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YAfiLILARIN KRED‹ KARTI KULLANIMINA
‹L‹fiK‹N DAVRANIfiLARI VE KARfiILAfiTIKLARI
SORUNLAR
Arzu fiENER
Seval GÜVEN

ÖZ
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, yafll›lar›n kredi kart› kullan›m›na iliflkin davran›fllar›n› ve karfl›laflt›klar› sorunlar› belirlemektir.
Yöntem ve Gereç: Çal›flmaya T.C. Emekli Sand›¤›na ba¤l› kurumlardan “Tabakal› Rasgele Örnekleme” yöntemiyle 231 yafll› dahil edilmifltir. Araflt›rmada emekli derneklerine giden
kad›na rastlanmad›¤›ndan sadece 60 yafl ve üzeri yafltaki yafll› erkeklerin kredi kart› kullan›m›na iliflkin davran›fllar› ve karfl›laflt›klar› sorunlar gelir ve e¤itim düzeylerine göre incelenmifltir.
Bulgular: Yafll›lar›n ço¤unlu¤u (%74.0) kredi kart›na sahiptir. Kredi kart›na sahip yafll›lar›n da %52.6’s› sahip olduklar› kredi kart›n› kulland›klar›n›, %47.4’ü ise kullanmad›klar›n›
belirtmifllerdir. Kredi kart› kullanmama nedenleri aras›nda “kredi kart›n›n kiflilerin gereksiz al›flverifl yapmas›na neden olmas›n›”, kredi kart›n› kullanma nedenleri aras›nda ise “nakit ödeme
yapmaks›z›n al›flverifl yapabilmeyi” belirtenler ilk s›rada yer almaktad›r. Yafll›lar›n kredi kart›n›
en fazla kulland›¤› harcama gruplar›n›n bafl›nda g›da ve giyimin (%95.7) geldi¤i, gelir ve ö¤renim düzeyi artt›kça giyim harcamalar›n› kredi kart› ile yapanlar›n oran›n›n azald›¤› bulunmufltur. Yafll›lar aras›nda kredi kart› kullan›m› ile ilgili yaflanan sorunlar olarak ise “gelirden
fazla harcama yapma” ile “yüksek faiz ödemeyi” belirtenlerin a¤›rl›k kazand›¤› belirlenmifltir.
Sonuç: Sonuç olarak yafll›l›kta gelirin düflmesine karfl›n yafll›lar›n mevcut yaflam standard›n› sürdürmelerinde yard›mc› bir kaynak olarak kullan›labilen kredi kart›n›n bilinçli kullan›m›
ile ilgili yafll› tüketicilerin bilgilendirilmesi ve e¤itilmesi gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Yafll›, Kredi kart›
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Aim: The aim of this study is to determine the behaviors of the older people on using the
credit card and the problem which they face.
Material and Methods: 231 older people have been included from the organizations
under T.C. Emekli Sand›¤› (Social Security Institution for Civil Servants) by “Random Sampling
Method”. Since the women, who visit the retired associations, were not found, the behaviors
of the older men who are 60 years-old or older on using the credit card and the problems
which they face were studied in accordance with their income and education levels.
Results: Most of older people (74.0%) have credit card. 52.6% of older people who
have the credit card have pointed out that they use the credit card, but 47.4% of them have
stated that they don’t use it. Those who state that “credit card causes the persons making
unnecessary shopping” as one of the reasons to not use the credit card is and those who state
that “the credit card allows shopping without cash” as one of the reasons to use the credit
card are foremost. It was found that the first group which the older people use the credit card is
food and clothing (95.7%), and while the income and education levels are increasing, the
clothing expenses with credit card reduce. It was determined that the problems during the
using of credit card by the older people were “expense, exceeding the income level” and
“paying the high interest rate”.
Conclusion: As a result, contrary to the income reduces during the older ages, the
older consumers must be informed and trained on conscious utilization of credit cards which
may be used as the helping source to maintain their current living-standard.
Key words: Elderly, Credit card
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G‹R‹fi
ünümüzde birçok birey ve aile ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için

