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ÖNSÖZ 

İnsanoğlu türdeş bir varlık değildir. Her bir birey gerek genetik gerekse çevresel 

unsurların etkisiyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak birbirinden farklılaşmaktadır. Bu 

zihinsel farklılaşma, bireylerin karar verme süreçlerinde yaşadıklarının da birbirinden 

farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Diğer bir deyişle, bireylerin zihinsel yapısı, 

psikolojisi yatırım kararları da dahil olmak üzere her türlü kararı üzerinde az veya çok 

etkilidir. Bu nedenle bireylerin psikolojisini etkileyen yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, bilgi 

düzeyi, kendine güven derecesi, kolektif uyum eğilimi, duygusallık seviyesi, zaman algısı, 

olumlu veya olumsuz geçmiş deneyimleri ve benzeri her türlü faktör yatırım kararlarını 

etkileme potansiyeline sahiptir.  

Bu çerçevede, anılan hususların yatırımcıların kararlarını ne şekilde etkileyeceği, 

sistematik ve sürekli bir unsur haline gelip gelmediği, kolektif bir nitelik kazanıp finansal 

piyasaların bütününde var olup olmadığı ve yatırım araçlarının fiyatlarını yönlendirip 

yönlendiremeyeceği birçok araştırmaya konu olmuştur.  Bu çalışmada da ülkemizdeki 

finansal piyasalarda rasyonel olmayan bazı anomalilerin var olup olmadığı ve seçilen bazı 

değişkenlerin yatırım kararları üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiştir.  

Bu kapsamda,  bu çalışmanın hazırlanması sürecinde görüşleriyle bana yol gösteren,  
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GİRİŞ 

 Bilim insanları çok eski zamanlardan itibaren insan davranışlarının ve 

psikolojisinin yatırım kararları üzerindeki etkisini farketmişler. Geleneksel finans teorisi 

bu kararların nasıl alındığını fizik, kimya gibi temel bilim dallarındakine benzer şekilde 

matematiksel olarak modelleyerek ifade etmiştir. Yapılan bu tercih dünyayı modeller ile 

açıklama uğruna sosyal bilimlerden uzaklaşılarak, birçok bilginin veya olayın anomali 

denilerek feda edilmesine, gözardı edilmesine ya da gözden kaçmasına yol açmıştır. Bu 

noktada finans teorisyenlerinin temel bilimlere özenmesi sonucunda finansal 

davranışların matematikselleştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Matematiksel 

modelleme birçok alanda önemli işlevler görmekle birlikte, son zamanlarda yapılan 

ampirik çalışmalarda geleneksel finans alanındaki bu modellerin yatırımcı davranışları 

ile çeliştiği, bu modellerin dış dünyayı yeterince sağlıklı yansıtamadığı iddia 

edilmektedir (Ackert, 2014, s. 25-26). 

 

 Bunun sonucunda yatırımcıların, gelen bilgileri nasıl algılayıp nasıl 

davrandıklarına ilişkin olarak iki farklı görüş finansal literatürde geniş yer bulmuştur.  

 Geleneksel görüşe göre yatırımcılar EMH ve EMH'de belirtilen varsayımlar 

kapsamında rasyonel bir şekilde yatırım kararları alırlar.  

 Davranışsal finansın bakış açısı ise yatırımcıların yatırım kararlarının akli 

kısayollar, bilişsel ve duygusal faktörlerden önemli ölçüde etkilendiği 

yönündedir.  

 

Eugene Fama'nın (1970) "Etkin Sermaye Piyasaları: Teorik ve Ampirik Bir 

Çalışmanın İncelemesi (Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work)" adlı çalışmasında Etkin Piyasalar Hipotezi (The Efficient Market Hypothesis-

EMH) modelinin birkaç istisna dışında finansal piyasaları doğru yansıttığı ileri 
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sürülmüş olmakla birlikte, sonraki dönemlerde yapılan bir çok ampirik çalışma ile 

aslında finansal piyasalarda anomalilerin yaygın şekilde varolduğu gösterilmiştir. Bu 

süreçte EMH'ye yapılan eleştiriler, yatırımcı davranışlarının fiyatlara etkisi ve geleceğe 

dair fiyatların tahmin edilebilirliği (rassal yürüyüş eksikliği) olmak üzere temel olarak 

iki alanda yoğunlaşmıştır (Malkiel, 2003, s. 4). Bu çerçevede EMH'nin açıklamakta 

yetersiz kaldığı iddia edilen anomaliler davranışsal finansın ortaya koyduğu kısayollar 

ve önyargılar aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Öte yandan Eugene Fama (1998), 

yapılan eleştirilere cevabi nitelikteki "Piyasa Etkinliği, Uzun Vadeli Getiriler ve 

Davranışsal Finans (Market Efficiency, Long-term Returns and Behavioral Finance)" 

isimli makalesinde, piyasalarda anomalilerin var olduğunu ancak mevcut durumda 

EMH modeline karşı, kendisinden daha iyi bir alternatif yaratılamadığını, sözkonusu 

anomalilerin geçici nitelikte olduğunu, farklı anomalilerin uzun vadede birbirini 

etkisizleştirebildiğini ve mevcut modelin içine entegre edilebileceğini belirterek 

EMH'nin büyük resmi gösterdiğini ifade etmiştir. 

 

 Bu kapsamda işbu tez çalışmasında yapılan ampirik çalışmalar ile amaçlanan 

önemli sonuçlardan biri, birçok ülkede görülen ve yatırımcı psikolojisinde yer işgal 

ettiğine inanılan kayıp ve kazançlarda varolan riskten kaçınma ve risk alma 

eğilimlerinin ülkemizdeki bireysel yatırımcı tercihlerine etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde genel itibariyle davranışsal finans ile 

olan ilişkisinin önemi dikkate alınarak geleneksel finans ve EMH'ye ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. İkinci bölümde davranışsal finans literatüründe yer alan ve sınırlı 

rasyonellik kapsamına giren yatırımcı davranışları ve önyargıları incelenirken, üçüncü 

bölümde yatırımcıların sahip olduğu riskten kaçınma güdüsünün ortaya çıkardığı 

yatkınlık etkisine ve yatırımcıların demografik özelliklerinin çeşitli şekillerde etkilediği 

yatırım kararlarına ilişkin daha önce yapılmış bazı ampirik çalışmalar ele alınmıştır. 
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Dördüncü bölümde ise önce ham veri olarak elde edilen rasgele seçilmiş 2.775 

yatırımcının, sonrasında ise ampirik çalışmaya esas teşkil etmesi amacıyla yapılan 

testlerin niteliğine göre kullanılan filtrelemeler sonucu kalan yatırımcıların 01.01.2013 

tarihinden 01.10.2015 tarihine kadar yaptığı işlemlerden yola çıkarak;  

 Türkiye’de yatkınlık etkisini ölçme amacıyla kullanılabilecek çeşitli tekniklerin 

değerlendirilerek yeni bir hesaplama tekniğinin ortaya koyulması, 

 Türkiye’deki yatırımcıların pozisyonlarını kârdayken likidite etme eğilimleri ile 

zarardayken likidite etme eğilimlerinin kıyaslanması suretiyle yatkınlık etkisine 

maruz kalıp kalmadıkları, 

 Yatırımcıların cinsiyetlerinin yatırım kararlarına etkisi, 

 Yatırımcıların bulunduğu yaş grubunun yatırım kararlarına etkisi, 

 Yatırımcıların demografik özelliklerinin elde edilen getiriler üzerine etkisi, 

 Yatırımcıların işlem yapma sıklıkları ve elde tutma süreleri, 

 Yatırımcıların kârda ve zararda sattıkları payların 28, 91 ve 182 günlük 

periyottaki performanslarının kıyaslanması, 

 Fiyat hareketlerinin yatırımcıların alım satım işlemlerine olan etkisi, 

 Gün içi alım satım işlemlerinin günaşırı işlemlerden nasıl farklılaştığının 

değerlendirilmesi, 

 Yatırımcıların portföy çeşitliliğinin yatırım kararlarına etkisi 

hususlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise ulaşılan bulgulara ilişkin genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 
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1 GELENEKSEL FİNANS VE DAVRANIŞSAL FİNANS 

1.1 Genel Bilgi 

 EMH'nin temel iddiası, yatırımcıların finansal piyasalara ilişkin bilgileri 

tamamiyle, aynı anda işlemeleri ve pay fiyatlarının mevcut bilgiyi bütünüyle yansıtması 

sebepleriyle finansal piyasaların etkin olduğudur (Ricciardi, 2008, s. 90). Öte yandan 

EMH'nin bu iddiası kendi içinde, yatırımcıların rasyonel olduğu ve içgüdüsel ya da 

duygusal yönlendirme ile değil, ancak yeni bir bilgi üzerine işlem yapacağı kabulüne 

dayanmaktadır (Nichols, 1993).  

 

 Modern finans teorisi de piyasaların her türlü bilgiyi fiyatlara anında yansıttığını 

iddia eden EMH'ye ve dolayısıyla EMH'yi temellendiren piyasa oyuncularının her 

zaman rasyonel olduğu, kendi çıkarlarını maksimize etmek istediği ve optimal kararlar 

aldığı düşüncesine dayanmaktadır. Ancak piyasaların bu rasyonellik varsayımından 

saptığı yapılan bir çok ampirik çalışma ile ortaya koyulmuştur. İnsanların zaman zaman 

rasyonellikten saptığı konusunda genel bir kanaat mevcut olmakla birlikte, EMH'nin 

yerini alabilecek daha iyi bir alternatif ise henüz modellenememiştir. Portföy 

optimizasyonu, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Modeli, 

Black&Scholes&Merton opsiyon fiyatlama modeli gibi finansal literatürün birçok 

yapıtaşı bir şekilde EMH'ye dayandığı için, EMH'nin aksini iddia etmek gerçekten güç 

bir hal almıştır (Lo, 2005, s. 1). 

 

 1990’lı yıllar davranışsal finans ve davranışsal ekonomi terimlerinin akademik 

çalışmalarda, finans dergilerinde ve hatta günlük gazetelerde kendini göstermeye 

başladığı dönemdir. Öte yandan davranışsal finansın temelini, 19. yüzyılda ve 20. 

yüzyılın başında psikoloji ve yatırım alanında yayımlanan kitap ve çalışmaların 

etkisiyle yatırımcı davranışları üzerine geliştirilen konseptler oluşturmaktadır. 
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Geçmişteki birçok kriz ve ekonomik kaosu konu alan "Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve 

Kalabalıkların Çılgınlığı (Extraordinary Popular Delusions and The Madness of 

Crowds)" (1841), sosyoloji, tarih, psikoloji ve sosyal bilimlerden faydalanan, "Kitlelerin 

Psikolojisi (The Crowd: A Study of The Popular Mind)" (1896), psikoloji bilimini 

finansa uygulayan, "Hisse Senedi Piyasalarının Psikolojisi (Psychology of The Stock 

Market)" (1912) bu örneklerden sadece bazılardır. Bu yüzden davranışsal finans farklı 

disiplinler arasındaki etkileşimden doğan bir alandır (Victor Ricciardi, 2000, s. 1). 

 

 Davranışsal finans, finansal piyasaların bazı piyasa aktörlerinin tamamiyle 

rasyonel olmadıkları varsayımına dayanan modellerle daha iyi anlaşılabileceğini ileri 

sürmektedir. Bu nedenle davranışsal finans, yatırımcı davranışlarını açıklayabilmek için 

belirsizlik altındaki yatırım kararlarını, bilişsel uyumsuzluğu ve finansal piyasaları 

birbiri ile ilişkilendirmektedir. Bu kapsamda, davranışsal finansın iki temel özelliği 

rasyonel davranışlardan sapmaları ortaya koyması ve kısıtlı olması nedeniyle arbitraj 

imkânlarının rasyonel yatırımcıların rasyonel olmayan yatırımcıların sebep olduğu 

piyasa anomalilerini ortadan kaldıramadığı iddiasında bulunmasıdır (Barberis & Thaler, 

2003).  

 

1.2 Geleneksel Finans Teorisi'nin Yapıtaşları 

1.2.1 Klasik Karar Teorisi Ve Beklenen Fayda Teorisi 

 Karar vermek, insanların belirsizlik altında varolan seçenekleri 

değerlendirmesini gerektirmektedir. Karar teorisine göre insanlar normatif bir şekilde 

kendi çıkarlarını mevcut kısıtlar dahilinde maksimize etmek isterler ve optimal seçeneği 

tercih ederler. Buna göre insanlar her zaman ne istediklerinin ve istediklerinin 

yaratacağı sonuçların farkındadır (Ackert, 2014, s. 26).  
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 Tarihsel olarak bakıldığında, Blaise Pascal'ın çalışmasından önce, olasılığa 

ilişkin bilgiler yok denecek kadar azdır. Ancak o tarihlerden günümüze ulaşan bilgilerde 

olasılığın iki yönü olduğu belirtilmiştir. Birincisi, olasılık somut kanıtların sağladığı 

inanç düzeyi ile alakalıdır. Olasılığın ikinci yönü ise tesadüfi araçlara gösterilen eğilim 

düzeyi ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, olasılığın çift anlamı vardır. Birincisi sürekli 

denemeler sonucundaki sonuçların sıklığı, objektif olasılık; ikincisi ise karar vericilerin 

olayların meydana geleceği konusundaki inanç derecesi, subjektif olasılıktır. Olasılık 

düşüncesinin evrilmesi ile fayda kavramı objektif olasılığa dayanarak gelişirken, 

subjektif olasılık kavramı ise zaten bir tür fayda kavramının varolduğunu varsayarak 

gelişmiştir (Karni, 2005).  

 

 Bu çerçevede Beklenen Fayda Teorisi insanların belirsizlik altında verdiği 

kararların içerdiği riskleri de dikkate alarak, bireylerin bu kararları nasıl aldığı hususunu 

açıklamayı amaçlamıştır. Bu konuda ilk önemli çalışma St. Petersburg oyunu ile 

başlamıştır. St. Petersburg oyunu bir paranın tura gelene kadar havaya atılması ile 

oynanır ve oyunu oynamak için karşı tarafa bir oyuna giriş bedeli ödenmesi gerekir. Her 

para atışında ödül tutarı ikiye katlanır. Ödül ise paranın havaya atılış sayısına n dersek 

2n'dir. Örneğin ilk seferde tura gelirse bahisçi 2 ABD Doları kazanır. İlk seferde yazı, 

ikinci seferde tura gelirse bahisçi 4 ABD Doları kazanır. Aşağıdaki tabloda 1 atıştan 10 

atışa kadar olan tek tura gelme olasılığına ve beklenen getiri miktarlarına yer verilmiştir. 

Tablo 1-1: St. Petersburg Paradoksu 

n P(n) Ödül (ABD 

Doları) 

Beklenen Getiri (ABD 

Doları) 

1 1/2 2 1 

2 1/4 4 1 

3 1/8 8 1 

4 1/16 16 1 

5 1/32 32 1 

6 1/64 64 1 

7 1/128 128 1 

8 1/256 256 1 

9 1/512 512 1 

10 1/1024 1024 1 
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 Oyunun beklenen getirisi ise tüm beklenen getirilerin toplamı olacağına ve bu 

para atma sonsuza kadar devam edebileceğine göre, beklenen getiri de sonsuzdur. 

Rasyonel bir kişinin oyuna giriş bedelinin oyunun beklenen getirisinden düşük olduğu 

sürece oyuna girmesi beklenir. Bu durumda oyuna giriş bedeli ne olursa olsun, bir 

bahisçinin oyuna girmesi beklenir. Ancak oyuna giriş bedelinin yüksek olması 

durumunda insanların oyuna girmeyeceği açıktır. Bu paradoks Nicolaus Bernoulli 

tarafından 1738 yılında ortaya koyulmuştur. Bernoulli'ye göre beklenen fayda ile 

beklenen getiri birbirinden farklı kavramlar olup, bu paradoksta beklenen fayda sonsuz 

değildir, çünkü marjinal fayda her yeni dolar ile düşmektedir ve bu beklenen fayda 

parasal değerin logaritması ile bulunur (Martin, 2014).  

 

 Beklenen Fayda Teorisi 1738 yılında Bernoulli tarafından ortaya atıldıktan sonra 

1944 yılında John von Neumann ve Oscar Morgenstern tarafından temel prensipleri 

ortaya koyularak formülüze edilmiş ve 1954 yılında Savage subjektif olasılık kavramını 

bu yapı içine entegre ederek daha da geliştirmiştir. Savage (1954) beklenen faydayı 

maksimize etmeye dönük davranışın bir parçası olarak bireysel seçimlerin varlığını da 

fayda ve olasılık arasındaki ilişkiye dahil ederek yeni bir analitik yapı oluşturmuştur. 

Beklenen Fayda Teorisi'ne göre, bireyler belirsiz ya da riskli durumlarla karşılaştığında, 

sonuçların olma olasılığı ile sonuçlardan elde edilmesi beklenen faydanın çarpımı 

neticesinde elde edilen değerlerin toplanarak belirsiz durumların karşılaştırılmasına göre 

karar verirler.  

Denklem 1-1 

𝐸(𝑈) =∑𝑃𝑖 . 𝑢(𝐼𝑖)

𝑛

𝑖=1
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Bu formülde Pi, Ii olayının gelme olasılığını, u(Ii) ise bu olayın sonucundan elde 

edilmesi beklenen faydayı, E(U) ise beklenen toplam faydayı göstermektedir. Beklenen 

Fayda Teorisi birçok alanda uygulama imkanı bulmuştur. Ekonomi alanında Beklenen 

Fayda Teorisi tasarruflar ve harcamalar arasındaki ilişki veya sigorta satın alınması gibi 

birçok olguyu açıklama amacıyla tanımlayıcı (deskriptif) olarak kullanıldığı gibi aynı 

zamanda optimal karar ve politikaları belirleme amacıyla normatif olarak ta 

kullanılmaktadır (Tversky, 1975).  

1.2.2 Modern Portföy Teorisi  

Markowitz (1952) Modern Portföy Teorisi'ninin başlangıcı olarak 

niteleyebileceğimiz çalışması ile beklenen getiri ve getirilerin varyansı kombinasyonu 

ile etkin portföy yapılarının nasıl oluşturulması gerektiğini açıklamıştır. Markowitz bu 

çalışmasını "Portföy Seçimi: Yatırımların Etkin Çeşitlendirmesi" (1959) isimli kitabı ile 

daha da detaylandırmıştır. Markowitz'e göre iyi portföy demek, iyi pay senedi veya 

tahvil bono değil, yatırımcılara gerekli korumayı ve yeterli fırsatları yaratan dengeli 

portföydür.  

 

 Markowitz'in çalışmasının bir uzantısı olarak Finansal Varlık Fiyatlama 

Modeli'ne ilişkin ilk çalışma, "Riskli Varlıkların Piyasa Değerine İlişkin Teori" 

başlığıyla Treynor (1962) tarafından yapılmıştır. Sonrasında ise, Sharpe (1964) pay 

senetlerinin performansına ilişkin karşılaştırma ölçütü sağlayacak olan CAPM'i 

geliştirmiştir. Sonrasında Mossin (1966) piyasa doğrusu kavramını ve CAPM modelini 

daha da geliştirmiştir. 

 

 Modern Portföy Teorisi özü itibariyle portföy getirisinin maksimize ve aynı 

anda yatırım riskinin ise minimize edilmesi amacıyla portföy oluşturma ve seçmeye 

dönük genel bir çerçevedir. Bu kapsamda portföyü çeşitlendirme Modern Portföy 
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Teorisi'nin ana araçlarından biri olup, bu teori "Bütün yumurtaları asla aynı sepete 

koyma" şeklindeki popüler anlayışa dayanır (Fabozzi, Gupta, & Markowitz, 2002, s. 8). 

 

1.2.3 Rassal Yürüyüş 

 "Rassal Yürüyüş" terimi ilk defa Karl Pearson (1905) tarafından ifade edilmiştir. 

Karl Pearson "Nature" adlı dergide, bir kişinin bir başlangıç noktasından istediği bir 

yöne dönerek düz bir doğruda ilerlemesi işlemini “n” kere yapması durumunda 

başlangıç noktasından ne kadar uzağa gittiğini gösteren matematiksel formülün ortaya 

koyulmasını talep eden bir problem ortaya koyar (Ayyaş Yürüyüşü- The Drunkard's 

Walk). Ayyaş Yürüyüşü olarak adlandırılmasının sebebi rassal yürüyüşe benzer şekilde 

ayyaşların amaçsızca, tahmin edilemez ve rasgele yönlere dönerek ilerlemesidir. 

Dergiye gelen cevaplar üzerine Karl Pearson, açık alanda ayakları üzerinde durabilen 

bir ayyaşın bulunabileceği en muhtemel yerin başlangıç noktasına yakın bir yerler 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

 Roberts'in yaptığı ampirik çalışmada (1959) pay fiyatlarına ilişkin zaman serileri 

ile rasgele yaratılmış sayılardan oluşan zaman serilerinin birbirinden pek farklı olmadığı 

ifade edilmiştir. Osborne, yaptığı çalışmada (1959) pay senedi fiyatlarının molekül 

hareketlerine benzediğini iddia etmiştir. Piyasalardaki fiyat hareketlerinin rassal 

yürüyüş şeklinde olması EMH'nin ortaya atılmasına imkan tanımıştır. Öte yandan 

Samuelson'un (1965) fiyatlamalardaki rassal yürüyüşe ilişkin tespitleri ve Harry 

Roberts'un (1967) zayıf formda etkin piyasa ile güçlü formda etkin piyasa 

sınıflandırmasıyla birlikte, EMH Fama'nın (1970) çalışmasında kendine yer edinmiş ve 

bu çalışma ile daha kapsamlı bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Fama'nın teorisine göre 

etkin piyasada mevcut bilgiye dayanılarak yapılan işlemlerin normalin üstünde bir kâr 

sağlaması mümkün değildir (Dimson & Mussavian, 2000, s. 3-4). 



10 

 

 

 Rassal yürüyüşe ilişkin birçok tanım olmakla birlikte rassal yürüyüş kısaca bir 

zaman serisindeki hareketlerin öncekilerden tamamen bağımsız ve rasgele olduğunu 

ifade etmek için kullanılır. Bir diğer deyişle, rassal yürüyüşü finansal alana 

uygulandığında, mevcut fiyatlar bilinen bilgileri yansıttığından ve her yeni haber, tanımı 

gereği daha önce bilinmediğinden ve geleceğe dair fiyatlar da yeni haberleri 

yansıtacağından, fiyat hareketleri tahmin edilemez ve rassaldır. Buna bağlı olarak, 

fiyatların mevcut tüm bilgileri tam yansıttığı ve ileriye dönük tahmin edilemediği 

dikkate alınırsa, piyasalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan yatırımcılar bile 

konunun uzmanları kadar getiri sağlayacaktır (Malkiel, 2003). Bu kapsamda Malkiel 

"Borsada Rastgele Seyir (A Random Walk Down the Wall Street)" (1973) adlı kitabında 

maymunlara pay senetlerinin olduğu bir kitabın gösterilerek maymunların pay senedi 

sayfalarına havlu atmaları sağlanması durumunda, onların da uzmanlar kadar getiri 

sağlayacağı iddia edilmiştir. 

 

1.2.4 Etkin Piyasalar Hipotezi 

 Eğer bir piyasadaki fiyatlamalar mevcut bilgi setini tamamiyle içermek suretiyle 

ortaya çıkıyorsa, o piyasa etkin bir piyasadır (Fama, 1970, s. 383). Aslında EMH terimi 

görece olarak yeni gibi görünse de bu konsept çok eskilere dayanmaktadır. Zaten 

Bachelier Fama'dan çok daha önce, 1900 yılında, Matematik alanındaki doktora tezinde, 

geçmiş, bugün ve hatta geleceğe dair bütün olayların piyasa fiyatı bilgisinin içinde 

olduğunu belirtmiştir. Bu tezde Bachelier Paris Borsası'nda işlem gören hazine 

tahvillerinin fiyat hareketlerini analiz ederek finansal zaman serileri için temel modelin 

rassal yürüyüş olduğunu belirtmiştir (Bachelier, 1900). Ancak bu konsepti daha da 

eskilere götürmek mümkündür. Örneğin 16. yüzyılda İtalyan matematikçi Girolamo 

Cardano "Şans Oyunları Kitabı (The Book of Games of Chance)" isimli eserinde 
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kumarda temel prensibin bütün ilgili tarafların eşit şartlarda olmasına dayandığını ve 

eşitlikten uzaklaşıldığı ölçüde, eğer eşitsizlik kişinin aleyhine ise, kumar oynayan 

kişinin aptal; lehine ise haksız ve adaletsiz olduğunu ifade etmiştir (Gorroochurn, 2012, 

s. 13-14).  

 

 Benzer şekilde Fransız Jules Regnault (1863) bir pay senedinde meydana gelen 

fiyat hareketlerinin zaman uzadıkça kâr veya zarar yönünde arttığını, hatta fiyat 

oynaklığının zamanın karekökü ile doğru orantlı olduğunu ileri sürmüştür (Jovanovic & 

Gall, 2001). Bu iddialara paralel olarak etkin piyasalara ilişkin ampirik çalışmalar da 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede 1933 ve sonrasında 1944 yılında,  Alfred 

Cowles piyasa profesyonellerinin yatırım performanslarını analiz etmiş ve bu 

profesyonellerin pay senetlerindeki fiyat hareketlerini tahmin edemediği sonucuna 

varmıştır ( (Cowles, 1933) (Cowles, 1944)). Holbrook Working (1934) ise pay 

senedindeki fiyat hareketlerini piyango benzeri bir çekilişe benzetmiştir. Cootner (1964) 

konuya ilişkin 1900’lü yıllardan itibaren yapılan akademik çalışmaları incelediği 

eserinde, pay getirilerinin analizi için harcanan zamanın rulet masasının sonuçlarını 

analizine harcanan zamana kıyaslamıştır.  

 

 "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" (General Theory of Employment, 

Interest and Money) isimli ünlü eserinde Keynes (1936) pay piyasasında meydana gelen 

fiyat hareketlerini güzellik yarışması benzetmesiyle açıklamıştır. O dönemdeki 

gazetelerde, okuyucuların, gazetede resimlerine yer verilen yüz adet kadın fotoğrafından 

en fazla rağbet görebilecek altı tanesini seçmesi istenilmekte olup, kendi listesi yarışma 

sonucunda okuyucuların konsensusuyla belirlenen liste ile en fazla örtüşen okuyucu 

ödül kazanmaktadır. Bu noktada Keynes yatırımcılar ile gazete okuyucularının 

davranışlarının benzer olduğunu ileri sürerek pay piyasasına yatırım yapmayı bu 



12 

 

yarışmaya benzetmiştir. Çünkü yarışmayı kazanmak için okuyucular kendi 

düşündüklerine göre seçim yapmamakta, diğer okuyucuların ne düşündüğünü tahmin 

ederek seçim yapmaktadır. Bir sonraki aşamada ise okuyucular diğer okuyucuların 

düşündüklerini tahmin etmeye calışan okuyucuların ne düşündüğünü tahmin etmeye 

çalışmaktadırlar ve bir noktaya kadar bu içiçe geçmiş tahminleri hesaba katıp bir seçim 

yapmaktadırlar. Dolayısıyla amaç en güzel kadını seçmekten ziyade diğerlerinin en 

güzel kadın olarak kimi seçeceğini tahmin etmektir. Benzer şekilde, şirket paylarına 

yapılan yatırımlar şirketlerin kârlılığından veya temel göstergelerinden ziyade diğer 

yatırımcıların şirket payları hakkındaki beklentilerini tahmin etmeyi esas almaktadır.  

   

Ayrıca Keynes'e göre bu piyasalarda oynaklığın fazla olmasının sebebi 

yatırımcıların yatırım kararlarının hayvansal güdülerle sürü hareketi tarafından 

belirlenmesidir. Keynes tarafından hayvansal güdü (“animal spirit”), yatırımcıları 

harekete geçiren, herhangi bir ağırlıklandırılmış olasılık çarpımına veya bilimsel 

hesaplanmaya dayanmayan ani dürtü olarak ifade edilmiştir. Yatırımcıların 

içgüdüleriyle karar vermesi bunu ifade etmektedir. 

 

 Kendall ve Hill tarafından (1953) haftalık dönemler halinde İngiltere 

Borsası'ndaki fiyat serilerini incelemiş ve bu fiyat serilerinin tamamiyle rasgele olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, veriler başıboş gezinen zaman serileri gibi hareket 

etmektedir. Dışsal bir bilgi olmadan payların fiyatlarını örneğin bir hafta önceden 

tahmin etmek imkansızdır. Öte yandan, bu çalışmaya göre, zaman serilerinde zamana 

dayalı varyans ilişkisi, diğer bir ifadeyle durağan olmama durumu da mevcuttur. Bu 

kapsamda ortalama sabitken, varyans artmakta, bu da varyansın zamana bağlı olduğunu 

göstermektedir. Roberts (1959), benzer bir çalışmada Amerikan piyasalarındaki fiyat 

serilerini incelemiş ve sonuçlarının neredeyse Kendall ve Hill’in çalışması ile birebir 
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aynı olduğunu ifade etmiştir. Buna göre Dow Jones endeksinin hareketi incelendiğinde, 

endeks hareketinin tamamen şansa dayalı bir model tarafından yaratıldığı 

görülmektedir. Sonrasında, Mandelbroit (1963) fiyat hareketlerinin varyansındaki 

değişimlerden dolayı yeni bir modele ihtiyaç olduğunu öne sürerek, Bachelier 

modelindeki normal dağılım varsayımını "Kararlı Paretian" (Stable Paretian) ile 

değiştirerek yeni bir model ortaya koymuştur.  

 

 Etkin piyasa kavramını ilk tanımlayan Fama (1965) olmuştur. Fama yaptığı 

çalışmada pay fiyatlarının rassal yürüyüş şeklinde hareket ettiği sonucuna ulaşmıştır. 

Ayrıca Fama rassal yürüyüş nedeniyle temel ve teknik analizin fiyat hareketlerini 

tahmin etmedeki sorunlarına da değinmiştir. Aynı yıl Samuelson (1965) ise "Doğru 

Şekilde Tahmin Edilmiş Fiyatların Rasgele Hareket Ettiğinin Kanıtı" adlı çalışmasında, 

rekabetçi bir piyasada, her alıcı için bir satıcı olduğunu belirten ve bu durumda eğer bir 

tarafın pay fiyatının artmasını bekliyorsa o fiyatın zaten o artışı yansıttığını ifade eden 

düşüncelerin olduğunu ve bunun doğal sonucunun mevcut fiyatların rassal yürüyüş 

gösterdiğini iddia etmek olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla yatırımcıların pay fiyatlarını 

gelecekte etkileyebilecek önemli olayları dikkate alarak yatırım yaptıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Sonrasında, Harry Roberts (1967) "Etkin Piyasalar Hipotezi" terimini 

ortaya atmış ve zayıf formda etkin piyasa ile güçlü formda etkin piyasa 

sınıflandırmasına yer vermiştir.  

 

 Fama (1970) "Etkin Piyasa Hipotezi: Teori ve Ampirik Çalışma İncelemesi" adlı 

çalışmasında etkin piyasayı detaylı olarak tanımlamıştır. Zayıf formda etkin piyasada 

fiyatlar, geçmiş fiyatların içerdiği bütün bilgileri tamamiyle yansıtmaktadır. Yarı güçlü 

formda etkin piyasa bir üst aşamayı ifade etmekte ve mevcut fiyatların kamuya 

açıklanmış bütün bilgileri tamamiyle yansıttığı varsayılır. Güçlü formda etkin piyasada 
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ise özel ya da kamuya açıklanmış bütün bilgilerin mevcut fiyatlara yansıdığı varsayılır. 

Fama bu çalışmada fiyat hareketlerine ilişkin daha önce yapılmış çalışmalara yer 

verdikten sonra etkin piyasalar hipotezinine ilişkin bulguların çok yaygın olduğu 

sonucuna varmış ve EMH'nin ana varsayımlarından birinin fiyat hareketlerinin 

birbirinden bağımsız ve eşit dağılım sergilemesi olduğunu belirtmiştir.  

 

1.2.5 EMH'ye İlişkin Yapılan Ampirik Çalışmalar 

 EMH modeline ilişkin ampirik çalışmalar, CAPM ile birlikte hız kazanmıştır. 

Bu dönemde özellikle yeni bilgilerin finansal varlıkların fiyatlarına etki etme hızları 

konusunda olay çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olan 

"Gelir Tablosu Rakamlarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi"nde, şirketlerin 

durumuna ilişkin bilgilerin halihazırda yarıdan çoğunun gelir tablosu rakamlarına 

yansıdığı, ancak bu rakamların açıklanmasının fiyatlar üzerinde beklendiği şekilde etkili 

olmadığı, bunun sebebinin ise zaten gelir tablosunda yansıtılan bilgilerin bir çoğunun 

başka bilgiler vasıtasıyla etkin bir piyasada yatırımcılar tarafından diğer kaynaklara 

başvurmak suretiyle fiyatlara yansıdığı ifade edilmiştir (Ball & Brown, 1968). Benzer 

şekilde, pay bölünmesi haberinin kâr payı ile ilişkili olarak pay fiyatlarına etkisi üzerine 

yapılan çalışmada, pay fiyatlarının pay bölünmesi haberini öngördüğünü ve çoğu zaman 

haberin açıklamasından hemen sonraya kadar pay fiyatlarının sözkonusu bilgiyi 

tamamiyle fiyatladığını ve haberlerin çok hızlı fiyatlanmasının piyasaların etkin 

olduğuna işaret ettiği ifade edilmiştir (Fama, Fisher, Jensen, & Roll, 1969). Sonrasında, 

Scholes (1972) ikincil halka arzların fiyatlara olan etkisini incelemek suretiyle 

piyasaların çoğu zaman etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

 Grossman ve Stiglitz (1980), bilgiye dayanarak işlem yapanların getiri 

sağlamasının yolunun bilgi sahibi olmayıp işlem gerçekleştirenlerden daha iyi pozisyon 
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almaları sayesinde olabileceğini, etkin bir piyasanın var olması durumunda, bilginin bir 

bedeli olduğu dikkate alınırsa, bilgiye dayanarak işlem yapanların bilgiyi etmek için bir 

bedel ödemekten vazgeçeceğini belirtmiştir. Bu durum ise tüm işlem yapanların bilgi 

edinme amacından vazgeçmesine, dolayısıyla piyasanın etkinlikten uzaklaşarak bilgiye 

dayanmak suretiyle işlem gerçekleştirenlerin kâr sağlayabilmesine neden olacaktır. 

 

 2000’li yıllara gelindiğinde ise EMH modelinin akademik çevrelerdeki 

baskınlığı azalmaya başlamış ve birçok ekonomist tarafından pay senedi fiyatlarının 

temel veya teknik analiz yoluyla kısmen de olsa tahmin edilebileceği öne sürülmüştür. 

Buna ek olarak piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olan psikolojik ve davranışsal 

etkenlere dayanarak EMH modeline karşı çıkan ekonomistler de ön plana çıkmaya 

başlamıştır. 

 

 Konuyu özetlemesi açısından çok bilinen hikayelerden biri sokakta yürürken 

yerde 100 ABD dolarına raslayan profesör ve öğrencinin hikayesidir. Öğrenci parayı 

almak için durup eğildiğinde profesör öğrencisine döner ve o parayı almakla 

uğraşmamasını, çünkü gerçek 100 ABD doları olsaydı, o paranın orada olmasının 

mümkün olmadığını söyler. Bu hikaye aslında EMH modelinin yatırımcılara ne 

söylediğini özetler niteliktedir. Çünkü etkin piyasalar yatırımcıların normalden fazla 

getiri sağlamasına izin vermez. Ancak yatırımcıların irrasyonel olması veya piyasalarda 

kısa vadede oynaklığın fazla olması piyasaların uzun vadede etkin olmasına engel 

değildir ( (Malkiel, 2003, s. 5)). 

 

 EMH modeline karşı yapılan ampirik çalışmalar temel olarak iki alanda 

yoğunlaşmıştır. İlk olarak fiyatların geçmiş verilere dayanarak tahmin edilebileceğini 

iddia eden birçok akademik çalışma yapılmıştır. Örneğin, Lo ve MacKinlay (1999), 
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varyansa dayalı olarak haftalık pay getirilerinin incelenmesi neticesinde, haftalık 

getiriler arasında korelasyon olduğunu ve bu nedenle fiyatların tahmin edilebilir 

olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu ikili finansal piyasalardaki rassal yürüyüş tezini 

reddederken, rassal yürüyüşün reddedilmesinin etkin piyasa hipotezinin reddi anlamına 

gelmediğini, çünkü fiyatların kısa vadede tahmin edilebilirliğinin piyasa 

irrasyonelliğinden değil, tam tersine piyasadaki fiyat oluşumunda bilginin 

kullanılmasından kaynaklandığını da ayrıca belirtmiştir. 

 

 Lo, Mamaysky and Wang'in (2000) "Teknik Analizin Temelleri" isimli 

çalışmasında, teknik analizin akademisyenler arasında yetim kaldığını, hatta Malkiel 

gibi bazı akademisyenler tarafından bilimsel olarak simyaya benzetildiğine yer verilmiş 

ve aslında teknik analizin yatırımcılar için önemli ölçüde bilgi içerdiği, teknik analiz ile 

normalden fazla getiri sağlanabileceği ve fiyat formasyon grafiklerinden bir takım 

şablonların seçilebildiği iddia edilmiştir. 

 

 EMH modeline karşı ortaya çıkan diğer bir alan ise, fiyatların tahmin 

edilebilirliğini psikolojik faktörlere bağlayan davranışsal finans alanıdır. Shiller (2000) 

"İrrasyonel Coşku" (Irrational Exuberance) adlı kitabında, piyasalarda o dönemde var 

olan yüksek endeks seviyelerinin yatırımcıların dikkatlice yapılmış niceliksel 

analizlerine dayanmadığını, aksine yatırımcıların duygularının, davranışsal 

özelliklerinin ve algılamalarının eseri olduğunu iddia etmiştir. Aynı kitapta, teknoloji ve 

demografi gibi piyasa dışında oluşan faktörler ve medyanın gelişmesiyle etkisi artan 

kültürel faktörler ile sürü psikolojisi etkisi gibi psikolojik faktörlerin kombinasyonu 

sonucunda piyasalardaki fiyatların şişerek bir tür balon oluştuğu ifade edilmiştir. Öte 

yandan EMH modeli ve finansal piyasalar tarafından bazı yatırımcı davranışlarının 
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öğrenilmesiyle mevcut fiyat seviyelerinin rasyonalize edilmeye çalışıldığı ifade 

edilmiştir. 

  

Davranışsal finans ayrıca yeni haberlerin yatırımcılar tarafından belirli bir 

periyot içinde özümsenmesi sonucunda fiyat serilerinin kendi içinde pozitif bir 

korelasyonun oluştuğunu iddia etmiştir. Ancak Malkiel (2003) sözkonusu kısa süreli 

ivmelerin EMH modelini geçersiz kılacağını düşünmenin hata olduğunu, çünkü bu 

ivmelerden yalnızca minimal getiriler sağlanabileceğini, ancak işlem maliyetlerin bu 

getirilerden yüksek olacağını iddia etmiştir.   

 

1.3 Davranışsal Finans 

1.3.1 Genel Bilgi 

 Malkiel (2003) tarafından finansal piyasalarda varlık fiyatlarında ortaya çıkan 

tutarsızlıkların arbitraj ile giderildiği ifade edilmiştir. Ancak yine de bunun anlamı bazı 

yatırımcıların rasyonel olmadığıdır. Dolayısıyla bu yatırımcılar bilişsel ya da duygusal 

faktörlerin etkisi altında karar vermektedirler. Diğer bir deyişle, yatırımcıların riske 

dayalı veya belirsizlik altındaki yatırım kararları, her zaman rasyonel olmayabilir. 

Aksine farklı etkilere maruz kalıp sınırlı rasyonelliğe dayalı olabilir. 

 

 EMH'ye ilişkin sorulması gereken "Yatırımcılar gelen bilgileri mantıklı, etkin, 

düzgün ve düzenli bir şekilde işleyebilirler mi?" sorusudur. Ancak bilişsel psikoloji 

kapsamında Faust (1984) tarafından yapılan çalışmada, insan muhakemesinin aslında 

tahmin edilenden çok daha fazla hataya yatkın olduğu, kompleks sorunlarla 

karşılaşıldığında alanında uzman kişiler ve bilim adamlarının bile hata yaptığı ve sınırlı 

bir değerlendirme kapasitesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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 EMH modelinin temelinde piyasa oyuncularının tamamiyle rasyonel olduğu 

varsayımı yatmaktadır. Davranışsal finans ise piyasa oyuncularının bütünüyle rasyonel 

olamayacağı varsayımı üzerine kuruludur. Bunu yaparken insanların belirsizlik altında 

karar verme mekanizmaları üstüne psikoloji biliminden faydalanmaktadır. Ayrıca 

davranışsal finans psikolojik mekanizmalardan dolayı yatırımcıların bir kısmının 

rasyonel olmadığı varsayımına ek olarak, arbitraj imkanının kısıtlı olduğunu, yani 

rasyonel yatırımcıların rasyonel olmayan yatırımcıların sebep olduğu piyasa 

anomalilerini ortadan kaldıramadığını varsaymaktadır (Barberis & Thaler, 2003, s. 

1053). Bireylerin hepsinin istatistik konusunda uzman olmamasının veya zaman kısıtı, 

hızlı düşünme gibi sınırlamalar olmasının doğal sonucu, bireylerin karar verirken akli 

kısayollara ve göz kararı kurallara (rules of thumb) başvurmalarıdır.  

 

 Belirsizlik altında nasıl karar verildiğine ilişkin ilk çalışma Blaise Pascal  

tarafından yapılmıştır. Pascal katılımcıların bir bozuk para havaya atıldığında yazı 

gelirse 6, tura gelirse 2 Frank ve yazı gelirse 9, tura gelirse 1 Frank kazanabileceği iki 

durumu karşılaştırmış ve hangisinin tercih edilmesi gerektiğini incelemiştir. Birinci 

seçeneğin beklenen getirisi 4, ikincisinin 5 olduğu için, ikinci seçeneğin tercih edilmesi 

gerektiği söylenmiştir (Hens & Meier, 2014, s. 3-4). Benzer şekilde Pascal bahsi 

(Pascal's wager) olarak adlandırılan örnekte ise Pascal tanrıya inanmak ve inanmamayı 

getiri ve tanrının varolma olasılığı açısından karşılaştırmıştır. Pascal tanrının olması 

durumunda tanrıya inanmanın sonsuz getirisi ve inanmamanın sonsuz kaybı olduğu, 

tanrının varolmaması durumunda ise kaybın ve kazancın sınırlı olduğu argümanı ile 

tanrıya inanmanın beklenen getirisinin daha fazla olduğunu iddia etmiştir (Lengwiler, 

2009). 
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 Gustave le Bon (1896), “Kitlelerin Psikolojisi" adlı kitabında bireylerin 

özelliklerinin kitleler içinde kaybolmak suretiyle kitlelere özgü psikolojik özelliklerin 

meydana geldiğini, yani bireylerin hayat şekli, mesleği veya kişisel özellikleri ne olursa 

olsun, kitlelere karıştıktan sonra kollektif bir akıl tarafından bu özelliklerin 

dönüştürülerek normalde birey halindeyken hareket etmediği şekilde hareket ettiğini 

iddia etmiştir. Selden (1912), "Hisse Senedi Piyasalarının Psikolojisi"  adlı eserinde, her 

ne kadar uzun vadede pay fiyatlarının genel hareketi finansal şartların bir sonucu olsa 

da, kısa vadedeki ufak dalgalanmaların aslında kamuoyunun genel havasını yansıttığı ve 

bu durumun bazen altta yatan finansal verilerle açıklanabilecek iken, bazen 

açıklanamayacağını belirtmiştir. Bunun ise herşeyden önce özellikle borsa simsarlarının, 

kendi değerlendirmesinden veya haberin kendisinden ziyade, dedikoduları ya da haberin 

diğer borsa simsarlarının algısında yaratacağı etkiyi esas alarak hareket etmesinden 

kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

 

 Pratt (1964) yaptığı çalışmada paranın fayda fonksiyonun inceleyerek, riski 

toplam varlıkların bir parçası olarak değerlendirmiş ve küçük riskler için riskten 

kaçınma, risk primi ve azalan riskten kaçınma konseptlerine yer vermiştir. 

 

 Festinger (1957) bilişsel uyumsuzluk teorisi ile psikoloji çevrelerini derinden 

etkilemiştir. Bu teoriye göre, insanlar yaptıkları ile düşündüklerinin birbiriyle 

çeliştiğinin farkına vardıkları noktada bilişsel uyumsuzluk yaşayacak ve bu rahatsız 

edici uyumsuzluk sonucunda ya yaptıklarını değiştirmek ya da düşüncelerini 

değiştirmek suretiyle yaptıklarıyla düşündüklerini uyumlu hale getirmek isteyecektir. 

