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Abstract 

Banks are financial intermediaries that play an important role in the effective 
allocation of resources and contribute to the economic growth process. In 
addition to these roles, they also undertake the task of marketing current 
and diverse banking services to different segments of society. One of the 
services is to promote the use of credit cards. To this end, they endeavor to 
develop different marketing strategies to ensure that credit cards are 
preferred. This study aimed to determine the order of importance of the 
reasons why students prefer credit cards when the functions of credit cards 
are marketed to them as a privilege. One of the most reliable ways to assess 
the attitudes and behaviors of the students of Anadolu University for the 
study was through a questionnaire, which is one of the primary data 
collection methods prepared according to the Likert scale to provide opinion 
ratings. In the study, students were asked to separate clusters according to 
the reasons of their preference and the scores of the participants were 
divided into sub-clusters with the K-means clustering algorithm. Analysis of 
variance (ANOVA) was performed with the aim of determining the 
expressions affecting the formation of the clusters formed. 
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Özet 

Bankalar kaynakların etkin dağılımında önemli bir rol oynayan ve ekonomik 
büyüme sürecine katkı sağlayan mali aracılardır. Bu rollerinin yanı sıra 
güncel ve çeşitli bankacılık hizmetlerini toplumun farklı kesimlerine 
pazarlama görevini de üstlenmişlerdir. Bu hizmetlerden biri de kredi kart 
kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla farklı pazarlama stratejileri 
geliştirerek kredi kartlarının tercih edilmesini sağlama çabası içindedirler. 
Bu çalışma ile kredi kartlarının sahip olduğu işlevler birer ayrıcalık olarak 
üniversite öğrencilerine pazarlandığında öğrencilerin kredi kartını tercih 
etme nedenlerinden hangilerini daha önemli bulduklarına ilişkin bir önem 
sıralaması yapılması amaçlanmıştır. Araştırma için Anadolu Üniversitesi 
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öğrencilerinin tutum ve davranışlarını ölçmede en güvenilir yollardan biri 
olan ve fikir derecelerini ortaya çıkarmayı sağlayacak Likert ölçeğine göre 
hazırlanmış birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket uygulaması 
yapılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin tercih nedenlerine göre kümelere 
ayrılması istenmiş olup, katılımcıların puanları K-means kümeleme 
algoritması ile alt kümelere ayrımı yapılmıştır. Oluşan kümelerin oluşmasına 
etki eden ifadelerin belirlenmesi amacı ile varyans analizi (ANOVA) testi 
yapılmıştır. 