Gkredi kart› kullanma yolunu seçmektedir. Kredi belli bir

süre içerisinde bireylerin al›m gücünü art›rarak bir mal veya
hizmete önceden sahip olmalar›n› sa¤layan bir imkand›r. Bu
nedenle aileler ve bireyler istedikleri yaflama düzeyine ulaflabilmek için bu kaynaktan da yararlanmaktad›rlar. Kredi borcunu ödeyen kiflinin boflalan kredi limitine göre yeniden kredi kullanma imkan› veren rölatif limitli kredinin bir flekli olan
kredi kartlar› ise tüketici kredisi uygulamas›n›n en yayg›n fleklidir (1, 2, 3).
Kredi kartlar› kiflilerin yanlar›nda para tafl›maks›z›n, mal
ve hizmet sat›n almalar›na olanak tan›yan, bu mal ve hizmetlerin bedellerinin belli bir süre sonra ödenmesini veya faiz karfl›l›¤›nda taksitlendirilmesini sa¤layan ve böylece kredi kullanma olana¤› sunan, ayr›ca nakit çekebilme kolayl›¤› veren bir
çeflit ödeme arac›d›r (4).
Bugün bireyler ve aileler için ekonomik kaynaklardan biri
olarak de¤erlendirilen, “plastik para” olarak da adland›r›lan
kredi kartlar› en önemli avantaj olan kart hamilini nakit tafl›ma zorunlulu¤undan ve bunun yol açabilece¤i tehlikelerden
kurtarma yan›nda sahibine prestij sa¤lama, kart ç›karan kurumun hamillerine sundu¤u ekstra sa¤l›k, sigorta, fiyat indirimi
gibi hizmetlerden yararlanma, bilinçli kullan›ld›¤› takdirde gelecekteki gelirin bugünden kullan›lmas›na f›rsat sa¤layarak tüketicilerin yaflam standard›n› yükseltme, yurt d›fl›na ç›k›ld›¤›nda döviz sa¤lama, çal›nmas› durumunda para kadar risk tafl›mama taksitlendirme yap›lmad›¤› takdirde faizsiz kredi kullanabilme, ayl›k olarak ç›kart›lan hesap ekstreleri ile ayl›k harcamalar› düzenli flekilde izleyebilme imkan› sa¤lama gibi avantajlar›ndan dolay› k›sa sürede yayg›nlaflm›fl ve kabul görmüfltür (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Kredi kart› kullan›m›, kart sahibine bu avantajlar› sunmakla birlikte baz› sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Tüketicilerin harcama e¤ilimlerini art›rmas› ve ödeme gücünün üzerinde al›flverifl yapmas›na neden olmas›, iflyeri sahibinin kart
veren kuruma ödedi¤i komisyon ücretini sat›fl fiyat›na yans›tmas› nedeniyle tüketicinin daha fazla ödeme yapmas›, indirimli sat›fl dönemlerinde kart kullan›lmas› durumunda baz›
zorluklarla karfl›lafl›lmas› ve tüketiciden komisyon ücreti olarak ilave para talep edilmesi, toplumdaki enflasyon h›z›n›n
artmas›na dolayl› katk›da bulunmas›, kredi kart› kullan›m› ile
ilgili yasal mevzuatlar›n yetersiz olmas› nedeniyle herhangi bir
anlaflmazl›k durumunda riskin önemli bir bölümünün tüketicinin üzerinde kalmas›, çal›nmas› ve taklit edilmesi olas›l›¤›n›n
bulunmas›, ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda faiz
oranlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle kart sahibinin maliyetli
bir kaynak kullanmas›na neden olmas›, kart›n hiç kullan›lma-
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mas› durumunda y›ll›k aidatlar›n kart sahibini bofl yere zarara
sokmas› ve tüketicilerin harcama e¤ilimlerini art›rarak gelirin
çok üzerinde harcamaya neden olmas› gibi olumsuz özelliklere sahiptir (4, 5, 7, 13, 14).
1950’li y›llar›n bafl›ndan itibaren sanayileflmifl ülkelerde
tan›nan ve h›zla yayg›nlaflan kredi kart› uygulamas› ülkemizde
son 20-25 y›l içinde yaflanan ekonomik de¤iflimler neticesinde oldukça yayg›nlaflm›flt›r. Birçok teknolojik üründe oldu¤u
gibi ülkemiz kredi kartlar› ile geç tan›flm›fl fakat yerleflmesi ve
yayg›nlaflmas› çok h›zl› olmufltur. Bat›da yaflanan pek çok aflaman›n ülkemizde yaflanmamas›, baz› aflamalar›n h›zl› geçilmesi, bankalar›n tüketicilerin istek ve ödeme güçleri d›fl›nda kart
da¤›tmalar› ve kredi kart› kullan›m› konusunda kullan›c›lar›n
bilgi yetersizli¤i nedeniyle kredi kart› kullan›m bilinci tam olarak yerleflmemifl bu durum ise pek çok sorunu beraberinde
getirmifltir (15). Özellikle kredi kart› ile ödeme gücünün üzerinde bilinçsizce yap›lan al›flverifller kifli ve ailelerin henüz kazanmad›klar› paray› borçlanmalar›na neden olmakta, zaman›nda
yap›lmayan ödemelerden dolay› ise pek çok kart sahibi icraya verilmektedir. Nitekim “T.C. Merkez Bankas›’n›n Negatif
Nitelikli Kredi Kart› Adetlerinin Dönemler ‹tibariyle Dökümü”
incelendi¤inde 2000-2005 y›llar› aras›nda kredi kart› borcunu
ödemeyenlerin say›s› 367.178, borcunu gecikmeli olarak
ödeyenlerin say›s› ise 62.911’dir (16).
Kart sahiplerinin karfl›laflabilecekleri sorunlar›n yan› s›ra
ülkemizde 2004 y›l› verilerine göre kredi kart› say›s›n›n
26.681.128, kredi kart› ile al›flverifl ve nakit avans çekimi
toplam tutar›n›n 65.688 YTL oldu¤u da göz önüne al›nacak
olursa ülkemizde kullan›m› önemli boyutlara ulaflan kredi kartlar›n›n bilinçli kullan›m›n›n ve kart kullan›m›nda karfl›lafl›lan
sorunlar›n saptanmas› ile ilgili bilgi ihtiyac›n›n önemi ortaya
ç›kmaktad›r (17).
Kifli ve aileler do¤ru ve yerinde kullan›ld›¤› takdirde çok
say›daki ihtiyaç ve istekleri aras›nda denge sa¤lamaya yard›mc› olan ayr›ca al›flverifllerde taksitli ödeme flekli sunan kredi
kartlar›n› bilinçli kullanmak ve bu konudaki geliflmeleri takip
etmek zorundad›r. Kredi kart›n›n olumlu özelliklerinden yararlanabilmek, zarar görmemek veya zarar› en aza indirebilmek
için bireylerin dikkatli davranarak kart kullan›m› konusunda
bilgili ve bilinçli davranmalar› gerekir. Bu amaçla, kifli ve aileler mevcut gelirleri ile yapabilecekleri harcama limitini dengelemeli ve ödeme zaman›n› bilerek hareket etmeli, faiz oranlar› hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›rlar.
Bugün bir çok toplumda yap›lan çeflitli araflt›rmalar gençlerin yafll›lara oranla daha fazla miktarda ve s›k aral›klarla kredi
kullanma e¤iliminde olduklar›n› göstermekle beraber yap›lan
baz› araflt›rmalar da yafll›lar›n kredi kart› kullan›m›na karfl› destekleyici tutumlar ifade ettiklerini, yafll›lar›n daha genç gelir
gruplar›na göre kredi kart› kullanma s›kl›klar›n›n daha az olmak-
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la birlikte bu durumun önemli düzeyde bir farkl›l›k göstermedi¤i bulunmufltur (18, 19, 20, 21). Ülkemizde Türkiye genelinde
yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre de “45-54” ve “55 ve
üzeri” yafl gruplar›ndakilerin sahip olduklar› kart say›s›n›n di¤er
yafl gruplar›ndakilerden fazla oldu¤u bulunmufltur (22).
Bu durum yafll› bireylerin kredi kart›na sahip olma ve kullanma aç›s›ndan önemli bir potansiyel oluflturduklar›n› bu nedenle de kredi kart› kullan›m›na iliflkin davran›fllar›n›n ve sorunlar›n›n incelenmesinin önemini aç›kça ortaya koymaktad›r. Emeklilikle birlikte gelirin ve tasarruflar›n büyük ölçüde
azalmas› buna karfl›n özellikle beklenmedik sa¤l›k harcamalar›n›n, hobiler, seyahat ve hediyeler için yap›lan harcamalar›n
artmas› v.b. nedenlerle yafll›lar nakit paraya alternatif bir ödeme arac› olarak kredi kart›na ihtiyaç duyabilmektedir. Ayr›ca
yafll›lar fiziksel yeteneklerindeki ve gelirlerindeki azalma, teknolojiyi takip etmede zorlanma gibi nedenlerle kredi kart› kullan›m›nda sorunlarla karfl›laflmakta ve bu konuda daha fazla
bilgiye gereksinim duyabilmektedir. Ancak, ülkemizde yafll›lar›n kredi kart› kullan›m›na iliflkin davran›fllar› ve karfl›laflt›klar›
sorunlar› inceleyen bir araflt›rmaya rastlanmam›flt›r. Bu nedenle bu araflt›rma yafll›lar›n kredi kart› kullan›m›na iliflkin
davran›fllar›n› ve karfl›laflt›klar sorunlar› belirlemek amac›yla
planlanm›fl ve yürütülmüfltür.

