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Abstract 

The purpose of this study is to assess the level of financial literacy among the 
students of Hacettepe University. The scores of financial literacy of 500 
participants who are currently studying at Hacettepe University were 
assessed; and the focus of the study  was examined by taking various socio-
economic, demographic and defining variables into account. As a result, the 
study revealed that students responded correctly to 53.62% of questions 
related to financial literacy, indicating that they reached a medium level in 
financial literacy. The study also revealed  that students knew most about 
basic monetary issues while least about saving and investment. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin finansal 
okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Hacettepe Üniversitesinde öğrenim 
gören 500 öğrenci üzerinde yürütülen bu çalışmada; öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyi belirlenmiş ve konu öğrencilerin farklı sosyo-ekonomik, 
demografik ve tanımlayıcı özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlığa ilişkin soruların %53,62’sine 
doğru cevap verdikleri, dolayısıyla finansal okuryazarlık düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili en 
fazla bilgiye sahip oldukları alanın temel para bilgisi, en az bilgiye sahip 
oldukları alanın ise tasarruf ve yatırım alanı olduğu saptanmıştır. 
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1. Giriş 

Finansal okuryazarlık (bilgi), hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde 
popüler bir konudur (Miller vd., 2009). Son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler ve ekonomiler, vatandaşlarının finansal okuryazarlık düzeyleriyle ilgili 
endişe duymaya başlamıştır. Bu endişe özellikle daraltılan kamu ve özel destek 
sistemleri, nüfusun yaşlanması da dâhil olmak üzere toplumların değişen nüfus 
profilleri ve finansal piyasalarda meydana gelen çeşitli gelişmelerden 
kaynaklanmaktadır. Finansal bilgi eksikliğinin yanlış finansal kararlara sebep olan 
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önemli faktörlerden biri olduğunun ve bu kararların zamanla büyük ve önemli 
taşma etkilerinin olabileceğinin fark edilmesiyle, duyulan kaygılar daha da çok 
artmıştır (OECD, 2009). Bu sebeple, finansal okuryazarlık şu an küresel bazda 
finansal istikrar ve finansal gelişmenin önemli bir bileşeni olarak görülmektedir 
(OECD ve INFE, 2012). 

1.1. Finansal Okuryazarlık 

Genel olarak finansal okuryazarlık, temel kişisel finans bilgisi, finansal bilgiyi 
kullanabilme becerisi ve doğru finansal kararlar verebilme yeterliliğine sahip 
olabilmektir. Temel finansal bilgi düzeyi ve finansal okuryazarlığa ait becerilerin 
kapsam ve sınırlarının ne olacağı tartışılabilir niteliktedir. Bu sınır ve kapsam, 
farklı çalışmalarda farklı düzeylerde kabul edilmiş ve bunun sonucu olarak 
çalışmalarda temelde farklı metotlar kullanılarak çok farklı sorularla finansal 
okuryazarlık tanımlanmaya ve ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bu sebeple finansal 
okuryazarlık kavramı oldukça esnek ve geniş bir kavram olarak ele alınmaktadır. 

Son yıllarda politikacılar, araştırmacılar ve finans kurumları tarafından önemle 
üzerinde durulan finansal okuryazarlık konusunda çok sayıda araştırma 
yürütüldüğü, farklı tanımlarının yapıldığı finansal okuryazarlık, finansal bilgi, 
finansal farkındalık, finansal yeterlilik kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı 
görülmektedir. Son 15–20 yıl içerisinde yapılan çalışmalar incelendiğinde; farklı 
tanımlamalar yapılmakla birlikte verilen tanımlarda finansal okuryazarlığın;  

 finansal kavramlar hakkında bilgiye,  

 finansal kavramlar arasında ilişki kurabilme yeteneğine,  

 kişisel finansı yönetebilme yeteneğine,   

 doğru finansal kararlar verme becerisine, 

 gelecekteki finansal ihtiyaçlar için etkin bir finansal planlama yapabilmeye 
ilişkin konuları içerecek şekilde kavramsallaştırıldığı görülmektedir 
(Remund, 2010).  

Aşağıda farklı araştırmacılar tarafından yapılan finansal okuryazarlık tanımlarına 
yer verilmiştir: 

Finans; bütçeleme, tasarruf, yatırım, borç alma, borç verme, sigorta, çeşitlendirme 
ve riski bölüştürme konularını ele alan bir ekonomi dalıdır (Bodie, 2006). 

Vitt ve diğerleri (2000) finansal okuryazarlığı, finansal refahı etkileyen finansal 
konular ve olaylar hakkında bilgi edinebilme, bilgiyi analiz edebilme kabiliyeti 
olarak tanımlamıştır. Bu, finansal ürünleri anlama ve seçme, para ve finansal 
konuları rahatça tartışma, ileriye yönelik planlama yapabilme ve genel ekonomik 
olaylar da dahil olmak üzere günlük finansal kararları etkileyen yaşam olaylarına 
doğru bir şekilde karşılık verme yetilerini kapsamaktadır. 

Lusardi (2008)’ye göre, finansal okuryazarlık, temel finansal okuryazarlık ve 
gelişmiş finansal okuryazarlık olmak üzere iki açıdan değerlendirilmektedir. 
Gelişmiş finansal okuryazarlık; hisse senedi piyasası, fonlar, bono fiyatları ve faiz 
oranları ile ilgili hesaplamaları ve işlemleri yapabilme ile değerlendirilirken, temel 
finansal okuryazarlık faiz oranları hakkında yorum yapabilme, enflasyonun 
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etkilerini algılayabilme, risk kavramını ve çeşitliliğini algılayabilme ve 
yorumlayabilme düzeyi ile değerlendirilmektedir. 

PISA (2012) gençler için finansal okuryazarlığı, çeşitli finansal konularda etkili 
kararlar vermek, kişisel, toplumsal ve ekonomik refahı iyileştirmek ve finansal 
yaşama etkin katılımı sağlamak amacıyla finansal kavram ve becerilerle ilgili bilgi 
ve kavrayış, bu bilgi ve kavrayışı uygulamaya yönelik motivasyon ve güven olarak 
tanımlamaktadır. 

1.2. Finansal Eğitim  

Finansal eğitim, finansal risk ve fırsatlardan daha fazla haberdar olmak, bilinçli 
seçimler yapmak, yardıma ihtiyaç duyduğunda nereye başvurulacağını bilmek, 
finansal refahlarını artırmak ve piyasalarda haklarını korumalarını sağlamak için 
bireylerin etkin kararlar alabilme adına gerekli beceriyi geliştirdikleri süreçtir 
(OECD, 2005). 