Bir üçüncü yol ise, insanlar hareketlerine ilişkin algılarını değiştirerek yaptıklarını 

rasyonalize edeceklerdir.  
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 Bilişsel uyumsuzluğa ilişkin yapılan bir çalışmada, bütün deneklere çok sıkıcı 

bir iş yaptırıldıktan sonra aslında çalışmada görevli biri olan bir sonraki katılımcıdan 

yapılan işin çok heyecan verici olduğunu söylemesi istenmiştir. Bunun karşılığında 

deneklerin yarısına 1 ABD Doları, diğer yarısına ise 20 ABD Doları (İlgili tarihte 

şimdikinden çok daha değerli) verileceği söylenerek, deney çıkışında yapılan işin ne 

kadar sıkıcı olduğunu bir ölçeğe göre seçmesi istenmiştir. Deney sonucunda genel 

tahminin aksine 1 ABD Doları karşılığında yalan söyleyenlerin 20 ABD Doları için 

yalan söyleyenlere göre, işi daha az sıkıcı buldukları ortaya çıkmıştır. Tam da teorinin 

iddia ettiği gibi 1 ABD Doları'nı alanların 20 ABD Doları alanlara göre, yalnızca 1 

ABD Doları için yalan söyledikleri dikkate alınırsa, daha fazla bilişsel uyumsuzluk 

yaşadığı ve bunun sonucunda düşüncelerine kısmen değiştirerek aslında yapılan işin o 

kadar da sıkıcı olmadığı şeklinde düşüncelerine yön verdikleri ve bu sayede yaşadıkları 

uyumsuzluğu azaltma yoluna gittikleri görülmüştür (Festinger & Carlsmith, 1959). 

 

 Bilişsel uyumsuzluk hayatın her alanında olduğu gibi finans alanında da kendini 

göstermiştir. Örneğin, Drees ve Eckwert (2005) tarafından yapılan "Varlıklarda Bilişsel 

Uyumsuzluktan Kaynaklanan Hatalı Fiyatlama" isimli çalışmada, yatırımcıların seçim 

yaptıkları paylarda, bilişsel uyumsuzluğu azaltmak için, halihazırdaki seçimleri ile 

çelişen nitelikteki bazı bilgi ve haberleri görmezden geldiği bir model kapsamında pay 

senedi fiyatları analiz edilmiş ve yayımlanan bilginin niteliğine bağlı olarak fiyatların 

aşırı veya olması gerekenin altında değerlendiği sonucuna varılmıştır. Bir başka 

çalışmada ise 2007-2008 finansal krizinin nedenlerinin bilişsel uyumsuzluk kapsamında 

incelenmesi gerektiği, çünkü finansal sistemi riske eden işlemleri yapanların aslında 

bunu bildikleri halde bilişsel uyumsuzluklarını azaltmak için davranışlarını rasyonalize 

ettikleri ifade edilmiştir (Barberis, 2013).  
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Ancak şüphesiz ki bu alandaki en önemli eserleri Amos Tversky ve Daniel 

Kahneman vermiştir. Kahneman ve Tversky (1971) yayımladıkları "Küçük Sayılar 

Kuralına İnanç" adlı çalışmasında, insanların bir populasyondan rasgele olarak 

oluşturulan örneklemelerin o populasyonun tam bir temsili varsaydıkları ve bu durumun 

özellikle küçük örneklemelerde daha fazla olduğunu iddia etmiştir. Örneğin havaya 

birkaç defa bozuk para atılması durumunda insanların her bir para atımında toplam yazı 

oranının %50 olması beklentisine göre tahminde bulundukları sonucuna varılmıştır. 

Aynı şekilde "Kumarbaz Aldanması"nın temelinde de bu yanlış anlama yatmaktadır. 

Bozuk para havaya atıldığında, arka arkaya yazı veya tura gibi her ne kadar bir yönde 

sapmalar olsa da, kumarbaz bu sapmaların birbirini etkisizleştirmesini bekleyerek, 

bozuk paranın %50-50 oranında yazı/tura şeklinde tamamiyle adil olmasını beklerken, 

aslında hiçbir bozuk paranın bu kadar adil olamayacağı açıktır. 

 

Kahneman ve Tversky (1972) "Görece Olasılık: Temsiliyet'in Muhakemesi" adlı 

çalışmasında ise ilk ortaya attığı kısayol olan temsiliyet kısayolunu şu örnekle 

açıklamıştır: Anket çalışmasına katılan kişiler altı çocuklu bir ailenin çocuklarının 

cinsiyeti ve doğum sıralamasının olasılığını değerlendirirken, örneğin KEKEEK 

(E:Erkek, K:Kız) sıralamasının gerçekleşme ihtimalini EKEEEE'ye göre çok daha fazla 

görmektedir. Aynı şekilde, kız ve erkek sayıları aynı olmasına rağmen katılımcılar 

KEEKEK ihtimalini EEEKKK ihtimalinden çok daha fazla görmektedir. Dolayısıyla, 

kişiler hızlı karar verirken, örneklemenin temel özelliklerinin ana populasyona 

benzerliğini, yani yukarıdaki örnekte üç erkek ve üç kızlı dağılımın beş erkek ve bir 

kızlı dağılımdan daha muhtemel görmektedirler. Bu beklentinin sebebi ise kişilerin 

örnek özelliklerinin ana populasyonu yansıtması, yani üç erkek ve üç kızın peşpeşe 

doğması yerine daha karışık doğması, bir diğer deyişle daha rasgele görünen 

sıralamanın daha muhtemel görülmesidir.  
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Kahneman ve Tversky (1973) ikinci kısayol olarak mevcudiyet kısayoluna 

ilişkin çalışmalarını yayımlamışlardır. Mevcudiyet kısayolu özetle, kişilerin olasılık 

hesaplarken ya da tahmin yapması gerekirken, aklına daha sık ya da kolay 

getirebildikleri ve dolayısıyla hafızalarında daha fazla yer işgal eden olayların olmasını 

daha muhtemel gördüklerini ifade etmektedir. Sonrasında, Kahneman ve Tversky 

(1974) yeni çalışmalarında kısayolları topluca ele almış ve temsiliyet ve mevcudiyet 

kısayoluna başlangıç noktası ve ayarlama (anchoring ve adjustment) kısayolunu da 

eklemiştir. Bu kısayola göre, kişiler tahmin yaparken öncelikle bir referans noktası esas 

alır ve onun üzerinden ayarlama yaparak nihai tahmini belirtir.  

 

1.3.2 Beklenti Teorisi 

Kahneman ve Tversky’nin (1979) akademik olarak en fazla referans verilen 

eseri "Beklenti Teorisi: Risk Altında Verilen Kararların Analizi" isimli çalışmasıdır. Bu 

çalışmada, yazarlar, uzun süredir geçerliliğini koruyan Beklenen Fayda Teorisi'nin 

gerçeklerle örtüşmediğini, bu teorinin yerine Beklenti Teorisi'nin kullanılması 

gerektiğini, insanların kesin olan sonuçlara nazaran daha düşük olasılıklı sonuçlara 

olması gerekenden daha az değer atfettiklerini, kazançların ve kayıpların karar 

mekanizmalarına etkisinin aynı şekilde olmadığını ifade etmişlerdir.  

 

 Klasik Fayda Teorisi'nde belirsiz bir olaydan beklenen fayda, gerçekleşme 

olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış her bir sonuçtan elde edilecek faydaların 

toplamıdır. Ancak yapılan ampirik çalışmalar iki bulguyu ortaya koymuştur: 1) Bu 

teorinin iddia ettiğinin aksine değeri taşıyan, objenin nihai varlığı değil, kayıp ve 

kazançların kendisidir. 2) Herbir sonucun değeri doğrusal olan olasılık ile değil, karar 

ağırlığı ile çarpılmalıdır (Tversky & Kahneman, 1992, s. 299).  
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 Beklenti Teorisi ampirik çalışmalardan yola çıkarak Beklenen Fayda Teorisi'ne 

alternatif olarak ortaya atılmıştır. Kahneman ve Tversky (1979) tarafından katılımcıların 

üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri olduğu birçok ampirik çalışma örneği 

sunulmuştur. Katılımcılara cevapların isimsiz olacağı, doğru veya yanlış cevabın 

olmadığı ve bireylerin belirsizlik altındaki tercihlerinin incelendiği söylenmiş olup, 

anket şeklinde aşağıdakine benzer sorular sorulmuştur. 

Örnek: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

A) %50 ihtimalle 1000 Şekel ile %50 ihtimalle hiçbirşey 

B) Garantili 450 Şekel 

 

Aylık ortalama hane halkı geliri anket tarihinde 3.000 Şekel civarındadır. 

Beklenen Fayda Teorisi’nde sonuçların faydaları olasılıkları oranında 

ağırlıklandırılırken, yapılan çalışmalar bu varsayımın sistematik şekilde çiğnendiğini, 

insanların kesin sonuçlardan daha fazla fayda sağladığını, kesinlik etkisi (certainty 

effect) olarak adlandırılan bir etki sebebiyle belirsizlik içeren sonuçlara göre kesin 

sonuçlara daha fazla istekli olduklarını göstermiştir.  

 

 Aslında Alais paradox (1953) Beklenti Teorisi’nden çok önce Beklenen Fayda 

Teorisi’ni test etmiştir. Buna göre, katılımcılar iki farklı teste tabi tutulmuş ve 

kazanmak için bir şıkkı seçmeleri istenmiştir.  

Anket 1: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

A) Garantili 100 milyon Frank 

B) %89 ihtimalle 100 milyon Frank, %1 ihtimalle hiçbirşey ve %10 ihtimalle 500 

milyon Frank 
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Anket 2: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

A') %89 ihtimalle hiçbirşey ve %11 ihtimalle 100 milyon Frank 

B') %90 ihtimalle hiçbirşey ve %10 ihtimalle 500 milyon Frank 

 

İlk ankette yer alan A ve B şıklarının ikisi de %89 ihtimalle 100 milyon Frank 

kazanma seçeneğini içermektedir. Eğer bu ihtimali her iki şıktan da çıkarırsak aslında 

ikinci ankette yer verilen A' ve B' şıklarını elde etmiş oluruz. Beklenen Fayda Teorisi'ne 

göre eğer katılımcılar birinci anketteki A seçeneğini B'ye tercih ediyorlarsa, o halde 

ikinci anketteki A' seçeneğini de B' seçeneğine tercih edeceklerdir. Ancak katılımcıların 

büyük çoğunluğunun birinci ankette A şıkkını seçerken, ikinci ankette B' şıkkını 

seçtikleri görülmüştür. Beklenen Fayda Teorisi'ne göre ise katılımcıların anılan çelişkili 

davranışı sergilemesi beklenmez.  

 

 Kahneman ve Tversky (1979) ise, Alais paradoksuna benzer, ancak daha düşük 

getiriler ile ilgili örnekler vermişlerdir. 

Problem 1: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-2: Birinci Problem’in Sonuçları 

A %33 olasılıkla  2.500 Şekel B %100 olasılıkla  2.400 Şekel 

 %66 olasılıkla  2.400 Şekel   

 %1 olasılıkla  0   

Katılımcı Sayısı 72   

Sonuç %18  %82 

 

Problem 2: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-3:İkinci Problem’in Sonuçları 

A %33 olasılıkla  2.500 Şekel B %34 olasılıkla  2.400 Şekel 

 %67 olasılıkla  0  %66 olasılıkla  0 

Katılımcı Sayısı 72   

Sonuç %83  %17 
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 Burada ikinci problem aslında Beklenen Fayda Teorisi kapsamında, birinci 

problemden %66 olasıkla 2.400 Şekel eksiltmek suretiyle elde edilmiş şıklardan 

oluşmaktadır. Ancak Alais paradoksuna benzer şekilde aynı katılımcılar farklı tercihte 

bulunmaktadırlar.  Benzer bir örnek aşağıda yer almaktadır. Bu örneklerde 

katılımcıların 3.000 Şekel kazanma olasılığını %75 artırdığımızda, kesinlik etkisi 

sebebiyle 4.000 Şekel kazanma olasılığını %60 artırmaktan daha etkili olmuştur. 

 

Problem 3: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-4: Üçüncü Problem’in Sonuçları 

A %80 olasılıkla  4.000 Şekel B %100 olasılıkla  3.000 Şekel 

 %20 olasılıkla  0   

Katılımcı Sayısı 95   

Sonuç %20  %80 

 

Problem 4: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-5: Dördüncü Problem’in Sonuçları 

A %20 olasılıkla  4.000 Şekel B %25 olasılıkla  3.000 Şekel 

 %80 olasılıkla  0   

Katılımcı Sayısı 95   

Sonuç %65  %35 

 

Katılımcıların çoğu Beklenen Fayda Teorisi'ne göre birbiriyle çelişen bir yol 

izlemiştir. Öte yandan, aşağıdaki örnekler ise parasal olmayan değerler için de kesinlik 

etkisini göstermektedir. 

 

Problem 5: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-6: Beşinci Problem’in Sonuçları 

A %50 ihtimalle 3 haftalık 

İngiltere, Fransa ve İtalya 

turu 

B %100 ihtimalle bir haftalık İngiltere 

turu 

Katılımcı Sayısı 72   

Sonuç %22  %78 
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Problem 6: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-7: Altıncı Problem’in Sonuçları 

A %5 ihtimalle 3 haftalık 

İngiltere, Fransa ve İtalya turu 

B %10 ihtimalle bir haftalık İngiltere 

turu 

Katılımcı Sayısı 72   

Sonuç %67  %33 

 

Bir sonraki iki problemde kazanma ihtimali yüksek iken, yani muhtemel iken, 

katılımcıların kazanılan miktardan ziyade kazanma olasılığının yüksek olduğu seçeneği 

tercih ettiği, ancak kazanma olasılığı düşükken, yani yalnızca çok düşük oranda 

kazanma ihtimalinin var olduğu durumda, katılımcıların kazanma olasılığının 

yüksekliğinden ziyade kazanılan miktarın yüksek olduğu seçeneği tercih ettiği 

gösterilmiştir. 

Problem 7: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-8: Yedinci Problem’in Sonuçları 

A %45 olasılıkla  6.000 B %90 olasılıkla  3.000 

 %55 olasılıkla  0  %10 olasıkla 0 

Katılımcı 66   

Sonuç %14  %86 

 

Problem 8: Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

Tablo 1-9: Sekizinci Problem’in Sonuçları 

A %1 olasılıkla  6.000 B %2 olasılıkla  3.000 

 %99 olasılıkla  0  %98 olasıkla 0 

Katılımcı 66   

Sonuç %73  %27 

 

Bu çerçevede, kişilerin yüksek ihtimalli kazanç veya düşük ihtimalli kayıp 

durumlarında riskten kaçan, yüksek ihtimalli kayıp veya düşük ihtimalli kazanç 

durumlarında riskli bir tavır izledikleri öne sürülmüştür (Kahneman & Tversky, 1979).  

 

 Beklenti Teorisi'nde her bir olayın değeri o olayın karar ağırlığı ile çarpılır. 

Karar ağırlığı ise olasılık olmayıp, değişik olasılıklara göre yapılan subjektif 
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tercihlerden elde edilir. Örneğin bir parayı havaya atarak oynayacağımız bir iddiada 

kazanma olasılığımız %50 iken, karar ağırlığımız π(0.50)'dir. Burada π subjektif tercihi 

göstermektedir. Ancak Beklenti Teorisi kapsamında bu durumun karar ağırlığının 

%50'den az olması beklenir. Eğer Beklenen Fayda Teorisi doğru olsaydı p=olasılık 

π(p)=p olurdu. İnsanların düşük ihtimalli yüksek kazançlara veya düşük ihtimalli büyük 

kayıplara daha fazla ağırlık vermesi aslında sırasıyla piyango bileti veya sigorta primi 

olarak görülebilir. Buna göre, π artan p'ye bağlı bir fonksiyon olup, π(0)=0 ve 

π(1)=1'dir. Bu durumda karar ağırlığı, kişilerin tercihlerindeki değişimin olayların 

olasılıklarındaki değişimine olan duyarlılığını göstermektedir (Kahneman & Tversky, 

1979). 

Grafik 1-1: Beklenti Teorisi’ne Göre Olasılık-Karar Ağırlığı İlişkisi 

 

 

Eğer v(.) fonksiyonunun değeri gösterdiğini kabul edersek, değerin kayıp ve 

kazançlar karşısındaki davranışı aşağıdaki gibidir. 

Grafik 1-2: Beklenti Teorisi’ne Göre Değer Fonksiyonu Grafiği 
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 Değer Fonksiyonu grafiğinden de görüleceği üzere, değer fonksiyonu kazançlar 

için konkav iken kayıplar için konveks bir şekil almaktadır. Yani kayıplar için 

kazançlardan daha dik bir yol izlemektedir. Ayrıca değer fonksiyonu doğrusal olmayan 

bir yol izlemekte, düşük olasılıklı olaylara olması gerekenden fazla değer biçerken, 

yüksek olasılıklı olaylara olması gerekenden az değer biçmektedir. 

 

1.3.3 Kümülatif Beklenti Teorisi 

 Kahneman ve Tversky (1992) Beklenti Teorisi”ni bir adım daha ileri götürerek 

Kümülatif Beklenti Teorisi’ni ortaya atmıştır. Kahneman ve Tversky Kümülatif 

Beklenti Teorisi'ne yer verdikleri çalışmasında, belirsizlik altında karar mekanizmasını 

gösterecek ideal modelin birçok ampirik çalışma ile doğruluğunun kanıtlandığını iddia 

ettiği aşağıdaki bulguları karşılaması gerektiğini ifade etmiştir. 

 

Çerçeveleme etkisi: İnsanlara aynı problem farklı şekillerde sunulduğunda, tercihlerin 

ve karar mekanizmasına ilişkin psikolojik prensiplerin ayarlanabilir şekilde değiştiği 

görülmektedir. Örneğin ünlü "Asya Hastalığı" deneyinde, katılımcılara ABD'nin asya 

hastalığına karşı hazırlık yaptığı ve bu hastalığın ülkede 600 kişiyi öldürmesinin 

beklendiği söylenmiş ve bu hastalıkla mücadele amacıyla iki program arasından seçim 

yapmaları istenmiştir.  

Tablo 1-10: Asya Hastalığı Deneyi’nin Sonuçları 

Pozitif Çerçeve Negatif Çerçeve 

A programının kabul edilmesi halinde tam 

200 kişinin hayatı kurtulacatır. 

C programının kabul edilmesi halinde tam 400 

kişi hayatını kaybedecektir. 

B programının kabul edilmesi halinde üçte 

bir olasılıkla 600 kişinin hayatı kurtulacak 

ancak üçte iki olasılıkla hepsi ölecektir. 

D programının kabul edilmesi halinde üçte bir 

olasılıkla kimse ölmeyecek ancak üçte iki 

olasılıkla hepsi ölecektir. 

 

 Pozitif çerçevede soru sorulan katılımcıların %72'si A programını, kalan %28'i 

ise B programını seçmiştir. Negatif çerçevede soru sorulan katılımcıların %78'i D 

programını, kalan %22'si ise C programını seçmiştir. Aslında bütün seçenekler 
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birbiriyle aynıdır ve sonuçta 200 kişinin hayatı kurtulacaktır. Ancak pozitif çerçevede 

hazırlanan sorularda katılımcılar kesin seçenekleri seçerek risk almaktan kaçınırken, 

negatif çerçevede sunulan sorularda katılımcılar kesin seçenek yerine risk almayı tercih 

etmektedir (Tversky & Kahneman, 1981, s. 453). 

 

 1999 yılında yapılan bir çalışmada, daha önce yapılan 43 ampirik çalışmanın 

verileri alınmış, 200 pozitif ve 192 negatif çerçevede sunulan anket çalışmaları 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, pozitif çerçevede sunulan anketlerde toplam 

katılımcıların %60’ının riskten kaçınma davranışı sergilerken, negatif sunulan 

anketlerde %60’ının risk aldığı görülmüştür (Kuhberger, Schulte-Mecklenbeck, & 

Perner, 1999).  

 

 Kişilerin benimsediği genel çerçeve kısmen sorunun nasıl sunulduğundan, 

kısmen de kişilerin inançları, düşünceleri ve geçmiş tecrübelerinden etkilenmektedir. 

Örneğin, öğleden sonrasını at yarışı oynayarak geçirmiş ve 140 ABD Doları kaybetmiş 

bir kişiyi düşünelim. Bu kişi şu anda 15'e 1 getiri olasılığıyla 10 ABD Doları daha bahis 

oynamayı düşünmektedir. Bu süreç, karar vericinin aldığı referans noktasına göre iki 

şekilde sonuçlanabilir. Birincisi karar vericinin referans noktası nötrdür ve bahis sonucu 

ya 140 ABD Doları kazanacaktır ya da 10 ABD Doları kaybedecektir. Diğer seçenek ise 

karar verici bu bahsin sonunda ya kazanıp eski zararını telafi edip nötr hale gelecektir ya 

da 150 ABD Doları birden zarar edecektir. Beklenti Teorisi'ne göre ikinci seçenekte 

kişiler daha fazla risk almaya meyilli olacaklardır. Referans noktasını her kayıptan sonra 

başa almayan kişiler daha fazla oynamaya devam edeceklerdir. Zaten genel gözlemler 

de bu şekildedir (Tversky & Kahneman, 1981, s. 456). 
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 Çerçeveleme etkisine ilişkin birçok çalışma yapılmış olsa da bu çalışmalar 

genelde bu sürecin nasıl işlediğinden ziyade sonuçlarına odaklanmış ve bilişsel süreç 

kısmını kara kutu olarak görmüşlerdir. Bunun sonucunda ise bireyler bu tür irrasyonel 

davranışın tuzağına nasıl düştüğü sorusunun cevabı eksik kalmıştır. Bu kapsamda 

Gonzales ve diğerlerinin (2005) yaptığı çalışmada 15 katılımcının karar verirken beyin 

röntgenleri çekilmiştir. Sonuçta, karar sürecinde beyinde aktifleşen alanlardan yola 

çıkılarak, pozitif çerçevede sunulan bir sorunda katılımcıların kesin seçeneği seçerken 

gösterdikleri bilişsel çabanın riskli kazancı seçerken gösterdiği çabadan çok daha az 

olduğu görülmüştür. Yani kesin kazancı seçmenin bilişsel maliyeti alternatifine göre 

düşüktür. Öte yandan negatif çerçevede sunulan bir sorunda ise, kesin kaybın seçilmesi 

durumundaki bilişsel çabanın riskli kaybın seçilmesi durumunda gösterilen çaba kadar 

fazla olduğu ifade edilmektedir. Yani kesin kaybı seçmenin yarattığı 

memnuniyetsizlikten kaynaklanan duygusal bir maliyetin olduğu tahmin edilmektedir. 

Bundan dolayı kayıp durumlarında iki seçeneğin de bilişsel maliyeti yüksektir. 

 

Doğrusal olmayan tercihler: Allais Paradoksu'nda da gösterildiği üzere, %99 ile %100 

olasılık arasındaki farkın bireylerin tercihleri üzerine etkisi, %10 ile %11 arasındaki 

farkın etkisi ile aynı değildir. Dolayısıyla olasılıkların tercihlere etkisi doğrusal olarak 

ilerlemez. Machine (1987) yaptığı çalışmada Beklenen Fayda Teorisi'ndeki doğrusal 

tercih varsayımının ihlal edildiğini ve kayıtsızlık eğrilerinin paralel olmadığını gösteren 

geçmiş akademik çalışmalara yer vermiştir. 

 

Kaynak bağımlılığı: İnsanların kesin olmayan olaylar üzerine tercih yapması yalnızca 

olayın ne kadar belirsiz olduğu ile ilgili değil, aynı zamanda olayın kaynağı ile de 

ilgilidir (Tversky & Kahneman, 1992, s. 298). Yapılan çalışmalarda, insanların olayların 

olmasına atfettikleri olasılıklar aynı olsa bile, kendilerini bilgili saydıkları bir alanda 
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iddiaya girmeye daha fazla eğilimleri olduğu, hatta bunun için fazladan prim bile 

ödemeye razı oldukları gözlemlenmiştir. Yani insanların belirsiz olaylar üzerine iddiaya 

girmesi yalnızca olayın olma olasılığı ve tahminin kesinliğine bağlı olmayıp, ayrıca 

insanların o olaya ilişkin kendilerini ne kadar bilgi sahibi gördükleri ile de alakalıdır 

(Heath & Tversky, 1991). 

 

Risk arama: Her ne kadar genel ekonomik analizlerde bireylerin riskten kaçındığı 

varsayımı yapılsa da, iki durum bunun istisnasıdır. Birincisi bireyler olasılığın beklenen 

getirisi yerine çok düşük ihtimalle kazanılacak büyük ödülü tercih ederler. İkincisi ise 

bireyler kesin kayıp ile büyük ihtimalle çok daha büyük kayıp arasında kaldıklarında 

risk alma eğilimindedirler (Tversky & Kahneman, 1992).  

 

Kayıptan kaçınma: Bireylerin kayıp ve kazanç ihtimallerinden doğan fayda veya fayda 

kaybı simetrik değildir (Kahneman & Tversky, 1979). 

  

Kahneman ve Tversky (1992), daha önce ortaya attıkları Beklenti Teorisi'nde iki 

önemli sorun olduğunu ifade etmiştir. Birincisi bu teori stokastik baskınlık varsayımını 

her zaman sağlayamamaktadır. İkincisi ise mevcut haliyle çok fazla sayıda sonuç içeren 

olaylar için geçerli değildir. Belirsizlik altında karar verme aslında rasgele değişkenler 

arasında tercih yapmaktır. Rasyonel bireyler, beklenen faydalarını maksimize edecek 

şekilde bu rasgele değişkenleri seçerler. Ancak burada esas sorun bireylerin fayda 

fonksiyonunun bilinmesindeki zorluktur. Bu yüzden bireylerin fayda fonksiyonun ortak 

noktalarını esas almak en yararlı yol olacaktır. Buna göre, bireyler daha fazla getiriyi 

daha az getiriye ve daha az riski daha çok riske tercih etmektedirler. Birinci dereceden 

stokastik baskınlık özetle, anılan varsayımlar kapsamında bireylerin fayda 

fonksiyonundan bağımsız olarak, stokastik olarak büyük olanı, yani bireylerin tercih 
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etmesi beklenen seçeneği; ikinci dereceden stokastik baskınlık ise daha az riskli olanı, 

yani risk sevmeyen bireylerin tercih etmesi beklenen seçeneği ifade etmektedir 

(Wolfstetter, 1999, s. 149-164).   

 

Bu sorunların çözümü olarak ise Quiggin (1982) tarafından risk altında ve 

Schmeidler (1989) tarafından belirsizlik altında karar vermeye ilişkin ortaya atılan 

sıraya bağlı ya da kümülatif fonksiyondan faydanılabilmesinin ve Beklenti Teorisi'nin 

her bir olasılığını ayrı ayrı dönüştürmek yerine bütün kümülatif dağılım fonksiyonunu 

dönüştürecek şekilde geliştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. İşte Kümülatif 

Beklenti Teorisi bu şekilde ortaya çıkmıştır (Tversky & Kahneman, 1992, s. 299-300). 

Grafik 1-3: Kümülatif Beklenti Teorisi’ne göre Olasılık-Karar Ağırlığı İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen karar ağırlığı grafiği hem kazanç hem de kayıp 

ihtimallerine ilişkin durumu göstermektedir. Buna göre düşük olasılıklı durumlar 

beklenen fayda teorisine göre olması gerekenden fazla ağırlıklandırılırken, orta veya 

yüksek olasılıklı durumlar olması gerekenden az ağırlıklandırılmaktadır. Bu grafiklerin 

hem içbükey hem de dışbükey olduğu kısımlar vardır ve buna göre düşük olasılık 

düzeylerinden orta düzeyde olasılıklara gittikçe insanlar olasılık değişimlerine karşı 

K
ar

ar
 A

ğ
ır

lı
ğ

ı 
W

 (
p

) 

Olasılık (p) 



33 

 

daha duyarsızlaşmaktadırlar. Ayrıca %5 ve %95 aralığındaki olasılıklar için hem 

bireysel hem de toplam veri setini güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Her ne kadar 

kazançlar (W+) ve kayıplar (W-) için ağırlıklandırma fonksiyonları çok yakın olsa da 

kazançlar için daha eğimlidir. Buna göre, orjinal Beklenti Teorisinde kazançlar için 

riskten kaçınma eğilimi kayıplar için risk alma eğilimi ile aynı iken, bu versiyonda 

kazançlar için riskten kaçınma eğilimi kayıplar için risk alma eğiliminden daha fazladır. 

1.3.4 Diğer Ampirik Çalışmalar 

 Thaler (1980) yaptığı çalışmada ekonomi teorisinin tüketicilerin faydalarını 

rasyonel bir şekilde maksimize etmeye dayandığını, bu teorinin tüketicilerin yalnızca 

nasıl davranması gerektiğini değil, halihazırda nasıl davrandığını da açıklama iddiasında 

olduğunu, ancak tüketicilerin aslında bir çok durumda ekonomi teorisi ile çelişen 

şekilde hareket ettiğini ve beklenti teorisinin daha iyi bir alternatif olduğunu iddia 

etmiştir. Aynı çalışmada, alternatif maliyetin, batık/gömülü maliyetin (sunk cost), 

pişmanlığın ve mülkiyet etkisinin (endowment effect) tüketici davranışlarını nasıl 

etkilediğini, örneğin mülkiyet etkisi sebebiyle insanların sahip oldukları varlıklara 

olması gerekenden daha fazla değer biçtiklerini somut olaylarla açıklamıştır. Thaler 

(1985) bireylerin karar verirken şirketlere benzer bir şekilde akılsal muhasebe yoluyla 

karar verdiklerini ve bu muhasebe ile ekonomi teorisinin her zaman uyuşmadığını iddia 

etmiştir.  

 

 Shiller (1981) ve LeRoy and Porter (1981) borsalardaki volatilitenin sistematik 

olarak kâr payı, kârlılık gibi temel göstergelerin veya yeni haberlerin gerektirdiğinden 

fazla olması sorunsalı üzerine eğilmişlerdir. Shiller, geleceğe dair kâr paylarına ilişkin 

belirsizliğin uzun vadede üssel büyüyen mevcut kâr paylarının standart sapması ile 

ölçüldüğünün varsayılması durumunda, borsadaki volatilite seviyesinin geleceğe dair 

kâr paylarına ilişkin haberlerin gerektirdiğinden 5 ila 13 kat aralığında daha fazla 
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olduğunu belirtmiştir. LeRoy and Porter da benzer şekilde temel göstergelerin yüksek 

volatiliteyi açıklamakta yetersiz kaldığını ifade etmiştir.  

 

 De Bondt and Thaler (1985) yatırımcıların haberlere ve yeni bilgilere fazla 

reaksiyon gösterdiğinin zaten birçok çalışmada gözlemlendiğini belirtmek suretiyle bu 

fazla tepkinin sistematik olarak piyasa düzeyinde karşılığının olup olmadığını 

sorgulamış, yaptıkları çalışma ile 36 aylık periyotlarda haberlerden dolayı daha önce 

kaybettiren payların daha önce kazandıran paylara oranla ortalama %25 fazla 

kazandırdığını, dolayısıyla piyasa düzeyinde haberlere fazla reaksiyon gösterme 

durumunun varolduğunu ifade etmişlerdir. Yaari (1987) Beklenen Fayda Teorisi’nin 

içine riskli olasılıkları da hesaba katacak şekilde Beklenti Teorisini de entegre etmek 

suretiyle İkili Teoriyi (Dual Theory) ortaya atmıştır. Samuelson ve Zeckhauser (1988) 

tüketiciler için her zaman bir statüko alternatifinin, yani hiçbirşey yapmamanın veya 

eski tercihi devam ettirmenin mümkün olduğunu belirtmiş ve bu çerçevede yaptıkları 

çalışma ile bireylerin karar verirken önemli oranda statüko yönünde karar verdiklerini 

ifade ederek, statüko ön yargısını ortaya atmışlardır. Bu önyargının doğurduğu 

sonuçlardan biri ise teorilerin bu önyargıyı dikkate almaması sebebiyle gerçek dünyayı 

olduğundan daha değişken tahmin etmeleridir. Kahneman, Knetsch and Thaler (1990) 

mülkiyet etkisi, riskten kaçınma ve statüko önyargısının genel ekonomi teorisi için 

anomali teşkil ettiğini, yapılan çalışmaların bu anomalilerin etkisini gözler önüne 

serdiğini ve bu anomalilerin genel ekonomi teorisinin içine entegre edilmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Kahneman ve Tversky (1991) başlangıç noktasına dayalı tüketici 

tercih teorisini ortaya atarak, tercihlerin referans noktasına göre şekillendiğini ve 

kayıpların kişilerin tercihleri üzerinde kazançlardan çok daha fazla etkiye sahip 

olduğunu iddia etmişlerdir.  
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 Raquel Fernandez and Dani Rodrik (1991) yararlı görülmesine rağmen 

ekonomik bir çok reformun neden uygulanmadığı sorusuna yanıt aramış ve bunun 

sebeplerinden birinin reformun uygulanmasından yarar sağlayan ve zarar gören 

tarafların belirli olmamasına, böylece belirsizliğin statüko önyargısının etkisiyle 

reformların uygulanmamasına yol açtığını ifade etmişlerdir. Lakonishok, Shleifer and 

Vishny (1994) değer stratejilerinin, yani kâr payı, kârlılık gibi temel göstergelere göre 

fiyatları görece düşük olan pay senetlerinin portföye alınması stratejilerinin piyasanın 

üstünde getiri sağladığı konusunda akademisyenler arasında kısmen bir uzlaşma olsa da 

bu stratejilerin neden piyasanın üstünde getirdiği konusunda tartışmanın devam ettiğini 

belirterek, yaptıkları çalışmada bunun sebebinin bu stratejilerin daha riskli olmasından 

değil, anılan stratejilerin optimal olmayan davranış sergileyen diğer yatırımcıların 

zaafından faydalanması olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

 Mehra ve Prescott (1985) 1889-1978 arasında pay senetlerinin ortalama reel 

getirisinin %7 iken, hazine bonolarının getirisinin %1'den az olmasından yola çıkarak 

"Pay Senedi Primi Çelişkisi (Equity Premium Puzzle)" terimini finansal literatüre 

kazandırmışlardır. Benartzi ve Thaler (1995) sözkonusu pay senedi primi çelişkisini 

davranışsal finans konsepti ile açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre, ilk olarak 

yatırımcıların riskten kaçınma eğilimleri yüksektir, yani kazançlarına göre kayıplara 

daha fazla duyarlıdırlar. İkinci olarak yatırımcılar portföylerine sanılandan çok daha 

fazla bakmaktadırlar, bu durum ise zarardan kaçınma güdüsünün etkisini artırmaktadır. 

Bu ikisini birleşimi ise miyopik zarardan kaçınma olarak adlandırılmıştır. Bu sebeple 

göreli olarak getirisi az olmasına rağmen hazine bonolarına olan ilgi fazladır. Bu 

çalışmada pay senedi primi çelişkisindeki getiri oranlarının Beklenti Teorisi kapsamında 

olması gerektiği gibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Grinblatt, Titman and Wermers'nin 

(1995) menkul kıymet yatırım fonlarının stratejilerini analiz etmek suretiyle yaptıkları 
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çalışmada, momentum stratejisi kapsamında bu fonların geçmiş fiyat hareketlerine 

bakarak, bu fonların pay senetlerini seçme eğiliminde oldukları ve pay alım satımını 

sürü şeklinde eş zamanlı yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Chan, Jegadeesh and 

Lakonishok (1996) piyasaların yeni bilgilere olması gerekenden daha az düzeyde 

reaksiyon gösterdiklerini ve yeni bilgilerin özümsenip fiyatlara yansımasının yavaş 

olduğunu iddia etmiştir.  

 Bikhchandani, Hirshleifer and Welch (1998) başkalarının geçmiş davranışlarının 

gözlenmesiyle yapılan öğrenme fenomeninin finansal krizler gibi diğer türlü 

açıklanamayan birçok sürü davranışını açıklayabileceğini, insanların birbirinin 

davranışlarından etkilendiğini ifade etmişlerdir. Barberis, Shleifer and Vishny (1998) 

borsalarda biri kârlılık rakamlarına gösterilen düşük reaksiyon, diğeri ise bir seri iyi 

veya kötü habere gösterilen aşırı reaksion olmak üzere, iki ayrı olguyu açıklama amaçlı 

yeni bir yatırımcı duyarlılığı modeli ortaya koymuşlardır.  

 

 Daniel, Hirshleifer and Subrahmanyam (1998) yatırımcıların edindikleri özel 

bilgilere olan aşırı güveni ile yatırımlarının başarısını kendisine addetme önyargısına 

dayanarak piyasalardaki aşırı ve yetersiz reaksiyonu açıklamaya dönük bir model ortaya 

koymuşlardır. Camerer and Lovallo (1999) psikoloji alandaki çalışmalara dayanarak 

insanların yapabildikleri ve yapabilecekleri konusunda çok iyimser olduklarını 

belirtmiştir. Buna göre insanların büyük çoğunluğu, araç kullanma ve geleceğe dair 

maddi beklentiler gibi konularda kendilerini belirli bir ölçünün üstünde sınıflama, uzun 

ömür gibi konularda kendilerini ortalamanın üstünde görme eğilimlerine sahip olup, bu 

durum rekabetçi piyasalara girişi önemli bir şekilde artırmaktadır.  

 

 Wermers (1999) yatırım fonlarının 1975’ten 1994’e kadar gerçekleştirmiş 

olduğu işlemleri incelemiş ve bu fonların sürü şeklinde hareket edip etmediği ile sürü 
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etkisinin pay fiyatlarına yansıyıp yansımadığı sorularına cevap aramıştır. Bu çalışmada, 

yatırım fonlarının ortalama pay senetlerinde çok fazla sürü şeklinde hareket etmese de 

özellikle küçük şirketlerin paylarında sürü hareketinin gözlemlendiği ve sürü şeklinde 

alımların yapıldığı pay senetlerinin, süre olarak satımın yapılan pay senetlerine göre 6 

aylık periyotta %4 daha fazla getiri sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Brown, Wei ve 

Wermers (2011) kurumsal yatırımcı işlemlerinin piyasaları istikrarsızlaştırabildiğini, 

1994-2006 yılları arasında yatırım fonlarının analistlerin önerilere doğrultusunda toplu 

hareketlerinin fiyatları etkilediğini, analist tavsiyelerinde yer verilen değerlendirmelere 

ilişkin konsensusun arttığı oranda sürü şeklinde hareketin de arttığını ortaya 

koymuşlardır.  

 

 Shleifer (2000) davranışsal finans modelleriyle EMH modelini karşılaştırdığı 

kitabında, EMH’nin birçok anomaliyi açıklamakta yetersiz kaldığını, öte yandan 

davranışsal finans modellerinin değere dayalı pay senetlerinin üstün performansı, pay 

senedi primi bilmecesi ve varlık fiyatlarındaki balon gibi birçok anomaliyi 

açıklayabildiğini ve bu modellerin EMH modelinden daha iyi olduğunu ileri sürmüştür. 

 

  Barberis, Huang and Santos (2001) yatırımcıların elde ettikleri faydanın 

yalnızca tüketimden değil, aynı zamanda malvarlıklarının değerindeki dalgalanmalardan 

kaynaklandığı, yatırımcıların riskten kaçınma düzeylerinin geçmiş performanslarına 

bağlı olduğu bir model ortaya koyarak, aşırı volatilite, pay senedi getirileri gibi bir çok 

olguyu bu model ile açıklamaya çalışmıştır. Bu geçmiş performansa dayalı modelde, 

geçmiş kazançlar sonucu yatırımcılar daha az riskten kaçınırken, geçmiş kayıplar 

sonucu daha fazla riskten kaçınmaktadırlar. 
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1.3.5 Kısayollar Ve Önyargılar 

1.3.5.1 Kısayollar Ve Önyargıların Psikolojik Temelleri 

 İnsanlar akli süreçler ile anlaması zor, aşina olmadıkları, bir şekilde "egzotik" 

bir alana ait gördüğü "şeyleri", o alandan çıkararak kendisine daha yakın, daha 

kullanışlı, tehditkâr olmayan bir alana koyar, bir nevi "şeyler" arasında ilişki kurarak 

tanımaya çalışır. İnsanlar önce olaylara, nesnelere bakarak bilinmeyeni mevcut 

bildikleri ile anlamaya çalışır ve karşılaştırırlar. Bu süreçte insanlar bilinmeyeni 

parçalara böler, bunlar arasındaki ilişkilere bakar, sonra tekrardan bütünleştirir ve 

karşıtının özellikleri ile anlamaya çalıştığı özellikleri karşılaştır ve ayrıştırırlar. 

İnsanoğlu farklı nesneleri ya da elementleri ilişkilendirerek tecrübe eder ve hatırlar 

(White, 1978, s. 5). Örneğin tarihçilerin geçmişteki olayları anlatırken olayları 

yorumlayarak hareketli bir resim veya hikaye gibi süreçleri yorumlamaları beklenir. Bu 

yüzden tarihi olayların kendisinde her zaman tarihçilerin anlattığından daha fazla bilgi 

vardır. Bu çerçevede tarihçiler olayları anlatırken gereksiz gördüğü kısımlara değinmez, 

açıklama gerektiren kısımlarda ise kendince akla uygun açıklamalar getirir (White, 

1978, s. 51). 

 

 İnsanlar hikâyeleri sever. İnsanlar özetlemeyi, basitleştirmeyi, meselelerin 

boyutlarını azaltmayı sever. Bu ise öyküsel aldanmaya (narrative fallacy) yol 

açmaktadır. Aldanma kısmı ise insanların ham gerçeklerden ziyade, kısa hikâyelere ve 

yorumlamalara eğilim göstermesinden kaynaklanmaktadır. Öyküsel aldanma insanların 

bir dizi, açıklama içermeyen gerçeğe bakıp, onlar arasında mantıklı bir ilişki kurmasına 

yardımcı olur. İnsanların bu gerçekler arasında kurduğu bağlantı ve getirdiği 

açıklamalar bu gerçekleri birbirine bağlar ve ortaya çıkan bu resim dünyayı daha 

anlamlı, anlaşılır hale getirir. Bu durum ise tehlikeli bir şekilde insanların olayları 
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anladığına ilişkin algılarına olan güvenini yanlış bir şekilde artırmaktadır (Taleb, 2007, 

s. 62-64).  

 

 Bu çerçevede, bireyler istatiksel olasılık, belirsizlik gibi karmaşık muhakeme 

gerektiren durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, bu durumları daha basit, 

anlamlandırılabilir sorunlara indirgemeye meyillidir. Bunun için de akli kısayollar 

kullanırlar. Akli kısayol özetle belirsizlik altında riskli kararlar verilirken bireylerin 

kullandığı genel ve basit kurallardır. Diğer bir deyişle, akli kısayollar bizi varmak 

istediğimiz yere daha az bilgiyle daha hızlı götüren, ancak hata ihtimalini artıran geçmiş 

tecrübelere dayalı kestirme yollardır (Ricciardi, 2008, s. 19). Örneğin, birçok durumda 

bir olayın sonucunu tahmin etmek için geçmişteki bütün sonuçları toplam olay sayısına 

oranlamaya gerek kalmadan, yeterli bir yaklaştırma ile çıkarım yapılabilir (Plous, 1993). 

  

Akli kısayollar davranışsal finans için önemli bir araştırma alanı olmuş ve bu 

alanda birçok ampirik çalışma yapılmıştır. Örneğin, insanların sahip oldukları 

önyargıları gözardı etme eğiliminde iken, başkalarınınkini görme eğiliminde oldukları 

çok karşılaşılan bir durum olup, yapılan birçok bilimsel çalışma ile de desteklenmiştir 

(Pronin, Gilovich, & Ross, 2004). Yani insanlar kendilerini, başkalarına kıyasla 

önyargılara daha kapalı görürler. Bunun kaynağında ise insanların kendi içsel 

gözlemlerinden gelen bilgilerin güvenilirliğine verdiği değer ve önemin 

başkalarınınkinden daha fazla olmasıdır. Buna içsel gözlem aldanması denmektedir. 

İnsanlar kendilerini değerlendirirken kendi eylemlerine değil, içsel gözlemlerine 

dayanan bilgileri kullanırken, başkalarını değerlendirirken onların eylemlerine ilişkin 

bilgileri kullanmaktadırlar. Bu ayrışma bilgiye erişimden kaynaklanmamakta olup, 

insanlar başkalarının içsel gözlemlerine erişim imkanına sahip olduklarında dahi bu 

durum devam etmektedir (Pronin, Berger, & Molouki, 2007).  
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 Yapılan çalışmalar katılımcıların tercihlerini nasıl yaptığına ilişkin kendi içsel 

gözlem kapasitesinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda katılımcıların  

a) Ortamda tercihlerine etkileyen önemli bir uyarıcının varlığının farkında 

olmadığı,  

b) Seçim yaptıklarının farkında olmadığı veya  

c) Uyarıcının seçimlerini etkilediğinin farkında olmadığı  

 sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcılardan tercihleri ile ilgili geri bildirimde 

bulunmaları istendiğinde ise bu bildirimlerin gerçek ve doğru bir içsel gözleme 

dayandığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Onun yerine bu bildirimlerin iddia edilen 

uyarıcı ya da gerekçenin yapılan tercihe dönük mantıklı bir sebep olabilme düzeyine 

göre veya mantıksal çıkarım ile şekillendiği görülmüştür. Yani insanlar genelde kendi 

bilişsel süreçlerini doğrudan gözlemleyememektedir. Öte yandan ortamdaki uyarıcının 

aşikar ve sebep sonuç ilişkisine uygun veya az sayıda olduğu durumlarda insanların 

verdiği cevaplar ve uyarıcı tipi örtüşmektedir. Yani insanlar tecrübe ettikleri olaydan 

bağımsız olarak akla en yatkın sebeplere ilişkin muhakeme yaparak geri bildirimde 

bulunmaktadırlar (Nisbett & Wilson, 1977, s. 231).  