YÖNTEM VE GEREÇ
u araflt›rma emeklilerin kredi kart› kullan›m›na iliflkin dav-

Bran›fllar›n› ve karfl›laflt›klar sorunlar› belirlemek amac›yla

planlanm›fl ve yürütülmüfltür.
Araflt›rma kapsam›na al›nacak emeklilerin seçiminde pilot
çal›flma olmas› nedeniyle T.C. Emniyet Genel Müdürlü¤ünde
kay›tl› emekli dernekleri aras›ndan sadece T.C. Emekli Sand›¤›na ba¤l› kurumlardan emekli olanlar taraf›ndan kurulan, ulafl›labilen ve üyelerinin sürekli toplanabilece¤i mekanlar› bulunan toplam 7 dernek al›nm›flt›r. Bu dernekler Emekli Subaylar Derne¤i, Ankara Emekli Ö¤retmenler Derne¤i, Türkiye
Polis Emeklileri ve Mensuplar› Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i,
fiekerbank T.A.fi. Emeklileri Derne¤i, Ziraat Bankas› Çal›flanlar› ve Emeklileri Derne¤i, Emlak Bankas› Emeklileri Derne¤i,
Merkez Bankas› Emekliler Derne¤idir. Seçilen bu emekli derneklerinin Ankara’da bulunan üye say›lar› derneklerden ö¤renilmifl, örneklem büyüklü¤ünün hesaplanmas›nda her bir dernek üye say›s›na göre “Orant›l› Da¤›t›m” yap›larak, “Tabakal› Rasgele Örnekleme” Yöntemi kullan›lm›fl ve n örneklem geniflli¤i 231 olarak belirlenmifltir. Emekli derneklerine giden
kad›na rastlanmad›¤›ndan araflt›rmaya sadece erkekler al›nm›fl ve emeklilik yafl›n›n düflük olmas› nedeniyle araflt›rman›n
evrenini 60 ve üzeri yafltaki emekliler oluflturmufltur.
Bu araflt›rmada kullan›c›s›na sadece al›flverifl imkan› veren
kartlar araflt›rma kapsam› d›fl›nda tutulmufl, Türkiye’de kulla-
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n›labilen ve al›flverifl imkan› sa¤laman›n yan›nda kredi imkan›
da veren kredi kartlar› esas al›nm›flt›r. Araflt›rma verileri araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan anket formu kullan›larak araflt›rman›n yap›ld›¤› gün ve saatte orada bulunan emeklilerle yüz
yüze yap›lan görüflmeler sonucu toplanm›flt›r. Araflt›rma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel de¤erlendirmesi
SPSS program›nda Ki-kare analizi ile yap›lm›flt›r.

