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GİRİŞ
İktisadi sistemlerin en temel öğelerinden birisi insan davranışlarıdır. Bireylerin karar
alırken sergiledikleri tutumlar, akademik çalışmalarda en çok ilgi çeken konulardandır. Finans
biliminde de bireyin karar verme davranışı oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle, risk ve
belirsizlik altında karar verme konusunda birbirinden farklı birçok kuramın ortaya çıktığı
görülmektedir. Risk ve belirsizlik altında karar verme davranışlarını inceleyen kuramlar
temelde iki ana başlık altında toplanmaktadır:
yatırımcı rasyonelliğini ön plana çıkaran geleneksel finans kuramları
-

Beklenen Değer Kuramı,
Etkin Piyasalar Hipotezi,
Portföy Teorisi,
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Arbitraj Teorisi

İkinci kuram türü ise karar vericilerin birçok önyargının etkisi altında kaldığını ileri süren
-

davranışsal finans kuramlarıdır.

Davranışçı kuramlar betimleyici olup, bireyin mevcut durumu üzerine şekillenmişlerdir. Diğer
bir ifadeyle, davranışçı kuramlar, bireyi olduğu gibi kabul edip, var olanı inceler. Bu nedenle,
diğer bilim dallarından, özellikle de psikoloji biliminden, oldukça fazla yararlanmıştır.
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I. DAVRANIŞSAL FİNANS
1.Rasyonalite ve İnsan
Temel insan modeli olarak 18. ve 19. yüzyıllarda iktisadi denklemlerin oluşumunda
“Homo economicus” ortaya atılmıştır. Homo economicus üretim, tüketim ve yatırım
konularında karar alma süreçleri için gerekli tüm bilgi birikimi ve yeteneğe sahip bir birey
olarak lanse edilmiştir. Homo economicus modeli iktisadi ilişki ve faaliyetlerin algılanmasında
kolaylık sağlamasına karşın komplike olan gerçek yaşam karşısında güçlük çekmektedir
(Yalçınkaya, 2004: 6).
Günümüzde toplumların yapısı dinamik bir görünüme sahiptir. Bu dinamizmden dolayı sürekli
toplumsal yapılar bağımlı ve bağımsız değişkenlerin etkilerine açık vaziyettedir. Toplumu
oluşturan bireylerinde bu dinamizm karşısında sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.
Bundan dolayı homo economicus mutlak ve kesin bilgiye hakim olan bir birey özelliğini geçerli
kılmamaktadır (Yalçınkaya, 2004: 6).
Bireyler fıtratı gereği tamamıyla mükemmel değildirler. Karar ve davranışlarının kaynağının
kendisi olmasından dolayı alacağı veya almış olduğu kararları da mükemmel değildir. Bu
nedenle, karar alma sürecinde birden çok değişkenin varlığı bireyin ya yanlış ya da kendisi ile
çelişki doğuran kararlar vermesine yol açabilmektedir. Bireylerin duygularının da karar verme
süreçlerine dahil olarak rasyonel ve mükemmel bir davranış sergilemelerine engel teşkil ettiği
söylenebilir (Yörükoğlu, 2007: 4).
Homo economicus sonuç odaklı bir motivasyon ile akılcı ve mantıklı hareket ederek kendisine
en fazla faydayı sağlayacak olan tercihlerde bulunmaktadır. Diğer yandan homo economicusun
alternatifi olarak ortaya atılan homo sociologicus ise sebep odaklı motivasyon ile hareket
etmektedir. Homo sociologicusun karar verme sürecinde bireysel seçimleri ön plana çıkaran
konular yer almaktadır. Homo sociologicusun karar verme sürecinde din, kültür, gelenek,
ideoloji gibi birden çok değişkenli hususları öne çıkaran konular daha çok ön plana çıkmaktadır
(Yalçınkaya, 2004:13).
Homo socioeconomicus da homo economicusa alternatif olarak ortaya atılmıştır. Homo
socioeconomicus bireyin psikolojik boyutlarını sosyolojik ve iktisadi boyutlarına ek olarak
süreç içerisine dahil etmeye çalışmaktadır. Yaptığı bütün tercihlerde maksimum faydayı elde
etmeye çalışan rasyonel insan ile zihni dağınık olarak karmaşık durumlara bağlı insan
arasındaki esnek alternatif bir türdür (Yalçınkaya, 2004: 14).
Rasyonel davranış, karar verici konumunda bulunan bireyin alacağı kararlar neticesinde karar
verecek olan kişinin kararları sonucu meydana gelebilecek olayları tamamıyla bildiğini
varsaymaktadır. Bundan dolayı rasyonel kararlar alan bireyin rasyonelliği için tam bilgiye sahip
olma zorunluluğu bulunmaktadır. Eksiksiz ve tam bilgi sadece belirgin ortamlarda
bulunabilmektedir. Bu sebeple, bireyin vermiş olduğu karar neticesinde ortaya çıkacak olan
sonuç kesindir (Yörükoğlu, 2007: 5).
Davranışsal finans bireylerin karar verme süreçlerine neleri nasıl dâhil ettiğini ve bunun
sonucunda nasıl davrandıklarını genel olarak kendisine konu edinmektedir. Bireylerin, karar
verme süreçlerinde neleri dikkate aldıkları incelendiğinde kayıp ve kazanım değişkenlerinin
yanında hangi değişkenleri de gözettiklerini ve bütün bu değişkenlerin değerlendirilme
sürecinin hatasız olmadığını, alınan kararların, faydayı maksimize eden değil, en iyi ihtimalle
3

