
 

409 

 

KRĠZ DÖNEMĠNDE KREDĠ KARTLARININ TERCĠHĠNE ETKĠ EDEN 

FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ: MALATYA ÖRNEĞĠ 
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Özet 

Kriz önceden tahmin edilemeyen ve işletmeyi yok olmaya götürebilecek kadar güçlü olağan 

dışı bir oluşum ortamıdır.  İşletmelerin bu olağan dışı duruma karşı önceden kendilerini hazır 

hale getirecek alt yapının oluşturulması ve gerekli önlemleri almaları inkâr edilemeyecek bir 

olgudur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kredi kartları,ı dünya genelinde ilk kullanımından 

bugüne, değişen şartlar ve gelişmeler çerçevesinde dinamik gelişmeler sergilemiş,  ekonomik hayatın 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kredi kartlarının doğuşundan günümüze değişen kullanım 

tarzları ele alınarak değerlendirilmiştir. Kriz döneminde, Malatya‘da Kredi kartı tercihini etkileyen 

faktörleri belirlemek üzere bir anket yapılmıştır. Malatya ilinde basit tesadüfî örneklem ile 1096 kişiye 

ulaşılarak anket uygulanmıştır. Anketle elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistik; oran, yüzde ve 

frekans dağılımı yapılarak değerlendirilmiştir. Kredi kartının tercihine etki eden faktörler olarak; 

Bankanın büyüklüğü, güvenirliği, anlaşmalı mağazalarının çokluğu, alış veriş puanının yüksek olması, 

anlaşmalı mağazaların promosyon vermesi, taksitli alış veriş imkanının olması, önemli faktörler olarak 

elde edilirken, bankanın kefil istemesi, kart faizinin yüksek olması, çevresel etkenler önemli olmayan 

faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bankaların kriz döneminde bireylerin kredi kartı 

tercihlerindeki öne çıkan etkenleri dikkate alarak amaca hizmet edecek düzenlemeleri yapmaları 

kaçınılmazdır.  

 

ANAHTAR KELĠMELER: Tanımlayıcı İstatistik, Kredi Kartları,  Etkin Faktörler,  Güvenilirlik 

 

 CREDIT CARDS AND A FIELD RESEARCH TO DETERMINE THE FACTORS 

AFFECTING THE CREDIT CARD CHOOS IN MALATYA 

 

Abstract 

Since their first usage, credit cards have shown a dynamic improvement in the framework of chancing 

conditions and developments and have become an indispensable part of our lives. Different kinds of 

usages of credit cards have been investigated since their introduction into our lives.  A questionnaire 

has been applied to determine the effects on credit cards. This questionnaire has been applied to 

randomly chosen 1096 people in Malatya region. The obtained findings from the questionnaire have 
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been evaluated by deterministic statistic, ratio, percentage and frequency distribution. While the 

important factors effecting the preference of credit cards have been found as follows: the size of the 

bank, its credibility, the number of contractual stores, the high level of award scores, the promotion 

offered by the contractual stores, the possibility of purchase by installments; unimportant factors have 

been found as follows: the requirement of a bail by the bank, high interest ratio of the credit card and 

environmental factors.         

 

Key Words; Deterministic Statistic, Credit Cards, Effective Factors, Credibility 
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                 1.Kuramsal Çerçeve  

Kredi kartları dünya genelinde ilk kullanımından bugüne kadar dinamik gelişmeler sergilemiş,  

ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde insanların 

tüketim ihtiyaçlarını karşılarken kullanmaları için zaman içerisinde çeşitli ekonomik ve 

hukuki enstrümanlar geliştirilmiştir. Bu araçlar arasında en eski olanlardan bir tanesi karz 

sözleşmeleridir. Daha sonra kredi işlemi adı verilen süreç başlamıştır. 

Kredi aslında bir bankacılık işlemidir ve kredi verenin kredi alan yararına belli sürede belli 

satın alma gücünden, faiz ve diğer masraflar karşılığında vazgeçmesi anlamına gelir. Kredi 

işlemi zaman içersinde dinamik gelişme göstererek farklı oluşumlara yol açmıştır. Özellikle 

kişilerin krediye kolay erişebilir kılınması önem taşıdığından ve nakit para taşımama 

düşüncesi, modern ekonomilerde giderek yaygınlaştığından kredi kartları olarak adlandırılan 

yeni bir araç doğmuştur.
3
 

En geniş anlamıyla kredi kartı, kart hamiline açılmış potansiyel kredi olarak 

tanımlanabilir(Yetim,1997,7). Kredi kartı kullanımının doğuşu 1900‘lü yıllara dayanmakla 

birlikte ciddi anlamda piyasalara sürümü 1914 yılında Westem Union tarafından çıkartılarak 

kendi müşterilerinin hizmetine sunulmuştur(Alpergin ve diğerleri,1990,19). Bununla birlikte 

1950‘li yıllara kadar kredi kartı kullanımı yaygın değildir. İnsanlar zamanla direk para 