BULGULAR
Yafll›lar Hakk›nda Genel Bilgiler
raflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n %47.2’si “60-64”,
“65-69” yafl grubunda olup, ortalama yafl
65.73±3.95’dir. Yafll›lar›n %74.0’ü “yüksekö¤renim” görmüfl olup, “ilkö¤renim ve daha az” ö¤renime sahip emekliye
rastlanmam›flt›r. Yafll›lar aras›nda “1000 YTL +” gelire sahip
olanlar (%45.0) önde gelmekte, bunu s›ras›yla “251-500”
(%22.6) ve “501-750” (%17.7) YTL gelire sahip olanlar izlemektedir. Ortalama ayl›k gelir miktar› 831.12 ±6.64’dür.
Yafll›lar›n %62.3’ü evlidir.

A%31.2’si

Yafll›lar›n Kredi Kart›na Sahip Olma Durumu
Araflt›rma Kapsam›na giren yafll›lar›n ço¤unlu¤u (%74.0) kredi kart›na sahiptir.
Konu yafll›lar›n gelir ve e¤itim düzeyine göre incelendi¤inde; kredi kart›na sahip olan yafll›lar aras›nda 751-1.000 YTL.
gelir grubunda yer alanlar (%79.4) ve yüksekö¤renime
(%74.3) sahip olanlar en yüksek orandad›r (p>0.05) (Tablo
1).
Yafll›lar›n Sahip Olduklar› Kredi Kart›n› Kullanma
Durumu
Kredi kart›na sahip oldu¤unu belirten yafll›lar›n (171 kifli) ancak %52.6’s› (90 kifli) sahip olduklar› kredi kart› kullanmakta,
%47.4’ü (81 kifli) ise kullanmamaktad›r (Tablo 2).
Tablo 2’de görüldü¤ü gibi araflt›rmada gelir düzeyleri
251-500 YTL. (%66.7), 500-750 YTL. (%64.0) olan yafll›lar
aras›nda kredi kart› kullanmad›klar›n›, 751-1000 YTL.
(%70.4) ve 1000 YTL. ve üstü (%61.2) gelire sahip olan yafll›lar aras›nda ise kredi kart›n› kulland›klar›n› belirtenler en yüksek orandad›r (p<0.05).
Kredi kart›n› kullananlar›n oran› yüksekö¤renimde
(%57.1) ortaö¤renimden (%40.0) yüksektir (p>0.05) (Tablo
2).
Yafll›lar›n Kredi Kart› Kullanmama Nedenleri
Kredi kart›n› kullanmad›¤›n› belirten yafll›lar›n (81 kifli) kredi
kart› kullanmama nedenleri aras›nda “kredi kart›n›n kiflilerin
gereksiz al›flverifl yapmas›na neden olmas›” (%48.1) ilk s›ra-
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Tablo 1— Yafll›lar›n kredi kart›na sahip olma durumu ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›

da yer almakta olup, bunu birbirine yak›n oranlarla s›ras›yla
“kart› al›flverifllerde pazarl›k imkan›n›n olmamas›” (%38.3) ve
“kredi kart› borcunu ödeyememe korkusu” (%33.3) izlemektedir (Tablo 3).
Konu yafll›lar›n gelir ve e¤itim düzeylerine göre incelendi¤inde; 251-500 YTL. gelir grubu (%42.3) ve ortaö¤renim düzeyindeki (%37.0) yafll›lar kredi kart›n› kullanmama nedeni
olarak gelirin yetersiz olmas›n› (p<0.05), 501-750 YTL.
(%75.0) ve 751-1.000 YTL: (%75.0) gelir grubu ve yüksekö¤renim düzeyindekiler (%55.6) “kiflilerin gereksiz al›flverifl
yapmas›na neden olmas›n›” (p>0.05), 1.000 YTL. ve üstü

gelir grubundakiler ise eflit oranlarla (%41.9) “kiflilerin gereksiz al›flverifl yapmas›na neden olmas›n›” (p>0.05) ve “kartl›
al›flverifllerde pazarl›k imkan›n›n olmamas›n›” (p>0.05) en
yüksek oranda belirtmifllerdir (Tablo 3).
Yafll›lar›n Kredi Kart› Kullanma Nedenleri
Kredi kart› kulland›¤›n› belirten yafll›lar (90 kifli) kredi kart› kullanma nedeni olarak ilk s›rada “nakit ödeme yapmaks›z›n al›flverifl yapabilmeyi” (%61.1), ikinci s›rada “nakit para tafl›mamay›” (%47.8), üçüncü s›rada “nakit para çekebilmeyi”
(%33.3) belirtmifllerdir (Tablo 4).

