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Abstract 

The aim of the study is to determine whether investor behaviors differ 
according to age, gender, marital status (demographic characteristics), 
capital amount, investor training, company age and professional experience. 
For this purpose, the sample group of the jewelers registered in the Nazilli 
Chamber of Jewelers are selected and the investor behavior is analyzed in 
five dimensions as “overconfidence, optimism, regret minimization, 
avoidance, loss aversion and representativeness” and analyzed with the help 
of SPSS package program. The results show that investor behaviors are 
different. 
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Özet 

Araştırmada, yatırımcı davranışlarının yaşa, cinsiyete, medeni duruma 
(demografik özellikler), sermaye tutarına, yatırımcının eğitimine, firmanın 
yaşına ve mesleki tecrübeye göre farklılık gösterip göstermediğini tespit 
etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada Nazilli Kuyumcular Odası’nda 
kayıtlı olan kuyumculardan örneklem grubu seçilerek yatırımcı davranışları 
“aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve 
temsil etme eğilimi” olmak üzere beş boyutta incelenerek SPSS paket 
programı yardımıyla analiz edilmiş ve araştırma sonucunda yatırımcıların 
davranışlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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1. Giriş 

Globalleşen dünyada yatırımcının, yatırım kararlarını verirken rasyonel olarak 
kabul edilen bireylerin aslında her zaman kendi çıkarlarını düşündüğü ve fayda 
maksimizasyonunda rasyonel kararlar alamadığı kabul edilmektedir. İşte tam da 
bu noktada davranışsal finans devreye girmektedir. Son yıllarda yaşanan kriz ve 
kurdaki dalgalanmalar sebebiyle altın piyasalarında sürekli olarak yükseliş trendi 
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görülmekte ve sınırlı rasyonaliteden söz edilmektedir. Hatta bu sınırlı rasyonalite 
kavramına psikoloji, sosyoloji gibi bilimler de eklenmiştir. Ekonomi bilimi 
bireylerin tam olarak rasyonel davranışlar gösterdiği varsayımına dayanırken, 
davranışsal finans ise, bireylerin ekonomi bilimine artı olarak psikolojik, sosyolojik 
ve demografik faktörleri de ekleyerek literatüre katkı sağlamıştır. Geleneksel 
finans yaklaşımında ise davranışsal finansın aksine bireylerin yatırım kararı 
alırken yaklaşımlarının yetersiz ve dar olduğu ve hatta psikolojik temellerin göz 
ardı edilerek yatırım kararları aldıkları kabul edilmektedir. 

Literatürde davranışsal finansın genellikle menkul kıymet ve borsaya yatırım 
yapan bireysel yatırımcılar üzerinde araştırma yaptığı görülmüştür. Türkiye’de 
finans piyasalarının önemli yatırımcıları olan kuyumcular hakkında sadece 
Gaziantep’te yapılan bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada ise, Gaziantep’te 
yapılan çalışmadan farklı olarak Enneagram kişilik test özellikleri de eklenerek, 
Ege bölgesinin büyük şehirlerinden olan Aydın’ın güzide ilçesi Nazilli’de bulunan 
43 kayıtlı kuyumcudan 33 tanesi ile yüzyüze görüşülerek veri toplama yöntemi 
olarak anket soruları oluşturulmuş ve uygulanmıştır.  

Çalışmada davranışsal finans açısından altın yatırımcıların davranışlarının 
incelenmesinde ilk bölümde Davranışsal finansın tanımı ve nereden geldiği ile ilgili 
açıklamalarda bulunulmuş ve davranışsal finansın temelleri hakkında bilgi 
verilmiştir. İkinci bölümde Türkiye’deki kuyumcular hakkında bilgi verilerek 
Türkiye’deki altın ithalatı ile altın üretimi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise kullanılan materyal ve yöntemden bahsedilip elde edilen veriler SPSS 
paket programı vasıtasıyla analiz edilerek bulgular aktarılmıştır. 

2. Davranışsal Finans 

Geleneksel finans teorisine göre yatırımcıların amacı en yüksek faydayı 
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda her zaman ön yargı olmadan ve gerçekçi 
davranırlar. Günümüzde ise, finansa dair bu bakış açısının büyük oranda değiştiği 
görülmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, insan psikoloji, 
sosyolojisi ve ön yargısı yatırım kararlarının alınmasında oldukça etkilidir (Ceylan, 
Korkmaz 2016). 

Psikoloji ve ekonomi biliminin birleşmesiyle oluşan davranışsal finans aynı 
zamanda, piyasada, ekonomik ajansların, insan davranışlarının kısıt ve 
karmaşalarla nasıl hareket ettiklerini ortaya koyma çabası ile gelişmektedir 
(Sendhill ve Thaler, 2000). 

Psikoloji ve finansı bir arada inceleyen bu alan Davranışsal finans olarak 
adlandırılmaktadır. Bu yeni sayılabilecek finans teorisine göre yatırımcılar 
gelenekselin aksine oldukça sık rasyonel olmayan davranışlarda bulunmaktadır ve 
çoğu zaman yatırımcı yatırım yaparken yatırım kararlarında ön yargılarının 
etkisinde kalmaktadır. Davranışsal finans teorisinin öngörebildiği ve rasyonelliği 
temel alan Etkin Piyasa Hipotezi(EPH), portföy teorisi ya da Sermaye Varlıklarını 
Fiyatlama Modeli gibi modern finansın önemli görüşleriyle ters düştüğü açıktır. 
Her ne kadar duyguların finansal kararları etkileyebileceğine dair geçmiş görüşler 
olsa da davranışsal finans teorisinin temelleri Daniel Kahneman ve Amos 
Tversky’nin 1974 yılında kurdukları Beklenti teorisi ile atılmıştır(Ceylan, Korkmaz 
2016). 
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2.1. Davranışsal Finansın Temelleri 

Davranışsal finans ile ilgili çalışmada alt ölçek olarak kullanılan temel kavramlar 
genel itibari ile aşağıdaki gibidir; 

2.1.1. Aşırı Güven 

Aşırı güven, bilinç ve bilinçaltı ön yargılardan biridir ve insanların genel olarak 
aşırı güvene sahip olduğunu ve kendi bildiklerinin doğruluğuna inandığı, aşırı 
güvene sahip olduğunu öne sürmektedir. Aşırı güven, insanların bilgilerini aşırı 
yüksek tahmin etmeye, riskleri düşük tahmin etmesine ve olayları kontrol etme 
becerilerini abartmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple insanlar kendi bilgilerinin 
doğruluğuna gerçekte olduğundan daha fazla inanmaktadır( Döm, 2003). 

2.1.2. Aşırı İyimserlik 

Aşırı iyimserlik kavramında yatırımcılar her şeyin güzel olacağı, kendi bildiklerinin 
doğru olduğuna riskin neredeyse sıfıra yakın olduğuna ve sonuçların kendi 
istekleri doğrultusunda olacağına inanmaktadırlar. Ayrıca, iyi olayların hep kendi 
aleyhlerinde döneceği kötü olayların başkalarının başlarına geleceğini düşünürler 
(Küçük, 2014). 

2.1.3. Pişmanlıktan Kaçınma 

Pişmanlıktan kaçınma kavramında her yatırımcı yaptığı yatırımda hata payı 
bulunur ve hata yapar varsayımı kabul görmektedir. Her yatırımcı yaptığı 
yatırımda hata yaptığı gibi pişmanlık da duymaktadır. Aslında karşılaştığı zarara 
duygularından arınmış bir şekilde yaklaşmayan yatırımcı, pişmanlık yaşamaktadır( 
Barak, 2008). 

2.1.4. Kayıptan Kaçınma  

Kayıptan kaçınma kavramı beklenti teorisinde olduğu gibi insanların, kazanmayı 
tercih etme yerine kayıptan kaçınmayı tercih ettikleri ifade etmektedir. Kayıptan 
kaçınma önceki kazançlara ve kayıplara bağlı olmaktadır(Kahneman ve Tversky, 
2000). 

Deneysel bulgular kayıptan kaçınma derecesinin, önceki kazançlara ve kayıplara 
bağlı olduğunu göstermektedir. Önceki kazançtan sonra oluşan kayıplar daha az 
sıkıntı oluşturur, bir kaybı yaşadıktan sonra tekrar oluşan yeni kayıplar daha 
büyük sıkıntı ve üzüntü oluşturur. Önceki elde edilen kazançlardan sonra oluşan 
yeni kayıplara bir anlamda destek olmakta ve bireyler riske daha ılımlı 
yaklaşmaktadırlar. Ancak, bir kayıptan sonra ortaya çıkacak yeni kayıplara karşı 
yatırımcılar daha fazla duyarlı olmakta ve daha sıkılgan davranmaktadırlar (Döm, 
2003). 

2.1.5. Temsil Etme  

Yatırımcılar yatırım kararı vermede belirli ön yargılara göre hareket ederek karar 
verip vermeme eğilimi göstermektedir. Bu durumda yatırımcılar, finansal yatırım 
kararı ve başka yatırım kararı verirken kendilerine daha yakın hissettikleri yatırım 
aracını tercih ederler (Sansar, 2016). 
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3. Türkiye’de Kuyumculuk Sektörü 

Kuyumculuk, değerli metal ve taşların işlenmesiyle her türlü takı ya da süs eşyası 
üretilmesi ve bu ürünlerin işlendikten sonra yatırım aracı olarak kullanılan 
eserlere dönüştürülmesi sanatıdır. Kuyumculuk denildiğinde akla ilk olarak altın 
gelmektedir. Ancak kuyumculuk sektöründe altın dışında hammadde olarak gümüş 
gibi diğer kıymetli metaller ve mineral kökenli olmayan hammaddeler ya da 
bunların kombine halleri kullanılmaktadır. Dünyada altın üretiminin geçmişi MÖ 
4.000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Anadolu’nun altın işleme geçmişi ise MÖ 
3.000’li yıllara dayanmaktadır. Anadolu’da yaşamış olan uygarlıklar sebebiyle 
sektör, varlığından sürekli söz ettirmiştir. Türkiye’de kuyumculuk sanayi, 1983 
yılında ihracat yasağının kaldırılmasında sonra ihracata başlamıştır( Kuyumculuk 
Sektör Raporu, 2015).  