ödemeden alış veriş yapmaktan zevk alır hale gelmeye başlamasıyla kredi kartlarının dar 

alandaki kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına hız 

verilmiştir(Lawrence,1986,311).1950 yılında Diners Club  üçlü diyoloğu gerektiren 

günümüzdeki kullanım şekliyle ilk uluslar arası kredi kartını çıkarmıştır. Bunu 1958 yılında 

Bank of America tarafından çıkarılan ve adını 1977 yılında Visa Card olarak alacak olan kredi 

kartı takip etmiştir. İlerleyen yıllarda Amerika‘nın bütün eyaletlerinde kredi kartı çıkaran 

çeşitli bankalar aldıkları ortak kararla Master Card‘ı çıkarmışlardır.1950‘lerden sonra 

özellikle ABD‘de kredi kartlarının avantajları anlaşılmasıyla dünya genelinde kullanımı 

artmaya ve beğeni kazanmaya başlamıştır(Baydemir,2004,1). Avrupa‘ya yansıması ise 

1970‘lerden sonra gerçekleşmiştir(Reisoğlu,2004,100). 

Kredi kartlarının tarihsel gelişim süreçlerine paralel olarak kredi kartına katılan tarafların 

sayıları açısından kredi kartı türleri üçe ayrılmaktadır: 

A- Ġki Taraflı Sistem: Bu sistemin temel özelliği kendilerine müşteri sağlamak isteyen 

işletmelerin, bir aracı olmaksızın direkt kendi kredi kartlarını çıkartıp, kart hamiline sadece 

                                                 
3
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alışveriş yaptığı işletmedeki harcamalar açısından söz konusu kartı kullanma imkanı 

tanımasıdır(Giger,1985,95).     

 

B. Üç Taraflı Sistem: Bu sistemin esprisi sisteme katılan üç tarafın olmasıdır. Kartı ihraç eden taraf 

ticari mal veya hizmet sunmamakta, sadece kredi kartını çıkartarak kredi kart hamillerinin kredi 

kartlarını sisteme katılan işletmelerde kullanmasına zemin hazırlamaktadır(Teoman,1996,42).  

Satıcılar kredi kartını çıkaran kuruluşla sözleşme yaparak kendilerine gelen kişilerin ibraz ettiği kartı 

kabul etme yükümlülüğü altına girerler. Bu sistemin son halkası, kredi kartını üye işletmelerde 

kullanabilecek olan kart hamilidir(Çeker,1997,40). 

C. Karma Sistem: İkili sistemin zamanla eksikliklerinin görülmesiyle gündeme gelmiş olan bir 

sistemdir. Bu sistemde ticari mal veya hizmet sunan işletmeler aralarında anlaşarak bir araya gelirler 

ve ortak bir kredi kartı çıkartırlar. Sistemin en önemli özelliği kredi kartlarının sisteme katılan her 

işletmede ödeme aracı olarak kullanılmasıdır(Çeker,age,12). 

Bu çerçevede günümüzde kullanılmakta olan kredi kartlarını amaçları açısından üç grupta 

toplamak mümkündür(Cox,1983,181). 

1-Alışveriş kolaylıkları sağlayan, nakit alma özelliği olan ve kredi kullanma imkanını da 

sağlayan kredi kartları, 

2-Alışveriş kolaylığı sağlayan, ancak kredi özelliği taşımayan ödeme kartları, 

3-Alışveriş kolaylığı ve hesaba doğrudan borç geçilmesini sağlayan hesaba erişim kartları. 

 

Türkiye‘de kredi kartı uygulaması ilk defa 1963-1964 yılları arasında Le Diners Club ve Carte 

Blanch  önderliğinde başlamıştır.Bu yıllarda İstanbul Turizm isimli firmanın Beyrut‘taki  

Ortadoğu temsilciliğine bağlı olarak başlattığı  çalışmalar daha geniş şekilde 1968 yılında Koç 

grubuna bağlı olarak Servis Turistik A.Ş. tarafından uygulamaya sokulmuştur. 

Le Diners Club ilerleyen yıllarda Amerika‘dan yurtiçi kart ihraç etme yetkisi alarak kredi 

kartlarını piyasaya kazandırmıştır.Türk Ekspres Halıcılık ve Turizm Limited Şirketi aracığıyla 

American Ekspres kartları uygulamaya geçmiştir.Söz konusu iki kart 1975 yılına kadar 

piyasada birlikte işlerlik göstermiştir.Bu dönemlerde American Ekspres‘in sadece yurt dışında 

geçerli olan kartlarına karşılık Diners Club yurtiçi kart verme işlemlerini sürdürmüştür. 

 1975 yılında İnterbank Grubuna bağlı olarak Master Card,Euro Card ve Access piyasaya yeni 

katılan enstrümanlar olmuştur.Kredi kartlarının sağladığı döviz girdisi ve piyasada gördüğü 

ilgi sonucu diğer bankalarda kredi kartları piyasasında yer almaya başlamıştır.Anadolu 

Bankası Visa İnternational‘ın üyeliğini almış,ancak başarılı performans 

sergileyememiştir.Dolayısıyla Visa İnternational Türkiye‘ye güvenini kaybetmiş ve yeni 

üyelik durumunu dondurmuştur. 
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1983‘ün başlarında Türkiye İmar Bankası Visa İnternational ‗ın  asil üyeliğini almış ve Vap 

sistemiyle  Visa‘ya bağlanan gerçek boyutta ilk profesyonel kuruluş 

olmuştur(Türetken,1994,10). 1990‘lara kadar temel ödeme aracı olarak daha çok nakit para 

kullanılmıştır.1990‘ın ortalarına doğru kredi katı kullanımı yaygınlaşmış ve alış verişlerde 

ağırlıklı olarak nakit paranın yerine ikame olmuştur(Tugay, Başgül,2007,217).  