karar alıcı konumundaki bireyi tatmin eden kararlar olduğu varsayımı davranışsal finans
konusundaki çalışmaların çıkış noktasını teşkil etmektedir (Bostancı, 2003: 1).
2.Beklenen Fayda Teorisi
Geleneksel finansının temelini oluşturan ve karar verme modellerinden biri olarak
sayılabilen Beklenen Fayda Teorisinde karar verici konumunda bulunan bireyin risk içeren
seçeneklerden birinde karar kılarken her bir seçeneğin beklenen faydasını maksimize etmeye
çalıştığı savunulmaktadır. Bundan dolayı her bir neticenin faydasını ihtimalleri ile ölçerek en
fazla faydayı sağlayacak olan seçenek üzerinde karar kılacağını savunmaktadır (Yaşar, 2008:
34). Diğer bir ifade ile birey, rasyonel bir varlıktır ve kararlarını alırken maksimum faydayı
elde etmeye çalışan, duygularından arındırılmış birey olarak adlandırılan homo economicus
olarak tanımlanmaktadır. Homo economicustan riskli ve belirsiz durumlarda elde edebileceği
maksimum faydayı seçenekler arasında karşılaştırarak karar vermesidir (Mongin, 1997: 342350). Beklenen fayda teorisinin dayandırıldığı varsayımlar temel olarak aşağıdaki şekildedir
(Sönmez, 2010: 34):
1-) Bireyler belirsizlik durumlarında, çeşitli eylemlerin gerçekleşme ihtimalini Bayes teoremini
kullanmak suretiyle objektif olarak tespit ederler.
2-) Mevcut seçeneklerden bir tanesi diğerine göre daha fazla fayda sağlamaktaysa, daha fazla
fayda sağlayan seçenek tercih edilecektir.
3-) Birey faydasını maksimize edecek bir şekilde karar vermektedir.
4-) Azalan marjinal fayda kuralı geçerli fayda fonksiyonu çanak şeklindedir. Getiri arttıkça ya
da kayıp azaldıkça fayda artmakta fakat aynı zamanda azalan marjinal fayda kuralına istinaden
de fayda giderek daha az artmaktadır.

3.Beklenti Teorisi
Finans ve Psikolojinin aralarındaki bağlantı, 1979 yılında Kahneman ve Tversky’nin
Econometrica’da 1979 yılında yayınlanan “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under
Risk” adlı makaleleri ile sağlanmıştır. Psikoloji bilimi tarafından bireylerin davranışlarıyla ilgili
edinilen bulgular finans ve ekonomi bilimleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.
Bireylerin karar verme süreçlerinde neleri nasıl göz önünde bulundurarak karar verdiği hususu
finans ve psikolojinin arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır (Yüksel, 2009: 22).
Kahneman ve Tversky tarafından geliştirilen beklenti teorisi, siyaset, finans, ekonomi ve karar
teorisi gibi diğer disiplinlerde alıntı yapmak suretiyle kullanılmıştır. Matematiksel olarak
formüle edilen ve deneysel sonuçlar muhteva eden beklenti teorisi beklenen fayda teorisinin bir
alternatifidir. Bireylerin davranışlarını gözlemler. Beklenti teorisi tanımlayıcı bir teori olup
beklenen fayda teorisi ise normatif bir teoridir (Bayar, 2011: 152).
Beklenti teorisi, bireylerin risk ve belirsizlik içerikli kararları nasıl değerlendirdiklerini
tanımlamaktadır. Bireyler ilk önce tercihlerini referans olarak kabul ettikleri bir belli noktaya
istinaden kayıp ve kazançlar olarak çerçevelemek suretiyle değer fonksiyonuna göre kayıp ve
kazançlarını değerlendirmektedir.
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Beklenti teorisinin kilit noktaları;
-kayıplar için dış bükey, kazançlar için iç bükey, kayıplar için kazançlara göre daha dik olan
bir değer fonksiyonu,
-küçük ihtimalleri fazla, orta ve yüksek ihtimalleri düşük ağırlıklandıran lineer olmayan bir
olasılık dönüştürme ölçeğidir (Kahneman ve Tversky, 1992, s.297).
Kahneman ve Tversky bireylerin kazanımları sonucunda hissettikleri bir hazzın, eş değer bir
kayıpları sonucunda hissettikleri acının neredeyse yarısı olduğunu öne sürmüşlerdir. Bundan
dolayı bireylerin tercihlerinde kaybetmekten kaçınma güdüsünün etkin olduğunu öne
sürmektedirler (Çoban, 2009: 11-12).
Kahneman ve Tversky tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcılara iki seçenek
sunulmuştur: İlk seçenekte, katılımcılara %100 ihtimalle 7.500 dolarlık bir kayba katlanmaları
talep edilmiştir. Diğer seçenekte ise %75 ihtimalle 10.000 dolar kaybetmek ya da %25 ihtimalle
10.000 dolar kazanma imkânı sunulmuştur. Sunulan iki seçenekte beklenen kayıp 7.500
dolardır. Fakat; katılımcıların büyük bir çoğunluğu tercihlerini ikinci seçenekten yana
kullanmıştır. Bireylerin ağırlıklı olarak kaybetmekten kaçındıkları görülmektedir (Yörükoğlu,
2007: 55).
Beklenti teorisinde tercih süreci iki safhalı olarak görülmektedir. Bunlar; düzenleme aşaması
ve değerlendirme aşamasıdır. Düzenleme aşamasında birey tarafından sunulan seçeneklerin bir
ön analizi yapılmaktadır. Düzenleme aşaması sonucunda bireyler seçenekleri daha basit ve
yalın hale getirmektedir. Değerlendirme safhasında ise bireyler tarafından düzenleme
aşamasının sonucunda basit bir hale getirilen seçeneklerden en yüksek değere sahip olan
seçenek üzerinde karar kılınmaktadır (Bayar, 2011: 153).
Değer fonksiyonu kayıp alanında dış bükey şeklinde oluşmakta iken kazan alanında iç bükey
şeklinde oluşmaktadır ve ek olarak değer fonksiyonu kayıplar için kazançlara göre daha dik
konumlanmaktadır.