Tablo 2— Yafll›lar›n sahip olduklar› kredi kart›n› kullanma durumu ve aç›klay›c› de¤iflkenlere
göre da¤›l›m›

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2005; 8(4)

187

BEHAVIORS OF OLDER PEOPLE ON USING THE CREDIT CARD AND PROBLEMS THEY FACE

Table 3— Yafll›lar›n kredi kart› kullanmama nedenleri ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›

Tablo 4’de görüldü¤ü gibi 251-500 YTL. (%53.8), 7511000 YTL: (%63.2) ve 1000 YTL. ve üstü (%63.3) gelir grubunda olan yafll›lar aras›nda “nakit ödeme yapmaks›z›n al›flverifl yapabilmek” için kredi kart›n› kulland›klar›n› belirtenler önde gelmektedir (p>0.05). Gelir düzeyi 501-750 YTL. olan
yafll›lar ise “nakit para çekebilmeyi” kredi kart› kullanma nedenleri aras›nda ilk s›rada (%88.9) belirtmifllerdir (p>0.05) en
yüksek orandad›r.
Her iki ö¤renim düzeyindeki yafll›lar aras›nda da eflit oranlarla (%61.1)“nakit ödeme yapmaks›z›n al›flverifl yapabilmek”
için kredi kart› kulland›klar›n› belirtenler önde gelmektedir
(p>0.05). Bunu ortaö¤renimde “nakit para çekebilmeyi”
(%44.4) (p>0.05), yüksekö¤renimde ise “nakit para tafl›mamay›” (%50.0) (p>0.05) belirtenler izlemektedir (Tablo 4).
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Yafll›lar›n Kredi Kart›n› En Fazla Kulland›¤›
Harcama Gruplar›
Yafll›lar›n eflit oranlarla tamam›na yak›n› (%95.5) kredi kart›n› en fazla g›da ve giyim, ikinci s›rada akaryak›t (%28.9) harcamalar›n› karfl›lamada kullanmaktad›rlar. Kredi kart›n›n en
az kullan›ld›¤› harcama grubu ise kiflisel bak›m (%30.8) harcamalar›d›r (Tablo 5).
Tablo 5’de görüldü¤ü gibi konu yafll›lar›n gelir ve ö¤renim
durumuna göre incelendi¤inde de; s›ralamas› de¤iflmekle birlikte tüm gelir ve ö¤renim düzeylerinde kredi kart›n›n en fazla kullan›ld›¤› harcama gruplar› aras›nda g›da ve giyim harcamalar›n› belirtenler en yüksek orandad›r (p<0.05).
Genel olarak bak›ld›¤›nda; gelir ve ö¤renim düzeyi artt›kça g›da harcamalar›n› kredi kart› ile yapanlar›n oran› artar-
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Table 4— Yafll›lar›n kredi kart› kullanma nedenleri ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›

ken, giyim harcamalar›n› kredi kart› ile yapanlar›n oran› azalmaktad›r (p<0.05).
Yafll›lar›n Kredi Kart› ile Yapt›¤› Al›flveriflleri Ödeme
fiekli
Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n % 63.3’ü kredi kart›
borcunu “her zaman peflin”, %22.2’si “her zaman taksitlendirerek” ödemektedir (Tablo 6).
Konu yafll›lar›n gelir ve ö¤renim durumuna göre incelendi¤inde; 251-500 YTL. gelir grubu d›fl›nda tüm ö¤renim ve
gelir düzeyindeki yafll›larda da kredi kart› borcunu “her zaman
peflin” olarak ödeyenlerin oran›n›n önde geldi¤i, gelir ve ö¤renim düzeyi artt›kça kredi kart› borcunu “her zaman peflin”
olarak ödeyenlerin oran›n›n da artt›¤› Tablo 6’da görülmektedir. 251-500 YTL. gelir grubunda ise kredi kart› borcunu “ba-
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zen peflin bazen taksitlendirerek” ödedi¤ini belirten yafll›lar›n
oran› (%38.5) “her zaman peflin” (%30.8) ve “her zaman taksitlendirerek” (%30.8) ödedi¤ini belirtenlerden yüksektir
(p>0.05) (Tablo 6).
Yafll›lar›n Kredi Kart› Kullan›m›ndan Memnun Olma
Durumu
Yafll›lar›n ço¤unlu¤u (%68.9) kredi kart› kullanmaktan memnundur (Tablo 7).
Tablo 7’de görüldü¤ü gibi tüm ö¤renim (p<0.05) ve gelir
(p>0.05) düzeylerinde de kredi kart› kullanmaktan memnun
oldu¤unu belirtenler en yüksek orandad›r. Bu oran 501-750
YTL. gelir düzeyinde (%77.8) di¤er gelir düzeylerinden ( 251500 YTL:%61.5, 751-1.000 YTL.: %63.2, 1.000 YTL. ve
üstü:% 67.4), ortaö¤renimde (%83.3) yüksekö¤renimden
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Tablo 5— Yafll›lar›n kredi kart›n› en fazla kulland›¤› harcama gruplar› ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›
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Tablo 6— Yafll›lar›n kredi kart› ile yapt›¤› al›flveriflleri ödeme flekli ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›