Türkiye, pazar büyüklüğü açısından dünyada ilk beşte bulunmaktadır. Türkiye’de 
yıllık olarak yaklaşık 400 ton altın işlenebilmektedir. Ancak, bu kapasitenin tümü 
kullanılamamaktadır. Altın üretimi Türkiye’de ilk kez 2002 yılında 
gerçekleştirilmiştir.  

Aşağıdaki Grafiklerde Türkiye’nin Altın Üretimi ve İthalatı 2001 ile 2017 yılları 
arasında verilmiştir. 17 yılda Türkiye’de 273,2 ton altın üretilmesine karşılık 2.794 
altın ithal edildiği görülmektedir. Türkiye’de ne kadar altın üretimi olsa da altın 
ithal eden ülke konumundadır (http://altınmadenciler.org.tr/). 

Türkiye’nin 2001-2017 yılları arasındaki altın ithalat rakamları aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir. 

Grafik 1: Türkiye’de 2001 ile 2017 yılları arasında Altın İthalatı  

 

Grafik 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de 17 yılda altın ithal edilen veriler girilerek 
grafik oluşturulmuştur. 17 yılda 2793 ton Altın ithal edildiği görülmüştür ve son 17 
yılda en fazla altın, 2017 yılında ithal edilmiştir. 

Türkiye’de 17 yılda ne kadar altın üretildiği ise aşağıdaki Grafik 2’de gösterilmiştir. 

  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 1-32.  5 

 

Grafik 2: Türkiye’de 2001 ile 2017 Yılları Altın Üretimi 

   

Grafik 2’de ise; Türkiye’nin 17 yılda üretilen altını grafikten de görüldüğü gibi 
273,2 tondur ve son 17 yılda en fazla 2013 yılında 33,5 ton altın üretildiği 
görülmektedir. 

Türkiye’deki altın yataklarının Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da 
yoğunlaştığı bilinmektedir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na göre üretime 
hazır altın yataklarında 1 tonda 1,2 gram ile 12,65 gram arasında değişen 
miktarlarda altın bulunmakta ve Dünya Altın Konseyi’ne göre işletilebilir altın 
rezervimiz ise, 840 ton civarındadır(Eğilmez, 2017). 

Globalleşen dünyada finansal piyasa risklerinin ve krizlerinin arttığı koşullarda her 
zaman değerini koruyan bir yatırım aracı olan altın cazibesini yüzyıllardır 
sürdürmekte olduğu için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük 
önem taşımaktadır. Dolayısıyla altının taşıdığı bu önem her devletin bazı önlemler 
almasını gerekli kılmaktadır. Alınan bu önlem, teşvik ve destekler yatırımcıların 
rasyonel karar almalarını olumlu yönde etkileseler bile, duygularıyla hareket eden 
bireyler için karar alma süreçlerini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. 
Dolayısıyla bu çalışma, davranışsal finans yaklaşımı çerçevesinde altın 
yatırımcılarının yatırım kararlarını etkileyen kişilik özelliklerini, psikolojik önyargı 
ve eğilimlerini belirlemesi açısından önem teşkil etmektedir. 

4. Enneagram Kişilik Testi ve Önemi 

İnsanların kişilik tiplerini inceleyen ve kökleri M.Ö. 2500’lü yıllara kadar uzanan 
bir öğretidir. Enneagram öğretisi, kişinin kendini tanımasını ve benliğinin 
sınırlamalardan kurtulmasını sağlamaya çalışır. Tarih boyunca felsefe ve psikoloji 
alanlarından etkilenerek günümüze kadar gelen çağdaş Enneagram sistemi, 
insanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme 
şekillerine göre farklı farklı kişilik tiplerine ayırmaktadır. Enneagram tiplerinin her 
birinin, kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Hiç bir tip diğerinden daha 
üstün değildir. Her kişilik tipinin dünyaya bakış açısı farklıdır. Her tip olayları 
kendi bakış açısından algılamakta, değerlendirmekte ve tepki vermektedir(Matise, 
2007). 
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Esasen son derece kıymetli bir kişisel gelişim aracı olan Enneagram, günümüzde 
insan kaynaklarından kişisel ilişkilere, çocuk yetiştirmeden, politikaya kadar çok 
farklı alanlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda akademik çalışmalarda sıklıkla 
görülmektedir. Günümüzde Enneagram ayrıca felsefe, biyografi, akademik 
psikoloji, güzel sanatlar, mitoloji, din ve mistisizm, dua ve ruhsal çalışmalar, 
ilahiyat, beyin kimyası, senaryo yazarlığı, oyuncu seçimi, reklam, satış, pazarlama 
ve her nevi iletişim, evlilik, hukuki danışmanlık, teknik direktörlük, spor 
menajerliği, jüri seçimi ve politikada başarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 
eğitim, politika ve iş dünyasındaki uygulamalar dikkat çekicidir(Levine, 2003). 

Enneagram kişilik tiplerinin her biri için o tipe ait baskın özellikler, iyi yönler, kötü 
yönler, öğrenilmiş huylar, otomatik davranışlar, temel tutkular, temel korkular, en 
büyük idealler ve savunma mekanizmaları gibi pek çok önemli özelliği şaşırtıcı bir 
doğrulukla açıklar. Her bir kişilik tipinin neyi yaptığı, nasıl yaptığı ve neden 
yaptığını somut ve son derece anlaşılır bir şekilde ortaya koyar. Yani kısaca 
Enneagram, her insanın tipine göre geliştirdiği bu kişiliği analiz edip, onu 
doğuşundaki aslı özüne çevirme gayesi gütmektedir(Riso ve Hudson, 1996). 

Dünya’da Enneagram’dan büyük şirketler ve gizli örgütler de ciddi olarak 
faydalanmaktadır. CIA ve MOSSAD Enneagram sistemini kullanarak dünya 
liderlerini ve diğer önemli kişileri analiz etmektedir. Sony, Hewlett Packard, 
Motorola ve Disney gibi dev şirketler ise çalışanlarının seçimi ve eğitiminde 
Enneagram yöntemine başvurmaktadır. Enneagram’ın 16 kişilik tipine ve 
özelliklerine teker teker aşağıda değinilmiştir (https://www.16personalities.com/ 
tr/ücrestiz-kişilik-testi, Erişim Tarihi: 01.03.2018). 

4.1. Mimar  

Her şey için bir planı olan hayalperest ve stratejik düşünen kişilik tipidir. Mimarlar 
toplumun yüzde ikisini oluşturur ve bu kişilik tipinin kadınları %0,8’lik bir oranla 
özellikle az rastlanır cinstendir; kendilerine benzeyen ve entelektüel birikim ile 
satrancı andıran manevralarına ayak uyduracak bireyleri bulmak onlar için 
çoğunlukla zorludur. Mimar kişilik özelliği taşıyan insanlar bir yandan hem 
hayalperest hem de kararlı, öte yandan hem hırslı hem de kendilerine özeldirler; 
şaşırtıcı derecede meraklı olmalarına rağmen enerjilerini etmezler. 

4.2. Mantık 

Mantıkçı kişilik tipi oldukça az bulunur cinstendir ve nüfusun sadece yüzde üçünü 
oluştururlar; kaldı ki bu onlar için iyi bir şeydir, çünkü onları sıradan oldukları 
düşüncesinden daha mutsuz edebilecek bir şey yoktur. Mantıkçılar mucitlikleri, 
yaratıcılıkları, özgün bakış açıları ve güçlü bilgi birikimleriyle gurur duyarlar. 
Genellikle filozof, düşünür veya hayalperest bir profesör olarak bilinen 
mantıkçılar, tarih boyunca birçok bilimsel keşfin arkasındaki isimler olmuşlardır. 

4.3. Buyurucu 

Buyurucu doğuştan liderdir. Bu kişilik tipine sahip olanlar karizma ve güven 
yeteneklerini somutlaştırırlar ve kalabalıkların ortak bir hedef arkasında 
birleşmesini sağlayan bir otorite yansıtırlar. Ancak, Önder eşdeğerlerinin aksine, 
Buyurucular genelde acımasız bir mantık seviyesi ile karakterize edilirler ve sonu 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 1-32.  7 

 

kendileri tarafından nereye vardırılırsa vardırılsın, amaçlarına ulaşmak için 
isteklerini, azimlerini ve keskin zekalarını kullanırlar. 

4.4. Tartışmacı 

Tartışmacı kişilik tipi şeytanın nihai avukatlarıdır, birbirini parçalayan argümanlar 
ve inançlar üzerinden gelişirler ve dizginlerini herkes görsün diye salarlar. Daha 
kararlı kişiliklerin aksine, Tartışmacılar bunu derin bir amaca veya stratejik hedefe 
ulaşmak için değil, sadece eğlence olsun diye yaparlar. Zihinsel bir tartışma 
sürecini Tartışmacılar dışında kimse daha çok sevmez, çünkü bu onlara çaba 
gerektirmeyen hızlı ince zekalarını tatbik etme, birikmiş bilgi darağacını 
genişletme ve fikirlerini ispatlamak için kıyaslanmaz fikirlere bağlanma kapasitesi 
fırsatı verir. 

4.5. Savunucu 

Savunucu kişilik tipi çok ender görülmekte olup, nüfusun yüzde birinden azını 
oluşturur, ama yine de dünya üzerinde izlerini bırakırlar. Doğuştan gelen bir 
idealizm ve ahlak hisleri vardır, ancak onları diğer idealist kişilik tiplerinden ayrı 
kılan kararlılıkları ve azimleridir; Savunucular boş oturan hayalperestler değil, 
hedeflerini gerçekleştirmek ve kalıcı bir olumlu etki bırakmak için somut adımlar 
atabilen kişilerdir. 