Şekil 1. Değer Fonksiyonu Kaynak: Kahneman ve Tversky, 1979, s.279
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Diğer bir ifadeyle, kazanımlar kayıplardan daha küçük görünmektedirler. Bu durum
literatürde kayıptan kaçınma olarak tanımlanmaktadır. Bireye mülkiyetinde bulunan bir varlığa
alım talebinde bulunulduğunda, birey varlığının satış fiyatını elde edebileceği miktardan daha
yüksek olarak belirlemektedir. Bunun sebebi, kazançların 53 eş değer miktardaki kayıplardan
daha zayıf hissedilmesidir (Kahneman, Knetsch ve Thaler, 1990, s.1332).
Referans olarak belirlenen noktada meydana gelen kayıplar ya da kazanımlar, referans
noktasında kazanım ve kaybın olmamasından dolayı olağan olarak karşılanmaktadır. Kayıplar
ya da kazanımların referans noktasından farklı olması halinde kayıp veyahut kazanım olarak
değerlendirilmektedir. Bundan dolayı kayıp ve kazanımların değerlendirilmesi ve
içselleştirilmesi süreci referans noktasına bağlı olarak işletilmektedir. Referans noktasının
değişmesi halinde bireyin karar alma davranışını da bu değişime paralel olarak değişecektir.
Birçok birey için varlık satın alım bedelini referans noktası olarak kabul edilmektedir. Varlığın
bedeli referans noktası düzeyinde olması halinde bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Bu da
bireyin kayıptan kaynaklı bir memnuniyetsizlik duymaması sağlayacaktır. Fakat; duyacağı
memnuniyetsizlik, varlığın bedelinin referans noktasından kayıp alanına doğru hareket
etmesiyle azalan oranda artacaktır.
Örneğin bir bireyin, referans noktası 100.000 TL olan varlığının bedeli 90.000 TL’ye
düştüğünde hissedeceği memnuniyetsizlik, varlığının bedelinin 80.000 TL’ye düşmesinden
dolay hissedeceği memnuniyetsizlikten daha fazla olacaktır. Çünkü beklenti teorisinde değer
fonksiyonu kayıplar için kazançlara göre daha fazla eğimlidir. Bundan dolayı bireyin, kayıp
halinde yaşayacağı acı, kazanım halinde yaşayacağı mutluluktan daha fazla olacaktır.

