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Bu çalışma kaçınma davranışsal finans eğilimleri ile ruhsal dayanıklılık 
arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma niteliğindedir. Çalışmanın amacı 
seçilen kaçınma temelli davranışsal finans eğilimleri ile ruhsal dayanıklılık 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada, 
belirsizlikten kaçınma, kayıptan kaçınma ve pişmanlıktan kaçınma 
davranışsal finans eğilimlerini ölçmek amacıyla her bir eğilim için beşli 
Likert tipinde hazırlanmış ikişer soru ve ruhsal dayanıklı
Yetişkinler İçin Ruhsal Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçe versiyonu 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, kaçınma temelli davranışsal finans 
eğilimleri ile ruhsal dayanıklılık arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Çalışmada, kaçınma temelli davranışsal finans 
eğilimleri ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilirken; cinsiyet, 
medeni durum ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. Kaçınma temelli davranışsal finans eğilimleri ile ruhsal 
dayanıklılık arasında bulunan anlamlı ilişki, geliştirilebilir bir yetkinlik olan 
ruhsal dayanıklılığın artırılması yöntemi ile kaçınma temelli davranışsal 
finans eğilimlerinin oluşturabileceği anomalilerin azaltılması yönünde bir 
takım etkilerin yaratılabileceğini düşündürmektedir.
 

Abstract 
This research is the first study to examine the relationship between aversion 
based behavioral finance biases and resilience. The aim of the study is to find 
out whether there is any significant relationship between selected aversion 
based behavioral finance biases and resilience or not. In this study, in order 
to measure ambiguity aversion, loss aversion and regret aversion behavioral 
finance biases, two questions for each biases with 5
response scale and in order to measure the resilience, the Turkish version of 
the Resilience Scale for Adults were used. The findings show that the
negative significant relationship between aversion based behavioral finance 
biases and resilience. In the study, although it is found that there is a 
significant relationship between aversion based behavioral finance biases 
and age; no significant relationship is found between aversion based 
behavioral finance biases and gender, marital status and education level. The 
statistically meaningful relationship between aversion based behavioral 
finance biases and resilience suggests that; by using some me
empowering the resilience which is a developable competency; it could be 
thought that some effects could be created in order to reduce the anomalies 
as a result of aversion based behavioral finance biases.
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