1990‘ın ikinci yarısında on üç kamu ve özel banka ortak sermaye koyarak Bankalar arası Kart 

Merkezi Anonim Şirketini kurmuşlardır.Bu kuruluşun üyelerine sunmuş olduğu hizmetleri 

beş ana grupta toplayabilirir(Türetken,age,11). 

a-Altyapı imkanları sağlamak, 

b-Yurtiçi takas ve hesaplaşma sistemi, 

c-Yurtiçi bileşik uyarı listesi, 

d-Switch(anahtar)sistemi, 

e-Eğitim ve güvenlik hizmetleri. 

Söz konusu kuruluş,İssuer(Kart ihraç eden üye) ve Acquirer(işyerli üye) olarak işlem yapan 

Bankalar arası Kart Merkezi üyesi banka ve kuruluşların uymaları gereken minumum standart 

ve hizmet seviyeleriyle birlikte yürürlülük tarihlerini belirleyerek sektörün sağlıklı gelişmesi 

için çok önemli misyon üstlenerek günümüze kadar getirdiği gözlenmektedir. 

Kendisi küçük, ancak maharetleri büyük olan kredi kartlarının 2000‘li yıllardaki kayda değer 

önemli kronolojik gelişmeleri şu şekilde özetlenebilir: 

        —2000 yılında sektördeki bazı bankalar kredi kartı bölüm birimlerini banka bünyesinden 

ayırarak özel kart şirketi konumuna getirmişlerdir. 

        —2000‘de Eczacıbaşı Holding, Alman Giesecke & Devrient şirketi ortaklığıyla 

Türkiye‘nin ilk akıllı (Chip)kart üretim tesisi Gebze‘de açılmıştır. 

        —2004‘e gelindiğinde E-Kartlar(Akıllı) ,kartlı ödeme sistemlerinde oldukça yaygınlık 

kazanmıştır. Öte yandan, pek çok banka manyetik şeritli ve Chip‘li olmak üzere kredi ve 

debit(Borç kart)ler üretmeye başlamıştır. 

        -2005 yılında kart hamillerinin borç bakiyeleri risk unsuru oluşturunca,Devlet tarafından 

kredi kartları verilmesine kısıtlamalar getirilmiştir. 

        — 2007 yılında başta Garanti Bankası olmak üzere diğer bankaların katılımıyla temassız 

kart organizasyonu önemli boyutlara ulaşmıştır.  
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2. Metodoloji 

2.1. AraĢtırma Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, kriz döneminde, Malatya ilinde kredi kartı kullanan kişilerin kredi 

kartını tercihte etkilendikleri faktörleri belirlemek ve bunları irdelemektir. Çalışma Malatya ili 

merkezi ile sınırlandırılmış olup, ilçe ve nahiyelerindeki durum, değerlendirilme dışında 

tutulmuştur.  

2.2. AraĢtırmanın Varsayımları 

 

1.Veri toplama aracı olarak kullanılan anket tekniğinin güvenilir ve geçerli bir teknik olduğu 

varsayılmıştır. 

2.Tüketiciler anket sorularına verdikleri cevapların geçerli ve güvenilir oldukları 

varsayılmıştır. 

3. Ankete katılan tüketiciler, bütün tüketicileri temsil ettikleri varsayılmıştır. 

2.3. AraĢtırman Bulguları  

2.3.1. Demografik Bulgular 

Ankete katılanlarla ilgili bulgular tablo 1‘de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Ankete katılanlarla İlgili Demografik Bulgular 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 712 65 

Bayan 384 35 

Toplam 1096 100 

YaĢ Frekans  Yüzde 

(1)   24 ve Altı                233 21,3 

(2)   25–34                      343 31,3 

(3)   35–44                      239 21,8 

(4)   45–54                      183 16,7 

(5)   55 ve Üstü               98   8,9 

Toplam 1096 100 

Meslek Frekans Yüzde 

(1)   Memur                              290 26,4 



 

415 

 

(2)   İşçi                                    109 10 

(3)   Serbest Meslek                 123 11,2 

(4)   Çiftçi                                32   3 

(5)   Esnaf                                121 11 

(6)   Emekli                              105    9,5 

(7)   İşsiz                                  126 11,4 

(8)   Özel Sektör Çalışanları    190 17,5 

Toplam 1096 100 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde 

(1)  Okur-Yazar Değil 26   2,6 

(2)  İlkokul             109 10 

(3) Ortaokul – Lise             450 41 

(4) Üniversite                     448 40,8 

(5) Yüksek Lisans              51   4,6 

(6)  Doktora ve Üstü           12   1 

Toplam 1096 100 

Aylık Gelir Frekans Yüzde 

(1) 500 ve Altı   180 16,4 

(2) 501–1000   353 32,4 

(3) 1001–1500      334 30,4 

(4) 1501–2000      147 13,4 

(5) 2001–2500        52   4,7 

(6) 2501 ve Üstü      30   2,7 

Toplam 1096 100 

 