4.6. Arabulucu 

Arabulucu kişilikler gerçek idealistlerdir, her zaman ve hatta en kötü kişiler ve 
olaylarda bile bir iyilik ararlar, meseleleri daha iyi hale getirmenin yollarını 
bulmaya çalışırlar. Sakin, çekingen ve hatta utangaç algılanabilseler de, 
Arabulucuların içsel bir alevi ve gerçekten de parlayabilecek bir tutkusu vardır. 

4.7. Önder 

Önderler tutku ve karizma ile dolu doğuştan liderlerdir. Nüfusun yaklaşık yüzde 
ikisini oluşturan kişilikler, çoğu zaman başkalarına ulaşan ve onlara başarmak ve 
dünyaya iyi şeyler yapmak için ilham veren politikacılarımız, koçlarımız ve 
öğretmenlerimizdir. Etkilemeye yol açan doğal bir güvene sahip Önderler, 
başkalarının kendilerini ve topluluklarını geliştirmesi amacıyla birlikte çalışması 
için kılavuzluk etmekten büyük gurur ve zevk duyarlar. 

4.8. Kampanyacı 

Kampanyacı kişilik gerçek bir özgür ruhtur. Çoğunlukla partiye hayat veren 
kişilerdir, ancak başkalarıyla kurdukları sosyal ve duygusal bağların tadını 
çıkarmaya karşın, düpedüz heyecan ve içinde bulundukları anın zevki ile daha az 
ilgilidirler. Etkileyici, bağımsız, enerjik ve tutkulu olan nüfusun bu yüzde yedilik 
kısmının tavizleri, herhangi bir kalabalıkta kolaylıkla hissedilir. 

4.9. Lojistik 

Lojistik kişilik tipinin, nüfusun yaklaşık yüzde on üçünü oluşturan, en sık bulunan 
tip olduğu düşünülür. Lojistik belirgin özellikleri olan bütünlük, pratik, mantık ve 
yorulmaksızın kendini adama, onları birçok ailenin yanı sıra hukuk büroları, teftiş 
kurulları ve askeriye gibi geleneklere, kurallara ve standartlara bağlı kılan 
kurumlar için hayati bir unsur kılar. Lojistikçi kişilik tipine sahip insanlar, 
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faaliyetleri için sorumluluk almaktan hoşlanırlar ve yaptıkları işin gururunu 
yaşamak isterler; bir hedef yolunda ilerleyen lojistikçiler, ilgili her görevi 
zamanında sabırla bitirmek için zaman ve enerjisini esirgemezler. 

4.10. Savunmacı 

Savunmacı kişilik tipi oldukça nadir bulunur, çünkü niteliklerinin birçoğu onların 
bireysel özelliklerinin tanımlarına karşı koyar. Savunmacılar empatik olmalarına 
rağmen, ailelerini veya arkadaşlarını korumaları gerektiği zaman öfkeli olabilir; 
sessiz ve içe dönük olmalarına karşın, iyi gelişmiş insani becerileri ve güçlü sosyal 
ilişkileri mevcuttur; ve bu kişilikler güvenlik ve kararlılık arayışında olsa da, 
anlaşıldıkları ve saygı duyduklarını hissettikleri sürece değişime dikkat çekici 
derecede açık olabilirler. Birçok şeyde olduğu gibi, Savunmacı kişilik tipi gösteren 
insanlar kendi parçalarından çok daha fazlasıdır ve kim olduklarını tanımlayan bu 
güçleri kullanma yollarıdır. 

4.11. Yönetici 

Yöneticiler gelenek ve düzenin temsilcileridir, aileler ve toplulukları bir araya 
getirmek için neyin doğru, neyin yanlış ve neyin sosyal olarak kabul edilebilir 
olduğuna dair anlayışlarını kullanırlar. Dürüstlük, adanmışlık ve onur değerlerini 
içselleştiren Yönetici kişilik tipindeki insanların, kesin tavsiyeleri ve 
kılavuzluklarına değer verilir ve zorlu yollarda mutlu şekilde liderlik ederler. 
İnsanları bir araya getirmenin gururunu yaşayan Yöneticiler, genelde topluluk 
organizatörü gibi görevler alırlar, sevgiyle anılan yerel etkinlikleri kutlamak veya 
aile ile toplulukları bir arada tutan geleneksel değerleri korumak amacıyla, herkesi 
bir araya getirmek için çok çalışırlar. 

4.12. Konsül 

Konsül tipini paylaşan insanlar, daha iyi bir ifade buluncaya kadar tabiri caizse, 
popülerdir; kaldı ki, oldukça yaygın bir kişilik tipi olmaları ve nüfusun yüzde on 
ikisini oluşturmaları da düşünülünce, bu mantıklıdır. Konsüller lisede sınıfın amigo 
kızları ve futbol takımının oyun kurucusudurlar, ortamı belirlerler, bütün 
dikkatleri üzerlerine çekerler ve takımlarına zafer ve ün yolunda liderlik ederler. 
Yıllar ilerledikçe, Konsüller arkadaşlarını ve sevdikleri insanları desteklemekten 
zevk almaya devam ederler, sosyal etkinlikler organize ederler ve herkesin mutlu 
olduğundan emin olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. 

4.13. Becerikli 

Becerikliler elleriyle ve gözleriyle keşfetmeyi, etrafındaki dünyaya havalı bir 
mantıkçılık ve şevkli bir merakla dokunmayı ve incelemeyi severler. Bu kişilik 
tipine sahip insanlar doğal yapımcılardır, bir projeden ötekine geçerler, faydalı ve 
sadece eğlence için fuzuli şeyler inşa ederler ve ilerledikçe kendi çevrelerinden 
daha fazla şey öğrenirler. Becerikliler fikirleri yaratma, sorun çözme, deneme ve 
yanılma ile ilk elden deneyim yollarıyla keşfederler. 

4.14. Maceracı 

Maceracı kişilik tipleri gerçek sanatçılardır, ancak bu tipik olarak dışarda mutlu 
küçük ağaç resimleri yaptıkları anlamına gelmez. Yine de çoğunlukla bunu 
mükemmel şekilde yapabilme kapasitesine sahiptirler. Bundan ziyade, toplum 
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geleneklerinin sınırlarını zorlamak için estetiği, tasarımı ve hatta seçimleri ve 
hareketlerini kullanırlar. Maceracı kişilikler, güzellik ve davranışa dair deneylerle 
geleneksel beklentileri çökertmekten zevk alırlar; ‘Beni bir kutuya hapsetmeyin!’ 
ifadesini muhtemelen birden fazla kez kullanmışlardır. 

4.15. Girişimci 

Girişimci kişilik tipleri, kendi yakın çevreleri üzerinde her zaman bir etki bırakır; 
bir partide onları bulmanın en iyi yolu, onlar bir guruptan öncekine geçerken, 
etrafında uçuşup dönen insan girdabına bakmanızdır. Kahkahalar atıp, etraftakileri 
lafını esirgemeyen, gerçekçi bir espri yeteneği ile eğlendiren Girişimci kişilikler, 
ilginin merkezinde olmaya bayılırlar. Eğer izleyiciler arasından birisinin sahneye 
çıkması istenirse girişimciler ya gönüllü olurlar ya da utangaç bir arkadaşlarının 
gönüllü olmalarını sağlarlar. 

4.16. Eğlendirici 

Eğer birisi aniden şarkı söylemeye ve dans etmeye başlıyorsa, bu Eğlendirici kişilik 
tipidir. Eğlendiriciler anın heyecanına kapılırlar ve diğer herkesin de bu şekilde 
hissetmesini isterler. İş diğerlerini cesaretlendirmeye geldiğinde, başka hiçbir 
kişilik tipi vakitleri ve enerjileri konusunda Eğlendiriciler kadar cömert değildir ve 
başka hiçbir kişilik tipi bunu onlar kadar karşı konulamaz bir tarzla yapamaz. 

5. Literatür Taraması 

Bu kısımda kuyumcuların yatırım kararlarını belirlemede anket yöntemi ile sadece 
bir çalışma bulunmaktadır. Diğer çalışmalar ise, davranışsal finansla yatırım 
kararlarının belirlenmesini ele alan çalışmalardır. 

Gül ve diğerleri (2017) Gaziantep’teki kuyumculuk sektöründe çalışan 
yatırımcıların yatırım davranışları “aşırı güven, aşırı iyimserlik, temsil etme eğilimi 
ve pişmanlıktan kaçınma” olmak üzere toplam 5 ana başlıkta incelenmiştir. Yapılan 
çalışmada 650 kuyumcuda 63 kuyumcuya anket uygulanmış ve elde edilen veriler 
SPSS Paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yatırımcı 
davranışlarının medeni duruma, yaşa ve sermaye tutarına göre farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir. Bununla beraber yatırımcı davranışlarının eğitim, 
firmanın yaşı ve mesleki tecrübeye göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Diğer literatür çalışmaları ise şunlardır: 

De Bont ve Thaler (1985) Deneysel psikolojideki araştırmalar, Bayes yönetimini 
ihlal ederek, çoğu insanın beklenmedik ve dramatik haber etkinliklerine “aşırı 
tepki verme” eğiliminde olduğunu göstermektedir.  Bu sebeple bu çalışmada 
Piyasa verimliliğine ilişkin, bu davranışların hisse senedi fiyatlarını etkileyip 
etkilemediğini araştırılmıştır. Çalışmada ile elde edilen bulgular CRSP aylık getiri 
verilerine dayanan ampirik kanıtlar aşırı tepki hipotezi ile tutarlıdır. Önemli zayıf 
form pazar verimsizlikleri keşfedilmiştir. Sonuçlar ayrıca, önceki "kazananlar" ve 
"kaybedenler" tarafından kazanılan Ocak iadelerine de yeni bir ışık tuttuğu 
görülmüştür.  