 

 Yapılan bir deneyde, bir mağazada katılımcılardan 4 adet külotlu çoraptan en 

kalitelisini seçmeleri istenmiştir. Katılımcılara külotlu çorapların aslında birebir aynı 

olduğu söylenmemiştir. Külotlu çoraplar kapıdan itibaren soldan sağa eşit aralıklı 

dizilmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde çorapların pozisyonunun katılımcıların tercihleri 

üzerinden önemli etkisi olduğu görülmüştür. Katılımcıların %12'si en soldakini, %17'si 

soldan ikincisini, %31'i soldan üçüncüsünü ve %40'ı en sağdakini, yani en son 

gördüğünü en kaliteli çorap olarak seçmiştir. Sonrasında, katılımcılara gerekçeleri 

sorulduğunda, birçoğu çorapların örgüsünü, dokusunu, düzlüğünü, işçiliğini veya 
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yumuşaklığını işaret etmiştir. Toplamda tercih sebebi olarak 80 gerekçe ortaya 

koyulmuş ancak hiçbir katılımcı çorapların dizilişini, yani görece olarak daha sonra 

görülen çorabın daha fazla seçileceğini gerekçe olarak göstermemiştir. Hatta 

katılımcılara çorapların dizilişinin tercihlerini etkilediği ifade edildiğinde, yalnızca bir 

katılımcı bu durumu kabul etmiştir (Nisbett & Wilson, 1977, s. 243-244). 

 

1.3.5.2 Risk Algısı 

 1960'lardan itibaren algılanan risk kavramı özellikle tüketicilerin davranışlarını 

açıklamak için kullanılmıştır. Bu kapsamda algılanan risk, bir mal veya hizmetin 

alımından kaynaklanan, tüketicilerin varolduğuna inandığı risk olup, bu riskin gerçekte 

olup olmaması ikincil niteliktedir (Ricciardi, 2008). Agılanan risk tüketicinin satın alma 

işlemini gerçekleştirerek satın alma ile arzu ettiği sonucu ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin 

belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik ürünün kendisinden kaynaklanabileceği 

gibi, ürünün markasındandan, satın alınan yerden veya telefonla alma gibi satın alma 

türünden de kaynaklanabilir (Cox & Rich, 1964, s. 33). Peter ve Tarpey (1975), 

tüketicilerin aldığı risk konusunda daha önce ortaya atılan riskin finansal, sosyal, ürün 

performansı, fiziksel, psikolojik ve yeterli zaman/uygunluk boyutlarına ek olarak, 

algılanan riske göre algılanan getiri kavramını, yani Modern Portföy Teorisi'ne paralel 

şekilde risk ve getiri arasındaki ilişkiyi de eklemiştir. 

 

 Öte yandan bireylerin algıladıkları riskler mutlak olmayıp, subjektif 

görünmektedir. Örneğin soldaki sıcak su, sağdaki buzlu su ve ortadaki ılık su dolu 

olmak üzere üç adet kova düşünelim. Eğer sol elimizi sıcak suda, sağ elimizi ise soğuk 

suda bir dakika süreyle tutup, sonrasında iki elimizi de ortada kovaya soktuğumuzda, 

sol elimiz çok soğuk hissederken sağ elimiz çok sıcak hissedecektir. İşte risk algısı 

diğer algılar gibi görecedir. Bireylerin algıları doğası gereği karşılaştırmaya dayanır ve 
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ekonomik rasyonellik herkes için mutlak bir algı gerektirdiği durumlarda bile görecelik 

mevcuttur (Weber, 2004, s. 164-165). 

 

1.3.5.3 Başlıca Kısayollar Ve Önyargılar 

1.3.5.3.1 Genel Bilgi 

 Kısayollar geleneksel rasyonel tercih modellerinden sapmalara sebep olan 

içgüdüsel muhakeme süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda bu sapmalar 

bilişsel süreçlerle ilgili olarak yorumlansa da sonradan duygusal faktörleri de içerecek 

şekilde genişletilmiştir.  

 

 Simon'a (Simon, 1955, s. 101) göre insanların özellikle hesaplama ve tahmin 

alanlarındaki bilişsel sınırlarının olması, onların karar verirken teorik modellerde 

farzedilen rasyonel davranış şekillerinde hareket etmelerine engel olup, davranışları en 

iyi ihtimalle rasyonel davranışa kabaca ve basitleştirilmiş bir yakınsama şeklinde ortaya 

çıkar. Dolayısıyla insanlar karar verirken mutlak rasyonel olmayıp, her zaman 

faydalarını maksimize etmek yerine faydalarının tatmin edici bir seviyenin üstüne 

çıkmasını yeterli görmektedir. Buradan hareketle "Sınırlı Rasyonellik (Bounded 

Rationality)" terimi ortaya çıkmıştır. Sınırlı rasyonellik kavramının "Arama” (Search) 

ve "Yeterli Tatmin Sağlama” (Satisficing) gibi iki temel özelliği vardır. Burada "Yeterli 

Tatmin Sağlama” terimi tatmin etme (Satisfying) ve yeterli olma (Sufficing) 

kelimelerinin birleşiminden türetilmek suretiyle ortaya atılmıştır. Kişiler tercihlerini 

yaparken bu özellikleri karşılayacak seçenekleri aramaktadırlar. Bu süreçte kişiler 

aramanın marjinal maliyeti ve getirisini tahmin ederek ilerledikleri için fayda 

maksimizasyonu şart değildir. Bu yüzden kişilerin seçenekler için minimum arzu ettiği 

seviye vardır. İşte bu seviyeyi sağlayan seçenek bulunduğu noktada arama sonlandırılır. 
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Bu seçme işlemi yeterli tatmin sağlayıcı süreç olarak isimlendirilir (Simon, 1978, s. 

356).  

 

 Kısayolların insanların kısıtlı kaynaklarla çok fazla sayıda iş ile uğraşması 

sonucu bir nevi gereklilikten doğduğu düşünülmektedir. Bu yüzden bir görüşe göre 

kısayollar insanlar için çok karmaşık olan optimal istatistiksel prosedürlerin kusurlu 

versiyonları olarak görülmekle birlikte, diğer bir görüşe göre kısayollar temel psikolojik 

mekanizmalarla birlikte evrilerek çevreye uyum sağlayan dinamik metotlardır 

(Goldstein & Gigerenzer, 2002, s. 75).  

 

 Haug ve Taleb (2010) opsiyon simsarlarının en azından 1902 yılından bu yana 

akli kısayolllar ve bir takım ayarlamalarla opsiyon fiyatlaması yaptıklarını, standart 

sapmayı farklılaştırarak normal dağılımın kuyruk ve eğimini değiştirdiklerini, aslında 

Black-Scholes-Merton modelinin halihazırda kullanılan yöntemlerin ekonomi teorisine 

uygun hale getirilmesinden başka birşey olmadığını ve bu modelin ortaya atıldığı 

1973'ten sonra bile opsiyon simsarlarının eski kısayollar ile fiyatlamalarına devam 

ettiklerini iddia etmiştir. 

 

 Kısayollar çoğu zaman doğru sonuçlara ulaştırsa da, bazen sistematik hatalara 

sebep olabilmektedir. Önyargılar ise belirli bir şekilde hata yapmaya olan eğilim olarak 

tanımlanır (Howard & Yazdipour, 2014, s. 288). Kısayolların kullanılmasının birçok 

sebebi vardır. Örneğin kişilerin sorunlar karşısında çözüm yolunu bilememesi, 

kaynaklarının kısıtlı olması, zaman yetersizliği veya bilgi eksikliği bunlardan bazılarıdır 

(Schwartz, 2010, s. 58). Literatürde birçok kısayol ve önyargı bulunmakla birlikte, 

bunlardan en önemlilerine aşağıda yer verilmektedir. 
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1.3.5.3.2 Mevcudiyet  

 Mevcudiyet kısayolu, daha önce de değinildiği üzere, ilk olarak Tversky ve 

Kahneman tarafından ortaya atmıştır. Buna göre, hatırlaması veya geri çağırması kolay, 

daha güncel, daha iyi sunulmuş bilgilerin bireylerin kararları üzerindeki etkisi daha 

fazladır ve bireyler belirsizlik altında karar verirken bunların gerçekleşme olasılığını 

olması gerekenden daha muhtemel şeklinde yorumlamaktadırlar. Bu yüzden bireyler 

kararlarını aklına daha kolay gelen bilgiler üzerine oluştururlar. Daha fazla duygusal 

etki yaratan aktiviteler, aşırı odaklanma gerektiren görevler veya daha güncel olan 

olaylar aklımıza daha kolay gelir. 

 

 Örneğin bir kişi bir tanıdığının geçirdiği kalp krizinden sonra orta yaşlı insanlar 

arasında da kalp krizinin yaygın olduğunu düşünebilir. Aslında daha sık karşılaşılan 

olaylar daha kolay ve hızlı akla geleceği için, yani olasılığı daha fazla olduğu için 

mevcudiyet kısayolu yararlı olmakla birlikte bu kısayolu etkileyen tek etken frekans 

değildir. Örneğin yapılan bir çalışmada katılımcılara birinde daha tanınmış erkeklerin 

yer aldığı, öbüründe ise daha tanınmış kadınların yer aldığı iki liste okunmuş ve bu 

listelerde kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha fazla olduğu sorulmuştur. 

Katılımcıların hatalı bir şekilde daha tanınmış erkeklerin olduğu listede erkeklerin, daha 

tanınmış kadınların olduğu listede ise kadınların daha fazla sayıda olduğu şeklinde 

cevap verdikleri görülmüştür (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127).  

 

 Diğer bir etken ise olayın birey üzerindeki etkisidir. Yanan bir evi görmenin 

gazetede bir evin yandığı haberini okumaktan daha fazla aklımızda yer işgal edeceği 

aşikârdır. Trafik kazalarını görmemizde de benzer bir durum vardır. Aynı zamanda 

neyin nasıl aklımıza geleceği de önemlidir. İnsanlardan "r" harfi ile başlayan kelime 

yazmalarını istediğimizde, üçüncü harfi "r" olan kelimeleri yazmalarını istediğimiz 
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duruma göre çok daha fazla kelime yazacaklardır. Bir diğer husus ise gözümüzde 

canlandırabildiğimiz durumların riski daha fazla olur. Örneğin karşılaşabileceğimiz 

birçok olumsuz durumu hayal edebildiğimiz bir dağ gezisine çıkarken, riski olduğundan 

fazla algılayabiliriz. Bunun dışında aynı anda olan olaylar arasında mevcudiyet kısayolu 

nedeniyle insanların sebep sonuç ilişkisi kurma eğiliminde olduğu gözlemlenmiş ve 

buna yanıltıcı korelasyon denmiştir (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127-1128). 

Örneğin Chapman ve Chapman (1967) tarafından yapılan bir çalışmada klinik tedavi 

uzmanlarına akıl hastalarının çizimleri ve akıl hastalarına ilişkin konulan teşhisler 

sunulmuştur. Bunun sonucunda bu uzmanların akıl hastalarının farklı şekillerde göz 

çizmek gibi yaptıkları çizimlerle, paranoya gibi akıl hastalarına koyulan teşhisler 

arasındaki birlikteliği, hiçbir bilimsel temele dayanmadan olduğundan çok daha sık 

zannettikleri, aksine veri sunulduğunda bile anılan önyargıyı kabul etmekte 

zorlandıkları gözlemlenmiştir.  

 

 Bu kısayolun diğer bir örneği ise birçok insanın uçaktayken yaşadığı endişe ve 

korkunun araba ile giderken hissettiklerine kıyasla daha fazla olmasıdır. Uçağa 

binmekle ilgili kamuoyunda sıkça görülen bu endişenin en önemli sebeplerinden biri ise 

medya organlarının meydana gelen, belki de çok nadir olan uçak kazalarına geniş yer 

ayırmasıdır. Bu ise bireylerin uçak yolculuklarının getirdiği riske ilişkin algısını 

çarpıtmakta, arabada iken kendilerini daha güvende hissetmektedirler. Ayrıca araba 

kullanırken bireyler durumu tamamiyle kontrol ettiği algısına kapılmaktadırlar. 

Bireylerin uçak yolculuğunu arabaya kıyasla daha riskli görmeleri aslında geleneksel 

karar teorisi ve finans teorisi ile çelişmektedir. Aslında güvenliğe ilişkin istatiksel 

bilgiler çerçevesinde rasyonel bireylerden beklenen davranış şekli, birçok ölümlü 

kazanın meydana geldiği araba yolculuğuna kıyasla uçak yolculuğunu daha az riskli 

görmeleridir (Ricciardi, 2008, s. 96). 
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 İnsan doğasındaki mevcudiyet kısayolunun farkında olmanın ortak yapılan 

birçok projenin sağlıklı ilerlemesine ve özellikle evlilik kurumunun devamına da 

olumlu etkisi vardır. Yapılan bir çalışmada eşlere "Evi düzenli tutmada/çöpleri 

çıkarmada/sosyal çevreniz ile yeni ilişkiler başlatmada v.b. sizin katkınız yüzde kaçtır?" 

şeklinde sorular sorulmuştur. Tahmin edileceği üzere eşlerin kendi katkılarını tahmin 

ettiğinde toplam sonuç %100'ün üzerinde çıkmıştır. Bunun ana sebebi mevcudiyet 

kısayoludur çünkü her iki eş de kendi katkılarını diğer eşin katkılarına göre çok daha net 

hatırlıyor ve kendi yaptığı işler ile iş yapma sıklığı, diğer eşin yaptığı işlere nazaran 

muhakemesinde daha fazla yer işgal ediyor. Anılan deney yalnızca kişinin kendi 

çıkarlarına hizmet eden sonuçlar için yapılmamış, kişilerin eşleriyle olan tartışmalarının 

ortaya çıkmasında kendi negative katkılarının ne kadar olduğu şeklindeki olumsuz 

durumlar için de, olumlu sonuçlara göre daha düşük bir seviyede de olsa, eşlerin kendi 

olumsuz katkılarını abarttığı görülmüştür. Ekip çalışması yapan takımın üyelerinin 

kendi katkılarının yeterince kıymetinin bilinmediği hissiyatına kapılmalarının sebebi de 

mevcudiyet kısayoludur (Kahneman D. , 2011, s. 131).  

 

1.3.5.3.3 Temsiliyet 

 Kişilerin risk algısını etkileyen diğer önemli unsur temsiliyet kısayoludur. Buna 

göre insanlar olayların veya nesnelerin benzerliklerine bakarak, çok az bir veri veya 

bilgi setiyle genel ve kapsamlı sonuçlar çıkarma eğilimindedirler. Yani insanlar nesne 

veya kişilerin birkaç özelliğine bakarak, onları bir sınıfa dahil edip genellemeler 

yapmaktadırlar (Ricciardi, 2008, s. 100).   

 

 Temsiliyet kısayolunun en basit örneği insanların bir takım özelliklere bakarak 

birbirlerini iyi veya kötü diye sınıflamalarıdır. İnsanlar bunu yaparak kolaylık ve hız 
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kazanırken, aslında çok daha karmaşık olan realiteyi gözardı etmiş olmaktadırlar. 

Benzer şekilde yatırımcılar şirketleri bir takım kısıtlı özelliklere bakıp iyi veya kötü 

şeklinde sınıflandırabilmektedirler. Örneğin olumsuz sonuçlar açıklayan birbirinden 

farklı iki şirket, yatırımcılar tarafından basite indirgenerek gelişme potansiyeli olmayan, 

kötü yönetime sahip kötü şirket kategorisinde değerlendirilebilir (Eaton, 2000, s. 5).  

 

Karşıt yatırım stratejileri de tam da bu kısayoldan faydalanmak için 

kullanılmaktadır. Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1994) yaptıkları çalışmada karşıt 

yatırım stratejisinin neden işe yaradığını açıklama amacıyla geçmişte iyi performans 

sergileyip gelecekte de aynı şekilde hareket etmesi beklenen parlak şirket payları ile 

geçmişte zayıf performans gösterip gelecekte de bu şekilde devam etmesi beklenen 

gözden düşmüş şirket paylarının, yani değere dayalı şirket paylarının fiyat hareketlerini 

incelemiştir. Geçmiş performans göstergeleri olarak ise cirodaki artış, gelir durumu, 

nakit akışları; beklenen performans olarak ise fiyat kazanç oranı esas alınmıştır. Bu 

çalışmada, gözden düşmüş şirketlerin parlak şirketlerden daha fazla riskli olmamalarına 

rağmen, pay getirilerinin daha iyi olduğu, bunun sebebinin ise parlak şirketlerin geçmiş 

performansını gelecekte sürdüremedikleri ve yatırımcıların ise bu şirketlerin getirilerini 

geçmiş performanslarına bakarak devamlı olarak fazla tahmin ettikleri sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla yatırımcılar şirketlerin geçmiş performansına göre bazı 

özelliklerinin iyi oluşundan hareketle iyi yatırım yaptıklarını düşünmüşlerdir. 

 

 De Bondt (1993) tarafından yapılan çalışmada ise iki ana sonuca ulaşılmıştır. 

Bireyler geleceğe dair varlık fiyatlarını geçmiş trendlere dayanarak tahmin 

etmektedirler. İkinci olarak ise bireyler geleceğe dair fiyat tahminlerinde ihtiyatlı 

davranmakta, bir nevi korunma amaçlı tahminler yapmaktadırlar. Örneğin büyük bir 
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fiyat artışı bekleniyorsa, gelecek fiyatlarının subjektif olasılık dağılımı sola yatık 

oluşmakta, yani bireyler fiyat artışından sonra düşüşü beklemektedirler. 

 

 Dhar ve Kumar (2002), yaptıkları çalışmada 62.387 hanehalkının 1991-1996 

yılları arasında gerçekleştirdikleri işlemleri incelemiş, bunun sonucunda karşıt yatırım 

ve momentuma dayalı stratejileri takip eden yatırımcılar olmak üzere iki farklı yatırımcı 

grubu tespit etmiştir. Buna göre, karşıt yatırımcılar aylık en yüksek ve en düşük 

fiyatlardan önemli derecede etkilenirken, momentum yatırımcıları ise son dönemde 

daha yüksek getiri sağlayan paylara yatırım yapma eğiliminde olup, geçmiş fiyat 

hareketini geleceğe dair hareketin göstergesi saymışlardır. 

 

 Busenitz ve Barney (1997), 124 girişimci ile 95 şirket yöneticisinin katılımıyla 

yaptıkları çalışmada bu iki grubun (Girişimciler ve şirket yöneticileri) karar verme 

süreçlerinde aşırı güven ve temsiliyet kısayollarının ne derece etkili olduğu 

karşılaştırmışlardır. Her iki grubun kararlarında da bu iki kısayol etkili olmakla birlikte, 

bu kısayolların girişimci grubun kararlarında çok daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Hatta bu çalışmada bu kısayollar olmasa idi, bir çok girişim kararının 

gerçekleşmeyeceği, girişimcilerin rasyonel ve optimal karar verebilmek için bütün ilgili 

bilgileri toplamayı beklemeleri halinde, girişimcilik fırsatının çoktan sona erebileceği, 

bu sebeple bazen iyi girişmcilerin iyi yönetici olamayacağı iddia edilmiştir. 

 

1.3.5.3.4 Referans Noktası ve Ayarlama 

 Belirsiz miktarları tahmin etmek için kullanılabilecek stratejilerden biri, kişinin 

bildiği bir bilgiden hareketle kabul edilebilir seviyeye kadar ayarlama yapmasıdır 

(Epley & Gilovich, 2006, s. 311). Örneğin yapılan bir çalışmada, katılımcıların 

huzurunda çarkıfelek döndürülmek suretiyle bir sayı belirlenmiş ve Birleşmiş 
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Milletler'deki Afrikalı ülkelerin yüzdesel oranının çarkıfelekte belirlenen rakamdan 

yüksek olup olmadığı sorulmuş, sonrasında ise cevabı yüzdesel olarak tahmin etmeleri 

istenmiştir. Bu çerçevede yüksek rakamla başlayanların görece olarak yüksek bir oran 

tahmin ederken, düşük rakam ile başlayanların düşük bir oran seçtikleri görülmüştür. 

Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı ülkelerin oranı sorusuna çarkıfelekte belirlenen 10 ve 

65 ile başlayan gruplar sırasıyla %25 ve %45 cevaplarını vermişlerdir. Ayrıca doğru 

tahmine daha fazla ödül verilmesi de bu kısayolun etkisini ortadan kaldıramamıştır 

(Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128).  

 

 Referans noktası yalnızca katılımcılara bir başlangıç noktası verildiğinde olmaz. 

Ayrıca katılımcılar tahminlerini eksik kalmış bir dizine dayandırdıklarında da olur. 

Örneğin lise öğrencisi iki gruba, 5 saniye içerisinde çarpma işleminin sonucunu tahmin 

etmeleri söylenmiştir. Birinci gruba sayılar 8x7x6x5x4x3x2x1 şeklindeki gibi büyükten 

küçüğe sunulurken, ikinci gruba 1x2x3x4x5x6x7x8 şeklindeki gibi küçükten büyüğe 

sunulmuştur. Birinci grup için medyan tahmin 2.250 iken ikinci grup için 512'dir. 

Dolayısıyla büyük sayılarla başlayan grup çok daha büyük bir sonuç tahmin etmiştir 

(Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128-1129). Bireyler tarafından referans noktasına göre 

ayarlama süreci, kompleks bir problemle karşılaştıklarında başlangıç noktası seçme ve 

sonrasında ise bu noktayı ayarlarak nihai karara varma şeklinde ortaya çıkar. Hammond, 

Keeney, ve Raiffa (1998) yaptıkları deneylerde, referans noktasına göre ayarlamaya 

ilişkin katılımcılara iki soru sormuştur.  

- Türkiye'nin nüfusu 35 milyon kişiden fazla mıdır? 

- Türkiye'nin nüfusu sizce kaçtır? 

 Bunun sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun birinci soruda verilen 35 

milyon rakamından etkilenerek ikinci soruyu cevapladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca ilk 

sorudaki 35 milyon yerine 100 milyon değeri kullanıldığında, katılımcıların ikinci 
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soruya verdiği cevapların da arttığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç farklı gruplarla yapılan 

deneylerde de değişmemiştir. 

1.3.5.3.5 Aşırı Güven 

 Aşırı güven gerek finansal piyasalarda gerekse hayatın diğer alanlarında 

karşımıza çıkan en yaygın davranış şekillerinden biridir. Genel olarak yanlış ayarlama 

ve ortalamadan daha iyi olmak şeklinde iki türü vardır. Yanlış ayarlamada miktar olarak 

yapılan tahmine fazla güvenme mevcuttur. Ortalamadan daha iyi olmak ise insanların 

kendi kişisel özelliklerini ve bilgilerini değerlendirirken, kendilerinin ortalamadan daha 

iyi oldukları ön yargısına sahip olmalarını ifade eder (Glaser & Weber, 2010, s. 242). 

Örneğin, yapılan bir çalışmada, ABD'li öğrencilerin %88'i ve İsveç'li öğrencilerin 

%77'si kendilerinin ortalama (medyan) birinden daha iyi araba kullandıklarını 

belirtmişlerdir (Svenson, 1981). 

 

 Graham ve Harvey (2001) ABD'deki şirketlerin finans müdürlerinden oluşan bir 

panelden periyodik olarak pay senedi piyasalarındaki risk primlerini ve volatilite 

düzeyini tahmin etmelerini talep etmiştir. Bir yıllık tarihsel getirilere göre, finans 

müdürlerinin varyansı olması gereken seviyenin çok altında tahmin ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Benzer şekilde DeBondt (1998), yatırımcıların fiyat varyanslarına göre 

güven aralığını çok dar tuttuklarını ifade etmiştir.  

 

 Diğer bir örnek olan Fischhoff, Slovic ve Lichtenstein (1977) tarafından yapılan 

çalışmada ise insanların verdikleri cevaplardan emin oldukları halde ne sıklıkla yanlış 

cevap verdikleri sorusuna cevap aranmıştır. Bu çerçevede, katılımcıların sıklıkla emin 

oldukları cevabın yanlış olduğu, aşırı güven sergiledikleri, hatta bunun için paralarını 

riske attıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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 Öte yandan aşırı güven ve bunun derecesi birçok etmene bağlıdır. Örneğin aşırı 

güven seviyesi cinsiyete, kültüre, bilgi düzeyine, uzmanlığa ve benzeri faktörlere bağlı 

olarak değişmektedir (Glaser & Weber, 2010, s. 247-250). 

1.3.5.3.6 Aşinalık 

 Finansal piyasalardaki birçok yatırımcının pay senetleri veya tahvillerle ilgili 

bütün halka açık bilgilere erişme imkanı vardır. Özellikle internet gibi teknolojik 

gelişmelerden sonra bu bilgilere ulaşım hem kolay hem de anlıktır. Bu çerçevede bütün 

yatırımcıların aynı anda aynı bilgileri değerlendirdikleri varsayılır. Ancak yine de 

yatırımcıların kendi ülke veya bölgelerine ait yatırım araçlarına daha fazla yatırım 

yapma eğiliminde oldukları, yani aşina olduğu yatırım araçlarını seçtikleri 

gözlemlenmektedir (Beracha & Skiba, 2014, s. 560) Aşinalık önyargısı hem lokal hem 

de uluslararası bağlamda incelenmiş ve sırasıyla bu önyargılar lokal eğilimi ve 

memleket eğilimi (home bias) olarak adlandırılmıştır.  

 

 Coval ve Moskowitz (1999) fon yöneticilerinin merkezi bulundukları çevreden 

olan şirketlere yatırım yönünde eğilim gösterdikleri sonucuna ulaşmıştır. Heath ve 

Tversky (1991, s. 26) insanların bilgisiz veya cahil olduklarını düşündükleri alanlarda 

değil, kendilerini yeterli bilgi düzeyi veya uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri 

alanlarda iddialı davrandıklarını, bu durumun ise insanların neden portföyünü 

çeşitlendirmenin avantajından vazgeçerek aşina oldukları bir kaç küçük şirkete 

odaklandıklarının açıklaması olabileceğini ifade etmiştir. Lui, Strong ve Xu (1999) fon 

yöneticilerinin ABD, İngiltere, Kıta Avrupası ve Japonya’ya ilişkin görüşlerine ilişkin 

bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada çıkan sonuç, katılımcıların kendi ülkelerine veya 

bölgelerine yönelik bekledikleri getirilerin diğerlerine göre daha olumlu olduğu 

yönündedir. Ayrıca katılımcıların aşinalık düzeyi arttıkça getiri beklentisinin arttığı, öte 

yandan varyans tahminlerinin ise azaldığı gözlemlenmiştir.  Wang, Keller ve Siegrist 
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(2011), İsviçre’de yaşayan Almanca konuşan 1.249 katılımcı ile finansal enstrümanlara 

ilişkin risk algısı çalışması yapmıştır. Bu katılımcılara 20 yatırım ürünün olduğu bir 

anket sunulmuş ve nihai analiz, belirli kriterlere göre kabul edilen 494 katılımcının 

cevaplarına göre yapılmıştır. Buna göre insanlar daha kolay anlayabildikleri yatırım 

enstrümanlarını daha az riskli görmektedir. Dolayısıyla risk algısı ile bilgi düzeyi 

yüksek oranda ilişkilidir. Ayrıca katılımcılar memleket eğilimi göstermiş ve 

memleketlerindeki gayrimenkul yatırımlarının risk düzeyini olması gerekenden daha 

düşük olarak yorumlamışlardır. Bu durumun ise aşinalık önyargısından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

Çeşitlendirmenin yararlarına rağmen aşinalık önyargısının yatırımcılar arasında 

yaygın olmasının muhtemel sebeplerine ilişkin birçok görüş ortaya atılmıştır. Bu 

görüşler özetle aşağıdaki gibidir. 

 Belki de en popüler açıklama asimetrik bilginin varlığıdır. Yatırımcılar aşina 

oldukları enstrümanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu için bu araçların 

riskini daha az görürken, diğer araçlar hakkında bilgi eksiklikleri olduğu için 

bunların riskini olması gerekenden daha fazla görürler. 

 Yatırımcılar lokal varlıklara yatırımı lokal risklere karşı bir koruma 

mekanizması olarak görebilmektedirler. Örneğin yatırımcıların kendi 

ülkelerindeki varlıkların getirileri o ülkelerdeki enflasyon oranı ile yüksek 

oranda korelasyona sahip olabilir. Benzer şekilde kur riskine karşı yatırımcılar 

lokal varlıkları tercih edebilmektedirler. Her ne kadar vadeli sözleşmelerle de 

koruma sağlanabilirse de bu korume, maliyetleri artırıcı bir etki yapar. 

 Lokal varlıkların alım satım işlem maliyetleri daha düşük olabilir. 
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 Portföyü çeşitlendirmenin lokal piyasalarda işlem gören çok uluslu şirketler 

aracılığıyla yapılma ihtimalinden dolayı çeşitlendirmeye ihtiyaç duyulmaması 

olabilir. 

 

Öte yandan yatırımcıların neden bu şekilde davrandıkları hususunda birçok 

davranışsal açıklama da mevcuttur. Yatırımcılar asimetrik bilgi fazlasına sahip 

olmadıkları durumlarda bile aşina oldukları varlıkların fiyat hareketlerini tahmin 

konusunda kendilerine olması gerekenden daha fazla güvenebilmektedir. Ayrıca 

yatırımcılar pişmanlık duyabileceği korkusuyla zarar etme ihtimalini minimize etme 

amacıyla kendilerine yabancı varlıklara yatırımdan kaçınmaktadırlar. Bu varlıklardan 

yüksek getiri elde etme ihtimali de olmakla birlikte yatırımcılar tarafından potansiyel 

zararlar kârlara göre daha fazla ağırlıklandırıldıkları için pişmanlık riski ağır 

basmaktadır.  Diğer psikolojik sebepler ise, sosyal kimlik, vatanseverlik veya 

çalışanların kendi şirketlerine yatırım yapma eğilimleri olarak sayılabilir (Foad, 2010, s. 

284-290). 

1.3.5.3.7 Sürü Psikolojisi 

 Sürü davranışı bireylerin yatırım kararlarında bir lideri ya da sürüyü izlemesi ile 

ortaya çıkar. Bu davranışın devamlı olması halinde artan oranda basamaklı fiyat artışları 

(cascade) meydana gelir ve varlık fiyatlarında balonlar oluşur (Rizzi, 2014, s. 444). Sürü 

davranışı yatırımcıların bilgileri aynı olmasa bile potansiyel kazancın benzer olduğu 

durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda yatırımcılar ya birbirleri ile iletişim halinde 

olmakta ya da birbirlerinin hareketini gözlemlemektedirler. Burada önemli olan 

yatırımcıların yatırım kararlarını nasıl belirlediğidir. Her birey kendi analizi sonucu 

bunu yapabilse bile bu çok zaman alan ve maliyetli bir süreçtir. Bu yüzden mantıklı 

alternatif ise başkalarına ve başkalarının sahip olduğu bilgiye güvenmektir 

(Bikhchandani, Hirshleifer, & Welch, 1998, s. 152-153).  
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 Sürü davranışının varlığına ilişkin farklı ülkelerde bir çok ampirik çalışma 

yapılmıştır. ABD’de yapılan çalışmada kurumsal yatırımcıların pay fiyatlarına etkisi 

incelenmiştir. Buna göre vergiden muaf fonların yöneticilerinin bir payı alması ve 

satması durumunda, portföy yöneticilerinin %52,7’si aynı çeyrek içinde benzer işlem 

yaparken, %47,3’ü ise tersini yapmaktadır  (Lakonishok, Shleifer, & Vishny, 1992). 

Wermer (1999), küçük şirketlerin paylarının büyüklerinkine göre daha fazla sürü 

etkisine maruz kaldığını, ayrıca sürü etkisinin al yönünde olduğu payların sürü etkisinin 

sat yönünde olduğu paylardan sonraki altı ayda %4 oranında daha fazla getiri 

sağladığını gözlemlemiştir. Güney Kore’de yapılan çalışmada ise, bireysel 

yatırımcıların kurumsal yatırımcılara göre; yerleşik olmayan yatırımcıların ise 

yerleşiklere göre sürü şeklinde çok daha fazla hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır 

(Kim & Wei, 1999).  

 

 Diğer bir çalışmada ise 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının pay kapanış fiyatlarının incelenmesi neticesinde, 

sürü davranışının yaygın olduğu, özellikle piyasalardaki risk algısının arttığı 

dönemlerde bu davranışın daha da etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Akinsomi, 

Coşkun, & Gupta, 2016). Keynes’in (1936) borsaları jürilerin en güzel olanı değil, diğer 

jüri üyelerinin en güzel olduğunu düşündüğü adayı seçtiği güzellik yarışmasına 

benzetmesi EMH öncesi yaygın olan piyasaların irrasyonel sürü davranışları ile 

yönetildiği inancının bir göstergesidir.  

 

 Sürü davranışı rasyonel ve irrasyonel sürü davranışı olarak ikiye ayrılır. 

İrrasyonel sürü davranışı yatırımcı psikolojisi ile alakalı olup, bu davranış tipinde 

özellikle varlık fiyatlamalarında olmak üzere rasyonel biçimde açıklanması güç birçok 
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olgu vardır. Rasyonel sürü davranışında ise ortaya atılan modeller başlıca üç faktöre 

dayanmaktadır. Ödüle dayalı modellerde (Karşılığa dayalı modeller) bir piyasa 

oyuncusunun davranışı sonucu ödüllendirilmesi diğer oyuncularında benzer davranışı 

göstermesine sebep olur. Müşterilerin zor durumda olan bankalara akın ederek 

paralarını çekmek istemesi buna bir örnektir. Ana aracı modellerinde (Repütasyona 

dayalı modeller) ise piyasalarda bilgi eksikliği olduğu zaman portföy yöneticileri kendi 

repütasyonlarını korumak için ya değerlendirmeye tabi tutulmama amacıyla sürüde 

saklanmayı ya da sürünün ivmesinden faydalanarak kalitelerini kanıtlama amacıyla 

sürüye katılmayı tercih etmektedirler. Şelale modellerinde (Bilgiye dayalı modeller) ise 

sonradan durumu gören oyuncular önceki oyuncuların hareketlerinden çıkarım yaparak 

kendi sahip oldukları bilgileri görmezden gelip, sürüyü takip etmeye karar verirler 

(Devenow & Welch, 1996) (Bikhchandani & Sharma, 2000).  

1.3.5.3.8 Etkilenme  

  İnsanlar etkilenmeyi iyi olma veya kötü olma şeklinde bilinçli veya bilinçsiz 

olarak bir hissetme tecrübesi ve bir uyarıcının olumlu ya da olumsuz olarak algılanması 

şeklinde görürler. Uyarıcı dışsal bir nesne veya olay olabileceği gibi hatıralar gibi içsel 

de olabilir. Öte yandan "etkilenme", daha çok kısa süreli, yoğun ve sebebe dayalı olan 

"duygu" kavramından farklıdır. Aynı zamanda "etkilenme" kavramı, düşük yoğunluklu, 

belirli bir sebebe veya uyarıcı faktöre dayanmayan, birkaç dakika olabileceği gibi 

haftalarca da sürebilen "ruh hali" ile de karıştırılmamalıdır. Etkilenme kavramı duygular 

gibi çok açık sebepleri gerektirmezken, ruh hali gibi de sebepsiz veya dolaylı değildir 

(Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 2007). Zajonc'e (1980, s. 155) göre, her algı 

bir etkilenme içerir. İnsanlar bir eve bakarken yalnızca bir ev görmezler. Onlar güzel ev, 

çirkin ev, gösterişli ev görürler. Etkilenme her zaman bilişsel sürece etki ederken, bunun 

tersi doğru değildir. Yani henüz uyarıcıyı ve uyarıcının özelliklerini bilinmezken dahi, 

bir canlının bir uyarıcıya karşı ilk reaksiyonu etkilenme şeklinde olabilir. İnsanlar 
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sevdiği arabaları alıp, cazip bulduğu iş ve evleri seçerken, yaptığı tercihleri neden 

yaptığı sorusuna verecek cevaplar aramaktadırlar. "Neden bu ev?" veya "Neden bu 

araba?" şeklinde soru sormayı ihmal etmeyen başkalarını ikna edecek şekilde 

kendilerine gerekçeler yaratırlar. İnsanlar aslında ne sevdiğini bildiği için kendilerini 

ikna etmeye ihtiyacı yoktur. İnsanların aklındaki bütün görseller çeşitli derecelerde 

etkilenme ile işaretlidir. Bu şekilde oluşan etkilenme havuzundaki bütün bilgiler, 

bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde negatif veya pozitif olarak işaretlenir. Bu işaretlerin 

yoğunluğu da farklılık gösterir. İnsanlar karar verirken bu etkilenme havuzuna danışırlar 

(Slovic, Peters, Finucane, & MacGregor, 2005). 

 

 Bireylerin hissettiklerinin riske etkisi bilinen bir gerçektir ve bununla ilgili 

ampirik çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin Slovic (1987) kamuoyunun neden nükleer 

güce karşı olduğuna konusunda yaptığı ve algılanan riski etkileyen etmenleri analiz 

ettiği çalışmasında, uzmanlar ile uzman olmayanların risk algılarının çok farklı 

olduğunu, uzmanların risk algısının yıllık ölüm oranları gibi teknik bilgilere dayanırken, 

uzman olmayan kişilerin algısının istatistiklerle alakalı olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Slovic halktan olmayan kişilerin risk algısını belirleyen üç faktör öngörmüştür. Bu 

faktörler korku riski (Dread risk), bilinmezlik riski (Unknown Risk) ve toplumsal ve 

kişisel maruz kalma riski (Societal and Personal Exposure Risk) olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu faktörler arasından uzman olmayan kişilerin risk algısı ve düzenleme yapılması 

isteği ile en yüksek korelasyona sahip olanın korku riski olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

durum ise radyasyona ilişkin olarak uzmanlardan farklı olarak kamuoyunun neden 

nükleer santrallerin röntgen cihazlarından daha riskli algıladığını açıklamaktadır.  

 

 Etkilenme kısayolu ayrıca dual düşünme süreçlerine ilişkin teorilerde çok temel 

rol oynamaktadır. Buna göre insanlar gerçekliği iki farklı şekilde kavramaktadırlar. 
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Bunlardan biri içgüdüsel, otomatik, doğal ve tecrübeye dayalı iken, diğeri analitik ve 

düşünmeyi gerektirendir. İçgüdüsel ve tecrübeye dayalı sistem tarafında ise etkilenme 

kısayolu esastır (Slovic & Peters, 2006). 

 

 Bu kapsamda, birinci deneyde 44, ikinci deneyde ise 213 üniversite öğrencisinin 

katılımı ile gerçekleşen iki çalışma ile etkilenme kısayolu analiz edilmiştir. Birinci 

çalışmada algılanan risk ve algılanan faydanın arasındaki zıt yönlü ilişkiyi ortaya koyma 

amacıyla katılımcıların analitik düşünmesini kısıtlayacak ve böylece etkilenme 

kısayolunu daha yoğun kullanmalarını sağlayacak şekilde zaman kısıtlamasına yer 

verilmiştir. Zaman baskısı altında risk ve fayda algıları arasındaki ters ilişki daha da 

kuvvetlenmiştir. İkinci çalışmada ise örneğin, nükleer santral gibi bir varlığa ilişkin 

katılımcılara etkilenme kısayolunu olumlu şekilde artırıcı bilgi sağlanması durumunda, 

katılımcıların algıladıkları risk ve faydaların da değiştiği gözlemlenmiştir (Finucane, 

Alhakami, Slovic, & Johnson, 2000). 

1.3.5.3.9 Geçmiş Tahmin Yanılgısı 

 Öyküsel aldanmayı perçinleyen diğer bir olgu ise geçmiş tahmin yanılgısıdır 

(Hindsight bias). Bu yanılgının diğer bir adı "baştan beri biliyordum" yanılgısıdır. 

İnsanlar olayların olmasından sonra olayın öyle gerçekleşmesinin olasılığını artırarak 

olayın zaten beklendiği hissine kapılırlar (Roese & Vohs, 2012, s. 411). Bu önyargının 

hafıza yanılsaması, kaçınılmazlık ve tahmin edilebilirlik şeklinde üç seviyesi vardır. 

Hafıza yanılsamasında, kişiler geçmişte olayları veya yorumları yanlış 

hatırlamaktadırlar. Örneğin seçimlerden önce ve sonra katılımcılardan seçim 

sonuçlarına ilişkin bir tahmin yapmaları istenirse hafıza yanılsaması yaşanır ve kişiler 

kazanan adaylara yönelik tahminlerini "Ben zaten söylemiştim" şeklinde artırırlar. 

Kaçınılmazlık yanılgısında ise geçmişte olan olayların sebep sonuç ilişkisi içinde öyle 

olmak zorunda olduğu, zaten mevcut şartlarda aksinin gerçekleşemeyeceği iddia edilir. 
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Burada kişi hafıza yanılsamasının üstüne bir de olayların gelişiminin o sonucu vermek 

durumunda olduğuna inanır. Tahmin edilebilirlik yanılsamasında ise şimdi gerçek 

haline gelen olayı baştan beri tahmin etmenin çok kolay olduğu iddia edilir. Burada 

tahmin edemediğini kabul etmekle birlikte aslında kolayca tahmin edilebilecek bir 

olgunu var olduğuna, "baştan beri bildiğine" inanılır (Nestler, Blank, & Egloff, 2010). 

 

1.3.6 Mental Muhasebe 

1.3.6.1 Genel Bilgi 

 Muhasebe yapılan finansal işlemleri ve işleri kaydetme, özetleme, analiz etme, 

doğrulama ve raporlama olarak tanımlanabilir. Aynen şirketler ve organizasyonlar gibi 

bireyler ve hanehalkları da yaptıkları işlemlerin muhasebesini yaparlar ve gerekçesi de 

benzerdir: paralarının nereye gittiğini bilmek ve harcamalarını kontrol altına almak. 

Mental muhasebe hanehalkı ve bireylere bunu yapma yollarını tarif eder (Thaler, 1999, 

s. 184). Öte yandan, Tversky ve Kahneman (1981, s. 456) psikolojik muhasebe terimini 

kullanmıştır. Buna göre psikolojik muhasebe, i) birlikte ve karma bir şekilde 

değerlendirilen bütün sonuç kümesi ii) nötr veya normal olarak değerlendirilen referans 

sonuçları kapsayan sonuç çerçevesi olarak tanımlanmıştır. Aynı çalışmada aşağıdaki 

sorunun iki farklı versiyonu katılımcılara sulmuştur.  

Soru: Fiyatı 125 ABD Doları/15 ABD Doları olan bir ceket ve 15 ABD Doları /125 

ABD Doları olan bir hesap makinesi almak istediğimizi düşünelim. Hesap makinesi 

satıcısı almak istediğimiz hesap makinesinin 20 dakikalık araç mesafesinde olan diğer 

şubelerinde 10 ABD Doları /120 ABD Doları'na satıldığını söylemiştir. Bu durumda 

diğer şubeye gider misiniz? 

 

Hesap makinesinin 15 ABD Doları olduğu versiyonda katılımcıların %68'i diğer 

şubeye gitmeyi tercih ederken, 125 ABD Doları olduğu versiyonda sadece %29'u 



59 

 

gitmeyi tercih etmektedir. Bu durumda minimal muhasebeye göre zahmetin karşılığında 

5 ABD Doları değerinde bir kazanç mevcut olup, görünüşe göre katılımcılar minimal 

muhasebe kullanmamakta olup, bu alışverişi ceket ve hesap makinesinin toplam fiyatı 

olarak değil, ceketin fiyatını ayrı hesap makinesinin fiyatını ayrı değerlendirmektedir, 

yani konusal muhasebe kullanmaktadır. Ayrıca 5 ABD Doları farkın etkisi hesap 

makinesinin fiyatı yüksek iken az, düşük iken çoktur (Tversky & Kahneman, 1981, s. 

457).  

 

 Mental muhasebe minimal, konusal ve kapsamlı olmak üzere üç alt türe 

ayrılabilir. Minimal muhasebe yalnızca, iki seçenek arasındaki farka göre 

şekillenmektedir. Konusal muhasebe ise kararın verileceği durum çerçevesinde 

belirlenen referans seviyesine göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları dikkate 

almaktadır. Kapsamlı muhasebede ise tüm olasılıklar ve aylık harcamalar gibi etkili 

olabilecek diğer işlemler ve etmenler göz önünde bulundurulur (Kahneman & Tversky, 

1984, s. 347). 

 

 Thaler'a (1999) göre mental muhasebenin üç parçası vardır. İlki bireylerin nasıl 

karar verdikleri ve sonuçları nasıl tecrübe ettikleri ve değerlendirdikleri ile ilgilidir. Bu 

kapsamda muhasebe sistemi hem işlem öncesi hem de sonrası için fayda maliyet analizi 

yapılması için gerekli girdileri sağlamaktadır. Tüketicilerin tercihleri yapılan işlemin 

değerinin alım kararının içine işlenmesiyle anlaşılabilir.  

 

Bir ürünü satın aldığımızda ürünün elde edilmesini kazanç, maliyetini ise kayıp 

diye düşünmek hedonik çerçeve ile uyumlu değildir. Bir ürünü satın aldığımızda elde 

etme faydası ve işlem faydası olmak üzere iki tür fayda sağlarız. Elde etme faydası, 

tüketici rantı benzeri, tüketicinin malın fiyatına oranla malın değerini gösteren bir 
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ölçüdür. Yani elde etme faydası tüketicinin bir malı karşılıksız alması durumundaki 

faydasından maliyeti çıkardığımızda bulduğumuz değerdir. Öte yandan işlem faydası 

ise mal için ödenen fiyat ile malın referans fiyatı, yani tüketicinin ödemeyi beklediği 

fiyat arasındaki farktır. Thaler (1985) yaptığı çalışmada, aşağıdaki biri lüks bir otel, 

diğeri ise küçük, eski bir bakkal dükkanı olan ikili senaryoyu katılımcılara sormuştur. 

 

Örneğin sıcak bir yaz günü kumsalda yattığınızı düşünün ve canınız da fena 

halde gazoz istiyor. Bu sırada bir arkadaşınız da sizi arıyor ve gelirken yakındaki lüks 

bir otelden/eski, küçük bir bakkal dükkanından gazoz getirebileceğini söylüyor. 