Finansal eğitime ilişkin farklı tanımlar yapılmış olmakla birlikte genel olarak 
incelendiğinde; finansal eğitim ile ilgili tanımlar; (a) para ve varlıkları yönetme, 
bankacılık, yatırım, kredi, sigorta ve vergiye ilişkin konular hakkında bilgili ve 
eğitimli olma; (b) para ve varlık yönetimine ilişkin temel konseptleri anlama (ör: 
yatırımlarda paranın zaman değeri ve riski dağıtma vb.) ve (c) bu bilgiyi kullanma, 
finansal kararları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisini kapsamaktadır 
(Hogarth, 2006, OECD, 2009b). 

Finansal eğitim, “finansal konulara ilişkin farkındalığın artırılması, finansal 
ürünlere erişimin geliştirilmesi ve finansal konularda bilgi birikiminin 
sağlanmasından, bu bilgi birikiminin bireylerin tüketim, yatırım ve tasarruf 
davranışlarında değişiklikler yaratmasına ve bu değişikliklerin ülke ekonomisine 
ve toplumsal refaha yansımalarına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır” ( TCMB, 
2011, s.79).     

1.3. Finansal Eğitim ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki  

Finansal okuryazarlık, finansal konulara ilişkin doğru finansal bilginin ve anlayışın 
kazanılması ve tüketici olarak doğru nihai kararların verilmesi noktasında 
elzemdir. Bu anlayış ve bilgi, finansal konular ve kavramlar hususunda bireyin 
bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirme ve istendik yönde değişmeyi hedef alan 
veya kapsayan resmi finansal eğitim programları yolu ile geliştirilebilir (Fox vd., 
2005, s. 195’ten aktaran, Holden vd., 2009).  

Finansal okuryazarlık eğitimi, finansal hizmetler hakkında bilgili tüketiciler olmak 
ve finansal araçları doğru bir şekilde kullanmak ve ekonomik kaynakları etkin 
olarak yönetmek için ihtiyaç duyulan bilgi, kabiliyet ve becerileri sağlamaya 
yöneliktir (Mason ve Wilson, 2000). Bilgili olma, temel bilgi ve yeterlik sahibi 
olmaktır. Eğitim de bu kapasiteyi oluşturma aracıdır.  

Yetişkinler ve çocuklar için geniş çaplı finansal eğitim programlarının birçoğu, bu 
programlara katılanları bankacılık, finans, tasarruf, kredi vb. konularda temel para 
yönetimi becerileriyle ilgili minimum bilgi seviyesine getirmeyi ve kişisel veya 
aileye ilişkin doğru hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşma yöntemleri konusunda 
yol göstermeyi amaçlamaktadır (Mccormick, 2009). 
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Finansal okuryazarlık, finansal eğitim yoluyla etkili ve doğru kararlar verebilen 
bireylerin refah düzeyinin yükseleceği üzerine odaklanmakta, daha “etkili” finansal 
kararlar verilmesini sağlamak için davranışsal motivasyonu artırmayı 
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için genellikle üç türde finansal eğitim 
programıyla finansal okuryazarlığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
bireylere finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik: 

 Finansal bilgi açısından; enflasyon ve paranın satın alma gücü, kredi 
maliyeti, basit faiz, bileşik faiz, risk, getiri, tasarruf ve yatırım konularında 
eğitim, 

 Finansal davranış açısından; Satın alma davranışları, ödemeler, kişisel 
finans konuları, emeklilik planları, bütçe hazırlama, tasarruf, yatırım, 
finansal ürün seçimi, borçlanma konularındaki davranışlarını geliştirme ve 
değiştirmeye yönelik eğitim, 

 Finansal tutum açısından; olumlu finansal tutum geliştirmelerine yönelik 
eğitim programları hazırlanmaktadır (Kozup ve Hogart, 2008, Chodkiewicz 
vd., 2005; Holden vd., 2009).  

1.4. Türkiye ve Yurtdışında Finansal Okuryazarlık İle İlgili Yapılan 
Araştırmalar 

Bu bölümde daha önce Türkiye ve Yurtdışında Finansal Okuryazarlık İle İlgili 
Yapılan Araştırmalar değişik açılardan ele alıp inceleyen araştırmalara yer 
verilmiştir.  Danes ve Hira, (1987) tarafından 323 üniversite öğrencisi üzerinde 
yürütülen çalışmada öğrencilerin para yönetim bilgisi incelenmiştir. Bu çalışmanın 
sonuçları; öğrencilerin bazı alanlarda bilgili olduğunu ancak öğrencilerin genel 
finansal bilgi düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir.   

Volpe ve diğerleri (1996) tarafından 454 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen 
çalışmada öğrencilerin yatırıma ilişkin finansal okuryazarlık düzeyi incelenmiştir. 
Araştırmanın sonuçlarına göre; genel olarak öğrencilerin finansal yatırım bilgisinin 
düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrenciler diğer eğitim alanlarında 
eğitim gören öğrencilere göre bu konuda daha bilgilidir. 

Mandell ve Klein (2007) tarafından 1997–2006 yılları arasında ABD Eğitim 
Bakanlığı tarafından tüm kamu okullarında gerçekleştirilen 5 ardışık çalışmanın 
sonuçları; genç yetişkinlerin finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin finansal okuryazarlığını etkileyen önemli 
faktörlerden birinin motivasyon olduğu belirtilmiştir. 

Altıntaş (2009) tarafından gerçekleştirilen “Katkı Esaslı Emeklilik Planlarının 
Muhtemel Katılımcılarının Finansal Okuryazarlığının Ölçülmesi ve Temel Yatırım 
Eğitimine İlişkin Alternatif Çözüm Uygulamaları Geliştirmesi” konulu çalışma 26 
katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları yatırım eğitimi 
programının katılımcıların finansal bilgi birikimi ve donanımlarını dikkat çekici 
ölçüde artırdığını göstermektedir. 

Stanculescu (2010) tarafından Romanya’da 2425 kişi üzerinde finansal 
okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada; finansal 
okuryazarlık seviyesinin çok düşük olduğu bulunmuştur. 
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Allgood ve Walstad (2013) tarafından 28.146 Amerikalı yetişkin hane halkı 
üzerinde kredi kartı, yatırım, kredi kullanımı, sigorta ve finansal danışmanlık 
olmak üzere 5 finansal konudaki finansal okuryazarlık düzeyinin finansal 
davranışlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yürütülen araştırmanın 
sonuçları; finansal okuryazarlık düzeyi arttıkça finansal davranışların pozitif yönde 
iyileştiğini göstermektedir.  

