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Özet
Bu çalışmanın amacı, Uşak ilindeki borsa yatırımcılarının profilinin belirlenmesi,
yatırımcıların kararlarını etkileyen demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin
ortaya konulması ve yatırımcıların yatırım kararlarında rasyonel olup
olmadıklarının tespit edilmesidir.
Bu amaçlara uygun veri elde etmek için borsa yatırımcıları ile anket çalışması
yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 paket programında tek yönlü anova testi ile
analiz edilmiştir.
Çalışmaya göre; Uşaklı borsa yatırımcılarının Türkiye’deki borsa yatırımcılarının
genel profiline çok yakın bir profile sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.
Yatırımcılar, özellikle borsa yatırımı konularında fazla bilgiye sahip olmadıkları
için rasyonel bir yatırımcı gibi hareket edememektedir. Ayrıca; yaş, cinsiyet,
meslek, eğitim durumu, aile nüfusu ve gelir gibi demografik ve sosyo-ekonomik
faktörlerin yatırım kararlarını etkilediği tespit edilmiştir.
Elde edilen bulguların, borsa yatırımları konusunda çok gerilerde kalmış olan Uşak
İlinin, yatırımcı sayısının ve işlem hacminin artırılması ve daha doğru yatırım
kararlarının alınması konusunda yetkili mercilere yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.

Abstract
The purposes of this study are; to find out the profiles of stock investors in Usak
city, to determine the demographic and socio-economic factors which are affecting
investors decision and to find out whether the investors behave rationally or not
in their investment decisions.
In order to get data for these purposes, the questionnaire is applied to stock
investors. Then, obtained data were analyzed with one way anova test by using
SPSS.18 statistical package program.
According to results of the study; stock investors in Uşak have similar
characteristics with the overall stock investors in Turkey. Investors in Uşak can’t
behave rationally as they don’t have enough information on investment in stock
exchange. Moreover, it is revealed that demographic and socio-economic factors
such as age, gender, occupation, education level, family population and income,
influenced the decisions of stock investment.
It is suggested that the findings of the study may support policy makers to increase
the quantity of investors and their trading volume through to take better decisions
in Uşak which is not known as a major province about the issue.
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