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ÖNSÖZ
İnsanlar gerek bireysel faaliyetlerinde gerekse organizasyonlardaki görevleri gereği,
sürekli olarak kararlar vermek ve sorunları çözmek zorundadırlar. Karar verme, en basit
tanımıyla, hareket tarzları içinden en uy gun seçeneği belirlemektir. Hepimiz yaşantımızı
kararlar vererek devam ettiriyoruz. Fakat karar verme süreci olarak bilinen ve verilen kararı
belirleyen zaman aralığında verdiğimiz kararın bize en fazla faydayı sağlayacak karar
olduğundan nasıl emin olabiliriz? İşte bu kuşkudan hareketle araştırmalar yapılmaktadır. Bu
çerçevede karar bilimi birbiriyle yakından ilişkili üç temel soruya cevap aramaktadır:
Birincisi, rasyonel bir insan nasıl karar vermeli? Bu soru ekonominin merkezinde yer alır ve
insanın nasıl karar vermesi gerektiği değerlendirmesi üzerine odaklanır. İkincisi, insanlar
gerçek hayatta nasıl karar verirler? Bu sorunun cevabı için sosyal ve davranış bilimlerinin
çalışmalarından faydalanılır. Son araştırmalar insanın sınırlı rasyonel bir şekilde karar
verdiğini göstermiştir. Yani göz kararı, kabataslak, yaklaşık bir hesap ve kestirme bir formülle
alternatifler arasında seçim yaptığını ortaya koymaktadır. Kestirmeden sonuca varma
hernekadar iyi gözükse de sistematik ciddi hatalara yol açmaktadır. Üçüncüsü, insanlara
özellikle de yöneticilere verecekleri kararı iyileştirmek için nasıl destek sağlanır? Rasyonel
karar verme ve gerçek davranışın ne olduğu öğrenildikten sonra bu soruya cevap
aranmaktadır. Kararları iyileştirmek için sezgisel yöntemlerden sayısal karar analizine kadar
çok farklı teknikler uygulanabilmektedir.
Kitabın içeriğinden kısaca bahsedecek olursak: İlk kısımda öncelikle karar verme ile
ilgili temel kavramların açıklamaları yapılmaktadır. Özellikle rasyonel karar verme ve
sezgisel karar verme örneklerle açıklanmaktadır. Daha sonra karar bilimi alanında yapılan
çalışmalar hakkında bir değerlendirme ve karar verme araştırmalarının gelişim süreci
incelenmektedir. Karar biliminin kapsamı ve ilişkili olduğu bilim dallarıyla olan arakesitleri
ortaya konulmaktadır. Daha sonra karar vermeye hem sanat olarak hem de bilim olarak nasıl
bakılması gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bu konuyla bağlantılı olarak karar vermenin
psikolojik yönü irdelenmekte ve davranış bilimlerinin bulguları gözden geçirilmektedir.
Ayrıca rasyonel karar verme ve sınırlı rasyonellik kavramları üzerinde durulmaktadır.
Akabinde önce karar analizi konusu incelenmekte, daha sonra problem yapılandırma hakkında
açıklamalar yer almaktadır. Karar vermede önemli bir yer tutan davranış eğilimleri ve
psikolojik etkileri iki ayrı bölüm olarak sunulmasktadır. Takip eden kısımda öncelikle karar
verme problemlerinin yapısı ele alınmakta. Bu bağlamda geleneksel karar teorisine göre
problemler sınıflandırılmaktadır. Problemler belirsizlik, risk ve belirlilik durumlarına göre
kategorize edilmektedir. Belirlilik altında karar vermenin bir uzantısı olarak üç bölümde çok
ölçütlü karar verme konusu üzerinde durulmaktadır. Burada Fayda teorisi ayrı bir bölüm
olarak ele alınmaktadır. Son kısımda ise karar vermenin diğer konusu olan grup karar verme
ve sosyal seçim teorisi ayrı bölümler şeklinde ele alınmaktadır. Başta öğrenciler olmak üzere
konuya ilgi duyan herkese faydalı olması dileğiyle…
Prof. Dr. İbrahim Çil
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1. KARAR ANALİZİNE GİRİŞ

7

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Karar Verme
1.2. Karar Verme Mekanizması
1.3. Kararın Kalitesi
1.3.1. İyi Kararın Özellikleri
1.3.1.1. Etkililik
1.3.1.2. Verimlilik
1.3.1.3. Öngörü
1.3.1.4. Zamanlama
1.3.1.5. Uygulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
nasıldır?

Karar verme nasıl bir süreçtir? Karar verme mekanizmasının işleyiş biçimi

•
Mezun olmakta olan son sınıftaki bir öğrenci kariyermi yapmalı yoksa hemen işe
mi girmeli?
•

Bir firma yeni bir model ürün üretimine geçiş kararını nasıl vermelidir?

•

Firma yeni bir üretim tesisi kurmalı mı? Mevcut tesisini mi genişlendirmeli?

•

Firma yeni bir pazara girmeli mi?

•

Bir kanser hastası hemen ameliyat olmalı mı?

•
Bir petrol arama kuruluşu araştırma ile ilgili sondaj kuyusu açmalı mı? Kaç tane
ve nerede açmalı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Karar Verme

Kazanım

Karar vermenin
anlayabilmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

önemini Anlatım,
Soru-Cevap, Tartışma,

Karar verme mekanizması Karar verme mekanizmasını
ve karar verme süreci
ve
karar
sürecini
kavrayabilmek
Alıştırma ve
Örnek Olay,

Uygulama,

Bireysel Çalışma, Problem
Çözme,

Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Karar verme

•

KARAR verme mekanizması

•

Kararların kalitesi
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Giriş
Hayat sabah uyandığımız andan gece uyuyana kadar yaptığımız kararlardan ibarettir.
Bu kararlar rutin ve basit olanlardan, karmaşık ve daha zor olanlara kadar çeşitlilik arz eder.
Yatmadan önce ertesi sabah bulunmamız gereken toplantıya yetişmemiz için, saati kaça
kurmamız gerektiği sıradan rutin bir karardır. Bu tür kararlar için fazla bir analize gerek
duyulmaz. Ya da araç süren kişinin verdiği kararlar, defalarca benzer şekilde
tekrarlandığından refleks halini alır. Diğer taraftan rutin olmayan kararlar da vermekteyiz, bir
firmanın yeni bir üretim hattı kurması, ya da mevcut birimlerini modernize etmesi, yeni bir
pazara girmesi yine sıkça karşılaşılan karar durumlarıdır. Bu türden kararlar tabi ki daha
ayrıntılı ve karmaşık kararlardır. Karar verici, bu konuda karar vermek için sistematik bir
analiz ve onu belirli sonuçlara ulaştıracak yaklaşımlardan yararlanır. Bu tip kararlar bizi hayli
zorlayabilmektedir.
Yaşam içerisinde birçok konuda aşılması gereken problemler, ulaşılması gereken
sonuçlar söz konusudur. Bu zorunluluklar karar verme davranışıyla giderilebilir. Karar verme;
yaş, dil, ırk ayrımı olmaksızın tüm bireylerin günlük ve geleceğe yönelik faaliyetleri için
önemli bir konuma sahiptir. Farklı dallarda açıklamalar getirilen karar kavramı, sözlük
anlamıyla, bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı; karar verme ise;
karşılaşılan durum ya da sorunu sonuçlandırmak üzere yapılan eylemdir.
Karar verme yaşamı anlamlandıran vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsanın bilinçli
olması yani onun davranışlarının bilinçli bağlamı, ona hayvanlardan ayırıcı bir özellik
katmakta ve davranışlarının nedenini içsel güdülerden ayırmakta, davranışları, bu içsel
güdüler sonucu değil, bilinci ile ortaya çıkan kararları ile meydana gelmektedir. Örneğin bir
arı yolunu kafasına yazılmış olan bir programa göre bulmaktadır ki buna içgüdü diyebiliriz.
Oysaki insan böyle değildir. Bundan da anlaşılacağı üzere insan tüm yaşamı boyunca gerek
kendi başına, gerek etki altında kalarak birtakım kararlar verip, yaşamını yönlendirmekte,
sürdürmektedir, yani karar verme yaşamı anlamlandıran vazgeçilmez bir gereksinimdir.
Yaşamamızda bu derece önemli yeri olan karar almanın, işletme yönetimindeki yeri ve önemi
ise, kaçınılmazdır. Yine işletme yönetiminde de işletmenin yaşamını sürdürebilmesi,
ilerleyebilmesi için karar vermenin özellikle en uygun kararların önemli bir rolü vardır.
İnsanlar birbirlerinden bu kadar farklılarken bireysel olarak “en uygun” teriminden söz etmek
ne derece doğrudur? İnsanların yaradılışlarından, büyüme şekillerinden veya çevrelerinden
gelen etkilerden dolayı algıları, farkındalıkları, düşünme şekilleri, zamanlamaları farklılıklar
göstermektedir. Kimileri kararlarını verirken daha rasyonel olurken, kimi sezgileriyle karar
vermektedir, aynı şekilde bir kısmı kararlarını ve davranışlarını erteleme davranışı
gösterirken, bir kısmı ani bir biçimde harekete geçebilir.
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1.1. Karar Verme
Karar verme literatürde çok değişik açılardan ele alınmış ve tanımlanmıştır
(Kleindorfer). Bu tanımlardan bazıları şu şekilde ifade edilmektedir. Karar verme;
−
Karar vericinin mevcut seçenekler arasından en iyilerinden birini seçme, hedefe
göre seçenekleri sıralama ya da sınıflandırma yapmasıdır.
−
Karar verme olaylara ilişkin olasılık hesapları yaparak iki veya daha fazla
seçenek arasından bir seçim yapma yetisi, süreci veya bu amaçla kullanılan yöntem.
−

Amaca ulaşmada, değişik hareket tarzları içinden etkili olanının seçimi işlemidir.

−
Hareket tarzlarının yan etkenlerle birlikte geliştirilip değerlendirilmesi sonunda,
seçeneklerden en uygununun seçilmesi eylemidir.
−

Algılanan ihtiyaçlara özgü kasıtlı ve akılcı seçim yapmaktır.

−

Eylemi yönlendiren her türlü yargı karardır.

En genel hali ile karar verme, karar vericinin mevcut seçenekler arasında bir seçim,
sıralama ya da sınıflandırma yaparak bir sorunu çözme sürecidir. Karar; alternatif çözümler
arasından en uygununun seçilmesi eylemidir. Karar sorunları çözücü araçtır. Yönetimin en
önemli görevidir. Yöneticiler ana kararların yanı sıra onu bütünleyen ayrıntı kararları da
almak zorundadır. Karar verme, belirli bir amaca yönelik olarak ve sonunda bir eyleme
dönüşecek olan seçeneklerin belirlenmesi ve bunlardan birinin seçilmesidir. Her şeyden önce
karar verme mekanik bir biçimde seçenekleri belirleme ve bunlardan bir tanesini seçme süreci
değildir. Konuların doğru yerde, doğru sırada, doğru zamanda ve seçeneklerin araştırmaya
dayalı olarak belirlenmesiyle gerçekleşen bir süreçtir. Karar vermede seçeneklerden birinin
seçilmesi de basit bir şekilde gerçekleşen tercih olayı değildir. Seçme işlemi her zaman geri
dönülebilecek ve vazgeçilebilecek bir niteliktedir. Henüz eyleme geçilmediği için zihinde ileri
ve geri dönüşler rahatlıkla yapılabilmektedir. Bazı durumlar kararla ilgili diğer üyeleri ikna
sürecini gerektirebilir yâda, geçici nitelikte deneme amaçlı, zorla kabul ettirmeye yönelik, ön
karar niteliğinde, yâda personelin tepkilerini belirlemeye yönelik olabilir. Seçim bir olgudan
öte, bir süreçtir. Alternatifler sürekli yeni şekiller ve bilgilerle zenginleşecek ve karar vericiler
seçimi sürekli bir süreç olarak uygulamaya devam edeceklerdir.
Psikolojik yönüyle karar verme faaliyeti, bir düşünme ve muhakemeyi gerektirir.
Muhakeme sonunda nasıl hüküm veriliyorsa, karar verme faaliyeti sonucunda da bir karar
verilir. Zihin, bu işlemleri görürken duyguların da etkisi altında olduğundan varılan yargılar iç
ve dış faktörlerin sonucu olur. Bu sebeple, zihinsel faaliyet karmaşık özellikler gösterir. Bu
sebeple, karar yalnız düşüncelerin değil, duyguların da bir sonucu olarak ortaya çıkar.
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1.2. Karar Verme Mekanizması
Karar vermenin yapısını anlayabilmek için, konuya öncelikle nasıl karar veriyoruz
sorusunu sorarak başlamak gerekir? Ya da karar verirken zihnimizde neler gerçekleşir? Karar
verme mekanizması tüm açıklığıyla henüz bilinen bir olgu değildir. İnsan beyninin işleyişi en
önemli araştırma alanlarının başında geliyor. Fakat sınırlı da olsa, karar verme
mekanizmasıyla ilgili bildiğimiz bazı önemli gerçekler de var. Her karar verme işlemi beyinde
bir süreç içinde gerçekleşir. Düşünceler, duygular ve sezgiler bu aşamaları geçerek kararlar
olarak şekillenir. Çoğu zaman bu sürecin ne olduğunun da farkında bile değilizdir. Bir
algoritma gibi adım adım bir süreci takip ederek karara doğru gideriz. Bu süreç farkında
olmadığımız kadar kısa sürede, saniyeler içinde, tamamlanabildiği gibi bazen zaman almakta
bazen de sürecin bir adımında takılıp karar verememe durumunda kalabilmekteyiz. Bizler,
şimdi şu aşamadayım o halde şöyle düşüneyim, şimdi şu aşamaya geçtim o halde şunları da
düşüneyim diye adım adım hareket etmeyiz. Beynimiz, aldığımız eğitim, kazandığımız
tecrübe ve sezgi gibi birçok faktörü, o ana kadar benzer konularda ki kullandığımız karar
adımları ışığında değerlendirerek kısa süre içinde sonucu ulaşır. Örneğin nörologlar birinin bir
ayakkabıyı alıp almama kararını iki buçuk saniyede verdiğini söylüyorlar. Bu kısa süre
içerisinde o karar işlemi sonlandırılmış olmaktadır.
İnsan, diğer organizmalardan farklı olarak, gelişmiş bir merkezi sinir sistemine
sahiptir. Bir organizma olarak, kendi doğal ve sosyal çevresine ve bu çerçeveyi oluşturan
koşullara ait bilgileri duyu hücreleri ve duyu sinirleri aracılığıyla toplayarak, beyninde kendisi
için en iyi olduğunu düşündüğü bir karara veya eyleme dönüştürür. Merkezi sinir sisteminde
toplanan bilgileri beyinde bir karar veya eyleme dönüştüren karmaşık süreç hakkında yeterli
bilgi olmadığı bilinmektedir. James genel olarak, bu hareketlerin bütününün "akıl" olarak
adlandırıldığını söyler. James, insan aklının duyu organları tarafından merkezi sinir sistemine
aktarılan bilgiler ile uğraştığını söyler. Bu bilgiler kendimizi ve bizi çevreleyen çevreyi
algılamamıza ve gerekli tepkileri oluşturmaya yarar. O halde duyu organlarımızdan elde
ettiğimiz bilgileri nasıl anladığımız, bu anlayışta ne gibi algısal hatalarımız olduğu, davranış
bilimcilerin üzerinde düşündükleri konulardır.
Yaşadığımız tüm sosyal problemler aslında bir karar verme problemiyle ilişkilidir.
Terörle mücadeleden, ekonomik kalkınma, çevre sorunlarından, eğitim politikalarına kadar
tüm sosyal problemler böyledir. Terörle mücadeleyi ele alalım. Peki, terörle mücadele nasıl
yapılmalı? Askeri önlemler ne seviyede uygulanmalı? Hangi sivil politikalarla terör
örgütlerinin genişlemesi önlenmeli? Bunların hepsi çok sayıda alternatifi olan karar
problemleridir. Çevre sorunlarını ele alalım. İklim değişikliği, bir numaralı küresel çevre
sorunudur günümüzde. Kullandığımız tüm fosil yakıtlar (petrol, doğal gaz, kömür) havaya
karbondioksit salıyor. Atmosferdeki, karbondioksit seviyesi arttıkça, dünya daha fazla
ısınıyor. Dünya ısındıkça, kutuplardaki buz tabakaları inceliyor; bu okyanus akıntılarını ve
hava akımlarını etkiliyor. Bunlarsa, dünyanın iklim düzenini değiştiriyor. Peki, ne yapabiliriz?
Dünyanın tüm hükümetleri bunu sürekli tartışıyor. Çeşitli politikaları müzakere ediyorlar.
Karara varmaya çalışıyorlar. Karbondioksit salınımını her ülke için belirli limitlerle
sınırlandırsak nasıl olur, diye görüşüyorlar. Hangi ülkenin karbondioksit salınım hakkı ne
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kadar olmalı ki, en adil paylaşım gerçekleşebilir. Fosil yakıtların dışındaki yeşil enerji
kaynaklarına ne kadar yatırım yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Tüm bunlar yine çok sayıda
alternatif çözümü olan karar problemleri.
Her insanın zihninde, dünyanın işleyiş mekanizmasına ait bir fikir bulunur. Buna
dünya görüşü denir. Dünya görüşleri bir insanın dünyayı nasıl gördüğüne ilişkin, zihnindeki
neden sonuç ilişkelerini anlatan model. Dünya görüşü, bir modeldir. Tüm modeller gibi
gerçekliğin basitleştirilmiş bir temsilidir ve tüm modeller gibi kusurludur. Bilişsel süreçlerle
ilgili yapılan araştırmalar, dünya görüşünün insan zihninde bir öykü şeklinde tutulduğunu
gösteriyor. Bir öyküde, zamansallık vardır, roller vardır, etkileşimler vardır, neden sonuç
ilişkileri vardır. İnsan, dünyayı bu şekilde anlar ve yorumlar. Mesela, öykü şeklinde saklanmış
bir dünya görüşü şöyle olabilir: “Birisi sana vurursa, sen de ona vurmalısın. Eğer sen karşılık
vermezsen, o kişi, kendini senden üstün görecektir ve seni hor görüp fırsat buldukça sana yine
vuracaktır.” Ancak her insan aynı dünya görüşüne sahip değildir. Yukarıdaki karşılık verme
kuralının alternatifi dünya görüşleri de vardır. Mesela, şöyle bir görüş, bunun alternatifi
olabilir: “Birisi sana vurursa, sen de ona vurursan, kavga büyür. Sonunda, her ikiniz de suçlu
olursunuz. Hâlbuki eğer o kişi sana vurduğunda, sen bu durumla ilgili polise şikâyette
bulunursan, o kişi yaptığı suçun cezasını alır; sana ise hiçbir şey olmaz.” Bunlar çok basit bazı
dünya görüşü örnekleri. Gerçekte, görüşler bundan çok daha iççice girmiş ve karmaşık bir
haldedir. Dikkat ederseniz, bu iki dünya görüşü örneği birbirinden farklı sonuçlara varıyor.
Neden böyle oluyor? Çünkü birbirinden farklı neden-sonuç öyküleri anlatıyorlar. Birisinde,
şiddete karşılık vermemenin sonucu hor görülme ve tekrar haksızlığa uğrama. Diğerinde,
şiddete karşılık vermenin sonucu hukuk önünde suçlu hale düşme. Mesela der ki, “Ben
birisine bunu yaparsam, oda bana şu şekilde yanıt verir.” Bu şekilde, nedensellik ilişkisini
insanlar zihninde oturtur. Bir hoca, bir öğrenciyle ilgilendiğinde, o öğrenci de aynen hocanın
tavrına uygun bir şekilde davranmaya başlıyor. Çünkü insan, kendisine nasıl davranılırsa, o
tavra göre karşısındakine davranıyor. Burada aslında bir geri bildirim döngüsü var. Senin
dünyaya olan tavrın, dünyanın sana olan tavrı birbirini besliyor ve ortak bir dengede
uzlaşıyorsunuz. Karar vermenin temelinde, işte bu dünya görüşleri yatar. Yani, zihin önce,
karşılaştığımız problemin ilgili olduğu bir görüş veya başka bir deyişle bir neden-sonuç
öyküsü üretir. Bu neden-sonuç öykülerinden hangisi bizi ikna ederse, kararımızı da o görüşe
göre veririz. Yukarıdaki örnekte, eğer şiddete karşılık vermenin sizi suçlu hale getireceğine
ikna oluyorsanız, muhtemelen siz de şiddet dışı bir çözüm ararsınız. Fakat ilk öyküdeki gibi,
şiddete karşılık vermemenin muhatabınızı şımartmaya neden olacağına ikna olursanız,
muhtemelen şiddete şiddetle karşılık vermeye karar verirsiniz.
Tüm sosyal problemler birer karar verme problemidir. İnsanlar, karar verirken neden
sonuç ilişkilerinden oluşan dünya görüşlerine göre karar verirler. Dolayısıyla, sosyal
problemlerin nasıl ele alınacağı, aslında, neden sonuç ilişkilerine ait farklı görüşlerin nasıl
değerlendirildiğiyle ilişkilidir. Eğer insanlar, farklı neden sonuç öykülerinden bir kısmını
doğru kabul ediyor, bir kısmına şüpheyle bakıyorsa, şüpheyle baktıkları neden sonuç ilişkileri,
onların karar verme mekanizmasında etkili olmayacaktır. Sadece doğru kabul ettikleri neden
sonuç öykülerine dayanarak karar vereceklerdir.
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Neden sonuç ilişkilerini açık bir şekilde ortaya çıkarmak çok kolay bir iş değildir.
Detaylı araştırma ve sabırlı çalışma gerektirir. Çok sayıda seçenek bulunur. Olası neden sonuç
ilişkilerini keşfetmek, bunların problemle ilgisini incelemek çok çaba ister. Fakat bir
problemle ilgili karar vermeden önce, kasıtlı olarak, o problemle ilgili neden sonuç ilişkilerini
ortaya çıkarmaya yönelik çaba göstermenin çok önemli bir faydası vardır: Doğru karar
vermenize yardımcı olur. Verdiğimiz kararlar, bir anlık şeylerdir. Fakat etkileri tüm hayatı,
hatta bazen tüm insanlığı etkileyebilir. Bu yüzden, neden sonuç ilişkilerini keşfetmeye
yönelik yeteneklerimizi geliştirmek, kendimize katabileceğimiz en yararlı becerilerden biridir.
İnsanın dünya görüşünü, kendi başına değil, sosyal etkiler yoluyla oluşturması.
Herkesin doğru dediğini, ne kadar apaçık yanlış olduğunu görsek bile, bir yerden sonra biz de
doğru görmeye başlıyoruz.
Gelecek ve karar verme yaklaşımları: Verdiğimiz kararla dünyayı değiştirdiğimize
göre, verilen tüm kararlar gelecekle ilgilidir. Geçmişi değiştiremeyeceğimize göre, geçmişle
ilgili bir karar veremeyiz. Buradaki sorun da ne kadar gelecekle ilgileneceğiz sorusudur.
İnsanlar herhangi bir konuda karar verirken sonsuz geleceği düşünürler ama pratikte sonsuz
geleceği kestirmek hem mümkün değildir hem de ekonomik değildir. Karar verirken
gelecekle ilgili olarak pratikte üç yaklaşımda bulunulabilir. Bunlardan birincisi içinde
bulunduğumuz andan başlayarak geleceğin nasıl olacağını kestirmek ve ona göre karar
vermektir. Bu yaklaşım pratikte çok iyi sonuçlar vermez. Çünkü gelecek belirsizdir ve bu
yaklaşımla çözüme ulaşmak daha uzun süre alacaktır. Bunu bulmacaların çözümünde bile
görebiliriz. İkinci yaklaşım şekli gelecekten günümüze bakmaktır. Bu yaklaşım birinciden
daha kestirme sonuçların alınmasını sağlar, fakat burada da belirsizlikle karşılaşıyoruz.
Yaklaşım temel olarak idealdir, fakat pratik açıdan belirsizlik sorunundan kaçınmak da
mümkündür ki, bu da üçüncü yaklaşımla sağlanabilir. Üçüncü yaklaşımda şu anda
bulunduğumuz yerle bulunmak istediğimiz yer arasındaki farkları giderecek kararları
verebiliriz. Böylece belirsizlikle ilgili sorun ortadan kalkmış olur. Bu yaklaşım pratikte
amaçlarımızı gerçekleştirmemizde oldukça iyi sonuçlar verebilir. Ancak diğer yaklaşımların
bütünüyle geçersiz olduğu ve belirsizlikten tam olarak kurtulduğumuz anlamına gelmez.

1.3. Kararın Kalitesi
Kararların kalitesini ölçecek tek bir ortak ölçü yoktur (Olson, Courtney). Kararın etkili
olabilmesi için amaçların iyi seçilmiş, verimli olabilmesi için de en uygun araç ve yolların
bulunması, nihayet kararın uygulamaya konacağı zamanki şartlara ters düşmemesi gerekir.
Kararda aranan bu gibi niteliklerin olabilmesi için söz konusu olabilecek bütün amaç ve
araçları, bunların nitelikleri ve bu niteliklerin kontrolünü mümkün kılacak ölçütleri ve kararın
uygulanacağı zamanda kararı etkileyebilecek şartların değişmelerini bilmek ve bütün bu
hususlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Gelecek belirsizliklerle doludur. Belirsizlikleri
azaltmanın yolu ise bilgi seviyesinin yükseltilmesidir. Bilgi seviyesi ile ancak ileriye yönelik
doğru ve geniş alanı kapsayan öngörü ve tahmin ile olur.
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Öte yandan iyi kararlar her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. İyi kararlar yalnızca
sonuçların iyiliğinin şansını artırabiliyor. Aşağıda tablo halinde verilen durum buna örnek
olarak verilebilir (Şekil 1). Bunun yanında iyi kararlar kötü sonuçlar verebiliyor.

Kötü
Kararın kalitesi

İyi

Sonucun kalitesi
Yapılandırılmış Problem İyi

Problem Yapılandırma
AraçlarıAlkolsüz araç kullanma ve
kaza yapma

Alkolsüz araç kullanma ve kaza
yapmama

Alkollü araç kullanma ve kaza
yapma

Karmaşık bir ProblemAlkollü araç
kullanma ve kaza yapmama

Kötü

Şekil 1. İyi Kararlar Sonuçların İyiliğinin Şansını Artırıyor
Kararın kalitesini Şekil 2 de görüldüğü gibi altı temel karar bileşeni belirler.
Bunlardan seçenekler, bilgi ve tercihler kararın temelini teşkil ederler. Seçenek yoksa karar
verme problemi de yoktur. Diğer taraftan bilgi güvenilir ve anlamlı olmalıdır. Bu temelin
sağlam olması için oturduğu çerçeve de oldukça önemlidir. Çerçeve kararın arka planını içerir
ve kararın ön hazırlığı ile ilgili hususları kapsar. Yani, doğru sorular soruldu mu? Bu
problemden kurumun diğer çalışanlarının haberi var mı? Kabuller açık olarak yapıldı mı?
Takip edilecek eylem kurumun güçlü yönleri ve hedefleri ile uyum içerisinde mi? Tüm bunlar
karar probleminin çerçevesi ile ilgili konulardır. Temel üzerine oluşacak mantık sağlam ve
tutarlı olmalıdır. Bunun yanında karırın uygulama taahhüdünün olması gerekir. Uygulama
şansı olmayan kararın iyiliğinden söz edilemez. Kurum bu kararın arkasında durabilir mi?
Uygulayıcıların karar verme sürecinde bulunmamaları ve ön yargıya dayalı bilgi gibi gözardı
edilen bazı durumlar kararın kalitesinin düşmesinde etkilidir. Bu bakımdan karar analizi
önceden verilen kararların haklılığını kanıtlama değildir. Öneriden sonra yeni sorunlar
çıkabilmektedir. (İmrek). İyi bir karar; akla ve mantığa dayanır, tüm mevcut kaynakları
kullanır, tüm olası seçenekleri araştırır, sayısal bir yöntem uygular. İyi karar verme için bir
anahtar, Karar Verme Sürecine dâhil olan kişilerin tercihleri ve düşünceleri ile konuyla ilgili
bilgileri birleştiren yapısal bir yöntem kullanması gereğidir. İyi karar verme sanatı sistematik
düşünce ile olur( Kirkwood). Kararların önemini artıran diğer bir özelliği de, onları belirleyen
kişilerin özellikleri hakkında fikir vermeleridir. Kararlar, onları veren kişilerin yetenekleri ve
inançları hakkında ipuçları verirler. Bir kararın iyi olabilmesi onu alan bireyin kişiliğine
bağlıdır. Kişilik ise, bireyin, zihni, hissi ve hatta bunlara bağlılığı ölçüsünde, bedensel
özelliklerinin bir bileşkesidir. Belli nitelik ve kabiliyette olan bir bireyden belli kalitede
kararlar beklemek yanlış olmaz. Ancak, bir kararın kalitesi, sadece, kararı veren kişinin
niteliklerine değil, fakat o kişinin dışında kalan bazı etkenlere de bağlıdır. Burada belirtmek
istenen husus, kararın kalitesinin, karar verenin kişiliğinin belli başlı özellikleri hakkında fikir
verebildiği, yani bir kişiyi değerleme aracı ve kıstası olduğudur.
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Eylem
Mantık
Seçenekler

Tercihler

Bilgi

Çevre

Şekil 2. Karar Vermenin Temel Bileşenleri
Karar veren, verdiği kararların iyi olup olmadıklarını kontrol edebilirse, daha iyi karar
verebilme ustalık ve alışkanlığını geliştirme, önceki kararlarda işlediği hatalarını tekrar
etmesine engel olma imkânına kavuşabilir. Buradaki önemli husus, bir kimse verdiği
kararların iyilik derecesi ile değerlemeye tabi tutulduğunda, kararın doğurduğu sonuçların
ihmal edilmemesi hususudur. Kararın sonucundan amaç, etkinlik ve verim derecesidir. Karar
verenin geleceği görme hususundaki imkânları sınırlı olduğu takdirde, karar, etkinlik ve verim
derecesinden kaybedecektir. Geleceği görme konusunda sınırlılık üç sebeple ortaya çıkabilir
İlk olarak, karar verenin geleceği görme, sezme hususundaki yetenekleri zayıf olabilir. İkinci
olarak, gelecek, sadece sezme ve yargılama ile değil, fakat bilimsel araştırma, yöntem ve
araçlardan yararlanma yoluyla da öngörülebilir. Bu imkânlar yoksa tahminlerde hatalar ortaya
çıkar. Üçüncü olarak, kararların teorik ve uygulama yönlerine de işaret etmek gerekir. Bu
niteliği bakımından karar, bir tasarıdan başka bir şey değildir. Kararın gerçek değeri,
uygulanmasından yani sonuçların elde edilmesine aracılık etmesinden sonra ortaya çıkar.
Uygulama ise, belirli şartları ve imkânları içinde oluşur. Uygulama uzun bir süre aldığı
takdirde, karar verirken tahmin olunan uygulama şartlarında değişiklik meydana gelmiş
olması ihtimali artar. Öte yandan kararın rasyonel olması esastır. Bu sebeple, bir karara iyi
karar ya da kötü karar demek uygun değildir. Kararlar geleceğe yöneliktir. Gelecek ise
belirsizdir ve ortaya çıkacak risk açıktır. İçinde bulunan dinamik ortamda, amacın
gerçekleşmesine uygunluk gösteren davranış biçiminin ne olabileceğine ilişkin yargının,
gelecekte ne ölçüde geçerliliğini koruyacağı bilinmemektedir. Geçmişin benzer konularında
uygulanan karar verme yöntem ve tekniklerinin, geleceğin belirsizlik gösteren sorunlara
uygulamanın bu riski ne derece ortadan kaldıracağı da bilinmemektedir.

1.3.1. İyi Kararın Özellikleri
Karar, birey ve toplum hayatında çok önemli olduğuna göre, kararın kendisini
değerlendirme, iyi olup olmadığına karar verme büyük önem taşır. Karar, bir iş yapmak, bir
çalışmada bulunmak, bir amaca ulaşmak için verilir. Kararlar bu nedene dayalı olarak
verildiğine göre iyi olup olmaması, sorunları hangi ölçüde çözümlediğine bağlı olacaktır.
Ancak, gerçek sonuçları almak karar-uyguladıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ayrıca, kararın
kimin veya neyin faydasına hizmet ettiğinde önemli bir faktördür. Etkin bir karar yaptığı etki
sonucu olarak arzulanan bir sonuç meydana getiren karardır. Kararın uygulanması sonunda
istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Bunu kararın maliyeti olarak ele almak gerekir. Yani
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kararın iyilik derecesini, sadece isabet derecesi ile değil, yüklenen toplam maliyetlerin
derecesi ile de, yani rasyonellik derecesi ile ölçmek gerekir. Zira bir yönetici için “kararın
maliyet yaratmaması”, kararı etkin kılarken, kimisi için “hızlı alınması”, kimisi içinde
“orijinal olması” kararları iyi olarak nitelendirilebilir. İyi kavramı kişiye göre, yere göre,
zamana göre, konuya göre değişebilir. Bir kararın kaliteli karar olması hedefe ulaştıran karar
olmasıdır. Kararın İyiliği=f(Etkililik, Verimlilik, Uygulanabilirlik, Zamanlama, Öngörü)
fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Bunun da temel şartları aşağıda Şekil 3 de görülmektedir.
Bunların her birinin, tanımı ölçüsünde gerçekleşmesi ile kararın iyiliği oluşacak ve karar,
amaca ulaştıracak karar olacaktır. Şekilde verilen her bir faktör, kararın kalitesini artırabilir
veya azaltabilir(İmrek).

1.3.1.1. Etkililik
Kararların etkinliği istenen sonuçların sağlanmasıyla ilgilidir. Arzulanan sonuçlara
ulaşma kararın etkinliğini belirler. Verilen karar söz konusu olayı çözücü bir nitelikte
olmalıdır; sonuçta bizi tedirgin edebilecek hususlar ortadan kalkmış olmalıdır. Sorun
karşımıza tekrar tekrar gelmemelidir. Bu amaçla karar verirken gerektiğinde referanslara
başvurmak etkililiği artıracaktır. Örneğin sağlıkta referans, doktordur, deneyimlerimiz veya
çevremiz değil. Kişisel hayatlarında insanlar, kişisel problemleri ile ilgili kararlarını bile
kendileri kolayca veremezler ve güvendikleri ve inandıkları kimselerin görüş ve tavsiyelerini
alma gereğini duyarlar.

Zamanlama
Öngörü

Verimlilik

Uygulama
Kararın
Kalitesi

Etkililik

Şekil 3. Kararın İyiliğini Belirleyen Faktörler

1.3.1.2. Verimlilik
Kaynakların yetersiz olması durumunda verilen kararlar işletme için her zaman en iyi
karar olmayabilir. Verilen her bir karar nihayetinde alternatif maliyetler doğurur. Buda kararın
verimliliğini ifade eder. Karar çeşitli seçeneklerden en uygun olduğu sanılanların seçimini
ifade ettiğine göre olumsuz yönden ele alındığında, kötülerin en iyisi olan alternatifin tercih
edilmiş olduğunu da belirtir. Gerçekten sözkonusu olabilecek çeşitli amaçlar ile bunlara
ulaştırabilecek çeşitli araçların faydaları olduğu gibi mahzurları da vardır ve karar verme
faaliyeti sırasında her amaç ve aracın fayda ve mahzurları karşılaştırılır ve sonunda içlerinden
en uygun görülen üzerinde karar kılınır. Tercih edilmiş bulunan hareket biçimi, aslında,
faydaları ile mahzurları arasındaki fark en çok olandır. Bu hareket tarzını seçmekle, bütün
diğer seçeneklerin mahzurlarını olduğu gibi faydalarını da yok etmiş ve söz edilen
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faydalardan vazgeçilmiş olunmaktadır. Bu vazgeçmede, şüphesiz bir kayıp (alternatif maliyet)
olarak ortaya çıkmaktadır. Gerek kararın verilmesi, gerek uygulanmasında yüklenilen
maliyetlerin, elde edilecek sonuçtan fazla olmaması gerekir. Her kararın bir maliyeti vardır.
Bu maliyet maddi ya da psikolojik olabilir. Karar veren kişi bu karar sonucu bir maliyetin
olacağı öngörüsünü yapabilmelidir. Bu da rasyonel olma anlamına gelir. Rasyonel davranış
her kararın bir maliyetinin olduğunu kabul etme ve bunu öngörebilmedir. Ortaya çıkabilecek
her türlü maliyetin öngörülen düzeyde tutulması gerekir. Bu kabulden sonra, kararın faturası
öngörülen maliyeti aşmıyorsa kararın verimliliğinden bahsedebiliriz. Aksi halde maliyet
aşılacak yani verim düşecek dolayısıyla kararın iyiliği azalacaktır. Tasarruf edeceğim diye eve
günlük gazete almama kararı size aylık bir meblağ kazandıracaktır ancak kadın köşesini
okuyan eşinizin, bulmacaları çözen babanızın, spor sayfasını okuyan oğlunuzun şikâyetleri
sizi canınızdan bezdirebilir. Bir maliyeti kurtarırken daha büyük bir maliyetle
karşılaşabilirsiniz. 'Ben bu maliyete de göğüs gererim' diyebiliyorsanız kararınız verimlidir.
Zira tüm maliyeti baştan öngörüyorsunuz demektir (İmrek, 2000).

1.3.1.3. Öngörü
Öngörü, verilecek kararla ilgili uzun dönemli beklentilerin dikkate alınması ile en
fazla yararlar sağlayacak olan durumun belirlenmesi için yapılan sistematik çalışmalar
bütünüdür. Karar verme faaliyeti geleceğe yöneliktir ve tahmine dayanır. Karar geleceğe
dönük bir hareket biçimi ve davranış ile ilgili bir irade açıklamasıdır. Karar, harekete geçme
ve amacın gerçekleşmesi aşamaları araştırma, kararın çeşit ve niteliğine göre değişen bir
zaman aralığı girer. Olağanüstü durumlar hariç, şahısların ve kurumların normal gidişinde,
gerek kararın verilmesi, gerek yürütülmesine geçiş, gerekse yürütme aşaması oldukça uzun
bir zaman aralığı içinde cereyan eder. Karar verilirken yani çeşitli seçenekler ve bunların
meydana getirmesi beklenen, arzulanan ve arzulanmayan sonuçlan karşılaştırılırken uygulama
aşaması sırasında, hüküm sürecek şartların öngörülmesine çalışılır ve hareket şekli tahmin
edilen bu şartlar altında amaca en kısa yollardan ulaştıracak biçimde seçilir. Oysa bilindiği
gibi hayat devamlı bir akış halindedir ve söz konusu şartlar er geç değişecektir. Eğer değişen
bu şartlar uygulama aşamasını etkileyebilecek bir anda meydana gelirse, amaca ulaşma
niteliği tehlikeye düşebileceği gibi ilave araç ve harcamalara başvurma zorunluluğu ortaya
çıkabilir ki, bu da kararın verimliliğini düşürür. Öngörü beraberinde planlamayı da gerektirir.
Karar bir tür plandır ve geleceği görebilmeye dayanır.

1.3.1.4. Zamanlama
Bundan amaç, bir sorunu çözme, ya da bir hedefe ulaşmak söz konusu olduğu
hallerde, harekete geçmenin ve bunun için de geçerli olan kararın zamanının iyi seçilmesidir.
Zamanında alınmamış bir karar, etkililiği azaltacaktır. Bu nedenle karar, gereken ya da o iş
için ayrılan sürenin içinde alınmış olmalıdır. 'İyi yönetici hızlı karar verir' yaklaşımı, yetersiz
bir yaklaşımdır. Önemli olan kararın gereken süre içinde verilmesi, kararın zorunlu sebepler
dışında geciktirilmemesidir. Arkadaşını şikâyete gelen bir elemana 'Konuyu inceleyelim'
demek beceriksiz-kötü yönetici olmak demek değildir. Her karar bir zaman gerektirir; kimisi
o zamanı tam kullanır, kimisi daha az kullanır. Bu yöneticinin inisiyatifinde bir konudur.
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Üzerinize hızla gelen araçtan kaçmak için direksiyonu hızla kırma kararı verme ile yönetsel,
politik, askeri kararlan vermek, farklı şeylerdir. Tabi ki bazı kararların gecikmeye tahammülü
yoktur. Ancak saniyelerle de olsa bir karar süresi her zaman vardır. İşletmeye yeni CNC
tezgâhı alma kararını üç saniyede vermeniz gerekmez, ancak bir açık artırmada kaptırmak
istemediğiniz bir tablonun fiyatını artırmak için en azından 3-5 saniyeniz de olsa vardır.
Düşme durumuna gelen bir savaş uçağı pilotu bile fırlatma koltuğu düğmesini ateşlemeden
önce yapacağı bir bir şey olup olmadığına bakar. Sonuç olarak, bu değişkenler kararın
kalitesini artırmakta veya azaltmaktadır.

1.3.1.5. Uygulama
Verilen kararların uygulanabilirliği de kararın iyiliğini ya da değerini arttırır veya
azaltır. Bu nedenle verilen kararların gerçekçiliği ve mevcut şartlara uygunluğu, kararın kabul
edilebilirliğini dolayısıyla uygulanabilirliğini artıracaktır. Sonuçlar bir maliyet oluşturduğuna
göre verilen kararın uygulanabilir olması zorunludur. Uygulamaya alınmayacak kararlar
alınmamalıdır. Uygulamada aksaklıklar görebilir ve kararı revize etme gereği hissedebilirsiniz
ancak karar veriliyorsa uygulanabilir olması ve uygulamaya alınması çok önemlidir.
Uygulanabilirlik kriteri son derece gerçekçi olmayı gerektirir. Kararın hızla verilmesi ve
uygulanması gerekir. Bu işlemler için gereken zaman aralığının gereğinden uzun tutulması
fırsatların kaçmasına, acele edilmesi yanlış sonuçlara sebep olur.
Bazı kimseler, kararın gerektirdiği zihinsel sentezi basarı ile yürüttükleri halde
uygulamaya geçiş azmini bir türlü kendilerinde bulamazlar. İşte, bu konuda bütün psikolojik
yeteneklerini yoğunlaştırma konusunda yeterli isteğe sahip olmayan bu kişiler, yükü
başkalarına aktarma yoluna giderler. Sonunda bu bir alışkanlık haline gelir. Bu kişiler kendi
başlarına iş başarma ve yönetici olma gücünü kaybederler. Bu yöneticilerden girişim yeteneği
zayıf olanlara, kararsız kimseler denir. Böyle bir tutum ve karaktere sahip olanlar iyi yönetici
olmadıkları gibi hızla karar vermeyi gerektiren yönetim durumunda kaldıkça bu işten
kaçınırlar veya yüzeysel kararlar alırlar. Kararın Verilmesi ve Uygulanması bir Zaman
Aralığını Gerektirir. Karar vermenin başlangıç aşamasından uygulamanın sonuna kadar geçen
zaman esnasında, kararın sübjektif unsuru olan güdüler ile objektif unsuru olan aşamalarda
önemli bir değişikliğin ortaya çıkmaması, kararın verimliliği ve yerindeliği bakımından
şarttır. Bu süre kısa olduğundan bu unsurların değişme ihtimali nispeten zayıf olacağından
karar tatminkâr olabilir. Buna karşılık, bu süre uzadığı oranda karardan beklenen etkinlik
azalacaktır.
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Uygulamalar
Karar Verme Yaklaşımları
Karar verme çeşitli seçenekler arasından birinin seçilmesi durumunda hangi sonuçların
ortaya çıkacağını düşünmektir. Sorun çözme ise gerçekleşen ile yapılması istenen arasındaki
farkı doğuran nedenleri bulmaya çalışmaktır. İkisinin ortak noktası içerdikleri düşünce
sürecidir. Sorunları çözerken başvurulan başlıca karar verme yaklaşımları şunlardır;
Geleneksel Tutucu Yaklaşım: Varolan durumu korumak, karar vermede alışkanlıklara
sıkı sıkıya sarılmaktır. Önyargılara dayanılır, gelişmelerden ve yeniliklerden uzak durulur,
alınacak kararlarda uyumsuzluk görülür, yetersizliklerle karşılaşılır.
Yetkiye Dayanma Yaklaşımı: Konusunda yetkin olan, otorite ya da uzmanlaşmış
kişilerden sağlanan bilgiler irdelenmeden, doğru kabul edilir. Büyük ölçüde güvenilir
kaynakları temel alır.
Gerçeği Algılama Yaklaşımı: Bu yönteme göre neden, bilmenin temel belirleyicisidir.
Bilimsel Yaklaşımı: Sorun çözümüne ilişkin geliştirilmiş bilimsel temellerin
kullanımına dayanır. Bilimsel yöntem sayesinde; karar verecek kişilerin kullanacağı ortak bir
dil oluşur, karar vermede kesin süreçler oluşur. Sezgi, duygu, alışkanlık gibi öznel öğelerin
yerini sistematik, nesnel ve denetlenebilir bir süreç alır.
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Uygulama Soruları
1)

Karar verirken hangi yaklaşıma başvurulmalıdır?

2)

İnsanda karar verme mekanizması nasıl işler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karar vermenin kavramsal olarak ne olduğunu ve karar verme mekanizmasının insan
kafasında nasıl işlediğini anlamaya çalıştık. Kararların kalitesi üzerinde duruldu. Verilen
kararların kalitesini belirleyen faktörleri gözden geçirmiş olduk. Karar vermede asıl olan,
verilecek kararın rasyonel olmasıdır. Bu sebeple, iyi karar ya da kötü karar deyimlerinden söz
edilmesi uygun değildi. Çünkü verilen kararlar geleceğe yöneliktir. Gelecek ise bir bakıma
belirsizdir. Bu durumda, özellikle yöneticinin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm
getirecek kararlarda ortaya çıkan risk açıktır. İçinde bulunan dinamik ortamda, amacın
gerçekleşmesine uygunluk gösteren davranış biçiminin ne olabileceğine ilişkin yargının,
gelecekte ne ölçüde geçerliliğini koruyacağı bilinmemektedir. Geçmişin benzer konularında
uygulanan karar verme yöntem ve tekniklerini, geleceğin belirsizlik gösteren sorunlara
uygulamanın bu riski ne derece ortadan kaldıracağı da bilinmemektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Endüstri mühendisleri olarak Karar vermenin mesleğinizdeki hayati önemini

nedir?
2.
Verdiğiniz kararlarda rasyonel mi yoksa sezgisel eğilimde mi olduğunuzu
düşünüyorsunuz?
3.

Çabuk karar vermek iyi karar vermek mi demektir?

4.

1.Kararın kalitesine etki eden faktörler nelerdir?

5.
Analitik düşünce, kesin ölçüm ve hesaplamaya dayanması nedeniyle "çok
kavşaklı bir makastaki trene" benzetilmektedir. Her şey çok iyi ve kesin planlanıp, organize
edilmiş olduğu halde yanlış makasa aktarıldığı takdirde tren istenmeyen hedeflere başarılı bir
biçimde yönelebilir. Doğru(x) Yanlış( )
6.
) Yanlış( )

Karar verme algılanan ihtiyaçlara özgü kasıtlı ve akılcı seçim yapmaktır. Doğru(

7.
) Yanlış( )

.Karar verme mekanizması tüm açıklığıyla ortaya konulmuş durumdadır. Doğru(

8.

Kararın kalitesine etki eden faktörler nelerdir?

9.

Kararın uygulanması karar verme sürecinin bir adımı mıdır, kritik ediniz?

10. Daha etkin, daha etkili, daha iyi karar vermek öğrenilebilecek bir şey midir?
Karar verirken aklımız bir bilgisayar gibi mi çalışıyor yoksa sezgilerimizle ve duygularımızla
mı karar veriyoruz? Hem aklımızı hem sezgilerimizi kullanıyorsak bunlardan hangisi daha
üstün? Hangisi daha güvenilir? Karar verme performansı nasıl artırılır?
11.

Kararın uygulanması karar verme sürecinin bir adımı mıdır kritik ediniz?
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2. KARAR VERME MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. KARAR VERME MODELLERİ
2.1. Karar Vermede Rasyonel ve Sezgisel Karar Modelleri
2.2. Rasyonel Karar Verme
2.2.1. Rasyonel Karar Verme Modeli
3.2.2. Rasyonel İnsan Modeli
2.2.3. Rasyonel Karar Vermenin Temel Varsayımları
2.2.4. Rasyonellik Varsayımlarının Geçerliliği
2.2.5. Sınırlı Rasyonellik
2.2.6. Bilişsel Kısıtlamaların Karar Verici Üzerindeki Etkisi
2.3. Sezgisel Karar Verme Modeli
2.3.1. Sezgisel kurallar
2.3.2. Sezgisel Programlama
2.4. Karar Vermenin Analitik ve Sezgisel Boyutlarının Dengelenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Karar Vermede Rasyonel mi yoksa Sezgisel Karar Modelleri mi yaygın
kullanılmaktadır?
2)

Rasyonellik Varsayımları Geçerliliğini yitiriyor mu?

3)

Sezgisel kurallar ne kadar geçerlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Karar Verme

Kazanım

Karar vermenin
anlayabilmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
önemini

elde
veya

Anlatım,
Soru-Cevap, Tartışma,

Karar verme süreci
Karar verme modelleri

Karar verme modelleri

Rasyonel karar vermenin ne
olduğunu
ve
sınırlı
rasyonelliği bilmektedir

Alıştırma ve
Örnek Olay,

Uygulama,

Kararların sezgisel
yönünü anlayıp, yanılgıların
farkında olmak
Bireysel Çalışma, Problem
Çözme,

Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Karar verme

•

Rasyonellik

•

Sınırlı rasyonellik

•

Sezgisel karar verme
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Giriş
Karar verme süreçlerinin hayatımızdaki yaygınlığına ve önemine rağmen sosyal yargı
ve karar verme literatürüne bakıldığında bütün sorulara cevap verebilecek tek bir kuramsal
modelin bulunmadığı görülmektedir (Goldstein ve Hogarth, 1997). Belki daha da ilginci,
insanların kendi verdikleri kararlara nasıl ulaştıklarına ilişkin olarak da kendilerine ait bir
modellerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, bireyler çoğu zaman kendi
verdikleri karara nasıl ulaştıkları konusunda bilgi sahibi değildirler, sonuçtan haberdardırlar
fakat mekanizma hakkında herhangi bir yorumları yoktur (Johnson-Laird ve Shafir, 1993).
Yargı, karar verme ve problem çözme gibi süreçlerle, davranışları tetikleyen diğer
bilişsel süreçler hala psikolojik olma özelliğini korumaktadır. Problemlerin çözüm sürelerinin
ya da doğruluklarının temel alındığı performans ölçümlerinde herhangi bir farklılığa işaret
eden kanıtların bulunmamasına karşın, olasılık problemleri çözülürken beynin sol ön
korteksinin, tümdengelimsel çıkarsamalar yapılırken de sağ arka bölümünün daha etkin
olduğu gözlenmiştir (Osherson, Perani, Cappa, Schnur, Grassi ve Fazio, 1998). Diğer bir
deyişle farklı problem yapılarında beynin farklı bölümleri çalışmakta ancak, bu farklılık
problemlerin daha iyi çözülüp çözülmediğine ilişkin bilgiler vermemektedir.
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2. KARAR VERME MODELLERİ
Gerek mühendisler gerek yöneticiler, tasarımı ve gerekli işlemlerin takibinin etkili
biçimde yapılmasında tecrübe, sezgi ve yargının, yetersiz kaldığını gün geçtikçe daha iyi
anlamışlardır. Bu nedenle modeller, karar vericinin rolünü yalnızca karar verme noktasına
taşıdıkları için tasarım ve çeşitli işlerin yerine getirilmesinde oldukça kullanışlı araçlardır.
Genel olarak insanların karar verme ve yargı üretme süreçlerini incelerken iki temel
model kullanılır. Bu iki ayrı temel modelden biri rasyonel karar modeli, diğeri ise sezgisel
modeldir.
1.
Rasyonel karar verme modeli olarak ifade edilen birinci model sayısal
(kantitatif- niceliksel) yapıda bir modeldir.
2.

Sezgisel karar verme modeli ise sözel (kalitatif- niteliksel) yapıda bir modeldir

Karar verirken izlediğimiz mantıksal yolu, bir şema üzerinde açıklayan pek çok
yaklaşım var. Rasyonel karar verme konusunda araştırmacılar birçok model oluşturmuşlar. Bu
yaklaşım rasyonel karar verme modeli üzerine kurulu analitik problem çözme yolu olarak
ifade edilir. Analitik model yöneticilerin üzerinde kontrolü olan girdiler veya karar
değişkenleri ve yöneticilerin ilgilendiği çıktılar arasındaki ilişkileri arar. Bu ilişkiler için
olabildiğince mantıklı sayısal tanımlar getirmeye çalışır. Bu iki adımın sonucunda, farklı
durumları değerlendirmek için kullanılabilecek bir model ortaya çıkar. Kullanılan sezgisel
yöntem ise elbette bir modele veya bir programa indirgenemiyor; ama son yıllarda nasıl karar
verdiğimizi daha iyi anlamaya başladık. Sezgisel karar verme konusunda her geçen gün yeni
bilgiler öğreniyoruz.
Bu iki model arasında kullanılan metotlar ve temel alınan insani boyut açısından
büyük farklar vardır.
Niteliksel (Kalitatif) model temel olarak sezgi, yargı ve deneyime dayanır. Bilimden
çok sanat özelliği taşır. Davranışsal boyutlar öne çıkar. Bilimden çok sanat özelliği taşır.
Kalitatif Karar verme modeli genelde bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyolojinin
kesişimimdir. Bu model insanı esas alır. İnsanın karar verirken geçirdiği zihinsel ve psikolojik
evrelerle ilgilenir. Bu evrelere etki eden faktörleri ve faktörlerin etkilerini inceler.
Niceliksel (Kantitatif) model sayısal analize dayalı bir yaklaşımdır. Sayısal olgu ve
verilerden hareketle çalışma konusu olan probleme ilişkin modeller kurulmasını içerir. Bu
bakımdan analitik düşünmede ya da analizde modeller öne çıkar. Kantitatif Karar verme
modeli genelde matematik, istatistik ve mühendislik yaklaşımlarının kesişimidir. Birden çok
karar alternatifi olduğunda ve de birden çok kriter olduğunda bunların arasında en uygun
seçimin nasıl yapılacağı ile ilgilenir. Bu seçim için modeller ve yöntemler geliştirir. Kararın
hangi ortamlarda verildiğini, çevredeki belirsizliğin derecesi temel alır. İnsan faktörünü
minimuma indirir.
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2.1. Rasyonel Karar Verme
Genel tanım olarak, kararlarımızı tutarlı bir içsel mantık ve muhakemeye göre
verdiğimizde veya tutarlı bir şekilde hareket ettiğimizde “rasyonel” bir karar verdik deriz.
Rasyonalliğin bu tanımı tutarlılık ve mantığı içerisine alan bir tanımdır. Ekonomi gibi bilim
dallarında, geleneksel olarak insanlar rasyonel varlıklar olarak tanımlanmıştır. “Rasyonel” bir
insanın zihniyeti ve karar süreçleri her zaman tutarlı ve uyumlu matematiksel ve mantıksal
operatörler ve teorilerle modellenmeye çalışılmıştır. Bu modellerde insanlar karar vermeden
önce tüm alternatifleri ve bilgileri edinebilen, sonrasında bu alternatifler arasından optimum
seçimi yapabilen varlıklar olarak betimlenir. Bu modeller, bu işlemleri yapabilmesi için
doğası gereği, insan zihnini sınırsız işlem kapasitesine sahip ve komplike işlemler yapabilen
bir makine olarak düşünür.
Anlaşılacağı gibi klasik ekonomi düşüncesine göre insanlar rasyonel ekonomik karar
vericilerdir. Buna göre kişiler tüm alternatifleri sistematik bir şekilde değerlendirerek menfaat
ve karlarını maksimize edecek şekilde karar verirler. Bu model öngörücü ve karar vericilerin
nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen bir yaklaşımdır.
Akılcılıkta (en yüksek kazanç-en düşük maliyet) seçenekler arasından birini tercih
etmek gerekir. Rasyonel Politika, en yüksek sosyal kazanç sağlayan karar olmalıdır. Maliyeti
yararını aşan hiçbir karar kabul edilmemelidir.
Akılcılık (rasyonelite), batıda aydınlanma çağının ürünü olduğu için, genel olarak
kapitalizm ve endüstrileşme ile ilgisi vardır. Doğu toplumlarında durum daha farlıdır. Örneğin
ülkemizdeki insan, daha duygusaldır. Hareket tarzının gerekçelerini açıkla, hangi mantıkla
bunu seçtiğini yaz dediğin zaman, bunu ifade edemez. Ben bunu sevdim, der, içim kaynadı,
der. Bu rasyonel bir davranış değildir. Karaköy’de bir adamla sohbet ettiğin zaman, adam
hoşuna gittiyse, sattığı ürünü alırsın. Batılı öyle yapmaz. Dümdüz, buz gibi kapitalist
aktörlerdir. Bizdeki gibi sana çay ısmarlayan, muhabbet eden adam yok. ABD ye göre
Türkiyede duygusal boyutun artması gibi; İstanbul’dan Antep’e gittiğin zaman da bunun ciddi
bir şekilde arttığını hissedersin. Başka bir akıl çalışır orada. Daha az izah eder sana, malın
özelliklerini. Malı satan kişinin huyu suyuyla, o malı almaktan vazgeçebilir. Veya o malı
satan kişinin aile bağlarından dolayı, almayabilir.

2.1.1. Rasyonel Karar Verme Modeli
En çok referans gösterilen Simon’un Genel Karar Modeli ise Şekil 1’de görülmektedir
(Simon). Bu karar verme sürecinin aşamaları işe şu şekildedir;
Bilgi toplama: Karar vermeyi gerektiren koşullarının araştırılmasıdır. Bilgi toplama,
problem tanımlama ve fırsatları görme, analiz ve araştırma gibi konuları kapsar.
Tasarım: Olası seçeneklerin bulunması, geliştirilmesi, analizidir. Bu aşama çözümleri
formüle etme, alternatifler üretme, modelleme ve benzetim konularını içerir.
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Seçim: En uygun seçeneğin seçimidir. Bu aşama amaç maksimizasyonu, alternatif
seçimi, karar verme faliyetlerinden oluşur.
Uygulama: Kararları uygulamaya koyma, tüm paydaşların bilgilendirilmesi ve
iletişimin kurulmasıdır.
Bilgi toplama
Tasarım
Seçim

Uygulama

Problem ne?

Alternatifler neler?

Hangi alternatif seçilmeli?
Seçim Uygulanmalı mı?

Şekil 1. Simon’un Genel Karar Modeli (Simon, 1980)

2.1.2. Rasyonellik
Ekonomiyle ilgili varsayımlardan en önemlisi, insanın ekonomik tercihlerini yaparken
rasyonel davranmasıdır. Yani insanlar tüketici olarak faydalarını ve üretici olarak karlarını
maksimize etmeye çalışırlar. Bu davranış yani karı ve faydayı maksimize etme davranışı hiç
bir şart altında delinemez. Diğer bir ifadeyle insanlar kendi içlerinde çelişmezler. Bu olgu,
pazar ekonomisinde vazgeçilmez temel bir varsayımdır. Bu olgu doğrultusunda Sosyal Seçim
Teorisi araştırmacılarının en önemli çabası, insanların ekonomik alternatifler arasında nasıl
seçim yaptığını belirlemeye çalışmaktır. Bunu ifade edebilmek için akılcılık denilen rasyonel
davranış fikri üzerinde durulmaktadır.
Davranışın en iyilenmesi kavramının kökleri, ekonomik rasyonel adam varsayımından
hareket eden geleneksel ekonomi teorisine dayanır. Ekonomik rasyonel adamın, çevresi ile
ilgili yeterli ve açık olan bilgiye, amaçlara ulaştıracak olan araçlara sahip olduğu düşünülür.
Bu ideal koşullar altında yapılması gereken davranışı en iyileşecek şekilde olasılıkların
değerlendirilmesidir. Ayrıca ekonomik yaklaşım, karar vericinin değerlendirmesi gereken
çevrenin objektif bir çevre olduğunu varsaymaktadır. Objektif çevre modeli, örgütün kendisi
dışında, bağımsız bir dış çevre içinde bulunduğunu varsayar. Dolayısıyla, karar vericinin
yapması gereken, çevrede hazırda bulunan bu bilgilere ulaşmak, organize etmek ve hatasız
olarak değerlendirmektir. Burada tüketici faydasından yola çıkarak geliştirilen en önemli
varsayım rasyonelliktir. Bu teorik yapıda, rasyonellik, kişilerin kendi çıkarlarını korumaya
yönelik davranış olarak ele alınmıştır. Rasyonel davranış varsayımı karar verecek olan kişinin
kararları sonucu meydana gelecek olayları tam olarak bildiğini kabul etmektir. Bu durumda,
rasyonellik ek bir varsayım olarak tam bilgiyi içermek zorundadır. Tam bilgi ise, ancak ve
ancak belirli ortamlarda vardır. Kişi, karar verirken, kendi ortamını ve eyleminin oluşacağı
ortamı tam olarak algılayabilmektedir. Bu nedenle, verdiği karar sonucu ortaya çıkacak olan
sonuç kesindir.
34

Verilen kararların rasyonel olması, Şekil 2’de görüldüğü gibi, hem algılamanın hem
karar verme sürecinin hem de karar verici tercihlerinin rasyonel olmasını gerektirir. Bazen
problemi algılamadaki kısıtlar karar vericiyi rasyonel olmaktan uzaklaştırırken bazen de takip
edilen karar verme süreci karar vericiyi rasyonellikten uzaklaştırmaktadır. Bazı durumlarda
ise duygusal etkiler karar vericiyi rasyonel olmaktan uzaklaştırır. Son zamanlarda farklı
rasyonellik anlayış ve tarzlarının olduğu kabul edilmektedir.
Algılama
Rasyonel mi ?

Bilgi

Algılama
Tutum ve Davranışlar
Algılama rasyonel
mi?

Duygusal etkiler

Karar Verme Süreci

Seçim

Motivasyonlar

Tercihler

Tercihler
Rasyonel mi?

Şekil 2. Karar Verme Süreci ve Rasyonellik İlişkisi

2.1.3. Rasyonel Karar Vermenin Temel Varsayımları
Ekonomik teori, rasyonel insanı tanımlayıp üzerine modeller kurarken aşağıdaki
varsayımlarda bulunur (French, Camerer):
1. Karar verici, her alternatifi bilmektedir ve karar verirken hepsini göz önüne
almaktadır.
2. Karar verici, alternatifler arasında kesin tercihleri vardır yani herşeyi tercih
sırasına dizebilir.
3. Karar verici kendi faydasını maximize edecek tercihi yaparken gerekli her
hesaplamayı ve karmaşık ölçümleri yapabilecek kabiliyettedir.
4. Mantıksal olarak aynı tarife sahip alternatifler ve seçim kümeleri karar verici
için aynıdır.