2. Yöntem 

Araştırmanın evrenini, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Kampüslerinde 
lisans eğitimi gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri 

Bu bölümde, araştırmaya alınan öğrencilerin; yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, 
anne ve babalarının öğrenim durumu, ailelerinin aylık toplam gelir miktarı, 
öğrenim gördüğü ana alana ilişkin bulgular verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilere İlişkin Sosyo-Ekonomik, Demografik ve Tanımlayıcı Bilgiler 
Sosyo-ekonomik, demografik  ve tanımlayıcı  değişkenler N % 

Yaş 
18 -20 188 37,6 
21 – 23 281 56,2 
24 ve üstü 31 6,2 

Cinsiyet 
Erkek 223 44,6 
Kadın 277 55,4 

Sınıf 

1.sınıf 127 25,4 
2.sınıf 148 29,6 
3.sınıf 145 29,0 
4.sınıf 80 16,0 

Anne Öğrenim Durumu 

İlk okul ve daha az 73 14,6 
Ortaokul 76 15,2 
Lise 208 41,6 
Üniversite ve üstü 143 28,6 

Baba Öğrenim Durumu 

İlkokul ve daha az 44 8,8 
Ortaokul 58 11,6 
Lise 176 35,2 
Üniversite ve üstü 222 44,4 

Aylık Toplam Aile Geliri 

1000 TL altı 12 2,4 
1000-1999 TL 64 12,8 
2000-2999 TL 119 23,8 
3000-3999 TL 116 23,2 
4000-4999 TL 97 19,4 
5000 TL ve üstü 92 18,4 

Ana Alan 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 21,8 
Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 7,8 
Eğitim 67 13,4 
Mühendislik, Üretim ve Yapı   85 17,0 
Sağlık 117 23,4 
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 16,6 

Toplam 
 

   
500 100,0 
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2.2. Araştırmanın Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öğrencilerin finansal okuryazarlık ve sosyo-ekonomik, demografik ve 
tanımlayıcı değişkenleri belirlemeye yönelik 2 bölümden oluşan bir veri toplama 
aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmek için 
Mandel (2008), Lusardi ve Mitchel (2006), Fernandes ve diğerleri (2013), Rooij ve 
diğerleri (2011) tarafından geliştirilen çalışmalarda kullanılan soru formlarından 
yararlanılarak oluşturulan finansal okuryazarlık soru formu kullanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. I. bölümde; öğrencilerin, 
yaş, cinsiyet, sınıf, anne ve babalarının öğrenim düzeyi, ailelerinin aylık toplam 
gelir miktarı ve öğrenim gördüğü genel alanı belirlemeye yönelik sorular yer 
almaktadır. II. bölümde; öğrencilerin, finansal okuryazarlık düzeylerini 
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Finansal okuryazarlığı ölçmeye yönelik 
kullanılan “Finansal Okuryazarlık” soru formu toplam 29 sorudan ve beş alt 
gruptan oluşmaktadır. Soru formunun I. alt grubu öğrencilerin temel para bilgisini 
ölçmeye yönelik 4 sorudan, II. alt grubu öğrencilerin gelir konusundaki kavramlara 
ilişkin bilgisini ölçmeye yönelik 5 sorudan, III. alt grubu öğrencilerin para idaresine 
ilişkin bilgilerini ölçmeye yönelik 4 sorudan, IV. alt grubu öğrencilerin tasarruf ve 
yatırıma ilişkin bilgisini ölçmeye yönelik 9 sorudan, V. alt grubu öğrencilerin 
harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgilerini ölçmeye yönelik 7 soru olmak üzere 
toplam 29 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini 
ölçmeye yönelik 29 soru cevaplayıcının seçeneklerden birini tercih edebileceği 
ikiden çok alternatifin sunulduğu çoktan seçmeli sorular şeklinde hazırlanmıştır. 
Soru formunda yer alan her bir soruya ilişkin yanlış cevap 0, doğru cevap 1 olarak 
puanlandırılmış olup toplam puanı 0-29 arasındadır. Soruların cevaplarına ilişkin 
alınan yüksek puan, finansal okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Araştırmada Mandel (2008)’in çalışması esas alınarak; 

 Soruların %70 ve fazlasına doğru cevap verenlerin finansal okuryazarlık 
düzeyi yüksek, 

 Sorulara %50 ve %70 arasında doğru cevap verenlerin finansal 
okuryazarlık düzeyi orta, 

 Sorulara %35 - %50 arasında doğru cevap verenlerin finansal okuryazarlık 
düzeyi düşük, 

 Soruların %35’inden azına cevap verenlerin finansal okuryazarlık düzeyi 
çok düşük olarak belirlenmiştir. 

Finansal okuryazarlık soru formunun alt grupları, her bir alt grupta yer alan 
konular, soru sayıları ve anketteki soru numaraları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 67-88.  73 

 

Tablo 2. Finansal Okuryazarlık Alt Gruplarına Göre Finansal Okuryazarlık Soru Formunda 
Yer Alan Soruların Dağılımı 

Alt gruplar Konular Soru sayısı 

I Temel Para Bilgisi 
Enflasyon  1 soru  

Faiz oranı hesaplama 3 soru 

II 

 
 
Gelir Konusundaki 
Kavramlara İlişkin Bilgi 
 

Eğitim, beceri ve konumun 
ekonomik yaşamdaki önemi 

1 soru  

Gelir kaynakları 1 soru  

Vergi ve diğer kesintileri 
anlama, tahmin etme 

3 soru 

III Para İdaresine İlişkin Bilgi Finansal planlama 2 soru 

Sigorta/ riski anlama 2 soru 

IV 

 
 
 
Tasarruf ve Yatırıma İlişkin 
Bilgi 

 Tasarruf için bütçe 1 soru 

Kısa ve uzun dönemli tasarruf ve 
yatırım stratejileri 

1 soru 

Risk, getiri ve likidite 6 soru 

Yatırımların vergi kesintileri  1 soru 

V  
Harcama ve Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi 

Borçlanma 1 soru 

Piyasada finansal işlem 
enstrümanları 

2 soru 

Kredi maliyeti 2 soru 

Kredi geçmişi 1 soru 

Hak ve sorumluluklar 1 soru 

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

H: Üniversite öğrencilerinin temel  finansal  kavramlar hakkında bilgi düzeyleri, 
cinsiyetlerine, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa, anne ve babanın öğrenim 
düzeyine, aylık toplam aile gelir miktarına, öğrenim gördükleri ana alan ve 
fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, cinsiyetlerine göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, cinsiyetlerine 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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H1e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, öğrenim gördükleri sınıfa 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, babanın öğrenim 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
babanın öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, babanın 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, babanın 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
babanın öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, babanın öğrenim 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
babanın öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, babanın 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, babanın 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
babanın öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, annenin öğrenim 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
annenin öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, annenin 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 67-88.  75 