1. Giriş 

Tarihte insanların, ihtiyaçlarını karşılamak için değiş tokuş esasına dayalı takas 
ekonomisinden, tedavüle sunulan banknot ile alışverişe geçmeleri oldukça uzun 
zaman almıştır. Banknot kullanımı onların güvenli olarak saklanabileceği mali 
sistemin en önemli aracı kurumları olan bankaları gündeme getirmiştir.  Mali 
sistem araçlarının sayısının az olduğu, yoğun olarak kullanılamadığı ve mali aracı 
kuruluşların istenildiği kadar etki olarak artmadığı gelişmekte olan ülkelerde, 
bankacılık sektörünün ciddi bir önemi vardır. Hizmete dayalı ekonomik faaliyetler 
içinde yer alan bankacılık diğer tüm sektörlerle etkileşimli iletişim halindedir. 
Buda bankaların mali sistem içinde üstlendiği görevini daha önemli bir yere 
taşımaktadır. Bankalar kaynakların etkin dağılımında önemli bir rol üstlenen ve 
ekonomik büyüme sürecine katkı sağlayan mali aracılar olmakla birlikte güncel ve 
çeşitli bankacılık hizmetlerini gerçek ve tüzel kişilere pazarlayan kurumlardır. 
Çünkü küreselleşmenin gereği gelişen teknoloji nedeniyle bilginin her yere 
ulaşabildiği, iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı ve bankalar arasında 
sunulan ürün çeşidinin sürekli arttığı mali sistem içinde rekabeti de artmıştır. Türk 
Bankacılık Sektörü çağdaş bankacılığın gereklerini yerine getirebilen, güçlü 
sermaye yapısına sahip, finansal işlemler yoluyla fon fazlası olan kesimlerden fon 
açığı bulunan kesimlere kaynak sağlamaktadır. Aynı zamanda finansal hizmetlere 
yönelik günün koşullarına uygun olarak pazarlama stratejilerini çok çeşitli 
ürünlere uyumlaştırarak tercih sebebi olmanın yollarını da araştırmaktadırlar. 
Bankalar kâr odaklı mali aracılardır. Bu nedenle kazanç sağlamak için 
yaratacakları yeni kaynakları doğru yönetmeli, verimli bir hizmet anlayışı 
benimsenmeli ve müşteri odaklı sunulan hizmetlerinin kolayca kullanılmasını 
sağlayacak çözümler üretmelidirler. Günümüzde hızla gelişen teknoloji piyasalarda 
elektronik ortamda kolaylıkların sunulduğu bir sistem yeni ödeme araçlarına 
gereksinim duyulmasından dolayı kartlı ödeme sistemlerinin gelişmesine önemli 
bir katkı sağlamıştır. Bu ödeme sistemi kredi kartı, banka kartı, mağaza kartı vb. 
aracılığı ile alışveriş kolaylığı, her yerde ve her zaman kullanım ve fiyatı yüksek 
olsa da harcamaya izin verecek limit imkânlarını sağlamaktadır. Çalışmamıza konu 
oluşturan ödeme aracı kredi kartı olacaktır. İlk çıktığında bankaların kredi 
kartlarını pazarlayacakları hedef kitle gelir seviyesi yüksek ve toplum içinde statü 
sahibi kişiler iken, günümüzde caddelerde kurulan stantlarda bile kolaylıkla 
verilebilen ve herkes tarafından kullanılan finansman aracına dönüşmüştür. Kredi 
kartı kullanımına yönelik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 
büyüme trendi yakalanmıştır. Güçlü bir müşteri potansiyeli oluşturan üniversite 
öğrencileri de bankaların kısa sürede ilgisini çekmiş ve bu yönde kredi kartı 
kullanımını yaygınlaştırmada yeni pazarlama stratejileri geliştirerek bu kesime 
kredi kartı verme rekabetine dâhil olmuşlardır. Bu çalışmanın amacı üniversite 
öğrencileri arasında bankaların öne sürdüğü kart kullanım avantajlarının tercih 
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edilme önem sıralamasını bir anket çalışması ve ANOVA analizi ile ortaya 
koymaktır. Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde kredi kart kavramı, dünyada 
ve Türkiye’deki gelişimi, kullanım avantajları açıklanmıştır. Çok yaygın kullanımı 
olan kredi kartları harcamalarına bağlı olarak bankaların yüksek kârlar elde etmesi 
bu konunun akademisyenler tarafından da çalışmalarına sıklıkla konu olmuştur. 
Bu nedenle çalışmanın dördüncü bölümünde literatüre yer verilmiştir. Beşinci 
bölümde araştırmanın metodolojisi, veri seti ve veri toplama yöntemi 
açıklanmıştır. Son olarak analiz bulguları ve sonuç bölümü yer almıştır. 

2. Kredi Kartı Kavramı ve Dünyada, Türkiye’de Gelişimi  

Kredi kartları günümüzde çok yaygın olarak kullanılan finansman araçlarından 
biridir. Banknot gibi likit ihtiyacını karşılayabilir ve cebinizde para olmadan 
harcama yapmanıza olanak sağlar. Kredi kartı, bankaların müşterilerine belirli bir 
dönemde kullanılmak üzere anlaşmalı üye iş yerlerinde POS cihazı üzerinden 
belirlenen limit ve dönem dâhilinde alışverişlerde kullanılabilen bir çeşit ödeme ve 
borçlanma aracıdır. (Şallı,2016) 

Kredi kartına ilişkin ilk fikir 1887 yılında doğmuş olmasına rağmen 1894 yılında 
ABD’de, Hotel Credit Letter Company, sadece belirli otellerde geçerli olan dünyanın 
ilk “ödeme kartını” kullanıma sunmuştur.  1914 yılında Western Union Bank, 
“şimdi al, sonra öde” sloganı ile dünyanın ilk “kredili ödeme kartını” tanıtmıştır. Bu 
kart ile insanlar ilk defa nakit ödeme haricinde, alternatif bir başka ödeme sistemi 
ile tanışmışlardır. 1950'de Frank Mc Namara tarafından, bugün kullandığımız kredi 
kartlarının ilk örneğini oluşturan Diners Club Kart kullanıma sunulmuştur. Aynı 
şekilde ülkemizde ilk kredi kartı kullanımı, 1968 yılında Diners Club ile olmuştur. 
Daha sonra American Express kartı Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
kartlar o yıllarda sadece birkaç bin kişinin kullanımına sunulmuştur. (Ekonomi 
sayfası,2012).  