2.1.4. Rasyonellik Varsayımlarının Geçerliliği
İnsanların rasyonel olarak seçim yapmasını engelleyen bazı hususlar vardır. Bu
engellerden ilki, sübjektif faktörlerdir. Bu faktörler ile ifade edilmek istenen insanların karar
vermelerinde değer yargılarının rol oynamasıdır. İnsan birçok çatışan ve çatışmayan alternatif
arasında en iyisini değil, kendisi için en uygun olanı seçer. Rasyonel seçim yapmayı
engelleyen ikinci faktör " batık maliyetler" meselesidir. Bu kavram, geçmişte verdiğimiz bir
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kararın şimdi ya da gelecekte bizi ve kararlarımızı bağlama ihtimali ve derecesini ifade eder.
Rasyonel seçimi engelleyen üçüncü faktör, önceden tahmin edilemeyen durumların ortaya
çıkmasıdır.
Kuşkusuz, etkin karar vermede, geçmişin görgü, bilgi ve tecrübesinden faydalanmak
normaldir. Ancak, yeterli olduğu ortaya sürülemez. Böylece karar vermede temel sorun,
geçmişten gelen bilgilerin, geleceğin belirsizlik gösteren şartlarına ne ölçüde uyum
sağlayacağı ve geçerlilik göstereceğidir. Kararın verildiği ortam ve zaman içinde bilimsel
karar verme metotlarınım ve tekniklerinin uygulanması ile karşılaşılan risk, belli oranda
giderilmiş olur. Sonunda seçilen davranış biçiminin, amacı sağlamadaki etkinliği artırılmış
olur. Bu sebeple verilen karar, rasyonel karar niteliğini kazanır.
Karar verme fonksiyonunun yerine getirilmesinde izlenen bilimsel yöntem ve
teknikler ve bunun sonunda seçilen davranış biçimi, yani rasyonel karar, önceden, geleceğin
belirsizlik ortamından belirlilik ortamına doğru yakınlaşmasını sağlar. Belirlilik ortamına ne
oranda yaklaşılmış ise, o oranda amaçların gerçekleşmesi sağlanmış olur. Sorun açıktır,
gelecek, geçmişin benzeri olarak ortaya çıkmamaktadır. Eğer gelecek geçmişin tekrarı
biçiminde gerçekleşmiş olsa idi, o zaman karar verme konusunun önemi bu kadar önemli
boyutlara varmayacak, sıradan ve alışılmış bir fonksiyon niteliğinde olacaktı.
İnsan gerçekten de her zaman ekonomik kararlar verirken rasyonel davranmaz. En
basit örnek mesela daha fazla faiz veren bir banka dururken insanlar niye daha düşük faiz
veren bankalara paralarını yatırırlar? Pek çok neden sıralanabilir; tanıdığı orada olduğu için ya
da evine çok yakındır. Ekonomi teorisi artık insanı sadece ekonomik parametreleri
değerlendirip faydasını veya karını maximize eden mucizevi bir makine olmadığını anlıyor.
Mesela bu konuda şu sorular cevap beklemektedir: reklamlar insanların karar verme
mekanizmalarını, tercihlerini değiştirerek ve bilgi sunarak etkileyen ekonomik bir aktivitedir,
bunu rasyonellikle nasıl bağdaştırmalıyız? İnsanlar alternatifler karşısında karar vericiler
olarak aynı bilgiye sahip olsalar bile karar verme konusunda aynı kabiliyete sahip değiller.
Yani herkes ekonomik düşünme konusunda aynı seviyede değil ve bunun modellenmesi bu
genelleme yapılamadığından dolayı gerçekten zor.
Bir kişinin rasyonel olup olmadığı, "İlgisiz alternatiflerden bağımsızlık", diye bilinen
şarta bağlıdır. Bu şart şunu söylüyor: "eğer daha çok alternatif içeren bir kümeden belli bir
şeyi tercih ediyorsanız ve bu tercihiniz daha az alternatif içeren başka bir kümeye de dahilse,
bu küçük kümede tercihiniz değişmez.". Biraz açacak olursak; bir kafeye gittiniz, baktınız bir
müzik kutusu var hemen yanaştınız ve şarkılar arasından bir tercih yapıyorsunuz, diyelim ki
100 şarkıdan seçtiğiniz "X şarkısı" olsun. Bir gün sonra yine aynı kafeye gittiniz ama baktınız
ki müzik kutusunda bir problem var. Eskiden olan 100 şarkının 50'si yok. Ama X şarkısı hala
duruyor. Rasyonel bir insansanız eğer, ilgisiz alternatiflerden bağımsızlık prensibine göre,
yine X şarkısını seçmelisiniz. Tabi bu çok ekonomik bir örnek değil ama prensibi açıklama
adına güzel bir örnek. Tabi ki bu örnekte de görülebileceği gibi, bu da oldukça kuvvetli bir
varsayım yani insan her zaman böyle bir prensibe göre hareket etmez yani ekonomik
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seçimlerinde bile bu prensip her zaman tutmaz. Kısacası rasyonellik mutlak olarak gerçekçi
olmayan bir varsayımdır(Akın).
Ekonomik teori rasyonel insanı tanımlarken “Karar vericinin, her alternatiften eşit
şekilde haberdardır ve karar verirken hepsini göz önüne almaktadır” varsayımında bulunur.
Bunun ne kadar doğru olduğu günlük hayata bakarak değerlendirilebilir. Mesela bir şey
alacağımızda aklımızda olan ya da bildiğimiz yerleri düşünüp kendi tercihlerimiz
doğrultusunda (kalite, ucuz oluş, marka vs.) bir yeri seçip gideriz. Ama insan bu kararları
verirken bütün alternatifleri düşünmez genellikle. Yani bilmediği yerlere gitmeyi çok istemez,
ya da bütün alternatiflerden haberi yoktur. Bu her zaman başımıza gelir. Bir bilgisayar aldınız
diyelim, 1 hafta sonra bir arkadaşınız ayni bilgisayarı başka bir yerden biraz daha ucuz
alabileceğimizi söylediği zaman, bütün alternatiflerinizi bilmediğinizi veya göz önüne
almadığınızı anlarsınız. İlerleyen teknoloji, Internet ve taşımadaki gelişmeler bu problemi
azaltmış olsa da tamamen ortadan kaldırması mümkün değildir.
Daha önce de örneğini verdiğimiz gibi, bu alternatifler tamamen bilinse bile insanın
karar verirken bunların hepsini gözönüne almasını ve rasyonel davranmasını engelleyecek
insani bazı özelliklere sahip olması (üşengeçlik, umursamamak ve belki de bizzat kendinizde
gözlemleyebileceğiniz başka özellikler) bu varsayımın her zaman istisnasının
bulunabileceğini göstermektedir.
Ekonomik teorinin diğer bir varsayımı: “Karar verici, alternatifler arasında kesin
tercihlere sahiptir yani herşeyi tercih sırasına dizebilir.” İnsanın davranışlarını modellemeye
çalışan ekonomi bilimi, her zaman insanın çok da indirgenemeyecek bazı özelliklerini bazı
basitleştirmelerle modellemeye çalışır. Mesela insanların fayda fonksiyonları vardır, insanın
herşey üzerinde çok açık tercihleri vardır. Bu ikinci varsayım çok da gerçekçi değil. Yani
sunulan her mal, herşey karşılıklı olarak tercih sırasına dizilebilir ve bu tercihler değişmez.
İnsan herşeyi kendi içinde sıraya koyamayacağı gibi bu tercihler zamanla değişime de
uğrayabilir.
Ekonomik teorinin başka bir varsayımı: “Karar verici kendi faydasını maximize
edecek tercihi yaparken gerekli her hesaplamayı ve karmaşık ölçümleri yapabilecek
yetenektedir. Bu nokta da biraz insanın şahsiyeti, kişiliğiyle alakalı olarak değişime
uğrayabilir. Herkes aynı zekâ seviyesinde herkes aynı matematik kullanma kapasitesinde
değildir. Bu ne bir üstünlük ne de bir eksikliktir ama bu gerçeği gözardı etmemek gerekir. Ya
da rasyonel olma noktasında herkes aynı çabayı sarfetmez. Bunlar kişiden kişiye göre değişir.
“Mantıksal olarak ayni tarife sahip alternatifler ve secim kümeleri karar verici için aynıdır.”
Bu varsayımın tutmadığını Kahneman göstermiştir.

2.1.5. Sınırlı Rasyonellik
Rasyonellik boyutunun karşıtını oluşturacak biçimde ele alan bir yaklaşım da "sınırlı
rasyonellik" kuramıdır (March ve Simon, 1958) Burada, yöneticilerin karar sürecinde fazla
analize yer vermeden, optimumu yakalamak yerine "tatmin edici" bir düzey ile yetindikleri,
sağduyu ağırlıklı, içten gelen ve ihtiyari bir süreç uyguladıkları ileri sürülmektedir. Aslında,
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karar sürecinde ele alınan problemlerin karmaşıklığı ve boyutları itibariyle de bu yaklaşım
kaçınılmaz olmaktadır. Karar verme sürecindeki aşırı rasyonellik ve optimizasyon baskısı
etkisiz veya ertelenmiş kararlara neden olabilmektedir (Peters ve Waterman,1987).
Sosyal hayatta ve iş ortamında; rasyonel karar verme modeli tam olarak
uygulanamamaktadır. Bunun nedeni, karar verenlerin tüm bilgilere sahip olamaması ve
bunları tam olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum “Sınırlı Rasyonellik”
olarak tanımlanmaktadır. Sınırlı rasyonellik, yeterli tatmin esasına dayanır ve yeteri kadar iyi
çözüm bulduğunda, o çözümü kabul eder. Ancak son zamanlarda özellikle oyun teorisi ve
seçim teorisyenleri, insanın rasyonel olduğu varsayımını gevşetmeye ve sınırlı rasyonellik
altında ekonomik düşüncelerin nasıl modellenebileceği üzerine araştırmalar yapmaya
başlamışlardır. Bu konu üzerinde durulmasının sebebi de "mükemmel rasyonel adam"
paradigmasının artık tatmin edici olmadığıdır.
Sınırlı rasyonellik, karar vermede ilgili bilginin işlenmesi ve yorumlanmasında karar
vericiler tarafından deneyimlenen sınırları ifade etmektedir. Kararlar, karar vericilerin bilişsel
süreçlerini zorlayıcı faaliyetlerde bulunmalarını gerektirir. Karar vericilere, amaçlarına
ulaşmak için gerekli olan alternatifler önceden verilmediğinde, bu alternatiflerin geliştirilmesi
sürecine ihtiyaç duyulur. Ancak, karar vericinin sınırlı zihinsel kapasitesi, tüm alternatiflerin
değerlendirmesinde engel teşkil eder. İnsan beyni aynı anda en fazla sekiz veriye
odaklanabilmekte ve karar vermede temel olan olasılıkların hesaplanmasında, özellikle iki
veya daha fazla olasılığın birleştirilmesinde, sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlar, alternatiflerin
gelecekteki sonuçlarının tahminine de etki eder. Dolayısı ile karar vericiler amaçlarına
ulaşmak için sezgisel kısa yollara başvururlar. Bu kısayollar, karar verme sürecinde gerekli
bilginin araştırılmasına da etki eder. Karar vermede, mevcut bilginin ötesine geçme amaçlı
bilgi arayışının sonlandırılmasına, yeterli olana razı olma denir. En iyileme yerine yeterli
olana razı olma, saman yığını içerisinde en keskin iğne yerine dikmek için yeterince keskin
olanın aranmasına benzetilebilir. Razı olunan yeterli bilgi seviyesi, çevresel koşullar ve
bireylerin alandaki deneyimleri tarafından etkilenir. Yeterli olana razı olma süreci, karar
vericilerin ön yargılara açık olmasına neden olur. Sonuç olarak, karar vericiler en iyi yerine
yeterli olan çözüme razı olmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, insan davranışı niyet olarak
rasyonelliği amaçlasa da ancak sınırlı olarak buna ulaşabilir. Sekil 1’de görüldüğü üzere karar
verici pek çok yönden kısıtlanır;
− Bilgi kısıtları; rasyonel karar verici gerekli bilgiden yoksun olabilir veya
doğru olmayan bilgiden hareketle eyleme geçebilir.
− Zaman ve maliyet kısıtları; zaman ve maliyet kısıtları rasyonel karar vericinin
araştırabileceği olası eylem alternatiflerinin sayısını kısıtlayabilir.
− Bilişsel sınırlar; karmaşık problemlerin formüle edilmesi ve çözülmesinde
insan beyninin kapasitesi sınırlıdır. Bu bilişsel sınırlar karar vericinin gerçek dünya ile
bas edebilmesi için ilgili durumların basitleştirilmiş modellerinin yapılandırmasını
gerektirir.
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Amaçlar
Rekabetle
İlgili Bilgi

Eksik Bilgi
Zaman ve Maliyet
Sınırları

Çevreyle İlgili
Bilgi

Bilişsel Sınırlar
Rasyonel
Karar
Verici

Teknik Bilgi

Yeterli Olana
Razı Kararlar

Yönetimsel
Deneyim

Sekil 3. Karar Vericinin Kısıtları(Harrison ve Pelletier)
Ekonomik teoriye göre insan belli bir düşünme prosesinden sonra şu üç soruya cevap
arayarak alternatifler arasından birisini seçmeye çalışan bir kişidir. Sorular şunlar: Elimde
neler var? İstediğim şey ne? Elimde olanlar dahilinde ve isteklerim doğrultusunda en iyi
alternatif hangisi? Bunun altında şöyle bir varsayım var. "İnsan belli iki şeyi tercih sırasına
koyabiliyorsa, hiçbir koşul altında bu tercih sırası değişmez". Ama bu aslında çok da gerçekçi
bir varsayım değil, mesela, TV de bir film varken diğer kanaldaki maçı hiçbir zaman tercih
etmediğinizi düşünelim. Yani filmi her zaman maça tercih ediyorsunuz. Ama arkadaşlarınızın
olduğu bir ortamda çok büyük bir ihtimalle maçı filme siz de gönüllü olarak tercih edersiniz.
Kısacası insanın tercihleri her zaman ve her koşulda aynı kalıyor varsayımının baştan
gerçekçi olmadığı ortada.
Çoğu insan, en azından bazı minimum standartları sağlayacak seçim süreçlerini
düşünür; Koltuğu olmayan bir arabayı kimsenin almak istememesi gibi. Veya rengi
konusunda istekler olabilir. Kararlar ‘en iyi’ olmak zorunda değildir ama en azından bazı
istekler karşılanmalıdır. Bazı zamanlarda da karar verme aşamasında tüm isteklerimizi göz
önüne alamayız. Unuttuklarımız olur, ya da çok fazla düşünmek için zaman harcamak
istemeyebiliriz. Biz kendi yeteneklerimiz doğrultusunda sınırlanmış oluruz. Bununda ötesinde
manava gittiğimizde hangi elmayı almamız gerektiği, hangisinin en iyisi olduğunu düşünmek
için zaman harcamak istemeyiz. Yaptığımızı seçimler bizim yeteneklerimizle ve fiziki
gerçeklerle doğru orantılıdır. 1958’de Simon ve March organizasyonları tarif eden ve
organizasyonel karar vermeyi anlatan bir kitap yazdılar ve Simon’un yaklaşımı davranışsal
karar araştırma okullarının doğmasına neden oldu. Karar vermede sürecin gidişatı anlaşılmaya
çalışılır, hafıza ve dikkatin dağıtımı, bilgileri birleştirmede ve strateji oluşturmada önem
kazanır. Örneğin Kasparov bilgisayar ile satranç oynarken, bilgisayarın sonraki hamlelerini
düşünür. Kasparov satranç tahtasında şu maddeleri dikkate almaktadır. 1-her olasılığı tanımla,
2-Her alternatifin sonucunu değerlendirme, 3-Her çıktının olma ihtimalinin değerlendirilmesi,
4-Kural tabanlı ya da değer sistemlerinin kullanılarak en iyi alternatifin hesaplanması, 5Seçtiğin alternatife göre oyna. Bu maddelerin her birine aşağıdaki eleştiriler yapılmaktadır;
Bu oldukça zordur. Çünkü önceden görebilmek ve her ihtimali düşünmek imkânsızdır.
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− Yapılan hamlenin ne getireceği belli olmayabilir. Sonradan pişmanlık verebilir.
− İnsanların olasılıkları görmesi zordur ve sonuç bir sorun olabilir
− Beklenmedik bir sorun çıkabilir.
− Her zaman devam etmeme şansı vardır.

2.1.6. Bilişsel Kısıtlamaların Karar Verici Üzerindeki Etkisi
Tüm bu varsayımlardan ortaya çıkan sonuç rasyonel karar verici ile sınırlı rasyonel
karar verici olarak ifade edilebilecek bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu iki farklı karar verici
tipi şematik olarak Şekil 4’teki şekilde karar verip eyleme geçmektedirler. Her ikisinde de
aynı karar verme süreci takip edilmektedir. Klasik karar vermede daha çok belirlilik ve
optimizasyon göze çarparken, sınırlı rasyonel karar vermede belirsizlik ve kabul edilebilir
çözüm üzerinde vurgu yapılmaktadır.
Sınırlı Rasyonel Karar Verici

Rasyonel Karar Verici
1.
2.
3.
4.

Açıkça tanımlanmış problem
Olası seçenekler ve onların
sonuçları bilinmekte
En iyi alternatifin Seçimi
Eylem

1.
Bilişsel Kısıtlamalar
Sınırlı Rasyonellik

2.
3.
4.

Problem
açıkça
tanımlanmamakta
Olası tüm seçenekler ve
sonuçları kısmen bilinmekte
Tatmin edici alternatifin seçimi
Eylem

Şekil 4. Bilişsel Kısıtlamaların Karar Verici Üzerindeki Etkisi
Bireyler en iyi kararı değil, kendilerini tatmin edecek kararları verirler. Bireyler
alternatiflerin sonuçlarının ne olacağını tam olarak bilemezler. Buna göre, karar vericiler
ulaşabildikleri, elde edebildikleri tüm alternatifleri değerlendirerek kendi ihtiyaçlarını tatmin
eden alternatifi seçerler. Kişilerin tatmin olması, en iyi kararın alınmasından daha kolay ve
daha istenir bir durumdur. Karar vericiler geçmiş dönemdeki deneyimlerinden yararlanarak ve
deneme-yanılma yoluyla karar verirler. Sonuç olarak ekonomide bireylerin hepsinin aynı
desende davrandığı, nihayet hepsinin rasyonel olduğu varsayımı vardır. Oysa bu doğru
değildir. Olsaydı, psikoloji bilimi olmazdı. Kiminin hoşgörüsü var, kiminin asabi hali. Yani
çoğu kimse farklı davranış kalıplarına sahiptir. Kahneman de bu farklılığı gözeterek deneysel
incelemelerde bulunmuştur.
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Tablo 1 Sınırlı Rasyonelliğin Özellikleri
• Ekonomi alanında Nobel ödülü alan Herbert Simon tarafından yapılan
rasyonellik eleştirilerinin temelinde insan zihninin rasyonel modellere ne kadar uyduğu
sorusu yatmaktadır.
• Simon’a göre rasyonellik matematiksel değil psikolojik bir kavramdır ve
ekonomik davranışı anlamak için bakış açısının daha da psikolojik bir hale getirilmesi
gerekir.
• Bu kurama göre insanların ekonomik davranışları, kazancı en üst seviyeye
çıkarırken, kayıpları en alt düzeye indirmeyi amaçlar. Daha da önemlisi mikro ekonomik
davranışları (örneğin tüketici davranışlarını) açıklamak için bu matematiksel kuram
yeterlidir. Bilişsel yapıyı, limitleri olmayan ya da çok geniş ve yanılgısız bir güç olarak
düşünmek ve karar verme modellerini bu yaklaşıma uygun olarak kavramlaştırmak
adaptif insan davranışını açıklamak için pek de uygun görünmemektedir.
• Simon’a göre insan her zaman “en iyi” seçeneğe ulaşmak için uğraşmaz, “iyi”
çoğu zaman yeterlidir.
• Karar vericinin alternatifler hakkında tam bilgiye sahip olduğu, alternatifin
sonuçları hakkında tam bir bilgiye ulaşabildiği, bu sonuçlara uygun olarak net bir tercih
ortaya koyabileceği ve alternatiflerin sonuçlarını karşılaştırabileceğinin varsayılması
gerçek yaşamla uyuşmamaktadır.
• Karar alıcıların rasyonel-ekonomik karar modelinden ziyade insan zihninin
kısıtlı hesap yapma kapasitesi, sorunun karmaşıklığı ve belirsizliği, gerekli bilgiye tam
olarak ulaşılamaması ve bu bilginin zamanında bulunamaması nedeni ile karar verici
çeşitli kısıtlayıcı faktörlerin etkisi altındadır.
• Sınırlı rasyonellik olarak adlandırılan bu durumda karar vericinin kararının en
rasyonel seçenekten ziyade en tatminkâr seçenek üzerinde oluştuğu varsayılır
• Sosyal hayatta ve iş ortamında; rasyonel karar verme modeli tam olarak
uygulanamamaktadır. Bunun nedeni, karar verenlerin tüm bilgilere sahip olamaması ve
eksiksiz bir değerlendirme yapamamalarıdır.
• Bu durum “Sınırlı Rasyonellik” olarak tanımlanmaktadır. Sınırlı rasyonellik,
yeterli tatmin esasına dayanır ve yeteri kadar iyi çözüm bulduğunda, o çözümü kabul
eder. Konu üzerinde durulmasının sebebi "mükemmel rasyonel adam" paradigmasının
artık tatmin edici olmadığıdır.
• Bireyler eylemlerinin çok küçük bir kısmında rasyonel seçimlerde bulunurken,
çoğunluğunda duygularından etkilenmekte ve irrasyonel seçimlerde bulunmaktadırlar.
Kişilerin tüm alternatifleri değerlendirme ve davranışsal hiçbir etki altında olmaksızın
maksimum fayda sağlayan seçenekte karar kılmaları imkânsızdır
• Gerçekte, insan beyni yaratılış olarak sınırsız bir zihin kapasitesine ve işlem
yeteneğine sahip değildir. Her durumda tutarlı ve uyumlu hareket etmezler. Bu kavram
“sınırlanmış rasyonellik” olarak bilinir.
• Kararlar ‘en iyi’ olmak zorunda değildir ama en azından bazı istekler
karşılanmalı.
• Çoğu insan, en azından bazı minimum standartları sağlayacak seçimleri
düşünür; koltuğu olmayan bir arabayı almak istememe gibi. Veya renk tercihi olabilir
• Bazen karar verme aşamasında tüm isteklerimizi göz önüne alamayız;
unuttuklarımız olur, ya da çok fazla düşünmek için zaman harcamak istemeyebiliriz.
• Biz kendi yeteneklerimiz doğrultusunda sınırlanmış oluruz. Bununda ötesinde
yaptığımızı seçimler bizim yeteneklerimizle ve fiziki gerçeklerle doğru orantılıdır.
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• Herbert Simon, Adam Smith’in rasyonel karar verme modelini eleştirerek
"Yönetsel karar modelini" geliştirmiştir. Simon'un "Yönetsel karar modeli", "rasyonelekonomik" modelin tersine öngörücü değil tanımlayıcı bir modeldir. Yönetsel modelde,
karar vericiler geçmiş dönemdeki deneyimlerinden yararlanarak ve deneme-yanılma
yoluyla karar verirler.
• Sınırlanmış rasyonellik iki temel bileşenden oluşur. İnsanlar sınırlı zihin
kapasitesine ve işlem yeteneğine sahiptirler. Herhangi bir konuda optimal seçeneği
bulmamız ve ona göre hareket etmemiz imkânsızdır.
• İnsanlar sürekli olarak çevreleriyle etkileşim içindedirler ve bu etkileşim
onların karar süreçleri ve davranışlarında çok büyük etki oluşturur. Bir insan tutarlı
davranmıyorsa, çevredeki bazı koşulların değişmiş olabileceğini göz önünde
bulundurmak gerekir.
• Simon bu iki bileşenin birbirini tamamladığını söyler ve her bir bileşeni
makasın birer bıçağına benzetir. Biri olmadan diğeri ise yaramaz.
• Sınırlanmış rasyonaliteye sahip insanlar, karar alabilmek ve bilgiyi
isleyebilmek için basitleştiren ve kısayollar sağlayan zihinsel yöntemler kullanırlar. Bu
yöntemlere buluşallıklar (heuristics) denir.
• Bireyler sınırlı rasyonellikte karar verirler. Bireyler en iyi kararı değil,
kendilerini tatmin edecek kararları verirler.
• Bireyler alternatiflerin sonuçlarının ne olacağını tam olarak bilemezler. Buna
göre, karar vericiler ulaşabildikleri, elde edebildikleri tüm alternatifleri değerlendirerek
kendi ihtiyaçlarını tatmin eden alternatifi seçerler. Kişilerin tatmin olması, en iyi kararın
verilmesinden daha kolay ve daha istenir bir durumdur.
• En iyi kararı vermenin bir diğer güçlüğü, alternatiflerin sınırlandırılmış
olmasıdır. Karar vericiler, önceden kabul edilmiş bir takım moral ve ahlaki kısıtlarla
sınırlandırılmışlardır. Örneğin, yalan söyleme konusunda getirilen sınırlamalar en iyi
kararın verilmesini önleyebilir.
Kısacası belirsizliğin sadece koşullardan değil, insan davranışlarından da
doğabileceğini göstermeye çalışmıştır. Böylece geleneksel öngörülebilir-fayda teorisi
geçerliliğini yitirmiştir. Ancak geleneksel belirsizlik durumunda karar verme teorisini
Kahneman ve Tversky prospect teorisiyle değiştirmeye çalışmıştır. Nitekim gerçekten bir
milyon liralık indirim için üç milyonluk benzin yakarak ucuz markete giden müşteri çoktur.

2.2. Sezgisel Karar Verme Modeli
Bütün kararlarımızı yukarıda anlatılan modele uyarak verecek olsak düşünmekten
başka bir iş yapamayan, sürekli hesap-kitap yapan, hiç yaşamayan insanlar oluruz herhâlde.
Allahtan aklımız sayısız değişkenleri bizim yerimize sezgisel olarak değerlendiriyor da her
gün defalarca karar verip uygulamamıza rağmen yorgunluktan perişan olmuyoruz. Yoksa her
kararımızı rasyonel bir süreçten geçirecek olsak, bir gün içinde aldığımız kararların
yorgunluğuyla akşama kalmaz sürmenaj oluruz.
Dünyaya gelirken on binlerce yıllık genetik mirası da beraberimizde getirdiğimiz için,
sezgilerimiz sayesinde kolayca karar verebiliyoruz. Hem de inanılmaz bir hızla. Hem
atalarımızdan aldığımız mirastan hem de kendi deneyimlerimizden oluşturduğumuz
sezgilerimiz sayesinde karar verebiliyor ve bu yolla hayatın karmaşık yapısıyla baş
edebiliyoruz. Üstelik sezgilerimizi çok sık kullandığımız için, karmaşık durumları, zor
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sorunları beynimizde oluşturduğumuz “kısa yollar” (heuristic) kullanarak çözebiliyoruz.
(Kahneman & Tversky). Bu kısa yollar sayesinde, karar anlarında, hiçbir mantık yürütmeden
çözüme ulaşıyoruz. Bu kısa yolları kullandıkça onlara daha fazla güveniyor ve kararlarımızı
daha süratli daha etkin alabiliyoruz. İnsanın, bir karar vermeden önce, sınırsız sayıdaki koşulu
ve seçeneği incelemeye, bütün hepsinin fayda-maliyet hesabını yapmaya zamanı yoktur.
Bırakın zamanı, çoğumuzun böyle bir hesap yapacak yetkinliği de yoktur. İnsan doğal olarak
deneyimleriyle oluşturduğu kısa yolları kullanır. Sezgisel karar vermezsek yaşayamayız. Bu
kısa yollar bize hayatı yaşanılır kılar. Örneğin, şirketimize bir pazarlama yöneticisi arıyorsak
“en iyi” üniversitelerden mezun olmuş kişileri tercih ederiz. Burada kullandığımız kısa yol,
“iyi üniversiteden mezun olanlar iyidir” kısa yoludur. “İyi arabayı Almanlar yapar” da buna
benzer bir kısa yoldur. Hepimizin oluşturduğu yüzlerce kısa yol var. Her gün bunları
kullanarak karar veriyoruz. Burada çok önemli bir soru gündeme geliyor:
Özellikle üzerinde durulacak konu, son yıllarda üzerinde birçok çalışma yapılan
sezgisel karar verme yöntemiyle rasyonel karar verme yöntemini nasıl birlikte
kullanabileceğimiz konusu. Hepimiz, her iki düşünce sisteminin olumlu yönlerini birleştirerek
karar verme gücümüzü, performansımızı artırabiliriz. En doğru karar verme yöntemi, sezgisel
ve rasyonel sistemleri doğru yerde, doğru zamanda kullanabilmek ve gerektiğinde her ikisini
birden kullanabilmeyi öğrenmektir. Bazı insanlar daha fazla mantıkla karar verirken bazıları
sezgilerinden daha fazla yararlanıyorlar. Burada bize düşen hangi sistemi hangi durumlarda
kullanacağımızın farkında olmak ve her ikisinin de zayıf yönlerini bilerek, güçlü taraflarından
yararlanabilmektir. Mesela ben araştırma yaptığım müşterilerim arasında her iki yöntemi
birleştirebilen yöneticilere ve patronlara rastlıyorum: Üzerinde araştırma yapılan konu
hakkında bütün verilerin olumlu olduğu durumlarda bile "Burada beni rahatsız eden ama
açıklayamadığım bir şeyler var. Ben bu alana yatırım yapmayacağım." diyerek kararlarını
sezgileriyle verebilen girişimciler var. Karar verirken gerektiğinde uzmanlara danışmak,
sistematik davranıp rasyonel yoldan gitmek ama gerektiğinde de hiç korkmadan sezgilerimize
güvenmek, iç sesimizi dinlemek durumundayız. Hangi alanlarda mantığımıza
güveneceğimizi; hangi durumlarda sezgilerimize başvurabileceğimizi bilsek ne iyi olurdu
değil mi?
Hayatımızda aldığımız kararlar, üniversite sınavlarındaki dört cevaptan doğru olanı
bulmak kadar kolay değil. Hayatın karşımıza çıkardığı her problemin birden fazla doğru
cevabı olduğu gibi bir sürü de yanlış cevabı var. Bir markanın reklamını yapmak için onlarca
doğru yol olduğu gibi sayısız yanlış yol olabilir. Hiç bir cevabın mutlak doğru olmadığı
sorularla karşılaşıyoruz her gün. Ama aklımız sanki tek bir doğru varmış gibi şartlanmış
durumda. Hem özel hem de iş hayatımızda karşılaştığımız bütün sorunlar böyledir. Tek bir
doğru yoktur.

2.2.1. Sezgisel Kurallar
Sezgisel kurallar, sezgi, tecrübe ve karşılaştırma yoluyla geliştirilmiş kuralladır. Bu
kurallar bir sistemin bağıntılarını ya da sistemin bir dizaynını ifade etmezler. Onlar bir
sistemin nasıl işletebileceğinin esasını tanımlarlar. Sezgisel kurallar her zaman optimum ya da
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en iyi sonuca ulaşmak durumunda değildir. Sezgisel, basit seviye istatistik hesabı ortalama
fiyat bulmadan daha çok kişiye özeldir. Bir bireyin yılardır oluşturduğu tecrübesinde vücut
bulmuş, zihninde saklıdır. Bunlar daha çok hayatın gerçek kurallarıdır. Örneğin, aşağıdaki
sezgisel kuralları gözden geçirelim:
− Patronundan morali bozukken zam isteme,
− Mesai başlama ve bitiş saatlerinde K-5 karayolunu kullanma,
− Enflasyondan zarar görmemek için Döviz al,
− Saat 14.00’ten sonra kanal tedavisi için gelen dişinden şikâyetçi hastayı
programa alma,
− Tahmini kar oranı %30’un altında olan hiçbir yeni projenin savunucusu olma
Bunları çoğaltmak mümkündür. Hayati önem taşıyan her durumda, yapılan uzman
sezginin kullanımını ve geliştirilmesini içerir. Bir örnek olarak polis dedektifliği mesleğini ele
alalım. Dedektif (komiser)konumuna gelmiş her kişi, hemen hemen aynı eğitimden geçmiş ve
benzeri deneyimleri geçirmiştir. Ancak bazı dedektifler; diğerlerine göre daha etkin bir
performans gösterirler. Bunlar uzmandır. Bu tür uzmanlar her meslekte performanslarıyla
meslektaşlarının arasından sıyrılır. Benzer bütün şekillerde bu başarının sırrı, bu kişilerin
birlikte çalıştıkları kişilerden farklı olarak, problemleri daha çabuk ve kolay, doğru
çözmelerine izin veren sezgiselleri geliştirmiş olmalarıdır. Birçok sezgisel kuralın genel
karakteristiği bir tür eleme ya da filtreye odaklanmış olmasıdır. Yani sezgisel kural gözden
geçirilen alternatiflerin sayısının azaltılmasında kullanılır. Bir uzman zamanla ve tecrübeyle
bazı yöntemlerin bir şekilde işe yaradığını, bazılarının da yaramadığını görür. Sonuç olarak,
daha iyi bir çözüm kaçırılacak bile olsa, daha az çekici olan alternatifler araştırmanın daha
başında elenir.

2.2.2. Sezgisel Programlama
Bir çözüm elde etmek üzere bir grup sezgisel kural kullanıldığında, bir sezgisel
programdan sözedilebilir. Sezgisel programlamayı kullanan bir kişi, öncelikle tatmin olma
fikrini kabul etmiştir. Özellikle en iyi çözümü aramayız bizim beklentilerimizi tatmin edecek
kabul edilebilir çözümü ararız. Böyle yapmamızın nedeni ya zamanımız yoktur, ya
kaynağımız yoktur, ya da en iyi sonucu bulmaya her zaman ihtiyacımız yoktur. Sezgisel
kurallar ve sezgisel programlama daha ziyade kabul edilebilir çözümler elde etmekte
kullanılır. Yinede sezgisel yaklaşımı, optimizasyon metotlarının (en iyi çözümlere
ulaşamadığımız yada) daha az etkin olduğunun ispatlandığı durumlarda kullanabiliriz. Şimdi
sezgisel programlamayı nerede kullanıp nerede kullanamayacağımızla ilgili birkaç örneğe
bakalım.
İlk örnek olarak, kanal tedavisi isteyen hastalarla ilgili olarak verilmiş sezgisel kuralı
irdeleyelim. Böyle bir kuralı geliştirmede, dişçinin sekreteri, ne kadar kötü durumda olursa
olsun çoğu kanal tedavisinin en fazla 2 saatte bittiğini gözlemiştir. Eğer dişçi saat 16:00’dan
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sonra çalışmak istemiyorsa, saat 14:00’den itibaren kanal tedavisi randevusu vermemek
oldukça makuldür. Yine de bu sezgisel kuralın yerine biz daha net, analitik bir yöntem
kullanabiliriz. Örneğin; bir yönetim danışmanlığı firmasından yardım alabiliriz. Bu firma
toplanan veriler üzerinde çalışarak, veya böyle bir veri grubunu toplamak için bir sistemde
geliştirilebilir, belli bir sürede muhtemel bitirme zamanlarını gösteren daha ayrıntılı hassas
tablolar oluşturabilir. Sonuç olarak bu firma, hastaların 14:21’e kadar kabul edilebileceğini ve
bu durumda sadece % 3’ten fazla olmayan bir olasılıkla bitiş saati olan 16:00’yı geçeceğini
bulabilir. Durum böyle iken, bu kadar hassas bir hesap gereksizdir yada, bu araştırmanın
maliyetine katlanmaya gerek yoktur. Sonuç olarak bu örnekte sezgisel kullanmak daha
mantıklıdır.
İkinci olarak sezgisel kullandığımız bir durumu ki bu durum karar verme sürecinde bir
değer kaybına yol açsın, inceleyelim. Değişik parçaları toplayarak, toplama bir bilgisayar
yapıp satan küçük bir firma düşünelim. Bu firma, yılda bu bilgisayardan, 1200 adet satmayı
hedefliyor ve müşteri ilişkilerinin doğası gereği, stoksuz çalışıp "kalmadı" demek istemiyor.
Her bir siparişi verdiğinde yaklaşık 100 TL lık bir maliyete katlanıyor (bu maliyet sipariş
verme maliyeti, parçaların maliyeti değil) bunun yanında her bir parça başına yıllık yaklaşık
24 TL lık stok maliyeti hesaplanmıştır (depo kiraları olarak). Firmanın üretim yöneticisinin
kendisini, karar verme konusunda bulunmaz bir cevher olarak kabul edip, analitik metotları
kullanmayı gereksiz buluyor. Sezgilerine dayanarak, parçaların yılda 2 kereden fazla sipariş
verilmemesi gerektiğine inandığı bir sezgisel kuralı takip ediyor. Şimdi bu Yöneticinin
politikasını irdeleyelim. Özellikle bu maliyetler sipariş verme maliyeti ve stok maliyetleridir.
Aşağıdaki şeklinde hesaplanabilir.
TM=(1/2)*S*Md + T*Ms/S
− TM= Stok politikasının yıllık toplam maliyeti,
− S= Her siparişte verilen parça sayısı (bilinmiyor),
− Md= Parça başı yıllık depolama maliyeti (24 TL),
− Ms= Sipariş verme maliyeti (100 TL),
− T= Yıllık toplam talep

Burada matematiksel bir model ya da bağıntı oluşturulmuştur. Bu bağıntı; stok
politikasına bağlı olarak yıllık toplam stok maliyetinin hesaplamasına yarar. TM deki ilk
terim stoklama maliyeti ile ilgili, ikinci terimde sipariş maliyeti ile ilgilidir. Dikkat edileceği
gibi, bu matematiksel stok modelin son teriminde ki iki unsurun, ilişkisini daha hassas bir
şekilde tanımlar ve toplam stok maliyetini hesaplar. Bir matematiksel model kurmak için
parametrelerin birbiri ile olan ilişkisi dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan
Firmanın üretim yöneticisinin kullandığı sezgisel kuralı gözden geçirelim. Bu kural sistemin
nasıl işlediği ya da parametrelerin ayrıntılı bilgisini hiçbir şekilde dikkate almıyor. Onun
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yerine sezgisel basitçe baskın karar vericinin kişisel tatminine ulaşmasını dikkate alır. İşte bu
durumda sezgisel politika oldukça yavan kalır.
Sezgisel programlamayı irdeleyebileceğimiz kaynakların optimum kullanımıyla ilgili
bir probleme daha bakalım. Ülke genelinde kurulacak çok sayıda deponun müşterilere
minimum uzaklıklarda kurulması istenmektedir. 100 seçenek mevcuttur bunun 30 tanesi
seçilecektir. Sorun hangi 30’lu kombinasyonların seçileceğidir. Böyle bir problemi çözmenin
yolu, seçenekleri numaralandırarak 100 ün 30 muhtemel kombinasyonlarını oluşmaktadır.
Tâbi ki bunu hesaplamak yaklaşık 2.95.1020 adet seçeneği içerir. Bilgisayarla bile bunu
yapmak zordur. Alternatif olarak, bu problemi matematiksel programlama modeli yardımıyla
çözebiliriz. Fakat bazen böyle ileri matematiksel yaklaşımlar bile işe yaramaz. Çünkü böyle
bir problem “Kombinasyon patlaması” denen durumu ortaya çıkarır. Bu, problemi çözmek
için gereken zamanın problemin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu ve bazı durumlarda, bu
problemi çözmek için çok güçlü bilgisayar kullansak bile, kesin, analitik yaklaşımlar
kullanmak çok gerçekçi değildir. Netice itibari ile bunun gibi örneklerde pek tabidir ki,
problemin çözülmesinin karmaşıklığı nedeni ile sezgisel programa başvurmak tavsiye
edilebilir.

2.3. Karar Vermenin Analitik ve Sezgisel Boyutlarının Dengelenmesi
Rasyonel karar vermeyi, problemin tanımlanmasından risklerin hesap edilmesine
kadar, herkesin öğrenmesi ve bu konuda ustalaşması gerekir, ama sadece rasyonel karar
verme yöntemini kullanmak yetmez. Mutlaka sezgilerimizden de yararlanmalıyız. Ne var ki
sezgilerimizi de kullanırken çok dikkat etmemiz gerekir çünkü bunlar tehlikeli bir silah
gibidirler. Kendi sezgilerimizin nerede sapma yaptığının farkında olmamız, kendimize
yapacağımız en önemli yatırımlardan biri bence. Her iki yöntemi de kullanarak karar verme
becerimizi, yetkinliğimizi kesinlikle geliştirebiliriz. Karar vermek, tıpkı egzersiz yaparak
kaslarımızı güçlendirmek gibi gücümüzü arttırabileceğimiz, zamanla daha iyisini
yapabileceğimiz üstelik bir kere öğrendikten sonra hem iş hem de özel hayatımızda her zaman
yararlanacağımız bir yetkinlik. Bize verilmiş olan potansiyelden niye daha fazla
yararlanmayalım ki? Niye daha iyi kullanarak, yapabileceğimizin en iyisini yapmayalım ki?
Yönetim bilimlerinde, karar verme, durağan, düzenli bir süreç olarak kabul
edilmektedir. Böylece, sistematik süreçlerle kesikli bilgi yapılarının tahmin edilebileceği
düşünülmekte ve stratejik yönetim, operasyonel yönetimden ayrılmaktadır. Bu hatadan
kaçınma yollarından biri, analiz ile sentez sürecini bütünleştirmektir (Mintzberg, 1989)
Özellikle, sentez aşamasında kullanılan sağduyu ile analitik yaklaşım bir ölçüde dengelenmiş
olur. Karar vermeye analitik ve sezgisel yaklaşımların her birinin taşıdığı önem aşağıda ele
alınan faktörler ışığında karşılaştırmalar yapılarak daha da belirginleştirilebilir (Peters ve
diğerleri, 1974).
Maliyet: Analitik yaklaşım, işletim süreci açısından daha pahalıdır. Her şeyden önce,
bir sorunu sistematik olarak ele alıp incelemek zaman alıcıdır. Maliyet faktörünü işletim ve
yatırım açısından ayırarak incelediğimizde durum farklılaşmaktadır. Analitik yaklaşım,
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işletim maliyeti açısından yüksek iken; yatırım maliyeti düşüktür. Öte yandan, sezgisel
yaklaşımda, işletim maliyeti hemen hemen sıfır iken; yatırım maliyeti çok yüksektir.
Sağduyuya dayalı ve sezgisel olarak etkin kararlara ulaşmanın yatırım maliyeti yüksektir,
çünkü karar vericinin konuyu çok iyi bilmesi, uzun ve değerli bir deneyime sahip olması ve
sağduyusunu soruna etkin bir biçimde transfer edebilmesi gerekir.
Hata: İlk bakışta, analitik yaklaşım sistematik iken; sezgisel yaklaşım rasgelelik
göstermektedir. Ancak, bazı çalışmalar analitik yaklaşımın doğru sonuç verebilmesi için
doğru uygulanması ve sonuçlarının çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Analitik düşünce, kesin ölçüm ve hesaplamaya dayanması nedeniyle "çok
kavşakla bir makastaki trene" benzetilmektedir. Her şey çok iyi ve kesin planlanıp, organize
edilmiş olduğu halde yanlış makasa aktarıldığı takdirde tren istenmeyen hedeflere başarılı bir
biçimde yönelebilir. Sezgisel karar vermede ise kesinlik olmamasına rağmen en iyi olmasa da
sorunun belirli ölçülerde çözümü sağlanabilir. Sezgisel karar vermede hata aralığı analitik
karar vermeye göre daha dardır. Öte yandan, analitik yaklaşımda kesin doğruluk
gözlenmektedir. Bu nedenle Organizasyonun gereksinimlerine göre eğer kesinlik gerekli ise
analitik yaklaşım kullanılmalıdır. Aksi durumlarda, sezgiselliğe yönelmek daha güvenilir ve
kolay görünmektedir. Ancak örgütsel karar verme süreçlerinde yöneticiden beklenen hem
kesin sonuçlara ulaşabilen hem de hatasız kararlar vermesidir
Kolaylık: Sezgiselliğe dayalılık genellikle duygusallık ve deneyime dayalı olmakla
özdeşleştirilirken; analitik yaklaşım, detaylı, sıkıcı ve uzun bir çalışmayı gerektirmesi
nedeniyle eleştirilmektedir. Bu durumu, "sezgisel karar verenler önce harekete geçer sonra
düşünür; analitik karar verenler önce düşünür sonra karar verirler" diye açıklanmaktadır.
Sürekli sezgiye ağırlık vermek "güdüsel yokolma"; sürekli analitik düşünme ise "analizle felç
olma" şeklinde de yorumlanmaktadır (Mintzberg,1989).
Karmaşıklık: Karmaşık sosyal sistemlerde sezgisel yaklaşım daha uygun bulunmakla
birlikte bu yaklaşımın sorunları çözmek yerine büyüttüğü Forrester (1975) tarafından ileri
sürülmektedir. Bunun nedeni, insanın beyin kapasitesinin karmaşık geri bildirim
mekanizmalarını, modellerin yardımı olmaksızın anlayamayacağıdır. Ancak bu yaklaşıma
karşıt bir görüş olarak, bu tip sistemlerin bilgisayarlarla şimdilik işlenemeyen soyut verilerden
oluştuğu ve bazen analitik yöntemlerle ele alınamayacağı da ileri sürülebilir.
Yukarıda ele alınan hususlar birarada düşünüldüğünde, analitik yaklaşımın sezgisel
yaklaşımla bütünleştirilmesi gereksinimi daha çok belirginleşmektedir Karar verme
süreçlerinin en önemli analitik desteği olarak görülen yönetim bilgi sistemlerinin de kendine
özgü sorunları nedeniyle eksiklikleri vardır ve sezgisellik ile bunların azaltılması
gerekmektedir. Diğer bir deyişle, sadece bilgisayar teknolojisini organizasyonlarda yaygın
olarak kullanmak suretiyle yönetsel sorunların aşılabileceğini varsaymak, yönetimin bir sanat
olduğu varsayımından hareketle karar vermenin sadece sezgiselliğini vurgulamak kadar eksik
bir yaklaşımdır. Bu tartışmalar çerçevesinde, karar verme modelinin yeniden gözden
geçirilerek bilgi kaynaklarının çeşitlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Uzman
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sistemlerde dahi sezgisellik yardımı ile sürece dahil edilmeye çalışılmaktadır (Kharbanda ve
Stallworthy,1993).

2.4. Rasyonel Modele Yapılan Eleştiriler
Simon’a göre insan her zaman “en iyi” seçeneğe ulaşmak için uğraşmaz, “iyi” çoğu
zaman yeterlidir. Benzer olarak Chase, Hertwig ve Gigerenzer (1998) “en iyi” seçiminin
matematiksel veya istatistiksel olarak değil, çevreyle uyum (adaptif) açısından belirlenmesi
gerektiğini söylemektedirler. Onlara göre, insan zihninin bilgi aramadaki yetersizliği, karar
verme aşamasındaki bilgi arayışının, o ana kadar bulunan “en iyi”nin yeterli sayılması ile
sona ermesidir. Doğal olarak, o ana kadar bulunan “en iyi”, mutlak “en iyi” olmayacaktır,
ancak gerçek hayattaki karar verme durumlarında bu sistem işe yaramaktadır. Alternatifler
arasından seçim yaparken, seçeneklerden birinin diğerine göre daha fazla tanınmasının seçimi
kolaylaştırır. Başlangıçta eğer seçeneklerin her ikisi de organizma tarafından tanınmıyorsa (- ), bu durumda yapılacak tek şey, iki alternatif arasından birini sadece tahmin yoluyla
seçmektir. Eğer sadece biri tanınıyorsa (+ -), bu durumda, karar verme süreci sona erecek ve
tanınan alternatif seçilecektir. Her ikisinin de tanındığı (+ +) koşulda ise seçeneklerden biri
diğerine tanınma açısından üstünlük sağlayıncaya kadar bilgi / ipucu arama devam edecektir.
Eğer yeni gelen bilgiler, başlangıçta her ikisi de tanınmış olan (+ +) alternatifler arasında
ayrım yapmaya yetmiyorsa, seçim, bu durumda da tahmin yoluyla yapılacaktır.
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Uygulamalar
Peki, sezgilerimiz her zaman güvenilir midir? Sezgilerimiz ve kendimize has
oluşturduğumuz kısa yollar bize her zaman doğru karar verdirir mi? Bu soruya cevap
vermeden önce aşağıdaki masalara bakın ve hangisinin daha uzun olduğunu tahmin edin.
Sizce bu masaların enleri ve boyları aynı mı?

Şekil: Sezgisel Yanılma Örneği

Eğer sol taraftaki masanın daha uzun ve dar, sağ taraftakinin ise daha kısa ve geniş
olduğunu düşünüyorsanız siz de insanların neredeyse tamamı gibi yanılıyorsunuz; çünkü her
iki masanın da boyutları tıpa tıp aynı (Bir kâğıt parçasıyla ekranda test edebilirsiniz.)
Masaların boyutları konusunda verdiğimiz karar, kısa yol kullanarak verdiğimiz sezgisel bir
karardır; ama yanlış bir karardır. Sezgilerimiz yukarıdaki örnekte olduğu gibi bizi
yanıltabiliyor. Kullandığımız "kısa yollar" bize yanlış karar verdirtebiliyor. Hayatımızı
yönlendirirken en çok başvurduğumuz karar verme yöntemi sezgisel yöntem; ama bu yöntemi
kullanırken aklımız o kadar çok “hata” yapıyor ki, listenin tamamını bilseniz insan olarak ne
kadar zavallı bir konumda olduğumuza üzülürüz.
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Uygulama Soruları
1)

Sezgisel kararlardaki yanılgıların önüne nasıl geçilir?

2)

Rasyonel ve sezgisel karar verme aynı anda nasıl başarılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde karar verme modellerini anlamaya çalıştık. İnsanların tam anlamıyla
rasyonel karar vermediklerini, buna ilaveten sezgisel karar modellerinden yararlandığını ve
sezgisel yanılmalara da dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Rasyonel kararlar
optimizasyon sağladıkları için mükemmeldirler fakat gerçekleşmeleri zordur, kestirme yollar
(sezgisel kurallar) ise bütün sınırlılıklarına rağmen organizma açısından tatmin edicidir.
Hiçbir verinin kullanılmadığı tahmin yolu ise en kötü karar verme seçeneğidir (Gigerenzer,
1991). Benzer biçimde rasyonel olarak tanımlanabilecek modeller sadece matematiksel
olanlar değildir, matematikten daha önemlisi uyumsallıktır. Todorov (1977) çevreyle uyum
içerisinde olan her davranış rasyoneldir görüşünü savunmaktadır. Özellikle iktisat
kuramlarında, tüketici davranışının optimum matematiksel modeller yardımıyla açıklanmaya
çalışılması ve rasyonelliğin sınırları olmayan bir beceri olarak kabul edilmesi çok sık görülen
bir durumdur.
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Bölüm Soruları
1.
Günlük hayatta daha çok sorunları beynimizde oluşturduğumuz “kısa yollar”
kullanarak çözebiliyoruz. Bunlarında her zaman doğru olduğu söylenemez.
Doğru( )Yanlış( )
2.

Karar verme algılanan ihtiyaçlara özgü kasıtlı ve akılcı seçim yapmaktır.

Doğru( ) Yanlış( )
3.

Karar verme mekanizması tüm açıklığıyla ortaya konulmuş durumdadır.

Doğru( ) Yanlış( )
4.
Günlük hayatta daha çok sorunları beynimizde oluşturduğumuz “kısa yollar”
(heuristic) kullanarak çözebiliyoruz. Bunlarında her zaman doğru olduğu söylenemez.
Doğru( ) Yanlış( )
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3. KARAR ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. KARAR ANALİZİ
3.1. Karar Verme Süreci
3.1.1. Karar Verme Sürecinin Özellikleri;
3.1.2. Veri Dönüştürme Araçları
3.2. Problem Yapılandırma
3.2.1. Yapısal Olmayan Problemler
3.2.2. Problem Yapılandırma Yöntemleri
3.2.3. Alternatif ve Ölçüte Dayalı Yöntemler
3.2.4. Değer Odaklı Düşünme
3.2.5. Alternatif Odaklı Düşünme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kararların zorluk nedenleri nelerdir?

2)

Karar analizinde sorunları çözmede nasıl bir yol izlenir?

3)

Sorunlar nasıl yapılandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Karar
verirken
yapabilir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

analiz Anlatım,
Soru-Cevap,

Problemleri yapılandırmada
Tartışma,
yöntemlerden faydalanabilir
Alıştırma ve Uygulama,
Karar verme sürecini bilir ve Örnek Olay,
değerlendirir.
Bireysel Çalışma,
Problem Çözme,
Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Karar analizi

•

Karar verme süreci

•

Problem yapılandırma
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Giriş
Konfüçyüs, insanların doğru karar vermeleri için üç yöntemleri olduğunu söyler;
düşünmek, taklit etmek ve tecrübe. Düşünmek ki bu en asil olanıdır. Taklit etmek bu en kolay
yoldur. Üçüncüsü tecrübedir; bu da en zor olanıdır der. Hangi tarzda olursa olsun Pascal’ın
dediği gibi, “seçmek zorundayız”. Ancak seçim zor bir iştir. Onu zorlaştıran pek çok neden
vardır. Risk ve belirsizlik en başta gelen iki faktördür. Risk ve belirsizliğin yanında, zaman
baskısı, alternatiflerin yetersiz ya da aşırı çok olması, açıkça belirlenemeyen tercihler,
birbiriyle çelişen amaçlar, karar sürecinde birden çok karar vericinin olması karar vermeyi
zorlaştıran durumların yalnızca su üstünde görünen kısımlarıdır.
Kararları zorlaştıran özellikler şöyle sıralanabilir;
- Yenilik; karşılaşılan karar durumu daha önceden karşılaşılan alışılmış bir
durum değil, ilk kez karşılaşılan bir durum olması.
- Karışıklık; problem hakkında kısmi bilgi var. Tam bilgiye sahip
olamıyoruz.
- Belirsizlik; her şey karar vericinin kontrolünde değil, kontrol dışında
olaylar sözkonusu
-

Çok amaçlılık; özellikle de birbiriyle çatışan amaçlar söz konusudur.

-

Grup karar verme; karar sürecinde birden çok karar verici sözkonusu.

- Kaynaklar sınırlıdır: Karar verme geri alınamaz kaynakların tahsisi
demektir.
Yönetim kararlarında belirsizliğin söz konusu olması ve olayların oluşmasının olasılık
değerlerine göre oluşması, karar verme durumunda yöneticinin riske karşı tutumuna bağlı
olarak seçimler yapması karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Öte yandan yönetim kararlarının
bireysel olarak değil bir süreç dâhilinde sistem yaklaşımıyla değerlendirip ele alınması karar
vermeyi karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle karar vermeye destek olacak karar verme teknik
ve yaklaşımları sağlayan karar analizi yönetim kararları için kaçınılmaz hale gelir.
Karar problemine ilişkin risk her zaman mevcuttur ve riski tümü ile ortadan
kaldırabilmek mümkün değildir. Karar verme belirsizliğin araştırılmasını gerektirir. Risk alma
kaçınılmaz bir durumdur. Risk alma bir şans oyununa ya da piyangoya katılma gibi
düşünülmeli. Burada doğrusu belirsizliğin araştırılmasında olasılık teorisinden başka bir
araçta yoktur elimizde. Şu da bilinmesi gereken bir gerçektir ki bir olayın oluşma olasılığı
eldeki mevcut verilerin oluşma sırasına bağlı değildir. Bu durumda karar vericinin ilk olarak
riskin mevcudiyetinin bilincinde olması ve seçilen hareket tarzı üzerindeki sonuçlarını
saptaması gereklidir. Bu nedenle karar analizi yöntemleri kullanılırken göz ardı edilmemesi
gereken en önemli nokta, söz konusu yöntemlerin karar vermedeki şans faktörünü ortadan
kaldırmadığı, ancak azaltmaya yardım edip onu sayısal olarak ifade etmeyi amaçladıklarıdır.
Hemen tüm karar verme durumlarında şans öğesi mevcuttur. Örneğin her hafta elde
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bulundurulacak stok miktarı kararlarında olduğu gibi, tekrarlı karar verme durumları için şans
faktörü ortandan kaldırılabilir. Buna karşın, yeni bir şube açmak, yeni bir ürünü piyasaya
sürmek gibi bir kereye mahsus alınan kararlarda belirsizlik varlığını sürdürecektir.

59

3. KARAR ANALİZİ
Karar analizi, karmaşık karar problemlerinin matematiksel modelinin ortaya
konularak, sistematik işlemler ve istatistiksel irdelemelerle çözümlenmesi olarak
tanımlanabilir (Malczewski, 1999). Karar analizlerinde temel yöntem; problemi küçük,
anlaşılabilir parçalara ayırmak ve bu parçaları anlamlı bir çözüm üretmek için mantıksal
yollarla entegre etmektir (Malczewski, Bir karar problemi, Simon’a (1960) göre başlıca dört
aşamada yapılandırılmaktadır. Bunlar; bilgi toplama (karar analizi için gerekli verilerin
toplanması), tasarım (olası seçeneklerin bulunması), seçim (alternatifler arasından en uygun
olanının seçilmesi) ve uygulama (analizde elde edilen önerinin kullanılması) aşamalarıdır
(Simon, 1960, Malczewski, 1999).
Karar analizi, karar probleminin matematiksel modelini ortaya koyup, istatistiksel
değerlendirmelere bağlı olarak bir hareket tarzı öneren yöntemdir. Tüm matematiksel
modellerde olduğu gibi, karar analizi modelleri de gerçeği ancak yaklaşık olarak yansıtırlar.
Örneğin yeni bir ürünü piyasaya sürüp sürmeme konusunda karar vermek için çok çeşitli
noktalara ilişkin varsayımların yapılması gerekecektir. Burada ürünün piyasaya sürülüş
zamanı, hayat eğrisi, firmanın diğer ürünleri üzerindeki etkisi, üretime ilişkin özellikleri,
reklam ve tutundurmaya harcanacak miktar ve tutundurma ile satışların ilişkisi gibi pek çok
varsayım yapılmalıdır. Bu ve buna benzer birçok öğe, bir matematiksel model tarafından
doğrudan cevaplanamayan ve modele varsayımlar ile oturtulan yapıdadırlar. Dolayısı ile karar
analizi modellerinden beklenilmesi gereken; probleme ilişkin doğru ve kesin cevabı vermesi
değil, aslında çok daha önemli olan, problemin önemli özelliklerine derinlemesine yaklaşım
getirmesidir. Yapılan çeşitli duyarlılık analizleri ile hangi varsayımdaki küçük bir değişmenin
bizim aldığımızdan farklı bir karara yönlendireceği, hangi varsayımlar için kararın duyarsız
kalacağı irdelenebilir.
Karar analizi ile ilgili değişik tanımlamalar şu şekildedir; Eylemi açıklığa kavuşturmak
için tasarlanan karar hakkında karar analisti ile karar verici arasındaki kaliteli diyalog
(Howard). Karar verme gerektiren sorunların matematiksel modelini ortaya koyan ve bir
hareket tarzı öneren bir yöntemdir (Evren ve Ülengin). Seçenekler arasından seçim
sorunlarının modellenmesi ve çözümü için şekillendirici (normatif) bir yaklaşımdır.
Karar analizine uygulamalı karar teorisi denir. Karar analizi, karar problemlerini analiz
etmek için problemi yapılandırmada ve problemi yönetilebilecek parçalara ayırmada destek
niteliğinde metodolojiler ve genel bir çerçeve sağlar(Clemen). Karar analizi, açıkça olası
seçenekleri, eldeki mevcut bilgiyi, belirsizliği ve ilgili tercihleri birleştirerek iyi karar vermeyi
amaçlar. Burada iki nokta dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi problemi yapılandırma, diğeri
de eldeki bilgileri birleştirmedir.
Simon French karar analizini karar vermeden önce konu üzerinde yapılan özenli
tartışmalar olarak ifade eder. Bu tartışmanın özellikle de analitik yönüne vurgu yapar
(French). Karar verme eyleminin açıklığa kavuşturmak için tasarlanan karar hakkında karar
analisti ile karar verici arasındaki kaliteli diyalogdur(Howard). Ralph Keeney karar analizi
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için daha teknik bir tanım yapar: Karar analiz, karar problemlerinin doğasında var olan
karmaşıklığı analiz etmek için bir dizi mantıksal gerçekten oluşan bir felsefe ve bu gerçekler
üzerine dayanan sistematik prosedürlerden oluşan bir metottur (Keeney).
Karar analiziyle ilgili birkaç farklı tanım şu şekilde verilebilir. Alternatifler arasından
seçim problemlerinin modellenmesi ve çözümü için kurallar ve kaideler sunan (normatif) bir
yaklaşım (Brown). Karar verme gerektiren problemlerin matematiksel modelini ortaya koyan
ve bir hareket tarzı öneren bir yöntem. Gizli tuzaklara düşmenin önüne geçecek karar
vermeye destek sağlar.
Karar analizi önceden verilen bir kararın haklılığını kanıtlamaya çalışmak değildir.
Maliyet- fayda analizi de değildir. Karar analizi kaliteli mantıksal tartışmaları kolaylaştıran,
karar vericiyi açık ve zorlayıcı eylemlere yönlendiren olasılıklı yapılar üzerine kurulu bir
metodolojidir.
Karar analizi rutin olmayan, kolayca çözemediğimiz sorunlarla ilgili kararlarla
ilgilenir. Böyle durumda karar verme aşağıdaki dört durumun olmasını gerektirir:
1. Ortada bir karar problemi olmalı
2. Bir karar verici olmalı
3. Problemin çözülmesine ihtiyaç duyulmalı
4. Problemin alternatif çözümleri olmalı
Bu dört durumun var olduğu durumlarda, çözüm önerilerini karar vericiye sunacak
değişik analiz metotları vardır. Bu metotlara, amacımıza uygun olarak karar analizi teknikleri
denir. Karar analizi özel yaşamla ilgili konuların yanında teknik konularda, iş hayatında ve
devlet işlerinde hayati kararların verilmesinde önemli katkılar sağlar.
Bir karar verme faaliyetinin geliştirilmesi, faaliyet içinde yer alması gerekli olan
aşamaların tek tek ele alınmasını ve analizini gerekli kılmaktadır. Ancak, karar vermenin bir
bütün olduğu ve bütün içinde ele alınması gerektiği temel prensiptir. Karar verme
probleminin ne olduğunu açıklayabilmek için, önce problemin tanımlanması gerekmektedir.
Kişinin ya da yöneticinin karşılaştığı her sorun, genelde bir karar problemi anlamına
gelmemektedir. Bir sorunun karar problem; olabilmesi, bazı şartlara sağlamasına bağlıdır.
Önce problemin ne olduğu yani onun terminolojisi üzerinde durulmasında fayda vardır. Dar
anlamda problem, herhangi bir konuda, çözüme ya da karara ulaşmak için ileri sürülen bir
sorudur. Bu soruya verilecek cevabın, mümkün davranış biçimleri (çözüm yolları) arasından
birinin seçimine ilişkin olması gereklidir. Karar probleminde birden çok davranış yollarının
bulunmasıdır. Gerçekten, en az iki ve farklı davranış biçimlerinin var olduğu ayrıca yalnız
birinin seçimi söz konusu olduğu problemde karara ihtiyaç vardır. Karar probleminde birden
çok sayıda davranış biçimlerinin karar verici açısından önemli sayılacak derecede farklı
sonuçlarının bulunmasıdır. Böyle bir durumda, benimsenecek davranış biçimi, seçim işlemi
sonunda değil, tercih ile belirlenecektir. Tercih ile seçim bu bakımdan birbirlerinden ayrı ve
farklı işlemlerdir.
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Olayların toplumsal boyutları arttıkça, olaylar geniş halk kitlelerini ilgilendirdikçe
karar verme de karmaşıklaşmaktadır. Günümüzde ele aldığımız her sistem birbiri ile ilişkili
ama birçok disiplini ilgilendiren, birçok ayrı öğeden oluşur. Bu nedenle çoğu kez herhangi bir
konuda karar verme olayı disiplinler arası bir yaklaşımı gerekli kılar. Kimi zaman basit
bilimsel yöntemler yeterli olmasına karşın, bazen de konuyu çok boyutlu olarak ele alma
gereği doğmaktadır. Kararlar duruma göre bireysel olarak veya grup halinde verilmektedir.
Karar vericiler karar verirken mevcut kaynaklarını ve hareket alanlarını, diğer kişi ve birimleri
ne şekilde etkileyeceğini gözden geçirerek karar verirler. Bu nedenle önemli konulara ilişkin
kararın verilmesinden önce söz konusu kararın sonuçlarını dikkatlice gözden geçirmek gereği
son derece doğaldır. Genelde bu tür durumlarda izlenen yol yâda yapılan faaliyetler,
kararlardan beklenilen faydalar doğrultusundadır(Heizer ve Render, 2006).

3.1. Karar Verme Süreci
Mann (1989)’a göre kişinin birçok seçenek arasında birine yönelmesi bilişsel bir süreç
olarak önümüze çıkmaktadır. Bu süreç seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, edinilen
bilgileri sınıflama, önem sırasına koyma, her birinin istekleri karşılama olasılığı yönünden
irdelenmesi gibi işlemleri gerektirmektedir.
Karar verme belirli bir başlangıç noktası olan ve buradan itibaren değişik iş, faaliyet
veya düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin yapılması ile sonuçlanan bir işler
topluluğu, bir süreçtir. Bu bağlamda karar verme süreci birden fazla seçenek bulunması
durumunda, bunlar arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların
toplamıdır şeklinde tanımlanmaktadır. Olay ve olayların boyutlarının artması durumunda
karar verme karmaşık, zaman alıcı ve pahalı bir işlem olabilir. Karar verme, her yönetim
seviyesinde çözümlenmesi zorunlu olan bir veya bir dizi sorunun çözümü konumunda olan
farklı seçeneklerin tüm yönleriyle değerlendirilerek en uygun sonuca götürecek olanın
belirlenmesidir.
Her hangi bir konuda karar vermek göründüğü kadar basit bir süreç değildir. Ne
istediğini bilmeyi, kendini tanımayı, iç isteklerini, gereksinimlerini, zorunluluklarını bilmeyi,
dış koşulları değerlendirmeyi ve sonuçları öngörebilmeyi gerektirir. Bu süreçlerden her hangi
birisinde yaşanan bir aksama kararsız kalma sonucunu doğurur.
Karar verme her şeyden önce bir süreçtir. Karar verme sürecine analitik bir gözle
bakabilmek için öncelikle, bir kararı oluşturan temel öğeleri belirlememiz gerekmektedir. Bir
karar probleminin öğelerini, karar verici, alternatifler, ölçütler, sonuçlar, karar vericinin
tercihleri ve probleminin oluştuğu çevre oluşturur. Daha önce belirtildiği gibi bir karar
problemini bir amaç veya ölçüte göre alternatifler arasından bir seçim yapma olarak
düşünebiliriz. Bu ise, karın maksimizasyonu veya maliyetin minimizasyonu gibi mekanik bir
optimizasyon süreci ile sağlanabilir.
Karar verme, bizi belirli bir hareket tarzını benimsemeye yönelten bir seçim sürecidir.
Karar verme, seçim işini gerçekleştirirken takip edilen adımlardan oluşan bir süreçtir(Şekil 1).
Bu süreç:
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- Problemin tanımlanması
- Veri toplama ve doğrulama
- Alternatifleri geliştirme ve/veya tanımlama
- Kararın sonuçlarını tahmin etme
- Veriler göz önüne alınarak mantıklı bir yargılamayla seçim yapma
- Karar konusundaki diğer şahısları karar hakkında bilgilendirme
- Kararları değerlendirme; kararın uygulanması, takip ve kontrolü

Karar
Problemi

Yapılandırma

Modelleme ve
Veri Toplama

Değerlendirme

İlgili gruplarla
iletişim

Eylem

Şekil 1. Karar verme Süreci
Mantıksal yaklaşıma dayalı rasyonel karar verme modeli Şekil 1’de ifade edilen
aşağıda açıklanan aşamalardan geçiyor. Yani bu problem karar vericiden bağımsız olarak,
örneğin bilgisayarla çözülebilir.