Tabloya bakıldığında; %65 erkek ve %35 bayan üzerinde anket uygulanmıştır. Yaş dağılımı 

itibari ile en fazla  % 31 ile 25–35 yaş grubu oluşturmaktadır. Ankete katılanların meslek 

dağılımı itibari ile en fazla % 26 ile memur olduğu görülmektedir. Eğitim durumu olarak  

%41‘i üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Aylık gelir olarak en yüksek katılımın % 

32‘sinin 501–1000 arası olduğu belirlenmiştir. Alışverişte ödemeleri nasıl yaparsınız durumu 

tablo 2‘de verilmiştir. 
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Tablo 2: Alışverişte Ödemeleri Nasıl Yaparsınız Durumu 

Ödemeler Nasıl Olur Frekans Yüzde 

Kredi Kartı İle 672 61,3 

Nakit Olarak 282 25,7 

Veresiye 142 13 

Toplam 1096 100 

 

Tabloya bakıldığında ankete katılanlar %61,3‘ü kredi kartı ile,%25,7‘si nakit olarak ve %13 

ise veresiye olarak alış veriş yaptıklarını ifade etmişlerdir. Kullandığınız kredi kartının limiti 

yeterli mi durumu tablo 3‘de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Kullandığınız Kredi Kartının Limiti Yeterli mi Durumu 

Limit Yeterli mi? Frekans Yüzde 

Evet 745 88 

Hayır 103 12 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında %88‘ini yeterli bulluğu ve % 12‘sinin de yeterli bulmadığı 

anlaşılmaktadır. Bankanın uyguladığı faiz oranını biliyor musunuz durumu tablo 4‘de 

verilmiştir. 

 

Tablo 4: Bankanın Kredi Kartına Uyguladığı Faiz Oranını Biliyor musunuz Durumu 

Faizi Biliyor musunuz? Frekans Yüzde 

Evet 554 65 

Hayır 294 35 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında % 65 faiz oranını bildiğini, % 35 ise bilmediğini ifade etmişlerdir. Kredi 

kartı faiz oranların nasıl buluyorsunuz durumu tablo 5‘de verilmiştir. 
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Tablo 5: Kredi Kartı Faiz Oranlarını Nasıl Buluyorsunuz 

Faizi Nasıl Buluyorsunuz? Frekans Yüzde 

Çok Yüksek 282 33 

Yüksek 348 42 

Kararsız 188 22 

Düşük   26   3 

Çok Düşük     4    - 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında %33 çok yüksek,%42 yüksek,%22 kararsız %3 düşük bulduklarını ifade 

etmişlerdir. Çoğunluğun çok yüksek bulduğu dikkate çarpmaktadır. Kredi kartını nakit 

çekmede kullanıyor musunuz durumu tablo 6‘da verilmiştir. 

Tablo 6: Kredi Kartını Nakit Çekmede Kullanıyor musunuz Durumu 

Nakit Çekiyor musunuz? Frekans Yüzde 

Evet 286 33 

Hayır 562 67 

Toplam 848 100 

  

Tabloya bakıldığında %33 kullandığını ve % 67‘si ise kullanmadığını ifade etmiştir. Ankete 

katılanların nakit çekmede faizlerin yüksek olması nedeni ile pek kullanmadıkları 

anlaşılmaktadır. Kredi karı ile yapılan aylık harcamaların durumu tablo 7‘de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Kredi Kartı İle Aylık Harcamaların Durumu 

Aylık Harcama Miktarı Frekans Yüzde 

500 ve Altı 475 56 

501–1000 266 31,5 

1001–1500 55   6,5 

1501–2000 27   3 

2000 ve Üzeri 25   3 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında, % 56 500 ve altı,%31,5 501–1000 arası,%6,5‘u 1001–1500 arası,%3‘ü 

1501–2000 ve 2000 ve üzeri alış verişini kredi kartı ile harcama yaptıklarını belirtmişlerdir. 
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Ankete katılanların yarısından fazlasının harcamalarının, en fazla 500‘e kadar çıktığı dikkati 

çekmektedir. Kredi kartını kaç yıldır kullanıyorsunuz durumu tablo 8‘de verilmiştir. 

Tablo 8: Kredi Kartını Kaç Yıldır Kullanıyorsunuz Durumu 

Kredi Kartını Ne Zamandır Kullanıyorsunuz? Frekans Yüzde 

1 Yıl ve Altı   89 10,5 

2–5 Yıl 363 42,8 

6–9 Yıl 239 28,2 

10–13 Yıl 110 13 

14 Yıl ve Üstü   47    5,5 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında, %42,8 2-5 yıl arası,%28,2 6-9 yıl arası, %13 10-13 yıl arası,%10,5 1 yıl 

ve altı,%5,5 14 yıl ve üzeri kredi kartı kullandıklarını ifade etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz 

kriz ortamın da kredi kartına talebi olumsuz etkilemediği, söylenebilir. Ankete katılan beşte 

ikilik kesimin kredi kartını kullanım başlangıcının krizin etkisini hissettirdiği geçen yıldan 

itibaren olduğu görülmektedir. Ailenizde kaç kişi kredi kartı kullanıyor durumu tablo 9‘da 

verilmiştir.  