Görsel 1: Diners Club Kredi Kartı 

 
Kaynak: http://www.reitix.com/Makaleler/Turkiye-de-ilk-Kredi-Karti-Kullanimi/ID=705 

1980 yılından sonra, ülkemizdeki bankalar da kredi kartı uygulamasını yürürlüğe 
sokmuştur. 1983 yılından itibaren MasterCard'ın ardından Visa kartlarının da 
Türkiye'de sisteme girmesiyle, kredi kartları çok daha geniş kitleler tarafından 
benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.  Bu kartların 1980 yılından bu güne 
kullanımı oldukça artarak milyonlara kadar ulaşmıştır (Reıtıx, 2013).  
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Türkiye’de Bankacılık sektöründe Aralık 2016 itibariyle toplam 52 adet banka 
bulunmaktadır. Bankaların verdiği kredi kartı (Bin Adet) olmak üzere yıllar 
itibariyle  (2013) 56.835, (2014) 57.005, (2015) 58.215,  (2016) 58.795,  (2017) 
59.405 dir.  Banka kart işlem hacmi de yıllar itibariyle 2012’ de 275 milyar TL ‘den 
Aralık 2016’ da 575 milyar TL’ ye artış göstermiştir (TBB, 2017).  Yerli kredi 
kartlarının sadece yurt içi kullanımı olarak Haziran 2017’de işlem tutarı 
311.526,51 (milyon TL) olmuştur( BKM, 2017). Rakamlardan da kolayca 
görülebileceği gibi kredi kart kullanımı bankacılık sektörü için ciddi bir kazanç 
kaynağı teşkil etmektedir. Banka ve kredi kartları hakkında Türkiye’de yasal 
düzenleme 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun amacı banka kartları ve kredi kartlarının 
çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları 
düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır 
(mevzuat.gov.tr, 2017). 

3. Kartlı Ödeme Sistemleri 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde kartlı ödeme sistemi kredi kartı ile 
eşdeşmiş gibi düşünülmesine rağmen bu sistem farklı kullanım imkânları sunabilir. 
Teknolojinin gelişmesiyle beraber nakit ve çekle yapılan ödemelerin yerini almaya 
başlayan  kartlı ödeme sistemleri kapsamında kartlar; 

• Banka Kartı (Debit Card): Bu kart işlevini kart sahibinin mevduat hesabına 
bağlı olarak gerçekleştirir. 

• Ön Ödemeli Kartlar (Prepaid Card): Bu kart banka kartından farklıdır. Her 
hangi bir hesaba bağlı değildir. Önceden yükleme yapılarak kullanılabilen 
bir karttır. 

• Harcama Kartı (Charge Card): Herhangi bir kredilendirme yapılmaksızın 
son ödeme tarihinde tüm borcun ödenmesi gereken kartlardır. 

• Kredi Kartı (Credit Card): Belli limitler dahilinde kart sahibine, mal ve 
hizmet alımı veya nakit çekme imkanını sağlar ( Vergi Konseyi, 2011).   

4. Kredi Kartlarının Taraflara Sağladığı Avantajlar 

Kredi kartını çıkaran kuruluş için olduğu kadarkartı kullanan içinde avantajları söz 
konusudur. 

Kredi kartlarının bankalara sağladığı faydalar: 

• Bankaların, kredi kartı ile yapılan satışlardan, satış tutarı üzerinden 
komisyon alması 

• Kredi kartı kullanıcılarından, aidat, komisyon, işletim ücreti, üyelik ücreti 
tahsil etmesi 

• E-ticaret sitelerinin sıkça kullandığı cross selling yöntemiyle, bireysel 
bankacılık ürünlerinin pazarlanmasının sağlanması 

• Kart sahiplerinin ve kartı kabul eden iş yerlerinin hesaplarını kendi 
bankasına çekmesi 

• Ödenmeyen kredi kartı borçları üzerinden faiz geliri elde etmesi 
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• Banka, üzerinde logosunu taşıyan kredi kartları aracılığı ile bedava 
reklamını yapması 

• Türkiye’ye gelen konukların bankaların POS terminali aracılığı ile yaptıkları 
alışverişlerden döviz geliri elde etmesi 

• Müşteri portföyünün genişlemesini sağlaması 

• Kart müşterisinin sayısının, bankanın değerini artırması 
(Tüketicifinansman.net, 2011). 

Kredi kartlarının kullanıcılara sağladığı faydalar: 

Kredi kartları özelliğine uygun olarak ve doğru amaçlar için kullanılırsa pek çok 
yerde kart sahibine, 

• Çalınma, kaybolma gibi risklere karşılık insanların ceplerinde nakit yerine 
kredi kartı taşıması 

• Bankaların kartlı alışverişlerde taksit imkânı, nakit çekme imkânı, puan 
toplama gibi sunduğu olanakları nedeniyle aile bütçesine destek sağlaması 

• İnternetten daha ucuza alışveriş imkânı sağlaması 

• Yüksek ücretli ve büyük alışverişlerin yapılmasında peşin alıp taksitle geri 
ödeme sağlaması 

• Nakit para ihtiyacı olduğunda kaynak yaratması 

• Fatura ödemeleri, rezervasyonların elektronik ortamda yapılmasına imkan 
vermesi gibi avantajlar sağlar. 