Tversky ve Kahneman (1992)  çalışmasında ayrılabilir karar ağırlıklarından ziyade 
birikimli kümülatif kullanan ve teoriyi çeşitli açılardan genişleten yeni bir olasılık 
teorisi geliştirmiştir. Kümülatif olasılık teorisi olarak adlandırılan bu versiyon, 
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herhangi bir sonuca sahip riskli beklentilerin yanı sıra belirsizlikler için de 
geçerlidir ve kazançlar ve zararlar için farklı ağırlıklandırma işlevlerine izin 
vermektedir. Değer fonksiyonunun karakteristik eğriliğini ve ağırlık 
fonksiyonlarını açıklamak için iki ilke, azalan duyarlılık ve kayıptan kaçınmadır. 
Deneysel kanıtların gözden geçirilmesi ve yeni bir deneyin sonuçları, dört farklı 
özellikte risk tutumunu doğrulamaktadır ki bunlar; kazançlar için riskten kaçınma 
ve yüksek olasılıklı kayıplar için risk arayışı; Düşük olasılık kayıpları için kazanç ve 
riskten kaçınma riski olarak saptanmıştır.  

Yahyazadehfar ve diğerleri (2009)  Tahran Borsası'nda karar verme ve 
yatırımcıların davranışlarının çeşitli faktörlerden etkilendiklerini düşünerek 
çalışmalarında bu faktörleri araştırmışlardır. Teorik bakış açısına göre; 
yatırımcılar, makro ve mikro düzeyde yatırım ortamları üzerinde çalışarak karar 
vermenin temel bilgilerini toplamaktadırlar. Araştırma verilerini analiz etmek için 
yol analizi ve LISREL yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, % 62 ile 
politik faktörlerin, % 53 ile psikolojik faktörlerin, % 47 ile ekonomik faktörlerin ve 
% 31 ile iç faktörlerin Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi alım 
satımını etkileyen en önemli faktörler olduğu görülmüştür.  

Sadi ve diğerleri (2011) Yatırımcıların finansal kararlar üzerindeki en önemli 
faktörlerden biri, hisse senedi alım satımını yaparken kararlarını etkileyen algısal 
hatalardır. Bu çalışmanın amacı, yatırımcılar arasındaki popüler algısal hataları ve 
onların kişiliğiyle olan bağlantısını tanımaktır. Bu nedenle Tahran'ın hisse senedi 
piyasasında bulunan 200 yatırımcıdan rastgele örnek alınarak  veriler parametrik 
analiz ve korelasyon kullanılarak sorularla toplanmıştır. Elde edilen bulgu, sunulan 
algısal hataların yatırımcıların kişiliği ile anlamlı bir ilişki içinde olduğunu 
göstermektedir. Sonuçlar, dışadönüklük ve açıklık beyaz arka görüş yanlılığı ve 
aşırı güven yanlılığı, nörotisizm ile rastlantısallık yanlılığı arasında, bağlılığın 
artması ile mevcudiyet yanlılığı arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, açıklık ve kullanılabilirlik yanlılığı arasında, vicdanlılık ve 
rastgelelik yanlılığı arasında ters bir ilişki vardır sonucuna ulaşılmıştır.  

Haykır Hobikoğlu (2013) Çalışmasında davranışsal finans çerçevesinde, e-atık 
kapasitesinin ekonomiye geri kazanım mekanizması işlerliğinde, tüketici tercih ve 
davranış düzeyinin sosyo- ekonomik analizi yapılmıştır. Geri dönüşüm konusunda 
yatırım yapacakların rehber göstergelerinin sadece finansal göstergeler olmayıp 
tüketici davranışlarının bu noktada etkin bir yönlendirmeye sahip olduğu 
görülmektedir. Bu amaçla İstanbul bölgesinde e-atık geri dönüşümüne yönelik 
tüketici tercih ve davranışlarını yorumlayan bir anket çalışması yapılmış ve elde 
edilen veriler analiz edilmiştir.  Elde edilen veriler ışığında tüketici tercihleri 
göstermiştir ki e atık konusunda oluşturulacak politikalar ve iş planları başlangıç 
maliyeti karşılama etkisi yüksektir ve Geri dönüşüm tesislerinde atığın 
hammaddeye dönüştürülmesi üretici tasarrufu sağlarken çevresel sağlığı da 
korumaktadır sonucuna ulaşılmıştır. 

 Phan ve Zhou (2014) çalışmasının amacı, planlı davranış teorisini (TPB), 
Vietnam'ın hisse senedi piyasasında bireylerin yatırım davranışsal niyetini 
etkileyen faktörleri keşfetmek için kavramsal bir mercek olarak kullanmaktır. 472 
bireysel yatırımcı ile yapılan ulusal bir anketten toplanan verileri analiz etmek için 
AMOS 20.0 yazılımının desteğiyle Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) kullanılarak, 
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sonuçlar, verilen faktörlerin bireylerin davranışsal niyetleri üzerindeki etki 
düzeyinin, bireyin yatırım niyeti, yatırım, öznel norm ve algılanan davranışsal 
kontrol konusundaki tutumundan önemli ölçüde etkilenir. Bu çalışma ile aynı 
zamanda dört psikolojik faktörün (aşırı güven, aşırı iyimserlik, risk psikolojisi ve 
sürü davranışı) bireylerin yatırıma yönelik tutumları üzerinde önemli bir etkisi 
olduğu hipotezini destekleyen psikolojik faktörlerin varlığına dair güçlü kanıtlar 
sağlanmıştır.  

Kengatharan ve Kengatharan (2014) çalışmasında bireysel yatırımcıların Colombo 
Borsasında aldığı kararları etkileyen davranışsal faktörleri araştırmayı 
amaçlamıştır. Colombo Borsasında bireysel yatırımcılara dağıtılan anketlerle test 
edilmiş ve toplanan veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, Colombo Menkul Kıymetler Borsası'nda bireysel yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyen dört davranış faktörü olduğu saptanmıştır. Bunlar,  gütme, 
sezgisellik, beklenti ve pazardır.  

Jagongo ve Mutswenje (2014) Çalışmasında Nairobi Borsasında yatırım kararlarını 
etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma örneklem büyüklüğünü 
oluşturan 50 yatırımcıdan 42 bireysel yatırımcı üzerinde yürütülmüştür. 
Çalışmada veriler frekanslar, ortalama puanlar, standart sapmalar, yüzdeler, 
Friedman testi ve Faktör analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda yatırım kararlarını etkileyen en 
önemli faktörlerin firmanın konumu, itibari, kurumsal kazançları ve karı olduğu 
tespit edilmiştir. 

İslamoğlu ve diğerleri (2015) çalışmasında bireysel yatırımcı davranışlarını 
etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 
Bartın'daki bankacılardan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Deneysel analiz 
sonuçlarının sayısal gösterimle özetlenmesi amacıyla tanımlayıcı analiz yapılmış 
ve tasarlanan anketin geçerliliğini ve güvenilirliğini ölçmek için faktör analizi 
yapılmıştır. Ayrıca, hipotez testleri ile ilgili analizler, moment yapısının analizi 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, altı faktörün bireysel yatırımcı 
davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir. En yüksek korelasyonun “bilinçli 
yatırımcı davranışı” ile “bankacılık ve ödeme davranışları” arasında olduğu 
bulunmuştur.  

Ergör (2017) çalışmasının amacı, olayların farklı biçimlerde ifade edilmesinin 
gelişmekte olan bir finansal piyasaya sahip ülkelerden biri olan Türkiye’deki karar 
vericilerin seçimlerine olan etkilerinin davranışsal finans teorilerinden biri olan 
beklenti teorisi kapsamında incelenmesidir. Bu bağlamda, Kahneman ve 
Tversky’nin 1984 yılındaki çalışması temel alınarak hazırlanan anketler 108 kişiye 
uygulanmış ve elde edilen veriler frekans analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgular olasılıkların değerlendirilmesi ve olayların 
şekillendirilmesi bağlamında büyük ölçüde Kahneman ve Tversky’ nin (1984) 
bulgularıyla örtüşmektedir. Sonuçlar, Türkiye’de yaşayan karar vericilerin büyük 
ölçüde hem riskten ve hem de kayıptan kaçınma eğiliminde olduğuna işaret 
etmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki bireysel yatırımcıların, yatırım araçları 
içerisinden ağırlıklı olarak görece az riskli olan banka mevduatlarına yatırım 
yapmayı tercih edecekleri sonucuna varılmıştır. 
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6. Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve önemi, kapsamı, metodu, 
örneklem büyüklüğünün saptanması, teorik model ve hipotezlere yer verilmiştir. 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Literatürde davranışsal finans ile ilgili çalışmalar incelendiğinde,  Türkiye’de altın 
yatırımcılarının davranışları ile ilgili sadece bir çalışmanın yapıldığı görülmüştür. 
Bu çalışmada ise, altın alım satımı yapan kuyumcularının yatırım kararları alırken 
Enneagram’ın kişilik test özellikleri ile ilişkilendirilerek davranışsal finans 
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada amaç; Nazilli’deki kuyumculuk 
sektöründe çalışan yatırımcıların yatırım kararlarında Enneagram kişilik test 
özelliklerinin, sosyal, psikolojik vb. faktörlerin ne derecede etkili olduğunu 
araştırmaktır. Türkiye’de davranışsal finans literatüründe Enneagram kişilik test 
özelliklerinin kullanıldığı bir çalışmanın daha önce yapılmadığı görülmüştür. Bu 
sebeple bu çalışma davranışsal finans, kuyumculuk sektörü ve Enneagram kişilik 
test özelliklerinin bir arada kullanıldığı Türkiye’de yapılan ilk çalışma olması 
sebebiyle önem arz etmektedir.  