Karar probleminin tanımlanması
Amaçların Belirlenmesi
Veri toplama

Seçeneklerin Belirlenmesi
Problemi alt parçalarına ayırma
Problem yapılandırma
Belirsizlikler, Tercihler
Duyarlılık Analizi

En İyi Seçeneğin Seçimi
Kararın Verilmesi
Kararın Uygulanması
Takip ve Kontrolü

Şekil 2. Karar Analiz Süreci
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Rasyonel Karar Verme Faaliyetinin Temel Aşamaları
İyi bir karar verebilmek için, karar verme faaliyetinin nasıl oluştuğunu, hangi
aşamalardan geçmek suretiyle karara ulaşıldığını bilmek gerekir. Karar verme, aslında bir
fikir meydana getirme faaliyetidir. Ancak, etkin ve verimli bir davranış biçimi seçebilmek için
gerekli araştırmaları yapmak ve bilgileri toplamak da gerekir. Bu yönü ile karar verme
faaliyeti teknik imkân ve araçları gerektirir. Bu bakımdan da objektif yani karar veren şahsın
dışında kalan bir takım şartlara, bağlı bir özellik de kazanır.
Çevre şartlarıyla bilgi kaynağı olarak doğrudan doğruya ya da şahsın zihni, kültürel,
moral yapısını, etkileme yoluyla dolaylı olarak kararın farklı şekillerde ortaya çıkmasını, yani
ferdin farklı kararlar vermesi sonucunu doğurabilirler. Karar verme faaliyetinin düşünce,
bilinç ve iradeye dayandığı ve amaç, yargılama, seçim ve uygulama gibi başlıca dört
aşamadan meydana geldiği ileri sürülebilir.
Karar verme faaliyeti aşağıdaki gibi dört temel aşamada ele alınıp incelenebilir;
A. Problemin Tanımlanması
Karar esası bakımından bir "problem çözme" amacı güder. Bu sebeple problemin ne
olduğunu, önemini, kapsamını, etki ve sonuçlarını açık bir şekilde bilmek gerekir. Bu da
probleme isabetli bir teşhis koyma zorunluluğu getirir
Bir karar vermede önce problemin ne olduğunu iyi tarif etmek gerekir. Eğer sorunu iyi
tanımlarsak, konu son derece berraklaşır ve doğru kararı almak kolaylaşır. Aksi takdirde hiç
etkisi olmayan kararlar alınması tehlikesi vardır. Genellikle insanın en çok yanıldığı konu,
problemi tarif etme konusudur. Son zamanlarda şirketlerde rastlanan birçok sıkıntı,
problemlerin yanlış tarif edilmesiyle ilgili sıkıntılar. Bir iş yerinde yaşanan verimsizliğin
nedeni, iş tanımı yetersizliği veya organizasyon eksikliği gibi nedenlere bağlanırken esas
sorun şirketin iş yapma biçiminden kaynaklanabiliyor. Böyle bir şirkette iş tanımları ve
organizasyon ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, sorun çözülemiyor. Genellikle hepimiz
sorunun kendisiyle değil belirtileriyle savaşmak gibi bir yanlışa sapıyoruz. Bu konuda en iyi
bildiğimiz metafor (benzetme) “bataklık-sivrisinek” örneği olmasına rağmen çoğu kez
sorunun kökeniyle değil belirtileriyle uğraşıyoruz.
Karar verme durumunda olanlar problemin sebeplerinin araştırılması için gerekli olan
zaman, bilgi ve ustalığa sahip olmazlarsa konu ile ilgili uzmanlardan faydalanma yoluna
gitmelidirler. Uzmanlara başvurma konusunda ihmalci davranma, pratik hayatta çok rastlanan
bir durumdur ve bu durum yöneticileri olduğu kadar, kararın sonuçlarını yüklenen
organizasyonu da zarara sokar. Olgun bir yönetici, uzman ve ilgililere danışmakta hiçbir
sakınca bulmadığı gibi bunu kararların uygulanması yönünden de çok faydalı hatta zorunlu
bulur.
Hissedilen bir ihtiyaç, iyi bir teşhisin sadece başlangıcıdır. Yönetici, normal olarak, bir
yandan çeşitli geleceğe yönelik tahminlerle, öte yandan ortaya çıkmış bulunan problemlerle
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meşgul olmaya zorlayan durumlarla karşı karşıyadır. Bu arada yeni hedefin organizasyonun
diğer hedeflerine uygun olmasının sağlanması gerekir. Yeni hedefin ya mevcut planlama
düzenine uygun olması sağlanmalı veya değişiklik yapılması gerekiyorsa bu ihtiyaç açıkça
kabul edilmelidir. Diğer bir husus da hedefin ne derece kesinlikle tespit edileceğidir. Hedef ne
kadar belirli olursa, bunların gerçekleştirilmesi için sarf edilecek çabaları yönetmek de o
derece kolaylaşır. Öte yandan, problemleri aşın derecede daraltmakta tehlikelidir. Araç ve
amaç ilişkilerinin daha geniş çerçevede incelenmesi, dikkatli incelemeleri gerektiren bazı
alternatiflerin reddi sonucunu doğurabilir. Ne istediğini açıklıkla tespit için düşünmeye
sarfedilen zaman, çoğunlukla karar verme işleminin daha sonraki aşamalarında büyük ölçüde
enerji tasarrufu sağlar.
İyi teşhis sadece istenen sonuçları belirtmekle kalmaz; aynı zamanda bu hedeflere
varmak için ortadan kaldırılması gereken engellerin de teşhisini gerektirir. Çoğu zaman, dış
belirtileri problemin gerçek sebebi sanmak hatasına düşülmektedir. Önemli engel ile dış
belirti arasındaki fark şudur dış; belirti ortadan kalktığı halde güçlük devam eder hâlbuki
önemli engel ortadan kaldırıldığı takdirde, durum düzelir
Bir problemin ayrıntılı biçimde incelenmesi, çoğu zaman, çözüm yolunun kabul
edilebilmesi için uyulması zorunlu olan bazı şartları ortaya çıkarır. Örneğin, mevcut
kaynaklar sınırlı olabilirler. Çok karşılaşılan diğer bir sınırlayıcı faktör zamandır. Ayrıca,
organizasyonun uygulamakta olduğu politika ve mevcut faaliyetler yeni çıkan bir probleme
bulunacak çözüm yolunun bunlara uygun olmasını gerektirecek kadar, önemli olabilir. Ancak
kabul edilebilecek çözüm yollarını aşırı derecede sınırlamaktan da kaçınmalıdır, çünkü böyle
bir durum, büyük yenilikleri önlemek sonucu doğurabilir. Şart olanla arzu edilen hususlar
ayırt edilmelidir. Bununla birlikte, kabul edilebilecek sınırların belirtilmesi, teşhise açıklık
kazandırır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, teşhis bazı işlerin daha iyi
yapılabilme endişesinden çok daha önemli bir kavramdır. Teşhis ileriye bakmak ve aşağıdaki
hususları ortaya koymaktır; (1) İstenen sonuç, (2) Bu sonucu gerçekleştirmeyi önleyen
engeller ve (3) Kabul edilebilecek çözüm yolları ile ilgili sınırlamalar.
Başlangıçtaki teşhis nadiren değişikliğe uğramadan olduğu gibi kalır. Alternatif çözüm
yolları ararken problemin başka yönleri de dikkat çeker. Bazen çeşitli alternatiflerin
sonuçlarının karşılaştırılması hedeflerimizin revizyonunu veya yeni sınırlamalar yapmamızı
gerektirebilir. Problemlerin çözümlenmesini dinamik halde tutmak ve yeni fikirlerden tam
olarak faydalanabilmek için, problemi yeniden incelemeye ve gerekirse yeni bir şekilde
tanımlamaya her zaman hazır olmamız gerekir.
Amaçların Belirlenmesi: Çoğu karar birden fazla amacı gerçekleştirmek için alınır. Bir
araba alacaksak; yakıt tasarrufu, konfor, dış görünümü gibi birçok amacımızın
gerçekleşmesini isteriz. Öncelikle hangi hedefe ulaşmak istediğimizi netleştirmemiz gerekir.
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B. Seçeneklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Problemi meydana getiren sebep ve faktörler belirlendikten sonra, bunları ortadan
kaldıracak tedbirleri aramak gerekir. Bu tedbir alternatifleri, genellikle, birden fazladır ve bu
sebeple de bunların en uygun olanını seçmek gerekir. Aralarında seçim imkânı bulunan bu
çeşitli alternatiflerden en uygununu bulmak da çok zor olabilir. Çünkü özellikle,
bulunabilecek bütün muhtemel çözüm yollarını, düzeltici imkân ve araçları bilmek ve
bunların varlığından haberli olmak gerekir. Bu hususun birçok durumlarda geniş bir
araştırmayı gerektirebileceği de acıktır. Bu bakımdan, karar verenin, zaman enerji, bilgi ve
uzmanlık çerçevesi dışında kalan konularda uzmanlardan faydalanmayı bilmesi ve bundan
hiçbir tereddüt göstermemesi gerekir.
Bizi elde etmek istediğimiz sonuçlara götürecek değişik seçenekleri dikkate almamız
gerekir. Bizim istediklerimizi gerçekleştirebilecek birden fazla araba markası varsa her birini
değerlendirmeye almamız gerekir.
Bu adım, problem çözümünün önemli bir kısmıdır, çünkü problemler göz önüne alınan
alternatifler tarafından kısıtlanmıştır. Diğer ifadeyle çözüm alternatifler etrafında
düğümlenmektedir. Çoğu problemde, sadece birkaç alternatif incelenebilir. Mesela, yeni bir
tesisin yerleştirilmesi sırasında, sadece iki veya üç alternatif yerin değerlendirileceği
sözkonusu olabilir.
Analitik metotların, alternatif geliştirmedeki en olumlu etkisi, alternatif değerlendirme
zaman ve maliyetini azaltıyor olmasıdır. Çoğu durumda, bilgisayar modelleri, alternatifleri
hızlı bir şekilde değerlendirebilir. Bu da kişinin, yeni alternatifler veya problem
formülasyonlarında değişiklikler yapabilmesine imkân verecektir. İnteraktif bilgisayarlara
olan güvenin en büyük nedeni, hızlı geri besleme ve kullanıcı-bilgisayar iletişimini
hızlandırarak amaçlara kişinin fikirlerini uygulamasını hızlandırabilmesidir. Alternatif
oluşturma insan zekâ ve tasarım gücünü gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin çoğunlukla analitik
olmadığı iddia edilir. Diğer yandan analitik metotların kullanımı, alternatiflerin
değerlendirilmesi işlemini hızlandıracaktır.
En uygun alternatifin seçiminde, bunları uygulama sonunda meydana gelmesi
mümkün olan istenen ve istenmeyen sonuçları tahmin etme ve belirlemek, bunun sonunda
kararın olumlu ve olumsuz etkilerini birer liste haline getirmek ve nihayet bu ikisini
karşılaştırıp net sonucu ortaya koymak gereklidir. Ancak, net sonuç olumlu olduğu durumda
kararın kesinleşmesi mümkün olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, en kötü kararın
dahi kararsızlıktan daha iyi olduğu düşüncesinden hareketle karar verme davranışını devam
ettirmek zorunluluğudur.
Sosyal ve teknolojik çevremizde meydana gelen hızlı değişiklikler karşısında,
alternatif belirlemede yeni fikirlerin sonucu düzenlemelere ihtiyaç vardır. Yeni fikirlerin
ortaya konması önemli olmakla birlikte bunun nasıl teşvik edilebileceği ve geliştirilebileceği
konusunda çalışma yapılması gerekmektedir. Bir kimsenin yeni fikirlere sahip olmasının ilk
şartı, muhtemelen yeni fakirlere değer verilmesidir. Yönetici eski düşünce tarzlarından
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vazgeçmeye: diğerlerinden farklı ve onlardan bağımsız düşünmeye hazır olmalıdır. Daima
doğru olmak kaygısıyla, anlamsız fikirlerle birlikte değerli yeni fikirlerin de reddinden
kaçınılmalıdır. Öte yandan, organizasyondaki beyin takımının zihinlerini çalıştırmak için çaba
gösterilmelidir. Bu çok çeşitli konularla aktif bir şekilde ilgilenmeyi, yeni imkânlar araştırma
hususunda yoğun bir istek ve azimle birlikte, karşılaşılan problemin çeşitli yönlerine hakim
olmayı gerektirir. Faydalı fikirler ortaya koymak güç bir iştir, sadece şansa bağlı bir "içine
doğma"dan ibaret değildir.
Çalışma atmosferinin yeni fikirlerin ortaya çıkışını teşvik etmesi gerekir. Kişilerin
akıllarına gelen yeni fikirlerin üzerinde durmaktan vazgeçmeleri ve orijinal fikirlerin üzerinde
organizasyonun diğer elemanlarıyla fikir alışverişini geliştirme fırsatlarının kaybolmasına izin
verilmemelidir. Yeni fikirlere izin veren atmosfer, organizasyon mensuplarının, ortaya
attıkları fikirlerinin geçmiş uygulamalara, grup normlarına veya yöneticilerin fikirlerine
uymasa da tekliflerde bulunmak hususunda kendilerini serbest hissetmeleri, iş arkadaşlarının
farklı bir şey yapmak isteyen kimseyi olumsuz bir şekilde teşvik etmemeleri gerekir.
Bir problem teşhis edildikten ve birçok uygun alternatif tespit edildikten sonra, karar
vericinin, alternatif çözüm yollarından her birinin sonuçlarını tahmin etmesi gerekir. Teklif
edilen bir faaliyetin sonuçlarını tahmin ederken, bunun problemin teşhisinde belirlediğimiz
hedefin gerçekleştirilmesine ne gibi bir katkıda bulunacağını düşünmemiz gerekir. Ayrıca,
alternatiflerin ortaya konan hedefte ilgili olmayan etkileri de vardır. Pratik açıdan ele
alındığında, karar verenin, her alternatifin tercihini etkileyen her şeyi tahmine kalkması
mümkün değildir. Faktörlerin çokluğu, analiz esnasında insan kavrayışının ötesine götürebilir
Bu sebeple, önemli faktörlerin seçilmesi ve konsantrasyonun bunlar üzerinde toplanması
gerekir.
Bir alternatifin sonucunu, bizim hareketimiz kadar başka kişilerin yaptıkları da etkiler.
Geniş çapta, ekonomik, sosyal, kültürel tahminler bir organizasyondaki karar verme
alternatiflerini yakından etkileyecektir. Fakat yönetim kararlarını etkileyen birçok faktör için
yeterli tahmin teknikleri veya bunlara esas olacak kesin teoriler yoktur. Bu sebeple
tahminlerde sübjektif düşüncelere yer vermek kaçınılmazdır. Yönetici, bir karardaki her kritik
faktör için şüphecilik derecesinin ne olduğunu bilmek, riskin büyüklüğü hakkında bir fikir
sahibi olmak ihtiyacını duyar. Bu durumda yapılacak çalışmada değer yargıları, tecrübeler rol
oynamak zorundadır.
Her seçeneği elde etmek istediğimiz hedeflere göre değerlendirmek: Örneğin
değerlendirmeye aldığımız her araba markasını, hedeflediğimiz amaçlar bakımından
değerlendirmemiz gerekir. Alternatifleri değerlendirmede kullanılacak olan model çıktıları,
karar vericilerin anlayabileceği formatta olmalıdır. Bu, birçok şekilde yapılabilir. Birinci yol,
zengin bir dille anlatımdır, bu sonuçların çeşitli yönlerini detaylı biçimde anlatmaktır. Bu
sözel tanımlamalar çok geniş bir kelime hazinesini kullanır ve anlamların birden çok çeşidi
kullanılır. Bazı durumlarda ifadeleri resimlerle ve grafiklerle desteklemek etkili olacaktır.
Sonuçların üzerinde önemli değişiklikler yapılması gerektiğinde, alternatifleri, sözel
tanımlamalar yaparak karşılaştırma yapmak zor olacaktır. Direkt karşılaştırma yapmak için
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kullanılabilecek özellikler ve ölçekler geliştirmek yardımcı olacaktır. Alternatifleri
tanımlamak için gerekecek özelliklerin az olması, karşılaştırmanın daha kolay olmasını
sağlayacaktır. Sonuçlar tek bir ölçek üzerinden değerlendirilir
Sonuçların birçok özelliğinin önemli olduğu durumlarda, özellik ve ölçeklerin
geliştirilmesi zor bir işlem olabilir. Burada amaç, sonuçların özünü, ölçülebilecek şekilde
anlayabilmekten geçer. Bu süreç üç adımdan oluşur.
Birincisi, işin özünü neyin oluşturduğunun bulunmasıdır. Bir problemdeki önemli
etkenleri tanımlamak için genellikle amaç ve ulaşılacak nokta gibi terimler kullanılır.
Buradaki amaç, eğer bir şey amaçla ilgili değilse, önemli değildir ve sonuç olarak
tanımlamanın dışında bırakılabilir.
Birden fazla insan işin içinde olduğunda, kişiler arasındaki farklılıklar amaçlar
üzerinde fikir ayrılıklarına neden olabilir. Ama bir alternatifin önemli özelliklerinin
belirlenmesinde, her birey tarafından güdülen amacın belirlenmesi mümkündür. Aslında,
birbirine tamamen zıt amaçların bile dâhil edilebilmesi mümkündür. Mesela, eğer karar
endüstriyel bir park alanı ya da organize sanayi bölgesi için yer belirlemesini ya da açık bir
arazi elde edilmesini gerektiriyorsa, endüstriyel gelişme önemli bir özellik olarak dâhil
edilebilir. Bazı insanlar, endüstriyel gelişmeye pozitif değerler verirken bazıları negatif
değerler verecektir.
Amaçlar, kişinin özelliklerinin de dâhil olduğu psikolojik kavramlardır. Genel
özelliklerin daha özel olanlara bölündüğü hiyerarşik bir yapıya sahiptirler. Amaç gibi
terimlerin kullanımından kaynaklanacak yanlış anlamaların engellenmesi için, amaçlar
teriminin yerine gerekli özellikler terimini kullanabiliriz.
Özelliklerin belirlenmesi: Alternatiflerin tanımlanmasında ikinci adım, amaçlar ve
gerekli özelliklerin psikolojik özellikleri arasında bir bağın kurulmasıdır. Bu bağ, özellikler
tarafından sağlanır. Özellikler, amaçlara bağlı karakteristikler veya niteliklerdir. Mesela, eğer
incelememiz gereken özellik endüstriyel gelişme ise, konuyla ilgili bir özellik ekonomik bir
faliyet olabilir. Bir diğeri açık tarım alanlarının azalması olabilir. Bu endüstriyel gelişmenin
kişiye psikolojik olarak ne belirttiğine göre değişir.
Ölçütlerin Geliştirilmesi: Bir ölçüt, özelliklerin relatif seviyelerini tanımlamak için
kullanılan analitik bir ölçektir. Ölçeğin işe yarar olabilmesi için, tanımladığı özellikle yüksek
bir korelasyon içinde olması gerekir. Örneğin, ekonomik faliyet için gerekli ölçeklerden birisi
yeni iş sayısı, açık alanların azalması özelliği için alan (dönüm) olabilir. Diğer bir gereksinim,
ölçeğin değerinin her alternatif için bulunması gerekmesidir. Bir alternatifin tanımlanmasında
işe yarayabilmesi için, bir ölçek alternatifle yüksek derecede bağlı, ayrıca her alternatif için de
bulunabilir olmalıdır.
Eğer özellikler ve ölçekler elde edilebiliyorsa, bunun seçime etkisi iki biçimde
olacaktır. Birincisi, eldeki karar probleminin tanımlanmasında kullanılabilir. İkincisi,
özellikler arasındaki değişimlerin ve tanımlamaların daha kolay yapılabilmesini sağlar.
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Sonuçları ve nelerden vazgeçeceğimizi belirlemek: Değerlendirmeye aldığımız
seçenekler gerçekten bizi istediğimiz hedefe ulaştıracak mı? Bu seçeneklerden birinde karar
kıldığımız zaman nelerden vazgeçeceğiz (Trade off)? Bu vazgeçtiklerimiz bizi ne kadar
rahatsız edecek? Gerçekten söz konusu seçenek bizim için en uygun seçenek midir?
Mükemmeliyetçi insanların karar verirken en zorlandıkları yer burasıdır; çünkü onlar doğaları
gereği, mükemmeli ararken, hiç bir şeyden vazgeçmek istemezler. Hepsini, en iyisini isterler.
Arzu ederler ki bulacakları çözüm hiç bir unsuru dışlamasın! Oysa bir şeyi seçmek, bir
başkasından vazgeçmek demektir; ama mükemmeliyetçiler hiç vazgeçmek istemezler. Karar
gelecek için alındığı için risk ve belirsizliğin gözönüne alınması gerekebilir. Gelecek ise
belirsizdir ve herkesin belirsizliğe, riske karşı hassasiyeti farklıdır. Karar verirken, olayların
arzu etmediğimiz bir şekilde gelişmesine karşı ne kadar tahammüllü olduğumuzu, buna ne
kadar hazırlıklı olduğumuzu düşünmemiz gerekir. Zincir kararlar vermek gerekebilir. Bazen
bugün bir karar vermek, gelecekte bu karara bağlı başka kararları da almayı gerektirir.
Dolayısıyla bugün karar verirken, gelecekte de zincirleme etkisini düşünerek karar vermek
gerekir. Rasyonel karar verme modeline göre, akılcı bir insan yukarıdaki aşamalardan geçip,
nihaî kararını verir ve bu karar kendisi için en iyi karar olur. (Hammond & Keeney & Raiffa)
C. Kararın Verilmesi
Kararın verilmesi en iyi seçeneğin seçimi demektir. Bu aşama irade ve sorumluluk
gibi nitelikleri gerektirir. Gerçekten, bundan önceki adımlarda, daha çok bilgi, araştırma,
tahmin gibi zihinsel yeteneklere gerek vardır. Karar verme adını taşıyan son aşamada ise,
sonuçların kesin bilinmeyen, belirsizliğin yüksek olduğu durumlar sözkonusu olduğundan
girişimcilik, sorumluluk yüklenme gibi manevi nitelikler ön plana geçer.
Karar verme sürecinin bu aşamasında karar verenin görevi, sadece bir dizi sonucun
başka bir diziye tercih edilmesini kararlaştırmaktan ibarettir. Bu karşılaştırmalı değerlendirme
aşamasında marjinal değer, risk durumu, sağlanan fayda vb. gibi düşüncesinden
yararlanılabilir.
Karar aşaması sırasında analitik prosedürler kullanılarak, sonuçların karar vericinin
özellikleriyle veya değerleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır. Bu aşama, kesinlik olduğunda ve
sonuçlar tek bir ölçekle tanımlandığında kolaydır ama belirsizlik ve sonuçlar birden fazla
önemli değer içerdiğinde zor olabilir. Bu zorluğu gidermek için problem parçalanarak detaylı
olarak analiz edilir. Bu aşama irade ve sorumluluk gerektirir. Gerçekten, bundan önceki
adımlarda, daha çok bilgi, araştırma, tahmin gibi zihinsel yeteneklere gerek vardır.
Karar verme adını taşıyan bu aşamada ise, sonuçları kesin bilinmeyen, belirsizliğin
yüksek olduğu durumlar sözkonusu olduğundan girişimcilik, sorumluluk yüklenme gibi daha
çok manevi nitelikler ön plana çıkar. Karar verme isteminin bu aşamasında karar verenin
görevi, sadece bir dizi sonucun başka bir diziye tercih edilmesini kararlaştırmaktan ibarettir.
Karşılaştırmalı değerlendirmede "Marjinal değer" düşüncesinden yararlanılabilir. Marjinal
değerdeki ani değişmeler "fayda kavramından yararlanmamıza imkân verebilir.
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D. Kararın Uygulanması, Takip ve Kontrolü
Belirtilmesi gereken diğer bir nokta, kararın uygulama amacıyla kullanılmasıdır.
Analitik metodlar verilen kararların daha kolay uygulanmasını sağlarlar.
Bu aşama aslında, karar verme faaliyetinin dışında kalır. Ancak, kararın etkinliği ve
verimi, uygulamaya çok sıkı bir şekilde bağlı olduğundan, ikisini birbirinden ayırmak çok
güçtür. Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkacak yeni bilgilerden faydalanarak yanlış
kararları düzenlemekten kaçınılmamalıdır. Ortaya çıkacak uygulama sonuçları, geri besleme
sağlayarak ileride daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.
Uygulama, analize göre verilen kararlara uygun olarak hareket etmektir. Bazı
durumlarda, kararlar organizasyonda uygulama esnasında değişikliğe uğrar. Karmaşıklık
nedeniyle, çoğu kararlar ilk etapta en iyi çözüm olarak görülmemektedir. Mesela, detaylı bir
maliyet ve kar analizi yeni bir satın alma politikasının izlenmesi gerektiğini gösterirse, ilgili
kişilerin tabii ki, “neden bunu daha önce düşünemedik?” demesini bekleyemezsiniz.
Problemin karışıklığı ve konuyla ilgili grupların birbirinden farklı biçimlerde etkilenmesi
bunu engelleyecektir. Sonuç olarak, kararlar hiçbir zaman uygulanmayabilir. Basit olduğu
halde, uygulama aşamasında en önemli safha, karar süreci üzerindeki organizasyonel
kısıtların anlaşılabilmesi gereğidir.
Uygulamadaki bir diğer zorluk da, uygulamada çıkan bir aksaklığın neden
kaynaklandığının anlaşılamamasıdır. Bir hata, üst düzeyde bir görevlinin fikirlerinin
alınmamasından kaynaklanmış olabilir. Belki de mükemmel bir cevap bulmuş olan analist
veya yöneticinin önerisi reddedilebilir.
Sonuç olarak, sonuçlar doğal olarak farklı farklıdır ve her zaman üzerlerinde
uzlaşmaya varılması söz konusu olmayabilir. Diğer durumlarda, analiz problemin sadece bir
kısmıyla ilgili olabilir. Kararı verecek olan kişi analizi bütün karar sürecindeki girdilerden biri
olarak kullanabilir. Bu durumlarda başarı veya başarısızlık, bir önerinin uygulanmamasına
değil, analizin, karar sürecinin bir parçası olarak kullanılmış olmasıyla ilgili olabilir.
Unutmayalım, karar verdikten ve harekete geçmeden önce, bir adım geri gidip ve aşağıdaki
testler yapılmalı:
Zaman testi: Kararınız 1 yıl, 5 yıl ve hatta 10 yıl sonra nasıl görünecek?
Aile testi: Bu kararı ailenize açıkladığınızda sizinle gurur mu duyacaklar, yoksa sizden
utanacaklar mı?
Müfettiş testi: Kararınızın ya da eyleminizin profesyonelce, tarafsız, adil ve kanıtlara
dayalı olduğunu ispatlayabilecek misiniz?
Kişisel test: Eğer sonucundan doğrudan etkilenirseniz, kararın sağlıklı olduğunu
kabullenebilecek misiniz?
Gazete testi: Gazetenin ön sayfasında nasıl gözükürdü?
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Karar verme bir problemin çözümü için bir alternatifler kümesinden en az bir amaç
veya ölçüte göre en uygun belli bir hareket, eylem veya düşünce tarzını tercih etme ve bu
tercihi yürürlüğe koyarak izleme sürecidir. Bu haliyle bu süreç döngüsel olarak Şekil 4 deki
şekilde de ifade edilebilir. Kuşkusuz bu karar süreci özgün problemin önem ve sürekliliğine
göre daha ayrıntılı da olabilir. Bazı durumlarda da daha kısa olabilir.
Anlaşılacağı gibi, karar analizinin temel kullanım nedeni; potansiyel alternatif veya
hareket tarzlarının göreli olasılıklarını karşılaştırılıp değerlendirerek en iyi hareket tarzının
seçimi için karar vericiye destek sağlamasıdır. Diğer taraftan karar verme, aslında bir fikir
oluşturma ve çözüm bulma sürecidir. Etkin ve verimli bir hareket tarzını seçebilmek için
gerekli araştırmaları yapmak ve bilgi toplamak da gerekir. Bu yönü ile karar verme teknik
imkân ve araçları gerektirir. Bu bakımdan karar veren şahsın dışında kalan bir takım şartlara,
bağlı bir özellik de kazanır. Çevre şartlarıyla bilgi kaynağı olarak doğrudan doğruya ya da
şahsın zihni, kültürel, moral yapısını, etkileme yoluyla dolaylı olarak kararın farklı şekillerde
ortaya çıkmasını, yani ferdin farklı kararlar vermesi sonucunu doğurabilirler.
Problem Tanımlama
1
Sonuçları
Değerlendirme

Amaçları Belirleme
2

9
1-4 Adımları; Problem Yapılandırma
5-7 Adımları; Analiz Etme
8-9 Adımları; Uygulama

Tercih Edilen
Alternatifi Uygulama8
Alternatiflerden Birini
Seçme
7

Sonuçları
Karşılaştırma

Performans Ölçülerini
Belirleme
3

Alternatifleri Belirleme
4

6

Alternatifleri Analiz
Etme
5

Şekil 3. Karar Analizi Çevrimi
Karar vermeye fırsatları değerlendirme ya da problem çözme olarak bakıldığında karar
verme süreci; problemi yapılandırma, karar modelini kurma ve problemi çözme şeklinde
özetlenebilir. Karar Analizi yaklaşımlarını, Kontrol listesi, Avantaj/dezavantaj anallizi,
Ağırlıklandırma ve puanlandırma metodları, Lneer programlama, Optimizasyon, Karar Ağacı,
Çoklu regrasyon, analitik hiyerarşi yöntemi olarak sıralanabilir. Özetlemek gerekirse, karar
analizi problemi formüle etme, seçenekleri değerlendirme, kararı tekrar gözden geçirip
uygulama şeklinde şematik olarak ifade edilir (Şekil 4).
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KV ve paydaşları
belirle

Amaçları ve değerleri
açık seçik ifade et

Karar olan
ihtiyacı belirle

Belirsizlikleri ve gerekli
verileri belirle

Problemi
Formüle et

Formüle et

Değerlendir

Problemi ve
konuyu yapılandır

Yeniden incele
Uygulanacak
alternatifi seç

Evet

Karar vericinin
tercihlerini ortaya çıkar

Hayır

Analizle sağlanan
destek karar verici için
yeterli midir?

Seçenekleri
değerlendir
Bilgi ve karar vericinin tercihlerini
bir model içerisinde birleştir ve
seçenekleri değerlendir

Kararı tekrar gözden
geçir.

Hayır
Gerekli mi?

Evet
Duyarlılık analizi yap

Karar ver

Şekil 4. Karar Analiz Süreci

3.1.1. Karar Verme Sürecinin Özellikleri
1) Kararlar pahalıdır; İstenilen amaca ulaştıracak araçlar çok ve çeşitli olduklarından
bunlara ilişkin bilgiyi toplamak, değerlemek, çok zaman, geniş bir personel kadrosu ile teknik
araçları gerektirir.
2) Geleceğe yöneliktir;
3) Karar Bir Plandır ve Geleceği Görebilmeye Dayanır; Kararla plan bir birinin aynı
sayılabilir. Aralarındaki başlıca fark planın daha ayrıntılı olması ve bilimsel nitelik
taşımasıdır. Bu bakımdan her plan bir karar niteliğine sahipken, her karar bir plan özelliği
taşımaz.
4) Karar Süreci Bir “Sorun Çözme” Sürecidir; karar almanın temelinde sorunları yani
engelleri aşmak vardır. Amaca ulaşma yolu üzerindeki güçlüklerin yok edilmesi, çarelerin
belirlenmesi söz konusudur. 5) Psikolojik Güçlükler Taşır; Karar iradi bir çabayı gerektirir.
Kişi kararı alırken birçok alternatiften birini seçmek zorundadır.
6) Karar Süreci Etkinlik ve Rasyonelliğe Dayanır; Bunun temelinde insan hayatının
kısıtlı olması yatar. Bu kısa sürede amaçlarımıza uygun ve en verimli şekilde ulaşmaya
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çalışırız. Eğer hayatımız sınırsız olsaydı bu uzun zaman zarfından amaçlarımıza ulaşmaktaki
bakış açımız çok farklı olabilirdi.

3.1.2. Veri Dönüştürme Araçları
Karar analizini, genel olarak, belli bir verinin karar verme sürecinde kullanılabilecek
düzenli bilgi haline getirme süreci olarak adlandırabiliriz. Medeniyet geliştikçe, bizler de birer
veri toplayıcı olduk. Ne yazık ki toplanan bu veriler tek başına çok faydalı değildir. Bu
verilerden bir değer elde etmek için en basitinden verilerin trendlere, ortalama temayül
ölçülerine ve değişkenler ve dağılım ölçüleri gibi anlamlı bilgilere dönüşümlerini yeğleriz.
Verinin değerlendirilmesi için, verinin doğru formda, doğru zamanda bulunmasını isteriz.
Bunun için veri işleme, yönetim bilişim sistemi, karar destek sistemi gibi araçlardan
yararlanılır.
Verileri işe yarar bilgiye dönüştüren en basit metot veri işleme metodudur. Tipik
olarak veri işleme, bir grup ham verinin aşağıdaki bilgilere dönüştürülmesinde kullanılır.
Bunlar: İstatistikler (ortalama, medyan, mod ve sapmaları gösteren sayılar vs) ve Grafiksel
göstergelerdir(histogramlar, çizelgeler, sütun grafikleri gibi). Bunun ötesinde çeşitli raporların
elde edilmesinde Bilgi Sistemleri ve daha analitik değerlendirmelerin yapılmasında Karar
Destek Sistemleri oldukça yararlı araçlardır. Bilgi sistemlerinin popüler olması ile hemen
hemen aynı zamanda diğer alanlarda da gelişmeler olmaktaydı. Bunlar karar vermedeki bazı
analitik metotların doğmasına yol açtı. Bazı problem sınıflarına uygun matematik modelleri
formüle edildi ve modellere uygun çözüm metotları geliştirildi. Bu metotlardan bazıları:
Matematiksel programlama, Marjinal analiz, Girdi çıktı analizi, Kuyruk teorisi, Stok
yönetimi, Proje programlama, Simülasyon, Kalite kontrol, Grup teknolojisi, Malzemem
ihtiyaç planlaması. Spesifik problemlerimizi bu veya bunun gibi birkaç modeli kullanarak
ortaya koyduğumuzu varsayarak, ilgili metodoloji öngören çözümün geliştirilmesinde
kullanılabiliriz. Böyle metodlar, problem çözmede sürekli kullanılan, çözüme yardımcı
metodlar olarak kabul görürüler.

3.2. Problem Yapılandırma
Problem yapılandırılma, iyi tanımlanmamış bir problemin iyi tanımlanmış elemanlar,
ilişkiler ve işlemler kümesine dönüştürülmesi sürecidir. Problemi yapılandırma da; en başta
gelen konu problemin saptanması ve tanımlanmasıdır. Sonrada sistematik çözüm arayışlarının
sürdürülmesidir (VonWinterfeldt).
“Yolunda olmayan nedir?” “Niçin birşeylerin yolunda olmadığı düşünülüyor?” “Niçin
bu konu üzerinde düşünülüyor?” Doğru problem üzerinde mi çalışılıyor? Öncelikle bu sorular
cevaplandırılmalıdır. Problemi açıklığa kavuşturma boyutları; genelde Ne, Nerede, Ne zaman,
Ne kadar? Şeklindeki sorularla genişlendirilir. İkinci olarak değer ve amaçların belirlenmesi
gerekir. Göz önüne alınan karar kriterleri ne? Karar verici karar kapsamına göre neleri elde
etmek istiyor?” Bunun için bir amaçlar listesi hazırlamalıdır. Bu aşamada kararlar açıklığa
kavuşturulmalı, problemlar ortaya çıkarılmalı ve sıralanmalı, alternatifler oluşturulmalı ve
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problem modellenmelidir (Şekil 6). Problemin iyi yapılandırılması başarılı bir karar analizinin
anahtarıdır. İyi yapılandırılmış bir problem yarı çözülmüş sayılır. Yapılandırma karar verme
sürecine katılan kişilere ortak bir tartışma ve öğrenme dili sağlayarak değer sistemlerini
anlaşılır hale getirir(BanaECosta). (Von Winterfeldt Edwards).

Karmaşık bir
Problem

Problem
Yapılandırma
Araçları

Grup Teknikleri
Stratejik Seçenek Geliştirme analizi (SODA)
Soyut Sistem Tasarımı
Stratejik Seçim
Değerlendirme matrisleri ve tabloları
Karar Ağaçları
Oyun Teorisi
Karar Konferansı vb.

Yapılandırılmış
Problem

Problem Analiz
Araçları

Fayda-maliyet analizi
Klasik Optimizasyon
Çok kriterli metodlar
Çok amaçlı karar verme
Çok kriterli karar verme analizi

Karar

Şekil 5. Problem Yapılandırma ve Analiz Araçları

3.2.1. Yapısal Olmayan Problemler
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta ise, tüm problemlerim yukarıda belirtilen
şekilde açıklıkla yapılandırılamadığıdır. Bu tür problemlere ise yapısal olmayan ya da yarı
yapısal problemler denir.
Yapısal problemler, kesin çözümleri bulunan rutin olarak sürekli tekrarlanan prosesler
için karar vermedir. Yapısal problemlerin karar analizinde ifade edilen tüm aşamalar
yapısaldır: Amaçlar açıkça tanımlanabilir. En iyi çözümü bulmak için çözüm yöntemleri
bilinir. En yaygın hedefler minimum maliyet ve maksimum kardır. Yapısal olmayan
problemler mevcut sabit çözümleri olmayan karmaşık süreçler için karar vermedir. Yapısal
olmayan problemlerin aşamaları da belli bir yapıda değil, problemine göre farklılık gösterir.
Yapısal olmayan problemlerin hiçbir aşaması yapısal değildir. Genellikle insan sezgisi ile
çözülür. Bunun yanında bir veya iki aşaması yapısal olan problemlere yarı yapısal problemler
adı verilir. Yarı yapısal problemler ise yapısal ve yapısal olmayan problemlerin arasındadır.
Bu tip problemler hem belli çözüm yollarına hem de sezgiye ihtiyaç duyar.
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3.2.2. Problem Yapılandırma Yöntemleri
Problem yapılandırmada değişik yaklaşımlar kullanılır. Bu yaklaşımlardan bazıları
alternatif üzeride odaklanırken bazıları değerler üzerinde odaklanır. Konuyla ilgili temel
yaklaşımlar şunlardır; i) Seçeneğe dayalı yöntemler, ii) Amaca/ölçüte dayalı yöntemler, iii)
Değer Hiyerarşisi (Value Hierarchy) yöntemi; Bu yaklaşımda amaca bağlı olarak ya
yukarıdan aşağıya doğru yapılandırma ya da seçeneğe bağlı olarak aşağıdan yukarıya doğru
yapılandırma söz konusudur. Bundan başka Yanlamasına Düşünme (Lateral Thinking), Etki
Diyagramları (Influence Düagrams) ve Bilişsel Haritalar (Cognitive Maps) diğer
yapılandırma yöntemleri olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

3.2.3. Alternatif ve Ölçüte Dayalı Yöntemler
Karar probleminin yapılandırılması genellikle alternatifler ve kriterler arasındaki
kavramsal ilişkiye dayanır. Bilindiği gibi alternatifler ve alternatifler karar problemin
vazgeçilmez iki temel elemanıdırlar. Kriterler, alternatifleri birbirinden ayırt etmede karar
vericinin değer yargılarını yansıtırlar. Alternatifler değerlere ulaşmayı sağlayan araçlardır.
Problem tanımlandıktan sonra öncelikle değerlerin belirlenmesi gerekir. Alternatifler ise
kriterlere göre ölçülen sonuçları takip eden hareket tarzlarıdır.

Seçenekler

Kriterler

Kriterler ve alternatifler arasında bağlantıyı sağlayan nitelikler bir köprü görevi
üstlenir. Nitelikler alternatiflerin ölçülebilen özellikleri olarak tanımlanabilir. Bu şekilde bir
karar probleminin statik yapılandırılması Şekil 7 de görülmektedir(Buchanan)

Sübjektif ilişki

Nitelikler

Şekil 6. Nitelikler Kriterler ile Alternatifler Arasında Köprü Görevi Yapar
Karar probleminin yapılandırılması kriterler, değerler, öncelikler gibi subjektif
bileşenleri alternatifler ve nitelikler gibi odjektif bileşenlerinden ayırarak gerçekleştirilir. Bu
yapı kişiden kişiye değişen durumlar ile herkes için aynı olan durumları bir birinden
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ayrırmaktadır. Karar vericinin değerleri karar verme sırasında kullanılması gereken en önemli
öğedir. Değerler, önerilen alternatif ve karara göre uygulanacak eylemin ya da hiçbir şey
yapmamanın gerçek veya potansiyel sonuçlarını değerlendirme için kullanılır. Bu yaklaşımda
problem tanımlandıktan sonra öncelikle değerlerin belirlenmesi gerekir. (Keeney).

3.2.4. Değer Odaklı Düşünme
Değer Odaklı Düşünme, problemi çözerken karar vericinin değerlerini göz önüne alır.
Alternatfi belirlerken değerleri göz önüne alır. Çözümü seçerken değerlere göre yapar.
Değer odaklı düşünme, esas olarak iki eylemden ibarettir:
1.

Önce ne istediğine karar verme

2.

Daha sonra nasıl elde edeceğini hesaplama.

Problem yapılandırmada yaygın olan tarz kriterler baz alınarak yapılan yaklaşımdır.
Diğer ifadeyle önce kriterler belirlenir, kriterler doğrultusunda alternatifler geliştirilip daha
sonra bu alternatiflerden biri seçilir. Bu yaklaşım “Değer Odaklı Düşünme” olarak
adlandırılır.
Proaktif bir yaklaşım olarak bilinen değer odaklı düşünme yaklaşımında kriterler
doğrultusunda karar simülasyonu yapılarak değerler oluşturulur. Bütün bunları yapabilmek
için bilgiye büyük gereksinim olacaktır. Ancak problemin ilk aşamasında değerlerin
oluşturulması yeterli görülmemektedir.

3.2.5. Alternatif Odaklı Düşünme
Karar probleminin saptayan ve tanımlayan karar verici problem çözümünde
kullanacağı alternatifleri düşünmeye başlar. Uygun bir alternatif kümesi oluşturduktan sonra
bu alternatifleri değerlendirmek için kullanacağı kriterlere odaklanır. Bu yaklaşım tarzı ise
“Alternatif Odaklı Düşünme” olarak ifade edilmektedir. Değer odaklı düşünme yaklaşımının
tersi olan bu yaklaşımda ise önce alternatifler belirlenir daha sonra alternatiflere dayalı değer
ve tercihler oluşturularak seçim yapılır. Şekil 8 de alternatifler karar vericinin deneyimlerine
bağlı olarak somut objektif bileşenlerdir. Kriterler ise soyut ve subjektif bileşenlerdir. Önce
alternatifler mi yoksa kriterler mi göz önüne alınmalı bunu belirlemek aslında zor bir
durumdur. Çünkü her ikisi de bir karar problemi için hayati bir öneme sahiptir. Ancak her
ikisinin birlikte göz önüne alınacağı yaklaşımlarda vardır. Bu şekilde etkileşimli bir modelin
yapısı Şekil 7 de görülmektedir.
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Alternatif Odaklı
Düşünme

Değer Odaklı
Düşünme
Seçenekler

Kriterler

Şekil 7. Alternatif ve kriterlerin birlikte belirlendiği dinamik Model
Böyle bir model ile kriterler alternatiflerin geliştirilmesine, alternatifler de hangi
kriterlerin göz önüne alınacağını belirlemede birbirine yardım ederler. Anlatılan problem
yapılandırma yaklaşımları bir örnek ile daha kolay açıklanabilir. Klasik örnek olan bir araba
yenileme durumunu göz önüne alalım.
Yolda arabayla giderken arabayı yenileme fikri aklınıza geldi. Belki araba artık
yaşlandı, bakım masrafları da bir hayli artı ve eski performansına dönmesi mümkün değil. Bu
arabanın değiştirilme vakti geldi artık şeklinde düşünmüş olabilirsiniz. Burada kararınızdaki
can alıcı nokta, şu anki araba performans ile arzu edilen performans arasındaki fark ve bu
farkı belirlemeye başlıyorsunuz. Aslında tüm karar yapılandırma durumları işte bu farkla
başlar. Bu örnekteki fark, değerlerde ya da kriterlerdeki farktır. İşte değer odaklı düşünme
süreci doğal olarak böyle başlamaktadır. Tam olarak çok katı olmasa bile önce kriteri
düşünmeye başlıyorsunuz ve süreç bunun üzerine devam ediyor.
Diğer yandan yolda arabanızla giderken diğer arabalar gözünüze takılıyor. Ya da bir
reklamda her hangi bir araba görüyorsunuz ve bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Örneğin X
marka araba size daha çekici daha cazip geliyor. Bu durumda düşüncenizi kriterden alternatif
üzerine çevirmiş durumdasınız. Alternatif odaklı düşünme de bu şekilde başlamış olmaktadır.
X marka modeli yakından takip etmeye, belki satıcıdan özellikleri hakkında bilgi almaya
başlıyorsunuz. Öğreniyorsunuz ki X markasının fiyatı daha makul, o zaman diğer özelliklerini
araştırma gereği duyuyorsunuz. Bu arada öğrenilen her bir özellikle kendi arabanızı
kıyaslayarak, benim arabamdan daha güvenli, benim arabamdan daha konforlu, daha spor vb
gibi bazı dikkat çeken özellikler üzerine karar probleminizi yapılandırmış oluyorsunuz.
Aslında alternatiften tekrar kritere geri dönmüş oluyorsunuz. Sonra tekrar diğer alternatifleri
yani diğer markaları araştırmaya başlıyorsunuz. Bu seferde bir başka alternatiften başka bir
özellik dikkat çekiyor. Buradan da diğer özelliklere bakma gereği hasıl oluyor. Böylece bu
süreç sürekli bir hal alıyor. Burada vurgulanmak istenen problem yapılandırmanın dinamik
oluşudur. Bir seferlik bir durum değil. Değer odaklı düşünme tarzıyla alternatif odaklı
düşünme tarzı iç içe yürütülüyor.
Örnek
İş Seçim Örneği: Bu örnekle karara analizi sürecinin bir uygulamasını göstermek,
problemi yapılandırmak, problemin kapsamını çıkarmak başlıca amaçlardır. Problem şöyle;
var sayalım ki, dört iş teklifi arasından bir seçim yapacaksınız;
1)

Resmi bir Araştırma Kuruluşunda Araştırmacı olmak
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2)

Çok uluslu bir firmada danışman olmak

3)

Yurt içinde Büyük bir Firma da karar analisti olarak çalışmak

4)

Küçük bir firmada IT uzmanı olarak çalışmak

Resmi Bir Araştırma Kuruluşu
Birinci teklif için Resmi bir Araştırma Kuruluşunda Araştırmacı olmak; şehir
merkezine yakın, ev ile iş arasında 45 dakikalık mesafe vardır. İşe başlandığında 1900$ aylık
maaş, hafta da 37.5 saat araştırma bölümünde çalışmak zorundadır.İş teklifini kabul eden kişi
belli birkaç kurs ve eğitimden geçmek zorundadır. Yurt içi seyahat zorunluluğu yok ve şirket
çalışanına araba tahsis etmiyor. Ayrıca, yılda 20 günlük seyahat süresi izin vererek
Avrupa’daki tüm konferanslara gönderiyor.
Çok Uluslu Bir Firmada Danışman
İkinci teklif olan Çok uluslu bir firmanın danışman olmak; altı aylık deneme süresi
boyunca aylık 2700$, deneme süresi bitiminde ilk üç sene için yaklaşık 3500$ maaş
içermektedir. Deneme süresi sonunda firma sizden memnun değilse, işe almayabilir. Şehir
merkezinde lüks bir ofis, evinize uzaklığı 50 dakikalık mesafededir. Fakat müşterileri ve
bölümlerinin hepsi Avrupa’da bulunmaktadır buna ek olarak Yıl içerisinde 160 günlük
seyahat edilmesi gerekmektedir. Şirketin tüm çalışanları genç ve çok zaman harcayarak hafta
55 saat çalışmaları gerekmektedir. İş çok mücadele gerektiren bir yapısı vardır. Ama bunun
için gerekli donanımı yöneticilik eğitimleriyle tatmin edici şekilde verilmektedir. Bunların
yanında sosyal aktivite imkânları sağlanmaktadır. Ancak çok az danışman bu imkânlardan
yararlanabileceğini den bahsetmektedir
Karar Analisti
Yurt içinde Büyük bir firmada karar analisti olarak çalışmak; Firma sanayi bölgesinde
bulunmaktadır. Ev ile iş arasında bir saatten az bir mesafedir. Aylık maaşı 2200$ ve günde 8
saatlik çalışma saati mevcuttur. Ek olarak şirket araba vermemektedir. Şirketin büyük spor
aktivite merkezleri vardır, tüm çalışanlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İşin başlangıcında
genel tanıtım yapıyorlar, herhangi bir eğitim ya da çalışma yok. Ayrıca mücadele ve duruma
göre esneklik gerektiğini ve yıl içinde yurt içinde bulunan bölümlere 2 ya da 3 kez ziyaret
yapması gerekmektedir. Ve son olarak kendinize ait deniz gören bir ofis teklif etmektedirler.
Küçük Bir Firmada Bilişim Uzmanı
Dördüncü ve son olarak Küçük ama büyümekte olan bir şirkette Bilişim Uzmanı
olarak çalışmak; Firma iki sene önce faaliyete başlamıştır. Rahat Çalışma ortamı ve
çalışanların hepsi 35 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. Firma çeşitli iş alanlarında faaliyet
göstermekte ve bazı çalışmalar gerektirmektedir. Yılda 30 gün seyahat süresi vardır. Çalışma
alanlarında çok büyük çaba gerektirmiyor. Sadece İlgili olmak yeterli olacağından bahsediyor.
Aylık 2300$ maaş ve haftada 42,5 çalışma süresi eğer ihtiyaç olursa mesai olabilmektedir.
78

Ofis iş merkezinde otobüs durağına yakınında olmakta birlikte ev ile iş arasında 40 dakikalık
mesafededir. Ayrıca şirketin arabasıyla Uludağ kayak merkezinde şirkete ait küçük evlerde
size tatil olanağı sunmaktadır.
Çalışma Ortamı
Firmaların kültürel ve çalışma ortamlarına ait veriler aşağıda verilmiştir. Her firmada
çalışan birkaç kişiyle yapılan görüşme sonunda; 0 (zayıf) ile 5(çok iyi) şeklinde belirlenen
durumlar için aşağıdaki puanlama yapılmıştır.
Tablo1. Şirketlerin kültürel ve çalışma ortamları
Firma

Ortalama

Araştırma Kuruluşu

3.2

Danışmanlık Firması

2.5

Büyük Şirket

3.7

Küçük Bil.Uzm. Firması

4.5

Maaş
Tüm firmaların İlk üç yıl için beklenen maaşı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 2. İlk üç yıl için beklenen maaş
Firma
Araştırma
Danışmanlık
Büyük Şirket
Küçük Bil. Uzm.

İlk üç yıl için
2500
3500
2800
3000

Verilen bu bilgilerden sonra;
-

Problemlere nasıl yaklaşımda bulunmalıyız?

-

Bu problem için modellemek için hangi yaklaşımlar mevcut?

-

Kararınız etkileyebilecek başka faktörler var mıdır?

Şeklinde problemin bir kritiği yapılır ve yapılandırma işlemi başlar.
Karar Analizi ve Problemin Yapılandırma
-

Kararın Kapsamının tanımlanması
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-

Amaçların Belirtilmesi

-

Karar Alternatiflerinin Tanımlanması

-

Amaç ve kriterlerin Hiyerarşik olarak Organizasyonu ve Yapılandırılması

-

Niteliklerin Belirtilmesi

Kararın Kapsamı
Karar analizinde karar probleminin kapsamının iyi anlaşılması gerekir. Genel bir
çerçeve olması açısından karar analitiği ile ilgili Karar verilirken Bakılması Gereken Karar
Bağlamları Şekil 9 da görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi en merkezde Karar
kapsamı yer almaktadır. Burada; Problemin yapısı ve çevresel etkiler nedir? Karar Verici
Kimdir? Kararın sorumluluğu kime ait? Karar vericinin değerleri nedir? Karar alternatifleri
nelerdir? Karardan hangi gruplar nasıl etkilenir? Analizin amacı nedir? gibi sorulara cevap
aranmaktadır.

Sosyal
Kapsam

Politik
Yapılar

Yönetim
Yapıları

Karar Kapsamı
Problemin yapısı ve çevresel etkiler nedir?
Karar Verici Kimdir?
Kararın sorumluluğu kime ait?
Karar vericinin değerleri nedir?
Karar alternatifleri nelerdir?
Karardan hangi gruplar nasıl etkilenir?
Analizin amacı nedir?

Değerler

Paydaşlar

Analizin
Amacı

Karar
Problemi

Bilginin
Mevcut
Olması

Karar
Alternatifleri

Şekil 8. Karar Analitiği ile İlgili Karar Kapsamı
Örnek için Kararın Kapsamı
- Karar Verici: Karar verici olmanın yanında, tüm sonuçlardan sorumlu kişiyim.
- Karar Problemi: Teklif edilen işler arasından seçim yapmak
- Karar Alternatifleri: Büyük Firma, Bilişim Uzmanı, Danışmanlık Firması,
Araştırma Kuruluşu.
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- Değerler: Boş zaman kalmasını tercih etmek, kariyer olanakların olması oldukça
önemli ya da eğitime devam edebilme olanağı
- Paydaşlar: ailesi, arkadaşları, patronu,…
- Bilgi kaynakları: Teklif mektupları, işle ilgili yapılan görüşmeler, Arkadaşları…
- Sosyal Kapsam: Günlük çalışma sürelerinin kısa olması yönünde ailenin baskısı.
- Her bir alternatifin sonuçları: Bunu seçseydim Ne olurdu ? şeklinde duyarlılık
analizi…
- ...
Amaçların Belirlenmesi
- Konuyla ilgili görülen tüm amaçları listeleyin. Anlamlarının dikkatlice
belirtilmesi. Burada Amaç ne, ayrıca amacın yönünü belirlemek gerekir ( mak, min gibi)
- Ayrıca arzu ve isteklerin bir listesi çıkarılmalı
- İstekler doğrultusundaki Alternatifler ve Alternatifler arasında farklılıkların
belirtilmesi
- Sonuçlar tahmin edilmeli
- Farklı bakış açıları neler olabilir
Amaçlarla ilgili bu sayılan konular çerçevesinde değerlendirmeler yapılmalı.
Mümkün Amaçlar ve Tanımları
Konu

Tanım

İlişki kurma ve geliştirme

Yeni arkadaşlıklar kurma ve kariyer imkânı sağlayacak ilişkiler
geliştirme

Eğitime sürdürme

Sürekli Eğitimi olanaklarını maksimize etme

En uygun iş alanı

İş ile özel ilginin en uygun olanın seçimi

İş çeşitliliği

Farklı iş alanlarında faaliyet sağlamayı maksimize etme

Mücadele

Kişisel özelliklerimle iş için gerekli olan özelliklerin uygun
olanının seçimi

Çalışma Çevresi

Çalışma çevresinin pozitif yönde etki yapanın seçimi

Çalışma Ortamı

Çalışma ortamının ve kültürel ortamın pozitif etki yapanın
seçimi
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Olanakları

Fiziksel çalışma ortamının ve pozitif yönde etki yapacak
olanakların seçimi

İşe Başlama Maaşı

En yüksek maaşla işe başlamanın seçimi

Üç yıl içerisinde beklenen Üç yıl içerisinde en yüksek maaşa sahip olanının seçimi
Maaş
Sosyal Sigorta

En yüksek sosyal sigortaya sahip olanın seçimi

Boş zaman etkileri

Boş zamanda en az seviyede çalışmaya zorlayacak olanın
seçimi

Çalışma Saatleri

En az çalışma saatleri olanın seçimi

Günlük Seyahat

En az günlük seyahate sahip olanın seçimi

İş Seyahati

Ayda en az düzensiz seyahate çıkanın seçimi

Daha başka amaçlar da olabilir.
Karar Alternatiflerinin Belirlenmesi
Burada alternatif arayışlarını sürekli olarak ilerlemeye doğru teşvik etmek lazım.
Kısıtların atılması ve farklı bakış açılarının kullanılması yararlı görülebilir.
Örnek için Mümkün Karar Alternatifleri
1) Araştırma Kuruluşu
2) Danışmanlık Firması
3) Büyük Firma
4) Küçük Firmada Bilişim Uzmanı
Eğer bu iş tekliflerinden birine ilgi duyuyorsanız, ek karar alternatiflerine ihtiyacınız
yoktur zaten.
Konuların Hiyerarşik Yapısının Organizasyonu
1. Tüm temel amaçların tanımlanması.
2. Geliştirilen amaçların anlamlarının iyice anlaşılması.
3. En düşük seviyeden başlayarak amaçların niteliklerine göre ilişkilendirilmesi.
4. Niteliklerine göre bağ kurarak hiyerarşik yapı içerisinde alternatiflerin eklenmesi.
5. Yapının Onaylanması.
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6. Eğer gerekirse 1-5 arasındaki adımları tekrarla

Karar problemin amaçlar, kriterler ve seçeneklerle ilgili yapı aşağıda çıkarılmıştır
(Şekil 10).
Kişisel Gelişim

Yeni ilişkiler Kur
Eğitim İmkanları

İş

Mücadele
İlgi alanı
İş çeşitliliği
Araş. Kuruluşu

İdeal iş Seçimi

İş Ortamı

Çalışma Şartları

Danışmanlık Fir.

İmkanlar

Büyük Firma
Bilişim Uzmanı

Maaş

Başlangıç Maaş
Maaş Artışı
Sosyal Sigorta

Boş zaman

Çalışma Saatleri
Ev-İş Arası Yol.
İş Seyahat

Şekil 9. İlk hiyerarşi Modeli
Birbirine yakın özellikler birleştirilerek bu yapı yeniden düzenlendiğinde en son hali
aşağıdaki gibi olur (Şekil 11).
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Eğitim

Mesleki

Mücadele
İlgi alanı
İdeal iş

Araş. Kuruluşu
Ücret

Sosyal

Başlangıç Maaşı

Danışmanlık Fir.

Maaşı Artışı

Büyük Firma

Sosyal Sigorta

Bilişim Uzmanı

Çalışma Saatleri
İş Seyahati
Alışma Ortamı

Şekil 10. Yeniden Düzenlen Model Yapısı
Niteliklerin Belirtilmesi
1) En düşük seviyeden başlayarak her seviyede niteliklerin belirtilmesi
2) Nitelik özelliklerinin sonuçlarına göre alternatiflerinin değerlendirilmesi
Nitelikleri Amaçlarla İlişkilendirme
Konu

Tanım

Mesleki Gelişme
Eğitime devam

Eğitimi en mümkün kılan olan seçimi

En uygun iş alanı

İş ile özel ilginin en yakın olanın seçimi

Mücadele

Kişisel özelliklerimle işin için gerekli olan özelliklerin uygun
olanının seçimi

Sosyal
Çalışma Çevresi

Çalışma çevresinin pozitif yönde etki yapanın seçimi

Çalışma Ortamı

Çalışma ortamının ve kültürel ortamın pozitif etki yapanın seçimi

Olanakları

Olanakların pozitif etki yapan ve fiziksel çalışma ortamının
seçimi

Maaş
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İşe Başlama Maaşı

En yüksek maaşla işe başlamanın seçimi

Üç yılda beklenen Üç yıl içerisinde en yüksek maaşa sahip olanının seçimi
Maaş
En yüksek sosyal sigortaya sahip olanın seçimi

Sosyal Sigorta

Niteliklerin Yapılandırılması
Nitelik

Seviy
e

Tanım

Eğitim
İmkânı

1

Çalışanlara ilave eğitime teşvik edilmemekte

2

Çalışanların eğitimlerine devam edilmesi için teşvik edilmesi

3

Çalışanların güçlü bir şekilde eğitime teşvik edilmesi. Özel
eğitim, özel kurs vb.

1-5

0 (zayıf) ile 5 (çok iyi) arasında çalışma ortamının ve kültürel
yapının tanımının yapılması

Çalışm
a
Ortamı

Alternatiflerin Sonuçları
Araştırma Danışmanlık Büyük
Firması
Şirket
Kuruluşu

Bilişim

Eğiteme devamlılık

3

3

1

2

İşe Başlama Maaşı/$

1900

2700

2200

2300

Üç yıl içerisinde beklenen 2500
Maaş

3500

2800

3000

Çalışma Saatleri(saat/hafta) 37.5

55

40

42.5

Çalışma Ortamı

3.2

2.5

3.7

4.5

Seyahat (yıl/gün)

20

160

100

30

Nitelik

Uzmanı
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Niteliklerin Değişim Aralığının Ayarlanması
Nitelik

Araştırma Danışmanlık Büyük
Kuruluşu Firması
Şirket

Bilişim
uzmanı

Değişim
Aralığı

Eğiteme devamlılık

3

3

1

2

1-3

İşe Başlama Maaşı/$

1900

2700

2200

2300

19002300

Üç
yılda
Maaş/$

beklenen 2500

3500

2800

3000

25003500

Çalışma
(saat/hafta)

Saatleri 37.5

55

40

42.5

37.5-55

Çalışma Ortamı

3.2

2.5

3.7

4.5

2.5-4.5

Seyahat (yıl/gün)

20

160

100

30

20-160

Bundan sonra problemin çözümü ve gerekli ağırlıkların hesaplanması çok kriterli karar
yöntemleriyle yapılır.
Sonuç
Önce Sistemle ilgili Çalışma Alanları ve Ders konularının yapısı ve dağılımı hakkında
bilgi verildi. Bunlar ana konular olarak sistem teorisi, sistem analizi ve sistem mühendisliği
başlıkları altında ele alındı. Sonra sistem kavramı ve sistemle ilgili diğer temel kavramlar
hakkında açıklamalar yapıldı. Sistemin amacı, sistemin işlevi, sistemin çevresi, sistemin
sınırı, arayüz, alt sistem ve sistem yönetim kavramları örneklerle açıklandı.
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Bölüm Soruları
1. Problem yapılandırma yöntemleri nelerdir?
2. Karar problemini karmaşık yapan hususlar nelerdir?
3. Simonun önerdiği karar verme süreci hangi aşamalardan oluşur?
4. Değer Odaklı Düşünme ne demektir?
5. Tüm problemler yapısal mıdır?
6. Aşağıdakilerden hangisi kararı zorlaştıran özelliklerden değildir?
a)

Kararların rutin oluşu

b)

Zaman kısıtı

c)

Alternatiflerin aşırı sayıda çok olması

d)

Belirsizlik

e)

Kaynak kısıtı

7. Aşağıdakilerden hangisi karar analizi sürecinin aşamalarından değildir?
a)

Alternatifleri belirleme, analiz etme

b)

Karar vericilerin sorgulanması

c)

Sonuçları karşılaştırma, alternatiflerden birini seçme

d)

Performans ölçütlerini belirleme

e)

Tercih edilen alternatifi uygulama, sonuçları değerlendirme

8. Aşağıdakilerden hangisi problem yapılandırmada kullanılan yaklaşımlardan
değildir?
a)

Seçeneğe dayalı yöntemler

b)

Amaca/ölçüte dayalı yöntemler

c)

Değer hiyerarşisi yöntemi

d)

Etki diyagramları,

e)

Çıkarsama yöntemi
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9. Problem yapılandırmada kullanılan yaklaşımlardan birinde önce kriterler belirlenir,
kriterler doğrultusunda alternatifler geliştirilip daha sonra bu alternatiflerden biri seçilir. Bu
yaklaşım ……………………….. olarak adlandırılır
a)

Değer odaklı

b)

Alternatif odaklı

c)

Sonuç odaklı

d)

Çıkar odaklı

e)

Hem alternatif hem değer odaklı

Cevaplar
6) a, 7) b, 8) e, 9) a
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4. KARAR BİLİMİ VE KARAR VERMEYLE İLGİLİ
ARAŞTIRMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Karar Biliminin Cevaplamaya Çalıştığı Temel Sorular
4.2. Karar Biliminin Kapsamı
4.3. Karar Biliminin Temel Çalışma Alanları
4.4. Karar Vermeyle İlgili Araştırmalar
4.2.1. Antik Dönemlerin Karar Verme Tekniği: Tahmin
4.2.2. Mantık Çağı
4.2.3. Karar Verme Teorilerindeki Yükseliş ve Yeni Metotların Geliştirilmesi
4.5. Karar Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Karar biliminin cevap aradığı üç temel soru nedir?

2)

Karar teorisinin kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karar biliminin kapsamını Anlatım,
bilir.
Soru-Cevap,
Karar biliminin
gelişimini bilir.

tarihsel

Tartışma,
Alıştırma ve
Örnek Olay,

Uygulama,

Bireysel Çalışma,
Problem Çözme,
Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Karar bilimi

•

Karar biliminin tarihsel gelişimi
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Giriş
Karar verme insanoğlunun bu gezegende var olduğundan bu yana yüz yüze kaldığı bir
gerçektir. İlk çağlarda karnını doyurmak için bir hayvanı nasıl avlayacağını düşünen insan,
bugün uzayı nasıl elde edebileceğini düşünmektedir. Özü aynı kalmakla birlikte, karar
vermenin tarihsel süreç içerisinde biçimsel olarak bu denli büyük değişim göstermesi
toplumsal yaşam, bilim ve teknolojideki gelişmelerle ilgilidir.
Medeniyetten uzak mağara adamı, nerede yaşayacağına ne avlayacağına, ne zaman
avlanacağına ve ne zaman yer değiştireceğine karar vermek zorundaydı. Bu kararları vermede
verilen kararları gerçekleştirmeye veya geliştirmeye yardımcı olacak hangi hassas
yaklaşımları kullandıkları açıkça bilinmemektedir. Ancak burada kararlara sezgi, tecrübe ve
yargı yoluyla ulaştıkları kuşkusuzdur.
İnsanoğlu geçen onca zamandan sonra karar vermeye yardımcı olacak daha biçimsel,
daha çok analitik ve sayısal (nicel) karar vermeye dayanan modellere başvurmaya başladı.
Örneğin bugün firmaların güvenirliği sahip oldukları veri ve bilgiler ve bu verilerin
yönetildiği veri tabanları, veri ambarları, OLAP araçları, gelişmiş veri sunum araçları,
istatistik analizler, veri madenciliği ve benzetim gibi iş zekâsı teknikleriyle belirleniyor.
Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu veri toplama, düzenleme, analiz etme ve işleme
ve sunmaya dayalı olarak verilen kararların bilimsel yanı daha belirgin olmaktadır. Bu
yaklaşım, karar verme sürecinde, sezgi, deneyim kıyaslama gibi yöntemlerin yerini almamış
ancak karar verme sürecinde geniş kabul görmüş yeni bir yaklaşım olmuştur. Bu biçimsel
yaklaşımı kullanıyor olmamız, kullandığımız yaklaşımı niteliksel yaklaşımla karar verme
sürecinden ayıran tipik bir özelliktir. Fakat yine de hem niteliksel hem de nicel yaklaşımları
karar verme sürecinde dikkate almamız gerekir. Bir başka noktanın altını çizmek gerekir ki,
normalde biz karar analizi ile karar vermeyiz. Daha çok karar analizlerinin bize karar verirken
yardımcı olacağı bilgileri kullanarak daha iyi karar veririz. Bu yüzden karar analizinin amacı
mantıklı bilimsel ve sistematik bir süreç sonunda elde edilmiş bilgiyi karar vericiye
sunmaktır. Bu kararı destekleyen bilginin nasıl yorumlanacağı, en iyi kararı vermede nasıl
kullanılacağı karar vericiye kalmıştır. Bu nedenle karar vermenin bilimsel yanı derken daha
çok karar vermede destek sağlayacak bilgiyi elde etme, bulma, keşfetme ve dönüştürme
araçları ve yöntemleri üzerinde durulacaktır. Diğer ekonomi ve davranış bilimlerinin ortaya
koyduğu bilimsel bulgular sonraki bölümlerde ele alınacaktır.
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4.1. Karar Biliminin Cevaplamaya Çalıştığı Temel Sorular
Karar bilimi birbiriyle yakından ilişkili üç temel soruya cevap arar. Birincisi, rasyonel
bir insan nasıl karar vermeli? Bu soru ekonominin en merkezinde yer alır ve insanın nasıl
karar verdiğinin araştırılması üzerine odaklanır. İkincisi, insanlar gerçek hayatta nasıl karar
verirler? Son araştırmalar insanın sınırlı rasyonel bir şekilde karar verdiğini göstermiştir. Yani
göz kararı, kabataslak, yaklaşık bir hesap ve kestirme bir formülle alternatifler arasında seçim
yapmaktadır. Kestirmeden sonuca varma her ne kadar iyi gözükse de sistematik ciddi hatalara
yol açmaktadır. Üçüncüsü, insanlara özellikle de yöneticilere verecekleri kararı iyileştirmek
için nasıl yardım edilebilir? Rasyonel karar verme ve gerçek davranışın ne olduğu
öğrenildikten sonra bu soruya cevap aranmaktadır. Kararları iyileştirmek için sezgisel
yöntemlerden sayısal karar analizine kadar çok farklı teknikler uygulanabilmektedir. Bu bakış
yönetim bilimi, yöneylem araştırması, bilgisayar teknolojileri, yapay zekâ gibi alanlarla
ilgilidir.

