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Öz 

Teknolojik gelişmeler ile alışveriş yaptığımız ortamlar, alışveriş için kullandığımız yöntemler 
günden güne değişmekte ve küreselleşmeyle birlikte de tasarruflarımızı değerlendirebileceğimiz 
yatırım araçları çeşitlenmektedir. Bireylerin bu durum altında bütçelerini iyi yönetebilmeleri, 
borçlanmadan kaçınmaları ve tasarruflarını yatırımlara yönlendirebilmeleri gerekmektedir. 
Bireylerin finansal kararlarını doğru alınabilmesi ve finansal sistem içerisinde var olabilmesi için 
finansal bilgisinin olması gerekmektedir. Finansal bilginin ne ölçüde bilinip bilinmediği ve 
bireylerin gündelik hayatta finansal tutum ve davranış sergileyip sergilemediği günümüz 
dünyasının araştırma konusu olmuştur. Literatür incelendiğinde finansal tutum, finansal 
davranış ve finansal bilginin lise sonrası farklılaşan ilgi, eğitim ve iş tecrübesine paralel olarak 
değişiklik gösterdiği görülmüştür. Araştırmamızda bu değişkenleri dışarda bırakarak ortak ders 
ve ilgi düzeyindeki lise öğrencilerine anket uygulanmıştır. Kırıkkale’deki 783 lise öğrencisinin 
katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın verileri SPSS ile analiz edilerek, lise öğrencilerinin 
finansal okuryazarlık düzeylerine etki eden farklı demografik özellikler araştırılmıştır.   
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Abstract 

Technological developments, the environments we shop, the methods we use for shopping 
change day by day, and with globalization, the investment tools that we can evaluate our savings 
diversify. Individuals should be able to manage their budgets well, avoid debts and direct their 
savings to investments under this situation. In order for individuals to make their financial 
decisions correctly and to exist in the financial system, they must have Financial Information. The 
extent to which financial information is known or not and whether individuals display financial 
attitudes and behavior in daily life has been the subject of research in today’s world. When the 
literature is examined, it is seen that financial attitude, financial behavior and financial 
knowledge show writing parallel to the differing interest, education and work after high school. 
In our study, a questionnaire was applied to high school students at common subject and interest 
level, excluding these variables. The data of the research, which was carried out with the 
participation of 783 high school students in Kırıkkale, were analyzed with SPSS and different 
demographic characteristics affecting the financial literacy levels of high school students were 
investigated. 
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