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ABSTRACT 
 
In recent years, the concept of "financial literacy" has been frequently mentioned by many groups. These groups are; It consists 
of politicians, banks, economists, educators who have focused on the theoretical part. The concept of financial literacy is related 
to the existence of a certain information infrastructure regarding the decisions to be made by individuals on the funds they hold 
or the investments they will make. The financial information infrastructure mentioned here is important in terms of the fact that 
individuals are informed about the basic financial arrangements in the world, thus increasing their savings and preventing or 
minimizing the financial risks that may arise. In addition, it was observed that many individuals took their financial freedom after 
their age, especially during their university term, in this context, they made their financial decisions very late and were deprived 
of many financial information and tools. 
 
In this study, a research was carried out through a survey of participants living in Adana province. It was observed that a total of 
276 samples in 2019 consisted mainly of students, and as a result of this study, which was evaluated based on the gender factor, 
the financial knowledge level and ability of commenting of male individuals were higher than that of female individuals. 
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ÖZ 

Son yıllarda, ‘’finansal okuryazarlık’’ kavramı birçok grup tarafından sıklıkla bahsedilir olmuştur. Bu gruplar; politikacılardan, 
bankalardan, ekonomistlerden, teorik kısmına ağırlık vermiş olan eğitimcilerden oluşmaktadır. Finansal okuryazarlık kavramı, 
bireylerin ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinde oluşturacağı tasarruflar ya da yapacakları yatırımlar üzerinde alacakları 
kararlar hususunda, belirli bir bilgi altyapısının olması ile ilgilidir. Burada bahsedilen finansal bilgi altyapısı, bireylerin dünyadaki 
temel finansal düzenler hakkında bilgi sahibi oluşu, buna bağlı olarak kendi tasarruflarını artırması ve oluşabilecek finansal 
risklerin önlenebilmesi ya da minimuma indirgenmesi açısından önemlidir. Ayrıca birçok bireyin kendi finansal özgürlüğünü belirli 
yaşlarını geçtikten sonra, özellikle üniversite dönemlerinde aldıkları, bu bağlamda kendi finansal kararlarını çok geç bir süreçte 
aldıkları ve birçok finansal bilgiden ve araçtan yoksun kaldıkları gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada, Adana ili içerisinde yaşayan katılımcılardan oluşan bir anket üzerinden araştırma yapılmıştır. 2019 yılında toplamda 
276örneklemin ağırlıklı olarak öğrencilerden oluştuğu ve cinsiyet faktörü üzerinden değerlendirme yapılan bu çalışma sonucunda 
erkek bireylerin finansal anlamda bilgi düzeyinin ve yorum yapabilme yeteneğinin kadın bireylere göre daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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