Karar Bilimi

İnsanlar
Nasıl
Karar
Vermeli?

İnsanlar
Nasıl
Karar
Verirler ?

Kural Koyucu Yaklaşım
(Kural ve Teori Geliştirme)

Karar Teorisi, Oyun Teorisi,
Fayda Teorisi, Olasılık Teorisi,
Sosyal Seçim Teorisi

Tanımlayıcı Yaklaşım

Psikoloji, Sosyal ve davranış
bilimleri

Yöneylem Araştırması
/Yönetim Bilimi

Karar Vericiye
Nasıl
Yardım Edilebilir ?

Karar Vermeye Destek Olan
Yaklaşımlar
Karara yardım amaçlı yaklaşımlar,
Karar analizi, Değere odaklı düşünme,
Çok kriterli karar verme

Veritabanı/

Karar Analizi
Karar Destek
Karar Ağaçları/ Etkileşim
Diyagramları/ Çok Kriterli Modeller Sistemleri

Veriambarı/OLAP
/Veri Madenciliği

Şekil 1. Karar Verme Kapsamındaki Konular
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4.2. Karar Biliminin Kapsamı
Seçimleri yapan insan olduğu için, psikoloji, sosyoloji, biyoloji, ekonomi, sosyal seçim teorisi
ve bilgisayar bilimleri gibi çok çeşitli bilimler insanların yaptıkları seçimlerle yakından
ilgilenmektedirler. Şekil 2’ de görüldüğü gibi karar verme sırasıyla, tüketimle ilgilenen pazar teorisi,
mikro ekonomik modelleme üzerine kurulu oyun teorisi ve karar teorisi şeklinde iç içe geçen
çerçevelerden oluşur. Karar bilimi ekonomi, felsefe, psikoloji ve sosyoloji, biyoloji bilgisayar bilimi,
istatistiksel karar teorisi, bilimlerinden yararlanan bir bilim dalıdır.
Pazar teorisi en merkezde kalırken, kararları etkileyen rekabet şartlarını ve rakiplerin hareket
tarzlarını da kapsayan oyun teorisi daha geniş bir çerçeve oluşturur. Oyun teorisi kapsamında karar
vericiler birer oyuncudur. Kararlar iki kişi sıfır toplam oyun yapılarına sahip durumlardır. Burada
diğer oyuncular rasyonel ve ödeme yapılarını bilmektedirler. Pazar teorisi açısından ise her bir oyuncu
ya kaybeden ya da kazanandır. Oyun sıfır toplamlı değildir. Karar vericiler yani oyuncular ise ticaretin
içerisindeki herkestir. Bu şekliyle karar verme bireysel, etkileşimli ve kolektif bir modeldir. Ayrıca
oyun teorisi karar teorisinin bir alt konusudur. Karar teorisi tek kişilik oyunları ele alan, daha
psikolojik bir çalışma dalı olarak görülebilir. İnsanın nasıl seçim yaptığı ve nasıl yapması gerektiği
sorusu bu bilim dallarında çalışan araştırmacıları hep peşinden koşturmuştur. Genel anlamda karar
verme bu bilim dallarının çalışmalarını kapsayan geniş bir alanı kapsar.

Karar Teorisi

Bilgisayar Bilimleri

Oyun Teorisi
Pazar Teorisi
Felsefe ve
Davranış Bilimleri

Ekonomi

Biyoloji

Şekil 2. Karar Verme Araştırmalarının Kapsamı

4.3. Karar Biliminin Temel Çalışma Alanları
Karar bilimi karar durumlarını üç ayrı bakış açısıyla ele alır; i) Birincisi teorik
yaklaşımdır yani işin kural ve kaidesini oluşturmaktır (normative). Genel olarak karar teorisi,
oyun teorisi, fayda teorisi, sosyal seçim teorisi bu kapsama girer (Şekil 3). ii) İkincisi
tanımlayıcı (descriptive) olmasıdır. Buda psikoloji, sosyal ve davranış bilimiyle yakından
ilgilidir. İnsanların nasıl karar verdiğini anlamaya çalışır. Üçüncüsü ise karar desteği ile
ilgilidir. Bir anlamda karar desteğinde kullanılacak yöntem ve teknikleri kapsar.

96

Karar bilimi, tanımlayıcı, kurul koyucu ve karar desteği alanlarının tümünü
kapsamaktadır. Tanımlayıcı yaklaşım nasıl karar verildiğini anlamaya çalışır.
Kuralcı yaklaşım, yani kural ve kaide geliştirme karar biliminin temel ilkelerini,
prensiplerini ve kurallarını belirlemeye yönelik teori geliştirmeyi kapsar. Karar desteği, karar
vermeye yardım eden ve ona alt yapı hazırlayan yöntemleri, metodları ve araçları kapsar.
Olasılık Teorisi

+

Şansla ilgilenir

Fayda Teorisi

+

Sonuçla ilgilenir

Oyun Teorisi

+

Sosyal Seçim
Teorisi

Karar Teorisi
=

Rakiplerin davranışıyla Kolektif Tercihlerle
ilgilenir
ilgilenir

Şekil 3. Teorik Yaklaşımlar
Klasik Karar Verme Kuramı: Kuralcı Teori olarak ta adlandırılan Klasik Karar Verme
Kuramı mevcut alternatifleri tamamen objektif bir gözle değerlendirdikten sonra bir karara
varmayı esas alır. Matematiksel bir analiz sonucu ortaya çıkan veriler kararı şekillendirir. En
başta mantıksal çıkarımı esas alan filozoflar tarafından ortaya atılan bu kuram ekonomistler
ve istatistikçiler tarafından geliştirilerek günümüzde karar verme aşamasında başvurulan bir
yöntem olarak kullanılmaktadır. Mitchel ve Krumboltz (1984)’a göre Klasik Karar Verme
Kuramı, bireyin karar vermesi gereken durumlarda, matematiksel işlemlerle gerçekleşme
olasılığı en yüksek olan seçime yönelmesidir. Bu kuramda iki temel özellik vardır. Bunlardan
bir tanesi olasılık diğeri ise fayda ya da değerdir. Klasik karar verme kuramı, net karar verme
durumlarında işleyebilmekte ve olayın objektif bir biçimde olasılığı ve değeri
hesaplanabilmektedir. Ancak çoğu kişisel karar verme durumlarında, bireyler, objektif sayısal
değerleri belirleyebilmek için yeterince bilgiye sahip olamamaktadırlar. Olasılıkta olduğu gibi
fayda/değerde de genellikle öznel nicelikler söz konusu olabilmektedir (örneğin; gelecek
garantisi). Hatta zaman ve para gibi kolayca sayısallaştırılabilen kavramlar bile bireyden
bireye değişebilmektedir. Örneğin on milyon doları olan bir insan için yüz bin dolar
kaybetmek ya da kazanmak çok önemli olmayabilir. Birtakım problemlere rağmen psikolojik
danışmada klasik kuramın temel özelliklerinden faydalanılmaya çalışılmaktadır. Yan, olası
bütün seçenekler taranmakta, kişinin bu seçenekler açısından değerleri ortaya çıkarılmakta,
her seçeneğin olma olasılığı araştırılmakta ve muhtemel kazancı en büyük, kaybı en küçük
olan seçenek seçilmektedir.
Karar teorisinin tanımlayıcı kısmı ile ilgili literatür davranışsal karar teorisi ve karar
analizinden oluşmaktadır. Davranışsal karar teorisi literatürü insanın her zaman tutarlı
olmadığını ortaya koyar. Karar analizi risk ve belirsizlik şartları altında kural geliştirme ve
aksiyomatik yaklaşımı öngörür. Karar analizi gerçek bir davranışın tanımından ziyade
rasyonel bir davranış fikrinin kuralları tanımlar. Bir ya da birden çok karar analiz tekniğinin
bir kombinasyonunu kullanarak, verilecek kararın mantıksal tartışması yapılır (Clemen). Bazı
araştırmacılar insanların karar analizinin önerdiği tarzda davranmadığını ileri sürmektedirler.
Fayda fonksiyonlarının ve sübjektif olasılık dağılımlarının insanın gerçek inanç ve tercihlerini
modellemediğini savunurlar(Tocher, French). Aşağıdaki şekil karar teorisinin bu iki alanı
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arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Şekil 4). Son zamanlardaki çalışmalar bu iki zıt
düşüncelerin birleştirilmesi gereğinin altını çizerler. Karar analizinin kullanılması ve başarılı

Davranışsal Karar
Teorisi
Nasıl karar veririz?

Karar Desteği
Karar Verme
Tekniklerinden nasıl

Karar Analizi
Nasıl karar vermeliyiz?

karar vermenin arasındaki ilişkinin belirlenmesi için de deneysel çalışmalara gerek vardır.
Şekil 4. Karar Analizi ve Davranışsal Karar Teorisi Arasındaki İlişki
Karar Desteği: Kuşkusuz, karar desteği karar verme sürecinin bir parçasıdır. Karar
verme sürecindeki insanı destekleyen metot ve araçlar karar desteğini oluşturur. Bu desteği
sağlayan temel disiplinler yöneylem araştırması ve yönetim bilimindeki tüm analitik modeller
ve kurumlarım sahip oldukları veri tabanı ve diğer bilgi kaynaklarıdır. İlişkili olduğu bilim
dalları ise karar bilimi, istatistik, benzetim, uygulamalı matematik, bilgisayar bilimi, yönetim
bilişim, veri tabanları, veri ambarı, OLAP, yapay zekâ, uzman sistemler, genetik algoritmalar,
veri madenciliğidir. Bunun yanında veri görselleştirme ve sunma, verileri organize etme,
iletişim teknolojileri gibi araçlar karar desteğiyle yakından ilgilidir (Lavrac). Karar desteği
insanlara karar vermeleri konusunda destek veren teknolojileri, sistemleri ve yöntemleri içerir.
Karar desteği karar biliminin bir parçasıdır ve karar vermeyle kural geliştirici ve tanımsal
yaklaşımları paylaşır. Karar desteği, yöneylem araştırması, karar analizi, karar destek
sistemleri, veri madenciliği ve grup karar desteği gibi birçok disiplini kapsar.
Karar destek sistemiyle ilgili kapsamlı bir araştırmada “karar desteği nedir” sorusuna
cevap aranmıştır (Bohanec). Bu soruya verilen cevaplar ise ana başlıklar altında aşağıdaki gibi
toplanmıştır:
1.

Karar vermeye yardımcı olması açısından verilere farklı açılardan bakmak.

2. Karar vermek için gerekli verileri incelemek ve anlamlı bir bütün elde etmek
için onları bir araya getirmek.
3. Karar vermede kullanılan karar ağaçları, etkileşim diyagramları, analitik
hiyerarşi yöntemi ve nominal grup tekniği gibi yapısal yaklaşımlar.
4. Karar desteği bütün alternatiflerin etkilerini anlayarak doğru kararlar vermeye
yardımcı olur. Bir dizi senaryo açısından “eğer şu olursa ne olur?” sorusunu
cevaplandırma imkânı verir.
5. İşletme karar süreçlerini geliştirmek için veri analizinin gelişmiş bir
biçimidir.
6. Karar desteği, karar vermede veri ve yapısal karar süreçlerinin kullanımını
kolaylaştıran bilgisayar tabanlı sistemlerinden yararlanır.
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Bu sonuçlar gösteriyor ki karar desteği çok geniş anlamlarda kullanılıyor ve çok
değişik şekillerde anlaşılıyor. Genel ortak bir görüşe uyan bir anlamı yok. Yukarıdaki 1, 2 ve
5 tanımları, bir veri merkezli yaklaşımı yani veri madenciliği ve veri depolamayı vurguluyor.
3 ve 4 tanımları ise diğer bir yaklaşımla modelleme ve simülasyonu vurguluyor. Son tanım
ise, her ne kadar bilgisayar tabanlı karar desteği sistemleriyle sınırlandırılmış olsa da, ilgili
disiplinlerle ve tekniklerle açıklayan daha geniş bir tanımdır.
Toparlamak gerekirse, karara destek amaçlı bu yaklaşımlar sorunu ve karar verme
sürecini daha açık ve işlenebilir hale getirerek karar vericinin performansını arttıran yöntemler
ve tekniklerdir. Ayrıca karara yardım amaçlı yaklaşımlar karar Verme Sürecinde bulunan
karar vericinin sorduğu sorulara yanıtlar bulmaya yönelik bilimsel bir etkinliktir. karar
vericiye sadece sorunu keşfetmede değil aynı zamanda karar vericinin kendisini keşfetmede
de yardımcı olmaktadır.

4.4. Karar Vermeyle İlgili Araştırmalar
Karar verme insanın önemli yeteneklerinden biridir. İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde
karşılaştığı zor kararlar karşısında her zaman değişik güç ve kaynaklardan destek arayışına
girmiştir. Zamanla doğayı istatistiksel ve olasılık analizler ile anlama süreci geliştikçe, karar
verme alanında daha çok mantığa uygun temeller geliştirilmiştir. Yeni keşiflere olanak
sağlayan Avrupa’daki Rönesans ile birlikte, karar verme, risk alma ve belirsizlik konularında
matematiksel yaklaşımın temelleri de atılmıştır.
17. ve 18. yylarda kök salmaya başlayan fayda teorisi, 1944’te Morgenstern ve Von
Neuman’ın oyun teorisi hakkındaki çalışmasıyla yeniden hız kazanmıştır. Bu çalışma, fayda
teorisini yeniden canlandırmış ve sonunda da çok kriterli karar verme yaklaşımı ortaya
çıkmıştır. Birbirine zıt kriterler arasında, bilimsel metotlar ile ölçüm bulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmaların ardından bu güne kadar her gün yenileri eklenerek çok çeşitli karar verme teknik
ve teorileri tüm dünyada, binlerce bilim adamı ve karar vericiler tarafından ileri
sürülmektedir. Kurumların, akademik toplulukların ve birey veya grupların karar verme
konusundaki problemleri arttıkça, teorilerin sayısı da buna paralel olarak artmaktadır.
Bilgisayarların yaygınlaşması ve verilerin hızlı işlenmesiyle, karar verme süreci, çok
miktardaki bilgi ve karar analizleri ile başa çıkılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda özellikle üç
alanda karar verme yöntem ve araçları artış göstermiştir. Birincisi; OLAP ve kurumsal zeka
OLTP, veri madenciliği gibi veri arama ve analiz araçlarında olmuştur. Bu araçlar teknik
olarak çok derin teorik bir yapıya sahip değillerdir. Fakat veriyi kullanıcısına sunmak ve
raporlamak için, ayrıntılı analizler ve direkt karar verme yerine grafik gösterim ve veri
araştırma algoritmalarına sahiptir. Bu araçların çoğu 1980’lerden sonra geliştirilmeye
başlanmıştır. Bugün bu araçlar üzerinde sürekli olarak değişiklikler yapılarak karar vermede
gerekli olan veri sağlama, veri gösterimi gibi özelliklerin iyileştirilmesine çalışılmaktadır.
Kullanılan ikinci alan ise akademik çevreler tarafından yapılan bilimsel araştırmalar ve
çalışmalardır. Çoğunlukla bu ikinci grupta, yazılım araçları bulunan metotların doğruluğunu
göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Üçüncü alan özel algoritmaların ve ise karar ağaçlarının
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bulunduğu, problemlere optimum çözüm arayan yöneylem araştırmasıdır. II. dünya
savaşından sonra bu yöntem 1950 ve 1960’lardan itibaren endüstri ve devlete ait pek çok
alanda kullanıla gelmiştir. 1970’lerden itibaren de işletmelerde stratejik planlama ve diğer
daha geniş alanlara yayılmıştır.

4.4.1. Antik Dönemlerin Karar Verme Tekniği: Tahmin
Antik dönemlerde, karar verme teknikleri, karar verme süreci boyunca değil de,
önceden bilme ya da tahmin etme şeklinde ortaya çıkıyordu. Bunun sebebi de kuşkusuz; bilgi
eksikliğinde karar verme işlemi gelecekte olacakların tahmin edilmesiyle gerçekleşiyordu.
Modern karar verme ise karar verme sürecinin anlaşılması ve teknolojik araçların prosese
yardım etmesi ile gerçekleşmektedir. Eski zamanlarda insanlar alternatifler ve deneyimler
hakkında tecrübeli yaşlılarına başvururlardı. Benzer durumlarda, neler yaşandığını öğrenmek
isterlerdi. Hareket tarzlarını da bu yönde seçerlerdi.
Falcılar, önemli karar durumlarında başvurulan kaynakların başında gelmektedir.
Falcılar ilk danışma merkezi olarak kabul edilen kendileri için hazırladıkları tapınak ya da
inziva yerlerini oluşturmayı başarmışlardır. Bunların en ünlüsü antik Yunan’da kurulan
‘Oracle’ dır. Oracle’daki Falcılara başvuranlar genellikle geleceği görmelerini istemişlerdir.
Tarihi veriler göstermektedir ki antik Yunandaki Delphi de bulunan Oracle oldukça yüksek
ücreti ve bulunduğu muhteşem yerleşimi itibariyle, mevcut müşterileri sayesinde iyi bir imaj
ve pozisyon elde etmiştir. Bu yaklaşım günümüzde de birçok iş alanında danışmanlar
tarafından sergilenmektedir. Ayrıca Babiller ve Roma İmparatorluğu gibi eski devletler bu
alana epey bir ilgi göstermişlerdir. Özellikleri, doğaüstü olayların örneğin bir şimşeğin
nerede, ne zaman olacağını açıklamalarıdır. Para ile çalışan, ilk fal makinelerini da Oracle
daki falcılar bulmuşlardır.
Diğer taraftan fal ve kehanetten etkilenen Çinliler, kâhinliğin daha sistematik karar
verme süreci ile tamamlanması gerektiğini düşünmüşler. Sonuçta bir karar verme aracı olan I
Ching’i geliştirdiler. I Ching, potansiyel riskleri ve seçenekleri değerlendirerek, yani durum
değerlendirmeleri yaparak, çözüm sunan bir karar verme aracıdır. Özetlemek gerekirse,
eskiden karar verme tahmine dayanıyordu ve alınan kararlar rastlantıdan başka bir şey değildi.
Sistematik değerlendirmeler ya da akıllıca tasarlanmış seçenekler oluşturulmuyordu.

4.4.2. Mantık Çağı
Ortaçağa doğru, zamanın Roma Katolik kurumları, bilimsel araştırmalarda ve çalışma
alanlarında kullanılan kehanet ve falın önüne geçmeye çalışmışlardır. Bundaki amaç her şeyin
Allah’ın isteği doğrultusunda olduğuna, insan kararlarının önemsiz olduğuna inanmalarıdır.
16. yy. ın ikinci yarısında İngiltere’de iki önemli kişi akılcı karar verme konusuna önemli
katkıda bulunmuşlardır. Bunlar Francis Bacon ve William Shakespeare’dir. Bacon’un katkısı
bilimsel metodların gelişmesi alanında olurken Shakespeare’ın katkıları ise karar sonuçları
üzerine dayalı trajedileri içeren ve daha çok tanımlayıcı yapıda olmuştur.
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15. yy. dan sonra Benjamin Franklin analitik zekasını karar verme alanına yönelterek
özellikle “Balance Sheet” yaklaşımı ile itibar kazanmıştır. Bu yaklaşım değerlendirme için
bilgi yapılandırmasına yol açmıştır. Yani, her alternatif için iki sütunlu bir liste
oluşturulmasını önermiştir. Şu anki standartlara göre yetersiz gibi görünse de, çok zor hata
yapan bir sistem oluşturdu.
17. yy, modern karar vermenin en büyük iki desteği olan istatistik ve olasılık
temellerinin oluşması açısından oldukça önemlidir ve bu bakımdan anılmaya değer bir
yüzyıldır. Bu dönem boyunca istatistikte olan gelişmeler, bugünde olduğu gibi ekonomi
alanında gerçekleşmiştir. 18. yy. da ise ekonomik faktörleri gösteren istatistiksel grafikler
moda haline gelmiştir.
İstatistiğin karar teorisindeki karşılığı olasılıktır. 16. yy. da olasılığın kuralları genç bir
İtalyan olan Gerolama Cardano tarafından geliştirilmiştir. Cardano’nun başarısı bir
matematikçinin çok üstünde fakat onun ünü zamanın Katolik kiliseleri tarafından kötü yönde
yayılmıştır. 1501de İtalya’da doğdu ve oldukça zeki ve araştırmacı bir insandı. İlk buluşu arka
mil şaftlı arabalardır. Cardano’nun tutkusu ilaçlar üzerinde çalışmaktı ve fakir bir ailenin
çocuğu olduğu için öğretimine gereken parayı bulmak zorundaydı. En iyi şansının kumar
oynamak olduğunu düşündü. Babası da bir kumarbazdı ve bir kumar kavgası esnasında, hile
yaptığı için öldürülmüştü. Cardano’nun niyeti babası gibi hile yapmak değildi. Kumar
esnasında, olasılık teorisinin temelini oluşturacak kuralları keşfetti ve bu tezini 23 yaşında
yazdığı “Liber de Ludo Alea” adlı kitapla yayınladı. Kitabın geliri sayesinde tıp okuluna
girdi. Ancak Gerolama bunlarla yetinmedi. Hayatı boyunca karmaşık sayılarla ilgili yeni
buluşlar yaptı ve 1540 ta bu konu ile ilgili iki kitabını yayınladı.
Cardano’nun yaptığı genelleştirmeler bugün modern bilimin ve mühendisliğin
altyapısını oluşturmaktadır. Bu konular arasında kontrol teorisi, sistem mühendisliği ve
telekomünikasyon bulunmaktadır. Cardano ve onun dönemindekilere göre temel olay
olasılıklarının ve beklenen değerin hesaplanmasıydı. Örneğin bir kumarbaz çok büyük bir
miktar için bahse girebilir ve eğer olasılık hakkında bir şeyler biliyorsa, neyin üzerine bahse
gireceğine riski azaltarak karar verebilir ve kazanma şansını arttırabilir. Başka bir tip
problemde St. Petersburg Paradoksu olarak ortaya atıldı. Farz edelim ki bir para n kez atılacak
ve yazı geldiğinde 3ⁿ kazanacağız. N. atışta yazı gelme olasılığı (½)ⁿ olduğundan, (3n )x
(1/2)n >1 olması beklenir. Eğer beklenen değer 1 den daha büyük ise, kazanacağımızdan
eminsiniz demektir. Sonsuz deneme yapıldığında, sonsuz miktarda para kazanılabilir
demektir.
17. yüzyıldan sonraki dönemlerde, olasılık teorisi, Bayes, Laplace, Pascal ve diğer
araştırmacılar tarafından sürekli geliştirildi ve değişik problemlere uygulandı. Daha sonra,
1870’lerde, ekonominin neoklasizm döneminde, matematiksel fayda teorisi ekonominin en
önemli konusu haline geldi. Fakat bir müddet sonra teoriye destek kalmadı. Bu yüzyılın
başlarında gerçek matematik metodları matematik, istatistik ve psikoloji alanlarında karar
teorisini yaymaya başladı. Bu alanlarda teoriler geliştirildi.
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4.4.3. Karar Verme Teorilerindeki Yükseliş ve Yeni Metotların
Geliştirilmesi
20. yy’da modern teknoloji ve psikolojide karar ikilemi oluştu. Psikoloji alanında
bilimsel metotların uygulanması araştırmacıları insanların yapacakları seçimlerde, verileri
yorumlamada hata yapma ihtimali ile nasıl karar verdikleri ve hissettiklerimize nicel nitelikler
ile nasıl değer biçtiğimiz konularına götürdü.
Bilgisayar gücünün yaygınlaşmaya başlamasıyla, daha karışık istatistik analiz
teknikleri geliştirildi ve böylece karar vericilerin başlıca engellerinin ortadan kalkması şansı
doğdu. En önemli engel ya da sorun, birçok farklı verinin aynı anda ele alınması
gerekliliğiydi. Bu sebeple yeni yaklaşımlar veri toplama ve analiz desteği yönüne kaymaya
başladı. Hatta bilgisayarların insan karar vericilerin yerine geçmesi yönünde çalışmalar
başladı. Simon, “Genel Problem Çözücü” olarak bilinen problem çözme algoritmasını
gerçekleştirdi. Ancak Simon’un çalışma laboratuvarı bilgisayar odasıydı ve bu da onu
yönetim kurullarından ve grup terapi toplantılarına katılmaktan alıkoyuyordu. Bu bakımdan
pek gerçekçi bulunamadı.
1950li yıllar karar vermenin altın çağı idi. Psikologlar bireysel karar vermenin ve
problem çözmenin temelini oluşturuyorlardı. Bilim adamları yetki sahiplerinin ve yönetim
gruplarının nasıl çalıştığı, teorileri nasıl oluşturduğu ve veriye bağlı olarak modellerin nasıl
oluşturulduğu üzerinde çalıştılar. Problem çözme ve karar verme sisteminin adımları ilk kez
şu şekilde bulundu. ABD Federal hükümetin desteklediği Ulusal Eğitim Laboratuarları
projesiyle oluşturulan araştırma merkezi tüm sosyal bilimcilerin Kâbe’si oldu ve grup
dinamiği gibi birçok deney ve teoriler orada geliştirildi. Beyin fırtınası tekniği de yine burada
geliştirilen tekniklerden biridir. Problem çözme ya da karar analiz adımları olarak bilinen ve
aşağıda listelenen adımlar yine bu laboratuvarda Charles Kepner ve Benjamin Tregoe
tarafından oluşturulmuştur. Kepner ve Tregoe’ nin tasarladığı analiz modeli ile problem daha
alt parçalarına ayrıştırılmış, alternatif çözümler üretilmiş ve bu adımlar ile en iyi sonuca
ulaşılmıştır. Bugün bu adımlar Karar analizi adımları olarak ta bilinmektedirler. Fakat
Kepner-Trogeo önerdiği bu süreç karar verme alanında, dünya çapında uygulanan bir
metodoloji olmamıştır. Bu süreç laboratuvar ortamında oluşturulduğundan gerçek dünya
problemlerini yansıtamadığı düşünülmüştür. Bununda iki temel nedenin olduğu
söylenmekteydi; somut hale getirilemeyen soyut faktörler ve kriterlerin ağırlıklarıyla ilgili
faktörler. Daha sonra Likert tarafından geliştirilen ölçek sayesinde bu sorun giderilmiştir.
Fayda Teorisi
Fayda teorisi; temellerini matematik ve ekonomi gibi bilimlerden almaktadır ve
rasyonel-karar verme modelinin temelini oluşturmaktadır. Bu teoriye göre kararlar, olası
alternatiflerin tümünün toplanması ve her alternatifin faydasının, o alternatifin gerçekleşme
olasılığı ile ağırlıklandırılarak hesap edilmesiyle verilir. İnsanların nasıl karar vermeleri
gerektiğini öne süren bu teori, fayda maksimizasyonunu, kurallara dayalı bir seçim sistemi
prensibiyle incelendiği için birçok kez eleştirilmiştir.
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Simon (1957), kişilerin, onları sadece amaçlarına ulaşacak biçimde tatmin eden
faaliyetlerle de yetinebildiğini; faydanın maksimum olmasının zorunlu olmadığını
söylemektedir. Simon beklenen fayda teorisine alternatif olarak savunduğu “yetinmelik
davranış (satisficing)”, sınırlı rasyonelliğin, dolayısıyla da yönetsel karar modelinin de
temelini oluşturmaktadır. İnsan beyni yapısı itibariyle kısıtlı bir muhasebe yetisine sahiptir ve
insanın içinde bulunduğu toplumsal çevre belirsizdir. Bu nedendendir ki insanlar kendileri
için “en yüksek getirisi olan” tercihin ne olduğunu/olacağını neredeyse hiçbir zaman
kestiremezler9. Bunun yerine kendileri için “en uygun” tercihte karar kılacak şekilde
yetinmelik davranırlar.
Rasyonel karar verme modelinin temelini oluşturan beklenen fayda teorisi, sadece
fayda maksimizasyonu yönünden değil, karar vermedeki kuralcı yaklaşımı yönünden de
eleştirilmiştir. Aynı bilgi iki farklı karar verici tarafından; onların bakış açılarına, konu
üzerindeki ilgilerine, vb. bireysel etmenlere bağlı olarak farklı yorumlanabilir ve karar
sürecinde farklı kullanılabilir. Dolayısıyla iki farklı karar verici için aynı modeli kullanmak ve
kurallara dayandırmak imkânsız olacaktır. Zihinsel muhasebenin kısıtlarını ortaya koyan en
iyi örneklerden biri Tversky ve Kahneman’ın ceket ve hesap makinesi araştırmasıdır. Kişiler
125$’lık bir ceket alırken 5$ indirim için 20 dakika kat etmeyi göze alırlarken (%71), 15$’lık
bir hesap makinesinde 5$’lık bir indirim için aynı yolu gitmeyi gereksiz bulmuşlardır (%68)
ve 15$ verip makineyi almayı kabul etmişlerdir. Her iki seçenekte de yapılan indirim 5$
olmasına rağmen kişiler farklı seçeneklerde karar kılmışlardır. 125$ zaten çok fazla
geldiğinden üzerine yapılacak bir indirim, bireyleri o yolu kat etmeye sevk etmiştir. Zihnin
muhakemesinin bu derece yanılsamalara açık olduğunu düşünülürse hiçbir kararın tam
güvenilirliğinden söz etmek de çok zordur.
Beklenen Fayda Kuramı
İnsanların, yaptıkları iktisadi seçimlerde kazançlarını en üst, zararlarını ise an alt
düzeye indirmeye çalıştıklarını söyleyen rasyonel seçim kuramının ve genel olarak mikro
iktisadın temelini oluşturan karar verme modellerinden en önemlisi beklenen fayda kuramıdır
(expected utility theory), (Taylor, 1998). Beklenen fayda kuramının temelleri 18. yüzyılın
başlarında Nicolas Bernoulli tarafından atılmakla beraber, 1947 yılında von Neumann ve
Morgenstern bu kuramı rasyonel karar verme davranışının açıklanmasında kullanmışlardır
(Plous, 1993; von Neumann ve Morgenstern, 1947). Beklenen fayda kuramı, insanların karar
verirlerken hangi özellikleri kullanmaları gerektiğini belirleyen ve bu konuda tahminlerde
bulunan rasyonel karar verme modelidir. Bu modele göre rasyonel karar verme sürecinin 6
özelliği vardır.
1.
Alternatiflerin sıralanması (Ordering of alternatives): Bu özellik oldukça basittir.
Eğer, birbirilerine tamamen eşit değillerse karar verme sürecinde karşılaşılan alternatifler
kişi tarafından bir tercih sırasına konulmalıdır.
2.
Baskınlık (Dominance): Karar verme davranışında bulunan bireyler, alternatif
stratejiler arasından en baskın ve etkili olanını seçmelidirler. Eğer bir strateji diğerlerine
oranla doğruya daha yakınsa, seçilmesi gereken strateji de o olmalıdır.
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3.
İptal (Cancellation): Eğer, risk içeren iki karar seçeneğinin matematiksel
sonuçları tamamen aynı ise, yani her iki koşulda da bireyin yüklendiği risk miktarı birbirine
eşitse, bu alternatiflerin değerlendirilmesinde sonuçlara bakılmamalıdır. Diğer bir deyişle,
alternatifler arasındaki ortak noktalar, karar verirken değerlendirme dışı bırakılmalıdır.
4.
Geçişlilik (Transitivity): Eğer karar veren kişi A sonucunu B’ye, B’yi de C’ye
tercih ediyorsa, A seçeneğini aynı zamanda C’ye de tercih etmelidir.
5.
Devamlılık (Continuity): Herhangi bir şans oyununda eğer getirisi en yüksek
seçeneğin kazandırma olasılığı yeterince iyiyse, bu seçenek kesin (kazandırma olasılığı
%100) ama orta derecede getiriye sahip bir sonuca tercih edilmelidir.
6.
Değişmezlik (Invariance): Alternatiflerin sunuluş şekillerinin, seçim üzerinde bir
etkisi olmamalıdır.
Von Neuman ve Morgenstern (1947), eğer yukarıda sıralanan özelliklere uyulmazsa
verilen kararlar sonucunda elde edilecek faydanın en üst düzeye ulaşamayacağına ve bu
yüzden rasyonel olmayacağına işaret etmişlerdir.
İktisat alanında Nobel ödülü alan Herbert Simon (Akt. Augier, 2001) tarafından
yüksek sesle dile getirilmeye başlanan rasyonellik eleştirilerinin temelinde insan zihninin
rasyonel modellere ne kadar uyduğu sorusu yatmaktadır. Simon’a (1997) göre rasyonellik
matematiksel değil psikolojik bir kavramdır ve ekonomik davranışı anlamak için bakış
açısının daha da psikolojik bir hale getirilmesi gerekir. Çünkü iktisatçılar tarafından kullanılan
rasyonel seçim kuramı (rational choice theory) özünde yanlıştır. Bu kurama göre insanların
ekonomik davranışları, kazancı en üst seviyeye çıkarırken, kayıpları en alt düzeye indirmeyi
amaçlar. Daha da önemlisi mikro ekonomik davranışları (örneğin tüketici davranışlarını)
açıklamak için bu matematiksel kuram yeterlidir. Bilişsel yapıyı, limitleri olmayan ya da çok
geniş ve yanılgısız bir güç olarak düşünmek ve karar verme modellerini bu yaklaşıma uygun
olarak kavramlaştırmak adaptif insan davranışını açıklamak için pek de uygun
görünmemektedir, (Simon, 1997; Gigerenzer ve Todd, 1999; Schwartz, 1998).
Simon’a göre insan her zaman “en iyi” seçeneğe ulaşmak için uğraşmaz, “iyi” çoğu
zaman yeterlidir. Benzer olarak Chase, Hertwig ve Gigerenzer (1998) “en iyi” seçiminin
matematiksel ve / veya istatistiksel olarak değil, adaptif (çevreyle uyum) açısından
belirlenmesi gerektiğini söylemektedirler.
Oyun Teorisi
1944’te John Neumann ve Oskar Morgenstern “Theory of games and economic
behaviour” adlı kitabı yayınladılar. Bu kitap beklenmedik bir ilgi gördü ve karar verme
alanına oyun teorisini getirdi. Ekonomiye, istatistiğe, psikolojiye ve siyaset bilimine ilginç
uygulamalar sağlandı. Müzakere stratejileri, sıfır-toplamlı oyunlar, mahkum ikilemi onların
orijinal fikirleri sonucu elde edildi. Sonunda faydanın ölçülebileceği bir yol bulunmuş oldu.
Princeton Üniversitesi ve RAND Şirketi bayrağı von Neumann ve Morgenstern’in
inisiyatifinden aldı ve karar ağaçları, oyun ağaçları gibi konularda metodlar geliştirecek
çalışmalar yaptı. Oyun teorisi bugün karar verme konusunda savaş stratejilerinden, santranca
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kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bazı teorisyenler kazan-kaybet oyunları üzerinde
çalıştılar ve dünyaya şu fikri yaydılar. Eğer oyuncular doğru alternatif seçimlerini yaparlarsa
kazanabilirler. Daha sonra İllnois Üniversitesi tarafından Süper-Optimum Çözümler metodu
ortaya çıktı. Bu metod la en iyi sonuç elde edilmeye çalışıldı.
1954’te Savage “foundations of statistics” adlı kitabını yayınladı. Bu kitapta von
Neuman ve Morgenstern’in çözümü, sadece ölçülebilir fayda fikrine dayanıyordu. Savage
kişiden kişiye değişebilecek olasılık fikrini ileri sürdü ve rasyonel seçimle ilgili bir çok
aksiyom ileri sürdü. Eğer karar verici bir tercih belirlemişse şartlar değişse bile karar verici bu
tercihini değiştirmeyeceğini ileri sürmüştür. Bu, bağımsızlık aksiyomu olarak bilinmektedir.
1961 de Ellsberg öne sürdüğü bir problemle, Ellsberg paradoksu olarak bilinen tezi ileri
sürmüştür.
1950’lerin sonunda Fransada, Maurice Allais, bağımsızlık aksiyomunu çürütecek ve
fayda’nın yanlış çözüm çiftini seçebileceğini gösterecek bir oyun tasarladı ve MAUT (Multi
attribute Utility Theory)’e karşı çıktı. Faydanın tek başına her şeyi çözemeyeceğini ileri
sürmüştür. Allais’ in paradoksu bugün hala akademik çevrelerce tartışılmaktadır. Kimileri
MAUT’yu savunurken kimide yapısının içinde boşluklar, eksikler olduğunu düşünmektedir.
Allais ‘in yaptığı çalışma iyi bir alternatif bulunduğunda, ondan çok daha iyisinin varlığına
işaret etmektedir.
SMART
Word Edwards ve diğer araştırmacılar, faydanın pratik ölçümü ve davranışsal karar
verme teorisi ile ilgilendiler. 1954’te yayınlanan Savage ‘nin Foundations of Statistics ve
“Luce ve Raiffa’nın Games and Decisions adlı kitaplarında, matematiksel karar verme ve
oyun teorisi konularının sentezi yapılmaktadır. Raiffa oyun teorisini pratik karar verme aracı
olarak gördü, karar analizi ve sübjektif olasılık konularına daha fazla konsantre oldu. 1961’de
“Applied Statistical Decision teory with Robert Schlaifer” adlı kitabı yayınladı. Word
Edwards problemlerin basitleştirilmesini savundu ve 1980’lerde SMART‘ı oluşturdu. Bu,
insanların öncelikli kriterlere odaklanmasını sağlamakta ve seçeneklerin çok ölçütlü
değerlendirilmesini içermektedir. Bu metod temel alınarak, metodun değişik türevleri
geliştirilmektedir.
Bayes Karar Teorisi
Klasik istatistik yöntemi bu yüzyılın başlarında belirsizlik ve risk hesaplamalarında,
olayların karşılaştırılmasında kullanılmaya başlandı. 1810 da Gauss ve Legendre normal
dağılımı keşfetti ve bu buluşla istatistik birçok avantaj kazandı. Bayes de iki ya da daha fazla
olayın olası çıktılarını birleştiren bir metot ortaya koydu.
20. yy’ın sonlarında pek çok araştırmacı Bayes istatistiğinin gelişmesine katkıda
bulundular. İstatistik ve ekonomide De Finetti, ekonometride Zellner, karar teorisinde Ward
Edwards önemli çalışmalar yapmıştırlar. 1961 de karar teorisinde Bayes metodunun yer aldığı
çok önemli bir adım sayılabilecek Howard Raiffa ve Robert Schlaifer ‘in Applied Statistical
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Decision Theory adlı kitabı yayınlandı. Bayes istatistiği klasik istatistiğin yerini aldı. Bayes
metodu çok sayıda uygulama alanı bulmaktadır. Chicago Üniversitesi istatistiksel karar verme
üzerine çalışmalar yapan önemli bir araştırma merkezdir. Stanford Research Institüsü de
analitik karar verme üzerine çalışmaların yapıldığı diğer bir merkezdir. Howard, Jim
Matheson, ve Warner North burada önemli çalışmalar yapmıştır. Diğer taraftan Raiffa ve
öğrencisi Ralph Keeney çok nitelikli fayda teorisinin öncüleri olarak konu üzerine değerli
katkılar sağlamışlardır.
Bayes Karar Teorisi, Thomas Bayes adlı bir din adamı tarafından 18. yüzyılda
geliştirilen Bayes Teoremine dayanan istatistiki bir analizdir. Bayes Karar Teorisi, karar
vericinin geçmiş bilgi ve tecrübesinin sonucu oluşan kişisel yargılarını analize katarak ve
Bayes Teoremi yardımıyla alternatif hareket tarzlarını sistematik bir şekilde değerleyen bir
analizdir. Böylece karar alıcı, karar almada parametreler hakkında yapacağı tahminlerde
kendisinin sahip olduğu mevcut bilgileri, yani objektif ve subjektif bilgileri sonradan yapılan
araştırma sonucunda elde edilen ek bilgilerle bağdaştırarak en uygun hareket biçimini
saptamaktadır.
Bayes Karar Alma Yönteminde karar alma problemi iki aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşamada, mevcut objektif ve subjektif bilgilere göre tahmin edilmek
istenen parametrelere ilişkin başlangıç dağılımı ( Bilgi Öncesi Dağılım ) belirlenir.
İkinci aşamada, örnekten elde edilen ek bilgilere göre parametrelerin bilgi
sonrası dağılımı belirlenerek bu dağılıma göre maksimum kar veya minimum zarar değerini
veren hareket biçimi seçilerek sonuca varılır.
Bayes Karar Teorisi askerlik, tıp, jeoloji gibi birçok alanda uygulanabilir, fakat en çok
uygulandığı alan işletmeciliktir. İşletmelerin yönetim, organizasyon, işletme politikası ve
finansman açığında kullanıldığı gibi, en yaygın olarak kullanıldığı iki alan üretim ve
pazarlamadır. Üretim departmanında kalite kontrol, makine zamanlaması, bekleme, kuyruk
arttırma ve eksiltme problemlerinde, pazarlama departmanında ise mal, fiyat, dağıtım ve satış
politikalarının belirlenmesinde ve özellikle yeni mamul kararlarında yoğun şekilde
kullanılmaktadır.
İşletme yöneticilerinin geleceği tam bir belirlilikle bilmelerinin imkânsız olduğu ve
dolayısıyla verecekleri kararların büyük bir risk taşıdığı günümüzde en etkin ve karlı karar
stratejilerini sistematik bir şekilde inceleme olanağı veren, ek bilgi için ödenecek maksimum
miktarı saptayan ve çeşitli araştırma projeleri açısından en iyisini seçmeyi sağlayan,
yöneticilerin bilgi ve tecrübelerinin analize sokan, hata olasılıklarını ve hata maliyetlerini
hesaba katan analiz yöntemi Bayes Karar Teorisi’dir. Böylece birey veya işletme ek bilginin
maliyeti ile beklenen faydayı karşılaştırıp eğer olumlu ise bilgi öncesi analizle bilgi sonrası
analizi bağdaştırarak optimum hareket biçimini seçecektir.
Karar Ağaçları
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1960’larda, bilgisayarın güç kazanması ve yaygınlaşması ile, karar ağaçları dikkat
çekmeye başladı. Karar ağaçları uzun zamandır var ve pek çok alanda oldukça popülerdir.
1964’te John Magee Harward karar ağaçları konusunda bir makale yayınladı. Bu yazı Haward
Raiffa, Neumann and Morgenstern ‘nın çalışmalarına dayanıyordu. Eğer problemler iyi
tanımlanırsa ve bağlı oldukları nedenler bilinirse, kolaylıkla hiyerarşik bir yapı teşkil eden
karar ağaçlarının üzerine yerleştirilebilirler. Bu itibarla bir karar ağacı hiyerarşik olarak üç
bölümden oluşur. Karar bölümü, şans bölümü ve sonuç değerler bölümü. Amas Tuersky ve
Paul Slovic insanların olasılıkları hesaplamadaki yetersizliğine dikkat çekmiştir. Bazı
çalışmalar teknolojinin yardımı ile karar vermenin güçleneceğini savunmaktadır. Örneğin
hava durumu için tahminler yapılır. Bu tahminler için kullanılan bilgisayarlar ve elde bulunan
bilgiler, sadece yapılan tahminleri güçlendirir.
Analitik Hiyerarşi Süreci
1980’lerde Saaty, kriterler arasındaki sübjektif uzaklığın ölçülmesi amacıyla, analitik
hiyerarşi sürecini geliştirmiştir. Saaty çok nitelikli fayda yaklaşımındaki tarza benzer araçlar
kullandı ve değerler saptamak için her bir faktörü ikili olarak karşılaştırdı. Saaty’ den öncede
bu metod denenmişti. Fakat Saaty kendinden önceki matematikçilerin çalışmalarını ve
probleme yaklaşımlarını uygunsuz buldu. Daha ötesi, karşılaştırılan alternatiflerin
hesaplanmasını tutarsız buldu. Daha sonra AHP kullanıcıları tutarsızlığın olduğunu
düşündüler. Saaty, matematiksel bir yaklaşımla matris tekniklerini kullanarak tutarsızlığı
ölçmeye çalıştı. Saaty’nin metodu ilk olarak ABD dış politikalarını belirlemede ve dünya
sorunlarında görev yapan yöneticilerin dikkatini çekti. Ancak bu metod hala bilimsel olarak
tartışmalıdır. AHP ile ilgili problemler gün geççikçe daha da derinleşmektedir. Metod
modeldeki değişikliklere karşı oldukça hassastır ve bir sonuçtan diğer bir sonuca değişebilir.
Bu metodun savunucuları bu olayı insanın karar vermesindeki ve doğal süreçteki değişkenliğe
bağlamaktadır. Başkaları ise bunun teoriyi çürüttüğünü düşünmektedir. Diğer tartışmalı
konular ise ölçek üzeri olan tartışmalar, hesapların sentezi ile ilgili ve matematiksel
hesaplamalar üzerinde olmaktadır.
Bulanık Mantık
Lutfi Zadeh tüm dünyaya bulanık mantığı tanıttı ve böylece bulanık karar verme
doğmuş oldu. Bulanık mantık aslında, yüzyılın başlarında Bertrand Russel ‘in belirsizlik
(vagueness) teorisi ile ortaya çıktı. Bazı mühendisler “belirsiz” terimini kullanmayı isteseler
de, “bulanık” terimi kullanılmaya başlandı. Bulanık karar verme, bulaşık makinesi, otomatik
trenlerde kullanılan bulanık kontrol sistemleri ile daha çok gündeme gelmiştir. Ayrıca karara
ulaşmak için optimal yolu arayan bulanık metodlar, bilgisayar programlarında da
kullanılmaktadır. Bulanık metodlar olasılıklı bilginin olduğu belirsizlik durumlarında
kullanılır. Bulanık mantık metodları uygulanırken hangi faktörlerin bizim için önemli
olduğuna ve bizi memnun etme derecelerine bakılarak bir karar mekanizması kurulur.
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Yatay Düşünme
Edward de Bano’nun önceki kısımlarda açıklanan düşüncelerinden başka farklı
fikirleri de vardı. 60’lardan başlayarak sıralı ya da aşamalı düşünmenin her zaman sonuç
vermediğine dikkatler çekildi. Bir başka şekilde düşünmek gerekliliğini ortaya konuldu ve
Yatay (Lateral) ya da etraflıca düşünme gereğini ortaya çıktı. Bu düşünce problem
elimizdeyken, her şeyi düşünmemiz gerektiği anlamına geliyordu.
Güçlü Kararlar
1970 lerde bilgisayar gücünün tüm dünyayı sarmasıyla, karmaşık problemler için
optimum sonuçların elde edilmesi amacıyla, yöneylem araştırması, karar verme alanında
önem kazandı. Yöneylem araştırmasında kompleks optimizasyonlar uygulanarak optimal
sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Grup Karar Verme
Grup karar verme 20. yyda modern teknolojinin bir kolu olarak yerini almıştır. Grup
karar verme antik dönemlerden beri bilinen bir yaklaşımdır. Eski yunanların demokrasiye
geçmesi ile grup karar verme insanlık tarihinde yerini almaya başlamıştır. Ulusal Eğitim
Laboratuarlarında çok sayıda grup metodu incelendi. Örneğin Delphi metodunda sorular
cevaplanır. Bu prosedür güçlü kişilerin üstünlüğünden kaçınır. Tüm kararlar derlenir ve
belirlenen kişi tarafından gözden geçirilir ve sonuç tekrar bakılması için tüm grup üyelerine
gönderilir. Ortak bir fikre ulaşılıncaya kadar bu işlemler tekrar edilir. Öncelik ve belirli
kriterler dikkate alınarak sorular oluşturulur. Başka bir teknikte, grup bir yerde toplanır ve
grup oy kullanmak için modern teknolojiyi kullanır. Bu metot da kimin neyi seçtiği belli olur
fakat bu müzakere edilerek sürecin hızlandırılması avantajını getirir. Sonuçlar çoğunlukla
danışman tarafından analiz edilir.
Yeni bir metot grup karar verme sürecinin etkili olduğu alanlarda gittikçe
yayılmaktadır. Bu metot da her katılımcı kendi modelini oluşturur. Modeller Grup lideri
tarafından birleştirilir ya da modeller her bir katılımcıya dağıtılır. Bu tip karar verme
tekniklerine Lotus Notes eklendi. Bu şekilde işlemler yaparak daha iyi karar verildiği
gözlendi fakat bu oldukça yavaş ilerleyen bir yöntem diğer tekniklere nazaran. Fakat daha
ucuza mal olan bir yöntem.
Video konferansları son yıllarda çok yaygın olan metotlardan biridir. 1990’larda
bilgisayarın ve yazılımların gelişmesi ile İnternet aracılığı ile gruplar oluşturulması mümkün.
Bu şekilde az maliyetle işlem tamamlanmış olur. Fakat kimilerine göre son karar verilmeden
önce göz göze karşılıklı görüşmek şarttır. O kadar çabanın sonucunda bir şeyler elde etmek
gerekir. Daha da fazlası, mikro işlemci gibi bilgisayarların, yazılım araçlarının emrimizde
olmasına rağmen neden karar vermeye yardımcı olan ortak bir süreç yok? 1960’ların
sonlarından bugüne geniş bir veri tabanı oluşmaktadır. Buna ek olarak 1980 ve 1990’lardan
başlayarak bu yana Networks alanında hızlı büyüme gözlenmektedir. Geniş veri tabanları ve
ağ bağlantıları karar vericiler için çok büyük avantajdır.
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4.5. Karar Çeşitleri
Kararlar değişik şekillerde sınıflandırılır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmekte;
Kararı Veren Organ Açısından Kararlar
Bu bakış açısına göre kararlar, bireysel ve grup kararları olarak ikiye ayrılır.
Bireysel kararlar: Öznellik yanı ağır basan kararlardır. Kararı veren kişinin bir kişi
olması durumunda verilen kararlardır. Bu tip kararlar, zaman faktörünün kısıtlı olduğu
durumlarda üstünlük gösterirler
Grup kararları: Birden çok kişinin birlikte verdiği kararlardır. Grup kararlarının en
büyük sakıncası, bireysel kararlara oranla daha uzun bir sürede verilmeleridir.
Hiyerarşiye Dayanan Kararlar
Bu tip kararlar, kurumların hiyerarşik yapısındaki yetki dağılımı ile ortaya
çıkmaktadır. Kapsam ve önem derecesine göre kararlar olarak sınıflandırılabilir (HAK,1991).
Üst yönetim kararları: Bu tip kararlar stratejik kararlardır. Kurumun en üst seviyesinde
verilen kararlar olması sebebi ile uzun dönemli etkiler meydana getiren kararlardır. Politika ve
strateji kararları; hangi malın üretileceği; hangi pazarlara girileceği, finansman, personel,
yönetim ve örgütlenme kararlarıdır. Kuruluşta alınması gereken, kuruluşun tam yaşamını
etkileyen ana nitelikteki konulara ilişkindir.
Orta yönetim kararları: Yönetim kararları, teknik konulardaki kararları kapsar. Kısa
süreli kararlardır. Bunlar taktik ya da orta kademe kararlar olarak bilinmektedir. Taktik
Kararlar, kurumun piramit yapısında, orta kademe yönetimce verilen ve bir alt
basamaktakilere açıklanarak iletilme özelliği taşırlar
Alt yönetim kararları: Yürütme kararlarıdır. Yönetim kararlarını işler duruma getiren,
süreklilik taşıyan kararlardır. Bu tip kararlar en alt seviyedeki yöneticiler tarafından, bir üst
yönetimce verilen kararların uygulanması için verilen kararlardır. Kurumun en alt
basamağındaki bu kararlar daha kısa dönemli ve dar bir alan üzerinde etkilidir.
Uygulama Süreleri Açısından Kararlar
-

Kapsadıkları süreye göre sınıflandırılan kararlardır.

Uzun dönem kararları: Genellikle beş yılı aşkın uygulama süresini kapsayan
nitelikteki kararlardır. Uzun süreli kararlar; temel konularda verilen, işletmenin yaşamı
boyunca geçerli olan kararlardır.
Orta dönem kararları: Orta süreli kararlar; taktik kararları gibi kararlardır.
Uygulama müddeti bir ile beş yıl arasındaki kararlardır
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Kısa dönem kararları: Kısa süreli kararlar, günlük işlere özgü değişken
kararlardır. Süre olarak bir yılı aşmayan nitelikteki kararlardır.
-

Bilgi Derecesi Açısından Kararlar

Belirlilik altındaki kararlar; Gerçekleşecek olay üzerindeki bilginin tam ve kesin
olarak var olduğu varsayımına dayanan kararlardır.
Risk altındaki kararlar: Olaylar üzerindeki bilgi derecesinin eksik olması
durumunda verilen kararlardır. Bu tip kararlarda, gerçekleşmesi mümkün olayların en azından
olasılık dağılımları bilinmektedir
Belirsizlik altındaki kararlar: Olaylar üzerindeki bilgi derecesinin sübjektif
olasılıklar biçiminde belirlenmesine imkân tanıdığı ortamda verilen kararlardır.
Tam belirsizlik altındaki kararlar: Olayların gerçekleşmeleri üzerinde bilginin
olmadığı, hatta gerçekleşmesi muhtemel olayların bilinmediği durumlarda verilen kararlardır.
Tekrarlanma Derecesine Göre Kararlar
Programlanabilir kararlar: Sıklıkla karşılaşılan konularda sürekli uygulanabilecek
belirli yol ve yöntemi olan kararlardır. Özellikle üretim işletmelerinde hammadde alımları
periyodik olarak ve sık aralıklarla belirlenen ve önceden programlanmış bir sürece göre karar
verilmesini gerektirir. Bu tip kararlar, rutin olarak sık sık tekrarlanan nitelikteki kararlardır.
Programlanabilir kararlar bir defa verildiklerinde nasıl düzenlenmişse, ikinci defa yine aynı
biçimde uygulanır. Kurumdaki günlük kararların çoğu bu tip kararlardır. Yöneticiler karar
verirken hangi faktörleri dikkate alacaklarını, değerlemeyi nasıl yapacaklarını, kaliteyi nasıl
belirleyeceklerini, özellik karşılaştırmalarını nasıl yapacaklarını, ödeme vadelerini,
indirimleri, faiz ödemeleriyle ilgili pazarlık tekliflerinin ne olacağını önceden belirlemişlerdir.
Ulaşılmak istenen amaç bellidir, işletmenin yıllar itibariyle üretim faaliyeti içinde karar verme
uygulamaları yerleşmiş ve bilinen bir prosedür haline gelmiştir.
Programlanamayan kararlar: Belirli bir yapısı olmayan ve her konumda değişebilen
temel nitelikli kararlardır. Yeni ürün çeşidi, yeni pazarlara girme, yeni finansman olanakları
gibi konularda verilen kararlardır. Bunlar, programlanabilir kararlar gibi günlük ve rutin
olaylara uygulanamayan nitelikte kararlardır. Bir başka ifadeyle, olayların özelliklerine göre
ayrı ayrı verilen kararlardır. Programlanmış karar verme teknikleri örgütün daha alt düzeyleri
için geçerli iken, üst düzeydeki yöneticiler daha çok programlanmamış kararlarla ilgilenmek
zorunda kalırlar. Yöneticilerin ilgilenmek zorunda oldukları kararlar rutin dışı, karmaşık veri
ve bilgilerin yetersiz olduğu ve istenen sonuçların zor elde edilebileceği bir niteliğe
sahiptirler. Programlanmamış kararlar yaratıcılık, yargılama yeteneği ve özel değerlendirme
yeteneğini gerektirir.
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Uygulamalar
Kurumda Uygulandıkları Alan Açısından Kararlar
Bunlar, kurumda yönetimin temel fonksiyonlarına ilişkin olarak verilen kararlardır.
Örneğin, Planlama kararları, Teşkilatlanma kararları, Yöneltme kararları, Astların
motivasyonuna ilişkin kararlar, Koordinasyona ilişkin kararlardır.
Önem Dereceleri Açısından Kararlar
Bu sınıflandırma çerçevesinde kararların sınıflandırılması, aslında yöneticinin karar
verme tarzları ile ilgilidir. Karar vermede kullanılacak bilginin miktarı ile karar vermenin
zamanı arasında yapılacak tercihe bağlı olarak aşağıdaki üç tür tutum benimsenebilir.
Fırsat kararları: Bu durumda, yöneticinin karar verme konusunda kullanabileceği
bilgi düzeyi çok düşüktür ve belirsizlik çok üst düzeydedir. Ancak, bu koşullar iyi
değerlendirilebilirse koşulları yöneterek önlem alma (proactive) şansı vardır
Problem kararları: Bu durumda, kararı rasyonelleştirecek bilgi akışı başlamıştır.
Zaman geçtiği içinde bir yandan bilgi akışı devam ederken diğere yandan da koşulları
düzenleme olanağı kısıtlanmaya başlamıştır. Karar durumu, bu nedenle fırsat olmaktan çıkıp
probleme dönüşmeye başlamıştır. Ancak, halen yönetici açısından denetlenebilirlik belirli
ölçülerde söz konusudur.
Kriz kararları: Bu durumda, karar koşulları tam belirliliğe ulaşmıştır. Ancak,
koşulları denetleme şansı kalmamıştır. Artık yöneticinin yapabileceği sadece ortaya çıkan
koşullara tepki gösterecek biçimde (reactive) krizleri çözmeye dönük karar verme
davranışıdır.
Karar Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Verilerin Kaynağına Göre Kararlar
Bunlar araştırmaya dayanan bilimsel kararlar, sezgiye dayanan kararlar, deneyime
dayanan kararlar, göreneğe dayanan kararlar, geleneksel yöntemle verilen kararlar, yetkiye
dayanan kararlar ve gerçeği algılama yöntemine dayanan kararlar şeklinde tasnif edilirler
İşletmelerin Yaşam ve Gelişme Evrelerine Göre Kararlar
Kuruluş evresine ilişkin kararlar: kuruluş yerinin seçimi, ürün karışımı,
örgütlenme biçimi gibi kararlardır.
Gelişme evresine ilişkin kararlar: Malın fiyatlandırılması, ücret, finansman
politikaları konusundaki kararlardır.
-

Yeniden örgütlenme evresine ilişkin kararlar.

-

Sona erme evresine ilişkin kararlar: Tasfiye kararlarıdır.

Karar Veren Organın Örgütteki Yetki Derecesine Göre Kararlar
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sahiptir.
-

Yönetsel kararlar: komuta kararları da denir. Karar veren organ komuta yetkisine
Uygulama kararları: Daha alt düzeydeki yetkiler kullanılır.

Kurmay ya da danışma kararları: Öğüt verme yetkisine sahip, komuta yetkisi
olmayan uzman kişilerin kararlarıdır.
Kararların Verilmesinde Katılım Derecesine Göre Kararlar
-

Merkezcil kararlar; Tepeden alınmış kararlardır.

-

Tepeden inme kararlar: Uygulanması için dayatılan üst düzey kararlarıdır.

Merkezkaç kararlar; Alt kademelerde bu kararla ilgili olanların oluşturduğu
kararlardır. Örgüt biçimi demokratiktir.
-

Aşağıdan yukarıya doğru kararlar; Merkezkaç kararlar buna örnektir.

Birbiriyle bağlantı ve ilişki derecesine göre kararlar
Bağımsız kararlar: Temel konularda, uzun dönemli sonuçlar doğurabilecek
nitelikte kararlardır. Genel politika kararları gibi.
Bağımlı kararlar: Ana kararın yaşama geçirilmesi için verilen alt konuları
kapsayan kararlardır.
Sonuç olarak, karar verirken en az itirazla karşılaşılacak kararı yeğlememek
gerekmektedir. Kararsızlık stres oluşturup, kişiyi baskı altına sokar. Stres ise dengesizliğe,
düşünülmeden verilen kararlara aslında çözebileceğiniz sorundan kaçmaya yol açar. Bir
yönetici olarak yanınızda çalışan önemli kişileri odanıza toplayıp, ordularına güven vermeye
çalışan bir general gibi onlarla konuşmalısınız.
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Uygulama Soruları
1)

Antik çağın karar verme yöntemi neydi?

2)

Karar bilimi gelişim seyri nasıl ilerlemektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; karar biliminin kapsamı, karar biliminin temel araştırma alanı ele alındı.
Ayrıca tarihsel süreç içerisinde karar verme araştırmaları gözden geçirildi. Tarihsel süreç
içerisinde yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesi yapıldı.
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Bölüm Soruları
1.

İnsanlar karar verirken rasyonel davranmakta mıdırlar?

2.

Oyun teorisi hangi konu üzerinde durur?

3.

Bayes karar kuramının altında yatan husus nedir?

4.

Antik dönemlerde nasıl karar verilirdi?

5.

Falcılık hangi dönemin karar yöntemidir?
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5. KARAR VERMENİN PSİKOLOJİK YÖNÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Benlik Kavramı ve Kararları Etkileyen Bilişsel Süreçler
5.2. Karar Vermede Sezginin Etkisi
5.3. Karar Vermede Duyuların Etkisi
5.4. Karar Vermede Duyguların Etkisi
5.4.1. Duygular
5.5. Düşünmenin Karar Verme Üzerindeki Etkisi
5.5.1. Düşünme Sistematiği
5.5.2. Düşünme Yöntemleri
5.6 İç Çatışmalar
5.7. Bilinçaltı ve Karar Verme
5.8. Tutumlar ve Davranışlar
5.9. İç ve Dış Demetim Mekanizmasının Karar Verme Üzerindeki Etkileri
5.10. Savunma Mekanizmalarının Karar Verme Üzerindeki Etkileri
5.11. Deneyimlerin Karar Verme Üzerindeki Etkileri
5.12. İhtiyaçların Karar Verme Üzerindeki Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Benlik ya da ego sizce ne anlama gelmektedir?

2)
Karar verirken hangi duygularınız vereceğiniz kararı olumsuz yönde
etkilemektedir?
3)

Kişilik tipleriyle verilen kararlar arasında ilişki var mıdır?

4)

Duyular mı yoksa duygulara göre mi karar verilmeli?

5)

Karar verirken ihtiyaçların etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Davranış
bilimlerinin Anlatım,
insanların
nasıl
karar
verdikleri konusunda bilgi Soru-Cevap,
sahibi olur.
Tartışma,
Kararlarda
duyguların Alıştırma ve Uygulama,
etkisini
anlayıp
analiz Örnek Olay,
edebilir.
Bireysel Çalışma,
Deneyimlerin Karar Verme
Problem Çözme,
Üzerindeki Etkilerini analiz
edebilir.
Proje Temelli Öğrenme
İhtiyaçların Karar Verme
Üzerindeki Etkilerini analiz
edebilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Davranışsal karar teorisi

•

Karar vermede duyguların etkisi

•

Karar vermede duyuların etkisi

•

Karar vermede sezginin etkisi
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Giriş
İnsanların nasıl karar verdiğini tanıma ve anlama doğrudan psikoloji ve davranış
bilimleriyle ilgilidir. Bu nedenle bu bölümde ağırlıklı olarak karar vermenin psikolojik yönü
üzerinde durulacaktır. Bu yönüyle kararın nasıl verildiği analiz edilecektir. Kararın iyiliğine
etki eden psikolojik ve kişisel faktörler ele alınacaktır. Bir karar, karar vericinin, genetik,
psikolojik, fizyolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel pek çok özelliğiyle yakından ilgilidir.
Ayrıca geçmişin analizi ve geleceğin projeksiyonu ile karar vermek söz konusu olduğundan
zamana ve duruma bağımlılık da söz konusudur. Burada kendimizden kaynaklanan
davranışlara ve kararlarımızın iyiliğine etkilerine dikkat çekilmektedir. Zira hayati ve maliyeti
yüksek kararlar verme durumunda olan kişilerin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması
gerekmektedir.
Psikoloji tarihi açısından incelendiğinde, 1960’lardaki sosyal yargı ve karar verme
çalışmaları, insanı sezgisel istatistikçi olarak görüyor ve bireysel karar verme modelleri
geliştirmeye çalışıyorlardı. 1970’lerden itibaren karar verme işlemi sırasında yapılan hatalar,
kullanılan kestirme yollar ve yanlılıklar önem kazanmaya başlamıştır (Todorov, 1997).
Son yıllarda nöropsikoloji alanında yapılan çalışmalar da karar verme süreçlerinin ve
becerisinin nörolojik bir yönünün olup olmadığını sorgulamaktadırlar. Özellikle riskli karar
verme durumlarında, somatik geribildirimlerin insan nörolojik yapısı üzerinde etkili olduğuna
ilişkin varsayımlar sınanmış, ancak herhangi bir ilişki saptanamamıştır (North ve O’Carroll,
2001). Hiç değilse şimdilik, karar verme mekanizmalarının sadece nöronlarla
açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu düşünebiliriz. Diğer bir deyişle, sosyal yargı,
karar verme ve problem çözme gibi süreçlerle, davranışları tetikleyen diğer bilişsel süreçler
hala psikolojik olma özelliğini korumaktadır. Problemlerin çözüm sürelerinin ya da
doğruluklarının temel alındığı performans ölçümlerinde herhangi bir farklılığa işaret eden
kanıtların bulunmamasına karşın, olasılık problemleri çözülürken beynin sol ön korteksinin,
tümdengelimsel çıkarsamalar yapılırken de sağ arka bölümünün daha etkin olduğu
gözlenmiştir (Osherson, Perani, Cappa, Schnur, Grassi ve Fazio, 1998). Diğer bir deyişle
farklı problem yapılarında beynin farklı bölümleri çalışmakta ancak, bu farklılık problemlerin
daha iyi çözülüp çözülmediğine ilişkin bilgiler vermemektedir.
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5. KARAR VERMENİN PSİKOLOJİK YÖNÜ
5.1. Benlik Kavramı ve Kararları Etkileyen Bilişsel Süreçler
Karar verme sürecinde temel unsur, insan ya da insanlar olduğu için, karar problemi
deterministik olmanın çok ötesindedir. Her şeyden önce karar verme durumunda olan kişi
önce kendini tanımalıdır. Kendini bilmek ifadesi birçok uygarlıkta önemli bir yer tutar. İlim
kendini bilmektir ifadesi bunu anlatsa gerek. Kendini bilme ifadesi doğrudan benlik (ego) ile
alakalıdır. Benliğin sözlük anlamı düşünen, irade kullanan insan olarak tarif edilir. Benlik
kavramı, bireyin kendine ilişkin bilinçli algılarından oluşmaktadır (Pescitelli). Benlik göreceli
bir ölçü birimidir. Kıyaslamaların kaynağıdır. Bireyin kendine ilişkin algıları ben zekiyim",
"ben çekiciyim" gibi kişisel; "insanlar benim iyi biri olduğumu düşünüyor" gibi sosyal ve
"çok başarılı olmak istiyorum" gibi ideallere ilişkin olabilir. Benlik kavramımız, diğer
insanlarla etkileşimde bulunduğumuzda bize ait olan ile bizim dışımızda kalanı ayırt eden bir
alan gibidir. "Ben çok çalışkanım", "ben iyi bir insanım", "ben işimi seviyorum", "ben
gürültüden hoşlanmam" dediğimizde kendimizi, içinde bulunduğumuz toplumun veya grubun
içinde konumlandırmış oluruz. Benlik kavramı ile kendimizi bizim dışımızda kalanlardan
ayırır, kendimize özel bir alan oluştururuz. Oluşturduğumuz alanı korumak, geliştirmek ve
sosyal etkileşim içinde konumlandırmak için de çok büyük çaba gösteririz. Bu çaba "ben olma
savaşı" biçiminde nitelendirilmektedir (Cüceloğlu). Benlik kavramından sonra konuyla ilgili
biliş kavramını da tanımakta fayda var. Biliş (cognition) öğrenme, sorun çözme, geleceğe
ilişkin plan yapma gibi karmaşık zihinsel süreçlerin genel adıdır. Düşünme, yargılama, karar
verme, sorun çözüme, kavramlaştırma yeteneği, dil yeteneği gibi yüksek zihinsel süreçler
olarak bilinir. Dikkat, algı, bellek gibi süreçler daha basit bilişsel süreçlerdir. Duyum, algı,
farkında olma süreçleri düşünme sürecinin ön bileşenleri olarak ta kabul edilir. Karar verme
ise düşünme sürecinin son aşamasıdır. İnsanların davranışlarında ve verdikleri kararlarda
duygu, düşünme, sezgi ve duyu olarak ifade edilen dört özelliğin büyük bir etkisi vardır.
Aslında verilen tüm kararlar bu özelliklerin tesirinde kalınarak verilir (Jung)
Duyular ve sezgiler Şekil 1 de görüldüğü gibi bir birine zıt yönde karar üzerinde etki
yaparlar. Aynı şekilde duygu ve düşünme de karar vermede birbirine zıt yönde bir etkiye
sahiptirler. Duygusal insanlar düşünmenin işin içine karışmasını istemezler. Kararı
inançlarına ve değer yargılarına göre verirler. Öte yandan düşünmeyi esas alan mantıksal
kişiler kararı fayda ve zararlarına göre değerlendirirler. Bu kişiler somut gerçekler bazında
konuyu tartışırlar.
Sezgi

Duygu

Karar Verici

Düşünme

Duyu

Şekil 1. İnsanların Verdikleri Kararlarda Etkili Faktörler
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Anlama ve yargılama da duygunun akılcılık maskesi altında bir tarafa itildiği ve
değerlendirme ölçüsü olarak ele alınamayacağı söylenmektedir. Değer sıralamasında malmülk sahibi olmak var olmanın önüne geçmiştir. Yani yaşamak mülkiyetten alt sıraya
düşmüştür. Burada her ne kadar duygusal kararların önemsenmediği ifade edilse de gerçek
hayatta duyguların ve duygusal kararlardan yoksun bir hayatın anlamsız olacağı çok açıktır.
Mantık silsilesi içerisinde tüm kararları verebilmek mümkün değildir. Eğer duyguları bir
tarafa bırakacak olursak o zaman sezgileri ve sezgisel karardan da söz edilmeyecektir(Jung).