Şekil 2. Ağırlıklı Olasılık Fonksiyonu Kaynak : Kahneman ve Tversky, 1979, s.283 54
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Tercihler beklenti teorisi tarafından bir karar ağırlığı fonksiyonu olarak görülür ve her
zaman bu ağırlıkların olasılıklara karşılık gelmediği varsayılır. Ağırlıklar son derece düşük
ihtimallere sıfır, son derece yüksek olan ihtimallere ise bir değerini veren bir olasılık fonksiyonu
tarafından belirlenir. Çok yüksek ve çok düşük ihtimaller arasındaki ağırlıklandırma
fonksiyonunun eğimi birden az bir değere sahiptir. Beklenti teorisi, karar ağırlıklarınca düşük
ihtimallerin fazla, orta ve yüksek ihtimallerin ise az olarak ağırlandırıldığını kabul etmektedir
(Kahneman ve Tversky, 1979, ss.279-280).
Finansal ekonomistler, yatırımcıların irrasyonel davranabileceğinin artık farkındadır.
Yatırımcı psikolojisi ve karar alma sürecinde psikolojik faktörlerin etkisi piyasalarda meydana
gelen pek çok anomalinin nedeni olabilir ve piyasa yapısının işleyişini etkileyebilir. Davranışsal
finansın ortaya çıkış gerekçesi de, bireylerin her zaman rasyonel olmadığı ve kararlarında tutarlı
davranmadığı, dolayısıyla Etkin Piyasalar ve Beklenen Fayda Hipotezi gibi kuramların geçerli
olmadığı noktasındadır. Geleneksel finansta yatırımcılar otokontrol ve pişmanlık gibi
duygulardan yoksundur. Örneğin, insanların bir uçağı bir dakika önce kaçırmaları sebebi ile
hissettikleri üzüntü bir saat önce kaçırmaları nedeni ile hissettikleri üzüntüden daha büyük
değildir. Artık geleneksel finans, Etkin Piyasalar Hipotezine karşı olan bulgularla başka bir
deyişle anomalilerle oldukça dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Bu durum finans teorilerin
davranışsal eğilimlerle yeniden inşa edilmesi gerektiğinin bir göstergesidir (Gazel, 2014: 5).
II.
BİREYSEL
YATIRIMCILARI
FİNANSAL
YÖNLENDİREN DAVRANIŞSAL EĞİLİMLER
1-

YATIRIM

KARARINA

Kendine Aşırı Güvenme Eğilimi

Aşırı güven birçok alanda bireyleri etkilemektedir. Finansal davranış hatalarının
muhtemelen en önemlisinin kişilerin kendilerine duyduğu aşırı güven olduğu söylenebilir.Aşırı
güven duygusu, insanların sahip oldukları bilgiye fazla güven duymalarının sonucu olarak
aldıkları risk düzeyini yanlış yorumlamalarına ve yüksek riskler almalarına neden olmaktadır.
Ekonomi ve psikoloji alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre
bireyler; kendilerini olduklarından daha yetenekli görmektedirler (Burks ve diğerleri, 2010: 1).
Aşırı güven, bireylerin yetenekleri ile bilgilerinin mutlak doğruluğuna mevcuttan daha fazla
değer verme eğiliminde olmalarına ve bunun sonucunda geleceği kontrol etme veya yönetme
yeteneklerinden yana çok düşük düzeyde şüphe duymalarıdır. Diğer bir ifadeyle bireylerin bilgi
ve yeteneklerine gereğinden fazla değer vermelerine, mevcut risklere gerekli ehemmiyeti
vermemelerine, riskleri ve risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelen kayıpları
yönetebilme yeteneklerini abartmalarına neden olmaktadır (Bayar, 2011: 142).
2-

Pişmanlıktan Kaçınma

Bireyler tarafından daha iyi bir sonuç alınabilecek seçeneğin yerine gerçekleştirilen
seçiminin değiştirilmemesinden dolayı hissedilen acı olarak tanımlanmaktadır pişmanlık
(Yüksel, 2009: 27). Psikolojide ise pişmanlık doğru bir kararın verilmemesinden dolayı
hissedilen bir duygu olarak tanımlanmaktadır (Yörükoğlu, 2007: 25). Bireyler zarar etme veya
kayıplarını kabullenme hususlarında gönüllü bir davranış sergileyip mevcut durumu
kabullenmezler. Bireyler hatalı olarak alınan ve kayıplara neden olan davranışlarını, neticesinde
kayıp yerine kazanım olan davranışlara göre daha zor kabullenirler. Bireylerin bu davranış
biçimine pişmanlıktan kaçınma denmektedir (Berstein, 2005: 427). Bireyler daha önceki
deneyimlerinin etkisi ile 57 pişmanlıktan kaçınma duygusunun motivasyonu sonucu
7

kayıplarının azalmasını beklemektedirler ya da sigorta edinimi yolu ile katlanabilir düzeye
gelmesini sağlamaktadırlar (Kara, 2005:22).
3-