5. Literartür 

Akın ve Yıldıran (2017), tüketicilerin kredi kartı alma ve kullanma yöntemlerini 
belirleyebilmek için kredi kartı kullanımı araştırması verileriyle, taksitlendirme ve 
tüketimi zamana yayma isteğinin tüketicilerin kredi kartı edinmelerindeki en 
önemli etken olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca tüketicilerin çoğunun kredi kartı 
hizmetleri ve bankacılık hizmetlerini bir paket olarak gördüğünü, bu nedenle 
çalıştıkları bankanın kredi kartını kullandıklarını, kart değiştirmenin onlar için 
banka değiştirmek anlamına geldiği ve daha elverişli koşullar sunsalar bile banka 
kartlarını değiştirmeye istekli olmadıklarını belirlemişlerdir. 

Özkan (2014), çalışmasında kredi kartı piyasasında rekabetçi yapının oluşmasını 
engelleyen talep tarafındaki unsurlara odaklanılmış ve bir anket çalışması ile 
tüketicilerin banka ve kredi kartı seçimleri ile kredi kartı kullanma alışkanlıkları 
araştırılmıştır.  

Savaşçı ve Tatlıdil (2006), bankaların kredi kartlarına uyguladıkları müşteri 
ilişkileri yönetim (CRM) stratejilerini banka müşterilerinin nasıl algıladıklarını 
belirlenmeye ve banka müşterilerinin bu kredi kartları seçiminde etkili olan 
faktörleri saptanmaya ve bankaların kredi kartlarına uyguladıkları CRM 
stratejilerinin müşteri sadakati yaratıp, yaratmadığını belirlenmeye yönelik bir 
çalışma yapmışlardır. Anket yöntemi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, 
tüketicilerin çoğunun kredi kartı kullandıkları tespit edilmiş, tüketicilerin 
alışverişlerinde aktif olarak daha çok tek kart kullanmayı tercih ettikleri 
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saptanmıştır. Tüketicileri kredi kartı kullanmaya teşvik eden unsurların başında, 
kredi kartlarının alışverişi taksitlendirme imkânı sağlaması geldiği sonucuna 
varılmıştır. 

Gökçen ve Kaya (2009), bu çalışma ile bireysel müşterilerin kredi kartı tercihlerine 
etki eden faktörler araştırılmıştır. Veriler, anket yöntemi ile elde edilmiştir. Kredi 
kartı tercihlerini etkileyen faktörlerin demografik değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediği varyans analizi ile gerçekleştirilmiş ve ankete katılanların 
11 adet faktörün etkisinde kaldıkları gözlenmiştir. Sonuç olarak bu faktörler ile 
bireysel müşterilerin demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir.  

Hayhoe, Leach ve Turner (1999), araştırmaları üniversite öğrencilerinin 
kullandıkları kartların ayrıştırılması ve kredi kartından nakit para çekilmesine 
yöneliktir. Araştırma sonuçlarına göre, dört veya daha fazla kredi kartına sahip 
olan öğrenciler nakit çekim sonucunda kullandıkları kredinin ödenmemesi halinde 
doğacak sonuçlar ile ilgili danışmanlık hizmetine ihtiyaçları olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu öğrencilerin tutumlu olma alışkanlığının bulunmadığı sonucuna 
ulaşılmış ve yaş olarak daha büyük öğrencilerin genç olanlara göre daha fazla kredi 
kartına sahip olduğu tespit edilmiştir. Dört ya da daha fazla kredi kartına sahip 
olanların çevrelerinden daha az maddi yardım aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Davies ve Lea (1995), çalışmalarında üniversite öğrencilerinin borçlanma 
seviyeleri ve borçlanmalarına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için A 
pseudo-longitudinal design kullanmışlardır. Öğrencilerin borçlanmaya olumlu 
baktıkları, borçlanma ile ilişkisi olduğu düşünülen değişkenlerin din, yaş gibi 
demografik özellikler olduğu ayrıca kredi kartı sayısının da etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Grup içinde erkeklerin kızlardan daha çok borçlu olduğu da 
görülmüştür.   

Yayar vd. (2011), bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik ve 
demografik faktörlerin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli 
kapsamında incelenmiştir. Bu amaçla, 788 öğrenciye anket uygulanmıştır. 
Kullanılan çeşitli açıklayıcı değişkenler arasından, yaş, öğretim durumu, ailenin 
geliri, öğrencinin aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı değişkenleri kredi 
kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç 
olarak, üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğinde sosyo‐ekonomik ve 
demografik faktörlerin önemli oldukları ve bölge farklılarının da öğrencilerin kredi 
kartı sahipliğini etkilediği tespit edilmiştir.  