5.2. Karar Vermede Sezginin Etkisi
Sezgi doğuşla birlikte varolan bir bilgi ve gerçeği kavrama yeteneğidir. Sezgi çıkarım
yaparak, gözlem ya da deney yoluyla elde edilemeyen bilgileri edinme gücü olarak
tanımlanır. Sezgi zihnin önemli bir işlevidir. Bilgi edinme sürecinin hem başlangıç hem de
varış noktasıdır. Duyular nesneleri olduğu gibi görür ve anlar. Oysa sezgiler ise nesneleri
görmemektedir. Onların iç yüzlerini başlangıçlarını ve kaderlerini bilmek istemektedir. Yani
özel niteliklerini oluş düzeyinde olayların nasıl aktığı konusunda açıklamalar ister. Adeta
yürünmemiş yolların keşfini sağlayan ve doğru dürüst tanımlanmayan yönümüz olarak ortaya
çıkmaktadır. Bilinçaltından gelen algılardan kararlar vermemiz akılcı görülmese de sıkça
karşılaşılan durumlardandır. Farkında olmadan verdiğimiz kararların kaynağı olarak sezgi
görülebilir.

5.3. Karar Vermede Duyuların Etkisi
Çevremizden gelen uyarıların (ışık, ses, koku, tat, ısı, yoğunluk vb.) bedenimiz tarafından
alınması süreci duyumdur. Duyum süreci ile çevremizdeki fiziksel değişimlere ilişkin ilkel yaşantılar
oluşur. Duyum yaşantılarını yorumlama ve anlamlandırma algılama sürecidir (Morgan). Farkında
olma, algılamadan sonra olay ve nesnenin ayırıcı özelliklerini belirleme sürecidir. Farkında olma
süreci belleğin kullanıldığı aşamadır. Yaklaşmakta olan arkadaşımızı tanıma süreci, önce ayak
seslerini duyma veya onu görme ile başlar (duyum). Ardından onun çevredeki diğer nesnelerden farkı
belirlenir (insan-diğer nesneler, tanıdık-yeni biri vb.). Bu süreç algıdır. Son olarak onun çevredeki
veya tanınan başka insanlardan farkı (arkadaş-yabancı, ali-veli vb.) belirlenir. Bu süreç farkında
olmadır (Akkurt). Yapılan araştırmalarda beyne iletilen bilgilerin % 87‟sinin gözler, % 9‟unun
kulaklar ve % 4‟ünün de diğer duyular aracılığıyla iletildiği sonucuna ulaşılmıştır (Pease, 2003).
Duyma, algılama, farkında olma süreçlerinin sonunda olay veya nesnenin varlığıyla bize ilettiği bilgi
elde edilmiş olur. Ancak henüz karar verme veya eylem söz konusu değildir. Olup biten her şey bir
saniyeden kısa bir zamanda, yaklaşık 100-400 mikro saniye içinde gerçekleşmiştir. Bundan sonraki
süreç karar vermek ve gerekiyorsa bir eylemde bulunmaktır. Kararı vermek göreli olarak daha
karmaşık bir süreçtir. Düşünme sürecinin son aşamasıdır. Eylem ise düşünme sürecinin bir ürünü
olarak gösterilen beden hareketleri veya içsel davranışlardır.

5.4. Karar Vermede Duyguların Etkisi
Duygular, akılcı düşüncenin tersine istemli olarak oluşmamaktadırlar. Kişinin bilinci
dışında da var olabilmektedirler. Duygular evrimsel olarak daha eski beyinsel tepki
mekanizmalarının ürünleridir. Bilinçli ve akılcı düşünce ise daha yeni olgulardır. Karar
vermek şöyle işler; birbirinden farklı davranış biçimleri sergileyen her canlı, en azında
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yaşamını sürdürmek için bilinçli ya da bilinçsiz, karşısına çıkan olasılıklar arasında seçim
yapmak zorundadır. Yaşamın özü seçimdir. Canlıların karmaşıklığı arttıkça, karar verme
süreci de karmaşıklaşıp güçleşir. Bu tip beyne sahip gerçek insanlar, daha fazla sayıda ve
daha gelişmiş davranış seçenekleriyle karşı karşıyadır. Asıl önemli olan nokta, evrimsel
olarak daha yeni, öğrenen ve gelişmiş bir beynin, yalnızca o anın çevresel koşullarına tepki
vermekle kalmayarak, gelecekte olası koşullar için de modelleri üretebilme becerisine sahip
olmasıdır. Bu da kaçınılmaz olarak, seçimin daha fazla sayıda olasılık üzerinden yapmak
zorunda kalması demektir. İyi karar vermede duyguların önemli bir yeri vardır. Ancak çoğu
zaman iyi karar vermede duygular destekten çok engeller oluşturduğu da bir gerçektir. Bu
nedenle olumsuz duyguları ortadan kaldırıp doğru karar verme sürecine girmek gerekir. Karar
verme sürecinde önce düşünme, daha sonra duygular en sonunda da davranışlar oluşur.
Duyguların altında yatan düşünceler, aslında doğru karar vermeyi olumsuz yönde etkileyen
birer iç engeldir. İç engeller yaşamımızı olumsuz etkileyen negatif faktörlerdir. Hangi
davranışın altında neyin yattığını bilir bunu ortadan kaldırırsak doğru karar verme sürecine de
böylece girmiş oluruz.
Üzüntü, korku ve baskı altında iken karar verilmemelidir. Bu durumlarda insan normal halde
bulunamaz. Zayıflamıştır, zayıf bir insanın alacağı kararlar da zayıf olur. Kararlar en alt seviyede
verilmelidir. Otorite alanını genişleterek insanlara sorumluluk verilmelidir. Acele karar verilmemeli,
ancak uzun sayılacak bir süreye de ertelememelidir. Muhatapların hoşuna gitmeyecek kararlar için
nedenleri açıklanmalıdır. Böylece ekibinizin size karşı güvenini kazanmış olursunuz.

5.4.1. Duygular
Aşağıda karar verme üzerinde etkisi olan temel bazı duygular ve onların kararlar
üzerindeki rolleri açıklanacaktır.
Kaygı
Karara etki eden önemli bir faktör kaygıdır. Alınacak kararlar için olumsuz bir
duygudur. Kararın iyiliğini azaltacaktır ve belki de yok edecektir. Kaygı üzüntü, sıkıntı,
korku, başarısızlık duygusu, yetersiz ve aciz kalma, sonucu bilememe gibi hususların birini
veya birkaçını içeren bir ruh halidir. Temel özelliği, kaynağının belirsizliği ve uzun süreli
olmasıdır. Kan basıncındaki değişiklik ve nefes alış şekli kaygının göstergelerindendir.
Kaygının farkına varmak, onu tanımlamak ve şiddetini azaltmaya yönelik tedbirler almak,
kaygıyı hafifletici adımlardır. Buna yönelik olarak; i) Kaygıların varlığını kabul etmek ancak
onları abartmamaya çalışmak, ii) Mümkünse içinde bulunulan ortamı değiştirmek ve daha
rahat bir ortama geçebilmek, iii) Ne tür çözümleri hemen ve daha sonra uygulamaya
alabilirim diye planlama yapmak, vi) Kolaydan zora doğru çözüm yollarını uygulamaya
koymak (İmrek). Kaygılar, atılacak bu adımlarla tümüyle ortadan kaldırılmasa bile bizi
rahatlatacak ve daha doğru karar vermemize yol açacaktır.
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Korku
Kişide anlamsızlığını ve gereksizliğini bilmesine karşın, önlenemeyen,
denetlenemeyen, engellenemeyen bir korku ve panik durumu vardır. Korkuların temelinde
kaygı ve endişe vardır. Korkular çoğunlukla bir nesne, kişi, durum ve olaydan kaynaklanır.
İnsan korktuğu ile karşılaşınca ya da onu zihninde tasarlayınca, aşırı kaygı ve sıkıntı duyar ve
paniğe kapılır. Kişilerin vereceği kararların iyiliği korkuların etkisi altında kalacak ve
'Etkililik' azalacaktır. Korku; mantık yeteneğini felce uğratır, hayal gücünü ve kendine güveni
yok eder, coşkuyu öldürür, inisiyatifi kişinin elinden alır, amaç belirsizliğine yol açar,
ertelemeyi teşvik eder, kendini kontrolü imkânsız hale getirir. İnsanın kişiliğindeki çekiciliği
yok eder, doğru düşünme olasılığını ortadan kaldırır, çaba yoğunluğunu dağıtır; ısrarcılığa
hakim olur, irade gücünü bir hiçe çevirir, hırsı öldürür, hafızayı bulanıklaştırır ve akla gelen
her türde başarısızlığı davet eder; aşkı öldürür ve kalpteki en hassas duyguları yok eder,
arkadaşlığı bozar ve yüzlerce şekilde felakete davetiye çıkarır, uykusuzluk, acı ve mutsuzluğu
getirir.
Heyecan
Verilen kararın iyiliğinde heyecanın büyük etkisi vardır. Heyecan korku, kızgınlık,
neşe, hüzün, yakınlık, nefret, umut ve hayret olarak sekiz sınıfta ele alınmakta bütün diğer
heyecan ve duyguların bu sekizinin karışımının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Heyecan kavramı yine olumlu-olumsuz, kuvvetli zayıf olarak da sınıflandırılabilir. Heyecanın
oluşturduğu fizyolojik etkileri değişik şekillerde ortaya çıkar. Örneğin kan basıncı değişir ve
bazı salgılar artar. Heyecan, bedenin fizyolojisini ve kimyasını değiştirirken, beynin, çevreyi
algılayışı, yorumlayışı da değişecektir; mantığımız ve duygularınız etkilenecektir. Bu
durumda vereceğimiz kararların iyiliği etkilenebilecektir. Öncelikle heyecanlarımızın neden
olduğu davranışlarımızı kontrol altında tutabilmeyi öğrenebilmeliyiz. Nefes alma tekniklerini
kullanmak, spor, terapi, grup çalışmalarına katılma, kendini ödüllendirme gibi davranışlar da
son derece yararlıdır. Heyecanlarımızın, kararların iyiliğini olumsuz yönde etkilemesine izin
vermemeliyiz. Bu nedenle soğukkanlı düşünme ve davranış için kendimize ya da karar
konusuna zaman tanımalıyız.
Öfke
Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Ama kontrolden çıkıp da yıkıcı hale
dönüştüğünde, iş hayatında, kişisel ilişkilerde sorunlara yol açar. Sağduyumuz, öfke
duygumuzu nereye kadar götüreceğimiz konusunda önümüze sınırlar koymaktadır. Ancak
afetler sırasında yaşanan panik ve şok karşısında herşey karmakarışık olabilir. En başta artık
hayatımız karmakarışık olmuştur. Öfke duygularıyla başa çıkmak için bilinçli ya da bilinçsiz
bazı yollar kullanırız. Bunlar kısaca; ifade etme, bastırma ve sakinleştirmedir. Öfkeyi
saldırganlıkla değil de sözel olarak ifade etmek, bunlar içinde en sağlıklı yoldur. Bunu
yapabilmek için, istediklerimizin ne olduğunun farkına varmalı, bunları açık ve
karşımızdakini incitmeyecek bir şekilde aktarmalıyız. İkinci yol, öfkeyi bastırmaktır.
Kızgınlığınızı içinizde tutup, onu düşünmemeye çalışıyor ve dikkatinizi daha olumlu bir
şeylere yönlendiriyorsanız, bu yolu kullanıyorsunuz demektir. Bu bazen işe yarasa da sürekli
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olarak bu yolu kullanmak, çok sağlıklı olmayabilir. Öfke yaşadığınızda kendinizi
sakinleştirmeye çalışmak, üçüncü seçeneğinizdir. Nefes alıp verişlerinizi, kalp atış hızınızı
kontrol ederek, kendinizi fizyolojik olarak sakinleştirip, içinizdeki öfke duygusunu
hafifletebilirsin. Öfke karşısında yapabileceğiniz tek şey bu insanlar ya da olaylar karşısında
gösterdiğiniz içsel ve dışsal tepkilerinizi kontrol edebilmek, onları yapıcı bir şekilde
yönetebilmektir. Hayal ederek sizi gevşetecek bir yer ya da ortamı düşüp gözünüzün önüne
getirebilirsiniz. Kendi kendinize, “Eyvah, her şey mahvoldu!” gibi bir şeyler söylemek yerine,
“Dünyanın sonu değil ve buna şimdi öfkeleniyor olmam bu olayı olmamış hale
getirmeyecek.” diyebilirsiniz. Mantık öfkeyi yener, çünkü öfke haklı bir nedene bağlı olsa da,
çok çabuk mantık sınırlarını aşabilir. Bu yüzden öfkelendiğinizi hissettiğinizde mantığınıza
sığının. Kendinize “Tüm dünyanın size kazık atmaya çalışmadığını” hatırlatın. Sadece,
yaşamın iniş ve çıkışlarından bazılarını yaşadığınızı düşünün. Öfkeli insanlar genellikle
düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranma eğilimindedirler. Bu yargılar da
bazen çok gerçek dışı olabilmektedir. Eğer çok elektrikli bir tartışma içine girdiyseniz, ilk
yapacağınız şey; Yavaşlayıp gösterdiğiniz tepkileri gözlemek olmalıdır. Aklınıza gelen ilk
şeyi söylemeyin, yavaşlayın ve asıl söylemek istediğinizi düşünün. Aynı anda karşınızdakinin
de söylediklerini duymaya ve anlamaya çalışın. Hemen cevap vermeyin. Öfkesi çok yoğun
olan kişinin davranışlarının altındaki temel mesaj, “Her şey benim istediğim gibi olmalı!” dır.
Öfkeli insanlar kendilerinin haklı ve doğru olduklarına inanırlar. Planlarını değiştirmelerine
ya da engellenmelerine yol açan her türlü olay/durum, onlar için dayanılmaz bir aşağılanma
gibi algılanır. Kendilerinin bu şekilde sıkıntı yaşamamaları gerektiğini düşünürler. Yaşam her
zaman için engellerle, acılarla, kayıplarla ve diğer insanların onlardan beklemediğiniz
davranışlarıyla dolu olacaktır. Bunu değiştiremezsiniz. Ama bu olayların sizi etkileme
biçimini değiştirebilirsiniz. Kızgınlık ve öfke tepkilerinizi kontrol ederek, uzun vadede
onların sizi daha mutsuz kılmasını önleyebilirsiniz.
Sabır
Sabır, olaylara karşı bizde uyanan bir direnme gücüdür. Üzüntü, sıkıntı veya bizi
yoran ve bezdiren durumlar karşısında sığınabildiğimiz bir duygudur. Eğer sabır olmazsa
kendimizi hırpalamamız, halden hale girmemiz işten bile değildir. Sabır olaylar karşısında
bizim daha sağlıklı ve uzun vadeli düşünmemizi ve akılcı hareket etmemizi sağlayan bir
güçtür. Karşılaştığımız sevinçli bir olay bizi sonsuz derecede memnun etmekte ve
rahatlatmaktadır. Buna karşılık üzücü bir olay, hayattan bezdirecek kadar bizi bunaltmaktadır.
Bu tür durumlara sabır, yıpranmamızı önleyen ve olayların etki odağından bizi uzaklaştıran
tesirli bir mekanizmadır.
Sabır kişiye zorluklara karşı bir dayanma ve onları analiz etme, problemlerin gerçek
nedenlerini bulma kuvveti verir. Bir zaman çok zor görünen işler, zaman içerisinde sıradan bir
duruma elmiş olabilir. Sabırla hareket eden yöneticiler daha az stresli, daha az sıkıntılı ve
sinirli olacak, verdikleri kararlarda isabet edeceklerdir. Zaman içerisinde aynı noktaya düşen
su damlaları mermeri deleceklerdir. Bir yönetici şu tespiti yapmaktadır. Sadece sükûnetle
beklemenin durumu değiştirdiğini, sorunları çözdüğünü diğer problemleri anlamsız kıldığını,
teskin edip yatıştırdığını, yeni bakış açıları getirdiğini hayretle gözlemledim. İstek başlamak
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için ne kadar gerekliyse sabırda bitirmek için o kadar gereklidir. Şu üç durum karşısında sabır
gücünü omzuna alan kimsenin üstesinden gelmeyeceği iş yoktur. Bunlar uğranılan bir musibet
karşısında sabır, başlanan bir işi bitirmek için sebat etmek birde işle ilgili olumsuz
hareketlerde bulunmaktan uzak durmak.
Önyargı
Önyargılar olumsuz duygular ve kalıplaşmış davranışlardır. Kişiye, nesneye, fikre,
gruba, sembole vb. birçok şeye karşı ortaya çıkar. Pek kabul etmesek de onlarla yaşar ve
onlardan sıyrılmada güçlük çekeriz. İşletmede yeni bir fikir ortaya atıldığında 'Eski köye yeni
adet mi getiriyorsunuz!' olarak ortaya çıkan yaklaşım tipik bir önyargıdır. İncelenmeden
tartışılmadan hemen karşı çıkmadır. Nazar boncukları beklide ön yargıların ürünüdür.
Örneğin bizdeki nazar boncuklarının renkleri mavidir. Nedeni ise mavi gözler nazar edeceği
zaman, bakışlar direk boncuğa takılsın beklentisi vardır. Baltık ülkelerinin nazar boncukları
da ekseri siyah ya da kahverengi tonlardadır. Onlarda siyah gözlerin doğrudan nazar
boncuğuna takılmasını beklerler. Çünkü geçmişte en çok kendi göz renginden olmayan siyah
gözlülerden zarar görmüşlerdir. Uzun boylular ahmak olur, Kısa boylulardan sakın, Sarışınlar
aptal olur, Kızıl saçlılar asabi... Tüm bunlar günlük hayatta karşımıza çıkan ve çok kullanılan
kalıplaşmış önyargı ifadeleridir. Duya duya zamanla doğru kabul etmeye başlarız... Artık
bizim için uzun boylular ahmaktır ve kolay kandırabilir, kısa boylular ise kurnazdırlar. Bu
önyargılar kararlarımızı etkileyecek ve belirleyecektir.
Engellenme
Engellenme, ulaşmak istenilen bir amaç veya bir ihtiyacın giderilmesinin engellenmesi
halinde ortaya çıkan bir duygudur. Bu duygu verilecek kararların iyiliğini de engelleyecektir.
İşe alma, işten atma, ödül-ceza verme, izne çıkarma, fiyat belirleme, ambalaj rengi seçme gibi
pek çok karar iş hayatında alınan kararlardır. Engellenen kişi hele nedeni tatmin edici değilse
veya açıklanmıyorsa oldukça rahatsız olacaktır. 'Neden' açıklanmış ve siz ikna olmamışsanız
zaten muhtemelen ısrar edeceksiniz ancak yine engellenirseniz o zaman kasıt aramaya
başlarsınız. Sosyal, kültürel, hukuki, teknik engelleyici faktörler olduğu kadar kişiden
kaynaklanan engelleyiciler de olumsuz duygulara yol açabilmektedir. Gelecekteki planlarınıza
göre işten adam çıkarmak istiyorsunuz. Ancak şirket kültüründe 'eleman çıkarılmaması' gibi
bir politikaları varsa, çıkarma kararı veremezsiniz. Burada büyük bir engel vardır.
Engellenmişlik duygusu karar verememe sorununu da beraberinde getirir. Engellenme
duygusu iç ya da dışsal olabilir. Çoğu zaman bu durumları değiştirme gücünü de kendimizde
bulamayabiliriz. Ancak kendimizle ilgili vereceğimiz bazı değişiklik kararlarını uygulamaya
koyarsak iş hayatında da sosyal hayatta da daha sağlıklı kararlar verme imkânımız artacaktır.
Değişiklik kararlanınız ise 'Engelleyici unsurlara karşı daha hoşgörülü olabilmeliyim' ve
'Beklentilerimde daha ölçülü olmalıyım' şeklinde olmalıdır.

5.5. Düşünmenin Karar Verme Üzerindeki Etkisi
Her insan her an düşünür. Düşünme, içinde bulunulan durumu anlayabilmek için
yapılan aktif; amaca yönelik zihinsel süreçtir. Düşünmenin en sık kullanıldığı alanlar, sorun
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çözme, belirli amaçları gerçekleştirme, bilgi ve olayları anlamlandırma ve karşılaştığımız
kişileri daha iyi tanıma alanlarıdır(Cüceloğlu). Düşünme insan zihninin yüksek bir işlevidir.
Duyum, algı, farkında olma süreçlerini düşünme sürecinin ön bileşenleri olarak ta
değerlendirebiliriz. Karar verme ise düşünme sürecinin son aşaması olarak değerlendirilir.
Düşünme insanoğlunun en başta gelen bir özelliğidir. Düşünmek var olmanın da
temelidir. Dünyada icat edilmiş ne varsa hepsi düşünmenin sayesinde yapılabilmiştir.
Düşünmekten kaçmak karar verme sistematiğini az kullanmaya ve karar verme tekniklerinden
yararlanmadan hayati kararlar vermeye götürmektedir. Düşünme tahrik edici bir başlangıç
noktasıdır. Diğer tüm davranışlar ve eylemler düşünmenin üzerine kuruludur. Karar analiziyle
düşünceler açık hale getirilerek eyleme geçme kolaylaştırılmaktadır ( Şekil 2).

DÜŞÜNME
EYLEM

Şekil 2. Düşünme ve Eyleme Geçiş
Verileri kavrama ve özümseme, karar verme, problem çözme, diğer insanlarla ilişki
kurma konusundaki farklı yaklaşımlar düşünsel farklılıklardır. Bu yaklaşımlar ise tercihlerdir.
Analitik yaklaşıma uygun iyi bir eğitim almış olabilirsiniz ama sezgisel yaklaşmayı tercih
edebilirsiniz.
Düşünsel farklılık sol ve sağ beyinli düşünme tarzları ile ifade edilir. Problemleri,
sezgisel, değer esaslı bir yaklaşımla ele alanlar sağ beyinli olmaktadır. Duygusal yönü
yüksek, kararlarında sezgisel olarak hareket edebilen dış denetime açık, kişisel değerleri
doğrultusunda kararlarını biçimlendiren kişi için sağ beyinli olmaktadır. Problemlere analitik
mantıksal ve sıralı bir yaklaşımla bakanlar sol beyinli olmaktadır. Mantıksal yönü yüksek,
yetişkin yönü gelişmiş, problem çözme tekniklerini kullanan, iç denetimi yüksek, sebep sonuç
ilişkilerini analiz edebilen kişi için sol beyinli tanımı yapılmaktadır. Buradaki temel dayanak
beynin hangi yönünü daha çok kullanmakla alakalıdır. Zamana ve duruma bağlı olarak ta iki
taraftan biri kullanılabilmektedir. Düşünsel tercihler karar verme faliyetlerinde de kendini
gösterir. Bazı insanlar düzenli ve mantıksal süreçler sonucunda olguları değerlendirip karar
verirken diğerleri uygun davranışı belirlemek için değerlerine ve duygularına güvenir.

5.5.1. Düşünme Sistematiği
Herhangi bir olayda edinilen bilgilerden mantıklı kurallar yardımıyla sonuçlar
çıkarmak ve böylece çevresi içerisinde bir doğru üzerinde giderek nihai sonuca ulaşmak
düşünme sistemi olarak ifade edilir. Buna düşey düşünme adı da verilmektedir. Burada işler
bir sırada yapılır. Bir inşaat için önce temel atılır, beton dökülür, tuğla duvarlar örülür ve
bitişe kadar işlemler belirli bir sıra izler. Bu tür bir düşünme tarzının yararlarının yanında
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mahzurlu yanları da vardır. Basmakalıp yaklaşımlar ve şartlanmalar bizi kısır düşüncelere
dolayısıyla kararları da dar açıdan düşünmeye ve ön yargılarla fikir üretmeye itmektedir. Bazı
karar konuları cevaplarının basitliği ile bizleri şaşırtırken, bazıları akılcı düşünmeyi ve böyle
düşünen kişilerle ekip kurmayı zorunlu kılmaktadır. Ön yargı ve şartlanmalardan uzak
davranmak ve böyle davranan kişilerle çalışmak kişisel kararları da grup kararlarını da etkili
kılacaktır.

5.5.2. Düşünme Yöntemleri
Düşünmek insan merkezli felsefi akımların en önemli malzemesidir. Temel
varsayımın kaynağı hangi felsefi akımdan alınırsa alınsın, düşünmek, gerçeğin anlaşılması
için gösterilen zihinsel etkinliktir. Bu tanımdan hareketle, düşünmenin, bilginin
anlamlandırılması, gerçeğin anlaşılmaya çalışılması için gösterilen çabalar olduğu sonucuna
varabiliriz.
Olay veya nesnelerden alınan bilginin (algılama ya da farkında olma) başlangıç noktası
oluşturduğu durumlarda (hayal kuma, rüya görme vb. hariç) iki farklı metotla düşünmek mümkündür.
Metotlardan biri analiz, diğeri sentezdir. Konunun bileşenlerini ve bileşenler arasındaki ilişkileri
anlamak için ayrıntılar üzerinde çalışmak analiz yöntemidir. Diğer yandan Analitik düşünme, bilgi ve
kanıt toplama, mevcut durumu veya sorunu tanımlama (formüle etme), çözüm/ karar alternatiflerini
belirleme ve seçenekler arasından tercih yapma aşamalarını izler. Konunun bileşenlerine ve bileşenler
arasındaki ilişkilere dayanarak bütünü açıklamaya çalışmak sentez yöntemidir. Sistemlere yönelik
zihinsel uğraş, beraberinde senteze yönelik düşünce biçimlerini getirmiştir. Analitik düşüncede,
bütünün açıklanması, bütünün parçalarının açıklamalarından çıkarılır. Sentetik (senteze yönelik)
düşünmede ise, açıklanacak şey, bütünün bir parçası olarak görülür ve bütünün içerisindeki rolü
merkez alınarak açıklanır. Analitik düşünme, dışarıdan içeriye doğrudur; sentetik düşünce ise içerden
dışarıya doğrudur. Biribirinin zıddı olsa da, bu iki yaklaşımdan biri diğerini yadsımaz (inkar etmez),
biribirinin tamamlayıcısıdırlar.
Yaygın düşünme biçimlerinden biri de tümevarım (Şekil 3) ve tümdengelim(Şekil 4) şeklinde
ifade edilir.
Teori
Kuşku
Örüntü
Gözlem

Şekil 3. Tümevarım Aşamaları
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Gözlemden yola çıkarak teori oluşturma süreci ise tümevarım yöntemidir (Trochim,2001).
Teoriden yola çıkarak, ortaya atılan teoriye kanıt arama yöntemi tümdengelimdir.
Teori
Deneme
Gözlem
Kanıtlama

Şekil 4. Tümdengelim Aşamaları
Tarz açısından bakıldığında da rasyonel, politik, işlemsel gibi çok çeşitli düşünme
biçimlerinden bahsetmek mümkündür. Düşünme tarzı karar verme sürecini hızlandırmaktadır. Ancak,
değişken durumlarda hata yapma olasılığını artırmakta ve akılcı çözümler üretmeyi
engelleyebilmektedir.

5.6. İç Çatışmalar
Gerçekleştirmek istenen iki olumlu amaç varsa ve bu iki amaç birbirine ters ise iç
çatışma yaşanması kaçınılmazdır. İşlerin çok yoğun olduğu bir dönemde üç yıldır, yıllık iznini
kullanamayan bir çalışanı düşünün, Elemanın izne ihtiyacı vardır ancak eldeki işler bu
dönemde onun izne çıkmasına imkân tanımamaktadır. Yani, izin de vermek istiyorsunuz,
eldeki işleri yetiştirmekte...
İki istenmeyen durumdan birini seçme zorunluluğu ile karşı karşıya kalındığında iç
çatışma yaşanır. Bir ihaleye girmek üzere olduğunuzu düşünün. Sizden başka bir firma daha
bu ihaleye girecektir ve siz o firmanın vereceği fiyata önceden duydunuz. Siz de teklif
vereceksiniz zira bu ihaleyi alamazsanız ciddi miktarda personel çıkarmanız gerekecektir.
İhale için önereceğiniz fiyatı, rakibin fiyatının altına düşürme durumunda ise zararına iş
yapma durumunuz söz konusu olacaktır.
Alacağınız kararın hem iyi hem kötü yönleri varsa iç çatışma söz konusudur. Tek
çocuğunuz var ve sizde bu çocuğun yabancı dille eğitim veren bir kolejde eğitimini
sürdürmesini istemektesiniz. Çocuğunuz imtihana girdi ve kazandı. Ancak belli bir maliyeti
var. Siz ise çok büyük harcama özverisi yapmadan bu miktarı karşılayamayacağınızın
farkındasınız. Çocuk okulu kazandı ve yabancı dil sorunu ortadan kalkacak ancak maliyet
düşündürmektedir.
Bu üç durum iç çatışmalara neden olmakta ve karar verme durumunda kalan bizleri
rahatsız edebilmektedir. Tabi ki hayat düz bir hat üzerinde gitmiyor. Sorunlar her zaman
olacaktır ancak vereceğimiz kararların iyiliği doğrultusunda daha az rahatsız olmamız
mümkündür.
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5.7. Bilinçaltı ve Karar Verme
Birçok emri duygularımızla veririz. Kararlılık da bir duygudur. Bilinçaltı duygulara
karşılık verir. Bilinçaltı sürekli olarak bilinçten gelen emirleri yerine getirir. Bilinçaltı bilinç
tarafından inanılan her emre yanıt verir. Şaşırtıcı sonuçlar elde etmek için zihninizin en derin
köşelerinin sizin için çalışmasını sağlayın. Kararsızlık olursa, her dakika fikir değiştirilirse,
bilinçaltı karmaşaya düşer. Bir emri yerine getirmeden yenisi gelir, ayak uydurmaya çalışır,
ama yapamaz. Sadık bir hizmetkârdır, ama bu durumda ne yapacağını bilmez. Kesin kararlar
vermeyi önermeliyiz. İnsana seçme hakkı verilmiştir. Kullanıp kullanmamak kendisine
bağlıdır. Yanlış seçimler yapmaktan korktuğumuz için seçim yapmaya çekinirsek bilinçaltının
eli kolu bağlanır, çıkmaza girer ve hiç bir şeyi başaramaz. Her dakika fikir değiştirirsek
bilinçaltı ne yapacağını bilmez. Tatile çıkmaya hazırlanan bir aileyi düşünelim. Baba
işyerinden izin almış, para hazır, ama nereye gideceklerine bir türlü karar veremiyorlar. İşsiz
bir adam düşünün. Bir yol ayrımında olduğunu düşünüyor, ama ne yöne gideceğini bilemiyor
'bir iş bulana kadar karar veremem' diyor. Her düşüncesi, işsizliğine ve her şeyin boş olduğu
hissine katkıda bulunuyor. Atması gereken ilk adım, iyi bir iş bulmaya karar vermek.
Bilinçaltına, 'gelecek bir tarihte bir iş bulacağım' emrini vermeyi sürdürürse, bilinçaltı onun
için hiç bir şey yapamaz. Yarın asla gelmez, yarın daima yarındır. 'iş sahibiyim. Benim için
uygun bir iş var. Çalışmaya karar verdim ve işi nerede bulabileceğim gösterildi bana' demeye
başlaması gerekiyor. Şimdi bilinçaltının üstünde çalışacak bir şeyleri oldu ve tüm hayat bu
kararı desteklemek için çalışmaya başlayacaktır. İş hakkındaki inancımız, bilinçaltına
verdiğimiz emirdir. Bir insan, işsiz olduğunu düşündüğü sürece işsizlikten kurtulamaz.

5.8. Tutumlar ve Davranışlar
Tutumlar belirli durumlara gösterdiğimiz duygu merkezli karmaşık davranışlardır
(Kağıtçıbaşı, 1979). Her tutumun merkezinde olumlu veya olumsuz bir duygu vardır. "İşini
sevmek" bir tutumdur. Bu tutumun merkezinde işe karşı sevgi duygusu vardır.
Duygunun yanında bilişsel bileşenler vardır. Bu bileşenler iş hakkındaki bilgi, inanç ve değer
yargılarını içerir. "Bu iş en iyi bildiğim iştir" ve "işim toplumda saygı duyulan bir iştir" biçimindeki
ifadeler bilişsel bileşenleri ifade etmektedir. Tutumların bir bileşeni de eylemlerdir. "İşini sevmek"
tutumu işe zamanında gelmek, işinde verimli olmak için çalışmak gibi eylemsel davranışlarla
gösterilir.
Günlük yaşamda kendimize, çevremizdeki insanlara, nesnelere, olaylara ve aklımıza
gelebilecek hemen her şeye karşı bir tutumumuz vardır. Yeni karşılaştığımız şeylere karşı da hızla
tutum geliştiririz. Tutumlarımız, eylemlerimiz ve benliğimiz uyumlu olmalıdır. Aksi halde kendimizle
ve bir arada olduğumuz diğer insan ve örgütlerle çatışma içinde oluruz (Kağıtçıbaşı).

Karar vermede davranışların etkileri değişik şekillerde kendini gösterir. Değerler,
uyumsuzluk potansiyeli, riske karşı tutumu ve kesin kararın güçlendirilmesi isteği önemli
etkiye sahiptir (Şekil 5).

131

Değerler

En iyi kriter değerleri
Uyumsuzluk
Potansiyeli

Riske Karşı
Eğilim

Kesin Kararın
Güçlendirilmesi

Şekil 5. Davranışla ilgili etkiler
Değerler: Bir seçimle yüz yüze kalan bir kimseye değerleri rehberlik eder. Burada
değerler karar sürecini ve tüm insanı kuşatır. Değerler ekonomik, yasal, ahlaki ya da etik
sorumluluklardır.
Uyumsuzluk Potansiyeli: Bir karar verildiği zaman çoğunlukla bir uyumsuzluk ya da
uyum oluşur. Sonuç olarak karar verici seçimiyle ilgili genellikle şüpheleri ve ikincil
düşünmelere sahiptir. Böylesi durumlarda bir hata yapılmış olabileceği kabul edilerek
uyumsuzluk azaltılır.
Riske Karşı Tutumu: Bir karardaki risk miktarı üç soruya sıkı sıkıya bağlıdır; 1)
Hedefler açık olarak oluşturulmuş mu? 2) Olası alternatifler hakkında bilgi var mı? 3) Olası
alternatiflerle ilgili oluşacak sonuçlar belirlenmiş mi? Bunların belirlenebilme derecesi riskin
derecesini belirlemektedir.
Kesin Kararın Güçlendirilmesi: Rasyonel bir karar verici bir karardan geri çekildiği
zaman önceki karara bağlılığı artmaktadır. Kaybedilen ya da kötü bir karardan kazanacağı ve
iyi bir karara karşı dönme ihtiyacı duyar.
Kişilik Tipleri ve Karar Verme Üzerindeki Etkileri
Carl Jung’un çalışmalarına dayalı olarak dört farklı kişilik kategorisi belirlenmiştir; içe
dönük-dışa dönük, duyusal-sezgisel, düşünsel-duygusal ve yargısal-algısal şeklindedir. Bu
temel kişilik tiplerinin verilecek kararlarla sıkı bir ilişkisi vardır.
−
Dışa dönük, enerjisini çevresinden alır ve dışa yöneliktir. Önce yapar yaptıktan
sonra etraflıca düşünür. Konuşkan ve tesir edicidirler. Etrafındaki insanlardan ve şeylerden
motive edilirler.
−
İçe dönük, enerjisini içten alır. İç âlemine yönelik yaşarlar. Sakin bir enerjiye
sahip, nazik, düşünme ve anlama kabiliyeti yüksek, zeki, feraset sahibidirler. Ağzı sıkı,
dikkatli ve yalnızlıktan hoşlanırlar. Eylemden önce düşünür. Tek başlarına geçen zamanda
daha rahattırlar.
−
Duyusal, Gerçekçi ve ayrıntıya giderler. Bu günü yaşar. Geçmiş ait detay ve
ayrıntılarda hafızası çok iyidir. Açık sözlü ve çok realisttirler. Açık ve somut bilgi isterler.
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−
Sezgisel, desenleri, örüntüleri, yapıları, içerikleri, bağlantıları ve teorileri
anlamaya çalışır. Daha çok gelecek yönelimlidir. Hayal gücü kuvvetli ve yeni şeyler ortay
koymaya çok hayrandır. Fikirler ve büyük resim üzerinde odaklanır. Müphem ve dolambaçlı
düşünmelerden rahatlar.
−
Düşünsel, karar verirken her zaman gerçeklerden hareket ederek mantık ararlar.
Nesnel ve doğrudan iş bitiricidir. Analitik ve sistematiktir. Doğal olarak tenkitçidir. Başarıyla
motive edilirler.
−
Duygusal, karar vermede kişisel duygularını kullanır. Sıcak ve dost canlıdır.
Duyarlı ve diplomatiktir. Diğerlerini hoşnut etmeye çalışır. Takdir edilmekten motive
edilirler.
−
Yargılayıcı, ciddi, ağırbaşlı ve resmidirler. Önce çalışır, sonra eğlenirler. Projeyi
bitirmekten en büyük zevki duyarlar.
−
Algılayıcı, şakacı ve dikkatsiz. Zaman ve saatin farkında değildir. Önce
eğlenirler sonra çalışır. Projeye başlamaktan büyük zevk alır.
Karar vericilerin hangi gruba girildiğine dair çeşitli testler yapılmıştır. Bunlarla ilgili
test formlarına aşağıdaki internet sitelerinden erişilebilir; http://www.humanmetrics.com/cgiwin/Jtypes1.htm ve http://www.personalitypage.com/indicate.html
Rasyonel bir karar, bütün seçeneklerin değerlendirilmesini ve daha sonrada karar
vericinin doyumu ya da onun fayda fonksiyonunu maksimize eden alternatifin seçimini içerir.
Bu nedenle rasyonellik, karar süreci ve sürecin sonucunun birleşimidir. Simon, karar vericinin
ne zamana ne de bütün seçenekleri analiz etmesine sahip olmadığını vurgular. Nitekim karar
verici fonksiyonları maksimize etmez. Karar vericinin deneyimlerine ve bilgisine dayanan
karar, sağduyusal karar olarak nitelendirilir. Makul olmayan karar yalnızca kişisel tutkuları ve
nefretleri göz önünde bulundurur. Bir problemin gösterilişindeki en küçük önemsiz değişim,
farklı önermelere neden olabilmektedir.

5.9. Karar Verme Stratejileri
Yapılan çalışmalarda karar verme aşamasında bireylerin farklı davranışlar
sergiledikleri ve bu davranışların her birinin kişinin karar verme sürecini mümkün olduğu
kadar kolaylaştırmaya yönelik stratejileri olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucunda,
kullanılan karar verme stratejilerinin farklı başlıklar altında toplama ve tanımlama ihtiyacı
gündeme gelmiştir.
−
İçtepisel Karar Vericiler: Seçenekler üzerinde yeterince düşünülmeden, içten
gelindiği gibi karar verilen stratejidir. Bu kişiler karar verirken duygularının doğruya
götüreceğine inanır ve hoşlarına giden seçeneğe yönelirler.
−
Kaderci Karar Vericiler: Bu kişiler kararlarını çevresel olay veya koşullara ya da
kaderlerine bırakırlar.
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−
Boyun Eğici Karar Vericiler: Bu kişiler, kendi kararlarını verirken diğer kişilerin
kendileri yerine karar vermelerini isterler. Diğer kişilerin planları ile hareket etme eğilimleri
vardır.
−
Erteleyici Karar Vericiler: Bu kişiler, problemle ilgili yaklaşma biçimini ve
düşüncelerini sürekli ertelerler.
−
Kararsız Karar Vericiler: Bu stratejide karar verenler, verdiği kararı değiştirmek
istemekte ve hiçbir karardan memnun olmamaktadırlar.
−
Mantıklı Karar Vericiler: Bu kişiler, biliş ve duyguları arasında bazı
dengelemeler ile akılcı bir yaklaşımı temel alırlar. Seçenekleri birbirleri ile
karsılaştırabilmekte, ya birini diğerine tercih etmekte ya da her iki seçeneği eşit olarak
değerlendirebilmektedirler. Mantıklı karar veren bireyler, akılcı ve sistematik bir mantıksal
düzenleme becerisine sahiptirler. Kendilerine en fazla yarar getirecek olan seçeneği kabul
etmekte ve risk almaktadırlar.
−
Donup Kalarak Karar Vericiler: Bu bireyler kararın sorumluluğunu kabul
ederler, fakat karara yaklaşma güçleri çok fazla olmamakta ve karar vermekte
zorlanmaktadırlar.
−
Gerçekten Kaçan Karar Vericiler: Bireylerin bir karardan kaçındığı ya da bir
cevap vermede araştırmadan saptıkları stratejilerdir.
−
Riske Girmek İstemeyen Karar Vericiler: Bu stratejide karar veren bireyler, risk
düzeyi en düşük olanların kavranması ile alternatifleri sürekli eleyerek hareket ederler.
−
Bağımsız Karar Vericiler: Bu bireyler karar verirken başka kişilerden
etkilenmeden kendi kendilerine karar verirler.
Ersever (1996)’e göre karar verme durumunda, bireylerin farklı stratejiler kullandıkları
belirlenmiştir. Karar verme stratejisi, bireyin, karar vermesi gereken bir durumla
karşılaştığında, nasıl davranacağını belirlemesi işlemine denir. Bu stratejilerin birbiriyle
birleşik olarak kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Karar verme durumunda
kullanılan stratejiler daha önceden planlanarak uygulanabildiği gibi karar verme durumuyla
yüzleşildiği anda da belirlenebilmektedir. Karar verme stratejileri, kullanımlarında harcanılan
çaba ve etkililikleri açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Karar verme durumunda
kullanılan dört temel strateji bulunmaktadır.
Bunlar:
1)
vermedir.

Bağımsız Karar Verme Stratejisi: İsteklerin doğrultusunda, kendi başına karar

2)
Mantıklı Karar Verme Stratejisi: Karar verme durumunda, bireyin, akılcı ve
rasyonel düşünerek, olası seçenekler hakkında bilgi toplaması, her seçeneğin avantajlarım ve
dezavantajlarım dikkate alması ve yaptığı değerlendirmelerin sonucunda kendisine en uygun
seçeneğe yönelmesidir.
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3)
İçtepisel Karar Verme Stratejisi: Karar verme durumunda bireyin, olası
seçenekler üzerinde yeterince düşünmeden, ani, tepkisel ve aceleci davranarak, karar verme
sorununu ortadan kaldıracak bir seçeneğe yönelmesi durumuna denir.
4)

Kararsızlık: Kararsız olma durumu, tereddüt; düzensizlik, istikrarsızlık.

Scott ve Bruce (1995) davranışla ilgili terminolojinin tanımlamaları, deneye dayalı
araştırmalar ve ilk teorik açıklamalara dayanarak dört karar verme stili tanımlanmıştır:
−
Rasyonel karar verme stili: Alternatiflerin mantıklı değerlendirildiği ve
araştırıldığı;
−

Sezgisel karar verme stili: Önsezi ve duygulara güvenin yaşandığı;

−

Bağımlı karar verme stili: Başkalarının öneri ve yönergelerinin değerlendirildiği;

−
Kaçınma karar verme stili: Karar vermeden kaçınma eğiliminin yaşandığı
yaklaşımlardır.
Farklı değerlendirmeler ve açıklamalar getirilmiş olmasına rağmen, herkesin kabul
ettiği ortak nokta; her bireyin karar verme durumunda mutlaka belli bir strateji kullanıyor
olduğudur. Bu stratejilerin bilinmesi, bireylere yönelik yapılabilecek danışma ve yönlendirme
hizmetlerinde yarar sağlayacaktır.

5.10. İç ve Dış Demetim Mekanizmasının Karar Verme Üzerindeki
Etkileri
İnsanlar, davranışlarının sonuçlarına ilişkin beklentilerini iki eğilimden birine bağlı
olarak genelleştirirler. Bu eğilimlerden biri, ödül ve cezaların büyük ölçüde bireyin kendi
eseri olduğu, bunların ortaya çıkmasında daha çok, kendi davranışlarının etkili olduğu
doğrultusundaki genel beklentidir ki bu durum iç denetimi ifade eder. Diğeri ise, ödül ve
cezaların kişinin kendi dışındaki kader, şans, başka insanlar gibi başka güçlerce uygulandığı,
yönetildiği ya da denetlendiği, bu nedenle ödüle ulaşma ve cezadan kaçınma konusunda
kişisel çabaların etkili olamayacağı doğrultusundaki genel beklentilerdir ki bu durum dış
denetimi ifade etmektedir. Araştırmaların sonuçları, olayların kendi davranışlarına bağımlı
olduğuna inananların hoş olmayan ya da istemedikleri yaşam ortamlarını değiştirmede daha
ısrarlı olduklarını, daha fazla kişisel sorumluluk aldıklarını ve sorunların çözümü için gerekli
bilgileri toplama-ayırma sürecinde daha etkili oldukları, daha girişken, aktif ve toplumsal
olaylara daha etkin katılımcı olduğunu göstermiştir. Bu konudaki başka araştırmalar, iç
denetimlilerin yüksek düzeyde olumlu benlik kavramına sahip olduğunu. Yani kendileri
hakkında olumlu görüşler taşıdığı, birlikte çalışmalarda işbirliğine hazır ve uyumlu oldukları,
daha sosyal ve daha özgür davranışlara sahip olduklarını ve daha bağımsız olarak
tanımlandıklarını ortaya koymuştur. Kontrolün tamamen kendisinde olduğuna inanan kişi
kendini daha iyi şartlandırmaktadır. Uygulamaları da tavizsiz olacaktır. Kararlar net,
tartışmasız alınacak ve yerine getirilecektir. Karar başkasının inisiyatifine bırakılamaz! Bu
inanca sahip kişilerin kararlarında çoğunlukla 'rasyonel' davranış ve bazen de 'risk alan'
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davranışı hakim olacaktır. Yine bu konularda yapılmış çeşitli araştırma sonuçları dış denetimli
kişilerin yaşamlarını kendi dışındaki güçlerce değiştirilip denetlendiğine inandıklarından,
kendilerini dış güçlerin kurbanları gibi gördüklerini bu nedenle de çevrelerinde değişiklik
yapma konusunda iç denetimlere göre daha pasif ve edilgen kaldıklarını, uyumcu, daha
güvensiz, genel kaygı düzeyleri yüksek, psikolojik yönden uyumsuz, dogmatik ve bağımlı bir
kişilik yapısı ortaya koyduklarını göstermektedir (irmek). Dış denetimli kişiler kararları
verme konusunda çekingen bir davranış gösterir. Kararın sorumluluğu onu ezebileceği için
kararı verme yerine verilen karara uyma davranışı daha yüksek olabilecektir. Risk alma
eğilimi oldukça düşük olduğu için kararlarında 'Muhafazakâr" davranış gösterecektir. Bu
sınıflar kesin sınıflar mı? Sorusuna cevap 'kişiliğin genel bir eğilimini göstermesi açısından',
'evet' olacaktır. Ancak kişiler, yaşamının değişik durumlarında bu iki uçtan birinde de
olabilmektedirler. Yani yaşamının bazı döneminde, bazı durumlarda iç denetimli davranışı
gösteren bir kişi, yine yaşamının bazı dönemlerinde, bazı durumlarda dışsal denetimli
davranışı gösterebilir.

5.11. Savunma Mekanizmalarının Karar Verme Üzerindeki Etkileri
Davranış mekanizmalarının, vereceğimiz kararların iyiliğini etkilemesi açısından
önemi büyüktür. Kaygı verici durumlar karşısında başvurulan davranış tipleridir. Kaygıların
şiddetini hafifletmesi açısından sağlıklı ve normal bir davranış biçimi olarak tanımlanabilir.
Ancak bu mekanizmalardan birinin veya bir kaçının sürekli olarak kullanılması halinde
sağlıksız bir davranış biçimi oluşmaya başlar (irmek). Savunma mekanizmaları, sürekli
kullanılması halinde, kişiyi 'olduğu gibi olmaktan' uzaklaştıracak olan bu mekanizmalar
kişinin karar verme sürecini de 'olması gerektiği gibi olmaktan’ uzaklaştırabilecektir.
Bazı savunma mekanizmalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün:
−
davranılır

Bastırma: Derin kaygı doğuran düşünme bilinçaltına itilir ve yokmuş gibi

−

Yer Değiştirme: Kaygı ve kızgınlığımızı gücümüz yeten bir kişiye yöneltme.

−

Mantığa Bürünme: Davranışlara mazeret bulma şeklinde ortaya çıkar.

−

İnkar: Kendi yapağımız davranışı tümden reddetme.

−

Şakaya Vurma: Kaygı uyandıran duygu ve düşünmelerin ciddiye alınmaması.

−

Karşıt Tepki Verme: Gerçek hissettiğimiz duygunun tam aksini yapma.

−

Yansıtma: Kendi kusurlarını başkalarında görme davranışıdır.

−
davranma

Özdeşleştirme: Başkalarının imrenilen özelliklerini alıp kullanma, başkası gibi

−
gösterme

Yüceltme: Başkalarının kabul edemeyeceği davranışları, kabul edeceği alanlarda
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−
uzaklaşma

Soyutlama: Kaygı oluşturan durumu soyutlamalara büründürme ve gerçeklerden

−

Hayal Dünyasına Kaçma: Hayallerle yeni bir dünya kurup kaygıdan uzaklaşma.

−

Telafi: Zayıf yönlerimizi, kuvvetli yönlerimizle örtme çabası,

−
göstermek

Boyun Eğmek: Başkalarından gelen etkileri kolayca kabul edip tartışmasız uyum

5.12. Deneyimlerin Karar Verme Üzerindeki Etkileri
Yaygın kanılardan birisi problemlere çözüm, çok sayıda deneme yanılmaların sonucu
bulunur. Diğer taraftan problemin çözümü aniden akla gelen bir kavrayıştan kaynaklanır
görüşü de yabana atılmamalıdır. Bilişsel psikologlar problem çözümünde hem denemeyanılmanın hem de kavrayışının geçerli stratejiler olduğunu kabul ederler. Onlara göre, birey
problemin çözümüne kavrayışıyla ulaşmadan önce, birçok deneme- yanılmada bulunur ve
böylece değişik çözüm seçenekleriyle tanışıklık kurar. Bu tanışıklık devresi kavrayışın
oluşabilmesi için gereklidir. Kavrayış, problemin bütün öğeleri tanındıktan sonra ortaya çıkar.
Deneyimler problemleri çözmede yardımcı olabildiği gibi bazı güçlük ve engeller de
çıkarabilmektedirler. Daha önceki deneyimlerimiz bize nesnelerin belirli işlevlerini
öğretmiştir. Bizler de bu işleve takılır kalırız. Bu takılma sonucu onları akılcı bir şekilde
kullanmayı düşünemeyiz. Daha önceden belirli bir yöntem uygulayarak çözdüğümüz bir
problemin yöntemine bağlanırız. Çünkü sınanmıştır ve başarılıdır. O halde bu yöntem yine
uygulanabilir.

5.13. İhtiyaçların Karar Verme Üzerindeki Etkileri
Tatmin edilmiş ya da tatmin edilmemiş ihtiyaçlar karar verme sürecinin sağlıklı
yürümesini aksatır ve kararlarının iyiliğini etkiler. Motivasyon teorisinin temeli de
ihtiyaçlardır. Mashlow sosyal gereksinimlerin karşılanması için bir hiyerarşi ortaya
koymuştur (Şekil 7). Beş basamaklı bir piramit şeklindeki bu yapıda 1 ve 2. basamaklar temel
gereksinimleri, 3 ve 4. basamaklar psikolojik gereksinimleri 5. basamak ise özgerçekleştirme
gereksinimleri (insanın olmayı arzuladığı şey olması, gelebileceği en yüksek nokta) olarak
belirtilir. Mashlow’a göre insanlar ilk basamaktan itibaren gereksinimlerini karşıladıktan
sonra bir üst basamağa çıkar. İhtiyaçlar Maslow tarafından temel fizyolojik ihtiyaçlar, güven
yani (gelecek) ihtiyacı, aidiyet (ait olma), takdir görme (saygınlık, mevki) ve kişisel bütünlük
(başarı, kendini aşma) diye sıralanırken, Maslow, bu ihtiyaçların davranışları etkilediğini
belirtmektedir.
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Özgerçekleştirme
gereksinimleri
Özgerçekleştirme
Psikolojik
gereksinimler
Ait olma ve dostluk
Objektif ilişkiGüvenlik ve

Temel
gereksinimler

Temel fizyolojik (yeme içme)

Şekil 6. Mashlow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Maslow insan ihtiyaçlarını 5 sınıfa ayırmıştır (Arnold, Cooper ve Robertson, 1995):
−

Fizyolojik: Yemek, içmek, uyumak gibi temel ve biyolojik ihtiyaçlardır.

−
Güvenlik: Fiziksel ve psikolojik açıdan güvende olma ihtiyacını ifade
etmektedir.
−

Ait olma: Bir insana ya da bir gruba ait olma, sevme ve sevilme ihtiyacıdır.

−
Saygı: Kendini yeterli ve başarılı algılama, başkaları tarafından da değerli ve
saygı değer bulunma gereksinimidir.
−
Kendini gerçekleştirme: Potansiyelini kullanabilme, kapasitesini geliştirme ve
ifade etme ihtiyacıdır.
Maslow’a göre ihtiyaçlar hiyerarşik Şekilde en alt basamaktan başlayarak
giderilmektedir. Üst basamaktaki ihtiyacın ortaya çıkması, bir alt basamaktaki ihtiyacın
karşılanmasına bağlıdır. İhtiyaçların insanları davranışlara sevk etmesi ise ihtiyaçların
giderilme derecesiyle ilgilidir. Bir başka ifade ile bir ihtiyaç giderildikçe kişiyi motive etme
gücü azalmaktadır. Bu basit akışta tatmin edilmesi gereken ihtiyaç kişiye enerji kaynağı
olmakta, gidermeye yönelik tutumlar oluşmakta ve hareket ya da davranış ortaya çıkmaktadır
(Şekil 8). Örneğin, maaşımızın azlığı, ihtiyaçlara yetmemesi ya da daha iyi bir maaş ile daha
iyi bir muhitte oturma arzusu, bizi yeni bir iş arama konusunda harekete geçirecektir.
Harekete geçme gücü, enerjisini maaşın tatmin etmediği ihtiyaçların şiddetinden alacaktır. Bu
enerji ya zam talebinde bulunmamız fikrini ya da yeni iş arama fikrini oluşturacak ve bu
konularda harekete geçmemizi sağlayacaktır.
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İhtiyacın
Şiddeti

Kişinin
Enerjisini
oluşturur

Tutumlar
oluşur

Kişi
Harekete
Geçer

Şekil 8. İhtiyaçların Davranışlara Doğru Akışı
İhtiyaç ve onun şiddeti bizi harekete geçirecek bir enerji meydana getirecek ve
düşünmeye başlayacağız bir karar vermemiz gerekmektedir. Karar için düşünme ve tartma
sonrası bazı fikirlerimiz oluşmaya başlayacaktır. Bu fikri benimsemiş isek artık bu iş
değiştirme fikri iş arama tutumuna dönüşecek ve harekete geçilecektir. Ölçme ve tartma
olumsuz yönde fikir üretirse, örneğin, 'iş yokluğunda macera aramaya değmez' gibi bir fikir
oluşmuşsa, iş değiştirmeme tutumu oluşacak (ya da şimdilik erteleme ve fırsat kollama) ve
harekete geçmeme (bekleme-eylemsizlik) ortaya çıkacaktır. İhtiyaçlar ve şiddetinden ziyade
ihtiyaçların alınacak karara etkisi önemlidir. İhtiyaçlar yanlış kararlar da aldırabilir ya da
yeterince iyi olmayan kararlar aldırabilir. İhtiyaçların önceliğinin ve şiddetinin kararları
hızlandırıcı etkisi açıkça ortadır. Bu bir taraftan iyidir. Zira harekete geçirici olarak konunun
üzerine gidilecektir ancak diğer taraftan ihtiyacın giderilememe durumunun ya da kısmen
giderilme durumu kararları olumsuz yönde etkilemesi olasılığı da yüksektir. Yöneticinin
astlarının ihtiyaçlarını ve ihtiyaçların şiddetlerini doğru tespiti, onlara yaklaşımını etkili
kılacak ve onları harekete geçmeye özendirici olacaktır yani motive edecektir. Ancak pratikte
ihtiyaç seviyelerinin tespitinde güçlük yaşandığından ya da eldeki imkânların kısıtlılığından
astlarda beklenen davranış/performans görülememektedir, ihtiyaç seviyelerini tespit etmenin
tek yolu astlarla olan iletişimde astların ifadelerindeki şifreleri çözmekten geçer.
'Bu zamanda geçinmek zor' ifadesi 'temel fizyolojik ihtiyaçları’, 'Ortalık işsiz
kaynıyor, umarım bizim şirketimiz de eleman çıkarmak zorunda kalmaz' ifadesi, 'gelecek
güvencesi ihtiyacını', 'Amirim arkadaşlarla yemeğe gidiyorsunuz ama beni çağırmıyorsunuz.'
ifadesi, 'aidiyet ihtiyacını', 'Nasıl, yaptığım iş güzel olmuş mu?' ifadesi, 'takdir ihtiyacını',
'yeni projelere beni de alın, ben de katkıda bulunabilirim' ifadesi 'Kişisel bütünlük' ihtiyacının
sinyalleridir. Bunlar gibi yüzlerce, binlerce ifade yazılabilir. Bu ifadeler, yöneticiye astların
ihtiyaçlarını tespit şansı doğurur. Doğru tespit ve etkili kararlarla ihtiyaçların giderilmeye
çalışılması motivasyonu ve performansı artıracaktır. Karnı aç olan kişiyi takdir doyurmaz!
Takdir ihtiyacını giderme kararı yanlış bir karardır. Karnı doyurulmalıdır. 'Bunca yıldan sonra
artık terfi etmeliyim' diyen birine 'canım senin aldığın ücreti bu şirkette kaç kişi alıyor' demek
yanlış tespit ve yanlış davranış olacaktır. Konu iki boyutludur. Birincisi kişinin kendi
ihtiyaçları, ikincisi ise yönettiği kişilerin ihtiyaçlarıdır. Bu konular son derece önemsenmesi
gereken konulardır. İhtiyaçları giderilmeyen yöneticilerin de astlarının ihtiyaçlarını
gidermesini beklemek bir safdillik olur. Sadece yönetici ihtiyaçlarını gidererek, çalışan
ihtiyaçlarını ihmal etmek de daha büyük safdilliktir.
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Uygulamalar
Bu test birçok profesyonel kuruluş tarafından insanların iç dünyalarını ve insanlarla
ilişkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Testin sonuç kısmına bakmadan hemen
çözmeye başlayınız. Cevapları geçmişinize göre değil, şimdiki durumunuza göre veriniz.

1. Kendinizi ne zaman en iyi hissedersiniz?
(a) Sabahları
(b) Öğlenden sonra ve akşama doğru
(c) Gecenin ilerleyen saatlerinde
2. Nasıl yürürsünüz?
(a) Hızlı ve uzun adımlarla
(b) Hızlı ve kısa adımlarla
(c) Normalden yavaş ve etrafa bakınarak
(d) Yavaş ve başı eğik
(e) Çok yavaş
3. İnsanlarla konuşurken
(a) Kollarımı göğsümde katlamış olarak dururum
(b) Ellerimi sıkarım
(c) Bir veya iki elimi belime koyarım
(d) Konuştuğum insanlara dokunur veya ittiririm
(e) Kulağımla oynar, çeneme dokunur veya saçımı düzeltirim
4. Dinlenirken nasıl oturursunuz?
(a) Dizler katlanmış ve bacaklar birbirine bitişik olarak
(b) Bacaklar çaprazlanmış olarak
(c) Bacaklarımı uzatarak
(d) Bir bacağımı altıma katlayarak
5. Çok hoşunuza giden bir şey olduğunda ne yaparsınız?
(a) Büyük bir kahkaha atarım
(b) Gülerim ama fazla sesli değil
(c) Bir kerelik gülerim
(d) Sessizce gülümserim
6. Bir partiye veya sosyal etkinliğe katıldığınızda
(a) Herkes sizi fark edecek şekilde gürültülü bir giriş mi yaparsınız?
(b) Sessiz bir giriş yapıp etrafınızda tanıdığınız birilerine mi bakınırsınız?
(c) Çok sessizce girip kimsenin sizi fark etmemesine mi gayret edersiniz?
7. Çok zor bir işe dikkatinizi vermişken rahatsız ediliyorsunuz. Ne yaparsınız?
(a) Bölünmeyi memnuniyetle karşılarım
(b) Aşırı derecede rahatsız olurum
(c) Belli olmaz.Bu iki uç arasında değişken davranışlar gösteririm
8. En çok hangi rengi seversiniz?
(a) Kırmızı veya portakal rengi
(b) Siyah
(c) Sarı veya mavi
(d) Yeşil
(e) Koyu mavi veya mor
(f) Beyaz
(g) Kahverengi veya gri
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9. Yatakta uyumadan önceki birkaç dakikada
(a) Sırt üstü yatıp uzanırsınız
(b) Karnınızın üstüne yatıp uzanırsınız
(c) Hafif kıvrılmış olarak yan tarafınıza yatarsınız
(d) Başınızı bir kolunuzun üzerine koyarsınız
(e) Başınızı yorganın altına kapatırsınız
10. Rüyanızda genellikle
(a) Düşersiniz
(b) Kavga eder veya tartışırsınız
(c) Birilerini veya bir şeyler ararsınız
(d) Uçar veya yüzersiniz
(e) Genelde rüya görmezsiniz
(f) Rüyalarınız daima hoştur
Puan Hesabı
1.
(a) 2
(b) 4
(c) 6

2.
(a) 6
(b) 4
(c) 7
(d) 2
(e) 1

3.
(a) 4
(b) 2
(c) 5
(d) 7
(e) 6

4.
(a) 4
(b) 6
(c) 2
(d) 1

5.
(a) 6
(b) 4
(c) 3
(d) 5
(e) 2

6.
(a) 6
(b) 4
(c) 2

7.
(a) 6
(b) 2
(c) 4

8.
(a) 6
(b) 7
(c) 5
(d) 4
(e) 3
(f) 2
(g) 1

9.
(a) 7
(b) 6
(c) 4
(d) 2
(e) 1

10.
(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 5
(e) 6
(f) 1

Şimdi puanlarınızı toplayınız.
60 PUAN VE ÜZERİ:
İnsanlar sana kırılgan bir eşya muamelesi yapıyorlar. Kibirli, bencil ve aşırı baskın birisi
olarak görülüyorsun. İnsanlar size hayranlık duyup sizin gibi olmak isteyebilirler ama size her zaman
güvenmezler ve sizinle çok yakın ilişkide olmaktan kaçınırlar.
51 – 60 PUAN:
insanlar sizi heyecan verici, havai, düşüncesiz yapıda, doğal liderlik özellikleri olan, her
zaman doğru olmasa da hızlı karar veren birisi olarak tanırlar. Seni cesur, maceraperest birisi olarak
tanırlar; her şeyi bir kez denemek isteyen, macera yaşamak için fırsatları kaçırmayan birisi. Yaydığınız
heyecandan dolayı insanlar sizinle ayni iş yerinde yasamaktan zevk alırlar.
41 – 50 PUAN:
İnsanlar sizi taze, canlı, çekici, eğlendirici, pratik ve daima ilginç birisi olarak görürler; her
zaman ilgi odağı olan ama çok aşırıya kaçmayacak kadar da dengeli birisi.. İnsanlar sizi ayrıca
iyiliksever, düşünceli, anlayışlı ve kendilerini neşelendiren ve rahatlatan birisi olarak tanırlar.
31 – 40 PUAN:
İnsanlar sizi mantıklı, ihtiyatlı, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve
hünerli ama alçak gönüllü olarak tanırlar. Çok hızlı arkadaşlık kurmayan, ama arkadaşlarına karşı çok
sadık olan ve onlardan da aynı şeyi bekleyen birisiniz.
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Kaynak:
olcun/#ixzz2MCxuclmz

http://www.kendinigelistir.com/kisilik-testi-kisiliginizi-
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Uygulama Soruları
1)

Kişilik tipinizi belirleyecek testlere göre hangi tipte olduğunuzu belirleyiniz?

