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Özet 

Yatırımcıların risk alıp almama kararlarında etkisi olan birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında sahip oldukları demografik faktörler gelmektedir. 
Daha önce yapılan araştırmalardan yaş, cinsiyet, kişisel gelir, herhangi bir işte çalışıp-
çalışmama vb. değişkenlerin, finansal risk algısı üzerinde etkisi/etkilerinin bulunduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okumakta olan 327 öğrenciye anket yapılmış, 
anketlerden elde edilen verilere hem lojistik regresyon hem de parametrik olmayan 
testler uygulanmış, finansal risk algısına etkisi olan değişkenler tespit edilmiştir. 
Lojistik regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre cinsiyet değişkeninin 
öğrencilerin finansal risk algısına olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre risk almaya daha fazla istekli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Parametrik olmayan test sonuçlardan, cinsiyet değişkeni ile birlikte ailenin 
aylık toplam geliri değişkeninin de finansal risk tolerans puanı üzerinde anlamlı bir 
etkiye yol açtığı, öğrencinin ailesinin sahip olduğu gelir düzeyi arttıkça öğrencilerin de 
daha fazla risk alma davranışı gösterdiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Finansal Risk Tolerans Puanı, Finansal Risk Algısı, Demografik 
Faktörler, Lojistik Regresyon 

Abstract 
There are several factors that affect risk taking decisions of investors. Leading 

among those factors are demographic characteristics of investors. Preceding studies 
have shown that variables as age, sex, income, employment etc. have effects on 
financial risk perception. In this study, 327 students enrolled in various departments of 
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Pamukkale University were 
surveyed. Data acquired from the surveys was applied both logistical regression and 
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non-parametric tests to determine variables that affect financial risk perception. 
According to the results acquired from logistical regression analysis effect of the sex 
variable on financial risk perception was found to be statistically significant, revealing 
that males are more eager to take risks when compared to females. From the results of 
non-parametric test results it was understood that total household income, in addition 
to sex, has a significant effect on financial risk tolerance score and subjects are more 
ready to take risk as their household income increases. 

Keywords:  Financial Risk Tolerance Score, Financial Risk Perception, Demographic 
Factors, Logistic Regression  


