstesinden 
gelme gibi konularda problemlerle karşılaştığı görülmektedir. (Tokunaga, 1993, 
s.285-316).  

1.1.3. Medeni Durum 

Medeni durum, borçlanmayı etkileyen demografik faktörlerden biridir. Evli 
bireyler, bekârlara göre daha fazla harcama yapmakta ve finansal problemler ile 
daha sıklıkla karşı karşıya kalmaktadır (Aktaran Kim ve DeVaney, 2001). Bu 
nedenle evli bireylerin gelir ile özellikle kredi kartı ödemeleri arasındaki dengeyi 
sağlaması zorlaşmaktadır (Chien ve DeVaney, 2001, s.175).Yapılan çalışma 
sonuçlarına göre, bekâr bireylerin evlilere göre borçlanma olasılığı daha düşük 
olup evliler daha fazla borçlanmaktadır (Yılmazer ve DeVaney, 2005; Nas ve Özkoç, 
2017). 

1.1.4. Çocuk Sayısı ve Aile Büyüklüğü 

Çocuk sayısı ve aile büyüklüğü hanehalkının harcamalarını yani tüketimini 
etkileyen faktörlerdendir. Çocuk sayısının borçlanma üzerindeki etkisi 
incelendiğinde Yeni Zellanda Aile, Gelir ve Çalışma Araştırması (SoFIE) 2003 
verilerine göre çocuk sahibi olan tek ebeveynli ya da çift ebeveynli aileler daha çok 
borçlanmaktadırlar (Legge ve Heyes, 2009, s.32). Diğer taraftan çocuk sayısının 
borçlanmayı etkilemediği ve bu nedenle geniş ailelerin daha çok borçlandığı 
sonucuna varılamayacağı (Hartroop vd., 1987); ekonomik talepler belli ve sabit 
olduğundan çocuk sayısı fazla olan ailelerin, borçlanmaya karşı direndiği yani daha 
zor borçlandığını ortaya koyan çalışma sonuçları da bulunmaktadır (Livingstone 
ve Lunt, 1992, s.27). Bu araştırmalar, kişi sayısı fazla olan ailelerin borçlanmaya 
karşı olumsuz tutum geliştirdiğini ve borçlarını geri ödemede çekirdek ailelere 
göre daha başarılı olduklarını göstermektedir (Livingstone ve Lunt, 1992:, s.116). 

1.2. Borçlanmayı Etkileyen Sosyoekonomik Faktörler 

Yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı ve aile büyüklüğü gibi demografik 
faktörlerin yanı sıra borçlanma düzeyini gelir, kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti 
gibi sosyoekonomik faktörler de etkilemektedir. 

1.2.1. Gelir 

Gelir, bireylerin borçlanma düzeyini etkileyen en önemli sosyoekonomik 
faktörlerdendir. Gelir, hanehalkının harcamasını etkileyen faktörlerden biri olup, 
ekonomi yazınında da tüketim ile en çok ilişkisi kurulan değişkendir (Kim ve 
DeVaney, 2001, s.69). Yüksek gelir grubundakilerin daha fazla harcama yaparak 
borçlanmaları, düşük gelir grubundakilerin ise borçlarını ödeme konusunda 
finansal problemlerle daha sık karşılaşmaları ve bundan dolayı sıkıntı ve stres 
yaşamaları daha muhtemeldir (Berthoud ve Kempson, 1990; Cameron ve Golby, 
1990). Bireylerin ek bir finansmana, yani borçlanmaya ihtiyaç duyup 
duymayacağını ya da ihtiyacın şiddetini belirleyecek şey temelde, harcamaları ile 
gelirleri arasındaki ilişkidir. Gelirleri mevcut ihtiyaçlarını gidermeye yeten 
bireyler, borçlanma konusunda daha istekli davranırken; gelirleri tüketim 
ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kalan bireyler borçlanma konusunda daha isteksiz 
davranmaktadır. 
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1.2.2. Kredi Kartı Sayısı ve Kredi Kartı Limiti 

Borçlanmayı etkileyen bir diğer sosyoekonomik faktör ise kredi kartı sayısı ve 
kredi kartı limitidir. Krediye erişim kolay olduğundan dolayı tüketiciler daha fazla 
borçlanırlar (Canner ve Crynak, 1986; Kinsey, 1981; Lee ve Hogarth, 1998). Kredi 
kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bireyler gelirlerini aşan düzeyde 
tüketmeye, rasyonel olmayan harcamalarda bulunmaya, ihtiyaç duymadıkları 
ürünleri satın almaya yönelmişlerdir (Torlak, 2002, s.77). Bireylerin kredi 
kartlarını bilinçsiz bir şekilde kullanması, ortalama aylık gelirleri tutarında kredi 
kartı borçlarının olması, kredi kartı kullanıcılarının borçlanarak hayatlarına devam 
ettiklerinin en önemli göstergesidir (Durukan, vd., 2005, s.152). Kredi kartları, 
insanların krediye erişimini sağlamaktadır. Kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti, 
kredi kartı kullanıcılarını pozitif olarak etkilemekte ve kredi kartı limiti fazla olan 
bireyler daha çok borçlanmaktadır (Kim ve DeVaney, 2001, s.69). Diğer taraftan 
kredi kartı limitinin yüksek düzeyde olması borcun geri ödemesini de 
zorlaştırmaktadır (Agarwal ve Liu, 2003, s.75-84). 