2)
Bu kişilik tipiyle endüstri mühendisliğinin hangi alanında çalışmak size daha
uygun olacağını değerlendiriniz.

143

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanların nasıl karar verdiğini anlama daha çok psikoloji ve davranış bilimlerinin
konusu olmuştur. Bu nedenle bu bölümde kararın nasıl verildiği analiz edildi, ağırlıklı olarak
karar vermenin psikolojik yönü üzerinde duruldu, kararın iyiliğine etki eden kişisel faktörler
ele alındı.
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Bölüm Soruları
1.
Teoriden
yola
yöntemine………………denir.

çıkarak,

ortaya

atılan

iddiaya

a)

Buluş

b)

Tümevarım

c)

Tümden gelim

d)

Sentez

e)

Analiz

2.

Gözlemden yola çıkarak teori oluşturma sürecine ne denir?

A)

Tümevarım

B)

Tümdengelim

C)

Bilimsel yöntem

D)

Sezgisel kurallar

E)

Beklenti kuramı

kanıt

arama

3.
Araştırmalara göre ihtiyaçlar hiyerarşik Şekilde en alt basamaktan başlayarak
giderilmektedir. Üst basamaktaki ihtiyacın ortaya çıkması, bir alt basamaktaki ihtiyacın
karşılanmasına bağlıdır. En üsttek ihtiyaç hangisidir?
A)

Saygı ve statü

B)

Kendini gerçekleştirme

C)

Güvenlik ve korunma

D)

Fizyolojik

E)

Ait olma

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b
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4.
Bazı insanlar belirli duygulara sahip olduklarını reddetmekte. Bazıları da
duygularını utanacak şeyler veya zayıflık belirtisi olarak kabul etmektedirler. Bazı kültürler,
duyguları kişisel olaylar olarak kabul eder. Duygunun insanların sorunlarındaki rolü nedir?
Sorunun kaynağı mıdır? Yoksa sonucu mudur? İnsanlar bir şey hakkında hissetme biçimini
nasıl değiştirirler? Bir duygu, örneğin ilgisizlikten beğeniye doğru değişir ise bu durum
kişinin dünyasına ait algılarına yansır mı?
5.

Duyuların karar verme üzerindeki etkisi nedir?

6.

Duyguların karar verme üzerindeki etkileri nelerdir?

7.

Mashlow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisini açıklayınız?

8.

Kişilik tiplerinin karar vermeye etkisi var mıdır?

9.

Gözlemden yola çıkarak teori oluşturma sürecinin adımları nelerdir?

10.

Hayvanlarda benlik kavramı var mıdır?
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6. KARAR VERMEYE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
6.1.1. Bağlam ve Algı
6.1.2. Seçici Algılama
6.1.3. İnsan Hafızasının Yapısı
6.1.4. Sezgiseller (Heuristikler)
6.1.5. Kolay Ulaşabilirlik (Availability Heuristic)
6.2. Davranış Eğilimleri Ve Neden Olduğu Hatalar
6.2.1. Temsil Sorunu (Representativeness)
6.2.2. Aşırı Özgüven (Overconfidence)
6.2.3. Sosyal Mübadele ve Sosyal Mübadelede Güce Eğilim
6.2.4. Çıpalama ve Düzeltme (Anchoring and Adjustment)
6.2.5. Belirsizlikten Kaçınma (Aversion to Ambiguity)
6.2.6. Geribakış Eğilimi (Hindsight Bias)
6.3. Beklenti Teorisi (Prospect Theory)
6.3.1. Zarardan Kaçınma (Loss Aversion)
6.3.2. Çerçeveleme Etkisi
6.3.3. Algılama ve Yargı Sürecini İyileştirmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sağlıklı yaşam uzmanı bir Profösör, geçtiğimiz günlerde, dolandırıldığını
söyleyerek soluğu karakolda almıştı. Profösör, komiser ve savcı olduğunu söyleyen iki
kişinin, kendisini terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçladığını ve o korkuyla telefonda ne
söylendiyse harfiyen yerine getirdiğini söylemişti.
2)
Profesörün bu kararı vermesini davranışsal karar teorisi açısından nasıl
açıklarsınız?
3)
Rasyonel karar verme ve Karar Vermenin Psikolojik etkisi açısından nasıl
açıklarsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kararları etkileyen faktörleri Anlatım,
öğrenmek
Soru-Cevap,
Karar verirken
eğilimlerinin
olmayı bilmek

davranış
Tartışma,
farkında
Alıştırma ve Uygulama,
Örnek Olay,
Davranış
eğilimlerinden
kaynaklı ortaya çıkacak Bireysel Çalışma,
yanılmaları anlayabilmek
Problem
Çözme,
Proje
Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Davranış Eğilimleri

•

Çerçeveleme Etkisi

•

Aşırı Özgüven

•

Belirsizlikten Kaçınma Beklenti Teorisi
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Giriş
Özellikle Kahneman ve Tversky’nin 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü
almalarından sonra geleneksel iktisadın tanımladığı bencil, iradeli ve rasyonel bireyinin
yerine, gerçek dünyadaki bireyi kendisine konu alan davranışsal boyut ön plana çıkmıştır.
Varsayımlar üzerine kurulu modellerden çok, deneysel yöntemlerle toplanmış veriler üzerinde
analizler gerçekleştirilir. Deneysel verilerde saptanan sistematik davranış eğilimlerinden,
tümevarım yöntemiyle genel çerçeveyi anlamaya çalışır. Bu bağlamda, pratikte işe yarayan ve
gerçek dünyanın daha doğru anlaşılmasını sağlayan teoriler geliştirmeyi amaçlar. Bunun
yanında davranış ekonomi teorisi bizlere göstermektedir ki tüm insan davranışları başta “Aşırı
İyimserlik”, “Kayıplardan Kaçınma Eğilimi” ve “Aşırı Güven” gibi birçok faktörden
etkilenmektedir. Sonuçları bazen işletmenin batmasına dahi neden olabilecek karar hataları
doğurmaktadır. Bu nedenle karar vermeyi etkileyen faktörleri ve davranış eğilimlerini
anlamak önem arz etmektedir.
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6.1. Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
Bireyin zekâ seviyesi, kişilik yapısı, aldığı eğitim, bulunduğu sosyal çevre ve
alternatiflere yüklediği anlam karar verme sürecini etkileyen faktörledir. Bu faktörler her
bireyde farklı olarak kendini gösterdiği için karar verme durumları da kişiden kişiye farklılık
gösterir.
Yargı ve karar verme sürecini etkileyen ve çoğunlukla farkında bile olmadığımız
birçok faktör vardır. Bunların başında:
−

Bağlam (context)

−

Seçici Algılama

−

Hafızanın yapısı

−

Sezgiseller (Heuristics)

−

Davranış eğilimleri (Biases)

−

Karar çerçeveleri (cognitive frames) gelmektedir

6.1.1. Bağlam ve Algı
Karar vericinin alıcının algılaması; karar sorununu, karar çevresini ve karar verme
sürecinde izlenen yolu, dolayısıyla karara olan yaklaşımı etkiler. Bu sebeple algı; bireyin
çevreyi kavrama yeteneğinde seçici bir süreç, bireyin bilinci ile sınırlı yükselen bir uyarıcı,
bilinçaltı farkındalığı olarak tanımlanabilir. Algılama, davranışı etkileyen çeşitli yönlere sahip
bilişsel bir süreçtir. Bir uyarının belirli bir davranışı ortaya çıkarabilmesi önce algılaması
lazımdır. Yönetimde ve psikolojide oldukça önemli olan algı kavramını, kişilerin çevreleriyle
ilgili uyarıyı duyma, organize etme, anlama ve değerlendirme süreci olarak tanımlamak
mümkündür. Algı ve duygu organlarınıza gelen verilerin organize edilmesi ve onlara anlam
verilmesi ile ilgili süreci ifade etmektedir. Karar verenler, uyarımlardan bazılarını elemekte ve
sadece geri kalanları islemektedir. Bu nedenle algılama süreci de insanlar bilgi isleme
kapasitesini bir bakıma daraltmaktadır. Algının bu özelliğine algının seçiciliği denilmektedir.
Algı; Çevreye anlam vermek için insanlar kendi sezgisel ifadelerini yorumlama ve
organize etme sürecidir. Dünya davranışsal olarak önemli olduğu gibi algısal olarak da
önemlidir
Algılama süreci içinde bulunduğu bağlamdan bağımsız değildir. Uyarılar hiçbir zaman
ortamdan izole bir biçimde gelmezler. Gelen uyarı ortamın özellikleriyle birlikte anlam
kazanır, algılanır ve bu uyarıya tepki üretilir. Bir haber veya bilgi ev ortamında edinildiğinde
farklı, iş ortamında duyulduğunda farklı yorumlanır.
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Kahneman, Knetsch ve Thaler'ın yaptığı bir deney ilginç sonuçlar ortaya koymuştur.
Öncelikle araştırmacılar, katılımcıları iki gruba ayırıyor, sonrasında ise her iki gruptaki üyeler
bir saat süren birer anket dolduruyorlar. Ancak katılımcıların sandığının aksine, araştırma,
anketle ilgili değil, anket sonrasıyla ilgili. Anket sonrasında araştırmacılar, gruplardan
birindeki (A grubu) üyelere önce birer kahve bardağı hediye ediyorlar, sonra ise o bardağı geri
almaya çalışıyor ve karşı tarafın ne kadar isteyeceğini soruyorlar. İkinci gruptakilere ise
öncesinde hediye edilmeksizin, aynı kahve bardağını satın almak için ne kadar verecekleri
soruluyor. Sizce iki fiyat arasında bir fark var mıdır? Araştırma sonuçlarına göre, evet var,
hem de büyük bir fark. A grubundaki katılımcıların bardağı geri vermek için istedikleri ücret,
B grubundakilerin bardağı ilk olarak satın almak üzere vermeye razı olduklarından çok daha
yüksek; neredeyse iki katı. Bu bulgu, geleneksel ekonomi yaklaşımının varsayımları ile
oldukça ters düşüyor; çünkü bu yaklaşıma göre, bardağın her birey için belli bir değeri olması,
bu değerin farklı kontekstlerden etkilenmemesi ve değişkenlik göstermemesi ve kişinin
"rasyonel" olması beklenirdi. Aynı bardak için farklı iki fiyat biçmek ise ekonomik
rasyonalite ile açıklanabilecek gibi değil. Araştırmacılar bu durumu sahip olma etkisiyle
açıklıyor: Bir şeye sahip olduktan sonra, bizim için olan değeri katlanıyor. Davranışsal
ekonomistlere göre bunun sebebi, kısa bir süreliğine de olsa aşina olduğumuz bir şeyin,
alışveriş sürecinde yaşanabilecek olası risklerden muaf olması. Başka bir deyişle, risklerle
dolu ekonomik yaşamda, riske girmek yerine bizim için belli bir güvenilirliği olana
tutunmanın değerinden dolayıdır.
Algının bağlama olan bağımlılığı en güzel 3 etkiyle yorumlanabilir.
Kontrast etkisi: Genelde renk ve boyut algılamaları üzerindeki farkları anlatır. Ağır bir
şey kaldırdıktan sonra hafif bir şey kaldırırsak, bu ikinci kaldırdığımız gerçekte olduğundan
daha hafif algılanır. Aynı rengi koyu bir zemin üstünde farklı, açık bir zemin üstünde farklı
algılarız. Aynı raporu koyu renk bir Word ekranında okumak, açık renk bir ekranından
okumaktan farklı algılarız.
Sıra etkisi: Bir şey hakkında izlenim oluştururken veya karar verirken,
bilgileri/uyarıları hangi sırada edindiğimiz önem taşır. Bir personel seçimi yapılıkken, aynı
nitelikte insanların alımında, önce olumlu bilgileri ve sonrasında olumsuz bilgileri okumak ile
önce olumsuz bilgileri ve sonrasında olumlu bilgileri okumak arasında farklar olur mu?
Halo etkisi: (halo effect) bireyin karşısındaki kişi hakkında olumlu veya olumsuz bir
görüşe varmak isterken onun kişiliğinin sadece belirli bir çizgisini dikkate alma ve onun genel
tutum ve davranışlarını salt bu kanısına göre değerlendirme eğilimidir. Araştırmalar,
bireylerin birbirleri hakkında sadece belirli bir kişilik özelliğine göre oluşturdukları
izlenimlerin oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Kişiler arası etkileşimlerde sıklıkla
gözlenen bu olgu, diğerine ilişkin değerlendirme ve yargılarımızda önemli bir hata
kaynağıdır
Bir şey hakkında karar verirken, o şeyin değişik yönleri veya parçaları hakkında
bağımsız olması gereken kararlar aslında birbirlerine oldukça bağlıdır. Thorndike (1920)
personel seçimi konusundaki bir çalışmada, insanların fiziksel yönleri, zeka seviyeleri,
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liderlik yetenekleri ve karakterleri hakkında yargı oluştururken, bu yargıların birbirinden
bağımsız değil aksine birbirleriyle oldukça yüksek korelasyona sahip olduklarını gösterdi.
Belli durumlarda başta edinilen bilgilerin daha önemli olduğu, sondakilerin fazla etki
yapmadıkları ama diğer durumlarda da tersinin ortaya çıktığı birçok çalışmada gösterilmiştir.
Bir projenin değişik yönleri üzerine düşünürken acaba birbirinden bağımsız yönler
üzerinde, birbirinden bağımsız yargılar üretebiliyor muyuz?

6.1.2. Seçici Algılama
Her an çevreden milyonlarca görsel ve işitsel uyarılar gelmektedir. Bunları işlemden
geçirip hepsine ayrı ayrı tepki vermeye çalışmak insan zihninin sınırlarının çok üstündedir.
Bu bakımdan gelen uyarılardan sadece bazılarını seçer ve onlara tepki üretiriz. Bu seçimi
yaparken de o ana kadar ki tecrübelerimiz, anılarımız, beklentilerimiz, önyargı ve fikirlerimiz
büyük rol oynar. Aslında ne görmeyi beklediğimiz ve istediğimiz karar ve yargılarımız
üzerinde çok önemli bir etki oluşturur. Aynı toplantıya katılan iki kişinin farklı noktalara
dikkat etmeleri veya anlatılanları farklı şekilde hatırlamaları veya aynı politika önerisini
okuyan iki kişinin farklı yorumlara ulaşmaları bu sebeptendir
Algıdaki bu seçiciliğe sebep olan faktörler 2 sınıfta toplanabilir:
1.

Zihinsel faktörler: O ana kadar gelen tecrübeler, anılar, önyargı ve fikirlerimiz.

2.

Motivasyonal faktörler: o andaki duygularımız, beklentilerimiz ve umutlarımız.

Algıdaki seçiciliğin 3 boyutu vardır:
−
Seçici hatırlama: Yaşanan bir olaydan sadece bizim beklenti ve isteklerimize
uyan parçaları veya yönleri hatırlama
−
Seçici dikkat etme: Çoklu uyarıların olduğu bir ortamda sadece bize uyan
olaylara dikkat etmemiz.
−
Seçici maruz kalma: Kendimizi bize uyan ve ters düşmeyen olaylara maruz
bırakmaya çalışmamız; tersi durumlar ve olaylardan kaçınmamız.

6.1.3. İnsan Hafızasının Yapısı
İnsan hafızası beyinde sanki bir sandık gibi çalışır. İçinde koyduğumuz bilgileri daha
sonra ihtiyacımız olduğunda geri alabiliriz. Fakat bazı zamanlarda bu sandıktan eşyalar
kaybolur ve buna unutmuşuz deriz. Loftus ve Palmer (1974) yaptıkları araştırmada deneklere
2 arabanın çarpıştığı bir film izlettiler. Bir gruba “Arabalar birbirlerine dokunduklarında
(contact) kaç km. hızla gidiyor olabilirler?” diye sordular. Diğer gruplara aynı soruyu
“contact” yerine çarpıştıklarında anlamındaki “hit”, “bumped”, “collided” ve “smashed”
kelimeleriyle sordular. Bir hafta sonra aynı denekleri çağırdılar. İzlettikleri videoda kırık cam
görüp görmediklerini sordular. Aslında Videoda kırık cam yoktu. “Smashed” kelimesi verilen
grup, “contacted” kelimesi verilen gruba göre çok daha fazla oranla kırık cam gördüklerini
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söylediler. Çünkü “smashed” kelimesi hafızalarına yerleşmiş ve videoya ait anılar
hatırlanırken (tekrar inşaedilirken) gerçekte olmayan şeylerin de varmış gibi hatırlanmasına
yol açmıştı.
−
Bu bakımdan insan hafızası, bir sandık gibi değildir. İçine koyduğumuz bilgiler
geçmişteki gerçeğin kopyasını yansıtmamaktadır.
−

İnsan hafızasının doğası yeniden inşa üzerine kuruludur (reconstructive)

−
Bir anıya ihtiyacımız olduğunda depoladığımız bilgi parçalarından, o anıyı
yeniden oluştururuz ve bu yeniden oluşturma halini gerçekte olmuş gibi kullanırız.
−
hatırlarız

Birçok zamanlar yaşamadığımız ve olmayan olayları sanki yasanmış gibi

−
doğaldır

Hatta aynı olayı farklı zamanlarda farklı şekillerde hatırlamamız son derece

−
Tanıkların polis dosyalarında gördükleri bir fotoğraftaki zanlıyı, daha sonrasında
suç mahallinde gördüklerini hatırlamaları (aslında orada olmamasına rağmen) çokça
karşılaşılmış olaylardandır (Plous, 1993).
Beynin sol lobu; konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar, mantık ve analiz
gibi konularda üstün olup ve lineer çalışmakta ve bilgiyi tek tek işlemektedir. Beynin sağ
lobu, ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik, sanat gibi fonksiyonlar icra eder,
bilgiyi bütünsel ve şekilsel işler. Yapılan araştırmalar beyin lopları ve hızlı öğrenme arasında
şöyle bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Beynin her iki lop fonksiyonlarını birlikte ve
dengeli olarak kullanmayı içeren bir öğrenme "gerçek öğrenmedir. Sonuç: Beynin her iki
lobunun fonksiyonları da öğrenmenin içine katılmalıdır.

Şekil 1 Beynin Yapısı
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Beynimizi sol yarı kelimelerle düşünür, sol beynin anahtarı kelimelerdir, yani sol
beyin kelimelerle çalışır. Sağ beyin anahtarı da görüntülerdir. Yani görüntülerle çalışır.
Beynimizin sağ yarısı daha çok duygusal algılamalar ve görüntülerle çalıştığında bu bölümde
olanları her zaman bilinçli olarak açıklamayız ve tanımlamayız. Her iki anahtarı da
çalıştırmalıyız. Beynimizin her iki yanını aldığımız kararlara aktif olarak katmadığımızda,
hayatımızda birçok iniş ve çıkışlar meydana gelir. SAĞ BEYİN Bedenimizin sol yanını
kontrol etmektedir. SOL BEYİN Bedenimizin sağ yanını kontrol etmektedir. Beynin iki yanı
biyolojik olarak birbirine benzer. Yapılan diğer araştırmalar da eksikleriyle aynı sonuçlar
üzerinde birleşiyordu. Bu arada; bu iki yarıdan birini yoğun olarak kullanırken diğerini ihmal
eden kişilerde; performans eksiklikleri gözlemleniyordu. Ancak bu "zayıf" yarının
geliştirmesi şaşırtıcı sonuçları beraberinde getiriyordu. Yani "sağ + sol" "1 + 1" gibi aritmetik
bir toplam gibi değil belki beş-on kat performansı artırıyordu. Sonuçlar; bu iki yarının uyumlu
çalışması ve aralarındaki fizyolojik ilişkilerin artırılmasının önemini vurguluyordu.
Düşündüğümüz zaman hepimizin klasik eğitim sisteminden geçtiğimizi görüyoruz. Bu sistem
daha çok sol yarı ağırlıklı akademik bilgilere prim vermektedir. Bunun yanında sağ yarı
faaliyetleri ikinci plana atmaktadır. Örneğin matematik, dil gibi dersler ana derslerken, resim,
müzik gibi dersler ara derslerdir. İlk saydığımız derslerden başarılı olanlar zeki olarak
nitelenirken diğerlerinde başarılı olup matematik veya dilde başarılı olmayanlar pek de zeki
olarak tanımlanmazlar. Oysa zaten bilgisayarların matematik ve mantık işlemlerinin çoğunu
yapabildiği günümüzde bunlardan daha değerli bir özellik karşımıza çıkar. "yaratıcılık" Yeni
fikirler oluşturma, orijinallik, hayal gücü gibi tamamıyla insani değerler zihnin yaratıcılığını
ortaya koyar. Bilgi dünyasına yolculuk ettiğimiz günümüzde artık esas fark bu noktadır.
Beynimiz nasıl çalışır? Günümüzden 2000 yıl kadar önce beynimiz hakkında
neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu. Hatta aklın bedenin bir parçası olduğu dahi kabul
edilmiyordu. En ünlü filozoflardan olan ve modern bilimin kurucusu sayılan Aristo bile duyu
ve hafıza merkezinin kalpte olduğunu savunuyordu. Rönesans'a gelindiğinde aklın başta
olduğu biliniyor ancak beyin bir muamma olarak kalıyordu. Ancak 20. yy.'ın ikinci yarısında
itibaren beyinle ilgili bilgilerimiz artmaya başladı. Kaldı ki 30'lu 40'lı yıllarında bile beynin
basit bir makine gibi çalıştığı düşünülüyordu. Bir taraftan birkaç bilgi giriyor, beyinde
işleniyor sonra da uygun kutulara yerleştiriliyordu. Hepsi bundan ibaretti. 60'lara doğru
Roger Sperry beynin sağ ve sol yarılarını birleştiren "Corpus Callosum" adlı parçayı çıkararak
bir deney yaptı. Duyulan ilginçti... Beyin iki yarıya ayrılmıştı. Birbirine çok benzeyen bu iki
yarı acaba bir bütünün parçaları mıydı, yoksa birbirine uyum içinde işleyen iki ayrı beyin gibi
mi çalışmaktalardı? Daha sonraki yıllarda Robert Ornstein, öğrencileri üzerinde farklı
entellektüel süreçlerde beynin yaydığı duyuları inceledi. Sonuç şaşırtıcıydı... Beyin temel
entellektüel işlevler bakımından sanki iki ayrı parçaymış gibi davranıyordu. Son yıllarındaki
araştırmalar sonucu, beynin zannedilenin aksine son derece karışık ve sandığımızdan çok
daha yetenekli olduğu ortaya çıktı.
Fotoğrafik Bellek ( Hafıza): İnsanlar gördükleri her şeyi, çoğunlukla kısa bir süre tam
ve net olarak hatırlamalarını sağlayan fotoğrafik hafıza öylesine kusursuzdur ki rasgele beyaz
bir levha üzerine serpiştirilmiş bin beneği bile aynen hatırlaşabilmektedir. Bu da bize uzun
madde kapasitesinin şanı sıra yeteneği de olduğunu anlatır. Çocuklar bu yeteneğe sahip
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oldukları halde onlara hayal gücü ve hafıza eğitiminden çok mantık ve dil eğitimine dayanan
eğitimin verilmesi sonucunda bu yeteneğin büyük ölçüde yok olduğu görülmektedir.
Biyolojik olarak incelendiğinde beyin; alt beyin, üst beyin ve sinir sistemi olarak üç kısımdan
oluşmuştur. İnsan beyninin farkı da üst beynin gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Bundan sonra beyin diye bahsedeceğimiz kısım bu "üst beyin" olacaktır. Önceleri beynin
büyüklüğünün zeka gelişimindeki ana faktör olduğu düşünülmüştü. Ancak gözlemler bunu
doğrulamadı. Sonra beynin kıvrımlarının gösterdiği artışın zekanın asıl kaynağı olduğu
saptandı. Bu kıvrımlar her hücrenin diğer hücrelerle yapmış olduğu birleşmeler arttıkça,
fazlalaşıyordu. Çarpıcı bir benzetmeyle insanı bir bilgisayara benzetirsek beş duyumuz
klavyeyi, bilinçaltımız hard diski temsil etmektedir. Davranışlarımız ise hard diskten ve
klavyeden gelen bilgilerin görüntülendiği monitöre benzetilebilir. İç programlarınız ne ise
davranışlarınız bunların hayata yansımalarıdır.

6.1.4. Sezgiseller (Heuristikler)
Deneyime dayalı Problem çözme, öğrenme ve keşfetmeyi ifade eder. Heuristik
metodlar mümkün olan en hızlı şekilde en uygun çözümü belirlemekte kullanılır. Bu metodun
örmekleri pratik yöntemler kullanmayı, tahmin varsayım, sezgisel karar, sağduyuyu kapsar.
Daha açık söylemek gerekirse, heuristikler insan ve makinelerin problem çözmede kullandığı,
kolay erişilebilir (kestirme), kabaca uygulanabilir problem çözme stratejilerdir. Eldeki veriler
ile kestirmeden sonuca ulaşmak insana ait vazgeçilmez bir özelliktir. Eğer kısayollar
olmasaydı ve her problemi rasyonel yoldan çözmeye çalışsaydık hayat yaşanmaz bir hal
alırdı. Basit bir ameliye gibi gelen kilitli bir kapıyı eldeki bir tomar anahtarla açmak için
hepsini tek tek denemek zorunda kalırdık.
Heuristikler, İnsanların eksik bilgi sahibiyken ya da karışık bir problemle
karşılaştıklarında nasıl karar verdiklerini, yargılara vardıklarını ve problem çözdüklerini
açıklamak için öne sürülmüş, zamanla edinilen ya da öğrenilmiş sabit kodlu basit ve etkili
(verimli) kurallardır. Bu kurallar çoğu durumda doğru (iyi) çalışır ancak bazı durumlarda
sistematik hatalara veya bilişsel önyargılara yol açar. Heuristik özgül sorunların çözümü için
kullanılan bir bilişsel süreçtir. Heuristik terimi sorunlar karşısında doğruluğu kesin olmayan
ama çoğu kez etkili görünen bir takım cevaplar oluşturma yollarım işaret etmektedir. Bu
yollar etkili olmadıklarında sistematik yargı yanlılıklarına (bias) veya yanılmalara yol
açmaktadırlar. Bu anlamda heuristik kavramı yargı yanlılıklarına göndermektedir(Kahneman
Slovic ve Tversky 1982).
Sezgiseller Sosyal psikolojide, günlük psikoloji alanında kullanılmaktadır. Heuristikler
özellikle belirsizlik durumlarında karar verme söz konusu olduğunda bireylerin çok özel
problemleri çözmek üzere kullandıkları bilişsel süreçlerdir.
Zihinsel kestirmeler olarak beliren heuristikler rasyonel yaklaşımlarla karşıtlık
göstermektedir. Bunun klasik bir örneği vardır. Diyelim ki size kilitli bir kapıyı açmak üzere
doğru anahtarın da içinde bulunduğu bir tomar anahtar verilse heuristiklerden birisi kilidin
şekline bakarak buna benzer görünen anahtarları denemek olabilir. Rasyonel tutum ise
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anahtarları bir bir denemektir. Birinci halde kısa yoldan bir çözüm bulunabilir veya
bulunamaz. Ama ikinci halde çözüm kesindir. Bu süreçler içerisinde çoğu kez çaba ekonomisi
uygulanmakta ve kısa yoldan basitleştirici stratejiler izlenmektedir. Örneğin veri veya
bilgilerin tümü dikkate alınmamakta yetersiz verilerle yetinilmekte ve tüm seçenekler gözden
geçirilmemektedir. Sonunda az çok kabul edilebilir fakat yanlı sonuçlara ulaşılmaktadır.
Karar verma süreci karmaşık bilgi işlem süreçlerini gerektirmektedir. İnsanoğlu bu
karmaşık süreci basitleştirmek amacıyla bilişsel kural olarak adlandırılan yol ve metotlar
kullanmaktadır. ‘‘Geleneksel yaklaşıma göre, rasyonel olarak muhakeme yürütmek ve karar
vermek için tüm bilgilerin değerlendirilmesi ve hepsinin bir şekilde birleştirilmesi gerekir’’
(Hertwig ve Todd, 2003). Bununla beraber, hareketli bir dünyada yaşadığımız dikkate
alınırsa, günlük yaşam içerisinde karar verme eyleminin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiği
söylenebilir. ‘‘Normal insan yaşamı göz önüne alındığında, karar verme süreçlerinin, doğru
ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkarmasına ek olarak, yeterince hızlı (zaman faktörü) ve tutarlı
(bellek faktörü) olmaları gereklidir’’ (Güngör, 2005). Heuristikler tam olarak bu durumlarda
devreye girmektedir.‘‘Heuristik, eldeki bilginin ve zamanın sınırlı olduğu durumlarda, çeşitli
problemlerin çözümünde kullanılabilen zihinsel bir araçtır’. Diğer bir deyişle heuristik,
‘‘problem çözmede çeşitli problemlere uygulanabilen, ama doğru çözümü her zaman
sağlayamayan strateji ya da kestirme yollardır’’
Yapılan araştırmalar beynin aynı anda yalnızca yedi şeyi ele alabildiğini
göstermektedir (Lehrer, 2010). Beynin işlem yeteneklerinin bu şekilde sınırlı olmasının
sonucu olarak bilgiyi analiz etme karmaşıklığını ortadan kaldırmak için beyin kestirme yollar
(heuristikler) kullanır. ‘‘Bu kestirme yollar, beynin mevcut tüm bilgiyi tamamen
özümsemeden tahminlerde bulunabilmesine yol açmaktadır. Heuristikler büyük miktardaki
bilgiyi beynin organize etmesini ve hızla işlenmesini sağlamaktadır’’ (Döm, 2003).
Karar vermede heuristiklerin kullanılmasının pratik ve faydalı yanları olmakla birlikte
bazı durumlarda bireyleri hatalı kararlara sürükleyebilmektedir(Aronson, 1992);
Yöneticilerin karar verme süreci, rasyonelliği zorunlu kılan nesnel etmenler kadar
öznel etmenlerden de etkilenmektedir. Ancak öznel etmenler ölçüm güçlükleri nedeniyle pek
ele alınmamaktadırlar. Örneğin, karar sürecini etkileyen teknoloji, organizasyon, ortam
belirsizliği, organizasyon süresi gibi nesnel etmenlerin yanında yöneticinin etkisi altında
kaldığı temel güdülerin niteliği de ele alınmalıdır. Stratejik karar verme süreci, sosyal ve
algısal (cognitive) faaliyetleri oluşturan müzakereler, eylemler ve etkileşimler şeklinde
tanımlanabilir.
Sezgisel kararlarda karşılaşılan bazı sorunlar şunlardır: Sezgisel analizle verilen
kararlar genellikle objektif değildir. Çünkü bu kararlar bazı eğilimleri beraberinde taşır:
Topluluğa uyma eğilimi; Topluluğa aykırı düşmemeye çalışırız. Statüko eğilimi; Mevcut
durumu korumaya çalışırız. Özgüven eğilimi; kendimize duyduğumuz güven bizi yönlendirir.
Hüsn-ü kuruntu eğilimi, önyargılarımızla hareket ederiz. Girdi eğilimi, olaya etki eden şartları
hesaba katmaya çalışırız. Kanıt onaylama eğilimi, ortadaki bulunan kanıtları görmezden
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gelemeyiz. Sezgisel analizde çoğu zaman, bu eğilimlerin katkısı ile tüm alternatifleri hassas
olarak incelemekten mahrum kalırız.
Karar vericilerin; sayısallaştırılabilen ve bilgisayar desteği ile çözülebilen iyi
tasarımlanmış analitik karar modellerine bütün değişkenleri katması hemen hemen
imkânsızdır. Bu nedenle sezgiye dayalı karar verme, örgütsel çevre ve ortamın karmaşıklığını
da dikkate alan Açık sistem karar verme sürecine gereksinim duyulmaktadır. Açık sistem
karar verme modelinin bütün aşamalarında değer yargıları öne çıkar ve yöneticilerin kişisel
inanç ve değerleri kararlarında etkili olur. Değer yargıları da bireyin geçmişteki birikiminden
önemli oranda etkilenirler. Özellikle, kültürel değer yargılarının karar verme tercihleri
üzerindeki etkileri çok büyük ölçüdedir.

6.1.5. Kolay Ulaşabilirlik (Availability Heuristic)
Karar vericiler, bir olayın gerçekleşme olasılığını belirlerken, bu olayın geçmişte olan
örneklerinin ne kadar kolaylıkla hatırlanabildiğine göre yargı üretirler. Bunun iki boyutu
vardır.
Tekrar hatırlanabilirlik (retrievability): Olayın geçmişte olan örneklerinin hatırlanıp
hatırlanamadığı veya hatırlanırsa da ne kadar net ve detaylı hatırlandığı
Hatırlama kolaylığı: Örneklerin iyi hatırlanması, ne kadar kolaylıkla hatırlandığı.
Mesela, insanların uçak kazası olmasından korkarak daha riskli olan araba seyahatlerini tercih
etmesi bu sezgiselliktendir. Çünkü bilet alırken medyada geniş yankı bulan uçak kazalarını
hatırlarlar ve onların daha tehlikeli olduğuna karar verirler. Ama gerçekte medyada fazla
yankı bulmayan araba kazalarının olma olasılıkları çok daha yüksektir.
Kolay ulaşılabilirlik kestirme yolu, herhangi bir olgunun olasılığını ya da frekansını
belirlemek için o olayla ilgili örneklerin akla geliş kolaylığına bakmaktır (Tversky ve
Kahneman, 1974). Diğer bir deyişle, daha kolay hatırlanan olayların ortaya çıkma olasılıkları,
daha zor hatırlanan olayların ortaya çıkma olasılıklarından daha yüksek algılanmaktadır.
Örneğin, Tversky ve Kahneman (1973) deneklere şu soruyu sormuşlardır: “Tipik bir İngilizce
dökümanda, hangisine daha çok rastlanabilir, ilk harfi K olan kelimelere mi, yoksa üçüncü
harfi K olan kelimelere mi?” Toplam 152 denekten 105’i (%69.07), K ile başlayan
kelimelerin sayısının daha fazla olduğunu söylemişlerdir. Ancak gerçekte, üçüncü harfi K
olan kelimelerin sayısı, ilk harfi K olanlardan yaklaşık iki kat daha fazladır. Deneklerin hata
yapmasının nedeni, K ile başlayan kelimelerin akla daha kolay gelmesidir. Burada bir bütün
içerisinde çeşitli öğelerin bulunma frekanslarını dikkate almak yerine bulunması kolay öğeleri
öne çıkarmak söz konusudur. Veya etrafınızda birkaç kişide belirli bir marka arabanın
bulunduğunu dikkate alarak bu markanın daha popüler olduğunu söylüyorsunuz.
Kolay ulaşılabilirlik kestirme yolunun, karar verme aşamasında geçen süreyi
kısaltması önemli bir avantaj olarak görülebilir ancak canlı örneklerin daha rahat hatırlanması
nedeniyle (1) gerçekte yüksek frekansı olan problemler gözardı edilebilmekte veya (2)
frekansı görece az olan olgulara gerektiğinden fazla önem verilebilmektedir. Örneğin,
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Kristiansen (1983) Amerikalıların, mide kanseri gibi hastalıklarının, toplumda görülme
sıklığını olduğundan daha az sandıkları için gerekli koruyucu önlemleri almadıklarını
belirtmektedir. AIDS gibi hastalıkların diğerlerine kıyasla daha “popüler” olmasının nedeni
görsel ve yazılı basının bu tür hastalıklara yayınlarında daha sık yer vermesi ve dolayısıyla
hatırlanmalarını kolaylaştırmasıdır. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve
Washington kentlerine yapılan saldırılardan sonra Amerikan vatandaşlarının çoğunluğu
önceki yıllara oranla herhangi bir yakınlarının ya da kendilerinin terörist saldırılara maruz
kalacağı konusunda kaygılı oldukları belirtmişlerdir. Washington Post gazetesi (2001, 11
Eylül) olaydan hemen sonra internet sitesinde yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını
açıklamıştır. Bu sonuçlara göre, herhangi bir terör saldırısından korkanların oranı 1993’de
%9, 1997’de %21 iken bu sayı saldırılrın yapıldığı gün %47’ye kadar çıkmıştır. Psikolojik
açıdan bu endişenin yüksek olmasının fazla şaşırtıcı bir yanı yoktur çünkü olayın büyüklüğü
ve canlılığı insanları doğal olarak olumsuz etkilemiştir fakat asıl ilginç olan 11 Eylül’de ölen
yaklaşık 6000 kişiye rağmen ABD’deki diğer ölüm nedenlerinden ölenlerin sayılarının çok
daha yüksek olmasıdır (Ruby, 2002). 2000 yılında ABD’de trafik kazalarında ölenleri sayısı
42,000, cinayete kurban gidenlerin toplam sayısı ise 15,500’dür. Sayılar arasındaki bu farka
rağmen, örneğin, insanların uçak biletlerini iptal edip karayolları ile seyahat etmeye karar
vermeleri tipik bir kolay ulaşılabilirlik kestirme yolu örneğidir.

6.2. Davranış Eğilimleri Ve Neden Olduğu Hatalar
İnsan beyni yapısı ve işleyişi itibariyle çok karmaşık bir organdır; zaman ilerledikçe ve
bilim geliştikçe insanoğlu beynin işleyişini daha da fazla anlamaktadır. Fakat beyin rasyonel
karar veren bir organ değildir, aksine yaradılışı itibariyle kararları irrasyonel verme
eğilimindedir. Binlerce yıllık gelişiminde zaman zaman kendini yanıltacak ve aldatacak kısa
yollar, basit algılar, yanlış alışkanlıklar kısacası “Eğilimler” edinmiştir. Bu eğilimler insan
yaşamı için hayati önem taşımıştır; örneğin: “Bir şey uzaktan yabani bir hayvana benziyorsa
ve herkes hemen onun peşinden koşuyorsa bu olası bir yemektir ve bende onun peşinden
gitmeliyim”. Bu basit örnekteki gibi indirgenmiş ve genellenmiş yargılar günümüz
dünyasında önemli kararlar alırken problemler yaratmaktadır. Bu eğilimlerin kaynağı eğitim,
sosyalleşme, ekonomik nedenler olabilir; fakat kaynağı ne olursa olsun beyin rasyonel karar
vermede kimi zaman yanıltıcı olabilir. “Eğilimler” insanoğlunun kendileri için yarattığı kısa
yolların bir sonucudur, fakat kabul etmek gerekir ki bu kısa yollar ve kestirme düşünme
biçimleri olmaksızın insanların varlıklarını sürdürebilmesi mümkün değildir. Bu durumda
“eğilimleri” kısa yolların kaçınılmaz bir sonucu olarak ele almakta fayda vardır.
Mükemmel rasyonellik insan davranışı ile tutarlı bir kavram değildir. Burada insan
davranışı kavramı ön plana çıkmaktadır. İnsan beyni her ne kadar insan davranışlarını kontrol
ediyor olsa da edindiği bu ve benzeri eğilimler, dış etmenler karar verme sürecinde
rasyonelliği kısıtlamaktadır.
Araştırmalar göstermektedir ki en iyi ve en tecrübeli CEO’lar dahi kararlarında ve
yargılarında belli başlı eğilimlerden etkilenmektedirler. Bu durumda yapılması gereken karar
verirken ki bu karar özellikle işletmenin geleceğini etkileyecek önemde stratejik bir karar ise,
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eğilimlerin farkına varıp bunların üstesinden gelmeye çalışmaktır. Elbette ki varlığından
haberdar olunmayan bir şeyden kaçınmak mümkün değildir, yöneticiler kendilerini bu yönde
eğittikçe eğilimleri kaybolmasa da kararlar üzerindeki zararlı etkileri azalacaktır.
Bu eğilimlerin her birini tek tek açıklamaya geçmeden önce bir örnek vermek yerinde
olacaktır:
“Büyük uluslararası bir işletmenin CEO’su dev çapta bir birleşmeye girip girmeme
konusunda karar aşamasındadır. Bu karar sadece işletmenin geleceğini etkilemekle
kalmayacak aynı zamanda tüm endüstriyel yapısını da değiştirecektir. Son karar için CEO üst
düzey yöneticilerini acil toplantıya çağırmıştır. Toplantıda birleşmenin en büyük yandaşı ve
savunucusu (aynı zamanda işletmenin en büyük ve en başarılı bölümünün yöneticisi) söz
almış, şevkle ve özenle birleşmenin stratejik avantajlarından ve işletmeye katacaklarından
bahsetmiştir. Şaşırtıcı değildir, eğer anlaşma sağlanır ve birleşme gerçekleşirse sözü geçen bu
kişi bölümünü daha da büyütecek ve ileride CEO’nun tartışmasız varisi durumuna gelecektir.
Finans bölümünün müdürü ise tahminlerinin bu birleşmenin sonuçlarının çok belirsiz
olduğundan yana olduğunu savunmakta, aynı zamanda finansal tarafını da çok ikna edici
bulmamaktadır. Üst yönetimin diğer üyeleri yorum yapmaktan kaçınmışlardır. Elbette ki karar
vermek için süresi olsa daha fazla analiz önerecek olan CEO, zaman kısıntından dolayı en çok
güvendiği yöneticisinin kararını desteklemiştir ve öneriyi yönetim kuruluna götürmüştür;
yönetim kurulu da kararı onaylamıştır. Sonuç ise stratejik sinerji oluşturulamamasından
dolayı felaketle sonuçlanan bir birleşme ve inanılmaz miktarlarda maddi ve manevi kayıp
olmuştur.”
Stratejik planlama ve diğer karar süreçlerine yapılan büyük miktarlardaki harcamalara
rağmen kimi zaman CEO’lar kararlarını tartışmasız sonuçlar veren finansal gerçekler üzerine
vermelidirler. Fakat araştırmalar göstermektedir ki üst düzey yöneticiler büyük çoğunlukla
kararlarını önerileri yapan kişilere olan güvenleri doğrultusunda vermektedirler. Bu nedenle
Karar verma aşamalarında bu eğilimle karşı karşıya gelinebileceği unutulmamalıdır.
Son 40-50 yılda yapılan psikolojik araştırmalar hem sıradan insanların hem de uzman
olması beklenen kişilerin hem laboratuvar testlerinde hem de gerçek hayat durumlarında en
temel olasılık kurallarını ihlal ettiğini ve hatalı yargılarda bulunduğunu gösteriyor.
Yapılan deneysel çalışmalar ve gözlemler sonucunda bilimsel olarak kabul görmüş bir
takım sistematik davranış eğilimleri saptanmıştır. Bu davranışlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Temsil Sorunu (Representativeness)

-

Aşırı Özgüven (Overconfidence)

-

Belirsizlikten Kaçınma (Aversion to Ambiguity)

-

Kayıptan Kaçınma (Loss Aversion)
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-

Çıpalama (Anchoring)

-

Hiperbolik İndirgeme (Hyperbolic Discounting)

-

Para İllüzyonu (Money Illusion)

-

Pişmanlıktan Kaçınma (Regret Minimization)

-

Sahiplik Etkisi (Endowment Effect)

-

Sürü Psikolojisi (Herding Behaviour)

Burada bu davranış eğilimlerinden, literatürdeki yerini sağlamlaştırmış olan beş tanesi
incelenecektir.

6.2.1. Temsil Sorunu (Representativeness)
Temsil bireylerin ellerinde olan bilgiden ya da gözlemledikleri örneklerden hareketle
bütüne mal ettikleri yargılarla ilgilidir. Konuşma dilinde buna «Temsilde hata olmasın denir».
Temsil Önyargısı: bireyin evreni temsil etmeyecek kadar küçük olan örneklemden genelleme
yapma eğilimidir.
Karar vericiler, bir olayın gerçekleşme olasılığını belirlemek için, zihinlerinde canlandırdıkları
bir durumla veya daha önce deneyimledikleri olaylarla benzerliklerine bakarlar ve bu benzerliğe göre
karar verirler.

1. Karar verilecek konuda, o konuya zihinlerinde geçmişten temsilci aranılır.
2. Bir temsilci bulunduğunda, yeni olayın o olayla olan benzerlikleri irdelenir.
3. Bu irdelemenin sonucuna göre o konunun gerçekleşme olasılığına karar verilir.
Tecrübe ettikleri kadarını genele yaymaya eğilimli insanlar, oluşturdukları peşin
yargılara göre karar verirler. Bu davranış biçimini gösteren karar vericiler, geçmişteki verilere
bağlı kalarak gelecek hakkındaki beklenti ve tahminlerini oluştururlar.
Bu davranış biçimini gösteren yatırımcılar, geçmişteki verilere bağlı kalarak gelecek
hakkındaki beklenti ve tahminlerini oluştururlar. Örneğin, bireyin üst üste 10 kez atılan bir
bozuk paranın sonuçlarını gözlemlediğini ve 10 atıştan sekiz tanesinin tura geldiğini
gözlemledikten sonra, bundan sonraki atışlarda yazı gelme olasılığının daha yüksek olduğu
yanılgısına düşmesi bu kategoriye girmektedir. Bir paranın yazı ve tura gelme ihtimali
birbirine eşit ve %50’dir. Dolayısıyla birey yazı ve tura gelme olasılığı eşit olan bir paranın
üst üste on kez atılmasında eşit sayıda yazı ve tura gelmesini beklemektedir. Sırf iki sonucun
da gelme olasılığı birbirine eşit olduğu için, yazı ve tura sayısının eşit şekilde gözlenmesi
beklenir. Hâlbuki bu para 20 kere atıldığı takdirde bile, 18 yazı 2 tura gelme ihtimali ile 10
yazı 10 tura gelme olasılığı eşittir.
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1/2 x 1/2 x….x 1/2 x 1/2 = 0,0000954%

18 Tura

2 Yazı

1/2 x 1/2 x….x 1/2 x 1/2 = 0,0000954%
10 Tura

10 Yazı

Dolayısıyla bireyler, şahit oldukları kadarının durumun genelini temsil ettiğini
düşünme eğilimine sahiptirler. Bu duruma aynı zamanda “kumarbazın yanılgısı” da
denmektedir. Bir başka deyişle, bu para on kere atılmış ve onunda da yazı gelmişse, on birinci
atılışta tura gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu yanılgısı içine düşülür. Yapılan çalışmalar
insanların tahminlerinin, gözlemledikleri veya temas halinde oldukları tecrübeleriyle alakalı
olduğunu göstermiştir. Örneğin bir kişiye Türkiye’deki boşanma oranı sorulduğunda, eğer o
kişi etrafında çok fazla boşanan çift olan biriyse, yüksek bir rakam, eğer etrafında bu tarz
örnekler fazla yoksa düşük bir oran belirtecektir. Bireyler çeşitli sonuçlara olasılık tayin
ederken, kendi tecrübelerinden veya gözlemlerinden yola çıkarlar. Ancak bu, gerçek dünyada
oldukça yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla yatırımcıların bu sistematik davranış
biçimi hakkında farkındalığının artırması önemlidir.
Örneğin, geçmiş çalışmalar yatırımcıların, çevresel duyarlılığı olan firmaları, finansal
açıdan “iyi” ve gelecek vaat eden firmalar olarak algılandıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir başka
yaygın olarak karşılaşılan durum da, geçmişte üst üste yüksek net kazanç açıklayan
firmaların, takip eden dönemlerde de bu şekilde kâr etmeye devam edeceği yönünde beklenti
oluşturmasıdır. Hâlbuki yatırımcılar, bu açıklanan net kârın kaynağının operasyonel bazlı
somut bir nedenden dolayı olup olmadığını araştırmalıdır. Yüksek net kârlılığın nedeni
şirketin gayrimenkul satışı veya muhasebe kaynaklı sürdürülemez bir artış olması durumunda,
kârdaki artış beklentisi temelsizdir.
Gerçek olasılıkları göz ardı etmek:
Hatırladığımız benzer olayların oluşma sıklığı veya sonuçları, gerçek karşılaşılma
olasılıklarından oldukça farklı olabilir.
Temsil veya örnekleme heuristikleri durumunda bir kategorinin öğelerine ilişkin
istatistiksel bilgileri dikkate almayıp özel bir niteliğe ağırlık verilmesi ve benzerliklerin öne
çıkarılması söz konusudur. Bunun klasik örneği avukatlar ve mühendisler deneyidir. Bu
deneyde bir grup deneğe belirli bir popülasyonda avukatların oranının % 30
mühendislerinkinin % 70 olduğu bilgisi verilmektedir. Ardından bu popülasyondan bir kişinin
portresi çizilmektedir; "Kemal Bey 40 yaşında evli ve üç çocuk babası. Yerel politikayla
ilgileniyor ve el yazması kitap koleksiyonu yapıyor. Tartışmayı seviyor ve güzel konuşuyor.
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Sizce Kemal Bey'in avukat olma olasılığı nedir?". Deneklerin çoğunluğu Kemal Bey'in avukat
olma olasılığını %90 olarak tahmin etmektedir.
Şans faktörünün yanlış algılanması:
Bir paranın 6 defa atılması sonucu oluşan 2 dizi gösterilir
T-Y-T-Y-Y-T
T-T-T-Y-Y-Y
Cevapların çoğu ilk serinin diğerinden daha rastgele gözüktüğünü ve ikinci paranın
hileli olabileceğini belirtir. Gerçekte ikisinin olasılığı eşittir
Bu tür davranış eğilimlerine Kumarcının Davranış eğilimi de denir. Eğer bir para
atıldığında üst üste 4 defa tura gelmişse, besinci atışta yazı geleceğine inanılması. Ama her
para atışı birbirinden bağımsızdır ve eski atışları hatırlamaz. Birbirinden bağımsız olaylarda
üstüste gelen kötü sonuçlardan sonra iyi sonuçların geleceğine dair beklenti oluşması buna bir
örnektir.
Kumarbaz hatası: Birçok insan hilesiz bir para üst üste 5 kere atıldığında ve hepsi yazı
geldiğinde 6. seferde tura gelme olasılığının artık daha yüksek olduğunu düşünüyor. Oysa
yazı-tura atışları gibi bağımsız olaylarda daha önce ne olduğu bundan sonra ne olacağını
etkilemez (Tversky & Kahneman, 1974).
“Sıcak el” hatası: Kumarbaz hatasının tersi olarak düşünülebilir: Üst üste gelen
tekrarların anlamlı bir örüntü oluşturduğuna ve devam edeceğine yönelik inanç. Mesela
insanların çoğu üst üste birkaç atışı sokan bir basketbol oyuncusunun o anda “elinin sıcak”
olduğunu ve bir sonraki atışı sokma olasılığının her zamankinden yüksek olduğunu
düşünüyor. Oysa gerçek oyuncuların atış istatistikleri üzerinde yapılan analizler oyuncunun
bir atışı sokmasının bir sonraki atışı sokma olasılığını etkilemediğini gösteriyor. Buradaki
temel hata şu: İnsanlar eldeki gözlem verilerinde rastlantısallıktan en ufak bir sapma
olduğunda bunun şansla açıklanamayacağını düşünüyorlar ve veride aslında var olmayan
örüntüler fark ettiklerini zannediyorlar (Gilovich, Vallone, & Tversky, 1985).
Olasılık eşleştirme ve maksimize etme:
Önünüzdeki ışık bazen yeşil bazen kırmızı yanıyor diyelim. Göründüğü kadarıyla
kırmızı ve yeşillerin sırası herhangi bir örüntüye uymuyor. Fakat biraz gözledikçe
denemelerin yüzde 70’inde kırmızı, yüzde 30’unda yeşil yandığını fark ediyorsunuz. Sizden
100 deneme boyunca mümkün olduğu kadar çok sayıda doğru tahmin yapmanız isteniyor.
Tahminlerinizi kırmızı ve yeşil arasında nasıl dağıtırsınız? İnsanların büyük çoğunluğu her bir
denemedeki rengi doğru tahmin edebilmek için denemelerin yüzde 70’inde kırmızı, yüzde
30’unda yeşil tahmininde bulunuyorlar. Oysa bu optimal olmayan bir stratejidir. Bu şekilde
ortalama (70x0.70)+(30x0.30)=58 denemede doğru tahmin yaparsınız. 30 denemede
tahmininizin yanlış çıkacağını kabul ederek sürekli kırmızı tahmininde bulunduğunuzda ise
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70 denemede doğru tahmin yaparsınız. Yani tek tek her bir denemede doğru tahmin yapmanın
mümkün olmadığını kabul etmek doğru tahmin oranını arttırıyor (Stanovich, 2010).
Birleşme Davranış eğilimi:
Herhangi bir altkümenin gerçekleşme olasılığı onu içine alan daha geniş kapsamlı bir
kümenin gerçekleşme olasılığından büyük olamaz. Bu temel bir olasılık teorisi kuralıdır.
p(A ve B) < p(A) veya p(A ve B) < p(B)
Ama temsilcilik Sezgiselliği ile yargı üretirken bu kuralı sıklıkla çiğneriz.
“Ayşe Hanım, 32 yasında, bekâr, dışa dönük ve çok zekidir. Üniversitede felsefe
okumuştur. Öğrenciyken sosyal adalet ve ayrımcılık konularıyla çok ilgilenmiş ve gösterilere
katılmıştır.”
1. Ayşe Hanım lisede öğretmendir.
2. Ayşe Hanım bir bankada memur olarak çalışmakta ve feminist hareketlere
katılmaktadır.
3. Ayşe Hanım bir kitapçıda çalışmakta ve yoga dersleri almaktadır.
4. Ayşe Hanım bir bankada memur olarak çalışmaktadır.
5. Ayşe Hanım kadın haklarını koruma derneği üyesidir.
Bu cümleleri doğru olma şanslarına göre sıralayın.
Tversky ve Kahneman (1983) bu soruyu sordukları kişilerden %89’unun 2. maddeyi 4.
maddeden daha üst sıraya koyduklarını gözlemlediler. 2. madde zihindeki imaja daha benzer
olduğu için, daha genel ve geçerli olabilecek 4.maddeye tercih edilmiştir
Birleştirme hatası: İnsanlar “zeki, konuşkan, felsefe mezunu, ırkçılık ve nükleer silah
karşıtı” olarak betimlenen bir kişinin “feminist ve veznedar” olma olasılığını “veznedar” olma
olasılığından yüksek görüyorlar. Benzer şekilde aşırı kilolu ve sigara içen birinin 5 yıl içinde
“kalp krizi geçirme ve ülser olma” olasılığını “ülser olma” olasılığından yüksek görüyorlar.
Oysa olasılık kuralları gereği iki olayının birleşiminin olasılığı bu olaylardan tekinin
olasılığından yüksek olamaz (Tversky & Kahneman, 1983).
Eldeki veriler ve istatistiksel tahmin
Elimizde bir kişiyle ilgili çeşitli veriler (görüşme notları, test sonuçları, geçmiş hayat
bilgileri, vs.) var diyelim. Bütün bu bilgileri bir araya getirip bir sonuca varmanın (mesela
hastalık var-yok teşhisi koymanın veya okula kabul etme-etmeme kararı vermenin) en isabetli
yolu nedir? Çoğu kişiye ve bu alandaki araştırma sonuçlarını bilmeyen birçok uzmana göre
klinik/sezgisel yöntem. Yani bir uzmanın bütün o verilerden edindiği izlenimden çıkardığı
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tahmin. Oysa son 50 yılda yapılan araştırmalar bütün o verileri bir araya getiren lineer bir
denklemden oluşan modelin uzmanlardan hemen hemen her zaman daha isabetli tahminler
yaptığını gösteriyor. İstatistiksel/mekanik modele girilen hangi verinin ne kadar önemli
olduğu bilgisinin tamamen uzmanın yargısına dayandığı durumda bile model uzmandan daha
iyi teşhis/tahmin yapıyor. Buradaki farkı yaratan şey modelin tahmin yapma prosedürünü her
vakada aynı şekilde tutarlı olarak kullanması, uzmanın ise gelen vakanın özelliğine göre
isabet oranını arttırmak için prosedürde değişiklik yapması. Yani her vakayı özel sayıp her
birinde ayrı bir ölçüt kullanmak isabet oranının düşmesine yol açıyor (Grove & Meehl, 1996;
Swets ve ark., 2000).
Kesinlik içermeyen, dolayısıyla olasılıksal akıl yürütme gerektiren durumlarla günlük
hayatın birçok alanında karşılaşıyoruz. Kişisel sağlıkla ilgili kararlar, mahkemelerde yargıyla
ilgili kararlar ve ekonomik yatırımlarla ilgili kararlar belirsizliğin olduğu durumlarda doğru
akıl yürütme gerektiriyor. İnsanların böyle durumlarda daha sağlıklı karar vermelerini
sağlamak için ne yapabiliriz? En temel çözüm elbette erken yaşta başlayan eğitim. İstatistik
dersini üniversitede almak demek çok geç kalmak demek. Olasılıksal düşünme ve istatistik
eğitimi ilköğretimde başlamalı Gigerenzer ve arkadaşlarına (2007). Ne kadar kesin bilgiye
sahip olmayı istesek de tamamen yok edilemez belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz.
Dolayısıyla bu dünyayla baş edebilmek için belirsizliklerle, olasılıklarla ilgili doğru
düşünmeyi öğrenmek gerekiyor.
Simülasyon Yapma
Bunlar gelecekte olacak veya geçmişte olmuş olan bir şeyi belirlemek söz konusu
olduğunda kullanılırlar. Örneğin bir arkadaşınızla randevunuza geç kaldınız. Size sorulsa
"arkadaşınız ne yapmıştır?". Bu soruya cevap vermek için daha Önce onun çeşitli durumlarda
tanık olduğunuz tepkilerini dikkate alarak bir tür simülasyon yaparsınız. Muhtemel
seçenekleri saptar (beklememe, öfkelenme, küsme, kaygılanma, vb.) ve yargınızı verirsiniz.
Referans Noktasından Hareketle Yargıda Bulunma
Bunlar hakkında hiçbir bilgiye sahip olunmayan konularda daha önceden bilinen bir
referans noktasından hareketle yargıda bulunmayı ifade ederler. Burada bilgi sahibi
olmadığınız bir konuda belleğinizde mevcut bir veriyi 'demirleme' noktasını ya da kıyas
noktasını temel alarak tahminde bulunuyorsunuz. Örneğin herhangi bir kişinin fiziksel olarak
ne kadar aktif olduğunu belirlemek için kendi fiziksel faaliyet düzeyinizi ölçü olarak
alabilirsiniz. Veya 'şahsen görmediğiniz bir futbol maçında kaç seyirci olduğunu tahmin için
daha önceki bir bilginizi (maç yapan takımın popülerliği veya daha önce gördüğünüz bir
karşılaşma vb.) kullanabilirsiniz.

6.2.2. Aşırı Özgüven (Overconfidence)
İnsanların kendi yeteneklerine aşırı güven duymaları, kendilerini ortalamadan yukarda
görmeleri aslında gündelik hayatta da çok yaygın bir durumdur. Yapılan bir çalışmada “Ne
kadar iyi şoförsünüz?” sorusuna, çoğu insan “çok iyi” cevabı vermiştir (Svenson, 1981).
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İnsanlar geleceklerinin diğer kişilerden ve denklerinden daha iyi olacağına inanırlar ve
çoğu zaman diğer kişilerden daha üstün olduklarını varsayarlar. Şansa dahi bağlı olsa birçok
durum üzerinde kontrolleri olduklarına inanırlar ve başarılarını becerilerine, başarısızlıklarını
ise kötü şansa bağlarlar.
Aşırı özgüven eğilimi gösteren yatırımcılar kendilerini ortalamanın üstünde yetenek ve
bilgiye sahip olarak görür ve kararlarını bilgiden çok somut ve rasyonel olmayan sezgilerine
göre verir. Neticede bu yatırımcıların “kötü sürprizlerle” karşılaşmaları yüksek bir ihtimaldir.
Bunlar ve benzeri pozitif illüzyonların; motivasyon kazanma, beklentileri yükseltme
ve olumsuz durumlarla başa çıkabilme gücünü artırma gibi olumlu etkileri vardır; fakat iş
stratejik karar verme aşamasına geldiği zaman aşırı güvenden daha yıkıcı bir eğilim olamaz.
Yeni girişimciler kurdukları işletmelerin çok başarılı olacaklarına inanırlar; proje yöneticileri,
mühendisler büyük ölçüde projelerinin tamamlanma sürelerini normalden daha kısa olarak
planlarlar.
Araştırmalar göstermektedir ki insanlar %65-70 oranında haklı veya doğru olduklarını
söylediklerinde sadece %50; %100 emin olduklarını dile getirdiklerinde ise sadece %70-85
aralığında haklı çıkmaktadırlar
Aşırı özgüvene sahip yatırımcılar, kendi yetenek ve bilgilerine aşırı derecede güvenir
ve aldıkları kararları yeni bir bilgi geldiği durumda bile değiştirmeye hevesli değildir
Aşırı Güven: Kendilerinin bilgi ve düşüncelerinin eksiksiz olduğuna inanan karar
vericileri, hatalı olarak aslı bulunmayan bir güven duygusuna kapılırlar. Bu durumda olayları
düzgün bir biçimde analiz edemezler ve gereksiz risk alma davranışına girebilirler.
Birçok kişi dünyaya pembe gözlükler arkasından bakmaktadır. Bireyler özellikle kendi
değerlendirmelerinde aşırı güven eğilimine karşı savunmasız kalmaktadır. Lise son sınıf
öğrencileri ile yapılan bir araştırma sonuçları göstermiştir ki katılımcıların “hepsi” sosyal
ilişkilerindeki başarılarında ortalamanın üstünde olduklarına inanmaktadırlar. %60’ı
kendisinin %10’luk kesimde ve dahası %25 gibi büyük bir kısmı ise %1’lik kesimde yer
aldığına inanmaktadır. Rakamlar ve oranlar insanların aşırı güven eğilimine ne kadar duyarlı
olduklarını göz önüne sermektedir. İstatistik kurallarına dayalı olarak çalışanların sadece
%50’lik kısmı ortalama performansın üzerinde kalabilir, fakat çalışanların %80 gibi büyük bir
kısmı kendilerinin ortalama performansın çok üzerinde olduğunu, %95’i de ortalamanın
üzerinde performans sergilediklerini savunmaktadır.
Kişilerin aşırı güven eğilimi yatırım kararları gibi stratejik kararlarda ortaya çıktığında
çok büyük tahribatlar verebilir. Yöneticiler kendilerini yine kendi aşırı güven eğilimleriyle
kandırır ve yatırımlarında başarısızlıkla karşılaşırlar.
Bu iyimserlik eğilimi her bireyde ve her durumda eşit düzeyde ortaya çıkmamaktadır.
Genellikle özgüvenin çok yüksek olduğu durumlarda, yani aşırı güven eğilimin olduğu
durumlarda veya doğru yargıları vermenin zor olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu gibi
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durumlarda astlardan biri %95-100 emin olduğunu dile getiriyor ise dahi göz önünde
bulundurulmalıdır ki ancak %70-80 ihtimalle haklı çıkacaktır.
İnsanlar özellikle tam hâkim olmadıkları konular veya kavramlar üzerinde karar
verirlerken ve/veya yargıda bulunurlarken daha büyük ölçüde aşırı güven eğilimi
göstermektedirler. Sorun hakkında daha bilgili ve tecrübeli hale gelindikçe daha az oranda
aşırı güven eğilimi sergilemektedirler. Özetle denebilir ki aşırı güven çoğunlukla kişilerin
uzmanlıkları dışında yargıda bulunduklarında ortaya çıkar. Yalnız bu kesinlikle uzmanlığın
aşırı güven eğilimini ortadan kaldıracağı anlamına gelmez. Karar verıcılar bir konuda ne
kadar bildiklerinden çok, ne kadar

6.2.3.Sosyal Mübadele ve Sosyal Mübadelede Güce Eğilim
Mübadele en az iki birey arasında oluşan, somut veya değil, az veya çok ödüllendirici
ya da maliyetli olan eylemdir. Sosyal mübadele bu fikri hissettiğimiz anda her zaman her
yerde gözlenebilir bir süreçtir. Sadece ticari ilişkilerde değil, arkadaşlıklarda ve hatta aşk
hayatımızda dahi ortaya çıkar. Karşısındakine hizmet sağlayan birey, hizmeti sağladığı kişiyi,
bir şekilde bu hizmete ilk fırsatta yararlı bir karşılık vermeye mecbur kılar. Elbette ki sosyal
mübadele yapılan eşya ya da duygu vb. herhangi bir şey mübadeleyi gerçekleştiren kişilerin
karşılıklı özel ilişkilerinden bağımsız değildir. Eğer bireylerin hepsi karşısındakine verdiği
değerin kendisine verildiğini hissediyorsa, karşısındakine daha fazla hizmet vermeye meyilli
olur ayrıca bunu karşısındakinin ona vereceği hizmeti azaltmasını önlemek ve ona borçlu
kalmamak için yapar.