 

H5d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, annenin 
öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
annenin öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, öğrenim gördükleri sınıfa 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H7a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, aylık toplam aile gelir 
miktarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H7b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
aylık toplam aile gelir miktarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H7c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, aylık toplam 
aile gelir miktarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H7d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, aylık 
toplam aile gelir miktarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H7e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, aylık 
toplam aile gelir miktarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H8a: Üniversite öğrencilerinin temel para bilgi düzeyleri, öğrenim gördükleri ana 
alana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H8b: Üniversite öğrencilerinin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri ana alana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H8c: Üniversite öğrencilerinin para idaresine ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri ana alana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H8d: Üniversite öğrencilerinin tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi düzeyleri, öğrenim 
gördükleri ana alana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H8e: Üniversite öğrencilerinin harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi düzeyleri, 
öğrenim gördükleri ana alana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

3. Bulgular  

Bu  bölümde  öğrencilerin  temel  finansal  kavramlar hakkında bilgi düzeyini diğer 
bir deyişle finansal okuryazarlık düzeylerini test eden 29 soruya  ilişkin  bulgular  
sunulmuştur.  Öncelikle  finansal  okuryazarlık  alt  grup  puan ortalamaları  sosyo-
ekonomik,  demografik  ve  tanımlayıcı  değişkenlere  göre incelenmiştir. 
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Öğrencilerin  finansal  okuryazarlık  düzeylerinin  ölçüldüğü  5  alt  grup  ve  bu alt 
gruplarda yer alan 16 konu;  

1.  Temel para bilgisi,  

1.1. Enflasyon, 

1.2. Faiz oranı hesaplama 

2.  Gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi, 

2.1. Eğitim, beceri ve konumun ekonomik yaşamdaki önemi, 

2.2. Gelir kaynakları, 

2.3. Vergi ve diğer kesintileri anlama, tahmin etme,  

3.  Para idaresine ilişkin bilgi, 

3.1. Finansal amaç ve planlar, 

3.2. Sigorta riskini anlama,  

4.  Tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi, 

4.1. Tasarruf için bütçe, 

4.2. Kısa ve uzun dönemli tasarruf ve yatırım stratejileri, 

4.3. Risk, getiri ve likidite, 

4.4. Verginin tasarruf ve yatırım kararlarına etkisi, 

5.  Harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi, 

5.1 Borçlanma, 

5.2. Finansal işlem enstrümanları, 

5.3. Kredi maliyeti, 

5.4. Kredi geçmişi, 

5.5. Hak ve sorumluluklar’dır. 

3.1. Öğrencilerin Genel Finansal Okuryazarlık Düzeyine İlişkin Bulgular ve 
Yorumlar 

Tablo 3’te öğrencilerin finansal okuryazarlığı ölçmeye yönelik toplam 29 soruya 
ilişkin tek tek soru bazında doğru ve yanlış cevap verme oranları ile alt gruplara 
ilişkin ortalama doğru cevap verme oranları verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi 
öğrencilerin sorulara doğru cevap verme oranı %53.6’dır. Elde edilen doğru cevap 
verme oranı %53,6’nın düşük finansal okuryazarlık düzeyi olarak kabul edilen 
%50,0 doğru cevap verme oranına yakın olduğu göz önünde bulundurulursa 
finansal okuryazarlık düzeylerinin düşüğe yakın diğer bir deyişle ortanın da 
altında olduğu söylenebilir. Kılıç ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada 
da öğrencilerin finansal okuryazarlık genel başarı düzeyi %48,0 doğru cevap 
verme oranı ile düşük olarak belirlenmiştir. Sarıgül (2014) tarafından yapılan 
çalışmada ise öğrencilerin %63,0’ü genel bilgi sorularına doğru cevap vermişlerdir. 
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Araştırmalar arasındaki farklılık araştırmanın yürütüldüğü örneklem gruplarının 
ve ölçme araçlarının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Öğrencilerin yanlış cevap verdikleri sorular genel olarak değerlendirildiğinde; en 
yüksek oranda yanlış cevap verdikleri soruların “tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi” 
grupta yer aldığı, bunu sırasıyla “harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi”, “gelir 
konusundaki kavaramlara ilişkin bilgi”, “para idaresine ilişkin bilgi” ve “temel para 
bilgisi”gruptaki sorulara ilişkin verilen yanlış cevapların izlediği görülmektedir. 
Diğer bir deyişle öğrencilerin en yüksek oranda doğru cevap verdikleri sorular 
“temel para bilgisi”ne, en yüksek oranda yanlış cevap verdikleri sorular ise 
“tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi” sorulardır. Lusardi ve diğerleri (2009) 
tarafından, yürütülen çalışmada da katılımcıların  hisse senedi, tahvil, risk 
çeşitlendirmesi, portföy seçimi ve yatırım hakkındaki bilgi düzeylerinin oldukça 
düşük olduğu bulunmuştur.  

Tablo 3. Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeyini Ölçmeye Yönelik Sorulara Verdikleri 
Cevaplar 