Yılmaz vd. (2013), kredi kartını ilgilendiren kategorik verilerin değerlendirildiği bu 
çalışmada 514 kredi kartı sahibi devlet memuruna anket yöntemi uygulanmıştır. 
Pearson ki-kare analizi ile toplam 138 hipotez test edilmiştir. Yaş, cinsiyet ve 
medeni durum gibi demografik değişkenlerle kredi kartlarını ilgilendiren birçok 
kategorik değişken arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

Yılmaz vd. (2010), çalışmalarında çok değişkenli istatistiksel tekniklerden 
kümeleme ve diskriminant analizi yapılmıştır. Pazar bölümlendirmelerinde 
müşterilerin kredi kartıyla ilgili tutumları dikkate alınarak uygun sınıflara ayrılmış 
ve kredi kartı pazarında bireysel müşterilerin kredi kartı tercihlerine etki eden 
faktörler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda kredi kartı müşterileri sadık kredi 
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kartı kullanıcıları, sahte sadık kredi kartı kullanıcıları, mecburi kredi kartı 
kullanıcıları ve kredi kartı karşıtı kullanıcılar olarak dört sınıfa ayrılabileceği 
görülmüştür.  

Keskin & Koparan (2010), bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyo‐ekonomik 
ve demografik faktörlerinin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli 
kapsamında incelenmiştir. Birçok açıklayıcı değişken arasından; öğrencinin 
demografik özellikleri, ailesinin ikamet ettiği şehir ile üniversitenin bulunduğu 
şehir arasındaki uzaklık, ailenin sosyal ve ekonomik bilgileri gibi değişkenler kredi 
kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 Altan & Göktürk (2008), çalışmalarında Türkiye’de memurların kredi kartı 
kullanım alışkanlıklarını anket yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Kredi kartı 
kullanım alışkanlıkları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir 
miktarı, ailedeki birey sayısı gibi demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur şeklindeki Ho hipotezi Ki kare ve ANOVA testi yapılarak test edilmiştir. Bu 
Ho hipotezi bazı alışkanlıklar için kabul edilmiş bazıları için ise reddedilmiştir.  

Durukan vd. (2007), araştırmalarında, anket sonuçlarına göre tüketicilerin yarısı 
kredi kartı ile alışverişlerde taksit, reklam ve diğer promosyon (bonus/chip para 
gibi) araçlarının rolünün “oldukça etkili” olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, 
reklamların ve çeşitli promosyonların tüketiciye satın alma yönünde motivasyon 
sağlayan nedenler arasında olduğu ve kart sahiplerinin ödeme güçlerine göre 
tüketimlerini artırdıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

6. Araştırmanın Amacı 

Konuya ilişkin gerçekleştirilen literatür taramasında belirtildiği gibi kredi kartı 
tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğu farklı metodolojilerle araştırılmıştır. 
Bu çalışmada farklı olarak üniversite öğrencileri arasında kredi kartı beğeni 
özelliklerini geliştirmeye yönelik bankaların satış stratejileri karşısında, üniversite 
öğrencilerinin kredi kartını tercih etme nedenlerinden hangilerini daha önemli 
bulduklarına ilişkin bir önem sıralaması yapılması amaçlanmıştır.  

7. Veri Seti ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma için Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. 
Bunun için öğrencilere tutum ve davranışları ölçmede en güvenilir yollardan biri 
olan ve fikir derecelerini ortaya çıkarmayı sağlayacak Likert ölçeğine göre 
hazırlanmış birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket uygulaması 
yapılmıştır. Anket hazırlanırken Türk mevduat bankalarının güncel internet 
siteleri üzerinden kredi kartına ilişkin açıkladıkları uygulama ve avantajlardan 
yararlanılmıştır. Kredi kartının beğenilerek tercih edilmesine yönelik 17 adet ifade 
belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri önemin düzeyini 
değerlendirmelerinde 5’li likert ölçeğine göre en olumsuz seçenek 1, en olumlu 
seçenek ise 5 ile kodlanmıştır. Ankete katılan öğrenciler ifadelerin tamamını 
değerlendirmiştir. Analize dahil edilebilecek niteliklere sahip dönüt sayısı 225 
olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %60’ı kadın (n=136) ve %40’ı 
erkek (n=89) bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmada 17 adet tercih 
nedeni ölçek olarak kullanılmıştır. 
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Verilerin analizinde; Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart 
sapma değerleri ile sunulmuştur. Çalışma ile öğrencilerin tercih nedenlerine göre 
kümelere ayrılması istenmiş olup, katılımcıların puanları K-means kümeleme 
algoritması ile alt kümelere ayrımı yapılmıştır. Oluşan kümelerin oluşmasına etki 
eden ifadelerin belirlenmesi amacı ile varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. 
Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
Analizler SPSS 22.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 

8. Araştırmanın Analizi ve Bulguların Değerlendirilmesi  

Tasarlanan ölçekte ifadelere verilen puanların önem derecesi hesaplanmış ve 
toplamda öğrencilerin 17 ifadeye verdikleri puanlara göre 1 en düşük ve 5 en 
yüksek olacak şekilde kredi kartı tercih puanları hesaplanmıştır. 