Gazozun fiyatının pahalı olabileceği ihtimaline karşı gazoz için ödemeye hazır 

olduğunuz maksimum fiyatı size soruyor. Eğer gazozun fiyatı sizin verdiğiniz fiyattan 

fazla ise gazoz almadan geleceğini söylüyor. Fiyata ne dersiniz? 

 

 Sonuçta yakınlardaki lüks hotel senaryosunda katılımcıların bir gazoz için 

ödemeye razı oldukları medyan fiyat 2,65 ABD Doları iken, bakkal dükkanlı senaryoda 

bu rakam 1,50 ABD Doları bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ürün 

tamamiyle aynı ürün ve her durumda gazoz plajda içileceği için genelde lüks yerlerin 

fiyat farkını gerekçelendirdiği müşterilerine sunduğu atmosfer imkanı da mevcut değil. 

Dolayısıyla aradaki bu farkın gerekçesi işlem faydasıdır. 

 

 Mental muhasebenin ikinci parçası belirli aktivitelerin belirli akli hesaplarda 

düşünülmesidir. Hem finansman kaynaklarımız hem de bu kaynakların kullanımı, yani 

harcamalarımız hem gerçek hayatta hem de mental muhasebemizde bir nevi etiketlenir. 

Ev harcaması, gıda harcaması gibi harcamalar belirli kategorilerde gruplanır, ayrıca açık 

veya zımni bütçe sınırlamalarına tabidir. Finansman kaynaklarımız ise tek seferlik gelire 

karşı düzenli gelir gibi akım değerler ve emeklilik birikimi, elimizdeki mevcut para, 
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oturduğumuz ev gibi stok değerler olarak etiketlenir. Paramızı genelde üç farklı 

seviyede gruplandırırız. Harcamaları ev giderleri, gıda giderleri gibi farklı bütçelere 

bölmekteyiz. Mal varlığımızı ise cari hesap, emeklilik hesabı, kötü gün hesabı gibi 

farklı hesaplarda düşünürüz. Gelirimizi ise tek seferlik ve düzenli gelir olarak 

sınıflandırabiliriz. Geleneksel ekonomide ise bütçe kalemi tek olarak düşünülmekte 

olup, bu hesapların akışkan veya birbirinin yerine, sanki hiçbir ayrım yokmuşçasına 

kullanıldığı varsayılmıştır. Ancak gerçekte ise bu hesapların kullanımları farklı olup, 

bunlar tamamiyle akışkan değildir.   

 

 Mental muhasebenin üçüncü parçası ise bu akli hesaplarımızın hangi aralıkla 

değerlendirmeye tabi tutulduğuyla ve “tercih ayıracı”(choice bracketing) ile ilgilidir. 

Hesaplar günlük, haftalık veya yıllık değerlendirilebilir ve dar veya geniş kapsamlı 

değerlendirilebilir. Bireyler birden fazla olayda karar verirken, ya tüm kararların 

sonucunu birlikte değerlendirerek geniş kapsamlı ayrım yaparlar ya da her olayı 

birbirinden bağımsız değerlendirip dar kapsamlı ayrım yaparlar. Geniş kapsamlı ayrım 

yapmak bireylerin kararlarının sonuçlarını birlikte değerlendirme imkanı tanıdığı için 

genelde daha fazla fayda sağlamaktadır.  

 

 Öte yandan bireylerin geniş kapsamlı ayrım yapmalarının beklendiği durumlarda 

sık sık bunu yapmadıkları görülmüştür. Bu noktada bireylerin geniş kapsamlı mı yoksa 

dar kapsamlı mı ayrım yapmasını etkileyen başlıca dört etmen vardır. Öncelikle algı, 

dikkat, hafıza ve analitik kavrama gibi alanlardaki bilişsel kapasite sınırlarımız bizim 

değerlendirmelerimizi etkilemektedir. Örneğin seçenek sayısı arttıkça farklı 

kombinasyonları değerlendirmek için gereken bilişsel kapasite çok hızlı bir şekilde 

artmaktadır. İkinci etmen bilişsel atalettir. Yani insanlar bazen kendilerine sunulan 

problemleri olduğu gibi kabul edip, bilişsel maliyete katlanmazlar. Öte yandan 
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bireylerin değerlendirmelerinde daha önce edinilmiş kısayollar da önemli rol oynar. 

Örneğin haftalar, haftaiçi ve haftasonu şeklinde ayrılır. Yemek yeme alışkanlığı 

öğünlere ayrılmıştır. Dolayısıyla toplum kaynaklı edindiğimiz bu yargılar ayrım 

davranışlarımızı da etkilemektedir. Bazen de bireyler ayrımları bilinçli olarak, belirli bir 

amaca dönük olarak yapar. Örneğin diyet kuralı olarak haftada 14.000 kalori sınırı geniş 

kapsamlı ayrım imkanı sağlarken günde 2.000 kalori sınırı dar kapsamlı ayrım olup çok 

daha az esnek bir hedeftir (Read, Loewenstein, & Rabin, 1999). Diğer bir örnek ise taksi 

şoförlerinin haftalık ciro hedefinin daha az çalışmaya ve bazı günlerde erken çıkmaya 

olanak sağlaması sebebiyle haftalık ciro hedefi yerine daha sıkı olan günlük ciro 

hedeflemeleridir (Camerer, Babcock, Loewenstein, & Thaler, 1997). 

 

1.3.6.2 Hedonik Kurgu Hipotezi 

 Bireylerin farklı hesapları ne zaman birleştirip ne zaman birleştirmediğini 

açıklamaya ilişkin ortaya atılan modellerden biri hedonik kurgu modelidir. Beklenti 

Teorisi’ne dayalı olan bu model Richard Thaler (1985) tarafından ortaya koyulmuştur.  

İnsanların karar verme süreçlerine etki eden birçok biçimlendirme kuralı vardır ve bu 

kurallar çerçevesinde, hedonik kurgu modeli insanların oynadıkları bahisleri kendilerini 

en mutlu edecek şekilde biçimlendirdiğini iddia eder. Yapılan testler ise bu kuralın 

kısmen geçerli olduğunu göstermektedir (Thaler & Johnson, 1990, s. 644). Örneğin iki 

farklı olay sonucu olan x ve y varsa ve değer fonksiyonuna "v" dersek, v(x+y) > 

v(x)+v(y) olduğu durumlarda bireyler sonuçları birlikte değerlendirirler. Bu kapsamda 

Beklenti Teorisi'ndeki değer fonksiyonun şekli dikkate alınarak bireylerin 

- Kazanç fonksiyonu konkav olduğundan kazançları ayrı ayrı değerlendireceği, 

- Zarar fonksiyonu konveks olduğundan zararları birlikte değerlendireceği, 

- Kayıptan kaçınma amacıyla küçük zararları daha büyük kazançlarla birlikte 

değerlendireceği, 
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- Kazanç fonksiyonu başlarda daha dik olduğu ve küçük kazançlardan elde edilen 

faydanın aynı kazancın zarara eklenmesi ile azaltılan zarardan daha fazla olduğu dikkate 

alınarak, küçük kazançların daha büyük zararlardan ayrı değerlendireceği 

 sonuçları çıkarılmaktadır. Örneğin bir satış işleminde satış fiyatında indirim 

yerine kısmen geri iade uygulanması kazancın ayrıştırılmasını kolaylaştırmaktadır 

(Thaler, 1985). 

 

 İki aşamalı bir bahiste, katılımcılar önceki kazançları sonraki zararlarla 

birleştirirken, önceki zararları sonraki zararlarla birleştirmemektedirler ve önceki 

kazançlarından dolayı daha fazla risk alırken, önceki kayıplarından dolayı daha riskten 

kaçınmaktadırlar. Ayrıca önceki kazançlar daha fazla risk almayı beraberinde 

getirmekte, yani "Kasanın Parası Etkisi" (House Money Effect) yaratmakta iken, önceki 

zararlara karşı özellikle "Başabaş Etkisi" (Break-even Effect) yaratan ve önceki 

zararlardan kurtulma imkanı sağlayan seçenekler bireyler için caziptir. Thaler ve 

Johnson (1990), bunları içerecek şekilde Hedonik Kurgu Hipotezi’ni modifiye etmiş ve 

Hedonik Benzeri Kurgu Hipotezi (Quasi-Hedonic Editing Hypothesis) olarak 

adlandırmıştır.  

 

1.3.6.3 Mental Muhasebenin Diğer Sonuçları  

Kapıdaki Ayak Tekniği (Foot-in-the-door): Eğer bir kişi açıktan veya kapalı bir 

şekilde ufak bir rica veya isteği yerine getiriyorsa, o kişinin daha büyük talepleri de 

yerine getirmesi daha muhtemeldir. Bu yöntem Kapıdaki Ayak Tekniği olarak 

adlandırılır. Eğer onlara bir santimetre verirsen, bir kilometre alırlar deyişi bunu 

anlatmaktadır. Yapılan birinci deneyde, test edilen gruptaki kişiler önce telefonla 

aranarak kamu yararı için bir rehber hazırlandığı ve bu rehberde kullanılmak üzere, 

sabun benzeri kullandığı ürünler hakkında sekiz adet soru sorulmuştur. Bu kişilere üç 
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gün sonra ikinci kez telefon edilerek, aynı konuya ilişkin beş veya altı kişinin evlerine 

gelerek iki saat boyunca kullandığı ürünlere bakacağı ve bu süreçte bu ürünlerin 

bulunabileceği, bütün dolaplara bakabileceği bir sürece dahil olup olamayacakları 

sorulmuştur. Bu kapsamda iki aşamalı testin uygulandığı, yani anılan tekniğin 

kullanılarak küçük bir istekle başlanılan performans grubu, ilk aşamada ankete dahil 

olmaya razı olmakla birlikte 8 sorunun sorulmadığı, sadece evet diyenler grubu, ilk 

aşamada sadece telefon edilip bir istekte bulunulmayan aşina olanlar grubu ve ilk 

aşamada aranmayıp doğrudan ikinci aşamada önemli isteklerde bulunulan tek telefon 

grubu olmak üzere dört grup vardır. Sonuçta aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, 

Kapıdaki Ayak Tekniği'nin uygulandığı grupta başarı oranı diğerlerine kıyasla çok daha 

yüksektir. Öte yandan sadece evet demek bile aslında bir sonraki aşama için etki 

yaratmaktadır (Freedman & Fraser, 1966). 

Tablo 1-11: Kapıdaki Ayak Tekniğinin Denenmesinin Sonuçları 

Grup İkinci Aşamada Olumlu Yanıt Verenlerin 

Yüzdesi (%) 

Performans 52,8 

Sadece Evetçiler 33,3 

Sadece Aşina Olanlar 27,8 

Doğrudan Önemli İstekte Bulunulanlar 22,2 

 

Kavisli Top Tekniği (Low-Ball Technique): ABD'de genelde otomobil galerilerinin 

uyguladığı bu yönteme göre, satıcı müşterilerin aktif olarak alım kararı vermesini teşvik 

etmek amacıyla araba fiyatını rakip galerilerinin fiyatının altına indirmektedir. Müşteri 

belirli bir arabayı alma kararı verdikten ve hatta bunun için işlemlere başladıktan sonra 

ise, satıcı sağlanan fiyat avantajını çeşitli bahanelerle ortadan kaldırmaktadır. Örneğin 

daha önceden söylenen avantajlı fiyatın aslında müşterinin fiyata dahil zannettiği önemli 

bir opsiyonu içermediği veya fiyatı değiştirmeye yetkili amiri veya patronu ile 

konuştuğunda onun bu fiyata zarar edeceklerini söylemesi ve fiyatı kabul etmemesi bu 

bahanelerden bazılarıdır. Yani müşterinin önce hedeflenen davranışa ilişkin karar 

vermesi sağlanır ve sonra ise şartlar müşteri aleyhine değiştirilir. İşte bu tekniğe Kavisli 
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Top Tekniği denilmektedir. Yapılan bir deneyde, psikoloji bölümü öğrencileri telefonla 

aranarak bir saatlik kredi karşılığında bu deneye katılmak isteyip istemedikleri 

sorulmuştur. Sonrasında ise kontrol grubuna, deney için Çarşamba veya Cuma sabahı 

7:00 saatinin uygun olduğu söylenirken, test grubuna ise saatten bahsedilmeden 

yalnızca deneye katılıp katılmayacakları sorulmuştur. Olumlu cevap vermeleri 

durumunda, deney saati sonradan söylenerek tekrar aynı soru sorulmuştur. Kontrol 

grubunda deneye katılıma olumlu cevap verenlerin oranı %31 iken, test grubunda bu 

oran %56 olmuştur. Deney saatinde gerçekten hazır bulunanların oranı kontrol 

grubunda %24 iken, test grubunda %53 olmuştur (Cialdini, Cacioppo, Bassett, & 

Miller, 1978). Bu tekniğe ilişkin daha önce yapılmış çalışmaların analiz edildiği 

“Kavisli Top Tekniğine Uyum Prosedürü: Meta Analiz” isimli çalışmada, bu tekniğin 

etkili ve güvenilir bir araç olduğu, özellikle ilk isteğe gelen olumlu yanıtın kamuoyu 

önünde veya başkalarının yanında yapılması ile ikinci durumun birinciden biraz daha 

maliyetli olması durumunda işe yaradığı ifade edilmiştir. Bu sürecin etkililiğinin 

ardında yatan psikolojik süreçte ise harekete olan bağlılık, kişiye olan bağlılık ve kendi 

sözüne olan bağlılık olmak üzere 3 farklı etmenin rol oynadığı düşünülmektedir (Burger 

& Caputo, 2015). 

 

Özalgı Teorisi (Self-Perception Theory): Valins'in (1966) yaptığı deneyde, 

katılımcılara 10 adet yarıçıplak kadın fotoğrafı gösterilmiş ve bunları çekicilik 

derecelerine göre derecelendirmeleri istenmiştir. Aynı zamanda katılımcıların yarısına 

arka plandaki sesin kalp atış hızlarını gösterdiğini, diğer yarısına ise anlamsız, rasgele 

bir ses olduğu açıklanmıştır. Yani bu ses artan ve azalan şekilde ayarlanarak, bu sesin 

kalp atış hızlarını gösterdiği algısı oluşturulmuştur. Öte yandan kontrol grubunda ise ses 

ile çekicilik arasında bir ilişki var algısı yaratılmamıştır. Sonrasında ise kadınları 

çekiciliklerine göre derecelendirmeleri istenmiştir. İlerleyen haftalarda da tekrar tekrar 
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tercihleri sorulmuştur. Bunun sonucunda kontrol grubu ile karşılaştırılması neticesinde 

katılımcıların kalp atışlarını hızlandırdığı düşündükleri uyarıcıları daha çekici 

buldukları ve bu tercihlerinin deneyden haftalar sonra da değişmediği görülmüştür. Bu 

da gösteriyor ki kalp atış hızı bilgisi katılımcıların kendi içsel durumlarını temsil ettiğini 

düşündüğü süreçte etkili olmaktadır. Bu durumun sebebine ilişkin yapılan 

açıklamalardan biri Özalgı Teorisi'nden gelmektedir.  

 

Dışarıdan bakan gözlemciler için bir kişinin iç dünyasını anlamanın en önemli 

yolu hareketlerine bakmaktan geçer. Aynı şekilde bireyler de kendi iç dünyasını 

anlamak için kendi hareketlerine bakıp karar verebilmektedirler. Örneğin "Sanırım 

düşündüğümden daha açım" ifadesi bunun bir yansımasıdır. Yani bireyler kendi 

duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarındaki durumu kendi davranışlarından çıkarım 

yaparak veya bu davranışlar sırasında içinde bulundukları şartlara bakarak kısmen de 

olsa anlamlandırabilmektedirler. Ayrıca içsel duruma ilişkin ipuçları veya sinyaller ne 

kadar zayıf, belirsiz veya açıklamaya muhtaç ise bireyler o kadar güçlü bir şekilde 

kendilerini gözlemci yerine koyarak hareketlerinden çıkarım yapacağı dışsal sinyallere 

bakmaktadırlar (Bem, 1972, s. 5).  

 

Batık Maliyet Etkisi (Sunk Cost Effect): Harcanan zaman, çaba veya finansal yatırım 

sonucunda bireylerin uğraştıkları işle uğraşmaya devam etme eğiliminin artmasına 

Batık Maliyet Etkisi denir. Bu davranışın psikolojik temelinde ise bireylerdeki savurgan 

olmama isteği yatmaktadır. Örneğin yapılan çalışmalarda, batık maliyetine katlanmış 

kişiler giriştikleri projenin başarılı olma ihtimalini, bu maliyete katlanmamış kişilere 

göre önemli ölçüde yüksek tahmin etmektedirler (Arkes & Blumer, 1985).  

Arkes ve Blumer tarafından yapılan deneyde sorulan soru aşağıdaki gibidir. 
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Haftasonunu kayarak geçirmek için Michigan'a 100 ABD Doları değerinde bilet 

aldığınızı düşünelim. Bir kaç hafta sonra Wisconsin eyaletine de haftasonunu kayarak 

geçirmek için 50 ABD Doları değerinde bilet alıyorsunuz. Sonrasında ise 

farkediyorsunuz ki tarihler çakışıyor. Bu arada Wisconsin'deki haftasonunun 

Michigan'dakinden güzel geçeceğini düşünüyorsunuz. Biletleri satamadığınızı veya iade 

edemediğinizi düşünürsek hangi bileti tercih edersiniz? 

Klasik ekonomi teorisine göre bireyler Wisconsin gezisinden daha fazla fayda 

sağlayacağı için %100 oranında Wisconsin biletleri tercih edilmelidir. Ancak sonuçlara 

göre 33 öğrenci Michigan biletlerini tercih ederken, 28 öğrenci Wisconsin biletlerini 

tercih etmiştir. 

 

1.3.7 İkili Muhakeme Sistemi 

 Belirsizlik altında, kısıtlı bilgilerle veya zaman baskısı altında karar verilmesi 

gerektiğinde kolaylaştırıcı kestirme mekanizmalar, yani kısayollar hatalı kararlar 

vermemize neden olabilmektedir. Mercier ve Sperber'e (2009) göre, araştırmacıların 

kısayol ve önyargı diye isimlendirdikleri olgular aslında bilinçdışı gerçekleşen teyit 

etme önyargısıdır. Genel teyit etme önyargısı insanların grup içinde etkili bir şekilde 

iletişim kurmasını sağlayan evrimsel bir adaptasyon olarak ifade edilmektedir.  

 

 Kahneman'a (2011) göre aklımız iki farklı sistemden oluşur. Sistem 1 

içgüdülerimizi temsil ederken Sistem 2 bilincimizi temsil eder. Sistem 1 aksiyonun 

gerektiği durumlarda hızla ve çoğu zaman bilinçdışı harekete geçerken, Sistem 2 biraz 

yavaş ve tembel olup, çaba gerektirmektedir. Sistem 1 bir karar verme süreci ile karşı 

karşıya kaldığında içgüdülerimize ve kısayollara göre mi hareket edeceğimize, yoksa 

kararı Sistem 2'ye havale edip etmeyeceğimize karar vermektedir. 

 



68 

 

 Temel ayrım aynı olmakla birlikte bu iki sistem farklı isimlerle 

adlandırılabilmektedir. Örneğin Sloman (1996) bu ayrımı ilişkilendirme sistemi ve 

kurala dayalı sistem olarak yapmıştır. Buna göre ilişkilendirme sisteminde biz sadece 

sonucun farkındayken, kurala dayalı sistemde hem sürecin hem sonucun farkındayız. 

Sonrasında ise Sloman (2014) ikili muhakeme sistemlerindeki isimsel farklılıklara 

değindiği çalışmasında, eski çalışmasını modifiye etmiş ve bu ikili yapının adını sezgi 

(intuition) ve düşünme (deliberation) sistemi olarak değiştirmiştir. 
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2  YATIRIMCI DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

2.1 Yatkınlık Etkisi  

 Yatkınlık etkisi yatırımcıların kâra geçmiş payları satma, zarardaki payları ise 

tutma eğilimi olarak tanımlanmıştır (Shefrin & Statman, 1985, s. 777-778). Bu terim 

Daniel Kahneman ve Amos Tversky (1979) tarafından ortaya atılan Beklenti Teorisi'nin 

ve bununla bağlantı olan ve Richard Thaler (1985) tarafından ortaya atılan Mental 

Muhasebe'nin bir uzantısı olarak gelişmiştir.  

 

Shefrin ve Statman (1985) yaptıkları çalışmada, 1961’den 1981’e, aylık bazda 

20 yıllık bir periyotta yatırım fonlarının portföylerine yaptığı işlemleri incelemiştir. Bu 

çalışmada yatırım fonlarının piyasanın genelindeki trendleri doğru yansıttığı 

varsayılmıştır. Yatırım fonlarının profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiği dikkate 

alınarak, bu fonların sene sonuna doğru, vergi etkisi sebebiyle zararlı yatırımları realize 

edeceği, kârlı yatırımlarını ise koruyacağı beklenmesine rağmen, durumun pek de böyle 

olmadığı, fonların kâra geçmiş varlıklarını satma, zarardaki varlıklarını ise tutma 

eğiliminde olduklarını ortaya çıkmıştır. Shefrin ve Statman buna "Yatkınlık Etkisi" 

adını vermiştir.  

 

Odean (1998) yatkınlık etkisini ölçme amacıyla bir metot geliştirmiştir. Buna 

göre, yatırımcıların gerçekleşen kâr, gerçekleşen zarar, henüz gerçekleşmemiş (kağıt 

üzerinde) kârda pozisyonu ve henüz gerçekleşmemiş zararda pozisyonları tespit 

edilmiştir. Kullanılan referans fiyat alım fiyatıdır. Sonrasında ise gerçekleşen kârlar, 

gerçekleşen kârlar ile satış işleminin gerçekleştiği günkü kağıt üzerindeki kârların 

toplamına; gerçekleşen zararlar, gerçekleşen zararlar ile satış işleminin gerçekleştiği 
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günkü kağıt üzerindeki zararların toplamına oranlanmıştır. Bu sayede yükselen 

piyasalarda artması beklenen kârda satışların veya düşen piyasalarda artması beklenen 

zararda satışların etkisi ayıklanmış olmaktadır. Bunun sonucunda gerçekleşen kârda 

satışların oranı ve gerçekleşen zararda satışların oranı bulunmuştur. Yatkınlık etkisinin 

olduğu durumlarda gerçekleşen kârda satışların oranının gerçekleşen zararda satışların 

oranından yüksek olması beklenmektedir.  

 

Odean (1998) 10.000 adet yatırımcı hesabının gerçekleştirdiği 97.483 işlemi 

1987’den 1993’e kadar olan 6 yıllık bir periyot için analiz ederek, yatırımcıların 

davranışlarını etkileyebilecek portföylerini çeşitlendirme ve dengeleme isteği, işlem 

maliyetlerinin caydırıcılığı veya portföy performansı gibi diğer etkilerden bağımsız 

olarak kâra geçmiş payları satma, zarardaki payları ise tutma eğiliminde olduğunu, diğer 

bir deyişle yatırımcılardaki yatkınlık etkisini ampirik bir çalışmayla ortaya koymuştur. 

Yapılan çalışma sonucunda yıllık bazda ortalama kârda işlemlerin %14,8’i realize 

olurken, zararda işlemlerin %9,8’inin realize olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Odean (1999), 1998’de kullandığı veri setini kullanmak suretiyle yaptığı 

çalışmada, bütün yatırımcı gruplarını temsilen incelediği düşük maliyetle işlem yapan 

aracı kurum müşterilerinin, yaptıkları işlemlerin sıklığı nedeniyle ortalama getirilerinin 

işlem maliyetlerinin üzerinde olması bir yana, işlem maliyetleri yok sayılsa bile, yapılan 

işlemler sonucu getirilerin düştüğünü gözlemlemiştir. Bu çalışmada iki husus test 

edilmiştir. Birinci husus dört ay, bir yıl ve iki yıllık zaman dilimlerinde ortalama varlık 

getirilerinin ortalama alım, satım ve diğer işlem maliyetlerinin toplamı olan %5,9’dan 

yüksek olup olmadığıdır. İkinci husus ise aynı zaman dilimlerinde alım yapılan 

varlıkların ortalama getirilerinin satım yapılan varlıkların ortalama getirilerinden yüksek 

olup olmadığıdır. Sonuç olarak, işlemlerin getirileri her üç periyotta da %5,9'dan düşük 
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olduğu gibi, %5,9 oranındaki çift taraflı işlem maliyeti dahil edilmese bile yatırımcılar 

tarafından satılmış olan varlıkların ortalama getirilerinin alınmış olan varlıkların 

ortalama getirilerinden 84 işgünü için %1,36, 252 işgünü için %3,31, 504 işgünü için 

%3,32 daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmada likidite ihtiyacı, 

vergi amaçlı, riski azaltma amaçlı yapılabilecek işlemler çıkarıldığında dahi bu 

durumun değişmediğini iddia edilerek, bu durumun ana sebebi olarak yatırımcıların 

kendilerine olan aşırı güvenini gösterilmiştir. Ek olarak, yatırımcıların yakın zamanda 

değeri hızla yükselen varlıkların düşenlere nazaran daha fazla satıldığı bulgularına 

ulaşılmıştır. Diğer bir sonuç ise yatırımcıların geçmiş altı ay içinde çok fazla düşmüş 

veya yükselmiş varlıkları alma eğiliminde olduklarıdır. Bunun gerekçesi olarak portföye 

alınabilecek finansal araçların çok çeşitli ve sayısının fazla olması sebebiyle, 

yatırımcıların finansal medya gibi dışsal kaynaklar tarafından yönlendirmeye açık 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Diğer bir çalışma ise Weber ve Camerer (1998) tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışmada iki husus test edilmiştir. Birincisi alım fiyatının referans fiyat olarak esas 

alınması durumunda, yatırımcıların satış fiyatının alım fiyatının üstünde olduğu 

zamanlarda satış fiyatının alım fiyatının altında olduğu zamanlara göre daha fazla pay 

senedi satıp satmadıklarıdır. İkinci husus ise yatırımcıların satış fiyatının son seanstaki 

fiyatın üstünde olduğu zamanlarda satış fiyatının son seanstaki fiyatın altında olduğu 

zamanlara göre daha fazla varlık satıp satmadıklarıdır. Yani özetle referans fiyat birinci 

testte alım fiyatı olarak belirlenmişken, ikinci testte son seanstaki fiyat olarak 

belirlenmiştir. Birinci test için satışın yapılmasına katılımcılar tarafından karar verilmesi 

gerekirken ikinci testte yatırımcıların sahip olduğu payların her seans sonunda otomatik 

satıldığı bir ortam yaratılmıştır. Katılımcı olarak Aechen ve Kiel Üniversitesi 

öğrencileri kullanılmıştır. Herhangi bir işlem maliyetinin olmaması varsayımı altında, 
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katılımcıların birebir aynı davranmaları ve ilk durumda varlıklarını elde tutmaya devam 

etmeleri halinde, ikinci durumda da her seans sonunda satılan varlıklarını geri almaları 

beklenir. Fiyatların tamamen yatırımcıların davranışlarından bağımsız, rasgele 

belirlendiği bir ortamda, 14 seanstan oluşan ve her seans öncesi yatırımcıların 6 adet 

riskli varlık alıp satabildiği bir test ortamı yaratılmıştır. Bu çalışma ile portföye alınan 

varlığın mevcut fiyatı alım fiyatının altında olduğunda katılımcıların daha az satış işlemi 

yaptıklarını göstermenin yanında fiyatlar düşerken de aynı tepkiyi verdiklerini, yani 

daha az satım yaptıkları gösterilmiştir. Bunun sonucunda ise referans fiyatının aslında 

yalnızca alım fiyatı olmadığı, örneğin yakın zamanlı fiyatların da sürece dahil olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle katılımcıların fiyatı düşen varlıkları tutarken, fiyatı 

yükselen varlıkları sattıkları ortaya koyulmuştur.  

 

Bu davranış iki şekilde açıklanabilir. Birincisi Beklenti Teorisi'nde de iddia 

edildiği gibi yatırımcılar zararda iken, zararlarını realize etmek istememekte ve 

zarardaki alanda risk alma eğilimi artmakta iken, kârda ise riskten kaçınmak suretiyle 

kârını realize etmektedirler. Diğer bir açıklama ise ortalamaya dönüş, yani yatırımcıların 

geleceğe dair beklentileri fiyatı düşen varlıkların çıkacağı ve fiyatı çıkan varlıkların ise 

düşeceğidir. Ancak ikinci testte, her seans sonunda varlıkları otomatik olarak satılan 

katılımcıların büyük oranda yatkınlık etkisini elimine ettikleri, yani aynı varlıkları 

portföylerine geri almadıkları dikkate alınırsa, ortalamaya dönüş açıklaması yeterli 

olmayacaktır.  

 

Kaustia (2004) ABD’de 1980 ile 1996 yılları arasında gerçekleştirilen bütün 

halka arzları analiz ederek, yatırımcıların kârda yatırımlarını satma, zararda 

yatırımlarını ise tutma eğiliminde olmasından yola çıkarak; 
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- Pay fiyatının ilk halka arz fiyatının üstünde olması durumunda işlem hacminin 

artması, 

- Pay fiyatının negatif seviyeden gelerek ilk halka arz fiyatını ilk defa geçmesi 

durumunda işlem hacminin artması, 

- Pay fiyatının pozitif seviyeden gelerek ilk halka arz fiyatının altına düşmesi 

durumunda işlem hacminin artması, 

- Pay fiyatının rekor yüksek seviyelere çıkması veya rekor düşük seviyelere 

düşmesi durumunda işlem hacminin artması 

şeklinde dört hipotezi test etmiştir. Bu çerçevede pay fiyatlarının ilk halka arz 

seviyesinin üstünde olduğu seviyelerde, altında olduğu seviyelere göre daha yüksek bir 

işlem hacmi olduğu; pay fiyatının negatif seviyeden gelerek ilk halka arz fiyatını ilk 

defa geçmesi durumunda işlem hacminin arttığı, özellikle pay fiyatının halka arz 

fiyatının %5 fazlasını geçtiği seviyelerde işlem hacminin daha da arttığı ve işlem 

hacmindeki artışın yaklaşık iki hafta sürdüğü; pay fiyatının pozitif seviyeden gelerek ilk 

halka arz fiyatının altına düşmesi durumunda da işlem hacminin arttığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Aynı çalışmada pay fiyatının yeni rekor seviyelere ulaşması durumunda 

işlem hacminin ortalama %68 arttığı, yeni rekor seviyelere ulaşılması durumunda 

oluşan işlem hacminin yeni rekor seviyelere düşülmesi durumundaki işlem hacminden 

ortalama %50 daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma ile aylık en yüksek ve 

en düşük seviyelerin referans fiyat olarak önemli rol oynadığı da belirtilmiştir. 

 

Ferris, Haugen ve Makhija (1988) 30 adet pay senedini analiz etmek suretiyle 

pay fiyatlarının önceki gün daha yüksek olması durumunda mevcut işlem hacminin bir 

önceki günkü işlem hacmi ile negatif korelasyona sahip olduğunu, yatkınlık etkisinin 

yalnızca yılsonlarında değil, yıl boyunca oluşan işlem hacmi seviyelerinde önemli rol 

oynadığını ortaya koymuştur. 
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Oehler, Heilmann, Läger ve Oberländer (2002), fiyat oluşumuna ilişkin üç farklı 

seans türünde 490 katılımcının alım satım davranışlarını analiz ederek yatkınlık etkisini 

incelemiştir. Birincisinde tek fiyatlı piyasada belirli bir zaman aralığındaki alım ve 

satım emirleri toplanarak, en fazla işlemin oluşacağı fiyattan işlemler gerçekleştirilir. 

Sürekli müzayede sisteminde ise alım satım emirleri fiyat ve zaman önceliğine göre 

sürekli olarak işleme koyulur. Üçüncü tür piyasada ise piyasa yapıcıların belli alım 

satım aralığı kapsamında kotasyon vermesi ile işlemler gerçekleştirilir. Dışsal fiyat 

kabullendirmesinin olduğu, yani referans fiyat olarak örneğin piyasa yapıcısının fiyat 

açıkladığı piyasalarda, son fiyatın kullanılması durumunda yatkınlık etkisinin belirli bir 

ölçüde azaldığı, ancak referans fiyatın alım fiyatı gibi daha içsel, mental hesaba 

dayandığı durumlarda yatkınlık etkisinin üç ortamda da önemli rol oynadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda en son açıklanan fiyatın mevcut fiyata yakınsama eğiliminde 

olmasından dolayı yatkınlık etkisinin azaldığı, öte yandan alım fiyatının daha durağan 

olması nedeniyle yatkınlık etkisinin devam ettiği ifade edilmiştir. 

 

Grinblatt ve Keloharju (2001), 1994 ile 1997 yılları arasında Finlandiya 

vatandaşı bütün yatırımcıların borsadaki alım satım işlemlerini incelemiştir. Bu 

çalışmanın sonucunda yatırımcıların Aralık ayı dışında zararlarını realize etme 

konusunda isteksiz iken, Aralık ayında vergisel amaçla yatkınlık etkisinin büyük ölçüde 

azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmaya göre, profesyonel yatırımcılar alım 

satım kararı verirken geçmiş getirilere büyük önem atfetmiyor iken, profesyonel 

olmayan yatırımcılar geçmiş getirisi yüksek varlıkları satma eğilimi göstermektedirler. 

Özetle geçmiş getiriler ya da rekor seviyeler yatırımcıların alım satım kararlarını 

etkilemektedir. Bir diğer sonuç ise yatırımcılar az da olsa yaşamlarının ilk dönemlerinde 
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ve ileri yaşlarda pay senetlerini satma eğilimleri fazla iken, orta yaşlarda pay senetlerini 

alma eğilimleri fazladır. 

 

Shapira ve Venezia (2001) profesyoneller tarafından yönetilen hesaplar ile diğer 

hesaplar karşılaştırma amacıyla İsrail’de faaliyet gösteren bir aracı kurumun 

müşterilerinin 1994 yılındaki alım satım işlemlerini incelemiştir. Bunun sonucunda, 

daha az ölçüde olmakla birlikte, yatkınlık etkisinin diğer hesaplarda olduğu gibi 

profesyonel yatırımcıların kararlarını da etkilediği ifade edilmiştir. Diğer bir husus ise, 

profesyoneller tarafından yönetilen hesapların portföylerinin diğerlerine göre daha 

çeşitli olduğu ve aynı menkul kıymette gerçekleşen çift taraflı işlemlerin piyasa 

trendleri ile daha düşük korelasyona ve daha fazla kâra sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır. Toplam karşılıklı işlemlerde profesyoneller tarafından yönetilen hesapların 

yıllık ortalama getirisi %10,14 iken, diğerlerinde %5,60, yalnızca kârda karşılıklı 

işlemlerde bu oranlar %29,55 ve %34,19; yalnızca zararda karşılıklı işlemlerde bu 

oranlar %5,45 ve %11,50 olmuştur. 

 

Daniel, Hirshleifer ve Subrahmanyam (1998), piyasadaki aşırı reaksiyonu ve 

yetersiz reaksiyonu iki etmene bağlamıştır. Bunlardan biri yatırımcıların kendi elde 

ettikleri bilgiye olan aşırı güveni, diğeri ise yatırımcıların yatırım kararları sonuçlarını 

kendilerine yorma eğilimidir. Kendine yorma, otokorelasyonun artarak fiyatlardaki 

ivmenin artmasına ve uzun vadeli geçmiş verilerle geleceğe dair getiriler arasında 

negatif yönlü korelasyona sebep olabilmektedır.  

 

Lehenkari ve Perttunen (2004) Grinblatt ve Keloharju’nun yaptığı çalışmada 

kullandığı veri setine benzer bir veri seti kullanmak suretiyle, özellikle ayı piyasasının 

etkin olduğu dönemde yatkınlık etkisinin devam edip etmediğini araştırma amacıyla, 
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06.03.2000-29.09.2000 tarihleri arasında Finlandiya borsasında gerçekleşen işlemleri 

analiz etmiştir. Bu zaman diliminin ilk gününde borsa zirve seviyede olup, sonraki 30 

haftalık periyotta %25 değer kaybetmiştir. Bu çalışmada en düşük kareler yöntemi 

kullanılmak suretiyle, kârların ve zararların yatırımcıların satma eğilimine olan etkisi 

incelenmiştir. Bu çerçevede zarar durumunda yatırımcıların satma eğiliminin azaldığı 

sonucuna ulaşılmakla birlikte, kâr durumunda satma eğiliminin arttığına ilişkin bir 

bulguya rastlanmamıştır. Bu nedenle ayı piyasalarında yatkınlık etkisinin kısmen 

azaldığı yorumu yapılmıştır. 

 

Lehenkari (2009) yatırımcıların zararlarını birleştirmek isterken kârlarını 

birleştirmek istemediklerini; küçük zararlarını büyük kârlar ile birleştirmek isterken, 

küçük kârlarını büyük zararlar ile birleştirmek istemediğine ilişkin hipotezini teste tabi 

tutmuştur. Bu çalışmada, aslında yatırımcıların kârlarını daha fazla oranda birleştirdiği, 

ayrıca küçük kârları ile büyük zararlarını birleştirdiği ifade edilmiş olmakla birlikte 

kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. 

 

Lehenkari (2012) diğer bir çalışmasında 1995-2003 yılları arasında Finlandiya 

borsasında gerçekleşen işlemlerde yatkınlık etkisinin gözlemlenmesi durumunda, bunun 

gerekçesinin ne olduğu amacına dönük analiz yapmıştır. Lehenkari mevcut veri setine 

yalnızca satın alınmış payları değil, aynı zamanda hediye yoluyla veya miras yoluyla 

ivazsız elde edilen payları da eklemek suretiyle beklenti teorisindeki açıklama, 

ortalamaya dönüş ve adanmışlığın artması (escalation of commitment) olarak belirlenen 

üç gerekçeyi teste tabi tutmuştur. Bu çalışma ile, Finlandiya Borsası’nda ilgili dönemde 

yatkınlık etkisinin mevcut olduğunu ve yatkınlık etkisinin yatırımcıların pay alım 

kararını kendilerinin vermesi halinde çok daha belirgin olduğu, ancak kararın kendine 

ait olmaması durumunda ise bu etkinin önemli ölçüde azaldığını, bunun ise yatkınlık 
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etkisinin ortaya çıkmasının gerekçesi olarak yalnızca beklenti teorisindeki hususlar ile 

ortalamaya dönüşün değil, aynı zamanda yatırımcıların zararlarını realize etmeme 

sebebinin aslında ilk alım kararlarının hata olduğunu kabul etmemelerinden 

kaynaklığını ifade eden adanmışlığın artmasının dikkate alınması gerektiği öne 

sürülmüştür. Lehenkari’nin yatkınlık etkisinin yatırımların performansını etkilediği 

şeklindeki geleneksel görüşün aksini iddia ederek, yatırımcıların zararda yatırımlarını 

tutmalarından sağladığı getiri oranı, kârda yatırımlarını aynı dönemde tutsaydı elde 

edeceği getiri oranından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

 Ranguelova (2001) ABD'de düşük maliyetle çalışan bir aracı kurumun müşterisi 

olan, ortalama elde tutma süresi 98 işgünü olan 78.000 bireysel yatırımcının 1991-1996 

yılları arasındaki işlemlerini şirketlerin piyasa kapitalizayonuna göre %20'lik dilimlere 

ayırmak suretiyle analiz etmiştir. Buna göre yatırımcılar zararda yatırımlarına kıyasla 

kârda yatırımlarını daha fazla realize etme eğilimi taşımakla birlikte bu durum yatırım 

yapılan şirketlerin boyutu ile yakından alakalıdır. Beklenti teorisine göre yatırımcıların 

şirketlerin piyasa kapitalizasyonundan bağımsız olarak, yani hem küçük hem büyük 

ölçek şirketlerde, kârda yatırımlarında kârlarını garanti altına almaları, zararda 

yatırımları ile risk almaları beklenirken, bu çalışmaya göre yatkınlık etkisi payları alınan 

şirketin piyasa kapitalizasyonu büyüdükçe artmaktadır. Hatta en küçük %40'lık 

dilimdeki şirketlerde tersine yatkınlık etkisi, yani yatırımcılar tarafından zararda 

payların realize edilme eğilimi görülmüştür. Örneğin en küçük %20'lik dilimde 

yatırımcılar zararlarının ortalama %20'sini realize ederken kârlarının sadece %10,6’sını 

realize etmektedir. En küçük %20 ile %40 arasında kalan şirketlere ilişkin paylarda ise 

yatırımcılar zararlarının ortalama %15'ini realize ederken kârlarının %13'ünü realize 

etmektedir.  
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 Locke ve Mann (2005) profesyonel yatırımcıların da bireysel yatırımcılar gibi 

yatkınlık etkisi gösterip göstermediğini anlamak için Chicago Ticaret Borsası'nda işlem 

yapan 334 profesyonel borsa simsarının 1995 yılında en aktif finansal sözleşmeler olan 

İsviçre frangı ve Alman markına dayalı sözleşmeler ile en aktif finansal olmayan 

sözleşmeler olan canlı sığır ve domuz etine dayalı sözleşmelerde gerçekleştirdiği 

işlemleri analiz etmiştir. Buna göre, borsa simsarları da bireysel yatırımcılar gibi 

yatkınlık etkisi göstermektedir. Başarı durumlarından bağımsız olarak bütün borsa 

simsarlarının zararda yatırımları elde tutma süresi kârda yatırımlarından daha uzun iken, 

en başarısız borsa simsarlarının zararda yatırımlarını en uzun süre elde tutan, en başarlı 

olanlarının ise zararda yatırımlarını en kısa sürede realize eden oldupu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu nedenle, zarardan kaçınma güdüsü ile yatırımcıların performansı 

arasında negatif bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. 

 

 Yatkınlık etkisi yalnızca finansal araçlarda görülen bir olgu değildir. Case ve 

Shiller (1988) gayrimenkul fiyatlarının hızla arttığı Anaheim ve San Francisco, 

fiyatların hızla artmasından sonrasını yansıtan Boston ve fiyatların geçmişten bu yana 

istikrarlı olduğu Milwaukee'de ev alıcıları ile yaptığı anketlerle gayrimenkul fiyatlarının 

oluşumunda hangi faktörlerin etkili olduğunu bulmaya çalışmıştır. Evsahiplerinin 

davranışlarının fiyatların aşağı yönlü hareketini zorlaştırdığını, bunun üç temel sebebi 

olarak ise sırasıyla ev alım-satımının finansal ürünlerin aksine zor olması ve yüksek 

işlem maliyeti içermesi ve evin değerine olan inanç ve yatkınlık etkisinin varlığı 

gösterilmiştir. Bu çalışmada evsahiplerinin yatkınlık etkisi ile gayrimenkul fiyatlarının 

artmasının sonucu olarak kârlarını realize etme amacıyla satım yaparken, fiyatların 

düşmesi durumunda beklemeyi tercih ettikleri ve bu durumun aslında gayrimenkul 

piyasasındaki hızlı fiyat düşüşlerini engellediği ifade edilmiştir. 
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 Benzer şekilde Genesove ve Mayer (2001) Boston'daki apartman dairelerine 

ilişkin 1990-1997 yılları arasındaki haftalık fiyat verisinden yola çıkarak ev fiyatlarının 

evin özelliklerinin yanısıra ev sahiplerinin karakterlerinden önemli ölçüde etkilendiği, 

ev sahiplerinde zarardan kaçınma güdüsünün olduğu, ev sahiplerinin satacağı evde 

oturması durumunda bu güdünün daha da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada 

ayrıca, ev fiyatları düşerken alım satım hacminin düşmesinin sebeplerinden birinin 

yatkınlık etkisi olduğu ifade edilmiştir. 

 

 Barberis, Huang ve Santos (2001) yaptıkları çalışma ile varlık fiyatlarının 

yalnızca tüketimden sağlanan fayda fonksiyonun bir sonucu olmadığı, finansal 

varlıklarının toplamının değişiminden de el edilen faydanın etkili olduğu bir model 

ortaya koymuştur. Buna göre, yatırımcıların ne derece riskten kaçındığı onların geçmiş 

performansı ile yakından alakalıdır. Yatırımcıların pay piyasalarına ne kadar yatırım 

yapacağı tüketimden ve finansal varlıklardaki değişimden elde edilen fayda ile 

ilişkilidir. Varlık fiyatlarındaki değişimden elde edilen fayda iki önemli sonucu 

beraberinde getirmektedir. Birincisi yatırımcılar varlık fiyatlarında meydana gelen 

düşüşlere, artışlara kıyasla daha duyarlıdır. İkincisi yatırımcıların ne derece riskten 

kaçınacağında yapmış olduğu geçmiş işlemler önemli derecede rol oynamaktadır. 

Önceki kazançları muhtemel zararlara karşı tampon vazifesi göreceği, zararları daha 

katlanılabilir kılacağı için, yatırımcılar kayıplara görece olarak daha az duyarlı olacaktır. 

Benzer şekilde daha önce kaybetmiş olan yatırımcılar ise her yeni kayıpta daha duyarlı 

olacaktır. Zaten bu farklı risk algıları pay fiyatlarını kâr payına kıyasla çok daha oynak 

yapmaktadır.  

 

Barberis ve Huang (2001) yaptıkları devam çalışmasında yatırımcıların riskten 

kaçınma düzeylerini dikkate alırken, hangi düzeyde kâr zarar hesabı yapıldığı sorusuna 
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cevap aramıştır. Geniş anlamda mental muhasebe, yatırımcıların bütün varlıklarındaki 

değişimlerin toplamı üzerinden kâr zarar hesabı yaptığını ifade ederken; dar anlamda 

mental muhasebe, yatırımcıların portföy veya bireysel paylar üzerinden kâr zararlarına 

odaklandığını göstermektedir. Bu çalışmada yatırımcıların daha çok sahip oldukları 

payları tek tek değerlendirmelerinin, dar anlamda mental muhasebenin mevcut varlık 

fiyatlama modelleri kapsamında daha başarılı olduğu ifade edilmiştir. 