2. Yöntem 

2.1. Evren ve Örneklem  

Araştırma Ankara’da yüksek sosyoekonomik düzeyi temsilen “Çankaya”, orta 
sosyoekonomik düzeyi temsilen “Keçiören”, düşük sosyoekonomik düzeyi temsilen 
“Mamak” ilçelerinden seçilen 300 kişi ile yürütülmüştür.  İlçelerin sosyoekonomik 
düzeye göre sınıflandırılmasına ilişkin bir sınıflandırma olmadığından Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları ile görüşülmüş ve TÜİK’in veri tabanında yer 
alan bilgiler (yoksulluk oranı, yeşil kart kullanımı, okuma yazma oranı, eğitim 
düzeyi ve gelir gibi) değerlendirilmiş ve ilçelerin seçimi bu kriterler doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir. Belirlenen ilçelerdeki semt ve mahallelerin seçiminde nispeten 
homojen özellik gösterenlerin seçimine dikkat edilmiş ve belirlenen mahallelerden 
seçkisiz (random) olarak alınan 300 kişi araştırmaya dahil edilmiştir.  

2.2. Örnekleme İlişkin Genel Bilgiler 

Araştırma kapsamındaki kadınların oranı (%59,7), erkeklerden (%40,3) yüksektir. 
‟25-34’’ yaş grubunda olanlar (%36,3), ‟lisans ve üzeri’’ düzeyde eğitim görenler 
(%67,3) ‟evli’’ olanlar (%56,0), ‟3000-3999 TL’’ gelir grubunda yer alanlar 
(%34,3) ağırlık taşımaktadır. 

Katılımcıların çoğunluğu (%69,3) çalışmaktadır. Ortalama aile büyüklüğü, 𝑥 ̅= 3,00, 
ortalama çocuk sayısı, 𝑥 ̅=2,00’dir. Bireylerin çoğunluğunun (%82,7) borcu 
bulunmaktadır. “Aşırı borçlu” olanların oranı %59,0 olup, borcu olmayanların 
oranı %18,7’dir. 

Katılımcıların %87,3’ü kredi kartı kullanmakta olup, sahip olunan kredi kartı sayısı 
ortalaması 𝑥 ̅=3,00, kredi kartı limiti ortalaması 𝑥 ̅=4892 TL’dir.  Araştırmada son üç 
yıl içerisinde bireysel kredi kullananların oranı %49,7 olarak tespit edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçme Araçları 

Araştırma verileri katılımcılarla yüz yüze görüşme yolu ile toplanmıştır. Araştırma 
kapsamında katılımcıların sosyoekonomik düzeylerini, demografik ve tanımlayıcı 
bilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanan soru formunda cinsiyet, yaş, eğitim, medeni 
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ve çalışma durumu, meslek, çocuk sayısı, ailedeki birey sayısı, ortalama aylık gelir 
miktarı, borçluluk durumu, aylık borç miktarı, aylık borç miktarının aylık gelirine 
oranı, kredi kartı kullanım durumu, aktif olarak kullanılan kredi kartı sayısı ve 
kredi kartı limiti, bireysel kredi kullanma durumu, toplam kredi kartı borcu ve 
bireysel kredi borcundan oluşan toplam borç miktarı, kredi kartı ve bireysel kredi 
borcunu ödemede sıkıntı yaşama durumu kredi kartı borçlarını ödeme şeklini 
içeren sorular sorulmuştur.  

Araştırmanın bağımlı değişkeni katılımcıların borçlanma düzeyidir ve literatürde 
borçlanma düzeyi farklı kriterler esas alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada ise 
borçlanma düzeyi; aylık borcun aylık gelire oranı olarak ele alınmış ve araştırma 
kapsamına alınan bireyler; aylık borcun aylık gelire oranı %30 ve üzeri olması 
durumunda aşırı borçlu, aylık borcun aylık gelire oranı %30’un altı olması 
durumunda aşırı borçlu olmayan ve aylık borcun aylık gelire oranı %0 olması 
durumunda borcu olmayan olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır (D’Alessio ve 
Iezzi, 2013). Verilerin analizinde; Ki-Kare ve  Tek Yönlü Varyans Analizi 
kullanılmıştır. Araştırmada, manidarlık düzeyi .05 kabul edilmiştir (Sümbüloğlu ve 
Sümbüloğlu, 1994). 

3. Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde demografik, sosyoekonomik faktörler ile borçlanma düzeyi arasındaki 
ilişkiye yönelik bulgulara yer verilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda iki 
kategorik değişken arasındaki farklılığın incelenmesinde ‟Ki kare Analizi’’, en az üç 
kategorili bir bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken arasındaki farklılığın 
incelenmesinde ‟Tek Yönlü Varyans Analizi’’kullanılmıştır.  

3.1. Demografik ve Sosyoekonomik Faktörlere Göre Borçlanma Düzeyi 

Katılımcıların borçlanma düzeyi ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durumu, 
çalışma durumu, çocuk sayısı, aile büyüklüğü gibi demografik; ortalama aylık gelir 
miktarı, kredi kartı sayısı, kredi kartı limiti gibi sosyoekonomik faktörler 
arasındaki farklılık ‟Ki Kare’’ ve ‟Tek Yönlü Varyans’’ analizlerinden yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. 

3.2. Cinsiyete Göre Borçlanma Düzeyi 

Araştırmada katılımcıların cinsiyetine göre borçlanma düzeyi incelendiğinde; 
gerek ‟kadınlar’’ (%56,4) gerekse ‟erkekler’’ (%62,8) arasında aşırı borçlu olanlar 
önde gelmekte olup aşırı borçlu olan erkeklerin oranı kadınlardan yüksektir. 
Ancak borçlanma düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05) . Bu sonuç Norvilitis ve diğerlerinin (2006) yaptığı çalışma tarafından da 
desteklenmektedir. Bu sonucun aksine cinsiyet ile borçlanma düzeyi ilişkisini 
araştıran farklı çalışmalarda, kadınların finansal yönetim konusunda daha başarılı 
oldukları ve bu nedenle daha az borçlandıklarını(Hayhoe, vd., 2000);kadınların 
daha fazla sayıda kredi kartına sahip oldukları ve borçlanma düzeylerinin 
erkeklerden daha yüksek olduğunu (Aktaran Hayhoe, vd, 2000; Davies ve Lea, 
1995)gösteren sonuçlar da elde edilmiştir. Araştırma sonuçları arasındaki bu 
farklılık borçlanma düzeyi ile cinsiyet arasında net bir ilişkiyi ortaya koymamakta 
olup konunun daha detaylı incelenmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Borçlanma Düzeyi 
      Cinsiyet   Toplam          X

2
          p 

      Kadın Erkek   

Aşırı borçlu olanlar 
N 101 76 177 

%  56,4 62,8 59,0 

Aşırı borçlu 

olmayanlar 

N 46 21 67 

%  25,7 17,4 22,3         2,897       0,235
 

Borcu olmayanlar 
N 32 24 56 

%  17,9 19,8 18,7 

Toplam   N 179 121 300 

    %  100,0 100,0 100,0 

3.3. Eğitim Durumuna Göre Borçlanma Düzeyi 

İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte (p>0,05) genel olarak 
değerlendirildiğinde ‟ortaokul/lise’’ (aşırı borçlu olan %66,2 + aşırı borçlu 
olmayan %21,6= %87,3) ve ‟ilköğretim ve daha az’’ (aşırı borçlu olan %58,3 + ve 
aşırı borçlu 134 olmayan %25,0= %83,3) düzeyinde eğitim görenlerin borçluluk 
oranı ‟lisans ve üzeri’’ (aşırı borçlu olan %56,4 + aşırı borçlu olmayan %22,3= 
%78,7) düzeyinde eğitim görenlerden daha yüksektir. Bu durum eğitim düzeyi 
yüksek olanların eğitime paralel olarak gelir düzeylerinin de yüksek olduğu bu 
nedenle mevcut gelirleri ile ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, borçlanmaya daha 
temkinli yaklaştıkları, ayrıca eğitim düzeyi düşük olanların karmaşık finans 
ortamında karşılaştıkları zorluklar karşısında savunmasız kaldıkları ve bilinçsizce 
borçlandıkları kanaatini uyandırmaktadır. Literatürde genel olarak eğitim 
düzeyinin borçlanmayı etkilediği ve eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin 
borçlanmaya ilişkin olumlu tutum geliştirdiği, kredi kullanımına yönelik 
taleplerinin arttığı; eğitim düzeyi düştükçe bireylerin borçlanma konusunda daha 
temkinli davrandıkları belirtilmektedir (Chien ve DeVaney, 2001; Tekirdağ, 2009). 
Ancak eğitim düzeyi ile borçlanma arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 
gösteren araştırmalar da mevcuttur. Nitekim Stone ve Maury (2006) ve Keese 
(2012) tarafından yapılan çalışmada da bu çalışmanın bulgularını destekler şekilde 
eğitim düzeyi ile borçlanma arasında ilişki olmadığı bulunmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Borçlanma Düzeyi 
      Eğitim Durumu Toplam        X2          p 

      
İlköğreti
m ve altı 

Ortaokul/ 
Lise 

Lisans 
ve üzeri 

  