Şekil 1: Kredi Kartı Tercih Nedenleri 

 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi tercih nedenleri arasında kart aidatının olmaması en 
önemlisidir. Diğerleri ise limitin yeterli/yüksek olması, her yerde kullanılabilmesi, 
nakit olmadığında kullanılabilmesi, alışverişlerde indirim olanağı sunması, ödeme 
kolaylığı sağlaması, nakit çekimlerde taksit imkânı, puan toplama özelliği, nakit 
çekimlerde uygun faiz, banka güvenilirliği, bankanın müşteri memnuniyeti düzeyi, 
kampanya ve promosyonlar, faiz oranlarının düşük olması, internet bankacılığı ve 
ödeme rahatlığı, daha önce çalışılmış banka olması, yaygın şube ağının olması 
şeklinde sıralanmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin tercih etme düzeyleri en düşük 17 ve en yüksek olarak 
85 puan düzeyinde olduğu görülmüştür. Çalışmaya dâhil olan 225 katılımcının 
ortalama tercih puanlarının 65,32±5,27 olduğu tespit edilirken, en yüksek tercih 
puanı 84 en düşük ise 39 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak katılımcılara göre 
ifadelerin tercihler üzerinde oldukça önemli düzeyde etkili olduğu söylenebilir. 

Çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartı tercih nedenlerinin tespit edilmesi 
amacı ile konu ile ilgili hazırlanmış olan ifadelerin öğrencilerin tercih düzeyine 
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göre iki farklı küme içinde toplandığı tespit edilmiştir. Bu iki kümeden birincisi 
(n=130) bu küme için ortalama tercih puanları 62,85±4,28 olduğu, diğer kümenin 
ise (n=95) bu küme için ortalama tercih puanları 68,69±4,60 olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 1: Kümelerin Belirlenmesi 
Küme n X (ortalama) s.s (standart sapma) 

Düşük Tercih  130 62,85 4,28 
Yüksek Tercih 95 68,69 4,60 

Düşük tercih ve yüksek tercih diye adlandırdığımız iki kümenin oluşmasında 
ölçekteki 17 adet ifadeden hangilerinin küme oluşması üzerinde etkisinin 
olduğunu incelemek için Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Sonuçlara 
göre Kampanya ve promosyonlarının olması, yaygın şube ağının olması, internet 
bankacılığı/otomatik ödeme rahatlığı sağlaması, faiz oranlarının düşük olması  
(FODO), bankanın güvenilir olması  (BGO), müşteri memnuniyetine önem 
verilmesi (MMÖV), puan toplanabilmesi ve nakit çekimlerde taksit yapması 
(NÇTO) gibi konulardan oluştuğu tespit edilmiştir(p<0,05). 

Tablo 2: Kümelerin Oluşumunda Etkili Olan İfadelerin Belirlenmesi 

İfade F p 

Kampanya Ve Promosyonlarının Olması  
(Kvepo) 

364,08 0,01 

Yaygın Şube Ağının Olması  (YŞA) 106,09 0,01 
İnternet Bankacılığı/Otomatik Ödeme 
Rahatlığı Sağlaması (İB/OÖ) 

41,62 
0,01 

Faiz Oranlarının Düşük Olması  (FODO) 17,15 0,01 

Nakit Çekme Faiz Oranının Düşük Olması 
(NÇFOD) 

16,10 
0,01 

Bankanın Güvenilir Olması  (BGO) 9,31 0,01 
Müşteri Memnuniyetine Önem Verilmesi   
(MMÖV) 

5,29 0,03 

Puan toplanabilmesi (PT) 5,19 0,03 

Nakit çekimlerde taksit yapması  (NÇTO) 4,69 0,03 

F Varayans analizi test istatistik değeri, p anlamlılık değeri 

Tablo 2.’deki ifadelerin kredi kartı tercihleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 
Öğrenciler kredi kartlarını tercih ederken, kampanya ve promosyonlarının olması, 
yaygın şube ağı, internet bankacılığı/Otomatik ödeme rahatlığı, faiz oranlarının 
düşük olması, nakit çekim faizinin düşüklüğü, bankanın güvenilir olması, müşteri 
memnuniyetine önem verilmesi, puan toplanabilmesi ve nakit çekimlerde taksit 
yapabilme gibi özellikleri tercih sebeplerini etkileyen özellikler olduğunu ifade 
etmişlerdir (p<0,05).  