(%65.3) yüksektir. Kredi kart› kullan›m›ndan memnun olmad›¤›n› belirtenler 251-500 YTL. gelir (%38.5) ve yüksekö¤renim (%34.7) düzeyinde en yüksek orandad›r.
Yafll›lar›n Kredi Kart› Kullan›m› ‹le ‹lgili Yaflad›¤›
Sorunlar
Gelir ve e¤itim düzeyine göre kredi kart› kullan›m›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n da¤›l›m› Tablo 10’da verilmifltir. Kredi kart›
kullanan ve bu araflt›rma kapsam›na giren yafll›lar›n %38.9’u

kredi kart› kullan›m› ile ilgili sorunlar›n›n olmad›¤›n› belirtmifllerdir. Yafll›lar aras›nda kredi kart› kullan›m› ile ilgili yaflanan
sorunlar aras›nda ise s›ras›yla “gelirden fazla harcama yapma”
(%43.3), “yüksek faiz ödeme” (%34.4) ve “sat›c›n›n ekstra ücret talebini” (%31.1) belirtenler a¤›rl›k tafl›maktad›r (Tablo 8).
Yafll›lar›n gelir ve e¤itim düzeyine göre kredi kart› kullan›m› ile ilgili yaflad›klar› sorunlar incelendi¤inde sorunlar›n bafl›nda 251-500 YTL. gelir düzeyinde eflit oranla (%46.1) “sat›c›n›n ekstra ücret talebi” (p>0.05) ile “gelirden fazla harca-

Tablo 7— Yafll›lar›n kredi kart› kullan›m›ndan memnun olma durumu ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›
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Tablo 8— Yafll›lar›n kredi kart› kullan›m› ile ilgili yaflad›¤› sorunlar ve aç›klay›c› de¤iflkenlere göre da¤›l›m›

ma yapma” (p>0.05), 501-750 YTL. gelir düzeyinde “sat›c›n›n ekstra ücret talebi” (%77.7) gelmektedir. 751-1000 YTL.
gelir düzeyindeki yafll›lar›n %42.1’inin “yüksek faiz ödeme
(p>0.05), 1000 YTL. ve üstü gelir düzeyinde ise yafll›lar›n
%42.8’inin “gelirden fazla harcama yapma” (p>0.05) konusunda sorunlar› oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 8).

TARTIfiMA
raflt›rma kapsam›na giren yafll›lar›n ço¤unlu¤u (%74.0)

Akredi kart›na sahiptir ve kredi kart›na sahip oldu¤unu be-

lirtenlerin yar›dan fazlas› (%52.6) kredi kart›n› kullanmaktad›r.
Gerek kredi kart›na sahip oldu¤unu gerekse kulland›¤›n› belirten yafll›lar aras›nda yüksekö¤renime ve 751-1000 YTL. gelire sahip olanlar en yüksek oranda olup bunu 1000 YTL. ve
üstü gelire ve ortaö¤renime sahip olanlar izlemektedir. Yap›lan baz› araflt›rma sonuçlar›na göre de kredi kart› sahipli¤ini
yüksek gelir ve e¤itim düzeyinde daha fazla oldu¤u bulunmufltur (23). Ancak bu araflt›rmada daha düflük gelir ve ö¤renim
düzeylerindeki yafll›larda da kredi kart›na sahip olanlar›n oran› az›msanamayacak oranda yüksektir. Bu durum ülkemizde
kredi kart› veren bankalar›n tüketicilerin ekonomik durumlar›n› dikkate almad›klar›n›, ayr›ca kredi kart› sahipli¤ini özendi-
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rici ve kolaylaflt›r›c› faaliyetleri ile kredi kart› borcunu taksitlendirme, nakit para çekme, anlaflmal› ma¤azalardan puan kazanma ve indirim imkan› gibi özelliklerin tüm gelir ve ö¤renim
gruplar›ndaki tüketiciler için kredi kart› kullan›m›n› cazip hale
getirdi¤ini düflündürmektedir.
Özellikle büyük flehirlerde nakit para tafl›madan sat›n almada kolayl›k sa¤layan bir sat›n alma arac› olarak kredi kart›
kullan›m› gün geçtikçe daha çok artmakta ve yayg›nlaflmaktad›r. Ancak bu kredi kartlar› birçok olumsuzluklar› da beraberinde getirmektedir. Borçlanmada sa¤lad›¤› kolayl›klar nedeniyle kredi kartlar› tüketim kal›plar›n›n zorlanmas›na ve hatta
yeni kal›plar›n ortaya ç›kmas›na yol açarak, göstermelik tüketimi kamç›lamaktad›r. Ayr›ca bilinçsizce yap›lan harcamalar
kifli ve ailelerin henüz kazanmad›klar› paray› borçlanmalar›na
neden olmakta, zaman›nda yap›lamayan ödemelerden dolay›
ise pek çok kart sahibi ma¤dur duruma düflebilmektedir (24).
Bu konuda çal›flan baz› araflt›rmac›lar da kredi kartlar›n›n
harcama e¤ilimini art›rmas› konusunda hemfikirdirler (25). Nitekim bu araflt›rmada yafll›lar aras›nda kredi kart› kullanma
nedenleri aras›nda nakit ödeme yapmadan al›flverifl yapabilmeyi belirtenler ilk s›rada yer al›rken kredi kart› kullanmama
nedenleri aras›nda kredi kart› kullan›m›n›n kiflilerin gereksiz