6.2. Araştırmanın Kapsamı  

Nazilli’de kuyumcular odasına kayıtlı 43 adet kuyumcu bulunmaktadır. 
Kuyumcular odasına kayıtlı 43 kuyumcudan yüz yüze anket tekniği ile veri 
toplanmıştır. Araştırmada ana kütlenin tamamı varsayılarak 33 kişiden veri 
toplanmıştır. Kuyumcuların iş hassasiyeti ve veri toplamanın güçlüğü nedeniyle 
sayı düşük kalmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
kullanılmıştır. Anket 2 bölümden oluşmakta ancak uygulama aşamasında 3 bölüm 
olarak dizayn edilmiştir. İlk bölümde, altın yatırımcılarının medeni durum, yaş, 
eğitim düzeyi, firmanın yaşı, mesleki tecrübe, yatırımları gözden geçirme süresi, 
yatırımları yönlendirirken en sık kullanılan bilgi kaynakları, yatırım araçlarının 
tercihinde temel alınan yöntemler, yatırım araçları tercihinde göz önünde bulunan 
temel faktörler, şuanki sermaye tutarı ve Enneagram kişilik test özellikleri 
sorularına yer verilmiştir. Ancak uygulamada Enneagram kişilik test özellikleri 
https://www.16personalities.com/tr/ücrestiz-kişilik-testi internet adresinden 33 
kişiye uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde ise; aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, 
kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi ile altın yatırımcılarının yatırım 
kararlarında davranışsal finansın etkili olup olmadığı ile ilgili sorulara yer 
verilmiştir. Anket formunun hazırlanmasında literatürdeki çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Yapılan literatür çalışmasında davranışsal finans hipotezlerinde 
sıklıkla kullanılan aşırı güven (Küçük 2014;), aşırı iyimserlik (Küçük 2014; 
Böyükaslan 2012; Phan ve Zhou 2014), pişmanlıktan kaçınma (Gül ve diğ.2017), 
temsil etme eğilimi (Küçük 2014; Böyükaslan 2012) ve kayıptan kaçınma (Küçük 
2014; Böyükaslan 2012) değişkenlerine ankette yer verilmiştir. Davranışsal finans 
ile ilgili sorular 5’li Likert ölçek şeklinde oluşturulmuştur. Yatırımcı davranış ölçeği 
5’li likert tipte 15 sorudan oluşan 5 alt boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach’s 
Alpha güvenirlilik katsayısı Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. Yatırımcı Davranış Ölçeği Güvenirlilik Analizi 

Ölçek Madde Sayısı 
Cronbach’s Alpha 

Güvenirlilik Katsayısı 
Davranış Ölçeği 15 0,619 

Tabloda görüleceği üzere ölçeğin güvenirlilik katsayısı 0,6 ile 0,7 arasındadır. Bu 
değer için sosyal bilimler alanında bir çalışmada ölçeğin genel kabul gören 
derecede güvenirlik olduğu söylenebilir(Özdamar, 2016). Ölçek güvenirlilik 
düzeyinin çok yüksek olmamakla beraber genel kabul gören aralıkta olması sonucu 
ölçeğin çalışma için yargı oluşturmada güvenirlilikle kullanılabileceğine karar 
verilmiştir. 

6.3. Araştırma Hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezler ise aşağıda gösterilmiştir. 

H1: Yaş 45 üzeri ve altında olan yatırımcılar arasında, aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark 
vardır. 

H2: lise seviyesinde eğitime sahip yatırımcılar ile Lise üzeri (önlisans, lisans, 
yüksek lisans) seviyesindeki yatırımcılar arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark 
vardır. 

H3: Firma yaşı 21’in üzerinde olan yatırımcıların çalıştıkları firmalar ile firma yaşı 
21’in altında olan yatırımcıların çalıştıkları firmalar arasında aşırı güven, aşırı 
iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi 
bakımından fark vardır. 

H4: Mesleki tecrübesi 21 yılın üzerinde olan ve 21 yılın altında olan yatırımcılar 
arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve 
temsil etme eğilimi bakımından fark vardır. 

H5: Yatırımlarını her gün gözden geçiren ve her gün gözden geçirmeyen 
yatırımcılar arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan 
kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark vardır. 

H6: Sermaye tutarı 100.000-499.999 olan firmalarda çalışan yatırımcılar ile 
sermaye tutarı 499.999 üzeri olan firmalarda çalışan yatırımcılar arasında aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından fark vardır. 

H7: Kişilik özellikleri konsül, yönetici ve diğer olan yatırımcılar arasında aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından fark vardır.  

6.4. Araştırma Modeli 

Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma için araştırma amaç ve hipotezleri 
göz önünde bulundurulduğunda, araştırma modeli Şekil 1’deki gibi 
görselleştirilebilir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Veri Analizi 

Anket formları ile elde edilen veriler IBM SPSS 23.0 versiyonuna aktarılmıştır. 
Çalışmada kullanılan tüm istatistiksel analizler için bu paket programdan 
faydalanılmıştır. Çalışmanın başında ölçek güvenirlilik seviyesinin tespit edilmesi 
içim Cronbach’s Alpha güvenirlilik analizi yapılmış, ölçeğin genel kabul gören 
seviyede güvenirlilik göstermesi sonucu araştırmaya devam edilmiştir. Bulgular 
bölümünün ilk kısmında demografik ve tanımlayıcı özelliklere ait betimsel 
istatistikler sunulmuş, ikinci bölümde ise ölçek betimsel istatistikleri ile normal 
dağılım testleri sunulmuştur. Çalışmada hipotez sınamaları örneklem sayısının az 
olması ve veri yapısının normalden uzak olması dolayısıyla parametrik olmayan 
test teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Gerek örneklem sayısı ile gerekse normal 
dağılım ile ilgili bilgiler ve bulgular ve hipotez testleri gereklilikleri (varsayımları) 
betimsel istatistikler ve hipotez testleri kısmında ayrıntılı tartışılmıştır. 

6.6. Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında anket verilerinin analizi sonucu elde edilen bulgular 
paylaşılmıştır. 

Yaş 

Eğitim 

Firma Yaşı 

Mesleki Tecrübe 

Sermaye Tutarı 

Yatırım Gözden 

Geçirme Sıklığı 

Enneagram Kişilik 

Test Özellikleri 

Aşırı İyimserlik 

Aşırı Güven 

Pişmanlıktan Kaçınma 

Kayıptan Kaçınma 

Temsil Etme Eğilimi 
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6.6.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Çalışmaya katılan 33 örneklemin bazı demografik özelliklerine dair frekans 
analizleri Tablo 3’deki gibidir. 

Tablo 3. Demografik İstatistikler 
 Frekans (n) Yüzde(%) 

Medeni Durum 
Evli 29 87,9% 

Bekar 4 12,1% 
Toplam 33 100,0% 

Yaş 

19-25 Yaş 0 0,0% 
26-35 Yaş 6 18,2% 
36-45 Yaş 13 39,4% 

46 Yaş Ve Üzeri 14 42,4% 
Toplam 33 100,0% 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 0 0,0% 
Lise 18 54,5% 

Ön lisans 5 15,2% 
Lisans 9 27,3% 

Lisansüstü 1 3,0% 
Toplam 33 100,0% 

Katılımcıların % 87,9’u bekar (n=29), %12,1’i evli(n=4)dir. Katılımcıların yaş 
gruplarına göre dağılımları şu şekildedir; %18,2’si 26-35 yaş arası (n=6), %15,2’si 
36-45 yaş arası (n=13), 542,4’ü 46 yaş ve üzeri (n=14) yaş grubundadır. 
Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı ise şu şekildedir; %54,5’i lise 
(n=18), %15,2’si ön lisans (n=5), %27,3’ü lisans (n=9), %3’ü lisansüstü (n=1) 
eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcılara sorulan Firmanın yaşı, Mesleki Tecrübe ve 
Yatırımları Gözden Geçirme Süresi tanımlayıcı özelliklerine ait betimsel 
istatistikler Tablo 4 ’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Firmanın Yaşı, Mesleki Tecrübe ve Yatırımları Gözden Geçirme Süresi ile İlgili 
Betimsel İstatistikler 

 Frekans (n) Yüzde(%) 

Firmanın Yaşı 

0-5 Yıl 2 6,1% 
6-10 Yıl 2 6,1% 

11-15 Yıl 2 6,1% 
16-20 Yıl 3 9,1% 

21 Yıl Ve Üzeri  24 72,7% 
Toplam 33 100,0% 

Mesleki Tecrübe 

0-5 Yıl 1 3,0% 
6-10 Yıl 6 18,2% 

11-15 Yıl  4 12,1% 
16-20 Yıl 2 6,1% 

21 Yıl Ve Üzeri 20 60,6% 
Toplam 33 100,0% 

Yatırımları Gözden Geçirme Süresi 

Her saat 6 18,2% 
Her gün 18 54,5% 

Haftada bir 6 18,2% 
Ayda bir 3 9,1% 
Toplam 33 100,0% 
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Katılımcıların firma yaşına ait istatistikler şu şekildedir;  %6,1’ i 0-5 yıl arası (n=2), 
%6,1’i 6-10 yıl arası (n=2), %6,1’i 11-15 yıl arası (n=2), %9,1’i 16-20 yıl arası (n3), 
%72,7’si 21 yıl ve üzeri (n=24) süredir faaliyet gösteren firmalardır. Katılımcıların 
mesleki tecrübeleri ise şu şekildedir; %3’ü 0-5 yıl arası (n=1), %18,2’si 6-10 yıl 
arası (n=6), %12,1’i 11-15 yıl arası (n=4), %6,1’i 16-20 yıl arası (n=2) ve % 60,6’sı 
21 yıl ve üzeri (n=20) mesleki tecrübeye sahiptirler. Katılımcıların %18,2’si 
yatırımlarını her saat (n=6), %54,5’i her gün (n=18), %18,2’si her hafta (n=6), 
%9,1’i ayda bir (n=3) gözden geçirmektedirler. 

Yatırımcıların en sık kullandıkları bilgi kaynaklarına dair istatistikler Tablo 5’deki 
gibidir. 

Tablo 5. Yatırımcıların En Sık Kullandıkları Bilgi Kaynakları 
Bilgi Kaynağı Frekans (n) Yüzde(%) 

TV Ekonomi Kanalları 17 51,5% 
Gazete 0 0,0% 
Dergi 0 0,0% 

Tavsiyeler 1 3,0% 
Sosyal Medya           10 30,3% 
İnternet Siteleri 28 84,8% 

En sık kullanılan bilgi kaynağı sıralaması şu şekildedir; %84,8 ile internet sitesi 
(n=28), % 51,5 TV Ekonomik kanalları (n=17), %30,3 sosyal medya (n=10), %3 
tavsiyeler (n=1). En sık kullanılan bilgi kaynakları grafik 1 yardımıyla 
görselleştirilebilir. 

