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Öz 

Davranışsal finans yöntem olarak psikolojiyi kabul ettiği için yararlandığı pek çok değişkeni de 
psikoloji biliminden alır. Ağırlıklı olarak kısa yollar ve yanlılıklar olarak ifade edilen bu değişkenler 
finansal araştırmalara entegre edilerek finansal karar alma ve risk alma davranışlarının anlaşılmasına 
çalışılmıştır. Ancak bu çabalar gösterilirken çalışmalara konu olan yanlılıkların basit tanımları ve kısa 
açıklamalarının yapılmasından öte bir değerlendirmenin yapılmadığı da görülmektedir. Bu eksiklik 
hem çalışmalarda modelin yetersiz ve eksik oluşturulmasına hem de elde edilen bulguların sınırlı 
yorumlanmasına yol açmaktadır. Görülen bu eksikliğin ileriki araştırmalarda giderilebilmesine katkı 
sağlamak amacı ile bu çalışmada bilhassa davranışsal finans literatüründe görece olarak az çalışılan 
yanlılıkları finansal bağlamda incelemek, sebep ve sonuçlarını ortaya koymak, diğer yanlılıklarla 
ilişkisine atıfta bulunmak, finansal kararlara ve özellikle risk alımına etkisini vurgulamak 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede ele alınan yanlılıklar; geç anlama, oto kontrol, yakın zamanda olana önem 
verme, bağış ve statükoyu koruma yanlılıklarıdır. 
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Abstract 

Behavioral finance accepts psychology as method and takes many variables of psychology. These 
variables, which are mainly referred to as short cuts and biases, have been integrated into financial 
researches to understand financial decision making and risk taking behaviors. However it is seen that 
there are no evaluations other than simple definitions and brief explanations of biases. This deficiency 
leads to inadequate and incomplete creation of the models and limited interpretation of the findings. 
The aim of this study is to examine the relatively less studied biases in the financial context, to put 
forward the reasons and results, to refer to its relationship with other biases, to emphasize the effect on 
financial decisions and especially on risk taking. The biases discussed in this framework; hindsight, self 
control, recency, endowment and the status quo. 
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