Kayıptan Kaçınma

Kayıptan kaçınma, bireylerin kayıplara karşı daha duyarlı olduğu şeklinde
tanımlanmaktadır. Kayıptan kaçınmanın getirmiş olduğun motivasyonla bireyler her zaman
kayıplar karşısında kazançlarına oranla daha duyarlıdırlar ve daha fazla tepki vermektedirler.
Örneğin, bir kaza neticesinde 10.000 TL’lik bir aracının kaybından dolayı hissedeceği
mutsuzluk, 10.000 TL’lik bir kazanımdan duyacağı mutluluk hissinden daha fazla olmaktadır.
Bu durumda birey, kazanımdan ziyade daha çok kayıptan kaçınma eğilimindedir (Sönmez,
2010: 73). Kahneman ve Tversky tarafından konu üzere örnek bir çalışmada katılımcılara iki
seçenek sunularak bir tanesi üzerine karar kılmaları istenmiştir. Seçeneklerin birincisinde
katılımcıya 7.500 dolar kesin kayba katlanmaları sunulmuştur. Diğerinde ise %75 ihtimalle
10.000 dolar kayba uğramak ile %25 ihtimalle 10.000 dolar kazanma seçeneği sunulmuştur.
Birinci seçenek katılımcılara kaybetme sunarken ikinci seçenek kazanma ihtimali sunmaktadır.
Fakat; her iki seçenekte de kayıp veya kazanımlar birbirlerine eşittir. Bu durumda kayıptan
kaçınma motivasyonu ile bireyler kaybetme seçeneğine eğilim göstermemişlerdir (Yörükoğlu,
2007: 55).

4-

Aşırı İyimserlik Önyargısı

İyimserlik eğilimi olarak adlandırılan optimizm önyargısı, bireylerin yaşamlarında
karşılaştıkları olaylar karşısında iyimser bir tutum sergilemeleri olarak 58 ifade edilmektedir
(Ede, 2007:47). İyimserlik bireylerin gelecek ile ilgili olarak iyimser bir tutum sergilemeleri
sonucunda mevcut ya da muhtemel risklerini düşük olarak ölçümleyerek doğruluğu düşük
tahminlerde bulunmalarına sebep olmaktadır. İyimserliğin yanında aşırı güven yanılması da
eklenince kayıplarını kontrol etme yeteneklerinin olduğundan fazla değerlendirmelerine yol
açmaktadır (Montier, 2002: 145).

5-

Tutuculuk Önyargısı

Bireylerin önceden almış oldukları kararlarını ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında
kararlarını kolay kolay değiştirmeme durumu tutuculuk olarak ifade edilmektedir. Diğer bir
ifadeyle tutuculuk, önceden edinilmiş bir öngörü ya da görüşe sıkı sıkıya bağlanma durumudur
(Montier, 2010: .4). Tutuculuk önyargısı, bireylerin almış oldukları yatırım kararlarını güncel
gelişmeler karşısında değiştirmedikleri ya da güncel gelişmelere kısmen yanıt vermelerini ifade
etmektedir (Barberis, Shleifer ve Vishny, 1998: 9-10).

6-

Bilişsel Çelişki

Bireylerin hafızaları duygusal ve fiziksel tecrübeleri algılamasından dolayı olayları
gerçekçi tarafı ile kayıt altına almaz. Beyin kaydetme sürecini tecrübelerin farklı özelliklerini
dikkate alarak işletir. Bu tecrübelerin farklı özellikleri sonradan hatırlama sürecinin temelini
oluşturmaktadır. Hafızanın adaptasyonel bir işlevi bulunmaktadır. Geçmişte yaşanmış bir
olayın gelecekte kaçınılması ya da istenilmesi gerekliliği üzerine karar verir. Geçmişte yaşamış
8

olduğumuz olumsuz bir tecrübeyi olduğundan daha olumsuz yönleri ile hatırlarsak benzeri
tecrübelerinden kaçınma üzere güdüleniriz. Diğer taraftan söz konusu tecrübeleri olduğundan
daha olumlu olarak hatırlarsak benzeri tecrübeleri tekrar yaşama yönünde çaba harcarız
(Nofsinger, 2010: 40)
7-

Yakın Zamanda Olma Etkisi

Teknik açıdan yakın zamanda olma etkisi yakın zamanda meydana gelmiş olan olaylara
eğilmekte olup, karar verme aşamasında anılarının etkisi yeni ve güncel bilgilere göre daha
fazla olarak gerçekleşmektedir (Pompian, 2006: 218). Genel olarak yakın zamanda olma etkisi
bilişsel bir eğilim olarak, karar verme sürecinde yakın veya uzak geçmişte meydana gelmiş
olayların vurgulanması ve geri çağrılması olarak tanımlanmaktadır. Bireyin yakın bir zamanda
yaşamış olduğu tecrübenin karar verme sürecini etkilemesi sonuncunda ortaya çıkmaktadır.
Örneğin bir geminin güvertesinde eşit sayıda mavi ve yeşil teknelerin olduğunu, yolculuk
süresince eşit sayıda yelken açtığını ve yolculuğun sonunda yeşil teknelerin mavi teknelere göre
daha çok yelken açtığını varsayalım. Her ne kadar yeşil ve mavi tekneler eşit sayıda yelken
açmış olsalar da yolcuların yolculuğun sonunda yeşil tekneleri görmüş olması yakın zamanda
olma etkisi ile yeşil teknelerin daha çok yelken açtığı yönündedir (Pompian, 2006: 216).
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Zihinsel (Akli) Muhasebe