 

Tablo 9: Ailenizde Kaç Kişi Kredi Kartı Kullanıyor 

Kaç Kişinin Kredi Kartı Var? Frekans Yüzde 

1 Kişi 324 39 

2 Kişi 341 40 

3 Kişi 127 16 

4 Kişi   49   5 

5 Kişi     7 - 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %40 2 kişi,%39 bir kişi, %16 3 kişi, %5 4 kişinin kredi kartı 

kullandıkları belirlenmiştir. Ankete katılanların beşte dördünün ailesinde en az bir kredi kartı 

kullananın olduğu dikkati çekmektedir. Kredi kartının borcunun ödenmesinde bir sorunla 

karşılaştınız mı durumu tablo 9‘da verilmiştir. 
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Tablo 10: Kredi Kartının Borcunu Ödemede Bir Sorunla Karşılaştınız mı Durumu 

Borç Ödemede Bir Sorun Oldu mu?  Frekans Yüzde 

Evet 318 37 

Hayır 530 63 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; % 37 ‗sinde sorun oldu ve %63‘ünde ise bir sorun olmadı şeklinde 

ifade etmişlerdir. Ankete katılan beşte üçlük kesimin bir sorun yaşamadığı anlaşılmaktadır. 

Kredi kartı nedeniyle icra takibine uğradınız mı durumu tablo 11‘d e verilmiştir. 

 

 

Tablo 11. Kredi Kartı Borcu Nedeniyle İcra Takibi Sorgulaması 

İcralık Oldunuz mu? Frekans Yüzde 

Evet 53  6 

Hayır 795 94 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %94‘ünün bir icralık durumlarının bulunmadığını ve %6‘lık kesim ise 

icralık olduklarını ifade etmişlerdir. Anketi cevaplayanların neredeyse tamamının borçları ile 

ilgili bir icraya uğramadıkları anlaşılmaktadır. Kredi kartını kullandığınız bankanızdan ne 

derece memnunsunuz durumu tablo 12‘de verilmiştir. 

  

Tablo 12. Kredi Kartını Kullandığınız Bankanın Hizmetinden Ne Derece Memnunsunuz  

Bankadan Ne Derece Memnunsunuz? Frekans Yüzde 

Hiç Memnun Değil   67    8 

Memnun Değil 139  16 

Emin Değil 170  20 

Memnun 426  50 

Çok Memnun   46    6 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında % 50 memnun,%20 emin değil, %16 memnun değil, %8 hiç memnun 

değil ve % 6 çok memnun şeklinde ifade edilmiştir. Ankete katılanlardan memnun ve çok 
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memnun toplamının %56 ve memnun değil ve hiç memnun değil toplamın %24 olduğu 

görülmektedir. Ağırlıklı ortalama alınarak daha iyi karar verilebilir. Negatif tarafa -1 ve -

2,pozitif tarafa +1 ve +2, kararsızlar toplam frekanstan düşülerek hangi taraf daha ağırlıkta ise 

o tarafa doğru bir meyil olduğu şeklinde değerlendirilebilir. AO: [(-2*67)+(-

1*139)+(+1*426)+(+2*46)]/(848–170)= +0,36 olarak elde edilmiştir. Kredi kartını 

kullananlar bankalarından memnun oldukları anlaşılmaktadır (Polatkan,1997,30-31)
4
.  Kredi 

kartı güvenliği ile ilgili problem yaşadınız mı durumu tablo 13‘de verilmiştir. 

  

Tablo 13: Kredi Kartı Güvenliği İle İlgili Problem Oldu mu Sorgulaması 

Kart Güvenliği İle İlgili Sorun Yaşadınız mı? Frekans Yüzde 

Evet 68    8 

Hayır 780  92 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; Problem olmadı%92 ve problem oldu %8 şeklinde elde edilmiştir. 

Büyük bir çoğunluğun problem yaşamadığı anlaşılmaktadır. Hangi kredi kartını 

kullanıyorsunuz durumu tablo 14‘de verilmiştir. 

 

Tablo 14: Hangi Kredi Kartını Kullanıyorsunuz Durumu 

Kredi kartınız hangisidir? Frekans Yüzde 

Visa  398 47 

Master Kart  201 23 

Her ikisi de  169 20 

Diğerleri    80 10 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; % 47 Visa,%23 Master Kart,%20 her ikisi ve %10 diğerleri şeklinde 

elde edilmiştir. Ankete katılanların yarısına yakınının Visa kartı kullandıklar anlaşılmaktadır. 

Kaç tane kredi kartınız var durumu tablo 15‘de verilmiştir. 