Grafik 3. En Sık Kullanılan Bilgi Kaynakları 

 

Yatırımcıların tercihlerinde en sık temel alınan yöntemlere ait istatistikler ise 
Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. En Sık Temel Alınan Yöntemler 
Yöntemler Frekans (n) Yüzde(%) 

Analiz Yöntemleri 18 54,5% 
Aracı Kurum Yönlendirmeleri 1 3,0% 

Alınan Tüyolar 2 6,1% 
Döviz Kurları 9 27,3% 

Kişisel Sezgilerim 24 72,7% 
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Yatırımcıların en sık temel aldığı yöntemler sıralaması şu şekildedir; %72,7 kişisel 
sezgiler (n=24), %54,5 analiz yöntemleri (n=18), %27,3 döviz kurları (n=9), %6,1 
alınan tüyolar (n=9), %3 aracı kurum yönlendirmeleri. Yatırımcıların en sık temel 
aldığı grafik 2 yardımıyla görselleştirilebilir. 

Grafik 4. En Sık Temel Alınan Yöntemler 

 

Yatırımcıların yatırım araçları tercihinde göz önünde bulundurdukları faktörler ise 
Tablo 7’deki gibidir. 

Tablo 7. Yatırım Araçları Tercihinde Göz Önünde Bulundurulan Faktörler 
Faktör  Frekans (n) Yüzde (%) 

Getiri Oranı 9 27,3% 
Güvenlik 18 54,5% 

Çeşitlendirme Yaparak Riski Azaltmak 16 48,5% 

Yatırımcıların yatırım araçları tercihinde göz önünde bulundurulan faktörler 
sıralaması şu şekildedir; %54,5’i güvenlik (n=18), %48,5’i çeşitlendirme yaparak 
riski azaltmak (n=16), %27,3 getiri oranı (n=9) . Yatırımcıların yatırım araçları 
tercihinde göz önünde bulundurulan faktörler Grafik 5’deki gibi görselleştirilebilir. 
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Grafik 5. Yatırım Araçları Tercihinde Göz Önünde Bulundurulan Faktörler 

 

Yatırımcıların şu an çalıştıkları firmadaki sermaye tutarlarına ait istatistikler ise 
Tablo 8’deki gibidir. 

Tablo 8. Sermaye Tutarları 
Sermaye Tutar Aralığı  Frekans (n) Yüzde (%) 

 

100.000-499.999 25 75,8 
500.000-999.999 7 21,2 

1.000.000-4.999.999 1 3,0 
Toplam 33 100,0 

Firmaların %75,8’i 100.000-499.999 TL (n=25), %21,2’i 500.000-999.999 TL  
(n=7), %3’ü 1.000.000-4.999.999 TL (n=1) sermayeye sahiptirler. 

Yatırımcıların Enneagram kişilik test özelliklerine ait sonuçlarına dair istatistikler 
ise Tablo 9’daki gibidir. 

Tablo 9. Yatırımcı Enneagram Kişilik Test Özellikleri 
Kişilik Özelliği Frekans (n) Yüzde (%) 

 

Buyurucu 2 6,1 
Tartışmacı 1 3,0 
Savunucu 1 3,0 

Önder 1 3,0 
Kampanyacı 2 6,1 

Lojistik 1 3,0 
Yönetici 8 24,2 
Konsül 13 39,4 

Girişimci 2 6,1 
Eğlendirici 2 6,1 

Toplam 33 100,0 

Yatırımcıların %6,1i buyurucu (n=2), %3’ü tartışmacı (n=1), %3’ü savunucu (n=1), 
%3’ü önder (n=1), %6,1’i kampanyacı (n=2), %24,2’si yönetici (n=8), %39,4’ü 
konsül (n=13), %6,1’i girişimci (n=2) ve %6,1’, eğlendirici kişilik özelliklerine 
sahiptir. Yatırımcıların Enneagram kişilik özellikleri Grafik 6’daki gibi 
görselleştirilebilir. 
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Grafik 6. Yatırımcı Enneagram Kişilik Test Özellikleri 

 

6.6.2. Ölçek Betimsel İstatistikleri 

Araştırmanın bu kısmında ölçek ve alt boyutlara ait betimsel istatistikler ile 
normal dağılım istatistikleri sunulmuştur. Ölçek ve alt boyutlara ait betimsel 
istatistikler Tablo 10’daki gibidir. 

Tablo 10. Ölçek ve Alt boyut Betimsel İstatistikleri 
Değişken N Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

Aşırı Güven 33 1,33 4,33 3,3030 ,64745 
Aşırı İyimserlik 33 2,00 4,00 3,0909 ,53333 

Pişmanlıktan Kaçınma 33 1,67 4,00 3,3232 ,70457 
Kayıptan Kaçınma 33 1,00 5,00 3,0758 ,82083 

Temsil Etme Eğilimi 33 2,67 5,00 3,9091 ,51554 

Aşırı güven boyutu minimum 1,33, maksimum 4,33, ortalama 3,3 ve 0,64 standart 
sapma değerine sahiptir. Aşırı iyimserlik boyutu minimum 2, maksimum 4,00, 
ortalama 3,09 ve 0,53 standart sapma değerine sahiptir. Pişmanlıktan kaçınma 
boyutu minimum 1,67, maksimum 4,00, ortalama 3,32 ve 0,70 standart sapma 
değerine sahiptir. Kayıptan kaçınma boyutu minimum 1,00, maksimum 5,00, 
ortalama 3,07 ve 0,82 standart sapma değerine sahiptir. Temsil etme eğilimi 
boyutu minimum 2,67, maksimum 5, ortalama 3,90 ve 0,51 standart sapma 
değerine sahiptir. Yatırımcıların yatırım davranışları ölçeği alt boyut ortalamaları 
Grafik 7’deki görsel ile karşılaştırılabilir. 
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Grafik 7. Yatırım Davranışları Ölçeği Alt boyut Ortalamaları 

 

Yatırım davranışları ölçeği alt boyutları normal dağılım testleri ile basıklık ve 
çarpıklık değerleri Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Yatırım Davranışları Ölçeği Normal Dağılım İstatistikleri 

Değişken 
Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Basıklık Çarpıklık 
Statistic Sig. Statistic Sig. 

Aşırı Güven ,216 ,000 ,857 ,000 -1,444 2,607 
Aşırı İyimserlik ,143 ,043 ,939 ,022 -,221 ,031 

Pişmanlıktan Kaçınma ,202 ,001 ,853 ,000 -,909 ,011 
Kayıptan Kaçınma ,325 ,000 ,836 ,000 -,032 1,149 

Temsil Etme Eğilimi ,278 ,000 ,887 ,003 ,218 1,040 

Tabloda görüleceği üzere tüm alt boyutlar için yapılan normal dağılım testleri 
anlamlılık değerleri 0,05’den küçüktür. Bu durumda %95 güven düzeyinde tüm alt 
boyutların normal dağılmadığı söylenebilir. Aynı şekilde çarpıklık katsayıları 
incelendiğinde çok büyük olmamakla beraber genelde negatif çarpıklık dikkat 
çekmektedir. 

6.6.3. Hipotez Testleri 

Araştırmanın bu kısmında araştırma hipotezleri uygun test istatistikleri ile 
sınanacaktır. Betimsel istatistikler bölümünden hatırlanacağı üzere araştırmanın 
bağımlı değişkenlerini oluşturan yatırımcı davranışları ölçeği alt boyutları normal 
dağılımdan uzak, çarpık dağılım özellikleri göstermektedir. Bununla birlikte 
araştırma örnekleminin oldukça küçük olması sebebiyle araştırmada parametrik 
olmayan test istatistiklerinden faydalanılmasında karar verilmiştir. Parametrik 
test istatistikleri parametrik olmayan test istatistiklerine göre daha avantajlı 
olmasına rağmen ancak bir takım katı varsayımlar altında tutarlı ve yansızdırlar. 
İlk varsayım normal dağılım varsayımıdır. Normal dağılan verilerde 
mod=medyan= ortalama olduğundan daha açık bir ifade ile ortalama serinin tam 
ortasında olduğundan, gruplar arasındaki farklılıklar ortalama değerler arasındaki 
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farklılıkları sınayan T-testi ve Anova testi ile yapılırken, söz konusu sınamalar 
normal dağılmayan verilerde ortalamaların sıralanması ile elde edilen sıra 
ortalamaları üzerinden farklılık incelemesi yapılan Mann Whitney U testi ve 
Kruskal Wallis H testi ile mümkündür(Karagöz, 2016). Normal dağılmayan 
serilerde ortalama değerler üzerinden yapılan farklılık testleri güvenilir olmadığı 
bilinmekle beraber, grupların alt boyut düzeyleri açısından fikri vermesi amacıyla 
sıra ortalamaları ile yapılan parametrik olmayan test istatistikleri ile birlikte 
grupların ortalama değerleri de sunulmuştur. Çalışmada gruplar arası farkların 
tespit edilmesinde parametrik test tekniklerinin kullanılmamasının bir diğer 
sebebi ise grup üye sayılarının az olmasıdır(n<30). Parametrik test istatistikleri 
farklılıkları sınanacak grupların en az 30 üye sayısına sahip olduğunu varsayarlar. 
Çalışmanın örnekleminin 33 olması bu varsayımın sağlanmasını imkansız 
kılmaktadır. Diğer yandan parametrik olmayan testlerin kullanımında da grup üye 
sayılarının en az 5 olması ve üye sayı oranlarının ¼ ü geçmemesi arzu edilir. Bu 
bakımdan örneklem üzerinde detaylı toplanan bir takım demografik ve iş ile ilgili 
özellik kategoriler birleştirilmek suretiyle üye sayıları bakımından analize uygun 
hale getirilmiştir. Söz konusu birleştirilen kategoriler şu şekildedir; yaş için 45 yaş 
ve altı ile 46 yaş ve üzeri, eğitim seviyesi için lise ve altı ile lisans ve üzeri, firma 
yaşı için 21 yaş altı ile 21 yaş ve üzeri, mesleki tecrübe için 21 yıl altı ile 21 yıl ve 
üzeri, yatırımları gözden geçirme sıklığı için her gün-her saat arası ile haftada bir-
ayda bir arası, sermaye tutarı için 100.000-499.999 TL arası ile 500.000 TL üzeri, 
yatırımcıların Enneagram kişilik test özellikleri için ise yönetici, konsül ve diğer 
olarak yeniden kategorize edilen değişkenler ile çalışılmasına karar verilmiştir. 