 Aşırı borçlu olanlar  
N 14 49 114 177 
%  58,3 66,2 56,4 59,0 

 Aşırı borçlu 
olmayanlar  

N 6 16 45 67 
%  25,0 21,6 22,3 22,3      3,445       0,486 

Borcu olmayanlar  
N 4 9 43 56 
%  16,7 12,2 21,3 18,7 

Toplam 
N 24 74 202 300 
%  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  



698              Gündüzalp, A. A. & Şener, A. (2020). Examining the Level of Household Debt in Terms 
of Some Variables 

 

3.4. Yaşa Göre Borçlanma Düzeyi 

Yaşam döngüsü boyunca yaş faktörü, bireyin borca karşı tutumlarını, borçlanma 
düzeyini etkileyen önemli demografik faktörlerden biri olmuştur (Livingstone ve 
Lunt, 1991). Yaş, bireylerin harcama alışkanlıklarını şekillendiren bir unsurdur 
(Coricelli, vd, 2006). Bu nedenle bireyin tüketim ve tasarruf davranışları yaşa ve 
yaşam dönemlerine 133 göre değişmektedir. Modigliani ve Ando (1963) tarafından 
geliştirilen ‟Yaşam Döngüsü Hipotezi’’nde, tüketicilerin ömrü gençlik, orta yaş ve 
emeklilik dönemi olmak üzere üçe ayrılmıştır. Buna göre bireyler, gençlik 
döneminde gelirleri düşük olduğundan dolayı borçlanmakta, orta yaşta borçlarını 
ödemeye çalışmakta ve emeklilikleri için tasarruf yapmaya başlamakta, emeklilik 
döneminde ise gelirleri azaldığından dolayı tasarruflarını harcamaktadırlar. Diğer 
bir deyişle bireylerin gençlik döneminde borçlanma düzeyleri yüksek iken, yaş 
ilerledikçe tasarrufları artmakta borçlanma ise azalmaktadır. Yapılan pek çok 
araştırmada da yaşın önemli bir faktör olduğu, yaş faktörünün borçlanma düzeyini 
etkilediği ve yaşam döngüsü boyunca yaş ilerledikçe borcun azaldığı, gençlerin 
daha çok borçlandıkları bulunmuştur (Stone ve Maury, 2006; Yılmazer ve De 
Vaney, 2005; Drentea, 2000; Norvilitis vd., 2006). Bu çalışmanın sonuçları ise 
‟Yaşam Döngüsü Hipotezi’’ ile çelişmektedir. Katılımcıların yaş gruplarına göre 
borçlanma düzeyi incelendiğinde; bütün yaş gruplarında aşırı borçlu olanların 
oranı, aşırı borçlu olmayan ve borcu olmayanlardan yüksektir. Aşırı borçlu 
olanların en düşük olduğu yaş grubu ‟18-24’’yaş grubu (%39,6) olup, genel olarak 
değerlendirildiğinde ‟45 yaş ve üzeri’’ yaş grubuna kadar borçlanma düzeyi 
artmaktadır (p<0,05). 

Tablo 3. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Borçlanma Düzeyi  
            Toplam          X2          p 

             18-24 
25-
34 

35-
44 

45 yaş 
ve 

üzeri 
  

 Aşırı borçlu    
olanlar  

N       21 67 49 40 156            
%      39,6 61,5 67,1 61,5 63,2 

 Aşırı borçlu 
olmayanlar  

N       14 24 16 13 53               
%      26,4 22,0 21,9 20,0 21,5         14,175      0,028*   

 Borcu olmayanlar 
N       18 18 8 12 38               

%      34,0 16,5 11,1 18,5 15,4 

Toplam 
N        53 109 73 65 247             

%     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
*p<0,05 

3.5. Medeni Duruma Göre Borçlanma Düzeyi 

Araştırmada katılımcıların medeni durumuna göre borçlanma düzeyi 
değerlendirildiğinde; aşırı borçlu olanlarda ‟evlilerin’’ oranı (%64,9) borcu 
olmayanlarda ise ‟bekârların’’ oranı (%28,0) yüksektir (p<0,05). Diğer bir deyişle, 
evli olanların borçlanma düzeyi bekârlardan daha yüksektir. Evlilerin daha fazla 
borçlanması, hem yaşa hem de kadının çalıştığı ailelerde hane halkının çift gelirli 
olmasına bağlı olarak gelir düzeylerinin bekârlardan daha yüksek olması ve bu 
nedenle daha rahat harcama yapması ile açıklanabilir. Ayrıca çocuğun olduğu 
ailelerde harcamaların artması da borçlanma düzeyini artırabilir. Medeni durumun 
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borçlanmayı etkilediği sonucu Chien ve DeVaney (2001) tarafından yapılan çalışma 
sonucuyla da paralellik göstermekte olup bu çalışmada da evli ya da bekâr olmanın 
borçlanma düzeyini etkilediği, evlilerin borçlanma düzeylerinin yüksek, bekârların 
ise borçlanma düzeyinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 4. Katılımcıların Medeni Durumuna Göre Borçlanma Düzeyi 
      Medeni Durum Toplam          X2          p 
      Bekâr  Evli   