 

 Heath, Huddart ve Lang (1999) 7 şirkette 50.000'den fazla çalışanın hisse 

opsiyonu kullanıp kullanmama kararlarını analiz etmiştir. Bu çalışmanın amaçlarından 

biri de yatırımcıların kararlarında dikkate aldıkları referans fiyat seviyesinin tespitine 

ilişkindir. Hisse opsiyonlarında bir alım fiyatı olmamakla birlikte opsiyonun verildiği 

zamanda geçerli olan pay fiyatı genelde opsiyonun kullanım fiyatı olmaktadır. Bu 

noktada kullanım fiyatına ek olarak referans fiyat olarak kullanılabilecek olan fiyatlar, 

insanın öğrenme ve hafızasına ilişkin yapılan çalışmaların genelde insan beyninin belirli 

detaylardan ziyade gelen bilgilerin genel anlamına odaklandığı ve bu kapsamda 

hatırladığını iddia ettiğinden bahisle, merkezi eğilim ve uç noktalardır. Beklenti 

teorisinde yatırımcıların kâra geçtiklerinde riskten kaçınırken zararda iken riske dönük 

işlem yaptıklarının belirtildiğinden bahisle, örneğin çalışanların referans fiyatını geçmiş 

dönemdeki maksimum fiyat belirlemişse, maksimum fiyattan sonraki yatırımcı 

davranışının riskten kaçınmaya dönük olması, yani pay satım oranlarının hızla artması 

beklenir. Bu çalışmada pay fiyatının önceki yıla ait maksimum fiyat seviyesini 

geçmesinin çalışanların opsiyonlarını en fazla bozduğu nokta olarak bulunmuş, 

dolayısıyla referans fiyat olarak çalışanların pay fiyatının önceki yıla ait maksimum 

fiyat seviyesini aldıkları iddia edilmiştir. Bu kapsamda referans fiyatın alım fiyatı gibi 

statik olmadığı, her an değişen dinamik bir değer olduğu ve yatırımcıların kararlarında 

trendlerin önemli rol oynadığı ortaya koyulmuştur. 
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 Gomes (2005) riskli varlıklar için talep fonksiyonunun devamlı olmadığını, 

varlık fiyatları belirli bir seviyeyi aştıktan sonra yatırımcıların portföy sigorta 

stratejilerini takip ettiğini, bu durumun ise yatkınlık etkisi çalışmalarının sonuçları ile 

paralel olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca Gomes'e göre pay primi fazla olmadığı sürece 

riskten kaçınan yatırımcılar payları portföylerinde tutmayacaktır. Bu da pay primi 

bilmecesini kısmen açıklamaktadır. Ayrıca riskten kaçınan yatırımcıların belirli bir fiyat 

seviyesinden sonra stratejilerini değiştirmesiyle birlikte oynaklık ile işlem hacmi 

arasındaki ilişki de tersine dönmektedir. Dolayısıyla bu nokta işlem hacminin zirvede 

olduğu seviyedir. 

 

 Heilmann, Lager ve Oehler (2000) yaptıkları çalışma ile deneysel ve tek fiyatlı 

(call market) bir piyasada önceki seansa göre, yani referans fiyat olarak önceki seansı 

alarak, varlık fiyatlarının artması durumunda satım işlemlerinin varlık fiyatlarının 

azalması durumuna göre daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Kirchler, Maciejovsky ve Weber (2005) Viyana Universitesi'nin 64 öğrencisi ile 

8 seanstan oluşan ve alakasız bilgi, bilginin sunumu ile yatkınlık etkisinin alım satım 

işlemlerine olan yansımasını analize dönük ampirik bir çalışma ortaya koymuştur. Buna 

göre, yatırımcılar kârdayken satma, zararda iken tutma eğilimi göstermektedir. Ayrıca 

alakasız bilgi yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemekte olup, pozitif şekilde bilgi 

sunulan yatırımcılar negatif şekilde bilgi sunulan yatırımcılara göre sahip oldukları 

varlıkları daha geç satmaktadır. Ek olarak, pozitif şekilde bilgi sunulan yatırımcıların 

alım yönü ağır basarken, aynı bilginin negatif şekilde sunulması durumunda satım yönü 

önem kazanmakta ve pozitif şekilde bilgi sunulan alıcılar varlıkları pozitif şekilde bilgi 

sunulan satıcılardan ziyade negatif şekilde bilgi sunulan satıcılardan almaktadır. Ancak 
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sunuş şekli alım satım fiyatlarını veya işlem hacimlerini önemli ölçüde 

etkilememektedir.  

 

 Leal, Armada ve Duque (2010) düşük maliyetle çalışan bir aracı kurumun 1.496 

yatırımcısının 1999-2002 yılları arasında Portekiz Borsası’nda gerçekleştirdiği 159.406 

işlemden yola çıkarak yatkınlık etkisini araştırmıştır. Bu çalışmaya göre; 

 Yatırımcıların kârda yatırımlardan çıkma zararda yatırımlarda ise tutma eğilimi 

vardır. Portekiz Borsası'nda bireysel yatırımcıların kârlı yatırımlardan çıkış oranı 

zararlı yatırımlardan çıkışa göre %20 fazladır. 

 Diğer ampirik çalışmaların aksine, Aralık ayında yatkınlık etkisinin ortadan 

kalktığına dair bir bulguya rastlanmamış ve bunun sebebi olarak yatırımcıların 

kârda yatırımlarını zaten gerçekleşmiş gibi düşündüğü ifade edilmiştir. 

 3 yıllık periyot içinde ayı ve boğa piyasasındaki zamanlar karşılaştırıldığında, 

boğa piyasasında yatkınlık etkisinin ayı piyasasına göre daha güçlü olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Buna gerekçe olarak ayı piyasasında yatırımcıların, 

zararları dışsal faktörlere bağladığı için daha kolay karşıladıkları, ancak boğa 

piyasasında yatırımcıların piyasanın yükselişte olduğu dönemde zararları dışsal 

faktörlere yormasının zor olması ve satım işleminin hatalı kararı kabul etme 

anlamına gelmesi olarak gösterilmiştir. 

 Yatırımcılar çeşitli gruplara ayrıldığında ise yatırımcıların profesyonelliği ile 

yatkınlık etkisi arasında negatif korelasyon olduğu belirtilmiştir. 

 

Chui (2001) Macau’de 47 öğrencinin katıldığı bir deney ile yatkınlık etkisinin 

varlığını ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre yatırımcıların ortalamaya dönüş (mean 

reversion) eğilimi dikkate alınsa bile yatkınlık etkisi kuvvetli bir şekilde kendini 

hissettirmektedir. Yatkınlık etkisinin altında yatan psikolojik sebep olarak kontrol hissi, 
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yani yatırımcıların bir durumun kontrolünü elinde bulundurduklarına olan inancı 

gösterilmiş ve kontrollü yatırımcıların daha fazla yatkınlık etkisine sahip olduğu iddia 

edilmiştir. 

 

 Brown, Chappel, Silva Rosa ve Walter (2006) 1996-2000 yılları arasında 

Avustralya Borsası’nda yatırım yapan, halka arzdan doğrudan pay alan, halka arz edilen 

payları ilk işlem gününde alan ve borsadan endeks kapsamında herhangi bir payı alan 

olmak üzere yatırımcılar üç grup halinde alım satımlarını analiz etmiştir. Buna göre, 

halka arz yatırımcılarının kârlı yatırımlardan çıkma oranı zararlı yatırımlardan çıkma 

oranından %59 daha fazladır. Halka arz edilen payları ilk işlem gününde alan 

yatırımcılar arasında bu oran %72, endeks kapsamında borsadan herhangi bir payı 

alanlar için ise bu oran %133’dür. Bütün kategorilerde ve bütün aylarda güçlü bir 

yatkınlık etkisi mevcut iken, bu durumun tek istisnası Avustralya’da vergisel dönemin 

son ayı olan Haziran’dır. Haziran ayında yabancı yatırımcılar ve devlet kurumları 

dışında bütün gruplarda yatkınlık etkisi vergisel kaygılarla törpülenmiştir. Diğer önemli 

bulgular ise şöyledir; 

 Yatırımcıların varlıkları ortalama elde tutma süresi arttıkça yatkınlık etkisi 

azalmakta, bu çerçevede 200 işlem gününden sonra yatırımcıların kârda ve 

zararda yatırımlarına olan davranışlarının tarafsızlaşmaktadır. 

 Daha büyük miktarda yatırım yapan yatırımcılar daha az düzeyde yatkınlık etkisi 

göstermektedirler. 

 Yatırımcıların gösterdiği yatkınlık etkisi geçmiş alım satım tecrübeleri ile 

yakından ilişkili olup, özellikle aynı pay senedinde yapılan işlemlerde bu ilişki 

daha da güçlüdür. Bu çalışmada daha önce kâra geçen yatırımcıların daha riske 

açık ve zararı tolere edebilen bir davranış gösterdikleri ifade edilerek, Kasanın 

Parası Etkisi’nden bahsedilmiştir. 
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 Coval ve Shumway (2005) Chicago Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli hazine 

tahvillerinde 1.082 borsa simsarının 1998 yılında gerçekleştirdiği işlemleri analiz etmek 

suretiyle profesyonellerin önyargılarının fiyat oluşumuna etkilerini incelemiştir. Bu 

borsa simsarları genelde gün sonunda bulundukları pozisyonları kapatmakta olup, bu 

nedenle analiz yapılan yatırım periyodu çok kısadır. Bu çalışmada borsa simsarlarının 

riskten kaçınma eğiliminin çok yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Borsa 

simsarlarının sabah seansında kayıp yaşamaları durumunda öğleden sonra aldıkları 

riskin, sabah seansında kâra geçmeleri durumundakinden çok daha fazla olduğu 

anlaşılmıştır. Bu simsarlar daha yüksek fiyattan alım, daha düşük fiyattan satım 

yapmakla birlikte, öğleden sonraki seansta fiyatlara olan etkileri çok çabuk ortadan 

kalkmaktadır. Bu nedenle, sabah seansındaki kayıpların öğleden sonra kısa süreli 

oynaklığa yol açacağı ama uzun vadeli oynaklığı değiştirmeyeceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır.  

 

 Frazzini (2006) yaptığı çalışma ile haber etkisinin yatkınlık etkisi ile olan 

etkileşimini analiz etmiştir. Sonuç olarak yatkınlık etkisi nedeniyle haberlere verilen 

reaksiyonun beklenin altında bir düzeyde olduğunu ve bu durumun ise haber sonrası 

fiyat sürüklenmesine yol açtığı belirtilmiştir. Bu çerçevede, fiyat hareketi yalnızca 

haberin içeriğine değil, aynı zamanda yatırımcıların referans fiyatlarına göre olan 

pozisyonuna da bağlıdır. Yatırımcıların önemli miktarda zararda olduğu paylarda kötü 

haber daha yavaş yayılmakta ve aşağıya doğru fiyatları sürüklemektedir. Aynı şekilde 

yatırımcıların önemli oranda kârda olduğu paylarda iyi haber yavaş yayılmakta ve 

fiyatları yukarı yönlü sürüklemektedir. 
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 Dhar ve Zhu (2006) düşük maliyetle çalışan bir aracı kurumun 50.000’den fazla 

bireysel yatırımcısının 1991-1996 yılları arasında gerçekleştirdiği işlemleri analiz 

etmiştir. Bu kapsamda, yatırımcılar bir bütün halinde değerlendirildiğinde yüksek 

düzeyde yatkınlık etkisi görülmekle birlikte aslında bu etkinin dağılımı yatırımcı 

gruplarına göre önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin yatırımcıların %20’si 

yatkınlık etkisi göstermemektedir. Bunun gerekçesi olarak ise yatırımcıların entellektüel 

düzeylerinin ve finansal bilgilerinin farklı olması gösterilmiştir. Demokrafik özelliklere 

bakıldığında, düşük entellektüel düzeyi işaret eden özelliklere sahip yatırımcılar yüksek 

düzeyde yatkınlık etkisi göstermektedir. En yüksek düzeyde yatkınlık etkisi gösteren 

gruplar düşük gelirli ve profesyonel olmayan yatırımcılardır. Ayrıca alım satım 

tecrübesinin yatkınlık etkisini azalttığı yönünde bir sonuca ulaşılmakla birlikte, Dhar ve 

Zhu, Barber and Odean’un 2000 yılındaki çalışmasına atıfta bulunarak, alım satım 

işlemi yaparak öğrenmenin çok pahalı bir yöntem olduğunu vurgulamışlardır.  

 

 Barber and Odean (2000) 66.465 hanehalkı yatırımcısının 1991-1996 yılları 

arasında gerçekleştirdikleri alım satım işlemlerini incelemiştir. Aynı dönemde yıllık 

piyasa getirisi %17,9 iken, en fazla işlem gerçekleştiren bireysel yatırımcıların yıllık 

ortalama kazançları %11,4 olmuştur. Bireysel yatırımcıların yıllık ortalama kazancı 

%16,4 olurken, portföylerindeki yıllık değişim oranı %75 olmuştur. Fazla işlem 

yapmanın arkasındaki psikolojik faktör olarak kendine aşırı güven gösterilmiş ve fazla 

alım satım işlemi gerçekleştirmenin yatırımcı varlıkları için tehlikeli olduğu mesajı 

verilmiştir. 

 

 Feng ve Seasholes (2005) yaptıkları çalışmada Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki 

1999 yılından sonra hesap açmış 1.511 yatırımcının alım satım işlemlerini ve bu 

yatırımcıların işlemlerinin zaman içinde nasıl farklılaştığını incelenmiştir. 
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Yatırımcıların kompleksliği yaş, cinsiyet, işlemi gerçekleştirme araçları, ilk portföyün 

çeşitliliği gibi bir çok kritere göre belirlenmiştir. İşlem tecrübesi ise belirlenen tarih 

aralığında alınan toplam pozisyon sayısına göre belirlenmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır; 

 Ne yatırımcıların kompleksliği ne de işlem tecrübesi tek başına yatkınlık etkisini 

ortadan kaldıramamaktadır. 

 Yatırımcıların kompleksliği ve işlem tecrübesi birlikte yatırımcıların zararlarını 

realize etme konusundaki isteksizliğini ortadan kaldırırken, yatırımcıların kârlı 

yatırımlardan çıkma eğilimini %37 oranında azaltmaktadır. Dolayısıyla 

yatırımcıların kompleksliği ve işlem tecrübesi kârlı ve zararlı yatırımlardaki 

eğilimi asimetrik olarak etkilemektedir. 

 

Garvey ve Murphy (2004) gün içinde yaptıkları işlemler ile aşağı yönlü 

piyasada, 68 işlem günü içinde 1,4 milyon ABD Dolarından fazla gelir sağlayan 15 

kişilik finansal kurum alım satım masası (proprietary desk) takımının işlemlerini 

incelemiştir. Bu çalışmada zararda yatırımların ortalama 268 saniyede ve 100,46 ABD 

Doları zararla realize edildiği, kârda yatırımların ise ortalama 166 saniyede ve 85,43 

ABD Doları kârla realize edildiği, ancak kârlı işlemlerin sayısının fazla olmasıyla 

yatırımcıların toplamda önemli miktarda kâr elde ettiği sonucuna varılmıştır.  Takım 

üyelerinin kapattığı pozisyonlar seans sonu fiyatlarla ve trendlerle karşılaştırıldığında, 

üyelerin kârda sonuçlandırdığı karşılıklı işlemlerde üyelerin devam etmesi durumunda 

kâr etmeye devam edeceği, zararda sonuçlandırdığı karşılıklı işlemlerde ise daha önce 

pozisyonları realize etseydi daha az zarar edeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu 

çalışmada yatkınlık etkisinin aktif ve fiyat hareketlerini etkileyen yüksek yetenekli 

profesyonellerin de yatkınlık etkisinden kurtulamadığı ifade edilmiştir. 
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 Chen, Kim, Nofsinger ve Rui (2007) Şangay ve Şenzen Borsalarında aktif işlem 

yapan 46.969 bireysel ve 212 kurumsal yatırımcının 1998-2002 yılları arasındaki 

işlemlerini incelemiştir. Buna göre yatırımcıların sattıkları paylar aldıkları paylardan 

daha iyi bir performans sergilemekte, yatırımcılar zararlarını realize etmede isteksiz 

davranmakta, fazla kendine güvenmekte ve kısa süre önce kazanç sağlamış olan payları 

alma eğilimi göstermektedir. Öte yandan kurumsal yatırımcılarda da benzer özellikler 

olmakla birlikte bireysel yatırımcılara göre bu özellikler çok daha sınırlıdır. Çinli 

yatırımcıların kendine aşırı güvenme dışında diğer özellikleri ABD'deki yatırımcıların 

özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada daha az payla daha fazla işlem 

yapma eğiliminin sonucu olarak yorumlanan kendine aşırı güven ise ABD'deki 

yatırımcılardan fazladır. Öte yandan bu çalışmada tecrübeli yatırımcıların 

tecrübesizlerle benzer şekilde davranışsal önyargılar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Benzer şekilde Jordan and Diltz (2004) gün içi alım satım yapan portföy 

yöneticilerinin işlemlerini incelemiştir. Bu portföy yöneticilerinin momentuma dayalı 

işlem yapması yani fiyatı artan payları alıp fiyatı azalan payları ivedilikle satması 

beklenirken, bu araştırma sonucuna göre, portföy yöneticilerinin %65'i fiyatı azalan 

payları artan paylara göre çok daha fazla portföyde tutmaktadır.  

 

 Wermers (2003) birincisi ABD'deki hisse senedi yatırım fonlarının 1975-1994 

yılları arasındaki 3 aylık portföy dağılımı ve portföy büyüklüğü; ikincisi bu fonların 

1962-2000 yılları arasındaki aylık portföy getirisi, toplam gider oranı ve portföy 

devinimi olmak üzere iki farklı veriseti kullanarak aktif olarak yönetilen hisse senedi 

yatırım fonlarında 1975-1994 yılları arasındaki işlemlerinde yatkınlık etkisinin varlığını 

araştırmıştır. Öncelikle yatırım fonlarının getirileri önceden tahmin edilebilir şekilde 

oluşmakta, yüksek getirili fonlar sonraki yıllarda da yüksek getiri sağlamaktadır. 
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Yatırımcılar yüksek performanslı fonlara yönelmekte, buradan sağlanan finansmanla 

portföy yöneticileri fiyatı hızla yükselen paylara yatırım yaparak, en az iki yıl boyunca 

diğer fonlara göre daha iyi bir performans göstermektedir. Öte yandan kötü performans 

gösteren fonların yöneticileri, belki yatkınlık etkisi belki de işlem maliyetleri sebebiyle 

zararda yatırımlarını realize etmek suretiyle momentuma dayalı stratejiler 

izlememektedir. İlginç olan, iyi performans gösteren fonlarda da mevcut portföy 

varlıklarında yatkınlık etkisi olmasına rağmen, asıl iyi performans yeni yatırımcılardan 

sağlanan kaynaklar sayesinde yapılan yeni alımlarla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla en 

akıllıca strateji yüksek getirili yatırım fonlarının portföyünü doğrudan kopyalamak 

yerine yeni kaynaklarla yapılan alım işlemlerini takip etmektir. 

 

 Jin ve Scherbina'na (2005) göre yatkınlık etkisi yatırımcıların geçmiş kararlarına 

rasyonel olmayan bir şekilde bağlanması ve batık maliyetini gözardı edememesi sonucu 

ortaya çıkmaktadır. O halde, yatkınlık etkisinin bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını 

anlamanın en kolay yolu daha önce yapılan alım işlemleri ile bağlantılı olmayan 

kişilerin kararlarını incelemekten geçmektedir. Yatırım fonlarında zaman zaman 

yaşanan portföy yöneticilerindeki değişiklikler buna örnek olabilir. Bu amaçla 1924'ten 

2004'e kadar 10.211 fon'da yaşanan 30.000'den fazla portföy yöneticisi değişikliği 

incelenmiştir. Tabi yalnızca günümüze ulaşan, yani hayatta kalmış olan fonlar kapsam 

dahilindedir. Bu çerçevede yararlanılan verilerin sağ kalma önyargısına (survivorship 

bias) maruz kaldığını belirtmekte fayda vardır. Bu çalışma sonucunda aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır. 

 Yeni gelen portföy yöneticilerinin mevcut yöneticilere oranla zararda 

pozisyonlarını çok daha hızlı realize etmektedir. Yeni yönetici başladıktan 

sonraki çeyrek sonuna kadar zarardaki pozisyonlarının yarısından fazlasını 

sonlandırmaktadır. Yeni yöneticiler yalnız zarardaki değil, kârdaki 
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pozisyonlarını da daha hızlı sonlandırmakla birlikte zarardakileri kârdakilere 

göre çok daha hızlı realize etmektedir. 

 Yönetici değişikliği yaşanan fonlarda mevcut yöneticlerin devam ettiği fonlara 

göre önemli bir performans artışı yaşanmaktadır. Bu nedenle yatırım fonlarında 

portföy yöneticileri periyodik aralıklarla değiştirilmelidir.  

 Yatkınlık etkisi yatırım fonlarının işlemlerinde de kendini göstermektedir. 

Yatırım fonlarının ABD'deki pay piyasasını önemli ölçüde kontrol ettiği dikkate 

alındığında, bu etkinin pay fiyatlarına önemli etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır.  

 

Lakonishok ve Smidt (1986) işlem hacminin fiyatı artan paylar için artarken, 

fiyatı düşen paylar için azaldığını, bu durumun ise vergisel sebeplerle işlem beklentileri 

ile ters düştüğünü ifade etmişlerdir. Ancak bunun istisnası ise Aralık ve Ocak aylarında 

gerçekleşmektedir. Aralık ayında fiyatı düşen paylarda işlem hacmi artarken, Ocak 

ayında fiyatı yükselen paylarda işlem hacmi artmaktadır.  

 

Lakonishok ve Smidt (1988) 90 yıllık bir periyotta Dow Jones Endeksi’nin 

getirisini incelemiş ve getirilerin özellikle haftanın, ayın ve yılın bitişine doğru ve yeni 

yıl benzeri tatil zamanlarında sıradışılık sergilediğini iddia etmişlerdir. Örneğin yılbaşı 

zamanı öncesindeki ortalama getiri oranı normal bir zamandaki ortalama getiri oranının 

20 katından fazla olarak bulunmuştur. Bu çalışmada bunun potansiyel gerekçesi olarak, 

daha önce bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda yer verilen yatırımcıların envanter 

düzenlenmesi, bilgiye dayanan ve bilgiye dayanmayan yatırımcıların zamanlaması, 

borsa simsarlarının bilgiye dayalı işlem yapan yatırımcıların stratejilerine karşı 

geliştirdiği stratejiler, şirket haberlerinin zamanlaması, bireysel ve kurumsal 
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yatırımcıların nakit akışına ilişkin davranışları, vergiye dayalı işlem stratejisi ve portföy 

yöneticilerinin vitrin düzenleme stratejisi gibi bir çok sebebin varlığına işaret edilmiştir. 

 

 Cici’ye (2012) göre, yatırım fonlarının profesyonel olduğu ve yetenekli portföy 

yöneticileri tarafından yönetildiği dikkate alındığında, yatırım fonlarının finansal 

piyasalarda yanlış fiyatlanmış menkul kıymetlerin doğru fiyatlanması ve mevcut 

anomalilerin ortadan kaldırılması yönünde önemli rol oynamalarını beklemek yanlış 

olmayacaktır. Ancak, Cici tarafından yapılan çalışmada, her ne kadar diğer çalışmaların 

aksine ortalamada, ABD'deki hisse senedi yatırım fonlarının zararda yatırımlardan 

çıkma eğiliminde olduğu, kârlı yatırımlardan ise zararlı yatırımlara göre daha geç çıkış 

yaptığı sonucuna ulaşılmakla birlikte, önemli bir kısmının yatkınlık etkisine maruz 

kaldığı iddia edilmiştir. Yapılan çalışmada 1980-2009 yılları arasında ABD'de faaliyet 

gösteren hisse senedi yatırım fonlarının portföy dağılımları incelenmiştir. Ancak yatırım 

fonları arasında önemli oranda farklılaşmalar ve heterojenlik vardır. Her ne kadar 

yatırım fonlarında bir bütün olarak yatkınlık etkisi görülmese de, çeşitli kriterlere göre 

yatırım fonlarının %22 ile %55 arasındaki bir grupta kârlı yatırımlardan erken çıkma 

eğilimi gözlemlenmesi sebebiyle yatkınlık etkisi olması da mümkündür. İlginç bir 

şekilde bu eğilimdeki bir çok yatırım fonu zararda pozisyonlarına tutunmakla 

kalmamakta, bu pozisyonlarını artırmak suretiyle bir çeşit kumar oynamaktadırlar.  

 

Diğer bir husus ise, yatırımcıların çıkışı sebebiyle pozisyon kapatmakta olan 

yatırım fonlarında yatkınlık etkisi daha fazla olup, bu fonlar genelde kârda oldukları 

pozisyonları sonlandırmaktadırlar. Ayrıca, yatkınlık etkisinin daha fazla görüldüğü 

fonlar genelde birden fazla portföy yöneticisi, yani takım tarafından yönetilen fonlar 

olması diğer ilginç bir bulgudur. Bu fonlardaki yatkınlık etkisi bu fonların stratejilerini 
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önemli ölçüde etkilemekte, betayı düşürmekte ve değere dayalı kısa vadeli karşıt yatırım 

stratejisine yöneltmektedir. 

 

 Shumway ve Wu (2006), Frazzini'nin yeni haberlere verilen yetersiz 

reaksiyonların zamana yayılıp yayılmadığını test ettiği çalışmasındaki gibi, yatkınlık 

etkisinin pay fiyatlarındaki artan ivmenin arkasında yatan faktör olup olmadığını test 

etmiştir. Bu çalışmada Çin'de bulunan 13.460 bireysel yatırımcı ve şirketin 2001-2004 

yılları arasındaki alım satım işlemleri incelenmiştir. Buna göre, bireyler ve şirketler 

yatkınlık etkisi göstermektedirler, ancak şirketlerde bu etki görece daha sınırlıdır. Bir 

periyotta en fazla yatkınlık etkisi gösteren yatırımcılar diğer periyotta görece daha kötü 

bir performans sergilemektedirler. Ayrıca bu yatırımcılar daha küçük hacimli ve daha 

nadir alım satım işlemi yapmaktadırlar. Bir diğer husus yatırımcıların geçmiş 

performansları geleceğe dair kötü bir gösterge iken, realize edilmemiş kazanç veya 

kayıpları çok daha iyi bir geleceğe dair performans göstergesidir. Bu çerçevede realize 

edilmemiş kayıp ve kazançların pay fiyatlarında artan ivme yarattığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

 O’Connell and Teo (2009) 7.541 yatırım fonunun 1994-2002 yılları arasında 

döviz piyasalarında gerçekleştirdiği işlemleri incelemiş ve bireysel yatırımcılara ilişkin 

yapılmış çalışmalarının sonuçlarının aksine, Barberis, Huang ve Santos'un (2001) da 

modellediği şekilde kurumsal yatırımcıların yatkınlık etkisine maruz kalmadıkları ve 

bunun tam tersi şekilde Kasanın Parası Etkisi ile bu yatırımcıların kazanç sonrası daha 

fazla risk alırken, kayıp sonrasında risk düzeylerini azalttığı sonuçlarına ulaşmıştır. 

 

Frydman ve Rangel (2014) yatkınlık etkisinin nasıl azaltılabileceğine ilişkin 

yaptıkları deneyde iki farklı grup oluşturmuştur. Birinci grupta pay alım fiyatları 
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bilgisayar programı tarafından belirgin bir şekilde sürekli gösterilirken, ikinci grupta bu 

gösterim yapılmamakta, yani alım fiyatı vurgulanmamaktadır. Sonuçta ilk grupta 

yatkınlık etkisinin ikinci gruba göre %25 daha fazla olduğu gözlemlenmiş ve yatkınlık 

etkisinin ekstrelerde alım fiyatının gösterilmesinden vazgeçilmesi gibi yöntemlerle 

azaltılabileceği ifade edilmiştir. 

 

 Weber ve Welfens (2007) yeni gelen bilgilerin fiyatlara etkisini konu alan 

çalışmasında, yüksek ve düşük yatkınlık etkisine sahip grupları karşılaştırmış ve yüksek 

yatkınlık etkisi gösteren gruplarda hem haberlere yetersiz tepki verildiği hem de 

momentuma dayalı davranış tiplerinin güçlü olduğu sonucuna varmıştır. Aynı çalışmada 

olumlu ve olumsuz haberlere verilen tepkilerin asimetrik olduğu da ifade edilmiştir. 

 

 Summers and Duxbury (2012) yaptıkları çalışma ile genelde sadece Beklenti 

Teorisi ile açıklanan yatkınlık etkisinde aslında duyguların yardımcı rolden ziyade çok 

temel bir görev üstlendiğini iddia etmiştir. Bunu kanıtlamak için örneğin normalde 

yatkınlık etkisi gösteren katılımcıların kendilerinin sorumlu olmadığı bir kâr veya zarar 

sonucu yatkınlık etkisini gösterip göstermediğine bakılmış ve önemli bir yatkınlık 

etkisine rastlanmamıştır.  

 

 Talpsepp, Vlcek ve Wang (2014) yaptıkları çalışmada iki farklı test 

uygulamışlardır. İlk olarak Estonya'daki Nasdaq OMX Tallinn Borsası'nda 24.153 adet 

hesabın 2004 Ocak ayından 2008 Haziran ayı sonuna kadar olan 4,5 yıllık periyotta 

gerçekleştirdiği yarım milyondan fazla alım satım işlemi analiz edilmiştir. Referans 

fiyat olarak ortalama alım fiyatı esas alınmış ve her bir işlem ilk alım fiyatından 

başlatılmıştır. Bu çalışmada Odean (1999) ve Barberis ile Huang (2001) çalışmalarına 

benzer yöntemler kullanılmıştır. İkinci olarak 59 öğrencinin katıldığı, 10 seansın 
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olduğu, risksiz varlık olarak nakdin, riskli varlık olarak ise teorik bir payın olduğu 

bilgisayarlı bir test yapılmıştır. Riskli varlığın fiyatı her bir periyot için %50 ihtimalle 

önceki periyodun 0,8'ine düşecek ya da %50 ihtimalle 1,25 katına çıkacak şekilde çift 

değişkenli bir süreç kurulmuştur. Sonuç olarak, yatırımcıların zarardayken 

pozisyonlarına tutundukları, kârda iken ise kârlarını realize etme eğiliminde oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 Bu çalışmada yatkınlık etkisinin altında yatan sebeplerle ilgili de çıkarımlarda 

bulunulmuştur. Yatkınlık etkisini analiz eden birçok çalışmada, yatırımcıların bütün 

portföy dağılımına erişilmesinin güçlüğünün de etkisiyle alım satımı yapılan paylar 

bazında inceleme yapılmıştır. Öte yandan yatırımcılar finansal piyasalara yatırım 

yaparken genelde birden fazla paya veya varlığa yatırım yapmakta, portföyünü 

çeşitlendirmektedir. Zaten minimum risk ile maksimum getiriyı sağlama arasındaki 

optimal denge modern portföy teorisinin konusudur. Bu amaca ulaşmak için birçok 

yöntem geliştirilmiştir ve bunlardan biri de sabit dengeleme stratejisidir. Bu strateji 

belirli periyotlarda varlıkların portföy içinde yeniden dağılımına dayanmaktadır. 

 

Deneysel ortamda yapılan çalışmada katılımcılara her periyottan sonra 

varlıklarını riskli ve risksiz varlık arasında dağıtması istenmiş ve bunun sonucunda 

katılımcıların sabit dengeleme stratejisinin öngördüğünden daha fazla kârlı 

yatırımlardan çıktıkları görülmüştür.  Yani bu çalışmada yatkınlık etkisinin ana 

sebebinin portföy dengeleme strateji olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Odean (1998) ise 

yaptığı çalışmada kârlı pozisyonlardan tamamiyle çıkılmasının dengeleme stratejisi 

olmayacağından hareketle yatkınlık etkisini gözlemlemiştir. Grinblatt ve Han (2005) 

şirketlerin dengedeki değeri, yani borsa değeri ile esas olması gereken değeri arasındaki 

farkın yatkınlık etkisinden kaynaklandığını iddia etmiştir.  
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 Favreau (2015) yatkınlık etkisinin neden meydana geldiği sorusuna cevap 

aradığı çalışmasında, oynaklığı fazla olan paylarda yatkınlık etkisi artmakla birlikte, bu 

artışın realize edilen zararların azalmasından değil, realize edilen kazançların 

artmasından kaynaklandığı, bu durumun ise Beklenti Teorisi'ndeki kayıpların riskten 

kaçınmayı azalttığı ve belirsizliğin yatkınlık etkisini artırdığı iddiaları ile çeliştiği 

sonuçlarına ulaşmıştır. Yine Beklenti Teorisi'nin aksine, yatkınlık etkisinin daha üstün 

bilgi ya da içsel bilgi ile azalmadığı ifade edilmiştir. Öte yandan finansal bilgi 

derinliğinin yatkınlık etkisini azalttığı gözlemlenmiştir. 

 

 Heimer (2016) borsalarda alım satım yapanların sosyal ağlar aracılığıyla iletişim 

kurması durumunda yatkınlık etkisinin arttığını, bunun nedeninin ise sosyal ağlar 

nedeniyle artan akran baskısı (peer pressure) olduğunu gözlemlemiş ve yatkınlık etkisi 

göstermeye en fazla eğilimi olanların ise sosyal ağlardan uzak durduğunu ve yalnızca 

kazançlı olduğu durumlarda iletişim kurduğunu ifade etmiştir. 

 

Brown ve Yang (2016) 2008-2014 yılları arasındaki altı sezonda Betfair adlı 

İngiliz internet bahis sitesi tarafından gerçekleştirilen ve sürekli güncellenmek suretiyle 

bahse girenlere bahisten anlık çıkma imkanı tanıyan "Anlık çıkış (Cash-out)" özellikli 

futbol bahis işlemlerini incelemiştir. Bu özelliğin tanıtılması ve anlık güncelleme ile 

ortaya çıkan kâr/zarar değerinin devamlı olarak bahisçilerin gözönünde olması ile 

yatkınlık etkisinin arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Beschwitz ve Massa (2015) yaptıkları çalışmada, açığa satış yapanların da 

yatkınlık etkisine maruz kaldığı ve kârda açığa satış pozisyonlarının fazla olduğu 
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payların diğerlerine göre negatif performans gösterdiği, yani yatkınlık etkisinin pay 

fiyatını olumsuz etkilediği sonuçlarına ulaşmıştır. 

 

 Bian ve diğerleri (2016) yatkınlık etkisi ile emir türünün agresiflik derecesi 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Buna göre, örneğin yalnızca miktar belirten piyasa 

emirleri çok agresif iken yalnız fiyat belirten fiyat emirleri az agresif olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan sonuç yatırımcıların kayıp yaşayan 

paylarda satış emri için az agresif iken, kazanç yaşayanlarda çok agresif olduğunu 

göstermiştir. Öte yandan satış emirlerinde kayıp düzeyi ile agresiflik derecesi arasındaki 

ilişki negatif iken, agresiflik derecesi kazanç düzeyi ile başta artarken belirli bir 

seviyeden sonra düşmektedir. 

 

2.2 Yatırımcı Demografisinin Yatırım Kararlarına Etkileri 

Yatırımcıların demografisinin yatırım kararlarına etkilerine ilişkin yapılan 

çalışmalar cinsiyet ve yaş olmak üzere iki etken üzerine yoğunlaşmıştır. Barberis and 

Odean (2001) 35.000 hesaptan yapılan işlemleri analiz ederek, erkeklerin kadınlara 

oranla %45 daha fazla işlem yaptıklarını, yapılan işlemlerin erkeklerin yıllık net 

getirisini %2,65, kadınların yıllık net getirisini ise %1,72 oranında azalttığını, bu 

çalışmanın erkeklerin kadınlara göre daha fazla kendine güvendiği savını desteklediğini 

ifade etmişlerdir. Öte yandan Bliss ve Potter (2002), geleneksel görüşün tersine, gerek 

ABD’de gerekse uluslararası alanda, kadın fon yöneticilerinin erkek fon yöneticilerine 

göre biraz daha riskli portföye sahip oldukları, daha fazla ham getiri sağladıkları ve 

işlem sıklığı açısından ve riske bağlı performans açısından önemli bir farkın 

bulunmadığı sonucuna varmıştır. 
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Feng ve Seasholes (2008), Çin’deki  yatırımcıları incelemiş ve ham dataya 

bakıldığında erkeklerin kadınlara göre daha yoğun işlem yaptığını ancak portföy 

performansları arasında istatiksel olarak herhangi bir fark olmadığını, öte yandan 

portföyde bulunan pay senedi sayısı ve örneğin telefonla veya internet üzerinden emir 

verebilme gibi işlem yapma hakları dikkate alındığında, erkeklerle kadınlar arasında 

işlem yapma sıklığında istatiksel olarak fark olmadığı sonucuna varmıştır. 

 

Talpsepp’in (2010) yaptığı çalışmada, 

 Kadınların portföylerinin, riske göre hesaplansa dahi erkeklerden daha iyi 

performans gösterdiği, 

 Hem erkek hem de kadınlar arasında yaşlı yatırımcıların gençlere göre daha iyi 

performans gösterdiği, 

 Kadınların portföylerinde erkeklere göre daha az pay bulunduğu, daha az işlem 

yaptıkları ve payları daha uzun süre tuttukları, 

 Kadın ve erkekler arasında yatkınlık etkisinin çok farklılaşmadığı, 

 Yatkınlık etkisinin arttıkça yatırım performansının düştüğü 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Niessen ve Ruenzi (2007), yaptıkları ampirik çalışma ile kadın fon 

yöneticilerinin erkeklere göre daha az risk aldıklarını, daha zamana yayılmış, tutarlı 

stratejiler takip ettiklerini ve daha az işlem yaptıklarını iddia etmiştir. Aynı çalışmada 

kadın fon yöneticilerinin fonlarına erkeklerin yönettiği fonlara göre daha az yeni giriş 

olduğu bilgisine de yer verilmiştir. 

 

Lee ve diğerleri (2013) simulasyon programı ile öğrencilerin yaptıkları işlemlere 

dayanarak, kadın ve erkeklerin yatırım davranışlarının farklılaştığını ve erkeklerin 
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kadınlara göre risk toleransının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Sunden ve 

Surette (1998) yalnızca cinsiyetin değil, örneğin bekar kadınların evil kadınlara göre 

emeklilik planlarında çok daha muhafazakar davranış sergilediğini belirtmiştir. 

 

Öte yandan Lusardi ve Mitchell (2008)  kadınlar arasında, özellikle yaşça daha 

büyük kadınlar arasında finansal okuryazarlığın çok düşük olmasının kadınların 

muhafazakar davranmasında etkili olabileceğini ifade etmiştir. Charness ve Gneezy 

(2012) 15 farklı çalışmada kullanılmış verisetinden yola çıkarak, kadınların erkeklere 

göre daha risksiz varlıklara yöneldiği ve riskten kaçındığı sonucuna ulaşılmış olmakla 

birlikte, yatırımcıların evli veya bekar oluşu dahil birçok faktörün yatırımcı risk algısını 

ve davranışlarını etkilediği dikkate alınırsa, anılan sonuçların kesin olmadığını 

düşünmenin yanlış olmayacağını da belirtmiştir. 

 

Morin ve Suarez (1983) her yaş grubunda yaş arttıkça riskten kaçınmanın 

arttığını iddia etmiştir. Wang ve Hanna (1997), yaş gruplarının risk toleransına etkisini 

incelediği çalışmasında, 1983-1989 yılları arasındaki tüketici finansmanı anketinin 

sonuçlarına dayanarak, yaş ilerledikçe, kişilerin riskli varlıklarının toplam varlıklara 

oranının arttığını belirtmişlerdir. Öte yandan aynı çalışmada gençlerin finansal 

varlıklarının yaşlılara göre az olması sebebiyle kayıplara karşı duyarlılığının fazla 

olmasının bu durumun sebebi olabileceği belirtilmiştir.  

 

Korniotis ve Kumar (2011) yaşlı ve tecrübeli yatırımcıların finansal 

okuryazarlığın ve yatırım bilgisinin getirdiği kısayolları daha fazla kullanmakla birlikte, 

yaşlanmanın olumsuz etkisinin tecrübenin getirdiği olumlu etkiden fazla olduğunu ifade 

etmiştir. Anbar ve Eker (2010), 1.097 öğrenci ile yaptıkları ankete dayalı olarak, kız 

öğrencilerin erkeklere göre ve geliri az olanların fazla olanlara göre riske karşı daha az 



98 

 

tolerans gösterdikleri ve finansal risk toleransının yaş ilerledikçe azaldığı sonucuna 

ulaşmıştır. 

 

Al-Ajmi (2008) Bahreyn’deki bireysel yatırımcı davranışlarını incelemek 

suretiyle yaptığı çalışmada, erkeklerin kadınlara göre, eğitimli ve daha fazla varlığa 

sahip yatırımcıların diğerlerine göre riski daha fazla tolere ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca, 

bu çalışmada yaşlanmanın yatırımcı davranışları üzerindeki etkisinin kesin olmadığı, 

kompleks olduğu ve yatırımcıların emeklilik yaşına yaklaştıkça ve finansal 

yükümlülükleri arttıkça riski daha az tolere ettiği belirtilmiştir. 

 

Hindistan’da 200 yatırımcı ile yapılan ankete dayalı çalışmada (Chattopadhyay 

& Dasgupta, 2015), diğer çalışmaların aksine, kadınların erkeklere göre risk 

eğilimlerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada, yaşlıların 

gençlere göre, eğitimlilerin eğitimsiz yatırımcılara göre ve varlıklı yatırımcıların daha 

az varlıklılara göre risk toleransının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

 

Demografik olarak sonuçları birbiriyle farklılaşan çalışmalar mevcut olsa da 

genellikle erkeklerin kadınlara göre daha fazla işlem yapmasını ve daha fazla risk 

almasını beklemek yanlış olmayacaktır. Öte yandan yaşlanmanın yatırım kararlarının 

etkisine ilişkin sonuçlarda bir uzlaşı mevcut değildir. 

  

2.3 İşlem Sıklığına İlişkin Yapılan Çalışmalar 

Yatırımcıların fazla işlem yapmasına ilişkin en önemli çalışmalardan biri Odean 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Odean (1999) daha fazla getiri amacıyla işlem yapılması 

durumunda, çoğu zaman kazançların işlem maliyetlerini bile karşılamadığını, işlem 

maliyetleri dışarıda bırakılsa bile, daha pasif yatırımcıların çok işlem yapan 
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yatırımcılara göre daha fazla getiri sağladığını belirtmiştir. Odean tarafından erkeklerin 

kadınlardan fazla işlem yapması da aşırı güven önyargısının sonucu olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Benzer şekilde yapılan bir başka çalışmada ise kısa süreli ivmeye dayanan 

stratejilerin bazı pay senetlerinde başarılı olmasının mümkün olduğu, ancak bu pay 

senetlerindeki işlem maliyetlerinin ise momentumdan kaynaklanan getiriden aşağı 

olmadığı, dolayısıyla momentuma dayalı alım satım stratejisinin aslında hiç varolmayan 

fırsat maliyeti yanılgısı olduğu iddia edilmiştir (Lesmond, Schill, & Zhou, 2004). 

 

Çin’de yapılan bir çalışmada (Songtao & Yaping, 2006), yatırımcıların portföye 

aldığı payların sattığı paylara göre daha kötü performans gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, aynı çalışmada erkek yatırımcıların kadınlara göre daha sık işlem 

yaptığı görülmüştür. 

 

Tayvan’daki yatırımcılara ilişkin yapılan çalışmada (Barber, Lee, Liu, & Odean, 

2009), yatırımcıların yanlış zamanlama ve işlem maliyeti gibi sebeplerle ortalama yıllık 

getirilerinin %3,8 oranında düştüğü, bu oranın ABD’de %2 civarında olduğu 

belirtilmiştir.  

 

Bauman, Miller ve Veit (2005), 1990-1999 yılları arasında portföy yöneticileri 

tarafından satılan payların getirisi ile alınan payların getirisini kıyaslamış ve işlem 

maliyetlerini de dikkate alarak, bazı portföy yöneticilerinin işlem yaparak portföy 

performanslarını sürekli şekilde artırırken, bazılarının ise tam tersine, yaptıkları 

işlemlerle sürekli şekilde portföy getirisine zarar verdiğini iddia etmiştir. 
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Yukarıda yer verilen çalışmalar kapsamında, aşırı işlem yapmanın kârlılık 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu söylemek güçtür. 
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3 YATIRIMCI DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN AMPİRİK BİR 

ÇALIŞMA 

3.1 Veriseti 

Bu çalışmada 2.775 yatırımcının 01.01.2013-01.10.2015 döneminde (33 aylık 

periyot) gerçekleştirmiş olduğu işlemler gün sonu itibariyle incelenmiştir. Sözkonusu 

veriseti Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından rastgele bir şekilde, kurgusal yatırımcı 

numaraları ile isim bilgilerine yer verilmeden ve hepsi yerli, gerçek kişi olacak şekilde 

sağlanmıştır. Öte yandan pay senedi isimleri yerine de kurgusal numaralar verilmiştir. 