6.2.4. Çıpalama ve Düzeltme (Anchoring and Adjustment)
Karar vericiler değer biçerlerken bir başlangıç noktasından (çıpa-anchor) başlayıp o
noktayı düzeltme (adjustment) yoluyla son kararlarına ulaşırlar. Bir başlangıç noktasına çıpa
atıp bu noktadan düzeltme yaparak yargı oluşturmak sürece oldukça büyük hız katar
“Yargısal tahmin” oluşturmada kullanılan zihinsel metotların basında gelir. Fakat genellikle
düzeltmeler olması gereken miktarların oldukça altında kalır ve yetersiz miktarlarda yapılır.
İlaveten, düzeltmenin miktarı çıpanın bağıl boyutuna göre değişkenlik gösterir. En büyük
risklerden biri de çıpanın yanlış seçilmesidir. Düzeltme sürecini de etkileyip buluşsallığın
tamamen yanılsamaya dönüşmesine yol açabilir. Çıpalama, temel olarak, bireylerin önceden
edindiği bilgilerden vardıkları sonuçlara bağlanması ve yeni bilgilere rağmen önceden
verdikleri kararlarını değiştirmede tutucu davranmalarını ifade eder. Mesela, bu davranış
eğilimini gösteren bir analist önceden belirlediği bir hedef fiyatı, açıklanan yeni şirket veya
sektör haberlerine göre revize ederken bu yeni verilere olması gerekenden daha zayıf tepki
verecektir.
Kahneman yaptığı saha deneyinde katılımcılara, “Afrika’daki milletlerin yüzde kaçı
Birleşmiş Milletler üyesidir?” sorusunu iki farklı şekilde yöneltmiştir. İlk gruba bu soruya ek
olarak, “bu oran %10’un altında mıdır, yoksa üstünde midir?” sorusunu sormuş, alınan
cevapların ortalamasının %25 olduğu görülmüştür. Bir başka deney grubuna, bu oran %65’in
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altında mı yoksa üstünde mi şeklinde sorulduğunda ise, verilen cevapların ortalamasının %45
olduğu görülmüştür. Sorunun içinde belirtilen oranlar (%10 ve %65), katılımcıların çıpası
haline gelmiş ve verdikleri cevabı etkilemiştir. Yani konuyla ilgili olmasa bile, sorunun içinde
böyle bir oran belirtilmesi bile onların tarafsız bir cevap vermelerini engellemiştir.
Bir başka örnek ise Dan Ariely tarafından yapılan bir çalışmadır. Katılımcılardan
öncelikle bir kâğıda sosyal güvenlik numaralarının son iki hanesini yazmaları istenmiştir.
Daha sonra ise kendilerine gösterilen şarap, çikolata ve bilgisayar parçaları gibi birbiriyle
alakasız ürünler gösterilmiş ve kâğıda yazdıkları miktarı bu ürünler için ödemeye değip
değmeyeceği sorulmuştur. Daha sonra ise bu ürünlere fiyat biçmeleri sorulmuştur. Bütün bu
deney boyunca sosyal güvenlik numarasının son iki rakamıyla bu ürünlerin fiyatının hiçbir
alakasının olmadığı defalarca hatırlatılmasına rağmen, katılımcılardan sosyal güvenlik
numarasının son iki hanesi yüksek olanların yüksek fiyat biçtikleri, diğerlerinin ise düşük
fiyatlar biçtikleri gözlemlenmiştir. Dolayısıyla tamamen rastgele, yani fiyatlarla hiçbir ilişkisi
olmayan sosyal güvenlik numarasının son iki rakamı, katılımcıların çıpası olmuş ve ürünlere
fiyat biçerken bu sayıdan etkilenmişlerdir.
Çıpalama alanında bir başka deneyde de Ariely katılımcıları iki gruba ayırmış, ilk
gruba 15 dakika sürecek bir şiir dinletisi için 2 dolar verip vermeyecekleri sorulmuş, diğer
gruba ise katılanlara 2 dolar verileceği söylenmiştir. Cevaplar alındıktan sonra ise her iki
gruba da şiir dinletisinin bedava olacağı söylenmiştir. Önceden kendilerine üstüne para
verilerek sunulan bir teklifin daha sonra bedava olması, katılımcıların bu etkinliğe verdikleri
değeri etkilemiş ve sadece %8’i katılmayı seçmiştir. Diğer grupta ise ilk teklifte 2 dolar
ödeyerek katılabilecekleri bir etkinliğe bedava gidebilecekleri söylendiğinde bu teklifin
değerli bir fırsat olduğu algısı oluşmuş ve katılım %35 olmuştur.
Bütün bu bahsedilen deneylerden, aslında insanların bir şeyi değerlerken alakalı veya
alakasız birçok şeyden etkilenebileceği sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla, hem
profesyonellerin hem de yatırımcıların, bahsedilen bu tipik davranış eğilimleri konusunda
farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.

6.2.5. Belirsizlikten Kaçınma (Aversion to Ambiguity)
1961 yılında Daniel Ellsberg tarafından ortaya atılan bu kavram, literatürde Ellsberg
Paradoksu olarak da bilinmektedir. Daha önce Keynes tarafından başka bir versiyonu da dile
getirilen olgu, Ellsberg tarafından bilim dünyasına sistematik olarak yerleştirilmiştir. Ellsberg
yaptığı deneyde katılımcılara iki kuradan birini seçmelerini istemektedir. Birinci kurada bir
çuvalda 50 kırmızı 50 siyah top bulunmaktadır. Bu çuvaldan bir top çekildiğinde siyah ya da
kırmızı gelme olasılığı %50’dir. İkinci kurada ise bir çuvalda kaç tanesinin siyah kaç
tanesinin kırmızı olduğunun bilinmediği, yine 100 top vardır. İkinci çuvalda da topların
dağılımı belli olmadığı için yine çekilen tek topun renginin kırmızı veya siyah olma
olasılığının %50 olarak algılanması beklenmektedir. Ancak sonuçta, katılımcıların ilk kurayı
yani dağılımın belli olduğu çuvalı seçtikleri gözlemlenmiştir. Geleneksel iktisat teorisine göre
bireylerin bu iki kurayı da eşit tercih edilir olarak görmeleri gerekir. Daha sonraki yıllarda
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Ellsberg’in yaptığı bu deney birçok akademisyen tarafından tekrarlanmış, test edilmiş ve
hepsinde de Ellsberg’in çalışmasının doğruluğu kanıtlanmıştır.
Sonuçta belirsizlikten kaçınma aslında bilinmeyenden korkmak anlamına gelmektedir.
Bireyler sonuçlar kesin olmasa da, hangi sonucun hangi olasılıkla başlarına gelebileceğini
bildikleri durumları, olasılıklar hakkında hiçbir fikirleri olmadıkları durumlara tercih ederler.
Bu durum aslında bilgisayar dünyasında mavi ekran diye bilinen duruma benzemektedir.
Çoğu insan mavi hata ekranıyla bir kere de olsa karşı karşıya gelmiştir. Mavi ekran aynı
zamanda durdurucu hata olarak da bilinir. Yapay zekâ, bilgisayarın parçalarına bir zarar
gelme ihtimalinin olduğu durumlarda bütün operasyonu durdurur ve bu durumu da mavi
ekranla belirtir. İnsanlar da benzer durumlarda yapay zekânın verdiğine benzer bir tepki verir.
Örneğin, eğilim takipçileri olarak adlandırılan yatırımcı grubu, belli göstergelere bakarak
yükseliş trendi olan dönemlerde alım yaparken, düşüş trendi gözlemlediğinde satma
eğilimindedir. Eğer göstergeler herhangi bir eğilim izlenimi vermiyorsa, yani yatay bir
görünüm çiziyorsa bu grup piyasaya girmemeyi, beklemeyi tercih etmektedir. Birey, başına
gelecek durumların olasılığını kestiremeyeceği zaman Karar vermektense aynı mavi ekran
örneğindeki yapay zekâ gibi kendisini kapatır ve hiçbir şey yapmamayı tercih eder.
Muhtemelen yatırımcılar, yukarı yönlü eğilim gördüklerinde kafalarında fiyatın
yükselme olasılığı daha kolay canlandırmakta ve bu olasılık %50’den yüksek algılanmaktadır.
Diğer taraftan, düşme trendine girildiğinde de fiyatın düşme olasılığı kafalarında daha net
canlanabilmektedir. Trendin yatay olduğu durumlarda ise fiyatın düşme veya yükselme
olasılıkları hakkında bir belirsizlik durumu olduğundan piyasaya girmek yerine beklemeyi
tercih etmektedirler.
Yatırımcılar, nakit veya mevduat gibi daha güvenli olarak algıladıkları varlıklara
yöneldikleri zaman, bu durumun risk iştahının azalması olarak adlandırıldığı bilinmektedir.
Davranışsal iktisat tarafından bakıldığında ise bu durum riskten kaçınma dışında,
belirsizlikten kaçınma eğiliminden de kaynaklanmaktadır. Risk ve belirsizlik kavramı her ne
kadar birbirine yakın anlamda kullanılsa da aslında bu yanlıştır. Risk, olasılıkların
kestirebildiği durumları ifade eder, belirsizlik ise ne olacağı kesinlikle belli olmayan
durumları ifade eder. Bireyler olasılıkları kestirebildikleri durumlarda Karar vermeyi tercih
eder. Örneğin hisse senetleri piyasasında kendilerince bir eğilim algılarlarsa piyasaya girmeye
veya çıkmaya karar verirler. Hâlbuki trendin olmadığı durumlarda yatırımcılar, ne olacağını
kestiremediklerinden herhangi bir Karar vermekten uzak durmayı tercih ederler. Otoritelerin,
politikalara karar verirken ve açıklama yaparken bu olguyu gözden kaçırmamaları
gerekmektedir. Eğer yapılan bir açıklama muğlak bilgiler içeriyorsa, asıl amaç ekonomiyi
canlandırmak bile olsa, tam tersine, yaratılan bu belirsizlik ortamında yatırımcılar karar verme
konusunda tedirginliğe girecektir. Ev almak isteyenler, ev alma konusunda fiyatların biraz
daha düşmesini beklerken, hisse senetleri piyasasına girmek isteyenler de piyasanın biraz
daha aşağı gelmesini bekleyecektir. Sonuçta, bu bekleme süreci uzadıkça durgunluğa, hatta
krize girme ihtimali artacaktır.
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6.2.6.Geribakış Eğilimi (Hindsight Bias)
İnsanlar bazı olayların sonucunu tahmin etmede oldukça zorlansalar da, oluşan sonucu
nadiren sürpriz olarak karşılarlar. Ne kadar beklenmedik olursa olsun, olayın niye o şekilde
sonuçlandığını açıklamakta oldukça yaratıcıdırlar. Olayın sonucu öğrendikten sonra, o
sonucun gerçekleşme olasılığına geçmişte, gerçekte verdiklerinden çok daha yüksek bir değer
vermiş olduklarını hatırlarlar. “Ben dediydim” etkisi ya da “Ben başından beri bunun
olacağını biliyordum” etkisi bu yanlılığın en büyük sebebi, insanların çevrelerini ve doğayı
kontrol altında tutma içgüdüsüdür. Geçmişte olan olaylar rekonstrüktif bir şekilde gerçeklesen
sonucu haklı çıkaracak şekilde hatırlanır. Bu eğilimin en büyük dezavantajı, karar vericilerin
geçmiş hatalarından ders almalarını engellemesidir.

6.3.Beklenti Teorisi (Prospect Theory)
Psikoloji kökenli karar verme kuramları, örneğin Kahneman ve Tversky (1979)
tarafından geliştirilen görünüş kuramı1 (prospect theory), karar verme problemlerinde sunuluş
biçimlerinin, karşılaştırma noktalarının, kayıp ya da kazanç vurgularının problemlerin
kendileri kadar önemli olduğunu belirtmektedir.
Burada Prospect kelime anlamı olarak beklenen şey, ümit, bekleme, gözleme, görünüş,
ihtimal, bakış ve manzara gibi anlamlara gelmektedir. Kuramın içeriği açısından, görünüş
kelimesinin, anlatılmak istenene en yakın sözcük olarak düşünülmektedir. Çünkü, görünüş
kelimesinin karşılığı “1. gözün ilk bakışta ya da zihnin doğruca algıladığı şey” ve “2. gerçek
sanısı veren ama gerçeğe uymayan dış görüntü” anlamlarına gelmektedir (Püsküllüoğlu,
1999). Her iki anlam da kuramın içeriğine uymaktadır.
Belirsizlik durumlarında karar verilirken karşılaşılan şeçeneklerin psikolojik
anlamlarıyla, seçeneklere bu anlamları yükleyen ve bilişsel sistemleri sınırlı olan insanlar
birleşince çoğu zaman gerçeğe uymayan örüntüler ortaya çıkmaktadır. Örneğin borsada
yatırım yapan bireyler, karar değiştirme davranışında tutucu davranmakta ve kendi seçimleri
hakkında aşırı güven duygusu yaşamaktadırlar (DeBondt, 1998).
Beklenen fayda hipotezi, belirsizlik altında karar almanın normatif ve tanımlayıcı
baskın modeli olarak onlarca yıl hüküm sürmüş, ancak son yıllarda ciddi sorgulamaya maruz
kalmıştır. Günümüzde bu teorinin ferdi seçim için yeterli derecede tanımlama sağlamadığı
konusunda genel bir fikir birliği vardır. Pek çok kanıt, karar alıcıların beklenen fayda
hipotezinin temel prensiplerini sistematik olarak ihlal ettiklerini göstermektedir. Çoğu
alternatif model ise bu deneysel çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir (Camerer 1989;
Fishburn 1988; Machina 1987). 1970’lerde Kahneman ve Tversky beklenti teorisi olarak
adlandırılan bir seçim modeli sunmuşlardır. Buna göre; beklenen fayda hipotezi daha az
sayıda sonuçları olan riskli beklentiler arasında seçimlerdeki başlıca ihlallere yer vermiştir
(Kahneman ve Tversky 1979; Tversky and Kahneman, 1986) (Aktaran Tversky
2002 Nobel ödülü sahibi Daniel Kahneman ve ortağı Amos Tversky’nin çalışmalarının
ardından yönetim ve örgütlenme araştırmaları farklı çerçevelemelerin davranışlar üzerindeki
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etkileri üzerine eğilmişler ve “Beklenti Teorisini geliştirmişlerdir. Psikoloji geleneği içinde
yer alan bu tür araştırmalar genelde deneysel olmaktadır (Druckman, 2001, Kühberger ve ark.
2002). Prospect kelime anlamı olarak beklenen şey, ümit, bekleme, gözleme, görünüş,
ihtimal, bakış ve manzara gibi anlamlara gelmektedir.
Beklenti kuramının getirdiği en büyük yenilik fayda yerine değer kavramını
koymasıdır. Beklenen fayda kuramında sözü edilen fayda, rasyonel (ve çoğunlukla
istatistiksel) bir hesaplamanın sonucunda ulaşılan faydadır. Hâlbuki Beklenti kuramının önem
verdiği değer ise rasyonel değil psikolojik bir kavramdır. Kahneman ve Tversky (1979), 500
$’lık bir kaybın psikolojik değerinin, 500 $’lık bir kazancın psikolojik değerinden daha fazla
olduğunu belirtmektedirler. Şekil 1’de de görüleceği gibi, matematiksel uzaklıkları (± 500)
eşit olan iki seçeneğin değer alanları birbirilerinden farklıdır. Değer fonksiyon grafiğinin, S
şeklinde olmasından kaynaklanan bu farklılık, beklenen fayda kuramının öngördüğü
değişmezlik prensibinin, araştırma sonuçlarında neden görülmediğini anlatmaktadır.
Seçeneklerin, başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşit olmasına rağmen, “kayıp” ve “kazanç”
kavramlarının beklentileri birbirilerinden farklıdır ve kayıp söz konusu olduğunda
alternatiflerin değeri karar verici açısından çok daha büyüktür. Beklentinin bu kadar farklı
olması nedeniyle, insanların “kayıp” söz konusu olduğunda seçenekleri “kazanç” durumunda
olduğundan daha “değerli” olarak algılayacakları ve dolayısıyla “kayıp” durumlarında daha
riskli kararlar verecekleri söylenebilir.

6.3.1. Zarardan Kaçınma (Loss Aversion)
Temelinde bireylerin kayıplardan, aynı miktardaki kazanca oranla daha fazla
etkilenecekleri varsayımı yatmaktadır. Dayanak noktası “Beklenti Teorisidir”.
Kayıplardan kaçınma eğilimi fazla olan karar vericileri refahlarındaki azalmaya karşı,
yükselmelerden daha hassas olma eğilimindedirler. Bu gibi bireyler mevcut durumu koruma
eğilimindeki kişilerdir ve aynı oranda risk almaktan da kaçınırlar. Ayrıca bu eğilim az ya da
çok her insanın doğasında vardır ve köklerini paranın henüz anlamsız olduğu çok küçük
yaşlardan alırlar.
Geleneksel iktisat yaklaşımına göre birey, karar verirken sunulan her durumu beklenen
fayda teorisine göre değerlendirir ve kârlı seçenekte karar kılar. Örneğin %25 ihtimalle 1.000
TL, %20 ihtimalle 500 TL ve %55 ihtimalle 0 TL kazandıran A kurasının beklenen faydası
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
Beklenen Fayda = %25 x 1.000 $ + %20 x 500 $ + %55 x 0 = 350 $
Eğer iki farklı kura arasında bir seçim durumu söz konusu ise, geleneksel iktisadın
rasyonel bireyi iki kuranın beklenen faydasını hesaplayacak ve hangisi daha fazla getiri
sunuyorsa onu seçecektir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere, gerçek hayatta her bireyin bu
hesapları yapacak kapasitesi yoktur.
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Getiri ve Olasılık

1. GRUP A 500 (%100)
(1.000 $)
B 1.000 (%50); 0 (%50)

2. GRUP C -500 (%100)
(2.000 $)
D -1.000 (%50); 0 (%50)

Beklenen Fayda

1.0 + (%100 x 500) = 1.500

Tercih
Dağılımı
84%

1.000 + (%50 x 1.000 + %50 x 0) 16%
= 1.500
2.000 - (%100 x 500) = 1.500

31%

2.000 - (%50 x 1.000 + %50 x 0) 69%
= 1.500

Zarardan kaçınma eğilimi, insanların aynı tutardaki zarar ve kârı karşılaştırdığında,
zarara daha duyarlı olduğuna işaret etmektedir. Bu kavram ilk olarak 1979 yılında iki davranış
bilimci, Kahneman ve Tversky’nin gerçekleştirdiği ve Nobel ekonomi ödülünü kazanmalarını
sağlayan çalışmalarında ortaya atılmıştır. Yapılan deneylerden birinde katılımcılar iki gruba
ayrılmışlardır. İlk gruba 1.000 dolarları olduğu söylenmiş ve kendilerine iki seçenek
sunulmuştur. A seçeneğini seçtikleri takdirde 500 dolar alacaklarını, B seçeneğinde ise %50
olasılıkla 1.000 dolar, %50 olasılıkla da hiç para alamayacakları söylenmiştir. İkinci gruba ise
2.000 dolarları olduğunu ve yine iki seçenekten birini seçmeleri söylenmiştir. C seçeneğinde
%100 olasılıkla 500 dolar kaybedecekleri, D seçeneğinde ise %50 olasılıkla 1.000 dolar
kaybedecekleri, %50 olasılıkla da hiç para kaybetmeyecekleri söylenmiştir. Geleneksel
iktisadın temelini oluşturan beklenen fayda teorisine göre aslında dört seçenek de tabloda
gösterildiği gibi aynı beklenen getiriyi sunmaktadır.
Ancak sonuçlara bakıldığında, ilk grubun ağırlıklı olarak (%84) ilk seçeneği (A), yani
%100 ihtimalle 500 dolar kazanmayı tercih ettiği görülmektedir. İkinci grupta ise %50
ihtimalle 1.000 dolar ve %50 ihtimalle hiçbir şey kaybetmedikleri seçenek (D) ağırlıklı olarak
(%69) seçilmiştir.
Sonuçlar, bireylerin kazanç tarafındaki değerlemeleriyle, kayıp tarafındaki değerleme
mekanizmalarının farklı olduğunu göstermektedir. Eğer sunulan seçenekler birinci gruptaki
gibi kazanma konusunda ise, insanlar göreceli olarak daha küçük de olsa kesin kazancı
seçmektedir. Türkçedeki “hiç yoktan iyidir” lafı bu durumu ifade etmektedir.
Kazanmanın olduğu durumda bireylerin çoğu kesin olarak kazanacakları seçeneği,
riskli olana göre daha az kazansalar da kabul etmektedir. Çünkü birey bunun hiçbir şey
alamamaktan daha iyi bir durum olduğunu düşünüp razı olmaktadır. Bu deneyde, bu ilk
grubun karşılaştığı iki seçenekten A kurasına tekabül etmektedir (%100 olasılıkla 500 dolar
kazanmak).
Kazanç tarafında, bireyler kesin olanı tercih etmekte, riskten kaçınmaktadır. Kayıp
tarafında ise durum tam tersidir. İnsanlar kaybedecekleri seçeneklerle karşılaştıklarında,
“belki bir ihtimal kaybetmem” deyip riskli olanı seçmektedir. Yani kesin olarak 500 dolar
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kaybetmektense (C), %50 ihtimalle 1.000 dolar kaybetme seçeneğini (D) tercih etmektedir.
Türkçe’de yaygın bir söz olan “battı balık yan gider” lafı aslında bu durumu anlatmaktadır.
Bu bağlamda, geleneksel iktisat teorisinin aynı mutlak miktardaki kayıp veya kârın bireyler
tarafından aynı şekilde değerlendirilme önermesi sorgulanmaktadır.
Aslında zarardan kaçınma kavramının en sık karşılaşıldığı zamanlar, yatırımcıların
zarar etmeye başladıklarında zararlarını realize etmekle ilgili gösterdikleri tutumdur. Ellerinde
bulunan hisse senedinin fiyatı düştükçe, o hisse senedinden daha fazla alan yatırımcılar,
zararlarını realize etmek istemezler, tam tersine portföylerindeki ağırlığını artırıp maliyetlerini
düşürme yoluna giderler. Yatırımcılar bunu, hisse senedinin fiyatının tekrar yükseleceği
beklentisiyle yaparlar. Fakat bu beklentinin garantisi yoktur. Zarardan kaçınma,
profesyoneller tarafında ise şu şekilde görülebilir: Son zamanlarda bir miktar zarar veren bir
portföy yöneticisi, raporlama dönemine doğru, daha riskli pozisyonlar almayı tercih edebilir.
Değer

Kayıp

Kazanç

-500
+500

Şekil 2. Prospekt kuramına göre kazanç ve kayıp durumlarında değer fonksiyonu.
Yukarıda da özetlendiği gibi, Beklenti kuramına göre, seçeneklerin değeri artıran ya
da azaltan bir şekilde sunulması bireysel kararları etkileyecektir. Bunu sınamak için
Kahneman ve Tversky (1979) aşağıdaki iki problemi sormuşlardır.
1. Elinizde olanlara ek olarak size 1000$ verilmiştir. Aşağıdaki A ve B
seçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz?
A : %50 olasılıkla 1000$ kazanmak
B : Kesin olarak 500$ kazanmak.
2. Elinizde olanlara ek olarak size 2000$ verilmiştir. Aşağıdaki C ve D
seçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz?
C : %50 olasılıkla 1000$ kaybetmek.
D: Kesin olarak 500$ kaybetmek.
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Birinci soru “kazanç” ikinci soru ise “kayıp” sorusudur. Deneklere, ellerinde olanlara
ek olarak bir miktar para verildiğinin söylenmesinin nedeni seçeneklerden birisini seçerken
kendi kişisel varlıklarını değil, deneycilerin onlara sağladıkları parayı düşünerek karar
vermelerini sağlamaktır. Beklenen değer olasılık hesabına göre bütün seçeneklerin sonuçları
aynıdır:
Kazanç için: E (X) = (sahip oldukları para) + ((kazanma olasılığı) x (kazanılacak
para))
E (A) = 1000 $ + %50 x 1000 $ = 1500 $
E (B) = 1000 $ + %100 x 500 $ = 1500 $
Kayıp için:
E (X) = (sahip oldukları para) - ((kaybetme riski) x (kaybedilecek para))
E (C) = 2000 $ - %50 x 1000 $ = 1500 $
E (D) = 2000 $ - %100 x 500 $ = 1500 $
Matematiksel olarak uygulanan sistem beklenen değer sistemidir. Sonucu kesin
olmayan olasılık sorularında ya da oyunlarında, uzun vadeli olasılığı hesaplamak için olayın
değeri (x) ve olayın gerçekleşme olasılığı (P(x)) hesaba katılmaktadır. Gerçekte yapılması
gereken, bu tür bir olayın sınırsız sayıda gerçekleşmesi durumunda ortalama kazancı (evren
ortalaması) bulmaktır, (Formül 1). Eğer söz konusu olan kazanç ise bu elinizdeki paraya
eklenir (+), kayıp ise elde edilen ortalama değer elinizdeki paradan çıkartılır (-).
μ = E(x) = P(x) . X
Yukarıda verilen örnekte bütün sonuçlar aynı olduğu için birinci soruda herhangi bir
seçeneği seçen deneğin, ikinci soruda da aynı seçeneği tercih etmesi beklenmektedir. Fakat
birinci soruyu yanıtlayan deneklerin %84’ü “kesin kazanç” alternatifini seçmişlerdir. İkinci
soruda ise deneklerin sadece %30’u “kesin kayıp” alternatifini seçerken, %70’i tercihlerini
riskli olan C seçeneğinden yana kullanmışlardır. Sorular, “kazanç” olarak belirtildiğinde
denekler riskten kaçarken, “kayıp” söz konusu olduğunda daha riskli kararlar vermişlerdir. Bu
farklılık, beklenen fayda kuramının öngördüğü ve alternatiflerin sunuluş şekillerinin,
yapılacak seçimi etkilemeyeceğini söyleyen değişmezlik ilkesinden bir sapmadır.
Klasik ekonomide insanların seçimleri hakkında "eldeki veriler ve tercihler"
doğrultusunda sistematik bir yaklaşım vardır. Kahneman ve arkadaşları ise Sözkonusu insan
olunca seçimlerin pek de rasyonel olmadığı kanaatinde. Daniel Kahneman ekonomi dalında
2002 Nobel ödülü kazanan bir bilim adamıdır. Nobel ödülü kazanmasına yol açan çalışmada
insanın seçim yaparken rasyonel olmadığını kanıtlar mahiyetteki çalışmasıdır.
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6.3.2. Çerçeveleme Etkisi
Genel olarak çerçeve etkisi (framing effect), çok boyutta ortaya çıkan nesne ve
olayların doğru değerlendirilememesinden kaynaklanan algısal yanılmalardır. Nesne ve
olayların doğru algılanması için, onları oluşturan hal ve yerlerin sınırlandırılması, yani, onları
niteleyen ilişkilerin doğru algılanmasına yol açacak bir çerçeve içine oturtulması
gerekmektedir. Bu çerçevenin oluşturulamaması algısal yanılgıların bir nedeni olarak
görülmektedir.
Çerçeve etkisini oluşturan dört neden vardır. Bunlardan ilki, doğru algılama için
çevreden duyu organlarına ulaşan bilgilerin kuşkulu veya yetersiz olmasıdır. Yeni bir konum
içine girmek zorunda olan insan, bu yeni konumu algılamaya yarayacak bir referans
çerçeveden yoksundur. Bu gibi durumlarda yeni durumun algılanmasını kolaylaştırıcı bilgi
akışının kişiye sağlanması gerekir. İkinci olarak, algısal yanılgı düşünsel süreçteki
kopukluktan kaynaklanabilir. İnsan dikkatini, çevreyi oluşturan, ancak, onun algılamasına
katkısının hiç olmadığını veya önemsiz olduğunu düşündüğü parçalar üzerine
yoğunlaştırabilir. Bu nedenle, doğru bir algı için gerekli olan parçalar ile bütün arasındaki
ilişkiyi göremeyebilir. Örneğin, bir ilizyonist izleyenlerin dikkatini esas hareketin oluştuğu
bölgeden uzak tutmak için, yapay hareket alanları yaratarak olayın doğru olarak algılanmasına
engel olur. Reklamlar, genelde kabul görmüş standartlara bir malın uygunluğu bilgisini
tüketiciye aktarmaktan çok, tüketicinin dikkatini malın albenisi olan noktaları üzerinde
yoğunlaştırarak satış etkinliği sağlamayı hedefler. Her iki örnekte, insanın dikkati ana unsurla
ilgisi az olan parçalar üzerine çekilerek, bütün ile ilgili esas hususların görülmesini sağlayan
sınırların çizilmesine engel olmaya çalışılmaktadır.
Üçüncü nokta, algılanan hususun anlaşılma derecesidir. Bu anlaşılma derecesi insanın
daha önce benzer durumlar karşısında elde ettiği deneyimlere bağlıdır. Burada deneyimler
referans olarak ele alınacak çerçeveyi oluşturur. Her gün tüketilen belli bir malın üzerinde
taşıdığı bilgi veya içerdiği fayda, o malın yeniden talep edildiği anda daha önceki
kullanımlardan bilinmektedir. Ancak, ilk kez karşı karşıya kalınan bir mala ilişkin değer veya
içerdiği fayda o malın talep edildiği anda tam olarak bilinmez. Bu nedenle, o malın
kullanımına ilişkin duygularımızı önceden açığa çıkarmamız mümkün olmayacaktır.
Dördüncü olarak, duyu organlarımızın gerçekte aldığı bilgi, bizim almayı umduğumuz
bilgiden farklı olabilir. Derinlik veya uzay gibi üçüncü bir boyutun algılanması bu konuda bir
örnektir. Retinada oluşan şekil iki boyutludur. Bu nedenle, duyu organlarımız aracılığı ile
iletilen bilginin iki boyutlu bir bilgi olduğu söylenebilir. O halde, derinlik algısı duyusal
verilerin akılsal bir değerlenmesidir. Bu verileri göz, kulak gibi şekil ve ses algıladığımız
organlarımızın yanı sıra parmak uçları, ağız, dil gibi derimizin hassas olan bölgeleriyle
toplarız. İki boyutu algılayan gözümüzün birini kapadığımızda uzaklık tanımlamakta güçlük
çekebiliriz. O halde, derinlik algılamasında her iki gözü birlikte kullanmak gerekiyor olabilir.
Göz kaslarının gözü yuvasında ileri geri hareket ettirmesi derinlik algısı için gerekli bir fazla
bilgiyi taşıyor olabilir. Ancak, üç boyutu iki boyuta indirgeyebilen gözün, bu iki boyuttaki
bilgiyi akılda yeniden üç boyutlu olarak kurma süreci tam olarak bilinmemektedir. Bu
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konudaki bir hipotez derinlik algısının öğrenilerek kazanıldığı yolundadır. Bir diğer hipotez
de, kas hareketlerini de içeren bütün görsel bilgiler, beyinde yeniden üç boyuta dönüştüğü
şeklindedir.(4).Bu nedenle, duyu organlarımızca toplanan bilgiler ne gibi bir işlemle
aklımızda şekillendiği tam olarak bilinmez. Bu yüzden, insanın daha önceki deneylerden yola
çıkarak bulmayı umduğu fayda, organizma olarak eylem içinde toplanılan bilgiler sonucu
akılda oluşan faydadan farklı olabilir. Bütün bunlar, insanın nesneleri ve olayları
sınırlayamadığı zaman yanlış algılara yol açan çerçeve etkileridir. O halde, yaşadığımız çevre
ile ilgili şüpheli, yetersiz veya doğru olmayan bilgiler, insanın bu bilgileri kavramadaki
yetersizliği, yanlış beklentiler ve yanlış gruplar(5) bu etkinin ortaya çıkış nedenleri
arasındadır.
Kahnemannın, Tversky ile düzenledikleri deneylerde insanların rassal belirsizlikler
karşısında Von Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından biçimlendirilmiş beklenen fayda
kuramıyla tutarlı davranışlar sergilemediklerini gösterdikten sonra bu laboratuvar bulgularını
açıklayabilecek bir kuram olarak gene Tversky'le beraber "prospect theory"i ortaya
atmışlardır.
Tversky ve Kahneman nin gücü hakkında ve onun nasıl gerçekliğin bazı özelliklerini
seçip göstererek bazılarını es geçerek çalıştığını gösteren belki de son zamanların en çok atıfta
bulunulan örneğini vermişlerdir. Yazarlar deneklere aşağıdaki soruyu sormuşlardır (Tversky
ve Kahneman, 1981: 453):
“Şöyle bir örnek düşünelim; alışılmamış ve 600 kişiyi öldürmesi beklenen bir hastalık
salgını var. Bu hastalıkla mücadele etmek için iki alternatif program önerilmiştir.
Programların olası sonuçları hakkındaki doğru bilimsel tahminler su şekildedir: A Programı
kabul edilirse 200 kişi kurtarılacaktır. B Programı kabul edilirse 600 kişinin kurtulacağına
dair üçte bir olasılık ve hiç kimsenin kurtulmayacağına dair üçte iki olasılık bulunmaktadır.
Bu iki programdan hangisini tercih ederdiniz?”
Kahneman'ın ele aldığı örnek ve ortaya koyduğu deney sonuçları aşağıda verilmekte;
152 kişilik bir öğrenci grubunun önüne, 600 farazi hasta hakkında seçmeleri için iki
tercih verilmiş:
B)

Tümüne X ilacını verilirse 200 kişi kesinlikle kurtulacak

C)
Tümüne Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle (1/3) hepsi kurtulacak ve üçte iki
ihtimalle (2/3) hiç kimse kurtulmayacak

Sonuç: Öğrencilerin %72'si X ilacını seçmiş.
Takip eden deneyde 155 kişilik diğer bir öğrenci grubunun önüne, 600 farazi hasta
hakkında seçmeleri için iki tercih verilmiş (aynı seçim farklı bir formasyonla verilmiş):
D)

Tümüne X ilacını verilirse 400 kişi kesinlikle ölecek
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E)
Tümüne Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle (1/3) hiç kimse ölmeyecek ve 2/3
ihtimalle de 600 kişi ölecek.

Sonuç: Öğrencilerin sadece %22'si X ilacını seçmiş!
Sonuçlar şöyle gerçekleşmiş bu deneyin sonucunda: birinci grubun 72 % lik kısmı
{A,B} arasından A’yı seçmiş. yüzde yirmi sekizi (%28) ise B programını seçmiştir. İkinci
grubun 22 %’lik kısmı {C,D} arasından C’yi seçmiş. Mantıksal olarak A ve C seçenekleri ile
B ve D seçenekleri birbirlerinin aynısıdır ama buna rağmen insanların çoğu, çok farklı bir
seçim yapmışlar sonuçlardan anladığımız kadarıyla.
Bu deneyde deneklerin yüzde yetmiş ikisi (% 72) A programını; Bir sonraki deneyde
anlatılan senaryo aynı durumda uygulanmak üzere aynı seçenekler olarak önerilmiş, fakat
kurtarılacak olası canlar bakımından değil de olası ölümler bakımından çerçevelenmiştir: “C
Programı kabul edilirse 400 kişi ölecektir. D Programı kabul edilirse üçte bir olasılıkla kimse
ölmeyecek ve üçte iki olasılıkla 600 kişi ölecektir”. Çerçeveleme sonucunda tercih oranları
tersine çevrilmiştir. C Programı yüzde yirmi iki (% 22) ile tercih edilmiştir -ikizi olan A
programı yüzde yetmiş iki (% 72) ile seçilmişti-, D programı yüzde yetmiş sekiz (% 78)
oranında tercih edilmiştir -benzeri olan B Programı sadece yüzde yirmi sekizde (% 28)
kalmıştı- (Tversky ve Kahneman, 1981).
Bu örnek göstermektedir ki insanların önüne koyduğunuz şeyler aynı şeyler olsa bile
karşılaştırıldığı alternatifler göz önüne alındığında ve sunumlar farklı olduğunda insanların
tercihleri değişebiliyor. Yani ilk sunumda riskten kaçış yönü tahrik edilip kazanç üzerinde
vurgu yapılıyor. İkincisinde ise risk alma tahrik edilip kaybetme noktası vurgulanıyor. Bu
sadece bir örnek ama bundan anlaşıldığı gibi sunuş şekli insanların aynı şeyler üzerinde farklı
kararlar vermesini sağlayabiliyor. Bu, reklamın insanlar üzerindeki etkisine yardımcı bir kanıt
olarak düşünülebilir. İşte bu basit deney dahi, insanların karar mekanizmalarında rasyonel
düşünmediğini, en azından kesin kayıp ya da kesin kazançların seçimleri temelinden
etkilediğini ortaya koyuyor. Bu örnekte canlı bir biçimde görüldüğü gibi çerçeveleme;
insanların çoğunun bir problemin farkına varıp varmayacaklarını ve onu nasıl anlayıp
hatırlayacaklarını ayrıca ona karsı girişilecek hareketin değerlendirilip tercih edileceğini
belirlemektedir. Bu nedenle çerçeveleme düşüncesi, çerçevelerin alıcı kitlelerinin büyük
bölümü üzerinde ortak bir etkiye sahip olduğunu, ama yine de hepsi üzerinde evrensel bir
etkiye sahip olmadığını göstermektedir (Lewin ve ark., 1998).
Kahneman ve Tversky’nin deneyleri çerçevelerin anlatılan bir gerçekliğin belli
yönlerini seçip bunlara dikkat çektiğini, bunun mantıksal bir sonucu olarak da çerçevelerin
aynı anda dikkati gerçekliğin diğer yönlerinden uzaklaştırdığını göstermektedir. Çoğu
çerçeveler verdikleri kadar es geçtikleri ile de tanımlanır ve olası problem tanımlarının,
açıklamalarının, değerlendirmelerinin ve önerilerinin es geçilmesi, izleyicinin
yönlendirilmesinde bunların verilmesi kadar hayati olabilmektedir (Kühberger, 1993).
Yargıda bulunma ve Karar verma konuları ile ilgilenen araştırmacıların çalışmaları,
ekonomi dünyasını; beklenti teorisi (prospect theory) ve bu teoriyle ilişkili olan kayıptan
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kaçınma davranışı (loss aversion) ve çerçeveleme etkisi (framing effect) gibi çarpıcı olgularla
tanıştırdı. Tüm bu olgular, insanın, ekonomik yaşama özgü belirsizlik ve risk durumunda,
Karar verma mekanizması ile ilgili, geleneksel ekonomi yaklaşımı tarafından öngörülememiş
olan unsurlar. Örneğin, ekonomik olasılıklar hakkında fikir yürütürken yahut karar verirken,
safi rasyonaliteden veya "engin" bilgilerimizden değil, bilinçsiz bir biçimde, sezgisellerden,
yani zihinsel kısa yollardan faydalanıyoruz. Ancak bu zihinsel kısa yollar, pek çok kez
gerçeği değil, bizim öznel deneyimlerimizi yansıtıyor ve yanılgıya düşmüş oluyoruz. Beklenti
teorisi ise aldığımız kararları etkileyen başka faktörleri açıklıyor; insanların olası kayıp ve
kazançları nasıl değerlendirdiklerine ve neye göre karar verdiklerine ışık tutuyor. Mesela, söz
konusu araştırmacılar, insanlar için kayıptan kaçınmanın, kazanç sağlamaktan çok daha
öncelikli olduğunu göstermişlerdir; kaybı önlemenin, kazanç elde etmekten yaklaşık iki kat
daha önemli olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalara göre bir teklifin nasıl sunulduğu da kararımız
üzerinde büyük rol oynayan diğer bir unsurdur. Çerçeveleme etkisi olarak adlandırılan bu
olguya göre, aynı ekonomik seçeneğin farklı formlarda sunulması, alternatifleri başlı başına
farklı içerikler olarak algılamamıza ve birini diğerine tercih etmemize sebep olabilmektedir.
Geleneksel teorilerin açıklayamadığı, davranışsal ekonomi tarafından ortaya koyulan bir
başka unsur da sahip olma etkisidir. Çalışmalar, bir nesneye sahip olduktan sonra o nesnenin
maddi değerini, önceki değerine göre daha yüksek bir miktar olarak biçtiğimize işaret
etmektedir.

6.3.3.Algılama ve Yargı Sürecini İyileştirmek
Bahsedilen etkileri yok etmek veya kurtulmak mümkün mü? Neredeyse imkânsız.
Bunlar insan zihinsel mekanizmalarının bir parçası ve gereğidir. En büyük tehlikeleri ise, bizi
körleştirmesi, mevcut tüm olasılıkları fark etmemizi engellemesi (özellikle de kötü,
beklenmedik ama gerçekleşmesi mümkün olaylar) ve gerçekleri olduklarından farklı
algılamamıza yol açmasıdır. Ama etkilerini azaltmak için yapabileceğimiz bir kaç şey mevcut.
Bize veya beklentilerimize ters düsen noktaların da olduğunun bilincinde olmak ve zor olsa
da bu noktalara dikkat etmeye çalışmak. Kendimizi veya bir başkasını “Şeytanın Avukatı”
yapmak, Kendimize sürekli soru sormak; Bu konuda karar vermeden önce beklentilerim var
mıydı? Eğer bu beklentilerim olmasaydı farklı düşünür müydüm? Beklemediğim ve benim
hoşuma gitmeyen noktalar nelerdi? Benimle aynı fikri paylaşmayan ve farklı beklentileri olan
insanlarla görüştüm mü?
Hafızanın rekonstrüktif yapısının dezavantajlarını azaltmanın en iyi yolu; Düzenli ve
sürekli kayıt ve not tutmak. Bir olay konusunda hatırladıklarımıza kesin olarak güvenmeyip
tuttuğumuz not ve kayıtlardan teyit etmek. Bir olayın olma olasılığını, istediğimiz sonuçları
elde etme olasılığını değerlendirirken oluşabilecek Davranış eğilimleri azaltmanın yolları.
Çok iyi kayıt tutmak Yargı oluşturmadan bu kayıtlara dönüp gözden geçirmek. Objektif
kriterler kullanmaya özen göstermek. Tüm noktaları hesaba katmaya çalışmak. Kullandığımız
çıpalara karsı bilinçli ve dikkatli olmak.
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Uygulamalar
1) 30 mühendis ve 70 avukatın olduğu bir grupta bir kişilik testi yapılır. “Ahmet bey
45 yasında, evli ve üç çocukludur. Genellikle tutucu, dikkatli ve hırslıdır. Politika ve sosyal
konulara çok az ilgi gösterir ve hobileri marangozluk, yelken ve de bulmaca çözmedir”.
Ahmet beyin mühendis olma olasılığı nedir?
Cevap: Tversky ve Kahneman (1973) bu çalışmaya katılan insanların çoğunun gerçek
olasılık olan %30’dan çok daha yüksek değerler verdiklerini gözlemler. Katılanlar gerçek
olasılığı (%30) gözardı ederek, konuyla ilgisi olmayan açıklamanın kafalarındaki mühendis
stereotipine benzerliğiyle karar verirler.
2) Bir araştırmada deneklere aşağıdaki karar problemleri sunulmuş ve her iki karar
probleminde bir tane seçeneği seçmeleri istenmiştir.
Karar (i): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
Kesin olarak 250$ kazanmayı mı?
%25 ihtimalle 1000$ kazanmayı, %75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı?
Karar (ii): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
Kesin olarak 750$ kaybetmeyi mi?
%75 ihtimalle 1000$ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kayıp etmemeyi mi?
Karar (i) için %84 A seçeneği, %16 B seçeneği seçilirken;
Karar (ii) için %13 A seçeneği, %87 B seçeneği seçilmiştir.
Bu sonuçların niçin bu şekilde oluştuğunu açıklayınız?
Cevap: Bu sonuçlar kişilerin kayıplara ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir.
Kişiler iki kazanma seçeneği arasında seçim yaparken riskten kaçınma eğiliminde olurken,
kayıpları arasında seçim yaparken risk arayışına girerler.
Karar (i)’de B seçeneği kesin olarak kazanılabilecek 250$’ın kaybı olarak
algılandığından, A seçeneği tercih edilmekte iken; seçiciler Karar (ii)’de fazladan 250$ kaybı
göz önüne alarak riske girmektedirler, çünkü 750$ kayıp onları risk almaya ve bir ihtimal de
olsa kazanmaya yöneltmiştir.
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Uygulama Soruları
1)

İnsan Hafızasının Yapısı nasıldır?

2)

Bilgiler hafızada nasıl tutulur?

3)

Bunu anlamak için nasıl bir deney yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Karar vermeyi etkileyen davranışsal faktörler üzerinde duruldu. İnsanları
kısa yolları kullanırken düşmüş oldukları hatalar ve bunların nedenleri kritik edildi. Bugüne
kadar yapılan çalışmalarda, karar vericilerin gösterebileceği çeşitli davranış eğilimleri
saptanmıştır. Temsil sorunu, bireylerin gözlemledikleri örneklemden yola çıkarak bütün
hakkında yüzeysel yargılara varmalarını ifade eder. Bu eğilimi gösteren bireyler, yatırım
yaparken derinlemesine araştırma yapmak yerine, geçmişte tecrübe ettikleri olaylara takılıp bu
doğrultuda karar verirler.
Aşırı özgüven, bireylerin kendi yeteneklerine ve değerlendirmelerine aşırı derecede
güvenip kendilerini ortalamanın üstünde görmeleriyle ilgilidir. Bu tip yatırımcılar, genelde sık
sık işlem yapan yatırımcılardır. İşlem yapmalarının arkasında nesnel bir nedenden çok
sezgisel nedenler vardır.
Çıpalama, bireylerin kararlarını verirken alakalı veya alakasız bir noktaya
odaklanmalarıdır. Odaklandıkları bu noktanın konuyla hiçbir bağı olmadığı durumlar
gözlemlenmiştir. Temel analizdeki bant kavramı çıpalama eğilimiyle açıklanabilmektedir.
Belirsizlikten kaçınmak, insanların olasılıkları kestiremedikleri durumlarda herhangi
bir Karar vermekten çekindiklerini ifade etmektedir.
Zarardan kaçınmak, bireylerin aynı miktardaki zarara, kârdan daha fazla duyarlı
olduklarını söylemektedir. Bu eğilim insanların zararlarını realize etmekte gösterdikleri tutucu
davranışın arkasındaki neden olarak görülebilir.
Bütün bu bulgular, insanların karar mekanizmalarının nasıl çalıştığına yönelik bilgi
vermektedir. Bireyler kararlarını verirken duygularından etkilenmekte, bilgi ve becerilerinin
ise sınırları bulunmaktadır. Bu bulgular, eğitim kapsamında bireylere aktarılabilir. Eğitimle
farkındalığı artan bireyin, hata yapma olasılığı azalacaktır. Bu durum profesyoneller tarafında
da önemlidir. Çünkü profesyonellerin hizmet verdikleri yatırımcıları tam anlamıyla tanımaları
gerekmektedir. Ancak bu sayede doğru tavsiyeyi ve yönlendirmeyi yapabileceklerdir.
Dolayısıyla, kendi karar mekanizmalarını tanımaları da hatalarını minimize etmelerinde
faydalı olacaktır.
Özet olarak, karar verme durumunda bir seçimin yapılabilmesi için bazı ipuçları
kullanılmakta eğer hiçbir ipucu yoksa sadece tahmin yoluna gidilmektedir. Diğer bir deyişle,
rasyonel kararlar optimizasyon sağladıkları için mükemmeldirler fakat gerçekleşmeleri
zordur, kestirme yollar ise bütün sınırlılıklarına rağmen organizma açısından tatmin edicidir
ve hiçbir verinin kullanılmadığı tahmin yolu ise en kötü karar verme seçeneğidir. Benzer
biçimde rasyonel olarak tanımlanabilecek modeller sadece matematiksel olanlar değildir,
matematikten daha önemlisi uyumdur. Todorov (1977) çevreyle uyum içerisinde olan her
davranış rasyoneldir görüşünü savunmaktadır.
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Bölüm Soruları
“Ayşe hanım, 32 yasında, bekar, dışa dönük ve çok zekidir. Üniversitede felsefe
1.
okumuştur. Öğrenciyken sosyal adalet ve ayrımcılık konularıyla çok ilgilenmiş ve gösterilere
katılmıştır.”

I.

Ayşe hanım lisede öğretmendir.

II. Ayşe hanım bir bankada memur olarak çalışmakta ve feminist hareketlere
katılmaktadır.
III.

Ayşe hanım bir kitapçıda çalışmakta ve yoga dersleri almaktadır.

IV.

Ayşe hanım bir bankada memur olarak çalışmaktadır.

V.

Ayşe hanım kadın haklarını koruma derneği üyesidir.

Bu cümleleri doğru olma şanslarına göre sıralayın.
Tversky ve Kahneman bu soruyu sordukları kişilerden %89’unun 2. maddeyi 4.
maddeden daha üst sıraya koyduklarını gözlemlediler. 2. madde zihindeki imaja daha benzer
olduğu için, daha genel ve geçerli olabilecek 4.maddeye tercih edilmiştir. Bunun nedeni ne
olabilir?
A)

Gerçek olasılıkları gözardı etmek

B)

Şans faktörünün yanlış algılanması

C)

Birleşme Davranış eğilimi

D)

Temsil Önyargısı

E)

Hatırlama kolaylığı

2.
Tanıkların polis dosyalarında gördükleri bir fotoğraftaki zanlıyı, daha sonrasında
suç mahallinde gördüklerini hatırlamaları (aslında orada olmamasına rağmen) çokça
karşılaşılmış olaylardandır. Bu durum ne ile açıklanır?
A)

Sezgiseller

B)

Davranış eğilimleri

C)

Karar çerçeveleri

D)

İnsan Hafızasının Yapısı

E)

Bağlam ve Algı
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3.
Dünyayı gözlemliyoruz, ama gözlemlediğimiz şeylerden sadece kendi görmek
istediğimize uygun olan şeyleri görüyoruz, diğer hepsini ihmal ediyoruz. Bu durum ne ile
olarak ifade edilir?
A)

Aşırı Özgüven

B)

Algıda Seçicilik

C)

Davranış Eğilimleri

D)

Çıpalama

E)

Kayıptan Kaçınma

4.

30 mühendis ve 70 avukatın olduğu bir grupta bir kişilik testi yapılır.

“Ahmet bey 45 yasında, evli ve üç çocukludur. Genellikle tutucu, dikkatli ve hırslıdır.
Politika ve sosyal konulara çok az ilgi gösterir ve hobileri marangozluk, yelken ve de bulmaca
çözmedir”. Ahmet beyin mühendis olma olasılığı nedir? Tversky ve Kahneman bu çalışmaya
katılan insanların çoğunun gerçek olasılık olan %30’dan çok daha yüksek değerler
verdiklerini gözlemler. Bunun nedeni nedir?
A)

Gerçek olasılıkları gözardı etmek

B)

Şans faktörünün yanlış algılanması

C)

Birleşme Davranış eğilimi

D)

Temsil Önyargısı

E)

Hatırlama kolaylığı

Cevaplar
1-c, 2-d,3-b,4-a
5.
Günlük hayatta daha çok sorunları beynimizde oluşturduğumuz “kısa yollar”
(heuristic) kullanarak çözebiliyoruz. Bunlarında her zaman doğru olduğu söylenemez. Doğru(
) Yanlış( )
6.

Çıpalama etkisini hayatta hangi kararlarımızda kullanırız örnekler veriniz

7.

Sol beyin hangi işlevleri yerine getirir?

8.

İnsanlar zarar durumlarda niçin riskli seçeneğe yönelirler?

9.

Algıda seçiciliğin olumlu yönleri nelerdir?

10.

Markette peynirin üzerine % 90 yağlı mı yoksa % 10 yağsızmı yazarsınız?
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7. KARAR MODELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. KARAR MODELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
7.1. Kararların Sonuçlarının Belirlilik Dereceleri
7.2. Karar Vermenin Yapısındaki Nesnellik
7.3. Belirsizlik Altında Karar Verme
7.3.1. İyimserlik Kriteri
7.3.2. Maximin
7.3.3. Hervicz Kriteri:
7.3.4. Pişmanlık Kriteri
7.3.5. Laplace Kriteri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Karar Modellerinin Sınıflandırılması neye göre yapılmalı?

2.

Kararların sonuçlarının belirlilik derecesi nasıl belirlenir?

3.

Karar problemleri kaç sınıfta toplanır?

4.

Belirsizlik altında karar vermede temel kriterler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Karar
problemlerini Anlatım,
sınıflandırabilir
Soru-Cevap,
Kararların
belirlemede
belirleyebilir

sonuçlarını
Tartışma,
kriterler
Alıştırma ve Uygulama,
Örnek Olay,
Belirsizlik
durumlarında
nasıl
karar
verileceğini Bireysel Çalışma,
öğrenmiş olur.
Problem
Çözme,
Proje
Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Karar Modellerinin Sınıflandırılması

•

Kararların Sonuçlarının Belirlilik Dereceleri Belirsizlik Altında Karar Verme
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Giriş
Geleneksel karar teorisine göre, karar verme problemleri belirsizlik, risk ve belirlilik
durumlarından birine ait olacak şekilde sınıflandırılarak modellenirler. Belirsizlik, olgunun
karmaşıklığı, çok yönlülüğü ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmasıyla ilgilidir. Belirsizlik
durumunda, bir kararı izleyen çıktıların gerçekleşme olasılıkları belirli değildir. Belirsizlik
durumunda alınacak kararın daha önceden hiç karşılaşılmaması ve bu konuda bilgi
bulunamaması halidir. Yeni yatırım kararının verilmesi, yeni üretim ve faaliyet alanlarına
girme, yabancı şirketlerle ortaklık yapma, kapsamlı bir reklam kampanyasına girişme gibi
konular sonuçların tam olarak bilinemeyeceği karar örnekleridir.
Aslında böylesi tümü ile belirsiz bir ortama, gerçek hayatta ender rastlanılır. Örneğin
konu ile ilgili yöneticilerin ön yargılarına dayanılarak bu olasılıklar kestirilebilir. Böylesi bir
durumda ise risk altında karar verme problemi ortaya çıkar. Ayrıca, geçmiş dönemlerin
kayıtlarına dayanılarak da, çıktıların olasılıkları tanımlanabilir. Risk durumu, alternatiflerin
getireceği beklenen sonuçlar hakkında kesin bir bilgiye sahip olunmadığı durumdur. Bu
bölgede karar vericiler ek bilgi ve araştırmalara gereksinim duyarlar. Bazen araştırmalara
rağmen elde edilen bilgiler tatmin edici olmayabilir. Tüm gerçeklerin bilindiği varsayımı
halinde ise belirlilik durumunda karar verme söz konusu olur. Belirlilik şartları benzeri
deneyimlerin daha önce yaşanmış olmasıyla ilgilidir. Karar vericiler yabancı olmadıkları
problemlerle karşılaştıklarında bu problemlerin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirecekleri
alternatiflerin ne gibi bir sonuç vereceği konusunda fikir sahibidirler. Gerçekte, böylesi bir
belirlilik de oldukça ender görülür. Burada şunu belirtmekte fayda var. Her ne kadar kararlar
bir sınıfa aitmiş gibi görülse de, bazı kararların birden çok sınıfa girebileceği gözardı
edilmemeli.
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7. KARAR MODELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Herhangi bir karar probleminde epistemolojik açıdan kesinlik, risk ve belirsizlik
olmak üzere üç durumdan bahsedilir. Kesinlik durumunda (Belirlilik Altında Karar Verme)
kararla ilgili tüm seçenekler, bu seçeneklerin sonuçlarını belirleyecek değişkenlerin değeri ve
aralarındaki ilişkiler tam olarak bilinmektedir. Karar probleminin kesinlik koşullarında
çözümü, amaç fonksiyonun minimize ve maksimize olmasına göre kolaylıkla çözümlenir.
Belirlilik altında gruplanan bir karar probleminde alternatifler bilinmekte, alternatiflerin
oluştuğu koşullar bilinmekte ve sonuçlar da kesin olarak belirlenebilmektedir. Belirlilik, karar
vericinin her bir alternatifin tüm sonuçlarını bilmesi halidir. Bu nedenle alternatifleri
karşılaştırmak kolaydır. Ancak, her bir alternatif seçim için direkt olarak karşılaştırılamayan
birçok nitelikle ifade edildiğinde belirlilik altında karar verme de zorlaşır. Bu tür problemler
Analitik Hiyerarşi Yöntemi gibi yöntemlerle çözülebilir. AHP yöntemi çok ölçütlü karar
verme bölümünde ele alınmaktadır.
Risk altında karar vermede, bağımlı değişkenlerin tamamı bilinmekle birlikte, bağımlı
değişkenlerin ve aralarındaki ilişkilerin değeri olasılığa bağlıdır. Risk altında sınıflanan bir
karar problemi için seçenekler bellidir. Ancak seçeneklerin sonuçları hakkında olasılıklar söz
konusudur. Her alternatif için ortaya çıkan ödemeler genellikle belli olasılık dağılımları ile
ifade edilir. Diğer taraftan olaylara ait olasılıklar objektif ve sübjektif olasılık şeklinde iki
şekilde belirlenir.
Belirsizlik durumunda ise, bağımlı değişkenlerin tamamı bilinmemekte ya da bağımsız
değişkenlerden en az birinin değeri tanımlanamamaktadır.

7.1. Kararların Sonuçlarının Belirlilik Dereceleri
Karar problemlerini sınıflandırma hem seçeneklerin hem de sonuçlarının belirlilik
veya bilinirlik derecelerine göre yapılmaktadır. Kararların sonuçları hakkındaki belirlilik
dereceleri aşağıda Tablo 1 de özetlenmektedir.
Tablo 1 Karar Problemlerinin Sınıflandırılması
Belirlilik altında
Karar problemi
Risk Altında
Karar Problemi
Belirsizlik Altında
Karar Problemi

Alternatif-1
Alternatif-2
Alternatif-3
Alternatif-1
Alternatif-2
Alternatif-3
Alternatif-1
Alternatif-2
Alternatif-3
Alternatif- N

%100
%100
%100
%70
%20
%10
%100
Bilinmemekte
Bilinmemekte
Bilinmemekte
Bilinmemekte

Sonuç 1
Sonuç 2
Sonuç 3
Sonuç 1
Sonuç 2
Sonuç 3

Alternatifler bilinmekte, alternatiflerin
oluştuğu koşullar bilinmekte, sonuçlar da
belirlidir.
Alternatifler
ve
ilgili
koşullar
bilinmemekte, fakat sonuçlar olasılıklara
dayalı olarak tahmin edilebilmektedir.

Sonuç 1
Alternatifler, alternatiflerin sayısı, ilgili
Sonuç 2 koşullar ve olasılıklar açık bir şekilde
bilinmemektedir.
Sonuç 3
Sonuç N
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Karar teorisi, bu gruplandırmalar kapsamındaki karar problemleri için karar vericiye
çeşitli niteliklerin veya alternatiflerin sonuçları arasında nesnel seçim yapabilmesi için
mantıksal ağırlıkları belirleyebilmesine değişik araçlarla yardım etmektedir. Karar modelleri
esas itibariyle tam bilginin yani eksiksiz bilgilerin mevcut olduğu kabul edilerek formüle
edilmişler ve çözülmüşlerdir. Problemle ilgili bütün bilgiler bilinmektedir. Dolayısıyla karar
vericiye düşen görev söz konusu problemin mevcut veriler ışığında Yöneylem Araştırması
yöntemlerinden herhangi birisine göre uygun modelini kurup yine bilinen çözüm teknikleri
yardımıyla bu modelin çözülmesidir. Sonuçta yöneticilere, o problemle ilgili isabetli kararlar
verebilecekleri uygun ve açık çözümler sunulabilmesidir. Böyle durumlarda problemle ilgili
veriler daha öncede belirtildiği gibi karar verici tarafından bilinmektedir. Mesela bir ürün
karışımı probleminde lineer model kurulurken birim başına kâr, yani j.inci mamulün birim
kârının yani cj’nin sabit bir değer olduğu kabul edilir. Eğer xj, j.inci mamul için üretim
seviyesini temsil eden bir karar değişkeni ise j’inci mamulün toplam kâra katkısı cjxj’dir.
Ancak bu değer xj’nin bilinen bir değeri için sabittir. Herhangi bir problem hakkında kısmi ya
da yetersiz bilgilerin mevcut olması halinde ise karşımıza iki çeşit karar verme durumu çıkar.
Bunlardan birisi risk altında karar verme, diğeri belirsizlik altında karar verme olarak
adlandırılır. (Taha, 2000)]
Risk ve Belirsizlik Kavramları; Birden fazla seçenek arasında tercih yapma sorunu
olarak karar verme, geleceğe yönelik bir eylemdir. Geleceğin bugünden kesin olarak
öngörülemiyor olması ise risk ve belirsizlik kavramlarını ortaya çıkarır. Risk ve belirsizlik
kavramları içerdikleri anlamın nitelikleri açısından farklılık gösterir. Risk sözcüğü olumsuz
bir anlam taşırken, riski de kapsayan belirsizlik olumlu ya da olumsuz bir anlam içermez.
Belirsizlik, gelecekte karşılaşılabilecek koşullar ve durumlar tanımlanabildiği ve olasılıkları
hesaplanabildiği ölçüde riske dönüşmektedir. Risk kavramını bir iktisadi kaybın oluşmasına
ilişkin olarak belirsizlik ya da istenilmeyen bir olayın meydana gelme belirsizliği olarak
tanımlanabilir. Yani iktisadi anlamı ile “risk, ölçülebilir bir belirsizliği ifade eder.”
Risk altında kararlarda belirsizlik derecesi, bir olasılık yoğunluk fonksiyonu cinsinden
ifade edilir. Buna karşılık ikinci grupta yani belirsizlik altında kararlarda olasılık yoğunluk
fonksiyonu da mevcut değildir. Yani problem hakkında çok daha az bilgi söz konusudur.
Başka bir deyişle veri mevcudiyeti açısından bakıldığında belirlilik ve belirsizlik durumları
iki uç durumu temsil ederler. Bunların ikisi arasında ise risk durumu söz konusudur.
Risk ve belirsizlik durumlarını açıklamak için yukarıda söz konusu edilen ürün
karışımı problemini tekrar göz önüne alalım. Risk şartlarında cj kârı artık sabit bir değer
değildir. Bunun yerine kesin nümerik değeri bilinmeyen fakat f(cj) şeklindeki bir olasılık
yoğunluk fonksiyonu cinsinden ifade edilebilen bir rasgele değişkendir. Bu sebepten kendisi
ile herhangi bir olasılık ifadesi irtibatlandırılmamış olarak cj hakkında konuşacak bir anlam
taşımaz. j’inci değişkenin kâr katkısı cjxj ve bu durumda xj’nin bilinen bir değeri için gerçek
değeri bilinmeyen bir rassal değişkendir.
Belirsizlik altında ise, olasılık yoğunluk fonksiyonu f(cj) ya bilinmemektedir veya
belirlenememektedir. Gerçekten de bundan dolayı problem hakkında tamamen veri eksikliğini
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ifade etmez. Mesela karar verici cj’nin cj1, cj2, cj3 gibi üç değerden birine eşit olacağı
hakkında kısmi bir bilgiye sahip olmuş olabilir. Bununla beraber bu üç değere uygun
olasılıklar vermeyeceği için durum belirsizlik altında karar verme olarak değerlendirilir.
Verinin ihmal derecesi doğrudan doğruya bir problemin nasıl modellendiği ve çözüldüğü ile
ilgilidir.
Bu modellerin hiçbiri kararların ve sistemin karar vericiyi alt etmeye ya da yenmeye
uğraştığı bir ortamda verileceğini kabul etmez. Örneğin bir kimse yağmurun yağıp
yağmayacağına dayanan bir karar vermek durumundaysa, bu kimse tabiatın kendisi ile
uğraşan bir rakip olduğunu kabul etmez. Belirsizlik altında kararlarda iki veya daha fazla
rakibin birbiri ile zıt durumda çalıştıkları, her rakibin diğerinin kaybı pahasına kazanmaya
uğraştığı çeşitli rekabet durumları mevcuttur. Bu durumlar belirlilik altında karar vermeden
karar vericinin akıllı bir rakibe karşı çalıştığını gerçeğinden ötürü ayrıcalık gösterir. Bu tip
karar problemler oyun teorisi kapsamındadır.

7.2. Karar Vermenin Yapısındaki Nesnellik
Karar verme gücü kişiye has bir niteliktir. Problem çözmeye bir kişinin yaklaşımı
kendi karakterini veya kurumun liderinin kişisel karakterini yansıtır. Bazı şahıs veya
kuruluşlar belirsizlik hakkında çok toleranslıdırlar ve planlamaları için tam bir karar
vermeden önce gelecek gelişmelerin nasıl olacağını öngörmeye çalışırlar. Günümüzde karar
vericiler genellikle optimum kararlardan ziyade kabul edilebilir düzeyde karar verme
eğilimlidirler. Geniş ölçüde kararların yapısında nesnellik (objektiflik) yoktur, özneldir
(subjektiftir), yani kişiye özeldir. Karar analizinde kullanılabilecek teknikler önemli derecede
kısıtlamalara sahiptir. Büyük projelerde kararlar, genellikle karar vericinin kendi tercihini,
dolayısıyla fayda fonksiyonunu yansıtırlar.