İki kategori arasındaki farkların sınanmasına dayalı hipotezlerde Mann Whitney U 
testi kullanılmış, anlamlı farklılık çıkması durumunda ise ortalama sıra değerleri 
ve ortalamaları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. İkiden fazla kategorinin 
farklılıklarını sınarken ise Kruskall Wallis H testinden faydalanılmış, anlamlı 
farklılık çıkması durumunda yine ortalama sıra ve ortalama değerler 
karşılaştırılmıştır. 

6.6.3.1. Hipotez Testi 1 

H1:Yaş 45 üzeri ve altında olan yatırımcılar arasında, aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark 
vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla 45 yaş ve altı yatırımcılar ile 46 yaş ve üzeri 
yatırımcılar arasında yatırımcı davranışları bakımından farkların sınanması 
amacıyla yapılan Mann Whitney U testi istatistikleri Tablo 12’deki gibidir. 
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Tablo 12. Yaş Gruplarına Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları Sınayan Mann 
Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış Biçimi Yaş N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

Aşırı Güven 
45 Yaş Ve Altı 19 18,684 3,368 

101,000 0,255 46 Yaş Ve Üzeri 14 14,714 3,214 
Toplam 33   

Aşırı İyimserlik 
45 Yaş Ve Altı 19 17,132 3,079 

130,500 0,928 46 Yaş Ve Üzeri 14 16,821 3,107 
Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

45 Yaş Ve Altı 19 17,632 3,368 
121,000 0,679 46 Yaş Ve Üzeri 14 16,143 3,262 

Toplam 33   

Kayıptan Kaçınma 
45 Yaş Ve Altı 19 15,342 2,895 

101,500 0,255 46 Yaş Ve Üzeri 14 19,250 3,321 
Toplam 33   

Temsil Etme 
Eğilimi 

45 Yaş Ve Altı 19 17,211 3,930 
129,000 0,900 46 Yaş Ve Üzeri 14 16,714 3,881 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda 45 yaş ve altı yatırımcılar ile 46 yaş 
ve üzeri yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için 
aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil 
etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı 
söylenebilir (sig>0,05). 

6.6.3.2. Hipotez Testi 2 

H2: Lise seviyesinde eğitime sahip yatırımcılar ile Lise üzeri (önlisans, lisans, 
yüksek lisans) seviyesindeki yatırımcılar arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark 
vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla lise ve altı eğitim düzeyine sahip yatırımcılar ile 
lisans ve üzeri eğitime sahip yatırımcılar arasında yatırımcı davranışları 
bakımından farkların sınanması amacıyla yapılan Mann Whitney U testi 
istatistikleri Tablo 13’deki gibidir. 
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Tablo 13. Eğitim Durumuna Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları Sınayan 
Mann Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış Biçimi 
Eğitim 
Düzeyi 

N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

Aşırı Güven 

Lise Ve Altı 18 15,444 3,259 

107,000 0,325 
Lisans Ve 

Üzeri 
15 18,867 3,356 

Toplam 33   

Aşırı İyimserlik 

Lise Ve Altı 18 16,806 3,125 

131,500 0,901 
Lisans Ve 

Üzeri 
15 17,233 3,050 

Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

Lise Ve Altı 18 16,194 3,241 

120,500 0,605 
Lisans Ve 

Üzeri 
15 17,967 3,422 

Toplam 33   

Kayıptan Kaçınma 

Lise Ve Altı 18 15,944 2,972 

116,000 0,509 
Lisans Ve 

Üzeri 
15 18,267 3,200 

Toplam 33   

Temsil Etme 
Eğilimi 

Lise Ve Altı 18 17,083 3,870 

133,500 0,957 
Lisans Ve 

Üzeri 
15 16,900 3,956 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda lise ve altı eğitim düzeyine sahip 
yatırımcılar ile lisans ve üzeri eğitime yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde 
yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, 
kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar 
bir farkın saptanmadığı söylenebilir (sig>0,05). 

6.6.3.3. Hipotez Testi 3 

H3: Firma yaşı 21’in üzerinde olan yatırımcıların çalıştıkları firmalar ile firma yaşı 
21’in altında olan yatırımcıların çalıştıkları firmalar arasında aşırı güven, aşırı 
iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi 
bakımından fark vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla firma yaşı 21’in üzerinde olan firmalarda çalışan 
yatırımcılar ile firma yaşı 21’in altında olan firmalarda çalışan yatırımcılar 
arasında yatırımcı davranışları bakımından farkların sınanması amacıyla yapılan 
Mann Whitney U testi istatistikleri Tablo 14’deki gibidir. 
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Tablo 14. Çalıştıkları Firma Yaşına Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları 
Sınayan Mann Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış 
Biçimi  

Firma Yaş N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

Aşırı Güven 
21 Yaş Altı 9 19,056 3,333 

89,500 0,462 21 Yaş Ve Üzeri 24 16,229 3,292 
Toplam 33   

Aşırı 
İyimserlik 

21 Yaş Altı 9 17,778 3,139 
101,000 0,796 21 Yaş Ve Üzeri 24 16,708 3,073 

Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

21 Yaş Altı 9 20,444 3,481 
77,000 0,222 21 Yaş Ve Üzeri 24 15,708 3,264 

Toplam 33   

Kayıptan 
Kaçınma 

21 Yaş Altı 9 13,000 2,667 
72,000 0,154 21 Yaş Ve Üzeri 24 18,500 3,229 

Toplam 33   

Temsil Etme 
Eğilimi 

21 Yaş Altı 9 15,056 3,815 

90,500 0,486 21 Yaş Ve Üzeri 24 17,729 3,944 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda firma yaşı 21’in üzerinde olan 
firmalarda çalışan yatırımcılar ile firma yaşı 21’in altında olan firmalarda çalışan 
yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, 
aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi 
bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı söylenebilir 
(sig>0,05). 

6.6.3.4. Hipotez Testi 4 

H4: Mesleki tecrübesi 21 yılın üzerinde olan ve 21 yılın altında olan yatırımcılar 
arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve 
temsil etme eğilimi bakımından fark vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla mesleki tecrübesi 21 yılın üzerinde olan yatırımcılar 
ile mesleki tecrübesi 21 yılın altında olan yatırımcılar arasında yatırımcı 
davranışları bakımından farkların sınanması amacıyla yapılan Mann Whitney U 
testi istatistikleri Tablo 15’deki gibidir. 

  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 1-32.  25 

 

Tablo 15. Mesleki Tecrübeye Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları Sınayan 
Mann Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış Biçimi 
Mesleki 
Tecrübe 

N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

Aşırı Güven 
21 Yıl Altı 13 18,423 3,359 

111,500 0,501 21 Yıl Ve Üzeri 20 16,075 3,267 
Toplam 33   

Aşırı İyimserlik 
21 Yıl Altı 13 16,692 3,058 

126,000 0,899 21 Yıl Ve Üzeri 20 17,200 3,113 
Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

21 Yıl Altı 13 20,423 3,513 
85,500 0,102 21 Yıl Ve Üzeri 20 14,775 3,200 

Toplam 33   

Kayıptan 
Kaçınma 

21 Yıl Ve Üzeri 13 14,308 2,846 
95,000 0,207 21 Yıl Altı 20 18,750 3,225 

Toplam 33   

Temsil Etme 
Eğilimi 

21 Yıl Ve Üzeri 13 15,538 3,872 

111,000 0,501 21 Yıl Altı 20 17,950 3,933 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda mesleki tecrübesi 21 yılın üzerinde 
olan yatırımcılar ile mesleki tecrübesi 21 yılın altında olan yatırımcılar arasında % 
95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından 
istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı söylenebilir (sig>0,05). 

6.6.3.5. Hipotez Testi 5 

H5: Yatırımlarını her gün gözden geçiren ve her gün gözden geçirmeyen 
yatırımcılar arasında aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan 
kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından fark vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla yatırımlarını her saat arası-her gün gözden geçiren 
yatırımcılar ile yatırımlarını haftada bir ile ayda bir arasında gözden geçiren 
yatırımcılar arasında yatırımcı davranışları bakımından farkların sınanması 
amacıyla yapılan Mann Whitney U testi istatistikleri Tablo 16’daki gibidir. 
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Tablo 16. Yatırımlarını Gözden Geçirme Sıklığına Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından 
Farkları Sınayan Mann Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış 
Biçimi 

Yatırım Gözden Geçirme 
Sıklığı 

N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitne

y U 
Sig. 

Aşırı 
Güven 

Her Gün- Her Saat Arası 24 16,438 3,236 
94,500 0,592 Ayda Bir-Haftada Bir Arası 9 18,500 3,481 

Toplam 33   

Aşırı 
İyimserlik 

Her Gün- Her Saat Arası 24 16,479 3,063 
95,500 0,619 Ayda Bir-Haftada Bir Arası 9 18,389 3,167 

Toplam 33   

Pişmanlıkt
an 

Kaçınma 

Her Gün- Her Saat Arası 24 18,458 3,444 
73,000 0,166 Ayda Bir-Haftada Bir Arası 9 13,111 3,000 

Toplam 33   

Kayıptan 
Kaçınma 

Her Gün- Her Saat Arası 24 17,521 3,083 
95,500 0,619 Ayda Bir-Haftada Bir Arası 9 15,611 3,056 

Toplam 33   

Temsil 
Etme 

Eğilimi 

Her Gün- Her Saat Arası 24 16,625 3,875 

99,000 0,736 Ayda Bir-Haftada Bir Arası 9 18,000 4,000 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda yatırımlarını her saat arası- her gün 
gözden geçiren yatırımcılar ile yatırımlarını haftada bir ile ayda bir arasında 
gözden geçiren yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları 
için aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil 
etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı 
söylenebilir (sig>0,05). 