Dolayısıyla çalışmanın sonucunu etkileyecek, yatırımcıların belirli bir aracı kurumun 

müşterisi olması veya belirli bir demografik gruba ait olması gibi önyargılar ortadan 

kalkmaktadır. İncelemeye ilişkin veriseti 3 ayrı “csv” dosyasında iletilmiştir. İlk 

dosyada yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlere, ikinci dosyada ilgili dönemde işlem 

gören bütün pay senetlerinin günlük ağırlıklı ortalama fiyatları ile pay bölünmesi, 

bedelsiz pay ihracı gibi pay fiyatını etkileyecek işlemlerin dikkate alındığı günlük 

düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara, üçüncü dosyada ise yatırımcıların demografik 

bilgilerine yer verilmiştir1.  

 

Alınan verisetinde 320.819 adet işlem mevcuttur. Bu işlemlerden 169.221 adedi 

alım, 151.598 adedi ise satım işlemidir. Öte yandan, bu işlemlerden 73.222 adedi 

karşılıklı işlem (toplamda 146.444 adet işlem) güniçi alım satım işlemidir. Bu 

                                                 
1 İlk dosyada 247.597, ikinci dosyada 508.846 ve üçüncü dosyada ise 11.588 satır bulunduğu 

dikkate alınarak bütün işlemler R Studio 1.0.44 (R 3.3.1) uygulaması kullanılarak R programlama dilinde 

gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu işlemlere ilişkin R kodlarına bu çalışmanın ekinde yer verilmektedir. Bu 

verisetinde güniçinde aynı pay senedinde birden fazla yapılan alım ve satım işlemi ayrı ayrı kendi içinde 

gün sonu toplam alım ve satım olarak yer almaktadır. 
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işlemlerde aynı yatırımcı tarafından aynı payda birden fazla yapılan alım ve satım 

işlemleri için yatkınlık etkisinin hesaplanmasına esas teşkil edecek fiyat ve alış 

tarihlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bu tür işlemlerde alış 

referans fiyatı yatırımcıların satım işlemlerine karar verirken, miktara göre 

ağırlıklandırılmış ortalama alım maliyetlerini referans aldıkları düşünülerek 

hesaplanmıştır. Öte yandan yatırımcıların satış yaptıkları bir pozisyonda zararda ya da 

kârda geçen gün sayılarının hesaplanmasında ise arka arkaya birden çok alımlarda, her 

bir satım işlemi için ilk alım tarihinden, birden çok satımlarda ise her bir satım için 

öncesindeki satımdan itibaren geçen günler, her bir alım işlemi sonucu değişen ortalama 

maliyetlerin payların ilgili günlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatlarla kıyaslanması suretiyle 

dikkate alınmıştır. Ancak yatırımcının aynı payda pozisyondan tamamen çıkış yaparak 

pozisyonunu sıfıra indirdiği ve sonrasında tekrar alım yaptığı durumlarda, yatırımcının 

ilk pozisyonu ile ikinci pozisyonu birbirinden bağımsız düşünülerek ortalama pay alım 

fiyatı hesaplanmıştır.  

 

Aynı zamanda belirtilen periyot süresince yatırımcıların bu periyottan önce alım 

yapmış olduğu payları bir noktada satacağı varsayılarak, yatırımcı ve pay bazında alım 

satım hareketlerinden yola çıkılarak, yatırımcıların başlangıçtaki portföyü oluşturulmuş 

ve bu paylar bu periyot başlangıcındaki fiyatlarla hesaplamalara dahil edilmiştir. Bu 

çerçevede 4.420 adet işlem, bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yer verilen fiyat 

hesaplamalarına alım işlemi olarak dahil edilmiştir.  

 

Ana verisetindeki 2.775 yatırımcının 2.298'i erkek, 477 kadındır. İlk portföy 

alımları dahil, 2.298 erkek yatırımcının ilgili dönemde yaptığı alım işlemi sayısı 

157.731, satım işlemi sayısı 141.226, güniçi karşılıklı alım satım işlemi sayısı 
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69.485’dir. 477 kadın yatırımcının ilgili dönemde yaptığı alım işlemi sayısı 11.490, 

satım işlemi sayısı 10.372, güniçi karşılıklı alım satım işlemi sayısı 3.737’dir. 

 

Veri setinde gün içi aynı payda aynı yatırımcı tarafından yapılan birden fazla 

alım işlemleri ve gün içi aynı payda aynı yatırımcı tarafından yapılan satım işlemleri 

kendi içinde toplulaştırılmış bir şekilde yer almaktadır. Bu periyotta bakiye miktarı 

dikkate alınmadan tüm günlük toplulaştırılmış alım ve satım işlemleri dikkate alınmak 

suretiyle 33 aylık periyotta yatırımcıların kişi başı gerçekleştirdiği ortalama toplam 

işlem sayısı yaklaşık 116, alım işlemi 61, satım işlemi 55 ve gün içi karşılıklı alım satım 

işlemi 26’dır. Bu işlemlerin erkek ve kadınlar arasında nasıl farklılaştığına ilişkin 

yaklaşık değerleri gösteren yıllık tablo aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3-1: Cinsiyete Göre Yıllık İşlem Dağılımı 

 Erkekler Kadınlar 

Alım işlemi Sayısı 25 9 

Satım İşlemi Sayısı 22 8 

Toplam İşlem Sayısı 47 17 

Güniçi Karşılıklı İşlem  11 3 

  

3.2 Verisetinin Bütününde Yatkınlık Etkisinin Olup Olmadığının Test Edilmesi 

Yatırımcılar nezdinde yatkınlık etkisinin varlığını test etmek için iki alternatif 

yol izlenebilir. Bunlardan birincisi her bir satış işlemine dayalı olarak işlem ortalamaları 

üzerinden değerler hesaplamak iken, ikincisi ise yatırımcının yaptığı işlemlerin bütünü 

üzerinden değerler oluşturmaktır. Sonrasında ise bu değerler aracılığıyla verisetinin 

bütünü üzerinden aşağıdaki hipotez test edilmelidir. 

Hipotez 1: Realize edilen kazançların oranı (PRG) > Realize edilen zararların oranı 

(PRL) 
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PRG değeri 33 aylık periyotta, yatırımcıların günlük bazda realize edilmemiş 

kârda paylarının ortalama ne kadarını satma eğiliminde olduğunu göstermektedir. PRL 

değeri ise aynı şekilde yatırımcıların günlük bazda realize edilmemiş zararda paylarının 

ortalama ne kadarını satma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Örneğin 33 aylık 

periyotta tek pay alan ve bu payı aynı gün içinde kârda satan bir yatırımcı için PRG 

değerinin 1 olması beklenir. Burada dikkate değer bir nokta tüm hesaplamalarda 

kullanılan birimin gün olmasıdır. Ayrıca asıl önemli olan PRG ve PRL değerlerinin 

kendisi değil, bu değerlerin birbirlerine oranıdır. 

 

Bu çalışmada kullanılan metot yükselen piyasaların veya düşen piyasaların 

etkisini nötralize etme amacıyla temel itibariyle Odean’ın (1998) geliştirdiği metoda 

benzer olmakla birlikte, bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kısaca değinmek 

gerekirse, Odean’ın kullandığı metoda göre, yatırımcıların gerçekleşen kârı, gerçekleşen 

zararı, henüz gerçekleşmemiş (kâğıt üzerinde) kârda pozisyonu ve henüz 

gerçekleşmemiş zararda pozisyonları tespit edilmektedir. Sonrasında ise gerçekleşen 

kârlı işlem sayısı, gerçekleşen kârlı işlem sayısı ile satış işleminin gerçekleştiği günkü 

portföyde bulunan henüz satılmamış, gerçekleşmemiş kârda pozisyonların sayısının 

toplamına; gerçekleşen zararlı işlem sayısı, gerçekleşen zararlı işlem sayısı ile satış 

işleminin gerçekleştiği gün portföyde bulunan zararda pozisyonların sayısının toplamına 

oranlanmıştır. Bu sayede yükselen piyasalarda artması beklenen kârda satışların veya 

düşen piyasalarda artması beklenen zararda satışların etkisi elimine edilmiş olmaktadır. 

Bunun sonucunda gerçekleşen kârda satışların oranı ve gerçekleşen zararda satışların 

oranı bulunmaktadır. Yatkınlık etkisinin olduğu durumlarda gerçekleşen kârda satışların 

oranının gerçekleşen zararda satışların oranından yüksek olması beklenmekte, kârda 

satma eğilimi zararda satma eğilimine göre daha fazla olmaktadır.  
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Öte yandan Odean’ın metodolojisi ile ilgili eleştiri getirilebilir bir takım hususlar 

bulunmaktadır.  

 Herşeyden önce, yalnızca işlem yapılan günlerdeki realize edilmemiş kâr veya zarar 

sayısı dikkate alındığı için Odean’ın metodunda, işlem yapılmayan günlerin etkisi 

gözardı edilmektedir. Örneğin, A payını 1 yıl portföyünde bulundurmuş bir 

yatırımcı ile 1 gün elinde bulundurmuş yatırımcının satış günü portföylerinin aynı 

yapıda olması durumunda, diğer bir deyişle portföyündeki realize edilmemiş kârda 

veya zararda payların sayısı aynı olması durumunda, PRG ve PRL değerleri aynı 

olacaktır.  

 Ek olarak, Odean’ın metodunda, yatırımcı bazında değil de işlem bazında 

değerlendirme yapıldığı için daha fazla işlem yapan yatırımcıların ağırlığı daha fazla 

olacaktır. Her ne kadar bu durum daha fazla işlem yapan yatırımcıların daha doğru 

PRG ve PRL değerlerinin bulunmasına olumlu katkısı olacağı düşüncesiyle yapılmış 

olsa dahi, kısa vadeli işlem yapan, spesifik bir yatırımcı segmentindeki 

yatırımcıların önemli düzeyde etkisinin olmasının, gerçek PRG ve PRL değerlerinin 

bulunmasına olumsuz etkide bulunduğu düşünülmektedir.  

 Verisetini işlem bazında değerlendirmenin bir diğer yan etkisi ise, bu durumun daha 

az çeşitliliğe sahip portföylerin etkisini artırmasıdır. Bu durumda portföy 

küçüldükçe yapılan her satışın etkisi daha fazla olacaktır. Aynı portföyden yapılan A 

ve B paylarına ilişkin satış işleminde, işlemin sırasına bağlı olarak her satışın etkisi 

farklı olacaktır. Benzer şekilde portföyünde çeşitli paylar olan ile portföyünde tek 

bir pay olanın etkileri birbirinden farklı olacaktır. Örneğin sürekli olarak tek bir pay 

ile işlem yapan A yatırımcısının PRG veya PRL değerleri “1” olacak iken, 

portföyünde fazla pay bulunduran yatırımcılar için bulunacak değerler çok daha 

küçük olacaktır. 
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 Bir diğer problemli görülebilecek husus ise, işlem günündeki portföy yapısının 

yatkınlık etkisinin tespitinde ana etmen olmasının getirdiği diğer sorunlardır. 

Örneğin portföyünde, hepsi kârda olan A, B, C ve D payları bulunduran bir 

yatırımcı düşünelim. Birinci durumda bu yatırımcının dört gün boyunca her gün bir 

payı kârda sattığını düşünelim. İkinci örnekte ise bu yatırımcının dördüncü günde 

payların hepsini sattığını düşünelim. Odean’ın metoduna göre; 

Birinci durumda PRG değeri:(1+1+1+1)/(4+3+2+1)=0,4 

İkinci durumda PRG değeri:(1+1+1+1)/(4+0)=1 

 

Bu yatırımcı her durumda 4 defa işlem yapmıştır. Bir gün arayla işlem yapmanın 

yatkınlık etkisinde herhangi bir fark veya önemli bir fark yaratmaması beklenir. İki 

durum arasındaki tek fark birinci durumda bir gün arayla bu işlemleri yaparken, ikinci 

durumda bu işlemleri aynı gün yapmıştır. Bunun sonucunda iki durumda ortaya çıkan 

PRG değerleri arasındaki fark iki kattan fazladır. Öte yandan portföy yapısına ve 

yapılan işlem sayısına bağlı olarak bu fark artabilmekte veya azalabilmektedir. Bu 

durumda örneğin yatırımcıların yatkınlık etkileri arasında önemli bir fark olmasa bile 

yatırımcıların kârda ve zararda işlemleri satma davranışlarının farklı olması durumunda, 

PRG ve PRL değerleri birbirinden farklılaşacak ve yatırımcıların yatkınlık eğilimlerine 

ilişkin doğru olmayan bir değerlendirme ortaya çıkacaktır. 

 

Yukarıda yer verilen nedenlerle PRG ve PRL değerlerinin bulunmasında gün 

sayısını da dikkate alan ve portföy yapısının etkisini minimize eden bir hesaplama 

yönteminin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, 

aşağıda belirtilen kullanılabilecek bazı yöntemlere, dezavantajlarını da belirtmek 

suretiyle yer verilmiştir. 
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İşleme Dayalı Hesaplama 

Bu yöntemde öncelikle verisetinde kâr ve zarar ile sonuçlanan işlemler 

belirlenmiştir. Yatırımcıların 01.01.2013-01.10.2015 döneminde sahip oldukları 

portföydeki payların ağırlıklı ortalama alım fiyatları o günkü düzeltilmiş ağırlıklı 

ortalama fiyatlar ile karşılaştırılmış, yatırımcının realize etmediği kârda olduğu ve 

zararda olduğu işgünü sayısı her bir satış işlemi için hesaplanmıştır. Satış işlemi ile satış 

işlemine konu paya ilişkin yapılan ilk alım işleminden başlayarak kârda ve zararda 

geçen gün sayıları hesaplanmıştır. Satış işlemlerinin ardı ardına birden fazla olması 

halinde ise ilk satış işleminden sonraki satış işlemleri için önceki satışların tarihinden 

itibaren kârda veya zararda geçen gün sayıları tespit edilmiştir. Bu gün sayılarına, güniçi 

karşılıklı işlemler hariç, alım işleminin yapıldığı gün, payların gün sonu ağırlıklı 

ortalama fiyatları ile karşılaştırılmak suretiyle dahil edilirken, satım işlemi yapıldığı 

günün kendisi dahil edilmemiştir. Öte yandan oranlamada paydaya “1” eklemek 

suretiyle işlemin kendisi de hesaplamaya dahil edilmiştir. Pratikte bu yapılmasaydı, 

güniçi gerçekleşen paylarda PRG veya PRL “0” olacağı için, bu işlemler hesaplamaya 

dahil edilemezdi. Sonrasında her bir işlem için işlemin ne kadar sürede realize edildiğini 

bulmak için PRG ve PRL değerleri hesaplanmıştır. 

D+:Kârda geçen gün sayısı 

D-:Zararda geçen gün sayısı 

PRG: Realize edilen kazançların oranı 

PRL: Realize edilen zararların oranı  

𝑃𝑅𝐺 =
1

[1 + (𝐷 +)]
 

𝑃𝑅𝐿 =
1

[1 + (𝐷 −)]
 

 

Örneğin bir yatırımcının bir aylık periyotta aşağıdaki şekilde 5 satım işlemi 

yaptığını düşünelim.  
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Tablo 3-2: İşlem Bazında Hesaplamaya İlişkin Örnek İşlemler 

Pay Senedi Kâr/Zarar İşlemi Kârda Geçen Gün Sayısı Zararda Geçen Gün Sayısı 

A Kâr 7 10 

B Kâr 4 0 

C Zarar 5 20 

D Zarar 2 7 

E Zarar 0 10 

 

A ve B işlemlerinde kârda çıkış yapıldığı için PRG değeri hesaplanırken, C, D 

ve E işlemlerinde zararda çıkış yapıldığı için PRL değeri hesaplanmalıdır. Bu çerçevede 

hesaplamalar aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

Tablo 3-3: İşlem Bazında Örnek İşlemlerin Hesaplamaları 

Pay Senedi Kâr/Zarar İşlemi PRG PRL 

A Kâr 1/(1+7) - 

B Kâr 1/(1+4) - 

C Zarar - 1/(1+20) 

D Zarar - 1/(1+7) 

E Zarar - 1/(1+10) 

 

Yukarıdaki şekilde hesaplanarak bulunan PRG değerlerinin ortalamasının 

PRL’nin ortalamasından büyük olup olmadığını test etmek için bu iki grup birbirinden 

bağımsız kabul edilerek t testi uygulanır.  

Tablo 3-4: İşlem Bazında, Güniçi İşlemler Dahil T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 18,445 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,6395041 

PRL ortalaması: 0,6026036 

 

Bu test sonucunda p değeri çok küçük olduğu için açık bir şekilde yatkınlık 

etkisi vardır. Güniçi işlemler, elde tutulan gün sayısı “0” olduğu için hem PRG, hem de 

PRL ortalamasının çok daha yüksek görünmesine sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle, 

güniçi karşılıklı işlemler için hem PRG hem de PRL aynı değer olan 1’i göstereceği için 

PRG ve PRL ortalamaları yüksek çıkmaktadır. Öte yandan güniçi işlem yapan 

yatırımcıların davranışları diğer yatırımcıların davranışlarından farklılaşabilmektedir. 
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Bu işlemleri ayrı bir kategori olarak ele alınıp, verisetinde dikkate alınmadığı durumda 

da aşağıdaki tablodan görüleceği üzere yatkınlık etkisinin varlığı devam etmektedir. Ek 

olarak, PRG ve PRL’nin ortalama değerlerindeki düşüş açıkça görülmektedir. 

Tablo 3-5: İşlem Bazında, Güniçi İşlemler Hariç T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 26,452 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,3719842 

PRL ortalaması: 0,3187231 

 

 

Ancak bu yöntemde daha fazla işlem yapan yatırımcının daha fazla etkisi 

olacağı açıktır. Ayrıca bu yöntemde yatırımcıların bağımsız kabul edilmesine ek olarak, 

örneğin bir yatırımcının iki farklı payı satması ya da satmaması da bağımsız kabul 

edilmektedir. Öte yandan yatırımcı bazında örneklemi bağımsız kabul edip, 

yatırımcıların aynı oranda etki etmesi amacıyla işlem bazında bulunan oranlardan 

yatırımcı başına ortalama oranlara ulaşılması durumunda aynı test yapıldığında ise 

sonuç yine değişmemektedir. 

 

Güniçi işlemlerin katıldığı, nötr çıkışlı işlemlerin dikkate alınmadığı verisetine 

göre sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Tablo 3-6: Yatırımcı Ortalamalarına Göre, İşlem Bazında,  

Güniçi İşlemler Dahil T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 8,1721 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,3075961 

PRL ortalaması: 0,2422199 

 

Güniçi işlemlerin katılmadığı verisetine göre sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır. 
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Tablo 3-7: Yatırımcı Ortalamalarına Göre, İşlem Bazında,  

Güniçi İşlemler Hariç T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 11,724 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,2446517 

PRL ortalaması: 0,1753344 

 

Aynı verisetini hem PRG hem PRL değerleri olan yatırımcılara indirgediğimizde 

1.628 yatırımcıdan oluşan verisetine ulaşmaktayız. Bu verisetine yatırımcı gruplarının 

bağımsız kabul edilmediği bir test olan eşleştirmeli t testi uyguladığımızda da sonuç 

benzerdir. 

Tablo 3-8: Yatırımcı Ortalamalarına Göre, İşlem Bazında,  

Güniçi İşlemler Dahil Eşleştirmeli T Testi Sonuçları 

Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 18,635 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,09115624 

 

Güniçi işlemler katılmadığında 1.599 yatırımcıdan oluşan verisetine eşleştirmeli 

t testini uyguladığımızda da benzer bir sonuç elde edilmektedir. Anılan testte p değeri 

çok küçük bir değer olduğu için yatkınlık etkisi mevcuttur sonucuna ulaşabiliriz. 

Tablo 3-9: Yatırımcı Ortalamalarına Göre, İşlem Bazında,  

Güniçi İşlemler Hariç, Eşleştirmeli T Testi Sonuçları 

Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 19,823 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,08800968 

 

Öte yandan yukarıda yer verilen yöntemde kârla sonuçlanan işlemlerde zararda 

geçen süre dikkate alınmadığı gibi, zararla sonuçlanan işlemlerde de kârda geçen süreler 

dikkate alınmamıştır. Bu süreleri de dikkate alacak şekilde, işlem bazında değil, 
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doğrudan yatırımcının işlemlerinin bütünü bazında ve yatırımcıların eşit etkide 

bulunduğu PRG ve PRL hesaplamasına imkan veren yönteme aşağıda yer verilmiştir. 

 

İşlem Yapılan Payların Tamamına Dayalı Hesaplama 

Bu yöntemde yatırımcıların belirli bir dönemde işlem yaptıkları varlıklarının 

tamamı üzerinden aşağıdaki formüllere göre PRG ve PRL değerleri bulunur.  

D+: Kârda geçen gün sayısı 

D-: Zararda geçen gün sayısı 

T+: Realize edilen kârda işlem sayısı 

T-: Realize edilen zararda işlem sayısı 

PRG: Realize edilen kazançların oranı 

PRL: Realize edilen zararların oranı  

𝑃𝑅𝐺 =
(𝑇+)

[(𝑇 +) + (𝐷 +)]
 

𝑃𝑅𝐿 =
(𝑇−)

[(𝑇 −) + (𝐷 −)]
 

 

Bu formüller tüm işlem yapılan varlıklar üzerinden olduğu için kâr ile 

sonuçlanmış ancak bir süre zararda devam etmiş pozisyonlardaki zararda gün sayıları 

PRL hesabında, aynı şekilde zarar ile sonuçlanmış ancak bir süre kârda devam etmiş 

pozisyonlardaki kârda gün sayıları PRG hesabında dikkate alınmaktadır. 

 

Daha önce yer verilen örnek kapsamında, bir yatırımcının bir aylık periyotta 

aşağıdaki şekilde 5 adet alım ve satım işlemi yaptığını düşünelim.  

Tablo 3-10: Portföy Bazında Hesaplamaya İlişkin Örnek İşlemler 

Pay Senedi Kâr/Zarar İşlemi Kârda Geçen Gün 

Sayısı 

Zararda Geçen 

Gün Sayısı 

A Kâr 7 10 

B Kâr 4 0 

C Zarar 5 20 

D Zarar 2 7 

E Zarar 0 10 
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Bu yatırımcının kârda işlem sayısı 2, toplam kârda geçen gün sayısı 18, zararda 

işlem sayısı 3, toplam zararda geçen gün sayısı 47’dür. Bu durumda 

PRG=2/(2+18)=0,10  

PRL=3/(3+47)=0,06  

olarak bulunur. 

 

Bu çerçevede, yer verilen örneğe benzer şekilde elde edilen PRG’nin 

ortalamasının PRL’den büyük olduğunu test etmek için t testi uyguladığımızda 

aşağıdaki sonuçları elde etmekteyiz. 

Tablo 3-11: Portföy Bazında, Güniçi İşlemler Dahil, T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 11,566 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,11230741 

PRL ortalaması: 0,06211875 

 

 Sonuç olarak p değeri çok küçük olduğu için yatkınlık etkisi vardır. Kahneman 

(2011, s. 284), 100 ABD Doları kaybetme riski karşılığında kazanılması gereken 

minimum miktar ne kadardır şeklinde bir soru ile kişilerin zarardan kaçınma derecesinin 

ölçülebileceğini ifade etmiştir. Kahneman’a göre pek çok kişi için zararda hissedilen 

duygusal olumsuzluğun kârda hissedilen tatmine oranını gösteren “Zarardan Kaçınma 

Rasyosu” iki kat şeklinde olmakla birlikte, yapılan çalışmalar, bu oranın 1,5 ile 2,5 

arasında değiştiğini göstermektedir. Bu kapsamda bu çalışmada yukarıda yer verilen 

PRG’nin PRL’ye oranı yaklaşık 1,808 olarak bulunmaktadır. Bunun anlamı 

yatırımcıların zarardan kaçınma isteği kârdan elde ettiği tatmin duygusunun iki katına 

yakındır. 
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Öte yandan verisetini PRG ve PRL değerlerinin ikisi de bulunan 2.494 

yatırımcıya indirgediğimizde ve eşli t testi yaptığımızda da sonuç aynıdır2. 

Tablo 3-12: Portföy Bazında, Güniçi İşlemler Dahil, Eşleştirmeli T Testi Sonuçları 

Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 18,98 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,05168268 

 

Anılan verisetine farklı bir yatırımcı grubunu temsil ettiği düşüncesinden yola 

çıkılarak, güniçi işlemlerin dahil edilmemesi durumunda, verisetindeki yatırımcı sayısı 

2.761 kişi olup, aynı sonuç elde edilmektedir. Öte yandan güniçi işlemlerin elimine 

edilmesiyle PRG ve PRL değerleri arasındaki oran beklendiği gibi artmıştır. 

Tablo 3-13: Portföy Bazında, Güniçi İşlemler Hariç, T Testi Sonuçları 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 13,558 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG ortalaması: 0,08954666 

PRL ortalaması: 0,04612982 

 

Öte yandan, güniçi işlem yapan yatırımcıları işlem yapmaya yönlendiren 

motivasyonların farklı olması gerekçesiyle bu işlemlerin dikkate alınmadığı, portföyün 

tamamına dayalı yapılan hesaplamalara göre ise PRG değerinin PRL’ye oranı 1,941 

bulunmuştur. Bunun anlamı yatırımcıların 1.000 TL kaybetme riski karşılığında 

kazanmasını bekledikleri minimum tutar 1.941 TL’dir. 

Burada bu iki gruptaki işlemler birbirinden bağımsız kabul edilmekle birlikte 

aslında yatırımcıların portföylerindeki işlemlerinin birbiriyle etkileşimi mevcuttur. Bu 

                                                 
2 Bu yöntemde PRG ve PRL değerlerinin bulunmasında işleme dayalı olarak hesaplanan PRG ve PRL 

değerlerinden farklı olarak, portföyün tamamı ve karda işlemlerin zararda, zararda işlemlerin ise karda 

geçen gün sayıları da dikkate alındığı için, hem PRG hem PRL değeri bulunan yatırımcı sayısı işleme 

dayalı yöntemde iki değeri de bulunan yatırımcı sayısından çok daha fazladır. 
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durumda ise t değerleri olması gerekenden fazla görünmektedir. Ancak bulunan t 

değerleri her durumda o kadar yüksek ki bu hususun sonuca bir etkisinin olmadığı 

düşünülmektedir. Bu grupların bağımlı kabul edilip, hem PRL hem de PRG değeri 

mevcut olan 2.486 yatırımcıya ilişkin PRG ve PRL değerleri eşli t testine tabi 

tutulduğunda da aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere sonuç değişmemektedir. 

Tablo 3-14: Portföy Bazında, Güniçi İşlemler Hariç, Eşleştirmeli T Testi Sonuçları 

Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 16,979 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,04383523 

 

Eğer Sıfır Hipotezine iki grup arasındaki varyanslar eşit denilirse, F testi 

kullanılarak iki grup arasındaki varyanslar karşılaştırılabilir. 

Sıfır Hipotez: PRG’nin Varyansı = PRL’nin Varyansı 

Bu çerçevede, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, p değerinin düşüklüğü 

sebebiyle Sıfır Hipotezi reddedilir ve bu iki grubun varyansının birbirinden farklı 

olduğu sonucuna ulaşılır. Bu durumda bu iki grup homoskedastik değildir. Welch testi 

ise bu durumu dikkate alarak, homoskedastisitiye dayanmadan oluşturulmuş bir t testi 

çeşididir. Bu nedenle yukarıda yer verilen iki örneklemli testler için Student’s t testi 

yerine Welch’s t testi kullanılmıştır.  

Tablo 3-15: PRG ve PRL Değerlerinin Varyansının Karşılaştırılması 

Yatırımcı Bazında, Güniçi İşlemler Dahil F Testi (%95 Güven Aralığı) 

F değeri: 1,6102 

p değeri : <2,2 X 10-16 

 

Grupların PRG ve PRL dağılımları normal görünmemekle birlikte,  parametrik 

olmayan örnekler için uygulanan Mann-Whitney testi yerine t testinin kullanılmasının 

nedeni örnek havuzun yeterince geniş olmasıdır. 
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3.3 Aylık Bazda Yatkınlık Etkisinin Analizi 

Aylık olarak verisetini analiz edebilmek için öncelikle aylık olarak PRG ve PRL 

değerlerinin hesaplanması gerekmektedir.  Bunun için her ay için ilgili aydaki satış 

işlemleri ve bu satışa konu payların yalnızca ilgili aydaki realize olmamış gün sayısı 

dikkate alınmıştır. Dolayısıyla örneğin, Ekim ayında portföye alınmış ve Aralık ayında 

satışı yapılmış bir pay için, Ekim ve Kasım aylarındaki hesaplamalara dahil edilmeyip, 

Aralık ayında ise yalnızca Aralık ayında geçen süre dikkate alınmıştır. Her ne kadar bu 

durum veri kaybına sebep olsa da bu şekilde her ay birbirinden bağımsızlaştırılmıştır. 

Öte yandan inceleme periyodunun 33 aylık dönemi kapsaması nedeniyle, Ekim, Kasım 

ve Aralık ayları iki yıllık periyodu kapsarken, diğer aylar 3 yıllık periyoda yayılmıştır. 

Bu çerçevede ortaya çıkan tablo ve histogramları aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 3-16: Aylık PRG ve PRL Değerleri 

 PRG Ortalaması PRL Ortalaması PRG-PRL Farkı 

Ocak 0,2041601 0,1377347 0,0664253 

Şubat 0,2053964 0,1857642 0,0196322 

Mart 0,2532153 0,1967173 0,0564980 

Nisan 0,2796199 0,1990459 0,0805740 

Mayıs 0,2841431 0,2111697 0,0729733 

Haziran 0,2701141 0,2337108 0,0364032 

Temmuz 0,2910248 0,2349254 0,0560994 

Ağustos 0,2508650 0,2198557 0,0310093 

Eylül 0,2706007 0,2259064 0,0446943 

Ekim 0,2377470 0,1476182 0,0901287 

Kasım 0,2312578 0,1553670 0,0758907 

Aralık 0,2181595 0,1777789 0,0403806 

  

Anılan tablonun görselleştirilmiş haline aşağıda yer verilmektedir. Görüleceği 

üzere aylar arasında önemli bir farklılık mevcut değildir. Öte yandan yılsonlarına doğru 

gerek PRG gerekse PRL değerlerinde yaşanan düşüş dikkate değerdir. 
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Grafik 3-1: Aylık PRG ve PRL Değerleri 

 

Ancak satış işlemlerinin Aralık ayının sonuna doğru gerçekleşmesi durumunda, 

Aralık ayında geçen ve kârların veya zararların realize edilmediği gün sayısı, diğer 

aylara göre fazla olacağı için, Aralık ayındaki PRG ve PRL değerlerinin diğer aylardan 

düşük görünmesi olasıdır. Yukarıda yer verilen ortalama değerlerde uç değerlerin 

etkisinin fazla olması nedeniyle bir de medyan değerlere bakılmasında fayda vardır. 

Ayların medyan değerini esas alan ve veri setinin %90’ını içerecek şekilde uç değerlerin 

elimine edildiği kutu grafiklerine aşağıda yer verilmektedir.  

Grafik 3-2: Aylık PRG ve PRL Kutu Grafikleri 
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Grafik 3-3: Aylık PRL Kutu Grafikleri 

 

 Bu grafiklerde ortalama değerleri esas alan grafiklerde ortaya çıkan yıl sonlarına 

doğru ve yılbaşında meydana gelen farklılık ortadan kalkmış görünmektedir. Bu 

grafiklerde de aylık değerler farklılık göstermekle birlikte medyan bazında aylık 

farklılaşmanın fazla olmadığı görülmektedir. Öte yandan aylar arasında yatkınlık 

etkisinin farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA ile test edildiğinde ve Tukey testi ile aylara 

göre yatkınlık etkisinin değişimi detaylandırıldığında, %95 güven aralığında Şubat ile 

Ocak, Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım ayları; Nisan ile Haziran ve Temmuz ayları; Ekim 

ile Haziran ve Ağustos ayları arasında yatkınlık etkilerinin farklı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bazı aylar arasında kısmi farklılaşma meydana gelse de bir ayın diğer 

aylardan büyük ölçüde farklılaştırdığını gösteren bir sonuç ortaya çıkmamıştır.  Bu 

çerçevede ayların ortalamasının birbirleriyle karşılaştırmasını gösteren Tukey testi 

sonuçları Ek A’da yer almaktadır. 

Aralık ayını diğer ayların bütünü ile karşılaştırdığımızda ise ortaya çıkan tablo 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3-17: Aralık Ayının Diğer Ayların Ortalaması ile Karşılaştırılması 

Güniçi İşlemler Dahil Aralık Ayı ve Diğer Aylara İlişkin ANOVA Testi 

Yatkınlık Etkisi Analizi 

F değeri: 2,1968 

P değeri: 0,1383 

PRG Analizi 

F değeri: 5,9457 

p değeri: 0, 01478 

PRL Analizi 

F değeri: 2,0267 

p değeri: 0,1546 
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 Yapılan birçok çalışmada vergisel sebeplerle Aralık ayının diğer aylardan 

farklılaştığı (Odean, 1998) sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Borsamızda işlem gören, 

menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki payların satışından elde edilen kazançlar %0 

oranında stopaja tabidir. Tablodan da görüldüğü üzere Aralık ayındaki kârda satışlardan 

çıkma eğilimi diğer aylardan farklılık arz etse de Aralık ayındaki yatkınlık etkisinin 

diğer aylardan istatiksel olarak farklı olduğunu iddia edemeyiz. Bu nedenle Aralık 

ayının diğer aylardan farklılaştığı iddiası ülkemiz için geçerli değildir.  

 

3.4 Demografik Bazda Yatkınlık Etkisi 

Veriseti kârli ve zararlı işlemler kapsamında, en az bir satış işlemi gerçekleştirmiş, 

15 yaşından büyük erkekler ile kadınlar olarak iki ayrı gruba ayrıldığında, 2.181 erkek, 

436 kadının gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin iki farklı veriseti ortaya 

çıkmaktadır. Bu verisetinde kadın ve erkeklerin yaşsal dağılımına baktığımızda 

aralarında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. 

Grafik 3-4: Cinsiyete Göre Yaşsal Dağılım 

 

 

Bu verisetleri eşleştirmeli hale getirilerek hem PRG hem de PRL değeri olan 

yatırımcılara indirgendiğinde, 2.085 erkek ile 408 kadın yatırımcının gerçekleştirdiği 

işlemler elde edilir. Bu yatırımcıların ortalama PRG ve PRL değerleri kendi içinde t 



119 

 

testine tabi tutulduğunda, görüldüğü üzere çok yüksek bir t değeri ve 0,05’in çok altında 

bir p değeri bulunmaktadır. Dolayısıyla hem erkeklerde hem de kadınlarda yatkınlık 

etkisi mevcuttur. 

Tablo 3-18: Erkeklerde Yatkınlık Etkisinin Varlığına İlişkin Eşleştirmeli T Testi 

Erkekler için Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri : 18,213 

p değeri : <2,2 X 10-16 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,05482939 

 

Tablo 3-19: Kadınlarda Yatkınlık Etkisinin Varlığına İlişkin Eşleştirmeli T Testi 

Kadınlar için Eşleştirmeli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri 5,654 

p değeri : 1,482 X 10-8 

PRG-PRL ortalaması farkı: 0,03549959 

 

Öte yandan erkeklerin kadınlardan daha fazla yatkınlık etkisine maruz kalıp 

kalmadığının testi amacıyla, 2.181 erkek ve 436 kadının PRG-PRL farkları tek kuyruklu 

t testine tabi tutulduğunda p değer 0,003094 bulunarak kadın ve erkeklerin farklı 

yatkınlık etkisine maruz kaldıkları görülmüştür.  

Tablo 3-20: Erkeklerin ve Kadınların Yatkınlık Seviyelerinin Karşılaştırılması 

Welch’in İki Örneklemli t testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri: 2,7473 

p değeri: 0,003094 

Erkeklerin yatkınlık  ortalaması: 0,0549617 

Kadınların yatkınlık ortalaması: 0,0357544 

 

Aynı şekilde erkeklerin PRG ve PRL değerlerinin kadınlardan fazla olup 

olmadığının testi amacıyla, 2.181 erkek ve 436 kadının PRG ve PRL değerler tek 

kuyruklu t testine tabi tutulduğunda sonuçlar aşağıdaki gibi olmaktadır. 
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Tablo 3-21: Erkeklerin ve Kadınların Kardayken Satma Eğilimlerinin 

Karşılaştırılması 

PRG için Welch’in İki Örneklemli t-testi (%95 Güven Aralığı) 

H1 (Alternatif Hipotez): Erkeklerin PRG değeri kadınların PRG değerinden yüksektir. 

t değeri: 4,98 

p değeri: 4,07X10-7 

Erkeklerin PRG ortalaması: 0,1190490 

Kadınların PRG ortalaması: 0,0776020 

 

Tablo 3-22: Erkeklerin ve Kadınların Zarardayken Satma Eğilimlerinin 

Karşılaştırılması 

PRL için Welch’in İki Örneklemli t-testi (%95 Güven Aralığı) 

H1(Alternatif Hipotez): Erkeklerin PRL değeri kadınların PRL değerinden yüksektir. 

t değeri: 2,454 

p değeri: 0,007208 

Erkeklerin PRL ortalaması: 0,0652449 

Kadınların PRL ortalaması: 0,0470333 

 

Görüldüğü üzere, her iki durumda da erkeklerin değerleri kadınlardan yüksek 

hesaplanmakta olup, bunun anlamı erkekler hem kârda hem de zararda işlemlerini 

kadınlara göre daha kısa sürede realize etmektedir. Bu sonuca göre erkekler yeni 

pozisyonlar alarak yoluna devam ederken kadınlar daha sabırlı davranmaktadırlar. Bu 

sonuç erkeklerin kadınlara göre daha fazla işlem yapması ile de paralellik 

göstermektedir. 

 

Yatırımcı davranışlarının belirli yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmek amacıyla, yatırımcılar 30 yaş ve bu yaşın altındakiler, 30 yaşından büyük 

ancak en fazla 45 yaşında olanlar, 45 yaşından büyük ancak en fazla 60 yaşında olanlar 

ve 60 yaşından büyükler olarak 4 yaş grubuna ayrılmıştır. Yaş gruplarının kırılım 

noktalarının yaş gruplarındaki kişi sayısı eşit olacak şekilde belirlenmesi mümkün 

olmakla birlikte, bu durumun yaş gruplarındaki farklılığın tespitini güçleştireceği 



121 

 

düşüncesiyle yukarıda bahsedilen şekilde gruplar belirlenmiştir. Kadınların ve 

erkeklerin yaş gruplarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir. 

Grafik 3-5: Erkek ve Kadınların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, her iki grupta da en büyük yaş grubunu açık 

ara farkla 30-45 yaş arasındakiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda kadın ve erkeklerin 

PRG değerlerinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Grafik 3-6: Kadın ve Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre PRG Değerleri 

 

Beklendiği gibi 30 yaş altı yatırımcılar kârlarını daha hızlı realize ederken genelde 

yaş ilerledikçe bu hız azalmaktadır. Bunun anlamı yaş ilerledikçe kârlı işlemlerden 

çıkma eğilimi azalmaktadır. Öte yandan erkekler arasında ise (30-45] ve (45-60] yaş 

grupları arasında önemli bir farklılık yoktur.  
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Kadın ve erkeklerin yaş gruplarına göre PRL değerlerine baktığımızda ise sonuç 

biraz değişmekle birlikte genel trend olarak yaş ilerledikçe zarada pozisyonlardan erken 

çıkma eğiliminin azalmakta olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 3-7: Kadın ve Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre PRL Değerleri 

 

Yaş ilerledikçe genel olarak PRL değerleri düşmektedir ve bunun  önemli bir 

istisnası 60 yaş üstü kadınlardır. Tabi bu yaş grubundaki kadınların sayısının 58 kişi 

olması, bir diğer deyişle, bu yaş grubundaki kadınların sayısının diğer gruplara göre az 

olması ve tamamen spekülatif bir iddia olarak bu yaş grubundaki kadınların olası 

finansal okuryazarlık eksikliği gibi sebeplerle portföyünü yönetirken resmi olmasa bile 

başkasından yardım alma eğilimlerinin arttığı ihtimali dikkate alındığında, bu istisnaya 

şüphe ile yaklaşılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Diğer bir deyişle yaş 

ilerledikçe zararlı işlemlerden çıkma eğilimi azalmaktadır. Öte yandan erkeklerde ise 

PRL değerleri yaş gruplarına göre önemli ölçüde farklılaşmamaktadır. Sadece, 60 yaş 

üstü erkeklerde açık bir şekilde bu eğilimin en çok az olduğu görülmektedir. 
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Bir diğer husus ise, PRG ve PRL değerleri birlikte değerlendirilmek suretiyle 

PRG değeri ile PRL değeri arasındaki fark yatkınlık etkisinin göstergesi olarak dikkate 

alınırsa, aşağıdaki grafik elde edilir.  

Grafik 3-8: Kadın ve Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre Yatkınlık Etkisi 

 

 

Buna göre, genel eğilim yaş ilerledikçe yatkınlık etkisinin azalması şeklindedir. 

Öte yandan kadınların yatkınlık eğilimleri erkeklere göre daha düşüktür.  

 

3.5 Demografik Bazda İşlem Bazında Getiri Analizi 

Demografik grupların karşılaştırılmasında incelenmeye muhtaç diğer bir alan ise 

getirilerdir. Getiri hesabı yapılırken portföy getirisi payların portföydeki dağılımına 

göre ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamada işlem maliyetleri dikkate 

alınmamıştır. Bu durumda her satış işlemi için daha önce açıklandığı üzere bir referans 

alış tarihi belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren ortalama maliyet dikkate alınarak bir getiri 

hesaplanmıştır. Sonrasında ise bu getiriler pozisyonların alış kayıtlarına göre 

ağırlıklandırılarak yatırımcı başına bir getiri değeri elde edilmiştir.  
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Öte yandan burada belirtilmesi gereken husus ise yatırımcıların ortalama elde 

tutma sürelerinin birbirinden farklı olduğudur. Bu nedenle bu getiri değerlerinin 

yatırımcıların başarısı ya da başarısızlığı gibi algılanması yanlıştır. Örneğin, tek bir 

payda, 100 TL ile alım yapan bir yatırımcının 1 ay sonraki satış işlemi sonrası 

getirisinin %5 olacağının varsayılması ve bu yatırımcının 33 aylık periyotta başka bir 

pay alım satım işlemi yapmaması durumunda, getirisi %5 olacaktır. Öte yandan, tek bir 

payda, 100 TL ile alım yapan bir yatırımcının 1 ay sonraki satış işlemi sonrası 

getirisinin %5 olacağının varsayılması, bu işlemi 5 ay boyunca her ay yapması ve 33 

aylık periyotta başka bir pay alım satım işlemi yapmaması durumunda da, her pozisyon 

için ağırlıklı ortalam getiri hesaplandığı için ortalama getirisi %5 olacaktır. Aslında  5 

aylık periyotta bu yatırımcı bileşik getiri olarak %27,6 getiri sağlamakla birlikte 1 aylık 

periyotta %5 getiri sağlamıştır.  

 

Bu çalışmada incelenen periyot ise 33 aylık bir dönemi kapsamaktadır.  Bu 

süreçte yatırımcıların elde tutma süreleri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle yatırımcı 

gruplarının getirilerinin karşılaştırılabilmesi için üç seçenekten birinin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Birinci yol, yatırımcıların yalnızca reel olarak gerçekleşen getirilerini 

tespit ederek elde tutma süresini getiri hesabında dikkate almadan ayrı bir grafikle 

belirtmektir. Bunun pratikte yaratacağı etki, yatırımcıların mevcut pozisyonlarından 

çıktıktan sonra varlıklarını aracı kuruma park etmiş gibi düşünmekle aynıdır.  Bu yolu 

tercih etmenin avantajı ise, yatırımcıların ne yaptığına ilişkin herhangi bir spekülasyona 

girmeden olanı tespit etmek olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, bu tür bir 

getiri hesabı, olanın fotoğrafını çekip yatırımcı gruplarının ne kadar elde tutma süresi ile 

ne kadar getiri sağladığının tespit edilmesidir. 
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Getiri hesabına ilişkin ikinci yolda ise, yatırımcıların getirileri aynı periyot için 

hesaplanır. Bu durumda yatırımcıların getirisi, mevcut işlemlerini 33 ay boyunca elde 

tutma süresi sonunda tekrar ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu değer 33 aylık için 

veya gün başına düşen getiri olarak da hesaplanabilir. Ancak bu durumda güniçi alım 

satım yapan, ya da çok kısa süreli alım satım yapan yatırımcıların 33 ay boyunca aynı 

şekilde bu işlemleri tekrar ettiğinin varsayılması gerekir. Bu durumda bir güniçi işlem 

yapan ve bu işlem sonucunda %1 getiri sağlayan bir yatırımcının 690 gün boyunca her 

gün %1 getiri sağlayarak  aşırı yüksek getiriler elde etmiş gibi görünmesine neden 

olacaktır. Getirilerin günlük olarak hesaplanması durumunda ise, uzun vadeli yatırım 

yapan yatırımcıların günlük çok düşük getiriler elde ettiği algısı yaratacaktır. Özetle bu 

metot kısa vadeli yatırımcıların lehine büyük çarpıklıklara sebebiyet verecektir.  

 

Bir üçüncü yol olarak ise, yatırımcıların 33 aylık periyotta elde tutma süresi 

dışındaki zamanda varlıklarını belirli bir faiz oranı üzerinden nemalandırdığı 

varsayılarak getirilerin hesaplanmasıdır. Bu üç yolun da göreceli avantajları ve 

dezavantajları olmakla birlikte, yatırımcıların getirilerini sürekli olarak tekrar ettiği 

varsayımı, özellikle kısa vadeli yatırım yapan yatırımcılar için gerçekçi değildir. Zaten 

ilerleyen bölümlerde de kısa vadeli yatırım yapan yatırımcıların bu sıklıkla işlem 

yapmadığı ayrıca gösterilmektedir. Öte yandan, yatırımcıların elde tutma süresi 

dışındaki bütün zamanda varlıklarından faiz geliri elde ettiği yol da gerçekçi değildir. 