  
Cevap % 

  
Cevap % 

Temel Para Bilgisi 

Soru-9 
Yanlış 33,4 

Tasarruf ve 
Yatırıma 

İlişkin Bilgi 

Soru-24 
Yanlış 73,0 

Doğru 66,6 Doğru 27,0 

Soru-10 
Yanlış 28,2 

Soru-25 
Yanlış 61,4 

Doğru 71,8 Doğru 38,6 

Soru-11 
Yanlış 30,8 

Soru-26 
Yanlış 53,4 

Doğru 69,2 Doğru 46,6 

Soru-12 
Yanlış 46,2 

Soru-27 
Yanlış 84,0 

Doğru 53,8 Doğru 16,0 
Alt Grup Doğru 

Cevaplandırma Oranı 
65,4 

Soru-28 
Yanlış 15,4 

Gelir Konusundaki 
Kavramlara İlişkin 

Bilgi 

Soru-13 
Yanlış 49,4 Doğru 84,6 
Doğru 50,6 

Soru-29 
Yanlış 30,4 

Soru-14 
Yanlış 11,2 Doğru 69,6 
Doğru 88,8 

Soru-30 
Yanlış 67,6 

Soru-15 
Yanlış 71,4 Doğru 32,4 

Doğru 28,6 
Alt Grup Doğru 

Cevaplandırma Oranı 
45,5 

Soru-16 
Yanlış 28,6 

Harcama ve 
Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi 

Soru-31 
Yanlış 53,4 

Doğru 71,4 Doğru 46,6 

Soru-17 
Yanlış 72,0 

Soru-32 
Yanlış 20,2 

Doğru 28,0 Doğru 79,8 
Alt Grup Doğru 

Cevaplandırma Oranı 
53,5 

Soru-33 
Yanlış 28,6 

Para İadesine 
İlişkin Bilgi 

Soru-18 
Yanlış 21,2 Doğru 71,4 
Doğru 78,8 

Soru-34 
Yanlış 35,8 

Soru-19 
Yanlış 44,8 Doğru 64,2 
Doğru 55,2 

Soru-35 
Yanlış 61,8 

Soru-20 
Yanlış 26,8 Doğru 38,2 
Doğru 73,2 

Soru-36 
Yanlış 40,8 

Soru-21 
Yanlış 62,6 Doğru 59,2 
Doğru 37,4 

Soru-37 
Yanlış 87,4 

Alt Grup Doğru 
Cevaplandırma Oranı 

61,2 Doğru 12,6 

Tasarruf ve 
Yatırıma İlişkin 

Bilgi 

Soru-22 
Yanlış 24,4 

Alt Grup Doğru 
Cevaplandırma Oranı 

53,1 

Doğru 75,6 
Genel Doğru Cevap Yüzdesi 53,62 

Soru-23 
Yanlış 80,8 
Doğru 19,2 
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3.2. Finansal Okuryazarlık Alt Grupları ile Açıklayıcı Değişkenler Arasındaki 
İlişki 

Bu bölümde finansal okuryazarlık alt grupları ile açıklayıcı değişkenler arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaya yönelik bulgulara yer verilmiştir. Öğrenciler doğru cevap 
verdikleri her bir soru için “1 puan”, yanlış cevap verdikleri her bir soru için “0 
puan” almışlardır. Alınan toplam puan en fazla 29’dur. Her bir alt gruba ilişkin 
öğrencilerin finansal okuryazarlık puan ortalaması ile açıklayıcı değişkenler 
arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığı “t” testi” ve “Tek Yönlü 
Varyans Analizi ” ile kontrol edilmiştir. Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda F 
değeri anlamlı çıkan değişkenlerin gruplarına ilişkin puan ortalamaları arasındaki 
farkın anlamlılığı “Çoklu Karşılaştırma Testi (Bonferroni)” ile kontrol edilmiş ve 
sonuçlar tablolar halinde verilmiştir. Araştırmada, anlamlılık düzeyi 0.05 kabul 
edilmiştir (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1994).  

Finansal okuryazarlık I. alt grubu olan “Temel para bilgisi”  toplam 4 sorudan 
oluşmakta olup, temel para bilgisi alt grubundan öğrencilerin alabilecekleri 
ortalama puan, 0-4 arasında değişmektedir.  

Cinsiyete göre öğrencilerin “temel para bilgisi”ne ilişkin  puan ortalaması 
arasındaki fark önemli bulunmuştur. Buna göre erkeklerin temel para bilgisi puan 
ortalaması (    2.85) kadın o g rencilerden (     2.43) daha yüksektir (p<0,05) (Tablo 
3). 

“Gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi” alt grubu toplam 5 soruyu kapsamakta 
olup, bu alt grup puanı 0-5 arasında değişmektedir. Öğrencilerin “gelir 
konusundaki kavramlara ilişkin bilgi” alt grubupuan ortalaması erkek o g rencilerde 
(    2.79) kadın o g rencilerden (    2.58) anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.05) 
(Tablo 3). 

“Para idaresine ilişkin bilgi” alt grubu 4 sorudan oluşmakta ve alınabilecek puan 0-
4 arasında değişmektedir. Finansal okuryazarlık bir diğer alt grubu olan “tasarruf 
ve yatırıma ilişkin bilgi” toplam 9 soruyu kapsamakta, alınabilecek puan ise 0-9 
arasında değişmektedir. Her iki alt gruba ilişkin puan ortalaması erkek 
öğrencilerde (para idaresine ilişkin bilgi:     2.45, tasarruf ve yatırıma ilşkin bilgi: 
    4.18) kadın o g rencilerden (para idaresine ilişkin bilgi:     2.44, tasarruf ve 
yatırıma ilişkin bilgi:     4.03) yüksek olmakla birlikte; puan ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizbulunmuştur (p>0.05) (Tablo 3). 

“Harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi” alt grubu ise toplam 7 soruyu kapsamakta 
olup, puanı 0-7 arasında değişmektedir. “Harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi” alt 
grubu puan ortalaması cinsiyete göre incelendig inde, kadın o g rencilerin puan 
ortalaması (    3.75) erkek o g rencilerin (    3.68) puan ortalamasından yüksek 
olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel açıdan önemsizdir (p>0.05) (Tablo 3). 

  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 67-88.  79 

 

Tablo 4. Cinsiyete Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt Grup Puanlarına İlişkin n, 
  ,s Değerleri ve t Testi Sonuçları 

Alt                           Grup                        N    S T P 

Temel Para Bilgisi     

Erkek 223 2,85 1,152 

3.977 ***0.000 Kadın 277 2,43 1,209 

Gelir Konusundaki Kavramlara İlişkin Bilgi                        

Erkek 223 2,79 1,049 

2.302 *0.022 Kadın 277 2,58 1,038 

Para İdaresine İlişkin Bilgi                     

Erkek 223 2,45 1,007 

0.047 0.962 Kadın 277 2,44 1,054 

Tasarruf ve Yatırıma İlişkin Bilgi               

Erkek 223 4,18 1,532 

1.089 0.277 Kadın 277 4,03 1,539 

Harcama ve Borçlanmaya İlişkin Bilgi               

Erkek 223 3,68 1,589 

-0.554 0.58 Kadın 277 3,75 1,522 
*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 

Tablo 4, 5 ve 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf, anne ve 
baba öğrenim durumu açısından finansal okuryazarlık alt gruplarından elde edilen 
puan ortalamaları arasındaki farkın önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0,05). Diğer 
bir deyişle öğrencilerin “temel para bilgisi”, “gelir konusundaki kavramlara ilişkin 
bilgi”, “para idaresine ilişkin bilgi”, “tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi”, “harcama ve 
borçlanmaya ilişkin bilgi” alt gruplarına ilişkin puan ortalamaları öğrencilerin 
öğrenim gördüğü sınıfa, anne ve babanın eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 

Tablo 5. Öğrenim Gördükleri Sınıfa Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt Grup 

Puanlarına İlişkin n,   ,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları  
      Alt Grup               

 
 N    S F p Fark 

Temel Para Bilgisi   

1.sınıf  127 2,57 1,257 

2,149 0,093 - 
2.sınıf  148 2,44 1,219 
3.sınıf  145 2,72 1,193 
4.sınıf  80 2,80 1,060 