6.6.3.6. Hipotez Testi 6 

H6: Sermaye tutarı 100.000-499.999 olan firmalarda çalışan yatırımcılar ile 
sermaye tutarı 499.999 üzeri olan firmalarda çalışan yatırımcılar arasında aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından fark vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla 100.000-499.9999 TL arası sermayeye sahip 
firmalarda çalışan yatırımcılar ile 500.000 TL ve üzeri sermayeye sahip firmalarda 
çalışan yatırımcılar arasında yatırımcı davranışları bakımından farkların sınanması 
amacıyla yapılan Mann Whitney U testi istatistikleri Tablo 17’deki gibidir. 
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Tablo 17. Sermaye Tutarına Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları Sınayan 
Mann Whitney U Test İstatistikleri 

Davranış Biçimi Sermaye Tutarı N 
Ortalama 

Sıra 
Ortalama 

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

Aşırı Güven 
100.000-499.999 25 17,680 3,333 

83,000 0,496 500.000 Ve Üzeri 8 14,875 3,208 
Toplam 33   

Aşırı İyimserlik 
100.000-499.999 25 17,460 3,120 

88,500 0,636 500.000 Ve Üzeri 8 15,563 3,000 
Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

100.000-499.999 25 18,340 3,413 
66,500 0,162 500.000 Ve Üzeri 8 12,813 3,042 

Toplam 33   

Kayıptan 
Kaçınma 

100.000-499.999 25 16,200 3,000 
80,000 0,420 500.000 Ve Üzeri 8 19,500 3,313 

Toplam 33   

Temsil Etme 
Eğilimi 

100.000-499.999 25 16,940 3,893 

98,500 0,951 500.000 Ve Üzeri 8 17,188 3,958 

Toplam 33   

Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testi anlamlılık değerlerinin tamamının 
0,05’in üzerinde olduğu görülür. Bu durumda 100.000-499.9999 TL arası 
sermayeye sahip firma yatırımcıları ile 500.000 TL ve üzeri sermayeye sahip firma 
yatırımcıları arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı 
söylenebilir (sig>0,05). 

6.6.3.7. Hipotez Testi 7 

H7: Kişilik özellikleri konsül, yönetici ve diğer olan yatırımcılar arasında aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından fark vardır. 

Hipotezin sınanması amacıyla konsül, yönetici ve diğer Enneagram kişilik 
özelliklere sahip yatırımcılar arasında yatırımcı davranışları bakımından farkların 
sınanması amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testi istatistikleri Tablo 18’deki 
gibidir. 
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Tablo 18. Enneagram Kişilik Özelliklerine Göre Yatırımcı Davranışlar Bakımından Farkları 
Sınayan Kruskall Walllis H Test İstatistikleri 

Davranış Şekli 
Kişilik 

Özellikleri 
N 

Ortalama 
Sıra 

Ortalama Ki-Kare Sig. 

Aşırı Güven 

Yönetici 8 17,938 3,292 

0,346 0,841 
Konsül 13 15,808 3,333 
Diğer 12 17,667 3,278 

Toplam 33   

Aşırı İyimserlik 

Yönetici 8 18,063 3,156 

0,184 0,912 
Konsül 13 17,077 3,115 
Diğer 12 16,208 3,021 

Toplam 33   

Pişmanlıktan 
Kaçınma 

Yönetici 8 19,438 3,542 

3,228 0,199 
Konsül 13 13,346 3,077 
Diğer 12 19,333 3,444 

Toplam 33   

Kayıptan 
Kaçınma 

Yönetici 8 13,938 2,688 

7,046 0,030* 
Konsül 13 14,192 2,846 
Diğer 12 22,083 3,583 

Toplam 33  3,076 

Temsil Etme 
Eğilimi 

Yönetici 8 16,938 3,917 

0,010 0,995 
Konsül 13 16,846 3,897 
Diğer 12 17,208 3,917 

Toplam 33   
* % 95 güven düzeyinde istatistiksel anlamlılığı simgeler. 

Bu durumda konsül, yönetici ve diğer kişisel özelliklere sahip yatırımcılar arasında 
% 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak 
manidar bir farkın saptanmadığı söylenebilir (sig.>0,05). Diğer yandan konsül, 
yönetici ve diğer kişisel özelliklere sahip yatırımcılar arasında % 95 güven 
düzeyinde yatırımcı davranışlarından kayıptan kaçınma bakımından % 95 güven 
düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farktan söz etmek mümkündür. 
Ortalama değer ve sıra ortalamaları incelendiğinde yönetici ve konsül kişilik 
özelliğine sahip yatırımcıların diğer kişilik özelliklerine sahip yatırımcılardan daha 
düşük kayıptan kaçınma ortalama sıra ve ortalama değere sahip olduğu görülür. 
Bu durumda yönetici ve konsül kişilik özelliğine sahip yatırımcıların diğer kişilik 
özelliklerine sahip yatırımcılardan daha az kayıptan kaçınma eğiliminde oldukları 
söylenebilir. 

7. Sonuç 

Geleneksel finansta yatırım analizlerinin kullanımı bazı durumları açıklamada 
yetersiz kaldığı için günümüzde finans ve psikoloji biliminin ortak çalışması ile 
interdisipliner bir bilim olan davranışsal finansın ortaya çıkması bu gibi durumları 
açıklamaya yardımcı olabilmektedir. Bu sebeple, Bu çalışmada Nazilli’de altın 
yatırımcısı olan bireylerin yatırım davranışlarının Enneagram Kişilik Test 
özellikleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Bu anlamda geliştirilen yedi adet hipotezden elde ettiğimiz sonuca göre ilk altı 
hipotez reddedilmiştir. Birinci hipotezimizde yatırımcıların 45 yaş ve altı 
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yatırımcılar ile 46 yaş ve üzeri yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde 
yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, 
kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar 
bir farkın olmadığı saptanmıştır ve H1 Hipotezi reddedilmiştir. İkinci hipotezimiz 
olan lise ve altı eğitim düzeyine sahip yatırımcılar ile lisans ve üzeri eğitime sahip 
yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, 
aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi 
bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın olmadığı saptanmış ve H2 
Hipotezi reddedilmiştir. Üçüncü Hipotezimiz olan firma yaşı 21’in üzerinde olan 
firma yatırımcıları ile firma yaşı 21’in altında olan firma yatırımcıları arasında % 
95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından 
istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı bulunmuş ve H3 hipotezi 
reddedilmiştir. Dördüncü hipotezimiz olan mesleki tecrübesi 21 yılın üzerinde olan 
yatırımcılar ile mesleki tecrübesi 21 yılın altında olan yatırımcılar arasında % 95 
güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, aşırı iyimserlik, 
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından 
istatistiksel olarak manidar bir farkın bulunmadığı saptanmış ve H4 hipotezi 
reddedilmiştir. Beşinci hipotezimiz olan yatırımlarını her saat arası - her gün 
gözden geçiren yatırımcılar ile yatırımlarını haftada bir ile ayda bir arasında 
gözden geçiren yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları 
için aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil 
etme eğilimi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış ve H5 
hipotezi reddedilmiştir. Altıncı hipotezimiz olan 100.000 - 499.9999 TL arası 
sermayeye sahip firma yatırımcıları ile 500.000 TL ve üzeri sermayeye sahip 
çalışan yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı 
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme 
eğilimi bakımından istatistiksel olarak manidar bir farkın saptanmadığı bulunmuş 
ve H6 Hipotezi de reddedilmiştir. Ancak yedinci hipotezimiz olan Enneagram 
Kişilik özelliklerinden olan konsül, yönetici ve diğer kişilik özelliklerine sahip 
yatırımcılar arasında % 95 güven düzeyinde yatırımcı davranışları için aşırı güven, 
aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma ve temsil etme eğilimi bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (sig>0,05). Diğer yandan konsül, 
yönetici ve diğer kişilik özelliklerine sahip yatırımcılar arasında % 95 güven 
düzeyinde yatırımcı davranışlarından kayıptan kaçınma bakımından % 95 güven 
düzeyinde istatistiksel olarak manidar bir farktan söz etmek mümkündür. 
Ortalama değer ve sıra ortalamaları incelendiğinde ise, yönetici ve konsül kişilik 
özelliğine sahip yatırımcıların diğer kişilik özelliklerine sahip yatırımcılardan daha 
düşük kayıptan kaçınma ortalama sıra ve ortalama değere sahip olduğu görülür. 
Bu durumda yönetici ve konsül kişilik özelliğine sahip yatırımcıların diğer kişilik 
özelliklerine sahip yatırımcılardan daha az kayıptan kaçınma eğiliminde oldukları 
söylenebilir. Konsül ve yönetici kişiliğe sahip olan kişiliklerin daha az kayıptan 
kaçınma eğiliminde olduklarını saptamamız kişilik özelliklerinin yatırımcı 
davranışını etkilediğini göstermektedir. 

Anket ve analiz sonuçları, davranışsal finansın boyutlarının, kuyumcu yatırımcısı 
üzerinde Enneagram Kişilik Test özelliklerinin kısmen de etkili olduğunu ortaya 
koyması bakımından önemlidir. Ancak, örneklem sayısının yeterli olmaması ve 



30           Coşkun, Y., Demir, S. & Işık, İ. (2018). Investigation of Investor Behaviors in terms of 
Behavioral Finance: The Case of Nazilli 

 

örneklem olarak seçilen yerin sadece Nazilli ile sınırlı olması, çalışmamızın en 
önemli kısıtlarını oluştururken yatırımcı davranışları ile diğer demografik 
özellikler bakımından anlamlı bir farkın bulunamaması manidardır.  Dünya’da 
birçok kamu sektörünün ve özel firmanın kullandığı Enneagram Kişilik Test 
Özelliklerinin kullanılması anlamlı bir fark saptamamıza yardımcı olmuştur. 
Dolayısıyla buradan hareketle yatırımcı davranışlarını ve profilini belirlemede 
kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  
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