 

                                                 
4
Ayrıca bkz; Patır,Sait.,Yıldız,M.Selami., ―İİBF İşletme Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık 

Nedenleri ve Çözüm Önerileri‖,   Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,Y.2008, 

C.13, S.1 S.293–315. 
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Tablo 15. Kaç Tane Kredi Kartınız Var Durumu 

Kredi Kart Adedi Frekans Yüzde 

1 Adet 416 49 

2 Adet 287 33,8 

3 Adet   88 10,3 

4 ve Üstü   57   6,9 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %49 bir tane,%33,9 iki tane,%10,3 üç tane,%6,9 dört ve üzeri kredi 

kartı kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların en az bir tane kredi kartlarının 

olduğu anlaşılmaktadır. En çok hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsunuz durumu tablo 

16‘da verilmiştir. 

 

 Tablo 16.:En Çok Hangi Bankanın Kredi Kartını Kullanıyorsunuz Durumu 

Hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsun? Frekans Yüzde 

Vakıfbank   57   6,9 

Ziraat Bankası   80   9,4 

İş Bankası 196 23,1 

Garanti bankası 164 19,3 

Yapı Kredi Bankası 151 17,8 

HSBC Bankası 126 14,8 

Diğer Bankalar   74   8,7 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %23,1 İş bankası,%19,3 Garanti bankası,%17,8 ile Yapı Kredi 

bankası,%14,8 ile HSBC bankası,%9,4 Ziraat bankası ve %8,7 diğer bankalar gelmektedir. İlk  

üç bankanın Türkiye‘de önde gelen bankalar olması  dikkati çekmektedir. Kredi kartı 

kullandığınız bankanızla nasıl bir ilişkiniz var durumu tablo 17‘de verilmiştir. 
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Tablo 17: Kredi Kartını Kullandığınız Banka İle Nasıl bir İlişkiniz Var Durumu 

Banka ile nasıl bir ilişkin var Frekans Yüzde 

Maaşımı çektiğim bankanın kredi kartı  205 24,6 

Hesabımın bulunduğu bankanın kredi kartı 216 25,4 

Kredi kartı dışında bir ilişkim yok 427 50 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında, %50 ile kredi arktı dışında bir işim yok,% 25 ile hesabımın bulunduğu 

banka ve maaşımı çektiğim banka şeklinde, oluşmuştur. Kredi kartından başka bir işim yok 

şıkkı kredi kartı kullananların yarısını teşkil etmektedir. Kredi kartında bankanın güvenirliği, 

durumu tablo 18‘de verilmiştir. 

Tablo 18. Kredi Kartı Tercihinde Bankanın Güvenirliği 

Bankanın Güvenirliği Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 142 17 

Etkili olmadı 143 17 

Emin Değilim   79   9 

Etkili oldu 356 42 

Çok Etkili oldu 128 15 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %42 etkili oldu,%17 hiç etkili olmadı ve etkili olmadı ve %15 çok 

etkili oldu %9 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama 0,24 olarak elde edilmiştir. Ankete 

katılanlar kredi kartını kullandıkları bankanın tercihte önemli olduklarını kabul etmektedirler. 

Kredi kartının limitinin fazla olması tercihinizi etkiledi mi durumu tablo 19‘da verilmiştir. 

Tablo 19: Kredi Kartı Tercihinde Bankanın Limitinin Fazla Olması 

Bankanın Limitinin Fazlalığı Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 196 23,1 

Etkili olmadı 221 26,2 

Emin Değilim   94 11 

Etkili oldu 236 27,8 

Çok Etkili oldu 101 11,9 

Toplam 848 100 
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Tabloya bakıldığında ; %26,2 etkili olmadı,%27,8 etkili oldu,%23,1 hiç etkili olmadı %11,9 

çok etkili oldu ve %11 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama -0,24 olarak elde 

edilmiştir. Ankete katılanlar kredi kartı tercihinde, limitinin fazla olmasının tercihi 

etkilemediğini, düşünmektedirler. Kredi kartı tercihinde büyük bir banka olması durumu tablo 

20‘de verilmiştir. 

 

Tablo 20: Kredi Kartı Tercihinde Büyük Bir Banka Olması Durumu 

Büyük bir banka olması Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 132 15,5 

Etkili olmadı 154 18,2 

Emin Değilim   94 11,2 

Etkili oldu 320 37,7 

Çok Etkili oldu 148 17,4 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %37,7 etkili oldu,%18,2 etkili olmadı,%17,4 çok etkili oldu,%15,5 hiç 

etkili olmadı ve %11,2 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalaması 0,30 şeklindedir. Ankete 

katılanlar bankanın büyük olmasının tercihi etkilediklerini düşünmektedirler. Kredi kartı 

tercihinizde faiz oranları etkili oldu mu durumu tablo 21‘de verilmiştir. 

 

Tablo 21: Kredi Kartı Tercihinde Faiz Oranının Düşük Olması 

Faiz oranının düşük olması Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 211 24,8 

Etkili olmadı 217 25,5 

Emin Değilim 147 17,3 

Etkili oldu 159 18,7 

Çok Etkili oldu 114 13,7 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında % 25,5 etkili olmadı,%24,8 hiç etkili olmadı,%18,7 etkili oldu,%13,7 

çok etkili oldu ve %17,3 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama -0,31 şeklinde elde 

edilmiştir. Ankete katılanlara göre kredi kartının tercihinde, kredi kartına uygulanan faiz oranı 
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tercihte etkili olmamaktadır. Kredi kartı tercihinde bankanın kefil istememesi durumu tablo 

22‘de verilmiştir. 