Gelir Konusundaki Kavramlara 
 İlişkin Bilgi 

1.sınıf  127 2,76 0,930 

0,638 0,591 - 
2.sınıf  148 2,70 1,080 
3.sınıf  145 2,62 1,093 
4.sınıf  80 2,59 1,087 

Para İdaresineİlişkin Bilgi   

1.sınıf  127 2,43 1,088 

0,764 0,514 - 
2.sınıf  148 2,36 0,962 
3.sınıf  145 2,48 1,015 
4.sınıf  80 2,56 1,101 

Tasarruf ve Yatırıma İlişkin Bilgi     

1.sınıf  127 4,17 1,599 

0,399 0,754 - 
2.sınıf  148 4,04 1,543 
3.sınıf  145 4,15 1,435 
4.sınıf  80 3,98 1,615 

Harcama ve Borçlanmaya İlişkin Bilgi     

1.sınıf  127 3,80 1,628 

1,914 0,126 - 
2.sınıf  148 3,47 1,651 
3.sınıf  145 3,86 1,429 
4.sınıf  80 3,81 1,415 

*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 
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Tablo 6. Anne Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt Grup 
Puanlarına İlişkin n,   ,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları  

Alt Grup         N    S F p Fark 

Temel Para Bilgisi   

İlkokul ve daha az 73 2,60 1,233 

0,781 0,505 - 
Ortaokul 76 2,55 1,193 
Lise 208 2,55 1,223 
Üniversite ve üstü 143 2,74 1,161 

Gelir Konusundaki  
Kavramlara 
 İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 73 2,90 0,988 

1,466 0,223 - 
Ortaokul 76 2,58 1,111 
Lise 208 2,65 1,048 
Üniversite ve üstü 143 2,64 1,037 

Para İdaresine  
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 73 2,56 1,093 

0,475 0,700 - 
Ortaokul 76 2,39 1,072 
Lise 208 2,46 1,021 
Üniversite ve üstü 143 2,40 1,001 

Tasarruf ve Yatırıma  
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 73 3,85 1,381 

0,906 0,438 - 
Ortaokul 76 4,04 1,685 
Lise 208 4,13 1,491 
Üniversite ve üstü 143 4,20 1,593 

Harcama ve Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 73 3,48 1,733 

1,947 0,121 - 
Ortaokul 76 3,78 1,448 
Lise 208 3,63 1,508 
Üniversite ve üstü 143 3,95 1,553 

*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 

 
Tablo 7. Baba Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt Grup 

Puanlarına İlişkin n,   ,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 
Alt Grup     

 
N    S F P Fark 

Temel Para Bilgisi   

İlkokul ve daha az 44 2,73 1,336 

1,564 0,197 - 
Ortaokul 58 2,53 1,158 

Lise 176 2,48 1,171 
Üniversite ve üstü 222 2,72 1,205 

Gelir Konusundaki 
 Kavramlara 
 İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 44 2,80 0,978 

0,232 0,874 - 
Ortaokul 58 2,69 0,995 

Lise 176 2,65 1,095 

Üniversite ve üstü 222 2,66 1,041 

Para İdaresine  
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 44 2,73 0,949 

1,311 0,270 - 
Ortaokul 58 2,34 1,178 

Lise 176 2,43 1,018 

Üniversite ve üstü 222 2,43 1,016 

Tasarruf ve Yatırıma 
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 44 3,95 1,380 

1,957 0,119 - 
Ortaokul 58 3,76 1,559 

Lise 176 4,04 1,424 

Üniversite ve üstü 222 4,26 1,632 

Harcama ve Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi 

İlkokul ve daha az 44 3,61 1,617 

0,913 0,434 - 
Ortaokul 58 3,53 1,581 

Lise 176 3,65 1,496 

Üniversite ve üstü 222 3,84 1,574 
*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 
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Uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda yalnızca öğrencilerin aylık 
toplam aile geliri açısından “gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi” alt grubu 
puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0.05). Buna göre aylık toplam aile geliri “1000 TL altı” olanların “gelir 
konusundaki kavramlara ilişkin bilgi” puan ortalaması     2.08) “1000-1999 TL” 
    2.75), “2000-2999 TL”     2.71)  ve “3000-3999 TL”     2.85)  olanlara göre 
anlamlı derecede daha düşüktür (Tablo 7). Bu sonuç düşük gelir düzeyine sahip 
öğrencilerin gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin diğer gruplara 
göre yetersiz olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin aylık toplam aile geliri ile “temel para bilgisi”, “para idaresine ilşkin 
bilgi”, “tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi”, “harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi” alt 
gruplarına ilişkin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 7). 

Tablo 8. Aylık Toplam Aile Gelir Miktarına Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt 
Grup Puanlarına İlişkin n,   ,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 

Alt Grup   
 

N    S F p Fark 

Temel Para Bilgisi  

1000 TL altı 12 2,33 1,497 

1,008 0,412 - 

1000-1999 TL 64 2,47 1,126 

2000-2999 TL 119 2,49 1,199 

3000-3999 TL 116 2,74 1,173 

4000-4999 TL 97 2,72 1,097 
5000 TL ve üstü 92 2,64 1,347 

Gelir Konusundaki  
 Kavramlara ilşkin 
Bilgi                          

1000 TL altı 12 2,08 1,084 

2,299 *0,044 1-2,3,4 

1000-1999 TL 64 2,75 0,960 

2000-2999 TL 119 2,71 1,060 

3000-3999 TL 116 2,85 0,989 
4000-4999 TL 97 2,64 1,082 

5000 TL ve üstü 92 2,47 1,084 

Para İdaresine 
İlişkin Bilgi            

1000 TL altı 12 2,00 0,953 

0,814 0,540 - 

1000-1999 TL 64 2,47 1,054 

2000-2999 TL 119 2,41 1,061 

3000-3999 TL 116 2,42 1,031 

4000-4999 TL 97 2,58 1,009 

5000 TL ve üstü 92 2,42 1,019 

Tasarruf ve Yatırıma 
İlişkin Bilgi            

1000 TL altı 12 4,00 1,595 

0,917 0,470 - 

1000-1999 TL 64 3,94 1,402 

2000-2999 TL 119 4,00 1,501 

3000-3999 TL 116 4,01 1,612 

4000-4999 TL 97 4,19 1,446 

5000 TL ve üstü 92 4,36 1,655 

Harcama ve Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi            

1000 TL altı 12 3,42 2,021 

0,182 0,969 - 

1000-1999 TL 64 3,72 1,464 

2000-2999 TL 119 3,67 1,479 

3000-3999 TL 116 3,70 1,578 

4000-4999 TL 97 3,79 1,534 

5000 TL ve üstü 92 3,77 1,652 
*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 
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Öğrencilerin öğrenim gördükleri ana alan ile “temel para bilgisi”, “tasarruf ve 
yatırıma ilişkin bilgi”, “harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi” alt grupları puan 
ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) , “gelir 
konusundaki kavramlara ilişkin bilgi” ve “para idaresine ilişkin bilgi” alt grupları 
puan ortalamaları ile öğrencilerin öğrenim gördükleri ana alan (p>0,05) arasındaki 
ilişki ise anlamsız bulunmuştur (Tablo 8). 