Thaler (1999), zihinsel muhasebenin 3 temel bileşenini vurgulamaktadır. Bunlardan ilki,
sonuçların nasıl yorumlandığı ve algılandığını, ayrıca kararların nasıl alındığını ve daha sonra
nasıl değerlendirildiğini kapsamaktadır. Muhasebe sistemi burada hem ex ante (önceden tahmin
edilen) hem de ex post (geçmişe yönelik) maliyet-kar analizi için gerekli girdileri
sağlamaktadır. İkinci bileşen, belirli aktivitelerin belirli hesaplara atanmasından oluşmaktadır.
Masraflar; ev, gıda, vb. gruplara ayrılmaktadır ve harcamalar çoğu zaman doğrudan ya da
dolaylı bütçelere göre sınırlandırılmaktadır. ( Gürkan, 2009, S.59 ).
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Temsil Etme Eğilimi

Temsil etme eğiliminde olan insanlar küçük sayılar kanunundan hareket ederek karar
verirler. Küçük sayılar kanununa göre; popülâsyondan çekilen küçük bir örneklem popülâsyonu
büyük oranda temsil etmektedir. Bu eğilimi gösteren insanlar popülâsyonu küçük bir
örneklemine dayalı olarak elde edilen sonuçları genelleştireceklerdir. Temsil etme eğilimi,
insanların karar verme sürecinde yatırımcıların en son gerçekleşen veya en çok göze çarpan
unsurlara daha fazla önem vermesi ve nüfus dağılımının özelliklerini ihmal etmesi sonucunda
ortaya çıkmaktadır ( Nıkı Kojabad, 2012, s.62 ).Örnek olarak ise yatırımcılar iyi özellikleri olan
şirket ile iyi bir yatırımı kararını karıştırabilirler. Yatırımcılar bu iyi özellikleri şirketin kaliteli
ürünler, yetenekli yöneticileri, yüksek beklenen büyüme gibi özelliklerini iyi bir yatırımla
yapma olarak yanlış düşünebilirler (Gongmeng ve diğ, 2007, s.427). Burada şirketin iyi bir
özellikleri şirketi iyi bir yatırım kararı olarak görmesi yatırımcılar için kısa bir yoldur.
Geçmişteki gelirlerinden dolayı bir firma iyi olarak nitelendirilir ancak çok az şirketin
geçmişteki yüksek fiyat artışlarını sürdürdüğü gerçeği göz ardı edilir ( Baker ve Nofsinger,
2002, s.100 ).
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Çıpalama (Demir Atma) ve Düzeltme

Aslında beklenti teorinin temel unsurları arasında bulunan ve kısaca değinilen referans
noktası ve çıpalama veya çıpa atma süreci bilişsel bir kuraldır. Referans noktası, bir pozisyonu
veya değişimi değerlendirebilmek için dikkate alınan temel konumdur. Belirsizlik durumunda
bireyin karar verebilmesi için referans noktasına ihtiyacı vardır. Birçok durumda insanlar
başlangıç değerini temel alarak tahminde bulunur ve son cevaba göre bunu düzeltirler. İnsanlar
değerlendirme yaparken, servet durumuna bakarak değil, kazanç kayıp durumlarına bakarak
ifade edilebilir. Bireyler bir durumu değerlendirirken, bir noktayı baz(nötr) alır ki bu genellikle
statüko(mevcut durum) olarak ifade edilir. (Şenkesen, 2009, s.237 ).
11-

Tutuculuk Eğilimi

Tutuculuk, diğer adıyla muhafazakarlık kavramı literatürde birçok araştırmacı
tarafından tanımlanmıştır. Edwards (1968), muhafazakârlık kavramını, bireylerin değişimin
yeni yüzü karsısında oldukça yavaş davranması seklinde açıklamıştır. Edwards bir kişinin yeni
bir gelişmeye karsı olan tepkisini ussal Bayesyan varsayımlarla, iyi tanımlanmış normatif
değerlerine dayalı kanıtlardan oluşan deneylerle karşılaştırmıştır. Deneylerinde, bireylerin
doğru karar konusunda en son karsı karsıya oldukları bilgi karsısında mevcut fikirlerini gözden
geçiriyorlar, fakat bu gözden geçirme (değişim), büyüklük açısından Bayesyan kıyaslamaya
göre çok küçük kalıyor. (Barak, 2006, s.194).
12-