Çünkü bu durumun böyle olduğuna ilişkin herhangi bir emare mevcut olmadığı gibi, her 

yatırımcının elde tutma dönemi dışındaki zamanlar birbirinden farklı olacağı için belirli 

bir faiz oranının tespiti de güçtür ya da faiz oranlarının da farklılaşması gerekecektir. 

Ayrıca farazi olarak belirlenecek faiz oranına göre yatırımcıların getiri düzeyleri 

farklılaşacak, bu durumda payları kısa sürede elde tutan yatırımcılar ile uzun süre elde 
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tutan yatırımcılar arasındaki getiri farklılıklarını belirleyecek yegane etken belirlenecek 

faiz oranı olacaktır. 

 

Bu gerekçelerle bu çalışmada, birinci yol tercih edilerek, yatırımcı gruplarının 

getiri oranları, ek bir varsayımda bulunulmadan, yalnızca mevcut işlemler üzerinden 

hesaplanmış ve bu grupların elde tutma süreleri de gösterilmek suretiyle yalnızca bilgi 

amaçlı olarak sunulmuştur.   

 

Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında kadın ve erkeklerin yaş gruplarına göre 

ortalama getiri oranlarına baktığımızda genel eğilimin 60 yaş üstü kadınlar grubu istisna 

olmak üzere yaş grubunda kadınların getirilerinin çok daha yüksek olduğu ve yaş 

ilerledikçe getiri oranlarının arttığı şeklinde olduğu gözlemlenmektedir. 

Grafik 3-9: Kadın ve Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre Getiri Değerleri 

 

 

Bununla birlikte, kadınların payları ortalama elde tutma süresi yaklaşık 139 gün  

iken erkeklerin 97 gündür. Dolayısıyla kadınların daha fazla getiri sağlamaları 

beklenilse bile erkeklerin ortalama %4,30 getirisi ile kadınların ortalama %7,78 getirisi 

arasındaki fark elde tutma süresi ile açıklanabilecek kısımdan da fazladır. 
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Ancak yukarıdaki grafikte, getiri ortalamalarını medyandan farklılaştıran getirileri 

aşırı uçlarda olan yatırımcılar, kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere her yaş 

grubundan en fazla ve en az getiri sağlayan 5 yatırımcı verisetinden çıkarıldığında 

aşağıdaki grafik elde edilmektedir. Değerler farklı olmakla birlikte genel eğilim üstte 

yer verilen grafik ile aynıdır.  

Grafik 3-10: Kadın ve Erkeklerin Yaş Gruplarına Göre Getiri Değerleri (Aşırı 

Uçtakiler Hariç) 

 

Bu yeni durumda kadın ve erkeklerin getirileri sırasıyla %4,44 ve %3,10; elde 

tutma süreleri ise yaklaşık 122 ve 92 gündür. Dolayısıyla bütün yaş gruplarında kadın 

ve erkeklerde aşırı uçlardaki yatırımcılar çıkarıldığında ve elde tutma süreleri farklılığı 

oran olarak dikkate alındığında, erkeklerin elde tutma süresi kadınlarınkiyle eşitlenip 

122 gün üzerinden hesaplanırsa, erkeklerin getiri oranının %4,11 olması gerekir. Bu 

durumda dâhi, kadınların getiri oranı olan %4,44 erkeklerin getiri oranın biraz daha 

üzerindedir. 
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Öte yandan, cinsiyetten bağımsız olarak kârda işlemlerden elde edilen getirilerin 

zararla sonuçlanan işlemlerden doğan zararlardan fazla olma eğiliminin yaş ilerledikçe 

arttığı aşağıdaki grafikten de görülmektedir. 

Grafik 3-11: Yaşa Bağlı Olarak Farklılaşan Kârda ve Zararda İşlem Getirileri  

 

  

Benzer şekilde, cinsiyet ayrımı yapmadan yaş gruplarına bakıldığında, getiri 

düzeyinin yaş ilerledikçe arttığı gözlemlenmiştir.  

Grafik 3-12: Yatırımcı Bazında Yaş Gruplarına Göre Getiri Değerleri 

 

Ancak yatırımcı gruplarının getiri değerleri değerlendirilirken, elde tutma 

sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yatırımcı bazında ortalama 

elde tutma süreleri aşağıdaki gibidir.  

 



129 

 

Grafik 3-13: Yatırımcı Bazında Yaş Gruplarına Göre Elde Tutma Süresi (Gün) 

 

Genel itibariyle elde tutma süreleri arttıkça getiri oranlarının artmasının 

beklenmesi makul olmakla birlikte, bu süreler, (45-60] yaş ve 60 yaş üstü yaş 

gruplarındaki hızlı artan getiri oranlarını tek başına açıklamak için yeterli değildir.  

 

Aşağıdaki grafikte ise yaş gruplarına göre ortalama işlem sayıları yer almaktadır. 

Grafik 3-14: Yaş Gruplarına Göre Senelik İşlem Sayısı  

 

Buna göre, 30 yaş altındaki ve 60 yaş üstündeki yatırımcıların işlem sıklığı 

aradaki yaş gruplarına göre görece daha azdır.  
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Öte yandan elde tutma sürelerine göre yatırımcılar beş dilime ayrıldığında ve en 

az elde tutan dilimi %0-20, en fazla elde tutan dilimi ise %80-100 olarak 

sınıflandığında, genel itibariyle elde tutma süresi fazla olan yatırımcıların daha yüksek 

getiriler sağladığı görülmekle birlikte, özellikle payları en fazla elde tutan dilimdeki 

grubun getirisi ile diğer gruplar arasında aşırı bir fark olduğu görülmektedir. 

Grafik 3-15: Elde Tutma Sürelerinin Dilimlerine Göre Getiri Dağılımı 

 

Her yatırımcı için ağırlıklandırılmış getiri ve işlem başına elde tuttukları sürenin 

ortalaması alınmıştır. Ayrıca, güniçi işlemler için elde tutma süresi 0 olarak 

hesaplamalara katılmıştır.  

Grafik 3-16 Elde Tutma Sürelerinin Dilimlerine Göre Getiri Dağılımı (Aşırı Uçtakiler 

Hariç) 

  



131 

 

Öte yandan yatırımcı gruplarının yaklaşık ayrılma noktaları gün olarak aşağıdaki 

gibidir. 

Tablo 3-23: Elde Tutma Süresinin Gruplara Göre Kırılım Noktaları 

%0 %20 %40 %60 %80 %100 

0,00 7,44 22,25 58,51 174,00 687,00 

 

Kadın ve erkeklerin getiri oranlarını yaptıkları karşılıklı işlem sayısına göre 

kıyaslandığında ise kadınların genel itibariyle daha iyi getiriler sağladığı görülmektedir. 

Sözkonusu getiri oranları brüt getiri oranları olup, işlem maliyeti dikkate alınmamıştır.  

 

Yatırımcıların 33 aylık periyotta gerçekleştirdikleri işlem sayıları dikkate 

alınarak, işlem sıklıklarına dayalı olarak en az işlem yapan %0-20, en fazla işlem yapan 

%80-100 dilimlerinde olmak üzere bir sınıflandırma yapılması durumunda, 

yatırımcıların ortalama getiri oranları aşağıdaki gibi olmaktadır.  

Grafik 3-17: İşlem Sıklığının Dilimlerine Göre Getiri Dağılımı 

  

Görüldüğü üzere, daha az işlem yapan yatırımcılar daha iyi performans 

göstermektedir. Ancak yukarıdaki grafikte, getirileri aşırı uçlarda olan yatırımcılar, 
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kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere her gruptan en fazla ve en az getiri sağlayan 5 

yatırımcı verisetinden çıkarıldığında aşağıdaki grafik elde edilmektedir. Değerler farklı 

olmakla birlikte genel trend benzerdir.  

Grafik 3-18: İşlem Sıklığının Dilimlerine Göre Getiri Dağılımı (Aşırı Uçtakiler Hariç) 

  

 İşlem sıklığı gruplarının ayrılma noktaları ise aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3-24: İşlem Sıklığı Gruplarına Göre Kırılım Noktaları 

%0 %20 %40 %60 %80 %100 

2 3 6 23 97 12.397 

 

 İşlem maliyetinin hesaba katılması durumunda ise dilimler arasındaki fark az 

işlem yapan, halihazırda yüksek getiri sağlayan dilimler lehine daha da fazla 

açılmaktadır. 

 

3.6 Güniçi İşlemlerin Analizi 

Güniçi işlemleri anlayabilmek için bu işlemleri günaşırı işlemler ile karşılaştırmak 

faydalı olacaktır. Veriseti yalnızca güniçi karşılıklı işlemlere indirgendiğinde 73.222 

adet satış işlemi elde edilmektedir. Öte yandan farzedilen ilk portföy de hesaba 

katıldığında ve yeterli verisi olmayan işlemler elimine edildiğinde, 1.083 yatırımcı 
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tarafından gerçekleştirilen 73.138 adet alım satım işleminden oluşan veri seti elde edilir. 

Ana verisetinden gün içi işlemler çıkarıldığında, 2.761 yatırımcının gerçekleştirmiş 

olduğu karşılıklı 78.147 adet gün aşırı satış işlemi elde edilmektedir. 

Tablo 3-25: Güniçi İşlemlerin Günaşırı İşlemler ile Karşılaştırılması (33 Aylık 

Periyot) 

 Güniçi İşlemler Günaşırı İşlemler 

Ağırlıklandırılmış Getiri %0,67 %4,75  

Yalnızca Karlı İşlemlerin  Ortalama 

Getirisi 

%1,91 %15,65 

Yalnızca Zararlı İşlemlerin 

Ortalama Getirisi 

-%1,74 -%12,04 

Karlı İşlem Başına İşlem Getirisi %0,79 %8,47 

Zararlı İşlem Başına İşlem Getirisi -%0,77 -%5,73 

Yatırımcı Başına Ortalama Satış 

İşlemi Sayısı  

24 10 

Yatırımcı Başına Ortalama Karlı 

İşlem Sayısı (Yıllık) 

14 5 

Yatırımcı Başına Ortalama Zararlı 

İşlem Sayısı (Yıllık) 

10 5 

Ortalama Yaş 40,76 42,48 

Yatırımcı Bazında Satış İşlemi 

Başına Ortalama Geçen Süre 

- 107 

 

Yukarıdaki tabloda ağırlıklandırılmış getiri yatırımcıların satış miktarlarına göre 

toplam getiri oranının ağırlıklandırılması ile bulunan yatırımcı başına getirilerin 

ortalama getirisidir. İlk bakışta günaşırı işlemlerin ortalama kârlılığı fazla görünmekle 

birlikte, yatırımcı bazında ortalama satış işlem süresinin yaklaşık 107 gün olduğu da 

dikkate alınmalıdır3. Ancak yatırımcı başına ortalama işlem sayısı güniçi işlemler için 

24 iken, gün aşırı işlemlerde bu oran 10’dur. Dolayısıyla günden bağımsız olarak ilgili 

dönemde her bir gün aşırı işlem için yatırımcılar yalnızca 2,4 güniçi işlem yapmışlardır. 

                                                 
3 Anılan süre yatırımcı bazında hesaplanan işlem başına ortalama satış sürelerinin ortalaması alınarak 

bulunmuştur. Bu nedenle her yatırımcının sonuca etkisi aynı ağırlıktadır. Öte yandan güniçi işlemlerin 

büyük bir çoğunlu aslında sınırlı sayıdaki yatırımcı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatırımcıları 

dikkate almadan, doğrudan her bir işlem bazında elde tutma sürelerinin ortalaması alındığında güniçi 

işlemlerin dahil olduğu veri setinde elde tutma süresi 13 gün hesaplanırken, yalnızca günaşırı işlemlerin 

olduğu veri setinde elde tutma süresi 23 gün olarak bulunmuştur. Bu durumda ise güniçi ve çok sayıda 

işlem yapan yatırımcılar diğer yatırımcılara göre genelde çok daha fazla işlem yaptıkları için ortalama 

elde tutma süresinin hesaplanmasında ağırlıkları çok daha fazla olmaktadır. 
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Diğer bir ifadeyle, güniçi işlemlerde kazanç sağlayan yatırımcılar bu kârlarını günaşırı 

işlemlerin kârlılık seviyesine ulaşacak kadar tekrar edememişlerdir. Gün aşırı işlem 

yapanların işlem başına getirisi güniçi işlem yapanların işlem başına getirisinin yaklaşık 

7,1 katı olup, her bir gün aşırı işleme karşılık 2,4 gün içi işlem gerçekleştirildiği dikkate 

alındığında bile, diğer bütün değişkenler aynı kabul edildiğinde, anılan periyotta gün 

aşırı işlem yapanların kârlılığı güniçi işlem yapanların karlılığının çok altında 

kalmaktadır. 

 

Öte yandan her iki grup arasında yaştan kaynaklanan bir fark bulunmamaktadır. 

Bir diğer husus ise, kendi içinde güniçi işlemler ile günaşırı işlemlerin karlı ve zararlı 

işlemlerinin getirilerinin mutlak değerlerini t testine tabi tuttuğumuzda, gerek güniçi 

gerekse günaşırı işlemlerde toplamda kârlılık mevcut olduğu için kârda işlemlerdeki 

kârlılık oranının zararda işlemlerdeki zarar oranından fazla olması beklenmekle birlikte, 

güniçi işlemler ile günaşırı işlemler arasında farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3-26: Güniçi İşlemlerde Kârda ve Zararda İşlemlerin  

Mutlak Getirilerinin Karşılaştırılması 

Güniçi işlemlerin getirileri için Welch’in iki örneklemli t testi 

(%95 Güven Aralığı) 

t değeri 1,966 

p değeri 0,0247 

Kâr ortalaması %1,91 

Zarar ortalaması %1,74 

 

 

Tablo 3-27: Günaşırı İşlemlerde Kârda ve Zararda İşlemlerin  

Mutlak Getirilerinin Karşılaştırılması 

Günaşırı işlemlerin getirileri için Welch’in iki örneklemli t 

testi (%95 Güven Aralığı) 

t değeri 4,66 

p değeri 1,647 X 10-6 

Kâr ortalaması %15,65 

Zarar ortalaması %12,04 
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Güniçi işlemlerde kâr veya zarar oranlarının seviyesi istatiksel olarak birbirinden 

farklı bulunmuş, yatırımcıların güniçi işlemlerdeki kârlılığının şans eseri olmadığı %95 

güven aralığında istatiksel olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan anılan farklılık seviyesi 

günaşırı işlemlerdeki duruma kıyasla çok fazla değildir. Bu testin %99 güven aralığında 

yapılması durumunda istatiksel olarak farklı bile olmayacaktır. Öte yandan günaşırı 

işlemlerde, kâr ve zarar oranları birbirinden önemli derecede farklıdır.  

 

3.7 Mevcut Fiyatların 28 İşgünü, 91 İşgünü ve 182 İşgünü Sonraki Fiyatlarla 

Karşılaştırılması 

Önemli bir diğer husus ise yatırımcıların mevcut pozisyonlarından erken çıkıp 

çıkmadığının tespitidir. Burada önemli olan kârlı pozisyonlardan çıkma eğiliminin 

zararlı pozisyonlardan çıkma eğilimine kıyaslanması olmayıp, kârlı pozisyonlar ve 

zararlı pozisyonlar birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Buna göre, 

pozisyonlardan çıkıştaki satış fiyatları, kârda ve zararda pozisyonların realize olma 

tarihlerinden itibaren 28 işgünü, 91 gün işgünü ve 182 işgünü sonrasındaki fiyatlarla 

karşılaştırılmıştır. Güniçi işlemlerin farklı yapısı dikkate alınarak, bu işlemler 

verisetinden çıkarılmıştır. Ayrıca t testlerinin hesaplanmasında mevcut fiyatlarla 

geleceğe dair fiyatlar arasındaki farkın en yüksek ve en düşük olduğu, aşırı uçlarda olan 

100’er işlem de verisetinden çıkarılmıştır. Buna göre 28 gün sonraki fiyatı mevcut olan 

ve kârla sonuçlanan 39.051 satış işlemi ile zararla sonuçlanan 34.299 satış işlemi 

incelenmiştir. 

Tablo 3-28: Mevcut Fiyatların 28 İşgünü Sonrasındaki Fiyatlarla Karşılaştırılması 

İşlemlerin bütününde mevcut kâr oranı %1,56 

İşlemlerin bütününde 28 gün sonraki kâr oranı %0,84 

28 gün sonra oluşan kâr ile mevcut kârın farkı -%0,72 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki mevcut kâr oranı %10,84 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki 28 gün sonraki kâr oranı %10,49 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki mevcut zarar oranı: -%8,58 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki 28 gün sonraki zarar oranı -%8,76 
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Diğer bir grup olan 91 gün sonraki işlemlere ilişkin olarak, 91 gün sonraki fiyatı 

mevcut olan ve kârla sonuçlanan 35.868 satış işlemi ile zararla sonuçlanan 30.904 satış 

işlemi incelenmiştir.  

 

Tablo 3-29: Mevcut Fiyatların 91 İşgünü Sonrasındaki Fiyatlarla Karşılaştırılması 

İşlemlerin bütününde mevcut kâr oranı %1,40 

İşlemlerin bütününde 91 gün sonraki kâr oranı %0,95 

91 gün sonra oluşan kâr ile mevcut kârın farkı -%0,45 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki mevcut kâr oranı %10,41 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki 91 gün sonraki kâr oranı %10,15 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki mevcut zarar oranı: -%8,47 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki 91 gün sonraki zarar oranı -%8,35 

 

Üçüncü grupta ise 182 gün sonraki fiyatı mevcut olan ve kârla sonuçlanan 

29.444 satış işlemi ile zararla sonuçlanan 25.668 satış işlemi incelenmiştir. 

Tablo 3-30: Mevcut Fiyatların 182 İşgünü Sonrasındaki Fiyatlarla Karşılaştırılması 

İşlemlerin bütününde mevcut kâr oranı %0,84 

İşlemlerin bütününde 182 gün sonraki kâr oranı %3,01 

182 gün sonra oluşan kâr ile mevcut kârın farkı %2,17 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki mevcut kâr oranı %9,52 

Yalnızca kârlı işlemlerdeki 182 gün sonraki kâr oranı %13,21 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki mevcut zarar oranı: -%8,58 

Yalnızca zararlı işlemlerdeki 182 gün sonraki zarar oranı -%5,56 

 

Görüldüğü üzere, mevcut kârlılık düzeyleri ile kıyaslandığında, 28 günlük ve 91 

günlük periyotlarda bütün işlem gruplarında kâr değil aksine zarar doğmuştur. 182 

günlük periyotta ise düşük bir düzeyde kârlılık meydana gelmiştir. Ancak bu durum 

Borsa İstanbul’da işlem gören payların bütünüyle alakalı olup, endekslerin hareketine 

bağlı olarak bu periyotlarda getiriler pozitif veya negatif olabilecektir. İncelemenin 

yapıldığı 33 aylık periyotta Borsa İstanbul herhangi bir yükseliş kaydedememiştir. 

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi’nin, 33 aylık periyodun başı olan 31.12.2012 tarihi 

itibariyle kapanış seviyesi 78.208 olup, endeks bu periyodun sonu olan 01.10.2015 

tarihi itibariyle 74.530 seviyesindedir. Bu nedenle anılan periyotta yapılan işlemlerin 28 
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gün, 91 gün ve 182 gün sonraki değerleri ile kıyaslanmasının sonucunda negatif getiri 

elde edilmesi sürpriz değildir. 

 

Öte yandan burada kıyaslanması gereken husus, endeksin hareketinden bağımsız 

bir değer olarak ortaya çıkan, kârlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı 28 gün, 91 gün ve 

182 gün sonra elde edilecek kâr düzeyleri ile zararlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı 28 

gün, 91 gün ve 182 gün sonra elde edilecek kâr düzeylerinin birbirine göre durumudur. 

Yatkınlık etkisi yatırımcıları rasyonellikten uzaklaştıran, yatırım kararları üzerinde 

negatif etkiye sahip bir faktör olarak kabul edilirse, kârlı işlemlerden erken çıkan 

yatırımcıların, bu erken çıkma kararı ile kaybettiği geleceğe dair getirinin, zararlı 

işlemlerden erken çıkan yatırımcının kaybettiği geleceğe dair getirisine göre daha fazla 

olması beklenir. Aksi halde yatkınlık etkisi olarak tanımladığımız kârlı işlemlerden 

zararlı işlemlere göre daha erken çıkma eğilimi yatırımcının lehine bir durum yaratmış 

olur.  

Bu çerçevede, anılan kıyasa ilişkin t testi sonuçlarına aşağıda yer verilmektedir. 

Tablo 3-31: Kârda İşlemler ile Zararda İşlemlerin  

28 İşgünü Sonrasındaki Farazi Getirilerine İlişkin Test 

28 Gün Sonraki Fiyatlara İlişkin Welch’in İki Örneklemli T testi  

(%95 Güven Aralığı) 

H1 (Alternatif Hipotez): Kârlı İşlemlerden çıkılmamış olsaydı 28 gün sonra elde edilecek 

getiri, zararlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı 28 gün sonra elde edilecek getiriden 

fazladır. 

t değeri : -0,9059 

p değeri : 0,7731 

Kârlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : -%0,69 

Zararlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : -%0,60 

 

28 günlük periyotta çok ufak bir farkla da olsa beklenilenin aksi bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Karlı işlemlerdeki pozisyonları likidite etmeyip 28 gün daha 

beklemekle elde edilecek kar, zararlı işlemlerdeki pozisyonları likidite etmeyip 28 gün 
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daha beklemekle elde edilecek kardan azdır. Bizim çalışmamızda karlı işlemlerdeki 

geleceğe dair zarar, zararlı işlemlerdeki geleceğe dair zarardan fazladır. Dolayısıyla 

alternatif hipotez kabul edilemez. Öte yandan p değeri herhangi bir hipotez kabul 

edilemeyecek kadar büyüktür. Diğer bir deyişle, zararlı işlemlerdeki geleceğe dair zarar, 

karlı işlemlerdeki geleceğe dair zarardan istatiksel olarak farklı değildir. 

Tablo 3-32: Kârda İşlemler ile Zararda İşlemlerin  

91 İşgünü Sonrasındaki Farazi Getirilerine İlişkin Test 

91 Gün Sonraki Fiyatlara İlişkin Welch’in İki Örneklemli T testi  

(%95 Güven Aralığı) 

H1 (Alternatif Hipotez): Kârlı İşlemlerden çıkılmamış olsaydı 91 gün sonra elde edilecek 

getiri, zararlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı 91 gün sonra elde edilecek getiriden 

fazladır. 

t değeri : -2,1323 

p değeri : 0,9835 

Kârlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : -%0,78 

Zararlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : %0,36 

 

91 günlük periyotta da 28 günlük periyoda benzer şekilde zarar doğmuştur. Bu 

testte t değeri çok küçük olup, p değeri %5’lik değerin çok üzerindedir. Dolayısıyla 

alternative hipotezi kabul edemeyiz.  

Tablo 3-33: Kârda İşlemler ile Zararda İşlemlerin  

182 İşgünü Sonrasındaki Farazi Getirilerine İlişkin Test 

182 Gün Sonraki Fiyatlara İlişkin Welch’in İki Örneklemli T testi  

(%95 Güven Aralığı) 

H1 (Alternatif Hipotez): Kârlı İşlemlerden çıkılmamış olsaydı 182 gün sonra elde edilecek 

getiri, zararlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı 182 gün sonra elde edilecek getiriden 

fazladır. 

t değeri : 1,9131 

p değeri : 0,0279 

Kârlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : %2,57 

Zararlı işlemlerde geleceğe dair fazladan kâr ortalaması : %1,99 
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182 günlük periyotta ise, ulaşılan sonuçlar diğer periyotlarda ulaşılan 

sonuçlardan farklıdır. Öte yandan burada geleceğe dair getiriler pozitiftir. Yatırımcılar 

kârlı pozisyonlardan zararlı pozisyonlara göre istatiksel olarak önemli düzeyde erken 

çıkarak, geleceğe dair zararlı işlemlere göre elde edilebilecek daha fazla kârdan 

vazgeçmektedir. Görüldüğü üzere, p değeri %5’lik değerin altında kalmaktadır. 

Dolayısıyla alternative hipotez istatiksel olarak reddedilemez.  

 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, 3 farklı periyotta tutarlı bir bulguya 

rastlanmamıştır. 28 günlük ve 91 günlük periyotlarda “Kârlı İşlemlerden çıkılmamış 

olsaydı elde edilecek getiri, zararlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı elde edilecek 

getiriden fazla” olma beklentisine uygun olmayan bir sonuç çıkarken, 182 günlük 

periyotta istatiksel olarak önemli bir düzeyde beklentilere paralel bir sonuç çıkmıştır. 

Karşılaştırma yapılan periyot uzadıkça karlı işlemlerden erken çıkıldığı yönündeki 

hipotezin doğrulanma ihtimali artsa bile bu çalışmada kullanılan 33 aylık periyot 

sağlıklı bir şekilde daha uzun vadeli karşılaştırma yapılmasına imkan vermemektedir. 

 

3.8 Fiyat Hareketlerinin Alım Satım İşlemlerine Etkisi 

 Bir diğer önemli husus ise bireysel yatırımcıların fiyat harekelerine karşı nasıl 

tepki verdiğidir. Birçok bireysel yatırımcının yatırım stratejilerinin temelini oluşturan 

bu tepkilerin yatırımcı karar süreçlerindeki etkisi nedeniyle dikkate alınmasında fayda 

vardır. Burada bir payda son yapılan işlemden sonra fiyatların düşmesi durumunda 

yatırımcıların gösterdiği alım satım davranış kalıbı ile fiyatların yükselmesi halindeki 

davranış kalıbının benzer olup olmadığının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bunun için 

yatırımcıların işlem yaptığı her bir payın işlem fiyatı ile bu payda en son yaptıkları 

işlem sırasındaki fiyat karşılaştırılmış ve bu suretle fiyat düştüğünde yapılan alım, fiyat 

düştüğünde yapılan satım, fiyat yükseldiğinde yapılan alım ve son olarak fiyat 
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yükseldiğinde yapılan satım olmak üzere dört farklı kategori yaratılmıştır. Öte yandan 

son yapılan işlem günü içinde hem alım hem satım işlemlerinin mevcut olması halinde, 

bunlardan büyük olan değer karşılaştırmaya esas alınmıştır. Aynı gün içinde işlem 

yapılması halinde ise, hem alım hem satım işlemi için son yapılan işlem olarak o 

günden önceki son yapılan işlem dikkate alınmıştır. 

 

 Bu çerçevede verisetine toplu olarak bakıldığında, 2.775 yatırımcı tarafından son 

işlemden daha yüksek fiyattan yapılan alım işlemi sayısı 54.113 adet iken, satım işlemi 

sayısı 74.115 adettir. Son işlemden daha düşük fiyattan yapılan alım işlemi sayısı 

79.706 iken, satım işlemi sayısı 63.265’tir. Toplu olarak bakıldığında, daha fazla işlem 

yapan yatırımcının etkisinin daha fazla olacağı açıktır. Bunun yerine yatırımcı bazında 

ortalama değerlere bakıldığında, 33 aylık periyotta yatırımcı başına düşük fiyattan alım, 

düşük fiyattan satım, yüksek fiyattan alım ve yüksek fiyattan satım sayısı sırasıyla 

yaklaşık 29, 23, 20 ve 27’dir.  Tabi burada yükselen piyasalarda yüksek fiyattan alım ve 

satım sayılarının, düşen piyasalarda ise düşük fiyattan alım ve satım sayısının olması 

normalden daha fazla olacağı dikkate alındığında, piyasaların yönünün etkisinin 

minimize edilmesi amacıyla yüksek fiyattan alım sayılarının yüksek fiyattan satım 

sayıları ile oranlanması sonucu bulunacak değerin, düşük fiyattan alım sayılarının düşük 

fiyattan satım sayıları ile oranlanmasıyla elde edilecek değer ile karşılaştırılması daha 

doğru olacaktır.  

 

Bu kapsamda anılan oranların bulunmasını teminen düşük fiyattan alım ve 

satım, yüksek fiyattan alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmiş 1.253 yatırımcının 

işlemleri incelendiğinde, bu yatırımcıların alım satım oranlarından aşağıdaki t testi 

sonuçları elde edilmektedir.  
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Tablo 3-34: Düşük Fiyattan Alım Eğiliminin Yüksek Fiyattan Alım Eğilimi İle 

Karşılaştırılması 

Alımların satımlara oranına ilişkin Welch’in iki örneklemli t testi 

 (%95 Güven Aralığı) 

t değeri 16,817 

p değeri 2,2 X 10-16 

Düşük fiyattan alımların satımlara oranı 2,2042553 

Yüksek fiyattan alımların satımlara oranı 0,7432642 

 

Test sonucu beklendiği gibi bireysel yatırımcıların fiyatlar düşerken satımdan 

ziyade alım, fiyatlar yükselirken ise alımdan ziyade satım yaptığını ortaya koymaktadır. 

Bu sonuç daha önce bu çalışmada yer verilen, yatırımcıların kârda yatırımlardan zararda 

yatırımlara göre daha erken çıkış yaptığına işaret eden yatkınlık etkisinin varlığı ile de 

paraleldir.  

 

Bir diğer husus ise yatırımcılara yaş gruplarına göre bakıldığında anılan eğilimin 

gruplar arasında farklılık gösterip göstermediğidir. Bunun için yukarıdaki önce her bir 

yatırımcı bazında düşükten alıp yüksekten satma eğilimi hesaplanmıştır. Sonrasında ise 

bu oranların yaş gruplarına göre ortalaması alınmıştır. Aşağıdaki grafikten 60 yaş üstü 

yatırımcıların bu yatırım stratejisini izlemeye daha fazla eğilimli olduğu sonucu 

çıkmaktadır. 

Grafik 3-19: Düşükten Alıp Yüksekten Satma Eğiliminin Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 
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Öte yandan, bu gruplara cinsiyete göre bakıldığında, kadınlar arasında yaş 

grupları arasında önemli bir fark görülmemektedir. Ancak erkekler arasında yaş 

ilerledikçe bu eğilimin düzenli şekilde arttığı görülmektedir. Ayrıca 60 yaş üstü 

erkeklerin diğer gruplarla arasında önemli oranda farklılaşma mevcuttur. Erkeklerle 

kadınlar bir bütün olarak kıyaslandığında ise birbirine çok yakın sonuç ortaya çıkmakta, 

sırasıyla yaklaşık 6,18 ve 7,21 oranları elde edilmektedir. 

Grafik 3-20: Düşükten Alıp Yüksekten Satma Eğiliminin Cinsiyete ve Yaş Gruplarına 

Göre Dağılımı 

 

Bu kısımdaki diğer incelenen husus ise bu eğilimin elde tutma sürelerine göre 

bir davranış kalıbı olarak kendini gösterip göstermediği konusudur. Bu kapsamda, elde 

tutma sürelerine göre yatırımcı gruplarının düşük fiyattan alma eğilimleri aşağıdaki 

gibidir. 

Grafik 3-21: Elde Tutma Süresi Gruplarına Göre Düşükten Alma Eğilimi 
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Yukarıda yer verilen grafiklerden görüleceği üzere, payları kısa ve uzun süre 

elde tutanların düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satma eğilimi düşüktür. Öte yandan 

aradaki grupların bu eğilimi daha fazladır.  

 

3.9 Portföy Çeşitliliği İle Getiri ve Yatkınlık İlişkisi  

Portföy çeşitliliğini ölçme amacıyla öncelikle portföy çeşitliliğine ilişkin bir 

gösterge değer ortaya koyulması gerekmektedir. Bu amaçla, yatırımcıların 33 aylık 

periyot başlamadan önce portföylerinde bulunan payların 33 aylık periyodun bir 

noktasında tamamiyle satıldığı varsayımı altında, öncelikle yatırımcıların pay sayısının 

en düşük olduğu eksi değer tespit edilmiş, buradan yola çıkılarak yatırımcıların 33 aylık 

periyottan önceki portföyleri elde edilmiştir. Bu varlıkların alım fiyatı olarak ise en 

erken tarihli piyasa fiyatı esas alınmıştır. 

 

Bu çerçevede 2.775 adet yatırımcının gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden oluşan 

veriseti elde edilmiştir. Ortalama portföy büyüklüğü yaklaşık 13.433 TL iken, elde 

tutulan gün sayılarına göre ağırlıklandırılarak bulunan ortalama portföy çeşitliliği 

yaklaşık 8,58 olarak bulunmaktadır. Öte yandan verisetindeki ortalama portföy 

büyüklüğü 100 TL’nin altında olan yatırımcıların hesaplarının pasif niteliği de dikkate 

alınarak veriseti yeniden düzenlendiğinde, geriye 2.224 yatırımcı kalmaktadır.  Bu 

durumda ortalama portföy büyüklüğü yaklaşık 16.754 TL iken, elde tutulan gün 

sayılarına göre ağırlıklandırılarak bulunan ortalama portföy çeşitliliği yaklaşık 9,99 

olarak bulunmaktadır. 

 

Ortalama portföy büyüklüğü payların alım fiyatları ile miktarlarının çarpılması 

sonucu bulunan değerin, elde tutulan zamana göre ağırlıklandırılması sonucu elde edilen 
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ortalama değerdir. Benzer şekilde ortalama portföy çeşitliliği de elde tutulan zamana 

göre ağırlandırılmak suretiyle bulunmuştur. Ayrıca portföy çeşitliliği açısından en 

uçlarda yer alan 20’şer yatırımcı da veri setinden elimine edilmiştir. Yatırımcıların 

portföy çeşitliliğinin portföy getirileri ile olan ilişkisini görselleştirmek adına 

yatırımcılar sahip oldukları portföylerin çeşitliliğine göre olabildiğince eşit sayıda 

yatırımcıyı içerecek şekilde 4 gruba ayrılmıştır. Portföy çeşitliliği kırılım noktaları her 

bir grup için aşağıdaki gibidir. 

Tablo 3-35: Portföy Çeşitliği Gruplarına Göre Kırılım Noktaları 

[%0-25] (%25-50] (%50-75] (%75-100] 

[1,00-1,90] (1.90-4,30] (4,30-11,42] (11,42-96,22] 

 

Bu kapsamda yatırımcıların çeşitlilik seviyelerine göre oluşturulmuş grupların 

getiri seviyeleri ile ilişkisine aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.  

Grafik 3-22: Çeşitlilik ve Getiri Arasındaki İlişki 

 

Yukarıdaki grafikten genel itibariyle çok payla işlem yapan yatırımcıların daha 

az getiri sağladığı görülmüştür. Ancak bu durumun yanıltıcı olup olmadığını 
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anlayabilmek için portföy çeşitliliği açısından farklı gruplara ayrılmış bulunan bu 

yatırımcıların payları ortalama elde tutma süresine de bakmak gerekmektedir.  

Grafik 3-23: Çeşitlilik ve Elde Tutma Süresi Arasındaki İlişki 

 

Görüldüğü üzere, portföylerini çok çeşitlendirenlerin ortalama elde tutma 

süreleri düşük iken, çeşitlilik düzeyi azaldıkça elde tutma süresi artmaktadır. Bu iki 

grafik birlikte değerlendirildiğinde, daha az payla işlem yapan yatırımcıların 

kazançlarının, payları elde tutma sürelerinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Öte 

yandan diğer önemli husus ise portföyünü en az çeşitlendiren yatırımcı grubunun, 

payları elde tutma süresi çok yüksek olmasına rağmen getiri oranı olması gereken 

seviyenin altındadır. 

 

Cinsiyete göre portföy çeşitliliğinin getiriye etkisine baktığımızda da benzer 

sonuçlar elde etmekteyiz. Gerek kadın gerekse erkeklerde portföylerini çok fazla 

çeşitlendiren yatırımcılar daha zayıf bir performans göstermekte olup, kadınların 

getirileri erkeklerden fazladır. 
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Grafik 3-24: Cinsiyete Göre Çeşitlilik ve Getiri Arasındaki İlişki 

 

 

Öte yandan, aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere, çeşitlilik arttıkça elde tutma 

süresi azalmaktadır. Diğer bir deyişle, portföyünü çeşitlendiren yatırımcılar, paylarını 

daha hızlı bir şekilde elden çıkarmaktadırlar. Ayrıca kadınların payları elde tutma 

süreleri de erkeklerden fazladır. Dolayısıyla kadınların genel itibariyle erkeklerden fazla 

getirmesi zaten beklenen bir husus olmakla birlikte, kadınların getiri oranı yalnızca elde 

tutma süreleri ile açıklanamayacak kadar yüksektir.  

Grafik 3-25: Cinsiyete Göre Çeşitlilik ve Elde Tutma Süresi arasındaki İlişki 
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Çeşitlilik ile ilişkisini incelediğimiz bir diğer değişken yatkınlık etkisidir. 

Çeşitlilik seviyelerine göre ayrılmış grupların yatkınlık etkisine maruz kalma seviyesi 

genel itibariyle birbirine yakındır. Öte yandan yatırımcıların çeşitlilik ve yatkınlık 

düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

Grafik 3-26: Portföy Çeşitliliği ve Yatkınlık Arasındaki İlişki 

 

Yatırımcıların kârlarını ve zararlarını realize etme eğilimlerine bakıldığında ise 

aşağıdaki grafikleri elde edilmektedir.  

Grafik 3-27: Yatırımcıların Portföy Çeşitliliği ile PRG ve PRL Düzeyleri Arasındaki 

İlişki 
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Daha fazla pay ile işlem yapan yatırımcı grubu kârlarını ve zararlarını diğer 

gruplara kıyasla daha erken realize ettiği açıktır. Portföylerine çok çeşitlendiren 

yatırımcılar diğer gruplardan önemli derecede farklılaşmakta, kârda yatırımlarını ve 

zararda yatırımlarını daha kolay realize etmektedir.  
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4 DEĞERLENDİRME 

Davranışsal finans görece olarak çok yeni ve hala keşfedilen bir alandır. Her ne 

kadar özellikle son 20 yılda bu konuda bir çok ampirik çalışma yapılmış olsa da, bu 

çalışmaların sonuçları incelenen yatırımcı tipine göre değişmekte, ülkeden ülkeye göre 

farklılık göstermektedir. Ülkemizde de bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılmış 

olmakla birlikte bu çalışmalar daha çok anket tipi tanımlayıcı verilere dayanmakta olup, 

yatırımcıların söyledikleri ile yaptıklarının aynı olduğu ya da yatırımcıların yatırım 

yapmanın getirdiği stres ve diğer psikolojik faktörlerin etkisi altında yatırım kararlarını 

değiştirmediği varsayılmıştır. Öte yandan bunun pek gerçekçi bir yaklaşım olmayacağı 

açıktır. Bu nedenle bu çalışmada gerçek işlem bilgilerinden yola çıkılarak yatırımcıların 

riskten kaçınma ve getiri elde etme güdülerinden ne şekilde etkilendiği ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, işbu çalışmanın amacı halihazırda kullanılan 

metodolojilerin dezavantajlarını dikkate almak suretiyle yatkınlık etkisinin 

hesaplanmasına ilişkin yeni bir metodoloji ortaya koymak ve ampirik olarak yatırımcı 

davranışlarının kâr ve zarara karşı ne şekilde farklılaştığını, yatırımcıların demografik 

özelliklerini de hesaba katmak suretiyle keşfetmektir.  

 

 Bu çalışmada önce ham veri olarak elde edilen rasgele seçilmiş 2.775 bireysel 

yatırımcının işlemleri incelenmiştir. Bunun sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

 Çeşitli metotlar kullanılarak ölçülen yatkınlık etkisinin her durumda 

varlığına ilişkin kuvvetli istatiksel sonuçlar elde edilmiş, bu metotlardan en 

güvenilir olduğunu varsaydığımız yatırımcı portföylerinin tamamına dayalı t 

testi metodunda, güniçi işlemlerin dikkate alınmaması durumu da dahil 

olmak üzere sonuç değişmemiştir. Bu durum diğer ampirik çalışmaların 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Portföyün bütününe dayalı, güniçi 

işlemlerin dikkate alındığı hesaplamada, 1.000 TL kaybetme riski 
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karşılığında kazanılması gereken minimum tutar 1.808 TL bulunmuştur. Öte 

yandan, güniçi işlem yapan yatırımcıları işlem yapmaya yönlendiren 

motivasyonların farklı olması gerekçesiyle bu işlemlerin dikkate alınmadığı, 

portföyün tamamına dayalı yapılan hesaplamalara göre ise bu değer 1.941 

TL bulunmuştur. Kahneman’a göre, pek çok kişi için zararda hissedilen 

duygusal olumsuzluğun kârda hissedilen tatmine oranını gösteren “Zarardan 

Kaçınma Rasyosu” iki kat şeklinde olmakla birlikte, yapılan çalışmalar, bu 

oranın 1,5 ile 2,5 arasında değiştiğini göstermektedir. 

 “Aralık” ayındaki yatkınlık etkisinin diğer aylarda elde edilen değerlerden 

farklılaşıp farklılaşmadığının tespitine yönelik olmak üzere, aylık bazda 

yapılan incelemede, aylar arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Yurtdışı örneklerinin aksine, ülkemizde Aralık ayı değerlerinin diğer 

aylardan farklılaşmadığını görmek sürpriz değildir. Bunun nedeninin ise, 

yurtdışı uygulamalarının aksine, ülkemizde borsada işlem gören, menkul 

kıymet yatırım ortaklığı dışındaki payların satışından elde edilen kazançlara 

%0 oranında stopaj uygulanmasının olduğu düşünülmektedir. 

 Hem erkeklerde hem kadınlarda yatkınlık etkisi mevcut olmakla birlikte, 

erkeklerin PRG ve PRL değerleri istatiksel olarak önemli derecede daha 

yüksektir. Bunun anlamı erkekler kadınlara göre kârlı ve zararlı işlemlerini 

çok daha hızlı realize etmektedirler. Ayrıca erkekler kadınlara göre istatiksel 

olarak önemli derecede daha fazla yatkınlık etkisine maruz kalmaktadırlar. 

Bu sonuca göre erkekler yeni pozisyonlar alarak yoluna devam ederken 

kadınlar görece daha sabırlı davranmaktadırlar. Bu sonuç erkeklerin 

kadınlara göre daha fazla işlem yapması ile de paralellik göstermektedir. 

 Kadınların pay pozisyonlarını ortalama elde tutma süresi yaklaşık 139 gün 

iken erkeklerin 97 gündür. Dolayısıyla kadınların daha fazla getiri 
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sağlamaları beklenilse bile kadınların ortalama %7,78 getirisi ile erkeklerin 

ortalama %4,30 getirisi arasındaki fark elde tutma süresi ile açıklanabilecek 

kısımdan da fazladır. Ancak kadın ve erkekler kümesinin aşırı uçlardaki 

küme elemanları elimine edildiğinde getirileri sırasıyla %4,44 ve %3,10; 

elde tutma süreleri ise yaklaşık 122 ve 92 gün olmaktadır. Dolayısıyla 

getirileri arasında elde tutma süresi ile açıklanamayacak kısım nerdeyse 

ortadan kalkmaktadır. 

 Beklentilere paralel olarak, 30 yaşın altındaki yatırımcılar kârlarını daha 

hızlı realize ederken genelde yaş ilerledikçe bu hız azalmaktadır. Bunun 

anlamı yaş ilerledikçe kârda işlemlerden çıkma eğilimi azalmaktadır. Öte 

yandan zararda yatırımlar için benzer bir tablo ortaya çıkmakla birlikte yaş 

ilerledikçe zararda yatırımlardan çıkma eğilimi daha zayıftır. Özellikle 

erkeklerde, 60 yaşın üstündeki erkekler için zararda yatırımlardan çıkma 

eğilimi en düşük olmakla birlikte, bu trend yaş gruplarına göre önemli 

ölçüde farklılaşmamaktadır. Ancak, kârlı yatırımlardan zararlı yatırımlara 

göre erken çıkma eğilimini gösteren yatkınlık etkisi, yaş grupları arasında 

yaş ilerledikçe açık bir şekilde düşmektedir.  

 Genel olarak daha yüksek yaş grubundaki kârların ve zararların realize 

edilme hızındaki düşüşe paralel olarak, getiri düzeyleri de artmaktadır. 

Ancak yaş ilerledikçe elde tutma süreleri de artmaktadır. Genel itibariyle 

elde tutma süreleri arttıkça getiri oranlarının artmasının beklenmesi makul 

olmakla birlikte, bu süreler, 45-60 yaş ve 60 yaş üstü yaş gruplarındaki hızlı 

artan getiri oranlarını tek başına açıklamak için yeterli değildir. 

 30 yaş altındaki ve 60 yaş üstündeki yatırımcıların işlem sıklığı aradaki yaş 

gruplarına göre görece daha azdır.  
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 İşlem sıklığına göre getiri analizi yapıldığında ise, beklendiği gibi az işlem 

yapan yatırımcıların görece en yüksek getirilere sahip yatırımcılar olduğu 

görülmüştür. Öte yandan getiri oranlarının hesaplanmasında işlem 

maliyetleri dikkate alınmamış olup, işlem maliyetlerinin dikkate alınması 

durumunda az işlem yapanlar ile fazla işlem yapanlar arasındaki getiri farkı 

daha da artacaktır. 