 Aşırı borçlu olanlar 
N 68 109 177 
%  51,5 64,9 59,0 

Aşırı borçlu 
olmayanlar 

N 27 40 67 
%  20,5 23,8 22,3         13,682       0,001* 

Borcu olmayanlar 
N 37 19 56 
%  28,0 11,3 18,7 

Toplam 
N 132 168 300 
%  100,0 100,0 100,0 

*p<0,05 

3.6. Çalışma Durumuna Göre Borçlanma Düzeyi 

Konu katılımcıların çalışma durumuna göre analiz edildiğinde; ‟çalışanlar’’ 
arasında aşırı borçlu olanlar (%69,2), ‟çalışmayanlar’’ arasında aşırı borçlu 
olmayanlar (%31,5) ve borcu olmayanlar (%32,6) ağırlık taşımaktadır (p0,05). 
Diğer bir deyişle çalışanlar, çalışmayanlardan daha çok borçlanmaktadır. Nitekim 
çalışanların borçlanma düzeyinin daha yüksek olduğu sonucu daha önce yapılan 
çalışmalar tarafından da desteklenmektedir (Chien ve DeVaney, 2001; Kılınç, 
2012). (Tablo 29)’da görüldüğü gibi gelir borçlanma düzeyini pozitif yönde 
etkilemektedir. Gelir arttıkça borçlanma düzeyi artmaktadır. Çalışmayan bireylerin 
(işsiz, ev hanımı, emekli, vb) gelir düzeyleri aktif olarak çalışma hayatında yer 
alanlardan daha düşüktür (Kılınç, 2012). Çalışan grubun borçlanma düzeyinin 
yüksek olması gelir düzeyi ile açıklanabileceği gibi çalışanların harcamalarının 
daha fazla olmasıyla da açıklanabilir. Nitekim çalışan bireylerin yaptığı harcamalar, 
çalışmayanlardan daha fazla olduğundan borçlanmaları da yüksektir (Yılmazer ve 
DeVaney, 2005; Kaptan, 2011; Turinetti ve Zhuang, 2011). 

Tablo 5. Katılımcıların Çalışma Durumuna Göre Borçlanma Düzeyi 
     Çalışma Durumu  Toplam          X2          p 
      Çalışıyor  Çalışmıyor   

 Aşırı borçlu olanlar 
N 144 33 177 
%  69,2 35,9 59,0 

 Aşırı borçlu 
olmayanlar 

N 38 29 67 
%  18,3 31,5 22,3         30,886       0,000* 

 Borcu olmayanlar 
N 26 30 56 
%  12,5 32,6 18,7 

Toplam 
N 208 92 300 
%  100,0 100,0 100,0 
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3.7. Çocuk Sayısına Göre Borçlanma Düzeyi 

Çocuk sayısına göre borçlanma düzeyi incelendiğinde; gerek ‟çocuğu olmayanlar’’ 
(%50,4) gerek ‟bir çocuğu olanlar’’ (%67,7) gerekse ‟iki ve üzeri çocuğu 
olanlar’’da (%64,2) aşırı borçluların oranı ağırlık taşımaktadır. Bununla birlikte 
‟bir çocuğa sahip’’ olan borçluların oranı (aşırı borçlular %67,7; aşırı borçlu 
olmayanlar %30,6) diğer gruplardan önemli düzeyde yüksek iken, ‟tek çocuğa 
sahip’’ katılımcılar arasında borcu olmayanların oranı (%1,6) diğer gruplardan 
oldukça düşüktür (p<0,05) (H1f kabul). 

Borçlanma düzeyi ile çocuk sayısı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda; 
hane halkında çocuk sayısının artması sonucu bireylerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılaması için borçlanmaya yönelik olumlu tutumlar geliştirdikleri dolayısıyla 
kredi kullanım miktarları ve borçlanma düzeylerinin arttığı belirlenmiştir 
(Yılmazer ve De Vaney, 2005; Lea vd., 1993; Lea, Webley, Walker, 1995; Legge ve 
Heyes, 2009). Bu çalışmada çocuk sayısı arttıkça borçlanma düzeyinin arttığına 
ilişkin bir bulgu elde edilmediğinden, bir çocuğa sahip olanların borçlanma 
düzeyinin çocuğu olmayan ve birden fazla çocuğa sahip olanlardan yüksek olduğu 
belirlendiğinden, çalışma sonuçları genel olarak borçlanma düzeyi üzerinde çocuk 
sayısından çok çocuğun varlığının etkili olduğu kanaatini uyandırmaktadır. İlk 
çocuğun aileye katılması yaşam dönemleri içerisinde kaynakların kullanımı ve 
adapte edilmesi açısından kriz yaratan bir durum olabilmektedir. Yapılacak yeni 
çalışmalarda çocuk sayısı ile birlikte çocukların yaşının da incelenmesi daha net 
sonuçlar ortaya konulması açısından faydalı olacaktır. Çünkü çocuk sayısı ile 
birlikte çocukların içinde bulundukları dönem de ailenin harcamalarını ve 
yükümlülüklerini etkilemektedir. 