Ankete katılan öğrencilere göre kampanya ve promosyonlar, yaygın şube ağı, 
internet bankacılığı, faiz oranlarının düşük olması, nakit çekim faizinin düşüklüğü, 
bankanın güvenilir olması ifadelerinin kredi kartı tercihleri üzerinde son derece 
etkili olduğu görülmüştür (p=0,01). Müşteri memnuniyeti, puan toplama ve nakit 
çekimlerde taksit yapma gibi ifadelerin de ikinci düzeyde önemli olduğu tespit 
edilmiştir (p=0,03). Bunun haricinde öğrencilerin en çok önem verdiği konunun 
kampanya ve promosyon imkanlarının olması olduğu tespit edilirken (p=0,01), en 
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az önem verdiği konunun kartın her yerde kullanabilir olması olduğu tespit 
edilmiştir (p=0,79) 

Daha çok noktada taksit olanağı sunması, her yerde kullanılabilmesi, nakit para 
olmadığı zaman da kullanılabilmesi, ödeme kolaylığı sağlaması, alışverişlerde 
indirim olanağı sunması, limitinin yeterli/yüksek olması, kart aidatının olmaması, 
daha önce çalışılan banka olması gibi konuların tercih düzeylerini belirleme 
üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.  

9. Sonuç 

Analizden çıkan sonuç üniversite öğrencilerinin en çok önem verdikleri ifadenin 
bankanın kartı üzerinden kampanya ve promosyonlarının olmasıdır. Bankalar 
özellikle müşterilerinin sadakatlerini sürekli kılmak, daha fazla müşteri kitlesine 
ulaşabilmek ve bu şekilde kart kullanım işlem hacmini artırmak amacıyla çeşitli 
promosyonlar yapmaktadırlar. Bu promosyonlar belirli bazı şartlara bağlanmıştır. 
Örneğin aylık harcamanız belirli tarihler arasında hedef tutarda olursa kartınıza 
bonus olarak TL karşılığı harcanabilir puan yüklenecektir gibi, kredi kart sahibi 
ancak bu şekilde promosyonlardan yararlanabilir. Bu açıdan bankalar kazançlı 
iken kart sahipleri de bankaların mağazalara düşük fiyatlı mal satmaları 
karşılığında önerdikleri bazı avantajlar nedeniyle ilgili mağazadan uygun 
koşullarla alışveriş yapabilmektedirler. Özellikle AVM’ lerdeki yiyecek 
bölümlerinde hizmet veren işletmelerin düzenlediği kampanyalar üniversite 
öğrencileri için son derece cezbedici olabilmektedir. Bu örnekler sayılamayacak 
kadar çoğaltılabilir. Bazı bankaların belirli bir harcamayı yapmaları halinde hediye, 
ödül vereceklerini açıklamaları da öğrenciler üzerinde harcama yapmak ya da o 
bankanın kredi kartını almak için pozitif bir etki yaratabilecektir. Bankalar bu 
nedenle ulaştıkları her hedeften sonra kredi kartlarına yeni bir işlev kazandırarak 
kendi kartlarını kullanmaya istekli olmalarını sürdürmek için yeni stratejiler 
geliştireceklerdir. Buda elbette ki kredi kart pazarlama faaliyetlerinde bankacılık 
sektöründeki rekabeti kızıştıracaktır. Analizde ulaşılan bir diğer sonuç öğrencilerin 
kredi kartları ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi önemli bulmalarıdır.  
Öğrencilerin bu tercihleri kendilerini parasal açıdan güvende hissetmeleri 
nedenine bağlı olabilir. Çünkü üniversite öğrencilerinin kendi gelirlerini 
sağlamaları öğrenim sürelerinde büyük bir çoğunlukla mümkün olmamaktadır. 
Ailelerine bağlı olan harcama imkânları çeşitli nedenlerle kısıtlanabildiğinde, 
yüksek gelir seviyesinde sağlanabilecek bazı imkânlardan yararlanmak ya da tam 
tersine nakit sıkıntısına düşüldüğünde asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.  
Bu ihtiyaçlarını 24 saat hizmet sağlayan ve her yerde bulunan ATM’lerden kredi 
kartları ile nakit çekerek gidermelerinin rahatlığı ikinci derecen bu tercihe 
öğrencileri yönlendirmiş olabilir. Ancak, birincil derecede önemli buldukları nakit 
çekim faizinin düşük olması bu seçeneğin bir sonucudur. Çünkü bu nakdin geri 
ödemesi aileleri tarafından gerçekleştirilecek ve onlara ek bir maliyet getirecektir. 
Bu davranış manevi açıdan da olsa öğrencilere sorumluluk yüklemektedir. 
Bankalar açısından bakıldığında nakit ihtiyacını anında karşılayabilmenin getirisi 
tahakkuk ettireceği faizdir. Bankaların sektördeki rakiplerine oranla küçük bir 
oranda bile olsa daha düşük faiz oranı açıklamaları kendi kredi kartlarının tercih 
edilme nedeni olabilir. Bankaların yaygın bir şube ağına sahip olmaları 
öğrencilerin bankalar aracılığı ile gerçekleştirecekleri işlemlerinde kolaylık ve hız 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 125-138.  135 