 Güniçi işlemler ile günaşırı işlemler kıyaslandığında ise, günaşırı işlemlerin 

getirisi güniçi işlemlerin 7,1 katıdır. Ancak günaşırı işlemlerin yatırımcı 

başına ortalama elde tutma süresi 107 gündür. Bununla birlikte yatırımcı 

başına düşen ortalama güniçi işlem sayısı, günaşırı işlem sayısının yalnızca 

2,4 katıdır. Diğer bir ifadeyle, güniçi işlemlerde kazanç sağlayan 

yatırımcılar bu kârlarını günaşırı işlemlerin kârlılık seviyesine ulaşacak 

kadar tekrar edememişlerdir. Her bir gün aşırı işleme karşılık 2,4 gün içi 

işlem gerçekleştirildiği dikkate alındığında bile, diğer bütün değişkenler 

aynı kabul edildiğinde, anılan periyotta gün aşırı işlem yapanların kârlılığı 

güniçi işlem yapanların karlılığının çok altında kalmaktadır. 

 Yatırımcıların pozisyonlarından erken çıkıp çıkmadığının tespiti amacıyla, 

yatırımcıların kârlı ve zararlı çıkış yaptığı satış değerleri, satış tarihlerinden 

28 işgünü, 91 işgünü ve 182 işgünü sonraki fiyatlar ile kıyaslanmıştır.  

Burada önemli olan ve endeksin hareketinden bağımsız bir değer olarak 

ortaya çıkan, kârlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı tarihlerinden 28 işgünü, 

91 işgünü ve 182 işgünü sonra elde edilecek kâr düzeyleri ile zararlı 

işlemlerden çıkılmamış olsaydı tarihlerinden 28 işgünü, 91 işgünü ve 182 

işgünü sonra elde edilecek kâr düzeylerinin birbirine göre durumudur. 

Yatkınlık etkisi yatırımcıları rasyonellikten uzaklaştıran, yatırım kararları 

üzerinde negatif etkiye sahip bir faktör olarak kabul edilirse, kârlı 
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işlemlerden erken çıkan yatırımcıların, bu erken çıkma kararı ile kaybettiği 

geleceğe dair getirinin, zararlı işlemlerden erken çıkan yatırımcının 

kaybettiği geleceğe dair getirisine göre daha fazla olması beklenir. Yapılan 

testlerde, yalnızca 182 işgünü için yatırımcıların kârlı pozisyonlardan zararlı 

pozisyonlara göre istatiksel olarak önemli düzeyde erken çıkarak, geleceğe 

dair zararlı işlemlere göre elde edilebilecek daha fazla kârdan vazgeçmektiği 

görülmüştür. Özetle karşılaştırma yapılan 3 periyot arasında tutarlı bir sonuç 

elde edilememekle birlikte karşılaştırma yapılan periyot uzadıkça karlı 

işlemlerden erken çıkıldığı yönündeki hipotezin doğrulanma ihtimalinin 

arttığı görünmektedir.  

 Yatırımcıların alım satım işlemleri incelendiğinde, bireysel yatırımcıların 

fiyatlar düşerken satımdan ziyade alım, fiyatlar yükselirken ise alımdan 

ziyade satım yaptığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç daha önce bu 

çalışmada yer verilen, yatırımcıların kârda yatırımlardan zararda yatırımlara 

göre daha erken çıkış yaptığına işaret eden yatkınlık etkisinin varlığı ile de 

paraleldir. Bir diğer husus ise yatırımcılara yaş gruplarına göre bakıldığında 

anılan eğilimin gruplar arasında farklılık gösterip göstermediğidir. Her yaş 

grubunda bu eğilim mevcut olmakla birlikte, 60 yaş üstü erkek 

yatırımcıların bu yatırım stratejisini izlemeye daha fazla eğilimli olduğu 

sonucu çıkmaktadır. Öte yandan, bu gruplara cinsiyete göre bakıldığında, 

kadınlar arasında yaş grupları arasında tutarlı bir fark görülmemektedir. 

Ayrıca az işlem yapıp, payları kısa süre elde tutanlar ile çok işlem yapıp, 

payları uzun süre elde tutanların düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satma 

eğilimi düşüktür. Ancak ortadaki grupların bu eğilimi daha fazladır.  

 Genel itibariyle, çok payla işlem yapan yatırımcıların daha az getiri 

sağladığı görülmüştür. Ancak bu durumun yanıltıcı olup olmadığını 
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anlayabilmek için portföy çeşitliliği açısından farklı gruplara ayrılmış 

bulunan bu yatırımcıların payları ortalama elde tutma süresine de bakmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede, portföylerini çok çeşitlendirenlerin ortalama 

elde tutma süreleri düşük iken, çeşitlilik düzeyi azaldıkça elde tutma süresi 

artmaktadır. Bu bulgular ışığında, daha az payla işlem yapan yatırımcıların 

kazançlarının, payları elde tutma sürelerinden kaynaklandığı ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan, daha fazla pay ile işlem yapan yatırımcı grubu 

kârlarını ve zararlarını diğer gruplara kıyasla daha erken realize etmektedir. 

Portföylerine çok çeşitlendiren yatırımcılar diğer gruplardan önemli 

derecede farklılaşmakta, kârda yatırımlarını ve zararda yatırımlarını daha 

kolay realize etmektedir. Ayrıca çeşitlendirme sonucunda yatkınlık etkisinin 

arttığı görülmüştür.  

 

Bu çalışmada bir takım hususlar tespit edilmekle birlikte, ülkemizdeki yatırımcı 

davranışlarının daha iyi kavranabilmesi için, kuşkusuz daha fazla ampirik çalışma 

yapılması gerekmektedir. Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken birçok faktörden 

etkilenmektedir. Yatkınlık etkisi ise önemli olmakla birlikte bu faktörlerden yalnızca 

biridir. Ülkemizdeki finansal piyasaların dinamik yapısı dikkate alındığında, aslında 33 

aylık bir periyodun bile yatkınlık etkisini kesin suretle açıklamasını beklemek doğru 

olmayacaktır. Örneğin yatkınlık etkisi boğa piyasasında veya ayı piyasasında farklı 

şekillerde tezahür edebilir. Diğer bir örnek ise işlem maliyetlerindeki değişimin 

yatırımcı alım satımlarını ne düzeyde etkilediğidir. Öte yandan kurumsal yatırımcıların 

domine ettiği piyasalarda, kurumsal yatırımcıların etkisiyle bireysel yatırımcıların 

yatkınlık seviyesi de farklılaşabilmektedir. Daha da önemlisi mobil iletişim 

teknolojilerinin gelişmesinin sağladığı imkanların yatırımcıların mevcut pay 

pozisyonlarını takip sıklığını artırması sonucunda yatırımcıların işlem yapma sıklığı, 
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yatkınlık etkisinin düzeyi ve kitle iletişim araçlarına maruz kalma seviyesi zaman içinde 

farklılaşabilmekte, özetle yatırımcıların pay alım satım kültürü değişebilmektedir. Bu 

nedenle, mobil telefonların bu derece yaygınlaştığı, insanların günün önemli bir kısmını 

sosyal medyada geçirdiği bu zaman diliminde yatkınlık etkisi konusunda özellikle 

teknolojik gelişmenin yarattığı etkileri dikkate alacak şekilde çalışmaların yapılması 

ayrıca önem arz etmektedir. 

 

Daha da ötesi, ülkemizde yatkınlık etkisinin düzeyi bile daha tam 

anlaşılamamışken, yatırımcıların maruz kaldığı bir çok farklı etki mevcuttur. Yatkınlık 

etkisi bir çok davranış biçimini açıklamakla birlikte bulmacanın parçalarından sadece 

biridir. Bu nedenle ekonomi literatüründe yer verilen, yatırımcıların psikolojisini, 

duygularını ve nihayetinde kararlarını etkileyen faktörlerin hangilerinin, ne derece 

ülkemizdeki yatırımcı davranışlarında kendini gösterdiğinin ampirik olarak tespitinin de 

yapılarak, tüm bu etmenlerin birlikte, bir bütün olarak değerlendirilmesi gerek finansal 

düzenleyiciler, gerekse finansal kurumlar açısından finansal piyasalarda işlem yapan 

yatırımcıların davranışlarının daha sağlıklı bir şekilde anlaşılması sağlayacaktır. 
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EK/A 

TUKEY AYLIK PRG TESTİ SONUÇLARI    

          Fark        En Düşük    En yüksek   P Değeri 
ŞUBAT-OCAK       0.0012363344 -0.055080564  0.057553233 1.0000000 
MART-OCAK        0.0490552193 -0.007046692  0.105157131 0.1562707 
NİSAN-OCAK       0.0754598269  0.021182406  0.129737247 0.0003482 
MAYIS-OCAK       0.0799829987  0.025134795  0.134831203 0.0001209 
HAZİRAN-OCAK     0.0659540288  0.011128567  0.120779491 0.0048327 
TEMMUZ-OCAK      0.0868647355  0.030465806  0.143263665 0.0000316 
AĞUSTOS-OCAK     0.0467049186 -0.010836514  0.104246351 0.2501730 
EYLÜL-OCAK       0.0664406776  0.009326411  0.123554945 0.0079770 
EKİM-OCAK        0.0335868992 -0.028237194  0.095410993 0.8312527 
KASIM-OCAK       0.0270977106 -0.033049674  0.087245095 0.9479709 
ARALIK-OCAK      0.0139994489 -0.045787019  0.073785916 0.9998168 
MART-ŞUBAT       0.0478188849 -0.009932911  0.105570680 0.2227966 
NİSAN-ŞUBAT      0.0742234924  0.018242390  0.130204595 0.0009024 
MAYIS-ŞUBAT      0.0787466643  0.022211977  0.135281352 0.0003346 
HAZİRAN-ŞUBAT    0.0647176944  0.008205070  0.121230319 0.0099571 
TEMMUZ-ŞUBAT     0.0856284010  0.027588030  0.143668772 0.0000920 
AĞUSTOS-ŞUBAT    0.0454685842 -0.013682594  0.104619762 0.3317012 
EYLÜL-ŞUBAT      0.0652043432  0.006468622  0.123940064 0.0151064 
EKİM-ŞUBAT       0.0323505648 -0.030974501  0.095675630 0.8818540 
KASIM-ŞUBAT      0.0258613762 -0.035827791  0.087550543 0.9690570 
ARALIK-ŞUBAT     0.0127631144 -0.048574208  0.074100437 0.9999432 
NİSAN-MART       0.0264046075 -0.029360213  0.082169428 0.9270135 
MAYIS-MART       0.0309277794 -0.025392752  0.087248311 0.8209793 
HAZİRAN-MART     0.0168988095 -0.039399575  0.073197194 0.9980834 
TEMMUZ-MART      0.0378095161 -0.020022275  0.095641307 0.5956295 
AĞUSTOS-MART    -0.0023503007 -0.061296829  0.056596228 1.0000000 
EYLÜL-MART       0.0173854583 -0.041144161  0.075915077 0.9982574 
EKİM-MART       -0.0154683201 -0.078602268  0.047665627 0.9997153 
KASIM-MART      -0.0219575087 -0.083450473  0.039535456 0.9912991 
ARALIK-MART     -0.0350557705 -0.096195761  0.026084220 0.7752990 
MAYIS-NİSAN      0.0045231719 -0.049980188  0.059026531 1.0000000 
HAZİRAN-NİSAN   -0.0095057980 -0.063986272  0.044974676 0.9999906 
TEMMUZ-NİSAN     0.0114049086 -0.044658716  0.067468533 0.9999548 
AĞUSTOS-NİSAN   -0.0287549082 -0.085967731  0.028457915 0.8930697 
EYLÜL-NİSAN     -0.0090191492 -0.065802335  0.047764037 0.9999964 
EKİM-NİSAN      -0.0418729276 -0.103391293  0.019645437 0.5311057 
KASIM-NİSAN     -0.0483621163 -0.108195206  0.011470973 0.2561125 
ARALIK-NİSAN    -0.0614603780 -0.120930643 -0.001990113 0.0354085 
HAZİRAN-MAYIS   -0.0140289699 -0.069078122  0.041020182 0.9995840 
TEMMUZ-MAYIS     0.0068817367 -0.049734666  0.063498140 0.9999998 
AĞUSTOS-MAYIS   -0.0332780801 -0.091032684  0.024476524 0.7696412 
EYLÜL-MAYIS     -0.0135423211 -0.070871348  0.043786706 0.9998004 
EKİM-MAYIS      -0.0463960995 -0.108418647  0.015626448 0.3752442 
KASIM-MAYIS     -0.0528852881 -0.113236640  0.007466064 0.1539013 
ARALIK-MAYIS    -0.0659835499 -0.125975212 -0.005991888 0.0170105 
TEMMUZ-HAZİRAN   0.0209107066 -0.035683665  0.077505078 0.9884675 
AĞUSTOS-HAZİRAN -0.0192491102 -0.076982117  0.038483897 0.9951384 
EYLÜL-HAZİRAN    0.0004866488 -0.056820621  0.057793919 1.0000000 
EKİM-HAZİRAN    -0.0323671296 -0.094369566  0.029635307 0.8656049 
KASIM-HAZİRAN   -0.0388563182 -0.099187003  0.021474367 0.6188051 
ARALIK-HAZİRAN  -0.0519545800 -0.111925451  0.008016291 0.1666535 
AĞUSTOS-TEMMUZ  -0.0401598168 -0.099389100  0.019069467 0.5373911 
EYLÜL-TEMMUZ    -0.0204240578 -0.079238436  0.038390320 0.9931140 
EKİM-TEMMUZ     -0.0532778363 -0.116675865  0.010120193 0.2034435 
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KASIM-TEMMUZ    -0.0597670249 -0.121531088  0.001997038 0.0686717 
ARALIK-TEMMUZ   -0.0728652866 -0.134277934 -0.011452639 0.0059667 
EYLÜL-AĞUSTOS    0.0197357590 -0.040175077  0.079646595 0.9956212 
EKİM-AĞUSTOS    -0.0131180194 -0.077534533  0.051298495 0.9999543 
KASIM-AĞUSTOS   -0.0196072080 -0.082416257  0.043201841 0.9972732 
ARALIK-AĞUSTOS  -0.0327054698 -0.095168983  0.029758043 0.8632290 
EKİM-EYLÜL      -0.0328537784 -0.096889006  0.031181449 0.8787628 
KASIM-EYLÜL     -0.0393429670 -0.101760911  0.023074977 0.6511283 
ARALIK-EYLÜL    -0.0524412288 -0.114511459  0.009629002 0.1966958 
KASIM-EKİM      -0.0064891886 -0.073243805  0.060265427 1.0000000 
ARALIK-EKİM     -0.0195874503 -0.086017056  0.046842156 0.9983704 
ARALIK-KASIM    -0.0130982617 -0.077970304  0.051773781 0.9999581 

 

TUKEY AYLIK PRL TESTİ SONUÇLARI 

                    Fark        En Düşük    En yüksek   P Değeri 
ŞUBAT-OCAK       0.048029443 -0.003790836  0.0998497232 0.1001427 
MART-OCAK        0.058982536  0.007360078  0.1106049938 0.0102774 
NİSAN-OCAK       0.061311150  0.011367506  0.1112547934 0.0035051 
MAYIS-OCAK       0.073434947  0.022966095  0.1239038003 0.0001272 
HAZİRAN-OCAK     0.095976067  0.045528140  0.1464239944 0.0000000 
TEMMUZ-OCAK      0.097190666  0.045294905  0.1490864270 0.0000001 
AĞUSTOS-OCAK     0.082120924  0.029173884  0.1350679644 0.0000263 
EYLÜL-OCAK       0.088171678  0.035617696  0.1407256608 0.0000028 
EKİM-OCAK        0.009883443 -0.047004310  0.0667711959 0.9999910 
KASIM-OCAK       0.017632250 -0.037712671  0.0729771710 0.9967335 
ARALIK-OCAK      0.040044170 -0.014968651  0.0950569908 0.4200467 
MART-ŞUBAT       0.010953092 -0.042187515  0.0640936996 0.9999484 
NİSAN-ŞUBAT      0.013281707 -0.038229588  0.0647930013 0.9995348 
MAYIS-ŞUBAT      0.025405504 -0.026615175  0.0774261834 0.9107268 
HAZİRAN-ŞUBAT    0.047946624 -0.004053754  0.0999470020 0.1045042 
TEMMUZ-ŞUBAT     0.049161223 -0.004244919  0.1025673644 0.1059225 
AĞUSTOS-ŞUBAT    0.034091481 -0.020336776  0.0885197367 0.6603229 
EYLÜL-ŞUBAT      0.040142235 -0.013903736  0.0941882065 0.3868512 
EKİM-ŞUBAT      -0.038146000 -0.096414880  0.0201228798 0.5935475 
KASIM-ŞUBAT     -0.030397193 -0.087160793  0.0263664063 0.8443213 
ARALIK-ŞUBAT    -0.007985274 -0.064425122  0.0484545744 0.9999989 
NİSAN-MART       0.002328614 -0.048983668  0.0536408961 1.0000000 
MAYIS-MART       0.014452412 -0.037371211  0.0662760344 0.9990252 
HAZİRAN-MART     0.036993532 -0.014809712  0.0887967757 0.4517742 
TEMMUZ-MART      0.038208131 -0.015006085  0.0914223461 0.4427495 
AĞUSTOS-MART     0.023138388 -0.031101559  0.0773783352 0.9648007 
EYLÜL-MART       0.029189143 -0.024667183  0.0830454684 0.8334548 
EKİM-MART       -0.049099093 -0.107192114  0.0089939291 0.1962347 
KASIM-MART      -0.041350286 -0.097933349  0.0152327774 0.4135139 
ARALIK-MART     -0.018938366 -0.075196638  0.0373199066 0.9947187 
MAYIS-NİSAN      0.012123798 -0.038027745  0.0622753399 0.9997500 
HAZİRAN-NİSAN    0.034664918 -0.015465567  0.0847954016 0.5051614 
TEMMUZ-NİSAN     0.035879516 -0.015707712  0.0874667442 0.4955882 
AĞUSTOS-NİSAN    0.020809774 -0.031834895  0.0734544432 0.9802340 
EYLÜL-NİSAN      0.026860529 -0.025388808  0.0791098649 0.8773000 
EKİM-NİSAN      -0.051427707 -0.108034142  0.0051787285 0.1176022 
KASIM-NİSAN     -0.043678900 -0.098734620  0.0113768207 0.2832817 
ARALIK-NİSAN    -0.021266980 -0.075988846  0.0334548854 0.9826968 
HAZİRAN-MAYIS    0.022541120 -0.028112636  0.0731948762 0.9522827 
TEMMUZ-MAYIS     0.023755719 -0.028340151  0.0758515887 0.9434208 
AĞUSTOS-MAYIS    0.008685976 -0.044457215  0.0618291677 0.9999952 
EYLÜL-MAYIS      0.014736731 -0.038014864  0.0674883256 0.9990094 
EKİM-MAYIS      -0.063551504 -0.120621865 -0.0064811434 0.0145129 
KASIM-MAYIS     -0.055802697 -0.111335300 -0.0002700948 0.0476037 
ARALIK-MAYIS    -0.033390778 -0.088592409  0.0218108541 0.7089566 
TEMMUZ-HAZİRAN   0.001214599 -0.050860999  0.0532901967 1.0000000 
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AĞUSTOS-HAZİRAN -0.013855143 -0.066978462  0.0392681753 0.9994812 
EYLÜL-HAZİRAN   -0.007804389 -0.060535964  0.0449271857 0.9999983 
EKİM-HAZİRAN    -0.086092624 -0.143144481 -0.0290407678 0.0000531 
KASIM-HAZİRAN   -0.078343817 -0.133857403 -0.0228302318 0.0002526 
ARALIK-HAZİRAN  -0.055931898 -0.111114398 -0.0007493969 0.0435540 
AĞUSTOS-TEMMUZ  -0.015069742 -0.069569868  0.0394303830 0.9990998 
EYLÜL-TEMMUZ    -0.009018988 -0.063137336  0.0450993605 0.9999941 
EKİM-TEMMUZ     -0.087307223 -0.145643241 -0.0289712053 0.0000651 
KASIM-TEMMUZ    -0.079558416 -0.136390932 -0.0227259006 0.0003008 
ARALIK-TEMMUZ   -0.057146496 -0.113655655 -0.0006373376 0.0445936 
EYLÜL-AĞUSTOS    0.006050755 -0.049076505  0.0611780139 0.9999999 
EKİM-AĞUSTOS    -0.072237481 -0.131510663 -0.0129642990 0.0039393 
KASIM-AĞUSTOS   -0.064488674 -0.122282739 -0.0066946090 0.0141319 
ARALIK-AĞUSTOS  -0.042076754 -0.099552872  0.0153993639 0.4106152 
EKİM-EYLÜL      -0.078288235 -0.137210574 -0.0193658962 0.0008667 
KASIM-EYLÜL     -0.070539428 -0.127973616 -0.0131052409 0.0034788 
ARALIK-EYLÜL    -0.048127509 -0.105241746  0.0089867286 0.1999998 
KASIM-EKİM       0.007748807 -0.053675791  0.0691734051 0.9999997 
ARALIK-EKİM      0.030160727 -0.030964812  0.0912862653 0.9046933 
ARALIK-KASIM     0.022411920 -0.037280419  0.0821042587 0.9868637 

 

TUKEY AYLIK YATKINLIK ETKİSİ TESTİ SONUÇLARI 

                     Fark        En Düşük    En yüksek   P Değeri 
ŞUBAT-OCAK      -0.0467931090 -0.089590141 -0.0039960766 0.0183276 
MART-OCAK       -0.0099273164 -0.052560973  0.0327063402 0.9998266 
NİSAN-OCAK       0.0141486769 -0.027098490  0.0553958438 0.9937963 
MAYIS-OCAK       0.0065480512 -0.035132873  0.0482289750 0.9999968 
HAZİRAN-OCAK    -0.0300220386 -0.071685680  0.0116416030 0.4368061 
TEMMUZ-OCAK     -0.0103259308 -0.053185301  0.0325334394 0.9997581 
AĞUSTOS-OCAK    -0.0354160053 -0.079143600  0.0083115896 0.2532294 
EYLÜL-OCAK      -0.0217310009 -0.065133979  0.0216719775 0.8955680 
EKİM-OCAK        0.0237034561 -0.023278672  0.0706855837 0.8905211 
KASIM-OCAK       0.0094654606 -0.036242482  0.0551734032 0.9999459 
ARALIK-OCAK     -0.0260447210 -0.071478391  0.0193889488 0.7755411 
MART-ŞUBAT       0.0368657926 -0.007021664  0.0807532495 0.2039949 
NİSAN-ŞUBAT      0.0609417859  0.018399936  0.1034836356 0.0001816 
MAYIS-ŞUBAT      0.0533411602  0.010378623  0.0963036975 0.0029114 
HAZİRAN-ŞUBAT    0.0167710704 -0.026174700  0.0597168412 0.9820265 
TEMMUZ-ŞUBAT     0.0364671782 -0.007639577  0.0805739330 0.2247598 
AĞUSTOS-ŞUBAT    0.0113771037 -0.033573789  0.0563279964 0.9996105 
EYLÜL-ŞUBAT      0.0250621081 -0.019573066  0.0696972819 0.7983395 
EKİM-ŞUBAT       0.0704965651  0.022373800  0.1186193302 0.0001087 
KASIM-ŞUBAT      0.0562585696  0.009378977  0.1031381623 0.0050175 
ARALIK-ŞUBAT     0.0207483880 -0.025863827  0.0673606026 0.9521889 
NİSAN-MART       0.0240759933 -0.018301497  0.0664534834 0.7856018 
MAYIS-MART       0.0164753676 -0.026324426  0.0592751608 0.9839581 
HAZİRAN-MART    -0.0200947222 -0.062877685  0.0226882408 0.9308342 
TEMMUZ-MART     -0.0003986144 -0.044346862  0.0435496336 1.0000000 
AĞUSTOS-MART    -0.0254886890 -0.070284062  0.0193066841 0.7839040 
EYLÜL-MART      -0.0118036845 -0.056282235  0.0326748657 0.9993882 
EKİM-MART        0.0336307725 -0.014346756  0.0816083006 0.4826389 
KASIM-MART       0.0193927770 -0.027337715  0.0661232692 0.9713163 
ARALIK-MART     -0.0161174046 -0.062579661  0.0303448515 0.9931760 
MAYIS-NİSAN     -0.0076006257 -0.049019491  0.0338182395 0.9999841 
HAZİRAN-NİSAN   -0.0441707155 -0.085572189 -0.0027692418 0.0246771 
TEMMUZ-NİSAN    -0.0244746077 -0.067079169  0.0181299531 0.7731248 
AĞUSTOS-NİSAN   -0.0495646823 -0.093042557 -0.0060868080 0.0106023 
EYLÜL-NİSAN     -0.0358796778 -0.079031057  0.0072717014 0.2172341 
EKİM-NİSAN       0.0095547792 -0.037195016  0.0563045739 0.9999526 
KASIM-NİSAN     -0.0046832164 -0.050152316  0.0407858831 1.0000000 
ARALIK-NİSAN    -0.0401933979 -0.085386775  0.0049999793 0.1382768 
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HAZİRAN-MAYIS   -0.0365700898 -0.078403721  0.0052635408 0.1565419 
TEMMUZ-MAYIS    -0.0168739820 -0.059898617  0.0261506532 0.9814117 
AĞUSTOS-MAYIS   -0.0419640566 -0.085853647  0.0019255343 0.0766045 
EYLÜL-MAYIS     -0.0282790521 -0.071845233  0.0152871292 0.6067984 
EKİM-MAYIS       0.0171554049 -0.029977534  0.0642883439 0.9898029 
KASIM-MAYIS      0.0029174093 -0.042945535  0.0487803534 1.0000000 
ARALIK-MAYIS    -0.0325927722 -0.078182376  0.0129968316 0.4499122 
TEMMUZ-HAZİRAN   0.0196961078 -0.023311785  0.0627040009 0.9417221 
AĞUSTOS-HAZİRAN -0.0053939667 -0.049267145  0.0384792120 0.9999998 
EYLÜL-HAZİRAN    0.0082910377 -0.035258610  0.0518406851 0.9999769 
EKİM-HAZİRAN     0.0537254947  0.006607838  0.1008431513 0.0105712 
KASIM-HAZİRAN    0.0394874992 -0.006359739  0.0853347376 0.1734002 
ARALIK-HAZİRAN   0.0039773176 -0.041596486  0.0495511215 1.0000000 
AĞUSTOS-TEMMUZ  -0.0250900746 -0.070100322  0.0199201731 0.8059300 
EYLÜL-TEMMUZ    -0.0114050701 -0.056100018  0.0332898778 0.9995788 
EKİM-TEMMUZ      0.0340293869 -0.014148826  0.0822075993 0.4700078 
KASIM-TEMMUZ     0.0197913914 -0.027145117  0.0667279001 0.9676923 
ARALIK-TEMMUZ   -0.0157187902 -0.062388247  0.0309506664 0.9946946 
EYLÜL-AĞUSTOS    0.0136850045 -0.031843177  0.0592131860 0.9980591 
EKİM-AĞUSTOS     0.0591194614  0.010167269  0.1080716534 0.0045471 
KASIM-AĞUSTOS    0.0448814659 -0.002849162  0.0926120934 0.0886878 
ARALIK-AĞUSTOS   0.0093712844 -0.038096759  0.0568393276 0.9999666 
EKİM-EYLÜL       0.0454344569 -0.003227983  0.0940968970 0.0942001 
KASIM-EYLÜL      0.0311964614 -0.016236953  0.0786298755 0.5862807 
ARALIK-EYLÜL    -0.0043137201 -0.051482895  0.0428554552 1.0000000 
KASIM-EKİM      -0.0142379955 -0.064966987  0.0364909957 0.9989654 
ARALIK-EKİM     -0.0497481771 -0.100230183  0.0007338285 0.0577814 
ARALIK-KASIM    -0.0355101816 -0.084808544  0.0137881814 0.4374273 
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EK/B 

 Bu kısımda ampirik çalışmaya ilişkin hesaplamaların gerçekleştirildiği R kodları 

yer almakta olup, anılan kodlar optik disk şeklinde ek yapılmıştır. 
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ÖZET 

RİSK ALGISI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN YATIRIMCI 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Geleneksel finans teorisi, 20. yüzyılın büyük bölümünde finansal piyasaların 

işleyişinin açıklanması konusunu neredeyse tek başına domine etmiştir. Bu süreçte 

geleneksel anlayıştaki akademisyenler yatırım kararların nasıl alındığını matematiksel 

modellerle ifade etmiştir. Bunu yaparken ise, finansal piyasaların işleyişi çeşitli 

varsayımlar yoluyla basitleştirilmiştir. Başlıca varsayımlardan biri yatırımcıların 

rasyonel bir şekilde yatırım kararlarını aldığıdır. Buna göre, yatırımcıların bireysel 

tutarsızlıkları sistematik olmadığı ve bu sebeple fiyat hareketlerinde etkili olamadığı 

için ortaya atılan modellerde zaten yer almamalıdır. Öte yandan aksi bir durumda dâhi, 

finansal piyasalarda varlık fiyatlarında ortaya çıkan tutarsızlıkların arbitraj yoluyla 

giderildiği iddia edilmiştir.  

 

Davranışsal finansın bakış açısı ise yatırımcıların yatırım kararlarının akli 

kısayollar, bilişsel ve duygusal faktörlerden önemli ölçüde etkilendiği yönündedir. Bu 

kapsamda, davranışsal finansın iki temel özelliği rasyonel davranışlardan sistematik 

sapmaları ortaya koyması ve kısıtlı olması nedeniyle arbitraj imkânlarının rasyonel 

yatırımcıların rasyonel olmayan yatırımcıların sebep olduğu piyasa anomalilerini 

ortadan kaldıramadığı iddiasında bulunmasıdır. Özellikle 1970’li yıllardan sonra Daniel 

Kahneman, Amos Tversky, Paul Slovic ve Richard H. Thaler gibi ekonomistlerin de 

etkisiyle davranışsal finans akademik literatürde daha fazla gündeme gelmeye başlamış, 

2000’li yıllardan sonra ise artık bu alan marjinallikten çıkarak genel kabul görmüş ve 

Daniel Kahneman, Robert J. Shiller ve en son 2017’de Richard H. Thaler gibi 

davranışsal ekonomistler ekonomi alanında Nobel ödülleri almışlardır. Bu çerçevede, bu 

çalışma ile ülkemizdeki yatırımcı davranışlarının kısmen de olsa açıklanmasına bir katkı 
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sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada gerçek işlem bilgilerinden yola çıkılarak 

yatırımcıların riskten kaçınma ve getiri elde etme güdülerinden ne şekilde etkilendiği 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

 

Ülkemizde bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte bu 

çalışmalar daha çok anket tipi tanımlayıcı verilere dayanmakta olup, bu metodun 

olumsuz yönleri dikkate alınarak gerçek işlem bilgileri kullanılmıştır. Ayrıca 

yatırımcılar tamamen rasgele seçildiği için, örneklem kümesinin populasyonu 

yansıtmamasından kaynaklı bir temsil uyumsuzluğu önlenmiş olmaktadır.  Ek olarak, 

yatkınlık etkisini ölçmeye yönelik halihazırda kullanılan metodolojilerin 

dezavantajlarını dikkate almak suretiyle yatkınlık etkisinin hesaplanmasına ilişkin yeni 

bir metodoloji ortaya koyulmuş ve ülkemizdeki yatkınlık etkisi buna göre ölçülmüştür. 

 

Bu kapsamda bu çalışmada ham veri olarak elde edilen rasgele seçilmiş 2.775 

yatırımcının 01.01.2013 tarihinden 01.10.2015 tarihine kadar yaptığı işlemlerden yola 

çıkarak;  

 Yatkınlık etkisini ölçme amacıyla kullanılabilecek çeşitli tekniklerin 

değerlendirilerek yeni bir hesaplama tekniğinin ortaya koyulması, 

 Türkiye’deki yatırımcıların pozisyonlarını kârdayken likidite etme eğilimleri ile 

zarardayken likidite eğilimlerinin kıyaslanması suretiyle yatkınlık etkisine 

maruz kalıp kalmadıkları, 

 Yatırımcıların cinsiyetlerinin yatırım kararlarına etkisi, 

 Yatırımcıların bulunduğu yaş grubunun yatırım kararlarına etkisi, 

 Yatırımcıların demografik özelliklerinin elde edilen getiriler üzerine etkisi, 

 Yatırımcıların işlem yapma sıklıkları ve elde tutma süreleri, 
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 Yatırımcıların kârda ve zararda sattıkları payların 28, 91 ve 182 günlük 

periyottaki performansı, 

 Fiyatlardaki hareketlerin yatırımcıların alım satım işlemlerine olan etkisi, 

 Gün içi alım satım işlemlerinin günaşırı işlemlere göre değerlendirilmesi, 

 Yatırımcıların portföy çeşitliliğinin yatırım kararlarına etkisi 

hususlarında inceleme yapılmıştır. 

 

Bunun sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

 Portföyün bütününe dayalı, güniçi işlemlerin dikkate alındığı hesaplamada, 

1.000 TL kaybetme riski karşılığında kazanılması gereken minimum tutar 1.808 

TL bulunmuştur. Öte yandan, güniçi işlem yapan yatırımcıları işlem yapmaya 

yönlendiren motivasyonların farklı olması gerekçesiyle bu işlemlerin dikkate 

alınmadığı, portföyün tamamına dayalı yapılan hesaplamalara göre ise bu değer 

1.941 TL bulunmuştur. Kahneman, pek çok kişi için zararda hissedilen duygusal 

olumsuzluğun kârda hissedilen tatmine oranını gösteren “Zarardan Kaçınma 

Rasyosu”nun iki kat şeklinde olmakla birlikte, yapılan çalışmaların, bu oranın 

1,5 ile 2,5 arasında değiştiğini gösterdiğini ifade etmiştir. 

 “Aralık” ayındaki yatkınlık etkisinin diğer aylarda elde edilen değerlerden 

farklılaşıp farklılaşmadığının tespitine yönelik olmak üzere, aylık bazda yapılan 

incelemede, aylar arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.  

 Hem erkeklerde hem kadınlarda yatkınlık etkisi mevcut olmakla birlikte, 

erkeklerin PRG ve PRL değerleri istatiksel olarak önemli derecede daha 

yüksektir. Bunun anlamı erkekler kadınlara göre kârlı ve zararlı işlemlerini çok 

daha hızlı realize etmektedirler. Ayrıca erkekler kadınlara göre istatiksel olarak 

önemli derecede daha fazla yatkınlık etkisine maruz kalmaktadırlar. Bu sonuca 

göre erkekler yeni pozisyonlar alarak yoluna devam ederken kadınlar görece 
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daha sabırlı davranmaktadırlar. Bu sonuç erkeklerin kadınlara göre daha fazla 

işlem yapması ile de paralellik göstermektedir. 

 Kadınların pay pozisyonlarını ortalama elde tutma süresi yaklaşık 139 gün iken 

erkeklerin 97 gündür. Dolayısıyla kadınların daha fazla getiri sağlamaları 

beklenilse bile kadınların ortalama %7,78 getirisi ile erkeklerin ortalama %4,30 

getirisi arasındaki fark elde tutma süresi ile açıklanabilecek kısımdan da fazladır. 

Ancak kadın ve erkekler kümesinin aşırı uçlardaki küme elemanları elimine 

edildiğinde getirileri sırasıyla %4,44 ve %3,10; elde tutma süreleri ise yaklaşık 

122 ve 92 gün olmaktadır. Dolayısıyla getirileri arasında elde tutma süresi ile 

açıklanamayacak kısım nerdeyse ortadan kalkmaktadır. 

 Beklentilere paralel olarak, 30 yaşın altındaki yatırımcılar kârlarını daha hızlı 

realize ederken genelde yaş ilerledikçe bu hız azalmaktadır. Bunun anlamı yaş 

ilerledikçe kârda işlemlerden çıkma eğilimi azalmaktadır. Öte yandan zararda 

yatırımlar için benzer bir tablo ortaya çıkmakla birlikte yaş ilerledikçe zararda 

yatırımlardan çıkma eğilimi daha zayıftır. Kârlı yatırımlardan zararlı yatırımlara 

göre erken çıkma eğilimini gösteren yatkınlık etkisi, yaş grupları arasında yaş 

ilerledikçe açık bir şekilde düşmektedir.  

 Genel olarak daha yüksek yaş grubundaki kârların ve zararların realize edilme 

hızındaki düşüşe paralel olarak, getiri düzeyleri de artmaktadır. Ancak yaş 

ilerledikçe elde tutma süreleri de artmaktadır. Genel itibariyle elde tutma süreleri 

arttıkça getiri oranlarının artmasının beklenmesi makul olmakla birlikte, bu 

süreler, 45-60 yaş ve 60 yaş üstü yaş gruplarındaki hızlı artan getiri oranlarını 

tek başına açıklamak için yeterli değildir. 

 İşlem sıklığına göre getiri analizi yapıldığında ise, beklendiği gibi az işlem 

yapan yatırımcıların görece en yüksek getirilere sahip yatırımcılar olduğu 

görülmüştür. Öte yandan getiri oranlarının hesaplanmasında işlem maliyetleri 
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dikkate alınmamış olup, işlem maliyetlerinin dikkate alınması durumunda az 

işlem yapanlar ile fazla işlem yapanlar arasındaki getiri farkı daha da artacaktır. 

 Güniçi işlemler ile günaşırı işlemler kıyaslandığında ise, günaşırı işlemlerin 

getirisi güniçi işlemlerin 7,1 katıdır. Ancak günaşırı işlemlerin yatırımcı başına 

ortalama elde tutma süresi 107 gündür. Bununla birlikte yatırımcı başına düşen 

ortalama güniçi işlem sayısı, günaşırı işlem sayısının yalnızca 2,4 katıdır. Diğer 

bir ifadeyle, güniçi işlemlerde kazanç sağlayan yatırımcılar bu kârlarını günaşırı 

işlemlerin kârlılık seviyesine ulaşacak kadar tekrar edememişlerdir. Her bir gün 

aşırı işleme karşılık 2,4 gün içi işlem gerçekleştirildiği dikkate alındığında bile, 

diğer bütün değişkenler aynı kabul edildiğinde, anılan periyotta gün aşırı işlem 

yapanların kârlılığı güniçi işlem yapanların karlılığının çok altında kalmaktadır. 

 Yatırımcıların pozisyonlarından erken çıkıp çıkmadığının tespiti amacıyla, 

yatırımcıların kârlı ve zararlı çıkış yaptığı satış değerleri, satış tarihlerinden 28 

işgünü, 91 işgünü ve 182 işgünü sonraki fiyatlar ile kıyaslanmıştır.  Burada 

önemli olan ve endeksin hareketinden bağımsız bir değer olarak ortaya çıkan, 

kârlı işlemlerden çıkılmamış olsaydı tarihlerinden 28 işgünü, 91 işgünü ve 182 

işgünü sonra elde edilecek kâr düzeyleri ile zararlı işlemlerden çıkılmamış 

olsaydı tarihlerinden 28 işgünü, 91 işgünü ve 182 işgünü sonra elde edilecek kâr 

düzeylerinin birbirine göre durumudur. Yapılan testlerde, yalnızca 182 işgünü 

için yatırımcıların kârlı pozisyonlardan zararlı pozisyonlara göre istatiksel olarak 

önemli düzeyde erken çıkarak, geleceğe dair zararlı işlemlere göre elde 

edilebilecek daha fazla kârdan vazgeçmektiği görülmüştür. Özetle karşılaştırma 

yapılan 3 periyot arasında tutarlı bir sonuç elde edilememekle birlikte 

karşılaştırma yapılan periyot uzadıkça karlı işlemlerden erken çıkıldığı 

yönündeki hipotezin doğrulanma ihtimalinin arttığı görünmektedir.  
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 Yatırımcıların alım satım işlemleri incelendiğinde, bireysel yatırımcıların 

fiyatlar düşerken satımdan ziyade alım, fiyatlar yükselirken ise alımdan ziyade 

satım yaptığını ortaya koymaktadır.  

 Genel itibariyle, çok payla işlem yapan yatırımcıların daha az getiri sağladığı 

görülmüştür. Ancak bu durumun yanıltıcı olup olmadığını anlayabilmek için 

portföy çeşitliliği açısından farklı gruplara ayrılmış bulunan bu yatırımcıların 

payları ortalama elde tutma süresine de bakmak gerekmektedir. Bu çerçevede, 

portföylerini çok çeşitlendirenlerin ortalama elde tutma süreleri düşük iken, 

çeşitlilik düzeyi azaldıkça elde tutma süresi artmaktadır. Bu bulgular ışığında, 

daha az payla işlem yapan yatırımcıların kazançlarının, payları elde tutma 

sürelerinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, daha fazla pay ile 

işlem yapan yatırımcı grubu kârlarını ve zararlarını diğer gruplara kıyasla daha 

erken realize etmektedir. Portföylerine çok çeşitlendiren yatırımcılar diğer 

gruplardan önemli derecede farklılaşmakta, kârda yatırımlarını ve zararda 

yatırımlarını daha kolay realize etmektedir. Ayrıca çeşitlendirme sonucunda 

yatkınlık etkisinin arttığı görülmüştür. 
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ABSTRACT 

IMPACT OF RISK PERCEPTION AND DEMOGRAPHIC FACTORS ON 

INDIVIDUAL INVESTORS’ BEHAVIOR: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

Despite growing interest over recent decades, behavioral finance has still been 

relatively new area. Even though a lot of empirical studies have been published, 

findings of these studies vary across different determinants such as countries, type of 

investors or asset classes. In Turkey, the studies performed on this field are mostly 

limited with descriptive research that makes use of surveys. What is troubling with this 

type of research is possible intrusion of response bias that basically refers to factors that 

cause a nonrandom deviation of responses from their true values or from what they 

should be. To overcome this problem, researchers generally and sometimes implicitly 

assume that investors know themselves quite well and always tell the truth and would 

not change their mind under emotional distress or pressure. However, sweeping this 

problem under the rug might lead to incorrect results. Therefore, this thesis examines 

real trading records of investors and seeks to identify relationships among different 

factors. 

 

The aim of this thesis is to come up with a new calculation technique, addressing 

the some of the issues regarding the methods widely used in literature to calculate 

disposition effect among investors and to determine impact of risk perception and 

demographic factors on investors’ trading patterns. In order to do so, this thesis makes 

use of records of all transactions executed by randomly selected 2.775 individual 

investors trading in Borsa Istanbul Stock Exchange for the period from 01.01.2013 to 

01.10.2015.  Based on aforementioned records and various analyses, this thesis mainly 

will hopefully offer some fresh insights into following matters.  

 Development of a new approach into calculation of disposition effect, 
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 To determine whether disposition effect, tendency of investors to hold on 

losing stocks too long while selling winning stocks too soon, really exists 

among investors and if so, to what extent selling decisions regarding losing 

and winning stocks differentiate, 

 Impact of gender difference on investment decisions, 

 How investors differentiate across various age brackets, 

 Analyses of relationships across various variables such as investment 

returns, trading frequencies, portfolio diversity and holding periods, 

 Ex post return analysis of stock performance for losing and winning trades 

separately over 28 days, 91 days and 182 days, measuring true impact of 

disposition effect on performance of investors, 

 To determine whether price movements foster certain investment strategies 

and patterns among investors, 

 Comparison and contrast between intraday trades and interday trades. 

 

As a result of varying analyses, main findings of this thesis are as follows.   

 The results clearly demonstrate presence of the disposition effect in trading 

behaviors of individual investors and all methods employed to measure the 

disposition effect on data set with or without intraday trades point to the 

same direction, confirming one another. Moreover, loss aversion ratio, 

which can be described as a ratio between average pain of losing to average 

pleasure of gaining is found to be around 1,808 among Turkish investors. 

 This thesis examines whether the investors have significant preference for 

certain months to sell winning stocks or keep losing stocks and finds that the 

disposition effect across months hovers at similar levels. This is not 

surprising as capital gains derived from sale of securities on Borsa İstanbul 
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are subject to a 0% withholding tax. This suggests that any factor other than 

taxation such as new-year resolutions or mental accounting for months has 

an considerable influence on the disposition effect that the investors exhibit. 

 This thesis finds that both women and men are susceptible to the disposition 

effect. Although there is no evidence indicating any differentiation between 

disposition effects they exhibit, men have significantly higher PRG and PRL 

values than women, meaning that men tend to terminate stocks with gains 

and stocks with losses earlier than women do. 

 This thesis finds that, in line with common sense, young investors tend to 

realize gains and losses less quickly than older ones do as the former ones 

have higher PRG and PRL values. 

 This thesis finds that the older investors outperform younger ones because 

holding periods for stocks go down as the investors get younger. However, 

proportional differences among returns are so high that differences among 

holding periods across age categories can only partially account for age-

related return difference.  

 This thesis claims that the investors trading less frequently have higher 

returns than the investors trading more frequently and this claim is based on 

the data that do not include trading costs. If trading costs were taken into 

consideration, the gap between the former and latter would be even higher.  

 This thesis finds a clear pattern that shows a link between the disposition 

effect and portfolio diversity as the disposition effect values rise in more 

diversified portfolios.  

 This thesis finds that women outperform men in terms of rate of return 

relative to holding period of stocks. 
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 This thesis finds that individual investors, as expected, tend to buy stocks 

when their prices go down and to sell when their prices go up. This 

investment strategy is also in line with loss-aversion feeling feeding into 

disposition effect among investors. 

 This thesis examines stock performances over 28 days, 91 days and 182 

from days on which sales of both winning and losing stocks take place and 

tries to find out whether average return on winning stocks over the 

subsequent period to each sale is higher than average return on loss-making 

stocks sold over the same period in order to show that the disposition effect, 

which is deemed irrational, works against the best interest of the investors. 

Although the investment horizons based on short periods of time, namely 28 

days and 91 days, provide mix signal, it seems that the disposition effect is 

detrimental to the investors as the findings indicate that average return on 

winning stocks over the reasonably long periods, namely 182 days, to each 

sale arguably tend to be higher than average return on loss-making stocks 

sold over the same periods. 