“Temel para bilgisi” alt grubu puan ortalaması açısından incelendiğinde; öğrenim 
gördükleri ana alan “Beşeri Bilimler ve Sanat” olanların puan ortalamaları    =2.01) 
ana alanı “Bilim, Matematik ve Bilgisayar”    =2.79), “Mühendislik, Üretim ve 
Yapı”     3.11), “Sağlık”     2.91) ve “Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk” olanların 
    2.59) puan ortalamlarından anlamlı derecede daha düşüktür (p<0.05). Ayrıca 
öğrenim gördükleri ana alan “Eğitim” olanların “temel para bilgisi” alt grup puan 
ortalaması     2.39) ana eğitim alanı “Mühendislik, Üretim ve Yapı”    =3.11) ve 
“Sağlık”     2.91) olanlardan anlamlı derecede daha düşüktür (p<0.05) (Tablo 8). 

“Tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi” alt grubu puan ortalaması öğrencilerin öğrenim 
gördükleri ana alana göre incelendiğinde; ana alanı “Beşeri Bilimler ve Sanat” 
olanların (   3.51) puan ortalamaları “Bilim, Matematik ve Bilgisayar”    =4.59), 
“Mühendislik, Üretim ve Yapı”     4.31) ve “Sağlık”  olanların    =4.47) puan 
ortalamalarından anlamlı derecede daha düşüktür (p<0.05) (Tablo 8). 

“Harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi” alt grubu puan ortalaması öğrenim görülen 
ana alan açısından incelendiğinde; ana alanı “Eğitim” olanların puan 
ortalamaları    =3.15) “Mühendislik, Üretim ve Yapı”     4.01) ve “Sağlık” olanların  
puan ortalamalarından     3.85) anlamlı derecede daha düşüktür (p<0.05) (Tablo 
8). Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim gördükleri ana alanın 
finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 
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Tablo 9. Öğrenim Gördükleri Ana Alana Göre Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Alt Grup 
Puanlarına İlişkin n,   ,s Değerleri ve Varyans Analizi Sonuçları 

Alt Grup Ana alan N    S F P Fark 

Temel Para 
Bilgisi 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 2,01 1,093 

1
1

,5
0

6
 

**
*0

,0
0

0
 

1
-2

,4
,5

,6
 

3
-4

,5
 Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 2,79 1,005 

Eğitim 67 2,39 1,180 

Mühendislik, Üretim ve Yapı 85 3,11 1,124 

Sağlık 117 2,91 1,042 

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 2,59 1,371 

Gelir 
Konusundaki 
Kavramlara 
İlişkin 
Bilgi 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 2,51 1,059 

1
,7

5
8

 

0
,1

2
0

 

- 

Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 2,59 0,966 

Eğitim 67 2,49 1,021 

Mühendislik, Üretim ve Yapı 85 2,74 0,915 

Sağlık 117 2,84 1,066 

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 2,77 1,162 

Para İdaresine  
İlişkin Bilgi 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 2,35 1,040 

0
,5

4
2

 

0
,7

4
4

 

- 

Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 2,51 1,048 

Eğitim 67 2,39 0,953 

Mühendislik, Üretim ve Yapı 85 2,46 1,018 

Sağlık 117 2,44 1,029 

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 2,58 1,106 

Tasarruf ve 
Yatırıma İlişkin 
Bilgi 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 3,51 1,438 

6
,1

4
6

 

**
*0

,0
0

0
 

1
-2

,4
,5

 Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 4,59 1,831 

Eğitim 67 3,93 1,247 

Mühendislik, Üretim ve Yapı 85 4,31 1,165 

Sağlık 117 4,47 1,627 

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 4,02 1,689 

Harcama ve 
Borçlanmaya 
İlişkin Bilgi 

Beşeri Bilimler ve Sanat 109 3,62 1,592 

2
,8

3
0

 

*0
,0

1
6

 

3
-4

,5
 

Bilim, Matematik ve Bilgisayar 39 3,90 1,535 

Eğitim 67 3,15 1,459 

Mühendislik, Üretim ve Yapı 85 4,01 1,508 

Sağlık 117 3,85 1,470 

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 83 3,73 1,646 

*:p<0,05    **:p<0,01    ***:p<0,001 

4.  Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin finansal okuryazarlık 
düzeyleri %53,62 olarak saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin 
finansal okuryazarlık düzeylerinin orta düzeye yakın olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin cinsiyetleri ile temel para bilgisi ve gelir konusundaki kavramlara 
ilişkin bilgi alt grup puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Erkek öğrencilerin temel para bilgisi ve gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi 
puan ortalaması kadın öğrencilere göre daha yüksektir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf, anne ve baba öğrenim düzeyi ile temel para 
bilgisi, gelir konusundaki kavramlara ilişkin bilgi, para idaresine ilişkin bilgi, 
tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi ve harcama ve borçlanmaya ilişkin bilgi alt grup 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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Öğrencilerin aylık toplam aile gelir miktarı ile öğrencilerin gelir konusundaki 
kavramlara ilişkin puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aylık 
toplam aile geliri miktarı “1000 TL altı” olan öğrencilerin gelir konusundaki 
kavramlara ilişkin bilgi puan ortalamasının diğer gruplardan daha düşük olduğu 
bulunmuştur. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri ana alan ile temel para bilgisi ve harcama ve 
borçlanmaya ilişkin bilgi alt grup puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. “Beşeri Bilimler ve Sanat” ana alanında öğrenim görenlerin temel 
para bilgisi ve tasarruf ve yatırıma ilişkin bilgi alt grup puan ortalaması diğer 
alanlarda öğrenim görenlerin puan ortalamasından daha düşük olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca “Eğitim” ana alanında öğrenim görenlerin harcama ve 
borçlanmaya ilişkin alt grup puan ortalaması diğer alanlarda öğrenim gören 
öğrencilere göre daha düşüktür. 