Tablo 6. Katılımcıların Çocuk Sayısına Göre Borçlanma Düzeyi 

      
Çocuk 
Sayısı   

Toplam                X2             p 

      Yok Bir 
İki ve 
üzeri  

 Aşırı borçlu 
olanlar 

N 65 42 70 177  
%  50,4 67,7 64,2 59,0  

 Aşırı borçlu 
olmayanlar 

N 29 19 19 67  
%  22,5 30,6 17,4 22,3              20,638     0,000*        

 Borcu olmayanlar 
N 35 1 20 56  
%  27,1 1,6 18,3 18,7  

Toplam 
 

N 
129 62 109 300  

%  100,0 100,0 100,0 100,0  
*p<0,05 
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7.8. Aile Büyüklüğüne Göre Borçlanma Düzeyi 

Aile büyüklüğü ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişki incelendiğinde ise; 3-4 kişilik 
aileler aşırı borçlu (%62,4), 1-2 kişilik aileler aşırı borçlu olmayan ve 5-6 kişilik 
aileler borcu olmayan grupta (%30,8) yer almaktadır. Diğer taraftan aile 
büyüklüğü 

ile borçlanma düzeyi arasında önemli bir farklılık olduğu bulunmuştur (p<0,05). 
Çalışmada ”1-2 kişilik”, “3-4 kişilik” ve “5-6 kişilik” ailelerin borçlanma düzeyleri 
birbirinden farklıdır. Aile büyüklüğü ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırma sonuçlarında; aile büyüklüğünün borçlanma düzeyini 
etkilediği, ailede çocuğun varlığı ve ailedeki kişi sayısının artması sonucu borca 
talebin arttığı ve hane halkının borçlanmaya yönelik olumlu tutum geliştirdiği 
ortaya çıkmıştır (Daşdöğen, 2015; Chien ve DeVaney, 2000). 

Tablo 7. Katılımcıların Aile Büyüklüğüne Göre Borçlanma Düzeyi 

      
Aile 

Büyüklüğü   
Toplam                X2             p 

      1-2 kisi 3-4 kisi 5-6 kisi   
 Aşırı borçlu 
olanlar 

N 26 128 23 177 
%  46,4 62,4 59,0 59,0 

 Aşırı borçlu 
olmayanlar 

N 15 48 4 67 
%  26,8 23,4 10,3 22,3           12,344      0,015*   

Borcu olmayanlar 
N 15 29 12 56 
%  26,8 14,1 30,8 18,7 

Toplam 
N 56 205 39 300 
%  100,0 100,0 100,0 100,0 

*p<0,05  

Bireylerin gelir düzeyinin yeterli olmaması borçlanmalarına neden olabileceği gibi 
sürekli ve artan gelirlerinin olması da borçlanmalarına neden olabilir (Çımat vd., 
2016). Araştırmada gelir gruplarına göre borçlanma düzeyi arasında önemli bir 
fark bulunmuş olup farklılığın ‟1000 TL ve altı’’ gelir grubundan kaynaklandığı 
belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre, ‟1000 TL ve altı’’ gelir grubunun borçlanma 
düzeyi diğer gelir gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. 
Diğer taraftan tüm gelir gruplarında aşırı borçlu olanların oranı yüksek olup; gelir 
artışı borçlanma düzeyini artıran önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer bir deyişle, gelir arttıkça borçlanma düzeyi artmaktadır. Gelirin artmasına 
paralel olarak borçlanma düzeyinin de artması, kullanılabilir gelir seviyesi arttıkça 
bireylerin harcama eğilimlerinin de arttığını savunan Keynes’in (1936) ‟Mutlak 
Gelir Hipotezi’’ ile açıklanabilir. Ayrıca ‟Hanehalkı Tüketim ve Tasarruf Davranışı 
Modeli’’nde savunulduğu gibi bireylerin gelecekte gelirlerinin artacağına ilişkin 
beklentileri nedeniyle bugünkü tüketimlerini artırmaları ve borçlanmaları da söz 
konusu olabilir. 

Livingstone ve Lunt (1992), Drentea (2000), Çımat vd., (2016) tarafından yapılan 
çalışmalarda da bu çalışmanın bulgularını destekler nitelikte gelir düzeyinin 
artmasının borçlanmayı artırdığı belirlenmiştir. Buna karşın gelir ile borçlanma 
arasında negatif bir ilişki olduğunu diğer bir deyişle gelir arttıkça borçlanmanın 
azaldığını, gelir azaldıkça ise borçlanmanın arttığını ve gelirin ihtiyaç ve istekleri 
karşılamaya yetmemesi sonucu tüketicilerin bireysel kredi ve kredi kartı gibi 
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borçlanma araçlarını daha fazla talep ettiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur 
(Belk, 1988; Lea, Webley, Levine, 1993; Lea vd., 1995; Yılmazer ve De Vaney, 2005; 
Şengür ve Taban, 2016). 

