
 

İşletme Akademisi Dergisi 
2020, 1 (2): 143-161 

DOI:10.26677/TR1010.2020.437 
Dergi web sayfası: www.isakder.org   

Araştırma Makalesi 

 

Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık 
Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Örneği1 
 

Mehmet KIRAL 
Anadolu Üniversitesi 
mehmet.kiral@vakifbank.com.tr, www.orcid.org/0000-0001-7961-0415 
 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİİBF’de ekonomi eğitimi alan 
Bankacılık Bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmada 
katılımcıların ekonomi okuryazarlık düzeyleri “ekonomi bilgisi”, “ekonomik akılcılık”, 
“toplumsal ekonomik yansımalar” ve bireysel ekonomi planlama” boyutlarında incelenmiştir. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır.  

Araştırmada üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeylerini ortaya koyan ifadelerin 
güvenilirlik düzeylerini ortaya koymak amacıyla Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmış ve bu 
değer ölçeğin toplamı için 0,96 olarak tespit edilmiştir. Araştırma için dört hipotez belirlenmiş ve 
hipotezlerin doğruluğunu test etmek için Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi 
uygulanmıştır. 

Sonuç olarak, Bankacılık bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeyleri ile cinsiyet, 
sınıf, herhangi bir yerde çalışma ve kredi kartı kullanma durumu arasında anlamlı bir farklılık 
ve birinci sınıfta okuyan öğrencilerin ekonomi bilgisini ortaya koyan görüşleri ile dördüncü 
sınıfta okuyan öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Eğitimi. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the economic literacy level of the Banking Department 
students studying economics. In the study, the level of economic literacy of the participants was 
examined in the dimensions of bil economic knowledge ”,“ economic rationality ”,“ social 
economic reflections ”and individual economic planning. In the research, questionnaire 
technique was used as data collection method. The questionnaire was applied to the students of 
Faculty of Economics and Administrative Sciences at a public university in Ankara. 

In this study, Cronbachayıss Alpha coefficient was examined to reveal the reliability levels of the 
statements that reveal the economic literacy levels of university students and this value was 
found to be 0.96 for the  scale. Four hypotheses were determined for the research and Mann-
Whitney U test and Kruskal Wallis H test were applied to test the accuracy of the hypotheses. 

As a result, it was found that there is no significant difference between the level of economic 
literacy of banking students and gender, class, working anywhere and using credit card. On the 
other hand, it was found that there was a significant difference between the sub-dimension of 
economics knowledge and the class variable which revealed the level of economic literacy. In the 
research, Games-Howell test was used to determine the source of the difference and as a result of 
the test, it was found that there was a significant difference between the opinions of the first-year 
students and the fourth-year students. 
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