 

Tablo 22: Kredi Kartı Tercihinde Bankanın Kefil İstememesi 

Bankanın kefil istememesi Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 219 25,8 

Etkili olmadı 198 23,6 

Emin Değilim   61   7,1 

Etkili oldu 245 28,8 

Çok Etkili oldu 125 14,7 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %28,8 ile etkili oldu,%25,8 hiç etkili olmadı,%23,6 etkili 

olmadı,%14,7 çok etkili oldu ve %7,1 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalaması -0,179 

olarak elde edilmiştir. Bankanın kefil istememesinin banka tercihinde etkili olmadığı 

görüşündedirler. Kredi kartı tercihinde anlaşmalı mağazaların çok olması etkiledi mi durumu 

tablo 23‘de verilmiştir. 

Tablo 23. Kredi Kartının Tercihinde Bankanın Anlaşmalı Mağazalarının Çok Olması 

Bankanın analaşmalı mağazalarını çok olması Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 219 25,8 

Etkili olmadı 198 23,3 

Emin değilim   61   7,2 

Etkili oldu 245 28,8 

Çok Etkili oldu 125 14,9 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %28,8 etkili oldu,%25,8 hiç etkili olmadı,%23,3 etkili olmadı,%14,9 

çok etkili oldu ve %7,2 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalaması – 0,179 olarak elde 

edilmiştir. Ankete katılanlar tarafından anlaşmalı mağazaların çok olmasının kredi kartını 

tercihte etkili olmadığı ifade edilmiştir. Kredi kartı tercihinde anlaşmalı mağazaların 

promosyon vermesi durumu tablo 24‘de verilmiştir. 
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Tablo 24: Kredi Kartı Tercihinde Anlaşmalı Mağazaların Promosyon Vermesi 

Bankanın analaşmalı mağazalarının promosyonu Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 179 21 

Etkili olmadı 185 21,6 

Emin değilim   91 10,7 

Etkili oldu 250 29,1 

Çok Etkili oldu 143 17,6 

Toplam 848 100 

  

Tabloya bakıldığında; %29,1 ile etkili oldu,%21,6 ile etkili olmadı,%21 hiç etkili olmadı 

%17,6 ile çok etkili oldu ve %10,7 ile emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalaması -122 

olarak elde edilmiştir. Ankete katılanlar kredi kartı tercihinde anlaşmalı mağazaların 

promosyon vermesini etkilemediğini düşünmektedirler. Kredi kartının alış veriş puanının 

yüksek olması etkiledi mi durumu tablo  25‘de verilmiştir. 

Tablo 25:Kredi Kartı Alış Veriş Puanının Yüksek Olması 

Alış veriş puanının yüksek olması Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 182 21,4 

Etkili olmadı 194 22,8 

Emin değilim 99 11,6 

Etkili oldu 213 25,4 

Çok Etkili oldu 160 18,8 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %25,4 ile etkili oldu,%22,8 ile etkili olmadı %21,4 ile hiç etkili 

olmadı,%18,8 ile çok etkili oldu ve % 11,6 ile emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama -

0,03 ile çok az da olsa ankete katılanlar, alış veriş puanlarının yüksek olmasının kredi kartı 

tercihinde etkili olmadığı düşüncesine sahiptirler. Kredi kartı tercihinde çevrenin ne derece 

etkiledi durumu, tablo 26‘da verilmiştir. 
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Tablo 26. Kredi Kartı Tercihinde Çevre İnsanlarının Etkisi 

Çevre insanlarını tavsiyesi Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı 291 34,3 

Etkili olmadı 196 23,1 

Emin değilim   61   7 

Etkili oldu 206 24,6 

Çok Etkili oldu   94 11 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %34 hiç etkili olmadı,%24,6 e etkili oldu,%23,1 etkili olmadı,%11 çok 

etkili oldu ve %7 emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama -0,487 şeklinde elde edilmiştir. 

Ankete katılanlar kredi kartı tercihinde çevrenin etkisinin etkili olmadığını, ifade 

etmektedirler. Kredi kartı tercihinde bankanın taksitli alış veriş sunuyor olması durumu tablo 

27‘de verilmiştir. 