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS 2005; 8(4)

YAfiLILARIN KRED‹ KARTI KULLANIMINA ‹L‹fiK‹N DAVRANIfiLARI VE KARfiILAfiTIKLARI SORUNLAR

al›flverifl yapmas›na neden olmas›n› belirtenler ilk s›rada yer
almaktad›r. Bununla birlikte kredi kar› borcunu ödeyememe
korkusu nedeniyle kredi kart› kullanmad›¤›n› belirtenler de
az›msanmayacak orandad›r. Ö¤renim düzeyi artt›kça kredi
kart›n› nakit ödeme yapmadan al›flverifl yapabilme nedeniyle
kulland›klar›n› tercih edenlerin oran› da artmaktad›r. Kiflilerin
gereksiz al›flverifl yapmas›na neden olmas› nedeniyle kredi
kart›n› kullanmad›klar›n› belirtenlerin oran› ise düflük gelir grubunda (251-500 YTL.) di¤er gelir gruplar›ndan daha düflüktür.
Araflt›rma sonuçlar›na göre yafll›lar›n kredi kart›n› en fazla g›da ve giyim harcamalar›nda kulland›klar› belirlenmifltir.
Master Index (22) taraf›ndan farkl› yafl gruplar› üzerinde yap›lan araflt›rmada da tüketicilerin kredi kart›n› internetteki al›flverifllerden sonra s›ras›yla giyim ma¤azalar›nda ve süpermarketlerde, Hawes (26) taraf›ndan yap›lan çal›flmada ise s›kl›kla
mobilya, giyim ve ev eflyas› sat›n almada kulland›klar› bulunmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda; gelir ve ö¤renim düzeyi
artt›kça g›da harcamalar›n› kredi kart› ile yapanlar›n oran› artarken, giyim harcamalar›n› kredi kart› ile yapanlar›n oran›
azalmaktad›r.
Yafll›lar aras›nda kredi kart› borcunu her zaman peflin
ödeyenler a¤›rl›k tafl›maktad›r. Kredi kart› borcunu her zaman
taksitlendirerek ödedi¤ini belirtenlerin oran› (%14.4) çok yüksek olmamakla birlikte bazen peflin bazen taksitlendirerek
ödedi¤ini belirtenlerin oran› da (%22.2) dikkate al›nd›¤›nda
kredi kart›n› taksitlendirerek ödeyenlerin oran›n›n yüksek oldu¤u söylenebilir. Gelir ve ö¤renim düzeyi artt›kça kredi kart›
borcunu her zaman peflin olarak ödeyenlerin oran› artmaktad›r. Master Index’in (22) yapt›¤› çal›flmada da borcunun tamam›n› peflin olarak ödeyenler önde gelmektedir.
Kredi kart› kullan›m›n›n olumsuzluklar› konusunda her
fleyden önce harcama e¤ilimini art›rd›¤› söylenebilir. Yan›nda
paras› bulunmayan ya da sadece ald›¤› ücretle yaflam›n› sürdüren, bu nedenle de al›flveriflini aybafllar›nda ya da ikramiye
dönemlerinde yapabilecek bir kifli, hamili bulundu¤u kart sayesinde karfl›s›nda bulunan bu engelleri aflabilecek ve diledi¤i
mal›, istedi¤i bir zaman diliminde alabilecektir. Kredi kart›n›n
sa¤lad›¤› bu kolayl›k, özellikle hesab›n› iyi bilmeyen kifliler yönünden harcama e¤iliminin artmas›na al›fl-verifli seven bir kart
sahibinin nas›l olsa sonra öderim düflüncesi ile gereksiz baz›
harcamalar yapmas›na ya da ihtiyac›n› duydu¤u bir mal› pahal›ya sat›n almas›na neden olabilir (13). Nitekim yafll›lar aras›nda kredi kart› kullan›m› ile ilgili yaflad›klar› sorunlar aras›nda gelirlerinden fazla harcama yapmay› belirtenler en yüksek
orandad›r. Bu durum kredi kartlar›n›n harcama e¤ilimini art›rmas›n›n yan›nda yafll›lar›n gelirlerinin düflük olmas› nedeniyle
zorunlu baz› harcamalar›n› karfl›lamada kredi kart› kullanmalar›ndan kaynaklan›yor olabilir. Kredi kart› kullan›m› ile ilgili
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yafll›lar›n yaflad›¤› di¤er önemli bir sorun da ödenen yüksek
faizdir. Bankalar›n kredi kartlar›ndan nakit para çekimi, taksitlendirme veya son ödeme tarihinden sonra borcun ödenmesi durumunda uygulad›klar› faiz oranlar› oldukça yüksektir.
Nitekim bankalar vadeli mevduata ortalama % 1.50 faiz verirlerken kredi kart› ile yap›lan harcamalar ve nakit para çekiminde ayl›k ortalama % 6.5 gibi yüksek bir faiz uygulamaktad›r.
Araflt›rmadan elde edilen bu sonuçlara dayanarak yafll›lar›n gelirlerinin düflmesine karfl›n mevcut yaflam standard›n›
sürdürmelerine ve yafll›l›k döneminde ekonomik aç›dan yaflanabilecek sorunlar›n azalt›lmas›na yard›mc› bir kaynak olarak
kullan›labilen kredi kartlar›n›n bilinçli kullan›m› ve yaflad›klar›
sorunlar›n azalt›labilmesine yönelik çeflitli önerilerde bulunulabilir.
•