Yaygın olarak kullanılan OECD tanımına göre finansal eğitim; tüketicilerin, 
yatırımcıların bilgilendirme ve öğretme yoluyla finansal ürün ve kavramları 
kavrayışlarını, finansal riskler ve fırsatlara ilişkin farkındalıklarını, bilinçli seçimler 
yapmalarını, yardım için nereye başvuracaklarını öğrenmelerini, finansal 
refahlarını destekleyecek bir güven ve yetenek geliştirmelerini sağlayan süreçtir. 
Dolayısıyla finansal farkındalık yaratılmasının temelini bireylerin bütçelerini idare 
etmeleri, gelir ve giderlerini düzenlemeleri, yatırım ve tasarruflarını etkin bir 
şekilde yönetmeleri ve olası zararlardan korunmaları oluşturmaktadır. 

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyada birçok ülkede finansal eğitim konusu 
önemli bir gündem maddesidir. Batı ülkelerine göre finansal piyasalarımızın daha 
yeni, okuryazar oranımızın ve şehirleşmemizin daha düşük ve en önemlisi 
nüfusumuzun çoğunun gençlerden oluştuğunu düşündüğümüzde, temel finans 
eğitiminin ülkemiz için önemi daha büyüktür.  

Ülkemizde finansal eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında ise 
sorumlulukları ve görevleri gereği pek çok kurumun konu üzerinde çeşitli 
platformlarda yürüttükleri çalışmaların mevcut olduğu, ancak bu çalışmaların 
genellikle birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 
çerçevede, söz konusu çalışmaların etkinliğinin ve tutarlılığının artırılabilmesi için 
ülkemiz için bir ulusal strateji oluşturulmasının gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, ilgili kuruluşların sağlayacağı ortak akıl ile 
ulusal bir stratejinin belirlenmesinin önem arz ettiği açıktır. Finansal eğitim 
kavramının içeriği itibarıyla pek çok sektörün ve paydaşın sorumluluk alanına 
giren geniş bir politika çerçevesinin bir parçası olduğu açıktır. Bu bağlamda 
yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular ve sonuçlara yönelik oluşturulan 
önerilerle bu alanda yürütülecek çalışmalara ve geliştirilecek politikalara katkı 
sağlanacağı öngörülmektedir. Gerek bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
gerekse finansal piyasalar ve ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesi için finansal 
farkındalığın ve okuryazarlığın artırılabilmesine yönelik bu araştırmadan elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda; 

• Finansal farkındalığın artırılmasına yönelik ulusal stratejiler geliştirilmesi, 
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• Finansal okuryazarlık konusunda hükümetlerin önemli bir rol üstlenerek 
politikalar geliştirmesi ve bu çerçevede strateji ve uygulamaları 
etkinleştirmesi,  

• Devletin ilgili kurumlarının tüketici ihtiyaçları ve beklentilerini karşılayan 
öneriler geliştirmek için finansal kurumlar, tüketiciler ve sivil toplum 
kuruluşları ile istişare etmesi ve tüketicilerin finansal kapasitelerinin, belirli 
aralıklarla güncellenen geniş tabanlı araştırmalar yoluyla periyodik olarak 
ölçülmesi,  

• Kanun düzenleyicilerin ve mesleki örgütlerin, finansal ürünler ve 
hizmetlerle ilgili konu analizleri için kitlesel medyaya gerekli bilgiyi 
sağlaması,   

• Finansal piyasalarda yer alan kurumların, finansal ürünler ve hizmetlerin 
maliyetleri, riskleri ve faydaları üzerine bağımsız bilgi yayınlaması,   

• Sivil toplum kuruluşlarının, kamu yararına olmak üzere finansal ürünler ve 
hizmetlerle ilgili tüketici farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve 
bilgilendirme programı, materyal ve faaliyet geliştirmeye teşvik edilmesi,  

• Finansal piyasalarda etkin katılım sağlaması için tüketicilerin risk, getiri, 
yatırım araçları konusunda etkin olarak bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi, 

• Ülke genelinde finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 
programlar geliştirilebilmesi için, temel olarak kullanılacak geniş kapsamda 
ulusal düzeyde finansal okuryazarlık araştırmasının gerçekleştirilmesi ve 
araştırma sonuçlarına göre strateji ve politikalar geliştirilmesi,  

• Finansal kuruluşlar tarafından tüketicilerin finansal işlem enstrümanlarına 
ilişkin bilgi düzeyini artırıcı etkin strateji ve uygulamalar geliştirilmesi, 

• Farklı gruplar için farklı finansal okuryazarlık eğitim programlarının 
düzenlenmesi, örneğin öğrenciler, erkekler, kadınlar, farklı meslek ve yaş 
gruplarındaki bireyler vb., 

• Finansal okuryazarlık eğitimine mümkün olduğunca erken yaştan 
başlanması, 

• Öğretim programlarına öğrencilerin finansal okuryazarlık, finansal davranış 
ve finansal tutumlarını geliştirici konulara yönelik hedeflerin konulması, 

• Öğretim programlarına özellikle yatırım, tasarruf, borçlanma, uzun dönemli 
finansal planlama gibi konularda kişisel finans becerilerini geliştirici yeni 
bilgilerin eklenmesi, 

• Çocuk ve gençlerin finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek için 
okullarda, finansal okuryazarlığa yönelik müfredatla ilgili düzenlemelerin 
yapılması, uzman kişiler tarafından seminerler verilmesi, broşür, dergi, 
kitap, CD gibi kaynaklarla eğitimin desteklenmesi ve bireylerin piyasalar 
hakkında bilgilerini artırıcı simülasyon eğitimler düzenlenmesi, 

• Üniversitelerde finansal okuryazarlık dersinin seçmeli ders olarak eğitim 
programlarına konulması, 
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• Finansal okuryazarlığın öncelikle ailede gelişmeye başladığı gerçeğinden 
hareketle sadece öğrencilere değil ailelere de yönelik örgün ve yaygın 
eğitim kapsamında finansal okuryazarlık eğitimi programlarının 
hazırlanması ve tüm toplumun finansal okuryazarlık düzeyinin 
yükseltilmesi, 

• Finansal okuryazarlık eğitim programlarının ülke kültürüne göre 
geliştirilmesi ve ülke geneline yaygınlaştırılması, 

• Bu konuda yapılacak yeni araştırmaların, ülke genelinde farklı bölgelerde 
ve yerleşim yerlerinde yapılarak yaygınlaştırılması 

• Çocuk, genç, kadın, engelli, düşük gelirli ve her bir yaşam dönemindeki 
bireylerde finansal okuryazarlık düzeyinin, finansal tutum ve davranışların 
farklı değişkenlere göre incelenmesi önerilebilir. 
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