 

Tablo 27. Kredi Kartı Tercihinde Bankanın Taksitli Alış Veriş Sunuyor Olması 

Taksitli alış veriş imkânının olması Frekans Yüzde 

Hiç etkili olmadı   72   8,5 

Etkili olmadı   64   7,5 

Emin değilim   52   6,1 

Etkili oldu 358 42,3 

Çok Etkili oldu 302 35,6 

Toplam 848 100 

 

Tabloya bakıldığında; %42, 3 ile etkili oldu,%35,6 çok etkili oldu,%8,5 ile hiç etkili 

olmadı,%7,5 ile etkili olmadı ve %6,1 ile emin değilim şeklindedir. Ağırlıklı ortalama 0,96 

olarak elde edilmiştir. Ankete katılanlar büyük bir oranda taksitli alış veriş imkânının kredi 

kartı tercihinde etkili olduğunu düşünmektedirler. Kredi kartını kullanmama nedenleri tablo 

28‘de verilmiştir. 
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Tablo 28. Kredi Kartını Kullanmama Nedenleri  

Kredi kartını kullanmama nedenleri Frekans Yüzde 

Kredi kartını kullanmayı güvenli bulmuyorum   60 24,4 

Borcu zamanında ödeyememekten korkuyorum   72 29 

Faiz oranlarını yüksek buluyorum   27 10,8 

Daha önce kullandım memnun kalmadım   20   8 

Kredi kartlarının limitini yetersiz buluyorum     3   1,2 

Kredi kartları lüzumsuz alıverişe neden olmaktadır   54 21,8 

Banka kefil istemektedir   12   4,8 

Toplam 248 100 

 

Tabloya bakıldığında; %29 ile borcu zamanında ödeyememekten korkma,%24,4 ile kredi 

kartını güvenli bulmama,%21,8 kredi kartının gereksiz harcamaların nedeni olarak 

görme,%10,8 faiz oranının yüksek olması,%8 daha önce kullandım ama memnun 

kalmadım,%4,8 banka kefil istemesi nedeniyle kullanmadığını belirtmişlerdir. Kredi kartını 

faydalı buluyor musunuz durumu tablo 29‘da verilmiştir.  

 

Tablo 29: Kredi Kartı İle Alışverişi Faydalı Bulma Durumu 

Kredi kartı ile alışverişi faydalı bulma durumu Frekans Yüzde 

Evet 676 61,8 

Hayır 420 38,2 

Toplam 1096 100 

 

Ankete katılanların %61,2‘si faydalı bulurken, %38,2‘si de faydalı bulmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Kredi kartı kullanımı tüketimi arttırmakta mıdır durumu tablo 30‘da verilmiştir. 

Tablo 30. Kredi Kartı Tüketimi Arttırmakta mıdır Durumu 

Kredi kartı tüketimi artırmakta mıdır? Frekans Yüzde 

Evet 957 87,3 

Hayır 139 12,7 

Toplam 1096 100 
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Ankete katılanların %87,3‘ü arttırdığını,%12,7‘si de arttırmadığını düşünmektedirler. Büyük 

kesim artırdığını düşünmektedir. Kredi kartı kullanmayı tavsiye eder misiniz durumu tablo 

31‘de verilmiştir. 

 

Tablo 31. Kredi Kartı Kullanımını Tavsiye Eder misiniz Durumu 

Kredi kartını kullanmayı tavsiye eder misiniz? Frekans Yüzde 

Evet 490 45 

Hayır 606 55 

Toplam 1096 100 

 

Ankete katılanlar %55 tavsiye etmeyeceğini ve %45 tavsiye edeceğini ifade etmişlerdir. 

Yarısından fazlası kredi kartı kullanımından pek memnun olmadıkları düşünülebilir. Kredi 

kartını güvenli buluyor musunuz durumu tablo 32‘de verilmiştir. 

Tablo 46:  Kredi Kartını Kullanmayı Güvenli Buluyor musunuz Durumu 

Kredi kartını kullanmayı güvenli buluyor musunuz? Frekans Yüzde 

Evet 472 43 

Hayır 624 57 

Toplam 1096 100 

 

Ankete katılanların % 57‘si güvenli bulmadıklarını ve %43‘ü de güvenli bulduklarını ifade 

etmişlerdir. 
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Sonuçlar; 

 

 Ankete %65 erkek ve % 35 bayan katılmıştır. 

 Ankete katılanların %65‘ i alış verişte kredi kartı kullanmaktadırlar. 

 Kredi kartının limitini % 88 yeterli bulmaktadır. 

 Bankanın uyguladığı faiz oranları kredi kartı kullananlar tarafından bilinmektedir. 

 Büyük çoğunluk banka tarafından uygulanan faiz oranlarını yüksek bulmaktadır. 

 Çoğunluğun kredi kartı ile harcama oranı 500 ile 1000 arasıdır. 

 Bankanın güvenirliği tercihte etkili olmaktadır. 

 Bankanın kredi limitini fazla tutması tercihi etkilememektedir. 

 Bankanın büyük olması tercihi etkilemektedir. 

 Kefil istememe tercihi etkilememektedir. 

 Anlaşmalı mağazaların çok olması tercihi etkilememektedir. 

 Promosyon vermesi tercihi etkilemektedir. 

 Taksitli alış veriş imkânı tercihi etkilemektedir. 

 

Öneriler; 

 

 Bankaların, tüketicilerin faiz oranlarının düşürülmesi isteklerine olumlu yaklaşması, 

önerilebilir. 

 Bankanın güvenirlilik sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlatmalıdır. 

 Anlaşmalı mağazalarının artırılma çalışmaları, olumlu sonuçlar verebilir. 

 Kredi kartı kullanımının hayatı kolaylaştıracağı vurgulanarak, kredi kartı tanıtımına 

önem verilmesi, önerilebilir. 
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