Kredi kartlar› sisteminin baflar›l› bir flekilde yürütülmesi ve
sistemin oturmas› için e¤itilmifl tüketici kitlesine ihtiyaç
vard›r. Bu kitle her gördü¤ü mala kap›lmayan, kredi kartlar›n›n gerçek anlam›n› ö¤renmifl ve kartl› yaflam› içine
sindirmifl olmal›d›r. Bilinçli kullan›ld›¤› takdirde kredi kartlar› kullan›m aç›s›ndan esnek fon kaynaklar›d›r. Hem al›flverifller için uygun bir ödeme yöntemi hem de gelirin düflmesi ve kesilmesi durumunda yaflam standard›n›n geçici
olarak devam ettirilmesinde uygun bir kaynak olabilir. Bunun yan›nda kredi kartlar›n›n tehlikeli bir özelli¤i kart sahiplerinin karfl›layamayaca¤› bir yaflam biçimini finanse
etmesidir. Özellikle emeklilikle birlikte belirgin biçimde düflen gelirlerinden dolay› yafll›lar kredi veren kurulufllar›n
hedef kitlesi durumunda oldu¤undan bu durum onlar için
tehlike kayna¤› olabilmektedir. Bu nedenle kart kullan›m›
hakk›nda yafll›lar›n bilgilendirilmesi ve e¤itilmesi önem kazanmaktad›r . Bu amaçla yafll›lar›n;
◊
◊

◊
◊
◊

•

Kredi kart›n›n olumlu ve olumsuz yönleri,
Kredi kart› ile yap›lan harcamalara iliflkin düzenli harcama kayd› tutma, al›flverifl sonras› al›nan sat›fl belgelerinin saklanarak ayl›k hesap cetveli ile karfl›laflt›r›lmas› ve ödemelerin düzenli olarak takibi,
Nakit para çekimi ve harcamalar›n taksitlendirilmesi
durumunda uygulanan faiz oranlar›,
Kredi kartlar›n›n kullan›m›na iliflkin teknoloji,
Kredi kart› kullan›m›na iliflkin yaflad›klar› sorunlar›n
çözümlenebilmesi için gerekli hak arama yollar›na
ulaflma ve kullanma konular›nda e¤itilmeleri gerekmektedir.

Kredi kart› veren kurumlar bireyleri kartlar› ve limitleriyle
bafl bafla b›rakmamal›, harcamalar üzerinde kredi kart› veren kurumlar taraf›ndan çeflitli kontrol mekanizmalar›
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•

•

oluflturulmal›d›r. Plastik kart sistemine devlet taraf›ndan
gereken önem verilmeli, beklemekte olan kredi kartlar›
yasa tasar›s› meclisten ivedilikle geçirilerek yasalaflt›r›lmal›, kredi kart› edinimini ve kullan›m›n› kiflilerin gelirleri dahilinde s›n›rlay›c› önlemler getirilmelidir.
Gelir, e¤itim durumu aç›s›ndan farkl›l›k gösteren yafll›lar›n
kredi kart› kullan›m› ve yaflad›klar› sorunlar›n araflt›r›lmas›
amac›yla yap›lacak yeni araflt›rmalar›n ülke genelinde
farkl› bölgelere ve yerleflim yerlerine yayg›nlaflt›r›larak
toplumun tümüne ulafl›lmas› daha yaral› olacakt›r.
Yap›lan bu araflt›rman›n sonuçlar› örnekleminin dar olmas› nedeniyle, yafll›lar›n tümüne iliflkin genellemeler yapabilmek aç›s›ndan yetersiz oldu¤undan, yap›lacak yeni
araflt›rmalarda yafll› kad›nlar›n ve farkl› sosyal güvenlik kurumlar›ndan emekli olan yafll›lar›n da araflt›rmaya dahil
edilmesi gerekmektedir.
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