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Amaç - Kuşaklar arası kredi ve borç eğilimlerinin araştırıldığı bu eserde, X ve Y kuşağının 

bankalardan aldığı krediler çeşitli faktörlere göre analiz edilecektir. Çalışmada farklı zaman 

aralığında doğmuş, büyümüş ve yaşamlarını sürdürmüş olan bu iki kuşağın aldıkları kredili ürün 

ve hizmetlerde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılacaktır. Araştırmanın asıl amacı; bankalar veya 

kredi veren diğer kuruluşlar tarafından kredi tahsis politikaları belirlenirken kuşaklar arası farklı 

tahsis politikaları uygulanmasının rasyonel olup olmayacağının incelenmesidir.  

Yöntem - Araştırmada Ordu ilinde faaliyet gösteren özel bir bankaya 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri 

arasında bireysel kredi başvurusunda bulunan 125 X kuşağı, 125 Y kuşağı olmak üzere toplam 250 

kişinin Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verileri incelenerek SPSS Windows 25.0 programına aktarılacaktır. 

X ve Y kuşaklarının finansal eğilimlerini gösteren veriler kurulan hipotezler aracılığıyla Mann 

Whitney U test yöntemiyle analiz edilecektir.  

Bulgular - Ampirik sonuçlar banka ve kredi veren diğer kuruluşların X ve Y kuşağına farklılaşmış 

kredi tahsis politikaları uygulamasının rasyonel olmayacağını göstermektedir. Tüm faktörlerde 

büyük oranda benzerlik gösteren bu iki kuşağa yönelik tek bir kredi tahsis politikası 

uygulanmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Tartışma - Kuşak ayrımı yapmadan tek tip bir kredi tahsis politikası ile bireysel kredi verilmesinin 

banka ve finans kurumlarına risk yönetimi ve operasyonel maliyetler açısından katkı sağlayacağı 

kanaatindeyiz. 
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Purpose - In this paper, where intergenerational loan and debt trends are investigated, credits 

received by X and Y generations from banks will be analyzed according to various factors. In the 

study, it will be investigated whether these two generations that were born, grown up and lived in 

different time intervals differed in the loans and services they received. The main purpose of the 

research is to examine whether it is rational to apply different generational allocation policies to each 

generation while determined credit allocation policies by banks or other lenders.  

Design/methodology/approach – In the research, the data of the Public Credit Registry (PCR) of a 

total of 250 people, including 125 X generation and 125 Y generation, who applied to a private bank 

operating in Ordu province between 1-Jan-2020 and 31-Mar-2020 will be examined and transferred 

to the SPSS Windows 25.0 program. Data showing the financial trends of the X and Y generations 

will be analyzed by using the Mann Whitney U test method through determined hypotheses.  

Findings - Empirical results indicate that it is not rational to apply differentiated loan allocation 

policies to the X and Y generations of banks and other lenders. We believe that it would be more 

appropriate to apply a same credit allocation policy for these two generations, which are highly 

similar in all factors. 

Discussion - We believe that giving retail loans with a uniform credit allocation policy without 

making a generation distinction will contribute to banks and financial institutions in terms of risk 

management and operational costs. 

 

 

 

 

mailto:yusuf_aker@yahoo.com
mailto:yusuf_aker@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-6058-068X
https://orcid.org/0000-0001-7330-4038