Bilişsel Çelişki

İnsanlar düşünceleri ve kararları ile bir olmayan bilgileri görmezden gelme, kabul
etmeme ya da minimize etme yoluna gitmektedir. Buna “bilişsel çelişki” denilmektedir (Baker
ve Nofsinger,2002, s.101). İnsanlar doğrunun haricindeki diğer bir şeye inanmaları bunu kendi
tercihleri olduğu yolda kullanırlar (Akerlof ve Dickens, 1982, s.318). Yatırım kararlarında bu
model yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Piyasa araştırmalarına göre otomobil gibi esas
satın alma kararlarındaki endişe, tüketicilerin kendi seçimlerinin yerine göre inanmalarını
sağlamlaştırmaktadır (Goetzmann ve Peles, 1997, s.10).
13-

Sosyal Etkileşim ve Sürü Davranışı

Küresel finansal krizde, finansal kuruluşlar içerisinde sürü davranışı ortaya çıkmıştır.
Finansal kuruluşlar yarat-dağıt modelini kullanarak eş zamanlı olarak aynı alanlara çok fazla
yatırım yapmışlardır. Yarat-dağıt modeli finansal kuruluşlara zayıf yapılandırılmış, düşük
fiyatlı ürünleri satma olanağı vermiştir. Ancak finansal krizle birlikte söz konusu kuruluşların
büyük kısmı iflas etmiştir. Ayrıca küresel finansal kriz öncesinde hemen hemen hiç kimse risk
modellerinden şüphe duymamaktaydı. Küresel finansal krizle birlikte rating kuruluşları başta
olmak üzere kullanılan risk modellerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır ( Bayar, 2012, s.210).
Psikolojik önyargılar bireysel yatırımcının yatırım tercihlerini etkilemektedir. Bireyler,
çeşitli psikolojik algılara sahip ve sosyal çevresiyle son derece ilgilidir. Dolayısıyla, sahip
olunan yapısal ve karakteristik özellikler karar alma aşamasında yatırımcıların psikolojik
önyargılarının etkisinde kalarak irrasyonel davranışlar sergilemesine neden olmaktadır.
Gazel (2014), BIST 30, BIST 100 endekslerinde ve BIST 30 endeksinde önemli ağırlığa
sahip on hissede psikolojik eşiğin var olup olmadığını belirlemek istediği çalışmasında, bu
amacı gerçekleştirebilmek için psikolojik eşik literatürü ile ilişkili bir kaç yöntem ve modele
yer verilmiştir. Tüm elde edilen sonuçlarla, BIST için yukarı yönlü fiyat hareketlerinde
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psikolojik eşik noktalarının aşılması halinde fiyatların hızla söz konusu eşik noktasından
uzaklaşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla psikolojik eşiğin varlığından bahsetmek
mümkündür.
Davranışsal Finans ve bireysel emekliliğe otomatik katılım
‘’Bu ilginçtir, otomatik katılımı bizim gündemimize akademisyenler soktu. Bir kaç
ülkede bireysel emekliliğe otomatik katılım sistemi var. Bu aslında davranışsal finansın
gündemimize getirdiği bir konu. Serbest piyasa ekonomilerinde sistem kişiyi reklamlarla, bir
takım promosyonlarla bir şeyler almaya zorluyor. Paranız yoksa, bankalar hemen size para
vermeye hazır. Dolayısıyla insanlardaki tasarruf eğilimi gittikçe azalıyor. O zaman ne olacak,
birtakım teşvikli sistemler olabilir mi? Davranışsal finansın getirdiği bir alan otomatik katılım.
İnsanlar otomatik olarak tasarruf sistemine katılırlarsa daha sonra vazgeçmiyorlar, bunu devam
ettiriyorlar. İngiltere'de bu zorunlu sisteme girdikten sonra cayma oranı yüzde 6, 7'ler civarında.
Bizde de henüz daha başlamadı ama tahminimiz en azından yüzde 60'ının sistemde kalacağı
yönünde ‘’ 20 Ekim 2016, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç
BES’e giren milyonlarca kişinin fon seçimini kendi yaptıklarından habersiz oldukları
yadsınamaz bir gerçek. Aslında bu durum dünyada da çok farklı değil. O nedenle davranışsal
finans uygulamaları ile fon seçimi yükünü vatandaşın üstünden alan 'default (standart)'
uygulamalar tüm dünyada yaygınlaşıyor. Bizde de otomatik katılım ile 'default' fonlar gündeme
geldi. (http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1933343-tspbkoc-otomatik-beste-en-az60- sistemde-kalacak) [30.10.2016)
Davranışsal Finans ve Kredi Kartı Kullanımı
Kredi kartı sahipliğinin yaptığımız alışverişleri artırdığı açıktır. Bir nevi kredi kartı ile
yaptığımız harcamalarda parayı zihnimizde devalüe ederiz.
Bir teknoloji mağazasını geziyorsunuz; amacınız alışveriş değil, sadece bakıyorsunuz.
