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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Araştırmanın amacı, Şanlıurfa ilindeki yatırımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile
ilgili olarak ne derece etkin katılım sağladığını incelemektir.
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Yöntem – Anket çalışmasında kullanılan seçim kümesi, Şanlıurfa ilinde yaşayan lisans ve lisansüstü
eğitim seviyesine haiz olan farklı meslek gruplarından oluşan rassal 50 kişilik karma bir popülasyon
grubudur. Şanlıurfa ilindeki yatırımcıların bireysel emeklilik yatırım fonlarına karşı tutumlarını
analiz ederken ki-kare bağımsızlık analizi yöntemi (PearsonChi-kare) kullanılmıştır.
Bulgular – Yapılan araştırmadan çıkarılan en net sonuç şu şekildedir; çalışma yaşamı boyunca belirli
standardı yakalamış olan bireylerin emeklilik dönemlerinde özellikle genç ve orta yaşlı kişilerin
bireysel emeklilik sistemine karşı pozitif bakıldığı görülmektedir. Bireysel emeklilik sistemine kayıt
olan kişilerin ödemeyi kabul ettikleri katkı payının; kişinin medeni durumu, eğitim düzeyi ve maaş
durumuyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Emeklilik dönemlerinde sadece emekli oldukları
kurumdan alacaklarının kendilerini tatmin etmeyeceğini düşünen katılımcıların, bireysel emeklilik
sistemini mantıklı bir yatırım aracı olarak kabul ettikleri saptanmıştır.
Tartışma – Bireylerin emeklilik düzenlemelerine yönelik bakış açılarının ve bu hususlara yönelik
kararlarının hangi faktörlerden etkilendiği irdelenerek bir kısım düzenlemeler yapılmasının önü
açılabilecektir.
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Purpose – The purpose of this study is to investigate the extent to which the active participation of
the investors in Şanlıurfa in relation to the Private Pension System (PPS) is provided.
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Design/methodology/approach – The selection set used in the survey is a randomized 50-person
group consisting of different occupational groups having undergraduate and graduate education
levels in Şanlıurfa. Chi-square independence analysis method (Pearson-Chi-square) was used to
analyze the attitudes of the investors in Şanlıurfa towards private pension mutual funds.
Findings – The most clear conclusion from the research is as follows; It is seen that especially young
and middle aged people have positive attitudes towards the private pension system in the
retirement periods of individuals who have reached a certain standard during their working life.
The contribution share of the individuals who are registered to the private pension system that they
accept to pay; the marital status of the person, level of education and salary status. It was found out
that the participants who thought that their receivables from the institution they retired in their
retirement periods would not satisfy themselves, accepted the private pension system as a logical
investment tool.
Discussion – It will be possible to make some arrangements by examining the factors that affect the
perspectives and decisions of individuals regarding pension regulations.
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