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Öz 
Hızla büyüyen ve küreselleşen dünya piyasalarında işlem miktarı ve kolayca erişim hızının artışına bağlı olarak 
devlet kurumları ve dev yatırımcı firmalara karşın bireysel yatırımcılar da oldukça büyük kalabalıklar oluşturmaya 
başlamışlardır. Bu kalabalıklardan toplanan fonlardan türeyen büyük sermaye hareketleri günümüz hisse senedi 
ve borçlanma piyasalarını yeniden tanımlayacak güce ulaşabilmektedir. Bireysel yatırımcılar içinde işlem yapan 
kadın yatırımcıların sayısı da bu gelişmeye paralel olarak artış göstermektedir. Aynı zamanda kadınların toplumlar 
içindeki artan rollerini yansıtan karşılaştırmalı verilerin sağlanması amacıyla kadınlar arasındaki finansal deneyim 
ve davranışlar da önemli bir göstergedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki erkek yatırımcıların finansal tutumları, 
algıları, güvenlik anlayışlarının kadın yatırımcılara göre olası farklılıklara sahip olup olmadıklarına dair anahtar 
yönlerin vurgulanmasıdır. Bu amaçla kadınların finansal kararlarını alırken sahip oldukları finansal tecrübe, riske 
karşı tutumları sorgulanmıştır.  Ait oldukları coğrafik bölgelerin aldıkları finansal kararlar ile etkileşimi, paraya 
yönelik tutumlarda kuşaklar arasında farklılık, emekliliklerinde farklı beklentilerinin olup olmadığı ve finansal 
planların büyüklüğü ya da karmaşıklığına bağlı olarak kadınların finansal kararları verirken daha fazla sorumluluk 
alıp almadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca finansal krizlerde kadınların erkeklere göre daha iyimser bir 
bakış açısına sahip olup olmadıkları da belirlenerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.  
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Abstract 
While government institutions and investment firms are important players in rapidly growing and globalizing world 
markets, increasing number of trades and possibility of high technologies in this World; individual number of 
investors become an important player. Nowadays, the funds and capital movements increasing from individual 
investors create a power to shape stock exchange and loan markets. Paralel to this change, number of women 
investors are increasing in these markets. To analyze the increasing roles of women in societies, financial 
behaviors and experience in finacial markets of women should be supplied. In this study, it is aimed to compare 
the finacial behaviors, perception and the concept of security of both women and men in Turkey. For  this 
purpose, financial experience and women behavior against to risk are examined when women take some financial 
decisions. It is researched that whether women take more responsibility or not on their financial investment 
decisions. This topic is analyzed according to differences in geographic areas, behavior againt to money in age 
differences, differences in their expectations for their retirement days and the size of financial investment plans. In 
addition to these, it is examined that  women are more optimistic than men or not during financial crises. 
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