Son model bir dizüstü bilgisayar beğendiniz. Fiyatı ise 2000 TL. Bu kadar bir meblağ
bütçenizde mevcut değil ama çok almak istiyorsunuz. Bir de baktınız kredi kartınıza vade
farksız 10 eşit taksit uyguluyorlar. Bir anda 2000 TL’lik harcama zihninizde 200 TL’ye düştü
ve 200 TL’lik bütçem var deyip düşünmeden alıyorsunuz. Mutlusunuz artık. Peki, gelecek 9 ay
boyunca yeterli bütçeniz var mı bunu ödeyecek? Bunu düşünmediniz bile. Ya da kredi kartınız
olmasaydı bu harcamayı yapabilecek miydiniz?
Prelec ve Simester “Always Leave Home Without It”( Evinizden çıkarken onsuz-kredi
kartsız çıkın) adlı akademik makalelerinde ilginç bir araştırma yapmışlar. Araştırmalarındaki
amaç, insanların kredi kartı ile bir mal/hizmet alırken daha fazla ödemeye meyilli olduğu tezini
desteklemek.Bu amaçla bir grup MBA öğrencisinden, Boston Celtics’in Miami Heat ile
oynayacağı basketbol maç biletlerini almak için açık arttırma usulü ile teklif vermeleri
istemişler. Teklifleri toplamadan önce bir gruba açık arttırma sonucu kazananların ödemeyi
nakit, diğer gruba ise açık arttırmayı kazananların ödemeyi kredi kartı ile yapabileceği
belirtmişler. Sonuç ne mi olmuş dersiniz? Kredi kartı ile ödeme yapacak gruptaki ortalama
teklifler, nakit ödeyecek gruptakilerin ortalama tekliflerinin neredeyse 2 katı olmuş.
(http://fpd.org.tr/davranissal-finans-ve-kredi-karti-kullanimi/ )[23.10.2016]
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Davranışsal Finans ve FED Politikaları
Dünya’da merkez bankalarının ve siyasi aktörlerin yoğun önem verdikleri davranışsal
finans olayını, FED’in faiz politikalarında görebilmekteyiz.
2015 yılını hatırlayalım…
FED, faiz artırmadan önce, Amerikan Ekonomisinde işsizlik yüzde 5 (ki buda tam
istihdam sayılmaktadır.), enflasyon yüzde 0.2 ve ortalama ekonomi büyümesi 2010 yılından
beridir yüzde 2 civarında seyretmekteydi. 2015 Eylülünde faiz artırmayacağını söyleyen FED,
bir hafta sonra faiz artırımına gideceğini söylemiştir. Nitekim, Aralık 2015’te FED, faizleri
0.25- 0.50 bandına çekmiştir. Peki FED faizi neden artırmıştır?
Koşullar uygun olmadığı ve temel göstergelerin iyi gittiği bir süreçte FED’in neden faiz
artırdığı hakkında çeşitli senaryolar vardır. Bunlardan biri gelişmiş ülkeler arasında kur
savaşına sebep olmasıdır. İkincisi ise, gelişmekte olan ülkelerin ‘Washington Uzlaşı’ içinden
çıkmasını engellemektir. Düşen Asya ve Çin büyümesi bu ülkelerin dolar ve ABD kağıdı
talebini de düşürmektedir. Üçüncü bir sebepte, ABD içindeki geleneksel savaşa dayalı demirçelik, petro-kimya gibi sektörlerde düşen kâr oranlarını telafi etmek ve bu sektörlerin yaşam
sürelerini uzatmaktır.
FED’in sadece sahip olduğu bu gücü, Amerikan’ın çıkarlarına göre kullanması,
savaşların artık meydanlarda değil de ekonomik, politik ve psikolojik olarak yaşandığının
ispatıdır. ABD’nin faiz artırımı yaparak IMF ve Dünya Bankası gibi küresel ekonomiyi
yönlendirme araçları ile gelişmekte olan ülkeleri borçlandırmaya çalışmak; bunu yaparken de
gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan bireysel yatırımcıları faiz artırıp artırmayacağını
konusunda sürekli olarak toplantılarında dile getirip, ertelemesi, FED’in davranışsal finans
kavramını da kullandığının göstergesidir. (http://akademikperspektif.com/2016/07/29/abdfedin-yeni-taktigi-davranissal-finans)[[23.10.2016]kavramını da kullandığının göstergesidir.

SONUÇ
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hızla değişen teknoloji sayesinde uzay yolculuğu,
internet, genetik ve biyoteknoloji, robotlar, nanoteknoloji ve paranın gücüne şahit olunmuştur.
Ne var ki geleceğin yüzü, bizim bu yüzü tasarlamada faydalandığımız teknolojiden ve paranın
gücünden daha karmaşıktır: “21. yüzyılın en heyecan uyandırıcı atılımları, teknoloji sayesinde
değil, insan olmanın ne manaya geldiğinin daha iyi anlaşılması sayesinde
gerçekleştirilecektir.’’Atalarımız eğer vatanımızın elimizden alınmak istendiği o günlerde
ölüme koşmak yerine rasyonel davranmayı tercih etselerdi, bugün kutlanacak bir 29 Ekim’imiz
olmazdı.
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