 

sağlayacak ve bu banka için sahip oldukları pozitif düşünceleri kredi kartını da bu 
bankadan almaya yönlendirebilecektir. Bunun en güzel örneği bankaların 
üniversite kampüsleri içinde ya da binaları yakınında şube açmaları ve ATM’lerinin 
yaygınlaştırmalarıdır. Öğrenciler öğrenim sürecinde günlük yaşamlarını ders 
saatlerine göre düzenledikleri için gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde 
istedikleri saatlerde internet hizmeti alabilmelerini önemli görmüşlerdir. Bankanın 
güvenilir olması birincil derecede önemli bulunmuştur. Bilindiği gibi kredi kartı 
sahibine prestij sağlar, çünkü bankalar herkese kredi kartı vermezler, kredi kartı 
verdikleri müşterilerine de belirli limitlerde açık kredi imkanı tanırlar. Buda kredi 
kartı sahibine yanında nakdinin olup olmamasına bakılmaksızın kredibilitesi olan 
biri olduğu görüntüsünü kazandırır. Ayrıca kredi kartı çıkaran banka öncelikle 
ciddi miktarlarda sabit yatırım yapacaktır.  Çünkü kredi kartı çıkarmak için gerekli 
olan donanımı sağlamalıdır. Ayrıca anlaşmalı olduğu mağazalara farklı avantajlar 
sağlayabilecekleri teklifleri sunabilmek, mağazada kullanılacak donanımı kurmak 
ya da sağlamak gereklidir. Ülke içinde tanınan, güvenilir ve sermayesi sağlam olan 
bir bankanın kartına sahip olmak prestijli olmaktır. Analizde öğrenciler kredi 
kartının her yerde kullanılabilmesini en az derecede önemli bulmuşlardır. Bu 
sonucun öğrencilerin kredi kartı ile harcama yapacakları zorunlu ihtiyaçlarının 
sınırlı olduğu ve belirli yerlerden karşılayabilmelerinin tatmin edici olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Analizde ikinci dereceden önemli görülen tercih 
nedenleri ise kredi kartları ile puan toplayabilme, müşteri memnuniyeti ve nakit 
çekimlerde taksit yapma imkânıdır. Öğrenciler için belirli harcama tutarlarının 
aşılmasından sonra puan kazanmak her ne kadar memnuniyet verici olsa da 
harcama limitlerini tutturabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Harcama 
yapıldığında ya da nakit çekildiğinde kredi kartı borcunun düzenli olarak 
ödenmesinde bankalarla doğrudan ilişkilerinin olmaması, ailelerinin bu 
sorumluluğu alması bu tercih sebeplerini daha az önemli bulmalarının nedeni 
olabilir. Bankaların kartların düzenli ve güvenli kullanımına yönelik talep, şikayet 
ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almak için etkin bir sistem kurmaları ve 
süreklilik kazandırmaları müşteri memnuniyeti ve yeni kazanımlar için önemli 
olabilir. 

Analiz sonucunda kredi kartının çok fazla yerde taksit olanağı sunması, her yerde 
kullanılabilmesi, nakit para olmadığı zaman da kullanılabilmesi, ödeme kolaylığı 
sağlaması, alışverişlerde indirim olanağı sunması, limitinin yeterli/yüksek olması, 
kart aidatının olmaması, daha önce çalışılan banka olması gibi konuların tercih 
düzeylerini belirleme üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Özellikle kredi 
kartları kanununda limitler “bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 
tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net 
gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin 
Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir 
düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler 
üzerinden tespit edilir” şeklinde düzenlenmiştir (KKK, 2006).  Ancak, bin liranın 
altındaki kartlar bu kanun ile muaf tutulduğu için öğrenciler açısından limitin 
yüksek olması önemli bulunmamış olabilir. Bu durum bankaların daha çok sayıda 
öğrenciye kredi kartı vermesini teşvik edebilir. Böylece bankalar daha az riskle 
daha fazla kazanç sağlayabilecektir. 
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