Tablo 8. Katılımcıların Ortalama Aylık Gelir Miktarlarına Göre Borçlanma Düzeyi  
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Aşırı borçlu 
olanlar 

       N 12 27 61 37 40 177  
      %  42,9 50,9 59,2 60,7 72,7 59,0  

Aşırı borçlu 
olmayanlar 

      N 4 16 25 12 10 67  
      %  14,3 30,2 24,3 19,7 18,2 22,3 18,445  0,018* 

Borcu 
olmayanlar 

     N 12 10 17 12 5 56  
     %  42,9 18,9 16,5 19,7 9,1 18,7  

Toplam 
     N 28 53 103 61 55 300  
     %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

*p<0,05  

Ülkemizde 90’lı yıllardan itibaren yaygınlaşan kredi kartı kullanımı bireyleri 
tüketim yapmaya yöneltmiştir. Kredi kartına ulaşımın kolay olması, kredi kartının 
nakit paraya ihtiyaç duymadan bireylere harcama ve taksitli alışveriş imkânı 
sağlaması borçlanma düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Hane halkı 
borçlanmasının temel araçlarından biri olan kredi kartları; ödeme, taksitle 
alışveriş ve nakit avans kolaylığı sağlayarak pek çok tüketicinin temel ödeme aracı 
haline gelmiş ve bunun yanı sıra kredi kartları kişileri tüketime yönlendirerek 
gelirlerini aşan düzeyde harcama yapmalarına olanak tanımıştır (Kılınç, 2012). Bu 
çalışmada aşırı borçlu olanların kredi kartı sayısı puan ortalaması (2,23), borcu 
olmayanların kredi kartı sayısı puan ortalaması (0,98) olup kredi kartı sayısı 
arttıkça borçlanma düzeyinin de arttığı bulunmuştur (p<0,05). Aşırı borçlu 
olanların kredi kartı sayısının fazla olduğu bulgusu Kaptan (2011), Kim ve De 
Vaney (2001), Norvilitis vd. (2006) tarafından yapılan çalışma sonucuyla da 
paralellik göstermektedir. 

Tablo 9. Katılımcıların Borçlanma Düzeyine Göre Kredi Kartı Sayısı N, X̅, Standart Sapma 
Değerleri ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
  N X̅ 

Standart 
Sapma  

F p 

Kredi Kartı 
Sayısı 

Aşırı borçlu olanlar 
17
7 

2,2
3 

1,25 
   

Aşırı borçlu 
olmayanlar 

67 
1,7
3 

0,91 
 

25,23
1 

               
0,000* 

Borcu olmayanlar 56 
0,9
8 

1,08 
   

*p<0,05  

Araştırma kapsamında aşırı borçlu olanlar arasında kredi kartı limitinin yüksek, 
borcu olmayanlar arasında ise kredi kartı limitinin düşük olduğu saptanmıştır. 
Borçlanma düzeyine göre kredi kartı limiti ortalaması analiz edildiğinde aşırı 
borçlu olanların kredi kartı limiti, aşırı borçlu olmayanlar ve borcu olmayanlardan; 
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aşırı borcu olmayanların kredi kartı limiti ortalaması da borcu olmayanlardan 
yüksektir (p<0,05). Diğer bir deyişle, borçlanma düzeyi yüksek olanların kredi 
kartı limiti de yüksektir. Bu çalışmada ortalama aylık gelir miktarı 2871 TL, kredi 
kartı limiti ortalaması 4892 TL’dir. Gelire göre kredi kartı limiti ortalamasının 
yüksek olması, katılımcılar arasında profesyonel işlerde çalışanların (%69,3) ve 
eğitim düzeyi yüksek olanların (%67,3) ağırlık taşıması nedeniyle olabilir ve 
yüksek kredi kartı limitinin borçlanmayı teşvik eden bir unsur olduğu söylenebilir. 
Nitekim yapılan çeşitli araştırmalarda da kredi kartı limitinin artmasının kullanım 
sıklığını ve borçlanma düzeyini de arttırdığı bulunmuştur (Kim ve De Vaney, 2001; 
Yılmaz vd., 2013). 

Tablo 10. Katılımcıların Borçlanma Düzeyine Göre Kredi Kartı Limiti N, X̅, Standart Sapma 
Değerleri ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
  N X̅ 

Standar
t Sapma 

F p 

Kredi Kartı 
Limiti 

Aşırı borçlu olanlar 
 

17
7 

6193,7
9 

5157,54
3   

Aşırı borçlu 
olmayanlar 

67 
3225,3

7 
2405,19

3 
16,877 0,000* 

Borcu olmayanlar 56 
2771,4

3 
5097,08

3   

8. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada bireylerin borçlanma düzeyleri demografik ve sosyoekonomik 
faktörler açısından değerlendirilmiştir. Gerek ‟kadınlar’’ gerekse ‟erkekler’’ 
arasında aşırı borçlu olanlar önde geldiği ancak aralarında anlamlı bir farklılık 
olmadığı saptanmıştır. Bütün yaş gruplarında borçlanma düzeyinin yüksek olduğu 
ve aralarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında ortaokul, lise ve ilköğretim ve daha az düzeyinde eğitim 
görenlerin borçluluk oranı lisansüstü ve üzeri düzeyinde eğitim görenlerin 
borçluluk oranından yüksektir. Evli olanların borçlanma düzeyi bekârlardan daha 
yüksektir.  

Çalışanlar arasında aşırı borçlular çalışmayanlar arasında ise aşırı borçlu 
olmayanlar ve borcu olmayanlar önde gelmektedir. Diğer bir deyişle, çalışanlar 
daha fazla borçlanmaktadır. Araştırmada çocuk sayısına göre borçlanma düzeyi 
analiz edildiğinde; hem‟ çocuğu olmayanlar’’ hem  ‟bir çocuğu olanlar’’ hem de  ‟iki 
ve üzeri çocuğu olanlar’’da aşırı borçlu olanların oranı ağırlık taşımaktadır. Bu 
çalışmada çocuk sayısı arttıkça borçlanma düzeyinin arttığına ilişkin bir bulgu elde 
edilmediğinden, çalışma sonuçları genel olarak borçlanma düzeyi üzerinde çocuk 
sayısından çok çocuğun varlığının etkili olduğu kanaatini uyandırmaktadır. 

Aile büyüklüğüne göre borçlanma düzeyi analiz edildiğinde; 3-4 kişilik aileler aşırı 
borçlu olan, 1-2 kişilik aileler aşırı borçlu olmayan ve 5-6 kişilik aileler borcu 
olmayan grupta yer almakta olup, aile büyüklüğü ile borçlanma düzeyi arasında 
önemli bir farklılık olduğu bulunmuştur.  

Araştırma kapsamında tüm gelir gruplarında aşırı borçlu olanların oranı yüksek 
olup; gelir artışı borçlanma düzeyini artıran önemli bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, gelir arttıkça borçlanma düzeyi artmaktadır.  
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Bu çalışmada aşırı borçlu olanların kredi kartı sayısı puan ortalaması (2,23), borcu 
olmayanların kredi kartı sayısı puan ortalaması (0,98) olup kredi kartı sayısı 
arttıkça borçlanma düzeyinin de arttığı bulunmuştur.  

Araştırma kapsamında aşırı borçlu olanlar arasında kredi kartı limitinin yüksek, 
borcu olmayanlar arasında ise kredi kartı limitinin düşük olduğu, borçlanma 
düzeyi yüksek olanların kredi kartı limitinin de yüksek olduğu saptanmıştır.  

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; bireylerin kredi kartı ve 
kredi kullanımlarının fazla, kredi kartı limitlerinin ve borçlanma düzeylerinin 
yüksek olduğu söylenebilir.  İhtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanımı somut olarak 
tanımlanmamış bir harcamanın bugün yapılması için borçlanmak demektir. 
Bankaların kullandırdıkları kredi kartı ve ihtiyaç kredisi grubuna giren Eylül 2020 
tarihi itibariyle yaklaşık 800 milyar liralık borç, kredi kullanmış olanların gelecekte 
elde edeceği geliri ipotek altına alarak bugün belli harcamalarını yapmak için 
kullandıkları bir kaynaktır. Bu nedenle ülkemizde tüketimin disipline edilmesi ve 
borçlanma seviyesinin azaltılmasına yönelik faaliyetler önemlidir. Bu amaca 
yönelik etkin ve sürdürülebilir politikalar ve eylem planları geliştirilmesi gerekir. 
Piyasaların işleyişini olumsuz etkilemeden bireysel borçlanmaya ilişkin sınırlama 
getirilmesi, taksit sayısının sınırlandırılması, bankalarca bireylere tanınan 
borçlanma limitinin düşürülmesi, ödeme gücünün üzerinde borçlanmış bireyleri 
borç ve faiz sarmalından kurtarabilmek için mevcut borçlarının yeniden 
yapılandırılması ve yeni bir ödeme planı sunulması, bireylerin tüketim ve harcama 
davranışlarını değiştirmelerine yönelik her düzeydeki kurum ve kuruluş 
tarafından eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi,  eğitim ve 
bilgilendirme çalışmalarında yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum gibi faktörlerin 
dikkate alınması ve nüfusun farklı gruplarının ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetlerinin hazırlanması, örgün ve yaygın eğitim kapsamında 
finansal okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi, bireylere finansal konularda yardım 
ve destek sağlamak amacıyla devlet eliyle ücretsiz finansal danışmanlık hizmetleri 
sunulması borçlanma sorununun çözümü için faydalı olacaktır.  
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