7.3. Belirsizlik Altında Karar Verme
Gelecekteki olaylara ihtimal atamanın söz konusu olmadığı karar durumları, belirsizlik
altında karar verme olarak adlandırılır. Bazen verilecek bir karar durumunda geleceğe ait
olaylar için ihtimaller belirlemek uygun olmayabilir ya da imkânsız olabilir. Bazen elimizde
ihtimalleri geliştirebilen anlamlı veriler yoktur. Çoğunlukla da geleceğin hoş olmadığının
kanıtlandığı durumlarda karar verici kişisel bir ihtimal atamada isteksiz davranır.
Belirsizlik altında karar vermede bir veya birden fazla alternatifi bir seri mümkün
sonuçlara götüreceğinin bilindiği fakat sonuçların olasılıklarının bilinmediği veya bir anlam
taşımadığı varsayılır. O halde yapılacak ilk iş hangi sonuçların oluşacağını kestirmeye
çalışmaktır. Belirsizlik durumlarda karar vericilerinin bir süre bekleyerek, durumun
belirginleşmesini ve ek bilgi araştırarak problemin kendi zihinlerinde aydınlığa kavuşmasını
sağlamaları en doğru harekettir. Belirsizlik, zaman kazanılarak bilinçli çabalarla yenilir.
Burada belirsizlik altında ve herhangi bir olasılık dağılımının olmadığı kabulü altında
herhangi bir karar verilmesi için kullanılan bazı kriterlerden söz edilecektir.
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−

İyimserlik (maksimaks) kriteri

−

Kötümserlik (maksimin) kriteri (wald)

−

Uzlaşma kriteri (hurwicz)

−

Pişmanlık kriteri (savage)

−

Laplace (eşolasılık) kriteri

Bu kriterler arasındaki en önemli fark, çekimser veya tutucu bir karar vericinin, hüküm
süren belirsizlik şartlarıyla ilgilenmede nasıl davranacağı veya ne derece çekimser ya da
kararlı olduğu hususiyle ortaya çıkar.
Karar vericinin değişen durumu yani durumun belirsizliği ile ortaya çıkan morali ve
havası uygun bir kriterin seçilmesinde önemli bir faktör olabilir. Bu kriterde karar vericinin
karşısında akıllı bir rakibe sahip olmadığı kabul edilir. Bu durumda sadece tabiatın bir rakip
olduğu söylenir ve yani akıllı bir rakibin seçtiği durumlar mevcut olabilir. Böyle durumlarda
rakibin çıkarları karar vericinin çıkarıyla çatışır. Örneğin bir savaşta karşı karşıya gelen
ordular akıllı rakipleri temsil eder. Bu yeni elemanın ortaya çıkması, uygun bir kriter
seçilmesinde özel düzeltmeler gerektirir. Daha sonra ele alacağımız oyun teorisi bu durumda
ortaya çıkan problemleri halletmeye uygundur. Belirsizlik altında kararların verilmesinde
kullanılan bilgiler ekseriya satırları, muhtemel hareket tarzlarını yani verilecek kararlar veya
yapılacak girişimleri temsil eder ve sütunları da sistemin muhtemel gelecekteki durumlarını
temsil eder bir matris formunda özetlenir. Bu matrise “değerlendirme matrisi” ya da “karar
matrisi” denir (Tablo 1).
Mesela bir firmanın işçilerinin greviyle karşı karşıya olduğunu kabul edelim. Grevin
süresine bağlı olarak, üretim yapılamayacağından dolayı belirli bir mal için bir stok
seviyesinin belirlenmesi gerekebilir. Sistemin gelecekle ilgili durumları yani sütunlar, grevin
muhtemel süresiyle temsil edilirler (1 aylık 3 aylık vb) ve hareket tarzları veya kararlar olarak
ifade edilen gerekli stok seviyesi satırlarla temsil edilirler. Burada bir hareket tarzının
muhtemel bir karar olduğunu belirtmekte fayda var. Her hareket tarzıyla ve her gelecek
durumla ilgili olarak, bilinen veya verilen bir gelecek durumun meydana geleceği zaman
böyle bir girişimde bulunmadan kaynaklanan kazancı veya kaybı değerlendiren bir sonuç
mevcuttur. Bu sebeple eğer ai i. hareket tarzını (i=1.......m) ve qj j.’ ci gelecek durumu
gösterirse (j=1.......n), o zaman D(ai, qj), bu ikisine karşı gelen sonucu temsil edecektir. Genel
olarak D(ai,qj) ai ve qj’ nin sürekli bir fonksiyonu olabilir. Kesikli durumlar altında, bu bilgi
aşağıdaki matrisle gösterildiği şekilde tanzim edilebilir. Bu gösteriliş biçimi, belirsizlik
altında kararlar için kriterlerin geliştirilmesinde bir esas olacaktır.
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Tablo 2. Değerlendirme Tablosu
Durumlar
Alternatifler

q1

a1

a1

...

qn

D(a1, q1) D(a1, q2)

...

D(a1, qn)

a2

D(a2, q1) D(a2q2)

...

D(a2, qn)

a3

D(a3, q1) D(a3q2)

...

D(a3, qn)

.

.

...

.

.

.

...

.

.

.

...

.

...

D(am, qn)

an

q2

D(an, q1) D(an, q2)

q1

qn
q1

a2
qn

D(a1, q1)

D(a1, qn)
D(a2, q1)

D(a2, qn)

am
q1

D(an, q1)

qn

D(am, qn)

Şekil
1.
Değerlendirme
Tablosundaki Bilgilerin Karar Ağacı Biçimi

7.3.1. İyimserlik Kriteri
Metod maksimaks karar kuralı olarak ta bilinir Bu kriter tümüyle iyimser davranış
yapısına sahip bir karar vericiyi tanımlamaya çalışır. İyimser bir karar verici büyük ödüller
kazanmak için risk alarak bu isteğini yerine getirmeye çalışır. Maksimaks karar kuralı
değerlendirme tablosunda önce her bir satırdaki en büyük değeri belireler. Daha sonra da
bunlar arasından en büyük değere sahip olan seçenek seçilir. Bu bahsedilen kazanç (kar)
matrisi için geçerlidir. Kayıp matrisinde de Minimim karar kuralı uygulanır. Yani her bir
satırın minimum yani en küçük değeri belirlenir. Bunlar arasından da en küçük olanı seçilir.
Kritik yapılırken bu metodun rasyonel olmadığı söylenir. Çünkü değerlendirme
tablosundaki mevcut bilginin çoğu gözardı edilmektedir. Örneğin üçe üçlük bir matristen
oluşan değerlendirme tablosundaki 9 değerden yalnızca 3’ü kullanılır. Yüzde olarak eldeki
mevcut bilginin % 67 si devre dışı bırakılır. İyimserlik Kriterinin kazanç matrisi için
formulasyon aşağıdaki gibidir;
I k = maks {maks{Di j}} = maks{I i }
m

n

m

i =1

j =1

i =1

7.3.2. Maximin
Maksimin Kriterleri, Ward kriteri adıyla da bilinir. Maksimin kriterine göre karar
verici Alternatiflerden minimum ödemeyi maksimize edeni seçer. Bu kriterde karar verici,
şartların daima kötülüğe çalıştığı varsayımından hareketle hangi seçeneği seçerse seçsin
şartların daima o seçenek için en kötüsünün ortaya çıkacağını düşünür. Dolayısıyla, karar
verici meydana gelebilecek en kötü olayı bekler. Bu kritere göre seçilecek en iyi seçenek
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ödemelerin en büyüğünü veya minimumların maksimumunu (kötülerin en iyisini) veren
seçenek olacaktır.
Riskten kaçan bir davranış tarzını sergiler. Bu kriterin tutuculuğu ve karamsarlığı onun
en zayıf tarafıdır. Sadece en kötü değerler göz önüne alındığı için diğer getiriler dikakte
alınmamaktadır. Bu nedenle rasyonel bir seçim yapılamamaktadır.
Kazanç matrisinin sözkonusu olduğu bir durumda, aşağıdaki formüle göre önce her bir
satırın en kötü değeri belirlenmekte. Daha sonrada bunların arasından en iyi değere sahip
seçenek seçilmektedir.
K k = maks {min{Di j}} = maks{K i }
m

n

m

i =1

j =1

i =1

Bu kritere göre karar verici Alternatiflerden minimum, ödemeyi maksimize edeni
seçer.

7.3.3. Hervicz Kriteri
Yukarıda anlatılan kurallar uç noktalarda olduğundan dolayı çoğu karar verici
tarafından sakıncalı bulunur. Bu kriter en iyimserden en kötümsere doğru değişen
davranışların bir sentezini sağlar. Bu kriter, maksimak kriterinin iyimserliği ile maksimin
kriterinin karamsarlığı arasında bir uzlaşık çözüm bulmaya yönelik bir kriterdir. Hervicz
kriteri aşırı kötümserlik ve aşırı iyimserlik arasında bir denge sağlar. Hurwicz kuralının
kapsadığı iyimserlikle kötümserlik arasındaki uzlaşma karar vericinin iyimserlik indeksini α,
seçmesine izin verir. α=0 olduğunda karar verici kötümserdir. α=1 olduğunda ise iyimserdir.
Bunun için kriter yukarıdaki iki şansı α ve 1 - α değerleriyle değerlendirir. Bunun için 0 ≤ α ≤
1 arasında iyimserlik katsayı kullanılması önerilir. α’ nın değeri, karar vericinin kötümserlik
veya iyimserliğe doğru meyline göre seçilir. Bir yönde veya diğer yönde kuvvetli bir
hissedişin eksikliği halinde α=1/2 değerinde farklı bir çözümdür.
Kazanç için aşağıdaki formüle göre en büyük değeri veren seçenek ya da hareket tarzı
m

seçilir.

maks{α [maks Dij ] + (1 − α )[min Dij ]}
i =1

j

j

Aşırı uçlara olan bağlılığı ortadan kaldıramamıştır. Bunun yanında α değerlerinin
seçimi de karar verici için ayrı bir sıkıntı oluşturmaktadır.

7.3.4. Pişmanlık Kriteri
Bazı kaynaklarda Kaçırılan Fırsat kriteri ya da Regret Kriteri olarak ta
isimlendirilmektedir. Karar vericinin üzülmesine yol açan gerçek sonuçla, kararındaki sonuç
arasındaki farkı esas alır. Bu halde karar verici “Bilseydim bu seçeneği değil diğerini
seçerdim.” pişmanlığını duyar. Genel olarak pişmanlık miktarı, gerçek ödeme olarak elde
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edilenle, ortaya çıkacak şart bilinse idi elde edilecek ödeme arasındaki farkla ölçülür. Bu
kritere göre çözüme gidilirken özetle şu aşamalardan geçilir:
− Karar matrisi pişmanlık matrisi haline dönüştürülür.
− Her bir seçenek için maksimum pişmanlık değerleri bulunur.
− İçlerinden en az pişmanlık değerini veren seçenek seçilir.
− Pişmanlık matrisinde, her kolonun vereceği en büyük ödemeye göre diğer
ödemeler arasındaki farklar bulunur ve her kolon için bu işlem tekrarlanır.
Pişmanlık kriteri bu hususu yeni bir kayıp matrisi teşkil ederek daha aydınlatmaktadır.
D(ai, qj), r(ai, qj) ile değiştirilmektedir. Bu D(ai, qj) ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
Değerlendirme tablosu kazanç değerleri ise pişmanlık matrisi aşağıdaki formulasyon
kullanılarak oluşturulur.

r (ai , q j ) = maks a k {D(a k , q j )} − D(ai , q j )
Kayıp değerleri için ise aşağıdaki formül kullanılır.

r (ai , q j ) = D(ai , q j ) − min a k {D(a k , q j )}
Bunun anlamı ise r(ai, qj)’ nin qj sütunundaki en iyi seçim ile aynı kolondaki V(ai, qj)’
nin değerlerinin farklı olmasıdır. Gerçekte r(ai, qj) verilen bir qj gelecek duruma tekabül eden
en iyi durumu bunun sonucu olarak karar vericinin pişmanlığının gösterilişidir. Bu r(ai, qj)
fonksiyonuna pişmanlık matrisi denir.

7.3.5. Laplace Kriteri
Laplace kriteri Eşolasılık kriteri olarak da bilinir. Bu kriterin temelini, ”Çeşitli
şartların meydana gelme ihtimalleri bilinmiyorsa, her birine aynı olasılık değeri atanmalıdır”
İlkesi oluşturur. Burada izlenen yol şudur: Karar matrisinde, her bir hareket tarzı için eş
ihtimallere göre ağırlıklı ortalama değerleri hesaplanır. Bunların içerisinden de büyük
beklenen ağırlıklı ortalama değerini veren seçenek seçilir. Burada ilgisiz bir olasılığın sisteme
katılmasıyla sonuç tümüyle değişebilir.
Bu kriter yetersiz sebep prensibi diye adlandırılan bir prensibe dayanan q1, q2, .. ........,
qn’ nin meydana gelmesiyle ilgili olasılıklar bilinmediğinden olasılıkların farklı farklı
olacakları sonucunu çıkaracak şekilde yeterli bilgiye sahip olamayız. Zira böyle olmasaydı bu
olasılıkları belirleyebilirdik ve o zamanda durum problem artık belirsizlik altında karar
olmazdı. Bu sebeple başka türlü olduğuna inanmak için yetersiz sebep yüzünden, q1, q2, ....,
qn durumlarının hepsi aynı şartlarda meydana geldiğinde yani bunların her birinin meydana
gelme şansı eşittir. Bu sebeple, bu sonuç ortaya çıkarılınca, söz konusu problem risk altında
198

karar problemine dönüştürülür. Burada ise en büyük beklenen geliri veren ai hareket tarzını
seçmek arzu edilen sonuçtur. Yani aşağıdaki ifadeyle ai* hareket tarzını seçeriz.
maks ai {1 n∑ D(a i , q j )}
i =1

Burada 1/n, qj’ nin meydana gelme olasılığıdır. (j=1, 2, ......, n)
Bu kriterleri tanıdıktan sonra karar vericinin önüne birde hangi kriteri seçeceği konusu
çıkmaktadır. Aşağıdaki örneklerde görülmektedirki her bir kriter için farklı hareket tarzları
önerilmektedir. Burada her bir kriterin üstün ve zayıf yönleri vardır. Bu kriterlerin tümünü
göz önüne almanın yararı karar vericinin kendi gerçek amacını ve riske karşı tutumunu
algılamasını sağlamaktır Bu da karar verme mekanizmasının temelinde yatan esas faydadır.
Örnek
Bu örnek, önceki kısımda risk altında karar verme konusunda incelenen bilgisayar
firmasına ait bilgileri belirsizlik altında karar vermek için nasıl kullanılacağını göstermektedir
ve karar matrisi aşağıda verilmektedir.
Tablo 3. Karar Değerlendirme Matrisi
GELECEK DURUMLAR

C1

C2

C1 + C2

A1

100.000

100.000

400.000

A2

-200.000

150.000

600.000

0

200.000

500.000

100.000

300.000

200.000

Alternatifler
A4

A3

Laplace Kriteri
Farz edelim ki bilgisayar firması olabilecek durumlar olan C1, C2 ve C1+C2
ihalelerinin olasılıklarlarını tayin etmekte isteksiz görünüyor. Bu olasılıkların yokluğunda,
tabi olarak her mümkün durumun oluşması bir diğerinin oluşması kadar muhtemel olduğu
düşünülebilir. Bu sanının mantığı doğada oluşması bir diğer durumdan daha olası bir durum
olmaması kaidesidir. Bu durum Laplace ilkesi olarak ya da doğanın farksız olduğunu farz
eden felsefede yetersiz sonuç ilkesi olarak adlandırılır. Kısaca her bir durum eşit olasılıkla
olabilecktir.
Laplace ilkesi altında doğada bir olayın oluşum ihtimali 1/n ile bulunur, burada n
mümkün gelecek durum sayısıdır. En iyi alternatifi seçmek için her birinin aritmetik
ortalamasını hesaplamak gerekir. Tablo 1’in karar matrisi için bu aşağıda hesaplanmıştır ve
tablo 7’de görülmektedir. Alternatif A3 maksimum karı 233.000 TL olarak gösterdiği için A3
alternatifi seçilmelidir.
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Tablo 4 Ortalama Kar Hesabı ( 1000 TL)
Alternatif

Ortalama ödeme

A1

( 100+ 100+ 400)/3= 200

A2

( -200+ 150+ 600) /3=183

A3

( 0+ 200+ 500) /3= 233 *

A4

( 100+ 300+ 200) /3= 200

Maksimin ve Maksimaks Kriterleri
Maksimin kuralının kapsadığı kötümserlik nedeniyle uygulamaların mümkün en kötü
çıktıların en iyisini garanti eden alternatifi seçer. Eğer Dij i’nci alternatif ve j’nci durumun
ödeme durumunu gösteriyorsa bu durumda istenen hesaplama Max{minDij} ile
yapılmaktadır.
Tablo 6’deki karar matrisinde tanımlanan karar durumunu göz önüne alalım.
Maksimin kuralının uygulaması seçilen her satırın minimum değerine ihtiyaç duyar. Sonra
maksimum değer bunlarda tanımlanır ve bunu üretecek olan alternatif ile ilişkilendirilir. Bu
prosedür Tablo 8’de gösteriliyor. Hem A1’in hem de A4 alternatiflerinin seçimi firmaya
gelecekte en azından 100.000 TL’lık bir karı garanti eder.
Tablo 5 Maksimaks Kuralına Göre Kazançlar
Dij
Alternatif Min
j
A1
100 *
A2
-200
A3
0
A4
100 *
Maksimaks kuralının iyimserliği maksimin kuralının kötümserliği arasında keskin
farklar vardır. Uygulaması mümkün en iyi çıktıların en iyisini garanti eden alternatifi
seçecektir. Önce olduğu gibi Dij i’nci alternatif ve j’nci durumdaki ödeme, istenen hesaplama
ise; max{max Dij } ’dir. Tablo 1’deki karar durumunu yeniden ele alalım. Maksimaks kuralının
i

j

uygulaması seçilen her satırdaki maksimum değere ihtiyaç duyar. Sonra maksimum değer
bunlardan tanımlanır ve bunu üreten alternatifle ilişkilendirilir. Bu prosedür tablo 9 da
gösterilmiştir. A2 alternatif inin seçimi işaretlenmiştir. Bu yüzden karar verici 600.000 TL
‘lık bir kar alabilir.
Maksimin kuralını seçen bir karar verici yalnızca her alternatifin en kötü oluşum
ihtimallerini göz önüne alır ve mümkün en kötü çıktının en iyisini bulan alternatifi seçer.
A1’in seçildiği örnekte firma en azından 100.000 TL ’ lık bir kar almayı garanti etmiştir fakat
400.000 TL’ dan daha yüksek bir kar alamadı.
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Tablo 6. Maksimaks kuralının karları(x 1000 TL)
Alternati
A1
A2
A3
A4

max Dij
j

400 TL
600 TL
500 TL
300 TL

Veya eğer A4 seçilmiş olsaydı firma 300.000 TL’dan daha yüksek bir kar
alamayacaktı. Tam tersi olsaydı iyimser maksimaks kuralını seçen firma yalnızca her
alternatif için istenen en yüksek kar kaidesini seçerdi, binaenaleyh, A2 seçildiği örnekte
600.000 TL’lık kar arayan firma 200.000 TL ‘lık bir kayıp ihtimali ile karşılaşır.
Hurwicz Kriteri
Örnek olarak tablo 5’deki ödeme matrisini α=0.2 için ele alalım istenen hesaplamalar
Tablo 10’da gösterilmiştir. Bu kritere göre alternatif A1 firma tarafından en uygun seçenek
olarak seçilir.
Tablo 7. α=0.2 Değeri için Hurwicz Kuralı (x1000 TL)
Alternati
A1
A2
A3
A4

α [max Dij ] + (1 − α )[min Dij ]
j

j

0.2( 400)+0.8( 100)= 160 TL
0.2( 600)+0.8( -200)= -40 TL
0.2( 500)+0.8( 0)= 100 TL
0.2(300)+0.8( 100)= 140 TL

α=0 olduğunda Hurwicz kuralı maksimin kuralıyla aynı sonuçları verir, ve α=1’de de
maksimaks kuralıyla aynıdır. Burada α=0 durumunu şöyle gösterebiliriz.

max{0[max Dij ] + (1 − 0)[min Dij ]} = max[min Dij ]
i

j

j

j

i

,

α=1 için ise

max{1[max Dij ] + (1 − 1)[min Dij ]} = max[max Dij ]
i

j

j

i

j

.

Bu yüzden maksimin kuralı ve maksimaks kuralı Hurwicz kuralının özel durumlarıdır.
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Pişmanlık Kriteri
Tablo 8. Yukarıdaki örnek karar matrisi için pişmanlık matrisi aşağıdaki gibi olacaktır:
Durumlar

Regret Kriteri

Alt.

C1

C2

C1 + C2

için seçim

A1

100.000-100.000=0

300.000-100.000=200.000

600.000-400.000=200.000

200.000

A2

100.000-(-200.000)= 300.000

300.000-150.000=1500.000

600.000-600.000= 0

300.000

A3

100.000-0=100.000

300.000-200.000=100.000

600.000-500.000=100.000

100.000

A4

100.000-100.000=0

300.000-300.000=0

600.000-200.000=400.000

400.000

Burada her bir seçenek için en kötü pişmanlık (maksimum değer) bulunur.
A1 = 200.000,

A2 = 300.000, A3 = 100.000 A4 = 400.000

Bu maksimum pişmanlıkların arasından minimumu veren seçenek seçilir. Burada bu
seçenek A3 olmaktadır. Kısacası kriterin esasını, maksimum kaybı minimize etmek oluşturur.
Kararların Karşılaştırılması:
Risk altında karar verme durumunda uygulanan karar kriterinde olduğu gibi,
belirsizlik altında karar verme durumunda da iyi bir kriterin olmayışı açıktır. Karar verme
karar verici alınan karar kriterine bağlıdır. Bu bölüm örnekleri için seçilen alternatifler şu
şekildedir.
Laplace kriteri: A3
Maximin kriteri: A1 veya A4
Maximax kriteri: A2
Hurwicz kriteri (∝ = 0,2) : A1
Pişmanlık Kriteri: A3
Beş karar kuralı tarafından tavsiye edilen seçimlerin incelenmesiyle, her birinin kendi
değerine sahip olduğu görülür. Verilen bir karar durumunda, bir çok faktör karar vericinin bir
kuralı seçimini etkileyebilir. Karar vericinin kararsızlık yönündeki davranışı (iyimser veya
kötümser) ve kişinin fayda fonksiyonu, kriter seçiminde önemli etkenlerdir. Bu yüzden,
verilen bir karar durumunda, özel bir karar kuralının seçimini kişisel yargılar oluşturmalıdır.
Örnek
Bu örnekte Emlak alım analizi yapılmaktadır. Yeni üniversite kurulacak bir şehirde
arazi fiyatlarında değişmeler olabilecektir. Bir yatırımcı için A ve B bölgesi ile ilgili karar
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vermede kullanacağı değerlendirme matrisi (kazançlar-getiri) aşağıdaki şekilde olduğuna göre
bu yatırımcı hangi kararı vermelidir.
Tablo 9. Mevcut Arsa Fiyatları
Yerleşim Bölgesi

A

B

18

12

Üniversitenin bu bölgeye kurulması durumunda bölgedeki
31
arsaların gelecekteki olası fiyatlar

23

Üniversite bu bölgeye kurulmaması durumunda bölgedeki
6
arsaların gelecekteki olası fiyatları

4

Şu anki mevcut fiyatlar

Tablo 10 Ödemeler tablosu

Seçenekler

Üniversitenin
Üniversitenin A ya yapılması yapılması

A dan alınması

31-18=13

6-18=-12

B den alınması

4-12=-8

23-12=11

A ve B her ikisinden alınması 31+4-18-12=5

23+6-18-12=-1

Hiç birinden alınmaması

0

0

B

ye

Tablo 11. Maksimaks karar kuralı
Seçenekler

A ya yapılması B ye yapılması Mak

A dan alınması

13

-12

13

B den alınması

-8

11

11

A ve B her ikisinden alınması

5

-1

5

Hiç birinden alınmaması

0

0

0

<--maximum
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Tablo 12. Makimin karar kuralı
Seçenekler

A’ya yapılması B’ye yapılması Min

A’dan alınması

13

-12

-12

B den alınması

-8

11

-8

A ve B her ikisinden alınması 5

-1

-1

Hiç birinden alınmaması

0

0

0

<--maximum

Tablo 13. Pişmanlık karar kuralı
Seçenekler

A’ya yapılması B’ye yapılması Mak

A’dan alınması

0

23

23

B’den alınması

21

0

21

A ve B her ikisinden alınması 8

12

12

Hiç birinden alınmaması

11

13

13

<--minimum

Tablo 14. Beklenen Değer karar kuralı
Seçenekler

A ya yapılması B ye yapılması Mak

A dan alınması

13

-12

0,5

B den alınması

-8

11

1,5

A ve B her ikisinden alınması 5

-1

2

Hiç birinden alınmaması

0

0

0

Olasılık

0,50

0,50

<--maximum

Topluca sonuçlar;
Maksimaks karar kuralı: A’dan alınması
Makimin karar kuralı: Hiç birinden alınmaması
Pişmanlık karar kuralı: A ve B her ikisinden alınması
Beklenen Değer karar kuralı: A ve B her ikisinden alınması
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Uygulamalar
Maliyet Örneği
Bir tatil yeri işletmecisi, bayramlardan birisi esnasında müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere stoklanması gerekli maddelerin seviyelenmesi ile ilgili bir karar vermek
zorundadır. Müşterilerin kesin sayısı bilinmemektedir. Şu 4 kategoriden birinde olması
umulmaktadır. 200, 250, 300, 350, müşteri, bu sebeple, eğer müşteri sayısı i kategorisine
düşüyorsa i seviyesi ideal olarak düşünülmek üzere 4 seviyede mal stoklanması tavsiye
edilmektedir. İdeal seviyelerden sapma ilave maliyete mal olmakta çünkü ekstra mallar boş
yere stoklanmakta veya talep karşılanmamaktadır.
Aşağıdaki tablo bu maliyetleri 1000$ olarak vermektedir.
Müşteri Kategorisi

Stok miktarı

θ1

θ2

θ3

θ4

a1

5

10

18

25

a2

8

7

8

23

a3

21

18

12

21

a4

30

22

19

15

Laplace kriteri θ1, θ2, θ3, θ4 aynı şahıslarda aynı olasılıklara sahip olduğunu kabul
edelim. Bu sebeple ilgili olasılıklar şöyle verilir.
P{θ=θj}=1/4, j=1, 2, 3, 4 ve a1, a2, a3, a4 hareket tarzları için beklenen maliyetler;
E(a1)= 1/4 (5+10+18+25) = 14, 5
E(a2)= 1/4 (8+7+8+23) = 11, 5 *
E(a3)= 1/4(21+18+12+21) = 18
E(a4)= 1/4(30+22+19+15)= 21.4
Bu duruma göre Laplace kriteri kabul edildiğinde en iyi envanter seviyesi a2 hareket
tarzıyla belirlenir. Yani, 250 müşteri için stoklama yapmak uygun olur.
Maximin (Minimax)
Maksimin kriterine göre karar verici seçeneklerden minimum ödemeyi maksimize
edeni seçer. Bu kriterde karar verici, şartların daima kötülüğe çalıştığı varsayımından
hareketle hangi seçeneği seçerse seçsin şartların daima o seçenek için en kötüsünün ortaya
çıkacağını düşünür. Dolayısıyla, karar verici meydana gelebilecek en kötü olayı bekler. Bu
kritere göre seçilecek en iyi seçenek ödemelerin en büyüğünü veya minimumların
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maksimumunu (kötülerin en iyisini) veren seçenek olacaktır. İlgili hesaplamalar aşağıdaki
matriste özetlenmiştir. Matriste görüldüğü gibi minimax kriterinde uygun karar a3 kriteri
olmaktadır.

V(ai, θj)

θ1

θ2

θ3

θ4

max θj {V(ai, θj)}

a1

5

10

18

25

25

a2

8

7

8

23

23

a3

21

18

12

21

21 *

(maksimumların

a4

30

22

19

15

30

minimumu)

Yukarıda, 4. Sınıf müşterilerin mümkün olmadığı kabul edilirse minimax kriterine
göre en iyi hareket tarzını belirleyiniz.(Cevap: a2)
Pişmanlık Kriteri (Savage Kriteri)
Karar vericinin üzülmesine yol açan gerçek sonuçla, kararındaki sonuç arasındaki
farkı esas alır. Bu halde karar verici “Bilseydim bu seçeneği değil diğerini seçerdim.”
pişmanlığını duyar. Genel olarak pişmanlık miktarı, gerçek ödeme olarak elde edilenle, ortaya
çıkacak şart bilinse idi elde edilecek ödeme arasındaki farkla ölçülür. İlk örneği göz önüne
alalım. Verilen matris maliyetleri göstermektedir. Bu sebeple aynı probleme bu kriteri
uygulamak için yeni bir matris yani pişmanlık matrisi bulmamız gerekir. Aşağıda verilen
pişmanlık matrisi 1, 2, 3, 4. sütun ve kolonlardır. 5, 7, 8, 15 değerlerinin çıkarılmasıyla elde
edilir.

r(ai, θj)

θ1

θ2

θ3

θ4

max θi {r (ai, θj) }

a1

0

3

10

10

10

a2

3

0

0

8

8

a3

16

11

4

6

16

a4

25

15

11

0

25

* Minimax değeri

Her ne kadar aynı minimax kriteri en iyi hareket tarzını (a2’ yi) belirlemek için
kullanılırsa da r(ai, θj)’ nin kullanılması daha önceki örnekte farklı bir çözüm vermiştir.
Hervicz Kriteri:
Bu kriter en iyimserden en kötümsere kadar değişen davranışların bir sahasını
gösteririr. Hervicz kriteri aşırı kötümserlik ve aşırı iyimserlik altında bir denge sağlar. Bunun
için kriter yukarıdaki iki şansı α ve 1 - α değerleriyle değerlendirir. 0 ≤ α ≤ 1 yani, eğer V(ai,
θj) geliri veya karı gösterirse aşağıdaki sonucu veren hareket tarzı seçilir.
Max { α Max V(ai, θj) + (1-α) Min V(ai, θj) }
206

V(ai, qj)’ nin maliyeti temsil etmesinde kriter aşağıdaki sonucu veren hareket tarzını
seçer.
Min {α Min V(ai, θj) + (1-α) Max V(ai, θj) }
α parametresi, optimistik indeksi olarak bilinir. α=1 olunca kriter çok optimistiktir,
α=0 olunca kriter çok kötümserdir. α’ nın (0, 1) arasındaki bir değeri, karar vericinin
kötümserlik veya iyimserliğe doğru meyline göre seçilir. Bir yönde veya diğer yönde kuvvetli
bir hissedişin eksikliği halinde α=1/2 değerinde farklı bir çözümdür. Örneğe Hervicz kriteri
uygulandığında ve α=1/2 alındığında aşağıdaki sonuç elde edilir. Gerekli hesaplamalar
tabloda gösterilmektedir. En iyi hareket tarzı a1 veya a2 ile verilebilir.
Min
V(ai, θj)

α Min (ai, θj) + Max

Max
V(ai, θj)

V(ai, θj)

5

25

15

* minimum

7

23

15

*

12

21

16, 5

15

30

22, 5

Soruyu α=0, 75 olduğunda çözünüz.(Cevap: a1 karar tarzı uygundur ve min değeri 10’ dur.)

207

Uygulama Soruları
Ödemeler tablosu aşağıda verilen tablo değerlerini (kazanç) kullanarak aşağıdaki
kriterlere göre cevaplandırınız.

Olasılık

0,1

0,3

0,4

0,2

Durumlar
Seçenekler

1

2

3

4

A

0

-50

-100

-150

B

-40

35

-15

-65

C

-80

-5

70

20

D

-120

-45

30

105

a)

Beklenen değer karar kuralı

b)

Laplace karar kuralı

c)

Makimin karar kuralı

d)

Pişmanlık karar kuralı
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, karar problemlerinin nasıl nasıflandırıldığını öğrendik. Ayrıca belirsizlik
altında karar verme prooblemlei üzerinde durduk. Belirsizlik bir “sorunla ilgili değişkenler
hakkında kısıtlı bilgiye sahip olmak” biçiminde tanımlanabilir ve karar verme
uygulamalarında sıkça rastlanmaktadır. Belirsizlik durumlarında karar verici; sorunun yapısı,
ne zaman ve nasıl çözülmesi gerektiği ya da çözmek için herhangi bir girişimin gerekip
gerekmediği konusunda kesin bir bilgiye sahip değildir. Çözüme ulaşmak için kullanılacak
yöntemler ve alternatif yollar hakkında bilgili, tecrübeli değildir veya bilgisi, tecrübesi
kısıtlıdır. Seçilecek alternatiflerin sonuçları ve dış etmenlerin bu alternatif yollar üzerindeki
etkileri hakkındaki bilgi kısıtlıdır. Belirsizlik karar verici için şu durumlarda söz konusudur:
−

Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek

−

Çevredeki neden-sonuç ilişkilerinden haberdar olmamak

−

Çevre üzerindeki kontrol yetersizliği

−
göstermesi

Karar biriminin dengesiz ve/veya istikrarsız bir çevre içerisinde faaliyet
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar verme kriterlerinden biri

a)

İyimserlik (maksimaks) kriteri

b)

Kötümserlik (maksimin) kriteri [Wald]

c)

Uzlaşma kriteri [Hurwicz]

d)

Beklenen değer kriteri(Expected value)

e)

Pişmanlık (minimaks) kriteri [Savage]

2)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar vermenin özelliklerinden

a) Karar verici sonuçların tayininde olasılıklardan yararlanır.
b) Gelecekte ortaya çıkabilecek olası sonuçların olasılıkları bilinmemektedir.
c) İlgili parametreler bilinen değerlerdir.
d) Belli parametreler olasılıklı sonuçlara sahiptir.
e) Yukarıdakilerin hiç biri
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar verme kriterlerinden biri

a) Beklenen değer
b) Maksimin
c) Maksimaks
d) Pişmanlık
e) Laplace
4)
ilgilidir?

Fırsat kaybı veya pişmanlık olarak adlandırılan ifade aşağıdakilerden hangisi ile

a) Minimaks pişmanlık (regret)
b) Maksimaks
c) Maksimin
d) Beklenen parasal değer
e) Laplace
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5)
Her alternatif için ortalama ödentinin belirlenerek en yüksek ortalamaya sahip
alternatifin seçildiği yaklaşım hangisidir?
a) Minimin
b) Maksimin
c) Maksimaks
d) Minimaks pişmanlık (regret)
e) Laplace
Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)a, 5)e
6)

problemleriniEğerKararlarınPişmanlık kriterinin temel espirisi nedir?

7)
Belirsizlikle karşılaştığınız kararlarınızda en çok hangi kriteri kullanmak size
daha uygundur?
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8. RİSK ALTINDA KARAR VERME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Risk Altında Karar Vermede Kullanılan Başlıca Karar Ölçütleri
8.1.1. Beklenen Değer Kriteri
8.1.2. Beklenen Fırsat Kaybı Kriteri
8.1.3. Bilinen Hırs Seviyesi Kriteri
8.1.4. En Olası Olay Kriteri
8.1.5. Tam Bilginin Beklenen Değeri
8.2. Karar Ağacı
8.2.1. Çok Kademeli Karar Analizi
8.3. Karar Vermede Bayes Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hangi durumda karar problemi risk altında karara dönüşür?

2.

Risk nasıl ölçülür?

3.

Tam Bilginin Beklenen Değeri nasıl hesaplanır?

4.

Beklenen Değer Kriterinin formülü nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Risk altında karar vermeyi Anlatım,
bilir.
Soru-Cevap,
Riskin nasıl ele alınacağını
Tartışma,
bilir.
Alıştırma ve Uygulama,
Riskli durumları analiz Örnek Olay,
edebilir.
Bireysel Çalışma,
Karar
Ağaçlarını
Problem Çözme,
kullanabilir.
Bayes yaklaşımını bilir

Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Risk altında karar verme

•

Karar ağacı

•

Beklenen değer kriteri
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Giriş
Risk altında sınıflanan bir karar problemi için seçenekler bellidir. Ancak seçeneklerin
sonuçları hakkında olasılıklar söz konusudur. Her alternatif için ortaya çıkan ödemeler
genellikle belli olasılık dağılımları ile ifade edilir. Risk altında karar verirken ortaya çıkacak
sonuçlar ve bunların olasılıkları birlikte değerlendirilerek karar verilmeye çalışılır. Bu
nedenle, risk altında karar vermede genellikle, beklenen karı maksimize etme veya beklenen
kaybı minimize etme temel alınarak, alternatiflerin karşılaştırılmasında, beklenen değer kriter
yaygın olarak kullanılır.
Risk ile mücadele edilirken en çok başvurulan kaynak risk analiz yöntemleridir. Bu
yöntemler sayesinde riskler bilimsel olarak analiz edilmiş ve teknik veriler elde edilmiş olur.
Risk analizi, stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak
anlaşılması sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Bir başka deyişle, ilgi duyulan değişkene ilişkin
kestirim, olasılık dağılımı biçiminde ortaya konur. Olasılık dağılımını elde etmekte iki çözüm
yöntemi vardır: İlk yöntem analitik yöntem olup, bu yöntemle belirlenen yapısal modele göre
bireysel kestirimler (Örneğin, satışlar ve maliyetlerin olasılık dağılımları) matematiksel olarak
birleştirilerek net şimdiki değer gibi son değişkenin olasılık dağılımına ilişkin parametreler
elde edilir. İkinci yöntem Monte-Carlo simulasyon yöntemi olup, bu yöntemle yapısal bir
modele dayanarak bir dizi denklem oluşturup, net şimdiki değer gibi son değişkenin olasılık
dağılımına ilişkin parametreler elde edilir. Burada dağılımların matematiksel olarak
birleştirilmesi söz konusu değildir. Kuşkusuz her iki yöntemde de tüm girdilerin olasılık
dağılımları olarak modele alınması zorunlu değildir. Duyarlılık analizi sonucunda duyarlı
olduğu belirlenen değişkenler, modele reel değişken olarak alınır.
Risk analizi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde geniş bir kabul görmüştür. Risk
analizi yatırım kararlarında kullanılabileceği gibi, tüm karar sorunlarını çevreleyen verilerin
incelenmesinde kullanılabilir. Muhasebe ve finans yazımında yatırımları değerlendirmek için
kullanılan geri ödeme dönemi, muhasebe verim oranı, iç verim oranı, net şimdiki değer
ölçütler, risk analizinde de geçerli, uygulanabilir ölçütlerdir. Kuşkusuz bu ölçütler olasılık
dağılımları biçiminde ortaya konacaktır.
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8. RİSK ALTINDA KARAR VERME
Riskin sözlük anlamı olarak gelecekte arzu edilmeyen bir olay veya etkisinin ortaya
çıkma olasılığıdır. Genel anlamda ise risk bir olayın beklenenden farklı gelişme olasılığıdır.
Bir karar sırasında risk söz konusu ise elde edilebilen en doğru bilgi ile seçim yapmalıdır,
çünkü ne kadar doğru bir bilgiye sahip olabilirsek çıkacak olan sonucu da o derece yakından
tahmin etmiş oluruz yani risk de o derece azaltmış oluruz. Peki tam olarak sonucunu
bilemediğimiz gelir veya beklentiler arasında tercih yapmak gerektiğinde ve elimizde sadece
bu olaylarla ilgili olarak kesin değişkenler varsa nasıl tercih yaparız? Burada kesin
değişkenler; Mümkün çıktıların hepsi ve her çıktının meydana gelme olasılığıdır.
Mümkün çıktıların hepsi; Seçim sonucunda elde edeceğimizi tahmin etimiz mümkün
çıktıların hepsinin değerleridir. Risk söz konusu ise en fazla ne kadar, en az ne kadar çıktı
olacağıdır. Tabi ki çıktılar sadece en fazla veya en az değil durumun şartlarına göre bunların
arasında da değişebilmektedir. Bu değişkenlikte seçim yapabilmemizin ikinci basamağını
oluşturuyor.
Her çıktının meydana gelme olasılığı; Bir önceki seçenekte belirlediğimiz mümkün
çıktıların hangi olasılıklarla medyana geleceğidir. Beklenen gelir belli riskler taşıyor ise
bunun sonuçlarının hangi aralıkta nasıl dağıldığını bilemek gerekir, aksi taktirde mümkün
çıktıların bilinmesi pek faydalı olmayacaktır. Nasıl dağıldı ise mümkün çıktıların meydana
gelme olasılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Olasılık bir olayın meydana gelme ihtimalidir.
Bizim konumuz ile ilgili olarak ise mümkün çıktılarının her birinin meydana gelme
ihtimallerine olasılık diyoruz. Risk altında sonucu tam olarak bilemememize karşın
olasılıklarını çeşitli şekillerde hesaplayabilmekteyiz. Olasılık risk için çok önemlidir, çünkü
çıktının mümkün değerini olasılık ile hesaplamaktayız. Böylelikle karar verme sürecinde
elimizde somut veriler olmuşmuş olur.
Aşağıda çeşitli karar ortamlarında kullanılan analiz yöntemleri incelenmiştir.

8.1. Risk Altında Karar Vermede Kullanılan Başlıca Karar Ölçütleri
Risk altında karar verme problemlerinde kullanılan temel kriterler aşağıda
listelenmektedir;
1.

Beklenen Değer kriteri

2.

Beklenen Fırsat Kaybı Kriteri

3.

Bilinen Hırs Seviyesi Kriteri

4.

En Olası Olay Kriteri

5.

Tam Bilginin Beklenen Değeri

6.

Beklenen Fayda Kriteri (Fayda Teorisi)
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8.1.1. Beklenen Değer Kriteri
Bir seçim sonucunda elde edeceğimizi düşündüğümüz değere beklenen değer diyoruz.
Eğer seçim sonucunda elde edilen değer kesin değil de çeşitli sebeplerden dolayı değişik
değer çıkma olasılığı var ise diğer bir ifade ile her gerçekleşme olasılıklarına karşı gelen ayrı
değerler varsa beklenen değer bütün mümkün çıktıların değer veya neticelerinin ağırlıklı
ortalamalarından etkilenilerek hesaplanır. Bunun için her bir çıktı ağırlık olarak kullanılır.
Sonuçta çıkan beklenen değerin merkez trendi, değer ya da neticelerin ortalamasıdır.
Örnek;
Bir firma petrol sondajı işi ile uğraşmaktadır ve borsada hisseleri satılmaktadır. Hisse
fiyatları firmanın sondajlardaki başarısına göre değişmektedir. Bu firma yeni bir yatırım
yapmadan önce araştırma yapmış ve şu iki mümkün sonuçlar bulmuştur.
1.

Başarılı – Hisse değerleri 30 TL/birim den 50 TL/birim

2.

Başarısız– Hisse değerleri 30 TL/birim den 10 TL/birim

Şeklinde başarılı ya da başarısız olma durumuna göre borsadaki hisse değerlerinin
böyle değişeceği tahmin edilmektedir. Elimizde ki eskiden gerçekleşmiş olaylara bakarak
başarılı olma olasılığı ¼ ve başarısızlık olasılığının ¾ olduğu bilinmektedir. Bu verilere göre
beklenen değeri (E(X)) hesaplayacak olursak;
E(X) = Pr(Başarı)( 50 TL/adet ) + Pr(Başarısızlık)(10 TL /adet)
E(X) = ¼ (50 TL /adet) + ¾ (10 TL /adet)
E(X) = 20 TL /adet
Beklenen değer kriteri, beklenen karın maksimize edilmesini veya beklenen maliyetin
minimize edilmesini bulmaya çalışır. Her alternatiften doğacak kar ya da maliyet belirli
olasılıklarla ele alınır. Beklenen değerin hesaplanması; mümkün çıktıların X1, X2, X3, …, Xn
şeklinde değişik sonuçlara sahip olduğunu farz ettiğimizde ve bu mümkün sonuçların
gerçekleşme olasılıkları Pr1, Pr2, Pr3, …, Prn değerlerini alıyor ise, beklenen değer söyle
hesaplanabilir; E(X) = Pr1*X1 + Pr2*X2 + … + Prn*Xn
Genel olarak Olayların gerçekleşme olasılıkları P(qj) iken j.inci olay için i.inci
alternatifin çıktı değeri Dij ise i.inci seçeneğin beklenen değeri aşağıdaki şekilde formüle
edilebilir;
BD(ai ) = ∑ j P(q j )Dij

Ağırlıklı satır ortalaması en büyük olan seçenek seçilir
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OLAYLAR
Yüksek
Talep

Düşük Talep

Olasılıklar

%60

%40

BD

Büyük fabrika kurma

200

-180

48

Küçük fabrika kurma

100

-20

52

0

0

0

SEÇENEKLER

Yatırım yapmama

Bu ölçütün uygulamasında izlenen aşamalar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar:
1.
Her bir stratejiye ilişkin sonuçların (parasal ya da fayda birimi cinsinden)
değerleri ile ilişkin oldukları olasılıklar ile çarpımları toplamının bulunması.
2.
Beklenen değerler içinde en büyüğünün belirlenerek, bu değere ilişkin stratejinin
en iyi karar olarak seçimi şeklinde belirtilebilir.
Beklenen kazanç ölçütünün uygulanmasında, kararların uzun dönemdeki kazançlara
göre şekillendiği bilinmelidir. Önemli olan bir başka nokta ise hesaplanan beklenen kazançlar
içinde ikisinin ya da daha çoğunun birbirlerine eşit olması durumudur. Bu durumda sorun,
birbirine eşit olan beklenen değerlere ilişkin dağılımların dağılma ölçüsü olarak,
varyanslarının ya da standart sapmalarının hesaplanması ile çözümlenir. Bulunacak varyans
ya da standart sapma değerleri içinde en küçük olanı, o dağılımın ortalama dolaylarında
toplandığını açıklar. Böylece, hesaplanan beklenen değerin, ilişkin olduğu dağılımı en iyi
biçimde açıkladığı ortaya çıkar. Bu nedenle, varyans ya da standart sapması en küçük olan
beklenen değerli strateji, en iyi strateji olarak seçilir.
Bu kriter ya gerçek para cinsinden ya da onun kullanılırlığı cinsinden ifade edilebilir.
Gerçek para kavramı ile bunun kullanımı kavramı arasındaki farkı açıklamak için farz edelim
ki 40.000 TL’lık yatırımın eşit olasılıklarla 0 ya da 200.000 TL’lık bir brüt gelir meydana
getireceğini kabul edelim. Sadece bu sonucu kullanarak bir kimse optimal kararın bu parayı
yatırmak şeklinde olacağını bulabilir. Bununla beraber bu karar tüm yatırımcılar için kabul
edilebilir mi? Hayır. Mesela A yatırımcısı nakit para yokluğu sebebiyle 40.000 TL’ın
kaybedilmesinin iflasa götüreceğini düşünebilir. Onun için bu meblağ çok büyük bir paradır.
Netice olarak bu kimse böyle bir işe girmeme kararını verebilir. Buna karşılık B yatırımcısı
nakit para ihtiyacını aşan miktarda sermayeye sahip olabilir. Sonuç olarak böyle bir yatırıma
gönüllü olabilir. Burada gösterilen şey, karar vericinin paranın kıymetine veya kullanımına
olan davranışının önemidir. Bu durum A’nın durumunu tekrar göz önüne almakla daha açık
şekilde izah edilebilir. Farz edelim ki A yatırımcısı 10.000 TL’dan daha fazla paranın kaybını
risk etmeye hazır değildir. Farz edelim ki bu kimsenin iki çeşit yatırım imkânı vardır: 40.000
TL yatırmak ve %50 olasılıkla 200.000 TL kazanmak; ve %50 olasılıkla 0 kazanmak veya
10.000 TL yatırmak ve %50 olasılıkla sadece 46.000 TL’lik bir brüt gelir elde etmek ve %50
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olasılıkla 0 elde etmek. Bu bilgiler bize gösterir ki A yatırımcısının her ne kadar elde edeceği
beklenen net geliri 13.000 TL olan ikinci alternatifi, beklenen net geliri 60.000 TL olan
birinci alternatiften az olmasına rağmen ikinci seçeneği seçmekten başka çaresi yoktur.
−
60.000 TL
−

Birinci Seçenek 200.000 x 0.5 + 0 x 0.5 =100.000, ==> 100.000 – 40.000 =
İkinci Seçenek 46.000 x 0.5 + 0 x 0.5 = 23.000, ==> 23.000 - 10.000 = 13.000

TL
Bu açıklamadan çıkan ana sonuç, kullanıcının gerçek para değerleri ile doğrudan
orantılı olmasını gerektirmediği hususudur. Maalesef fayda evrelerinin teşkili için bazı esaslar
mevcut ise de bu fayda mevhumu oldukça kapalı bir kavramdır ve kolaylıkla rakamsal olarak
ifade edilememektedir. Gerçek uygulamada faydanın etkisi, karar vericinin tutumunu yansıtan
ilave kısıtlar cinsinden ifade edilebilir. İster fayda değeri olsun ister gerçek para olsun. Yani
bunların hangisi kullanılırsa kullanılsın (beklenen değerin hesaplanmasında) aşağıdaki
dezavantaj genellikle beklenen değer kriterinin kullanımına karşı söz konusu edilir. Beklenti,
yani herhangi bir şeyin beklenmesi aynı kararın beklenen değer formülünden hesaplanan net
değerin gerçekleştirilmesinden önce yeteri kadar çok sayıda tekrarlanması gerektiğini ima
eder. Matematiksel olarak bu sonuç aşağıdaki gibi ifade edilir. Farz edelim ki z, beklenen
değeri BD{z} ve varyansı σ2 olan bir rassal değişken olsun. Eğer z1, z2, z3,...zn z’nin n tane
gözlenen bir rassal örneği olsun. Örnek ortalaması ; z = z1 + z2 +..+zn * / n, σ2 /n olan bir
varyansa sahiptir. Bu sebepten n→∞, σ2/n→0 olur ve z ‘ da BD{z}’ye yaklaşır. Başka bir
deyimle, örnek sayısı yeteri kadar büyük olduğunda, örnek ortalaması ile beklenen değer
arasındaki fark sıfır olmaya yönelir. Bu sebeple beklenen değeri çeşitli seçenekleri mukayese
etmede kullanılan, aynı karar prosesinin yeteri kadar çok sayıda tekrarlanacağını beklemek
gerekir. Aksi takdirde eğer proses az sayıda tekrarlanırsa örnek ortalaması, beklenen değer
BD(z) den büyük ölçüde farklılık gösterir. Buradan çıkarılan ana sonuç beklenen değer
kavramının kullanımının sadece birkaç defa tekrarlanan kararlar için hataya sevk edici
olabileceğidir.

8.1.2. Beklenen Fırsat Kaybı Kriteri
Ödemeler matrisi yerine pişmanlık matrisi kullanılır. Olayların gerçekleşme
olasılıkları P(qj) iken j.inci olay için i.inci alternatifin fırsat kaybı rij ise i.inci seçeneğin
beklenen değeri aşağıdaki şekilde olur:

BFK (ai ) = ∑ rij P (q j )
j
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Beklenen kar kriterinden farklı olarak beklenen fırsat kaybı en az olan seçenek seçilir.
Pişmanlık değerleri

OLAYLAR
Yüksek
Talep

Düşük Talep

%60

%40

BFK

Büyük fabrika kurma

0

180

72

Küçük fabrika kurma

100

20

68

Yatırım yapmama

200

0

120

SEÇENEKLER
Olasılıklar

Örnek
Kazanç Matrisi
Reklamların izlenmesi

Az

Orta

Çok

Olasılık

0,25

0,35

0,4

R1

15

30

25

R2

20

15

45

R3

35

10

30

R4

15

30

20

Reklam politikası

Kazanç Matrisi
Reklamların
izlenmesi

Az

Orta

Çok

Olasılık

0,25

0,35

0,4

BFK

R1

20

0

20

13

R2

15

15

0

9

R3

0

20

15

13

R4

20

0

25

15

Reklam
politikası
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8.1.3. Bilinen Hırs Seviyesi Kriteri
Hırs Düzeyi Ölçütü (aspiration level criterion), en büyük beklenen değer ölçütü gibi en
iyi kararı sağlayan bir ölçüt değildir. Bu ölçütün uygulanması ile elde edilen strateji,
benimsenebilir strateji niteliği taşımaktadır. Örneğin bir kişi kullandığı arabayı satışa
çıkardığında, satış fiyatı için bir alt limit değeri saptandığında, bu değer onun hırs düzeyi
demektir. Hırs düzeyi ölçütünün sakıncalı tarafları aşağıda belirtilmiştir:Bazı durumlar için
benimsenebilir strateji vermemektedir. Böylece ortada karar vermeme kararı
çıkmaktadır.Benimsenebilir stratejinin seçimi, karar vericinin hırs düzeyine bağlı bir ön koşul
ile yapılmaktadır. Bu yüzden en iyi karar söz konusu olmamaktadır.Saptanan hırs düzeyinin
altındaki tüm kazançlar dikkate alınmamaktadır
Bu kriter Şiddetli İstek Düzeyi Kriteri olarak ta isimlendirilir. Gelirin veya kârın
maksimizasyonu ya da maliyetin minimizasyonu sonucu bir optimal sonuç vermez. Daha
ziyade bu kriter hareket tarzlarının belirlenmesinin bir aracıdır. Mesela, bir kimsenin
kullanılmış bir arabayı satmak için ilan verdiğini göz önüne alalım. Bir teklif alınması
üzerine, satıcının makul bir zaman süresi içerisinde yapılan teklifin kabul edilir veya edilemez
olduğuna karar vermesi gerekir. Bu durumda satıcı daha altında arabanın satılmayacağı bir
fiyat limiti tespit eder. Bu belirlenen seviye veya limit hırs seviyesi olmaktadır ve satıcıya
bunu tatmin eden ilk teklifi kabul etme imkânını verir. Böyle bir kriter bununla beraber
optimumu vermeyebilir. Mesela, daha sonra yapılan bir teklif kabul edilmiş olandan daha
yüksek olabilir.
Bu kullanılmış araba örneğinde bir karar vermek için herhangi bir olasılık dağılımı söz
konusu olmamıştır. Buna rağmen hırs seviyesi kriteri neden risk altında karar vermek için
kullanılan bir teknik olarak sınıflandırılmıştır? Hırs seviyesinin seçilmesinde arabanın
sahibinin benzer arabaların piyasa değerlerinin bilincinde olduğu kabul edilebilir. Bu ise bu
kimsenin kullanılmış araba fiyatlarının dağılımında bir bilgiye veya sezgiye sahip olduğunu
söylemeye eşdeğerdir. Bununla beraber bu husus bir olasılık yoğunluk fonksiyonunun uygun
bir tanımını vermez. Fakat böyle bir fonksiyonun geliştirilmesi için bilginin toplanmasına bir
baz olduğu mevcuttur veya söylenebilir. Çünkü dağılım hakkında tamamen ihmal veya
bilgisizlik, araba sahibinin bu hırs seviyesini çok yüksek olarak belirlenmesine ve dolayısıyla
kabul edilebilir hiçbir teklifin gelmemesine veya çok düşük olarak belirleyip bu seferde
arabası için uygun bir parayı alamamasına sebep olur. Her durumda hırs seviyesi metodu
kullanmanın avantajlarından birisi olasılık yoğunluk fonksiyonunu kesinkes tanımlamasının
gerekli olmayabileceğidir. Yukarıdaki açıklama, kararın verileceği zaman bütün alternatif
hareket tarzlarının (veya verilecek kararların) mevcut olmadığı zaman hırs seviyesi kriterinin
kullanışlı olduğunu gösterir.

8.1.4. En Olası Olay Kriteri
En büyük olasılık ölçütü, beklenen değer ölçütüne alternatif bir başka ölçüttür. Bu
ölçütün uygulanmasıyla belirlenen etken stratejinin seçimi; karar matriksinde en büyük
olasılıklı doğa durumuna ilişkin satırdaki ödemeler içinde, en büyük olanının saptanmasına
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bağlıdır. Ölçütün temeli olasılıklı bir modelden deterministik bir modele dönüşüme
dayandırılmaktadır. Ölçütün temel mantığı iyimserlik görüşüne dayandığından, karar vermede
kullanılması sakıncalıdır.
Gerçekleşme olasılığı en büyük olan en olası olayla ilgilenilir. Bu olay için en büyük
getiriyi veren seçenek seçilir. Bu kriter, rassal değişkenin meydana gelmenin en büyük
olasılığına sahip bir tek değerle değiştirmek suretiyle probabilistik durumu deterministik bir
duruma dönüştürmeye dayanır. Mesela, farz edelim ki bir j.inci mamul için birim başına kâr,
Cj’dir. Ve bu Cj’nin olasılık yoğunluk fonksiyonu da Pj(Cj) olmaktadır. Cj*’yi Pj(Cj*)
=maxPj(Cj) (tüm Cj ler için ) olacak şekilde tanımlayalım. O zaman Cj* j.inci mamul için
birim başına kârı temsil eden deterministik değer olarak kabul edilir. Bu kriter, risk altında
çok daha karmaşık karar vermenin basitleştirilesi gibi düşünülebilir. Böyle bir basitleştirme
analitik kolaylık için değil, fakat en muhtemel gelecek bir durumun karar vermek için yeterli
bilgiyi sağladığını kabul etmemiz içindir. Mesela, çok küçük olsa dahi bir uçağın düşmesi için
pozitif bir olasılık vardır. Bununla beraber pek çok yolcu hava yolculuğunun her zaman
emniyette olduğu kabulü altında uçağa binerler. Bununla beraber en muhtemel gelecek
kriterinin kullanımının bazı eksiklerini göz ardı etmemek gerekir.

8.1.5. Tam Bilginin Beklenen Değeri
Karar verici bir karar problemiyle karşılaştığında bir danışmana başvurup tam bilgiden
oluşan bir yardım alırsa ve aldığı yardıma göre karar verirse problemi aslında risk altında
karar verme sınıfından çıkıp belirlilik altında karar verme sınıfına girer[ilker]. Fakat bu
danışmanlık hizmeti için belirli miktarda bir ücret ödemesi gerekmektedir. Bu ücretin en çok
ne kadar olacağı "tam bilginin beklenen değeri" (TBBD) yöntemi ile bulunabilir.
TBBD = Tam bilgi ile beklenen değer – Risk altında en büyük beklenen değer
Örneğin Tam bilgi ile beklenen değer: 50*0.5+0*0.5=25 Milyar TL
Risk altında en büyük beklenen değer: 10 Milyar TL ise
TBBD = 25 – 10 = 15 milyar TL
Girişimci TBBD’den yani 15 milyar TL’dan daha yüksek ücretli bir danışmanlık
hizmetine başvurmamalıdır.
Örnek
Bir bilgisayar firması, bir belediyenin ilan ettiği birbiriyle ilişkili iki ayrı ihale ile ilgili
bir karar analizi yapmaktadır. Belediyenin ilanındaki işlerden ilki anlaşmaya göre, bir merkezi
bilgi işlem birimin hem yazılım hem de donanımının seçilmesi ve kurulmasıdır. Bu ihale C1
olarak adlandırılmaktadır. İkincisi de yazılımın ve donanımın seçilmesini ve kurulmasını da
içine alan bir dağıtılmış network sisteminin geliştirilmesidir. Bu da C2 olarak
adlandırılmaktadır. Firma ya C1 işini ya da C2 işini yahut da her iki C1 ve C2 ihalelerini
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birlikte yapmak için karar verme durumundadır. Bu nedenle 3 muhtemel durum söz
konusudur. Bu üç durumun gerçekleşebilme olasılıkları sırayla 0,3; 0,2 ve 0,5 dir.
Bu durum karşısında firma yetkilileri, bu üç olası durumu göz önünde tutarak beş
alternatif hareket tarzı belirler. Firma için ilk seçenek, donanım seçimi ve kurulması için
başka bir firmayla alt sözleşme yapılması, fakat yazılım geliştirmeyi bizzat kendileri yapacak.
İkincisi, yazılım geliştirme için alt sözleşme yapmak, fakat donanım seçimi ve kurulmasını
kendileri üstlenecek. içüncüsü, hem donanım hem de yazılım işinin seçimi ve kurulmasının
her ikisini de kendilerinin yapması.. Dördüncüsü, hem donanım hem de yazılım projelerini bir
başka firmayla ortaklık kurarak birlikte yapılması. Beşinci alternatif, firma için sadece bir
proje yöneticisi gibi hizmet etmek tüm yazılım ve donanım görevleri için alt sözleşme
yapmaktır.
Olası durumların ve alternatiflerin belirlenmesinden sonra alternatiflerin getirilerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında Tablo 1’de, karar değerlendirme matrisi
hazırlanmıştır. A1 alternatifi seçildiğinde ve C1 anlaşması gerçekleştiğinde, firmanın 100.000
TL lık bir kar beklediği gözlenmektedir. C2 anlaşması sağlanırsa kar yine 100.000 TL
olacaktır. Buna rağmen her iki C1 ve C2 anlaşması sağlanırsa kar 400.000 TL olarak
beklenmektedir. Benzer bilgiler diğer tüm alternatifler için Tablo 1’de verilmektedir.
Alternatiflerden birini seçmek için kriterin tespitinden önce, karar değerlendirme
matrisi alternatiflerin birbirine olan üstünlüğüne göre incelenmelidir. Tüm muhtemel
durumlar için eğer x alternatifi için neticeler y alternatif için neticelerden daha iyi ise, x
alternatifi y alternatifinden üstündür denir ve y bir mümkün seçim için saf dışı bırakılabilir.
Tablo 1’in değerlendirme matrisinden oluşan bilgisayar sistem firması, A5’i diğer tüm
alternatifler üstün geldiği için göz önünde tutulmaktan çıkarılabilir. Bu demektir ki, sadece
proje yöneticisi olarak iş yapmak diğer tüm seçeneklerin altında bir kar bırakmaktadır. Bu
yüzden, matris tablo 2’de verildiği hale getirilir.
Takip eden kısımlarda değişik karar kriterleri kullanılarak A1 den A4 ‘e kadar ki
alternatiflerin arasından seçimin nasıl yapıldığı açıklanacaktır.
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Tablo 1 Karar Değerlendirme Matrisi
OLASILIK

0.3

0.2

0.5

OLASI
DURUMLAR

C1

C2

C1 + C2

A1

100.000

100.000

400.000

A2

-200.000

150.000

600.000

0

200.000

500.000

A4

100.000

300.000

200.000

A5

-400.000

100.000

200.000

Alternatifler A3

Hırs Seviyesi Kriterinin örneğe uygulanması
Bu kriterler altında, yönetim kar için bir minimum şiddetli istek düzeyi ve zarar için
bir maksimum şiddeti istek düzeyi kurmak zorundadır. Farz edilsin ki kar düzeyi enaz
400.000 TL’a ve zarar düzeyi l00.000 TL’dan fazla olmamaya ayarlanmış olsun. Bu şiddetli
istek düzeyi seçenekleri altında, A1, A2 ve A3 alternatifleri kar potansiyeli için yeterli hale
getirilmiştir fakat A2 alternatifi zarar testini kaybetmiştir ve elenmelidir. Her ikisi de şiddetli
istek düzeyi kriterini yerine getirse bile, şimdi seçim A1 ve A3 arasında bir başka diğer
kriterlerle yapılabilir.
Tablo 2 İndirgenmiş Karar Değerlendirme Matrisi
OLASILIK

( 0.3 )

( 0.2 )

( 0.5 )

C1

C2

C1 + C2

A1

100.000

100.000

400.000

A2

-200.000

150.000

600.000

0

200.000

500.000

100.000

300.000

200.000

OLASI
DURUMLAR

Alternatif A3
A4

En Olası Olay Kriterinin Örneğe Uygulanması
İnsanoğlundaki temel bir eğilim, ortaya çıkabilecek birkaç neticeden en mümkün olan
üzerinde yoğunlaşmasıdır. Karar vermede bu yaklaşım ihmal edilen en olası durum
haricindeki her şeyi akla getirir. Bu kriter az çok belirlilik altında karar vermeye yakın olduğu
halde en muhtemel durum kısmen egemen olacak şekilde bir önemli olasılığa sahip olduğu
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zaman iyi sonuç verir. En muhtemel meydana gelecek durum kriteri altında, firma kendi
seçim işlemini C1+C2 (Her iki iş birlikte) olarak tayin edilen meydana gelecek durum ile
birleşik karlar üzerinde dört alternatif arasında yapmaya yoğunlaştıracaktı. Bu geleceğin
olasılığının 0.5 olarak ortaya çıkmasının nedenidir. Bu yaklaşımla A2 alternatifi tercih
edilmektedir. Şiddetli istenen düzey kriterinin altında tanımlanmasıyla en muhtemel meydana
gelecek durum kriteri A1 ve A2 arasında seçim için uygulanabilirdi.
Beklenen Değer Kriterinin Örneğe Uygulanması
Beklenen değerin hesaplanması, olayın olasılıkları ile tüm tahsilatın yüklenilmesini
gerektirir. Bu yüklenilen tahsilat sonradan her alternatifin karşısına toplanır. Firma için A1
den A4’e doğru alternatifler aşağıdaki beklenen karları vermektedir ;
A1 = 100(0.3)+100(0.2)+400(0.5)= 250 TL
A2 = -200(0.3)+150(0.2)+600(0.5)= 270 TL
A3 = 0(0.3)+200(0.2)+500(0.5)= 290 TL
A4 = 100(0.3)+300(0.2)+200(0.5)= 190 TL
Bu analizden A3’ün seçileceği çok açıktır. Ayrıca, eğer bu kriter şiddetli istek düzeyi
yaklaşımında her iki A1 veya A3 seçiminin çözümü için kullanılsa idi, sonuç alternatif A3
olacaktı.
Kararların Karşılaştırılması: Karar verme, karar verici tarafından kabul edilen karar
kriterine bağılıdır. Bu nedenle seçilen her bir kriter altında şu alternatifler seçilmiştir:
−

Şiddetli istek düzeyi kriteri için: A1 veya

−

En muhtemel meydana gelecek durum kriteri için: A2

−

Beklenen değer kriteri için:

A3

A3

Eğer son iki kriterin uygulanması şiddetli istek düzeyi kriteri altında A1 veya A3 ün
çözümünde uygulanması geçerli olarak kabul edilirse, o zaman A3 iki kere ve A2 bir kere
tercih edilir. Bundan, A3’ün bu üç kriterden çıkan en iyi alternatif olduğunu kabul etmek
uygun olabilir.

8.2. Karar Ağacı
Risk altında karar verme problemleri karar ağacı tekniği ile kolaylıkla modellenir.
Karar problemleri dinamik yapıdadır. Bir karar problemi çoğunlukla yeni bir karar problemini
doğurur ve aralarında da sıkı bir ilişki vardır. Yeni problemin olası seçenek ve olayları önceki
problemde seçilen seçeneklere bağlı olabilir. Karar Ağaçları, karar vericiye sunulan
seçenekler ile şansa bağlı seçimleri bir arada aşama sırasına göre görsel olarak ortaya koyan
bir modelleme yöntemidir. Karar probleminin grafik olarak gösterilmesi karar ağacı denilen
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bir şekil veya şema kullanmak suretiyle yapılır (Şekil 1). Bu gösteriliş biçimi karar verme
işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Şekilde de görüleceği gibi karar ağacının iki tür düğüm
noktası vardır. Kare ( ) bir karar noktasını, daire ise (O) bir şans olayını göstermektedir.
Beklenen Değeri

Şans
Düğümü
Karar
Düğümü

Karar Seçeneği1
Şans durumu-1 (0.40)
Karar
Seçeneğ-2
Şans durumu-2 (0.60)

Şekil 1 En temel bir karar ağacı yapısı
Örnek
Bir markette ekmeğe olan günlük talepler ve olasılıkları aşağıdaki şekilde olmaktadır.
Günlük talep

100

120

130

Olasılıklar

0,2

0,3

0,5

Bir ekmeğin satış fiyatı 105 kuruş, Ekmeklerin alış fiyatı 60 kuruş, o gün satılmayan
ekmekler 55 kuruştan elden çıkarılmaktadır. Buna göre optimum stok seviyesini karar
ağacıyla belirleyiniz. Karar ağacı Excel de Decision Tree eklentisi kullanılarak hazırlanmıştır
(Şekil 2). Önce karar düğümündeki alternatifler belirlenir. Bunlar sırasıyla 100 ekmek
stoklama durumu, 120 ekmek stoklama durumu ve 130 ekmek stoklama durumu şeklindedir.
Daha sonra 100 ekmek stoklandığında talep 100 ekmek olursa, talep 120 ekmek olursa ya da
130 ekmek olursa şeklindeki olası durumlar şans düğümü olarak eklenir. Bu her üç seçenek
için tekrarlanarak ağaç yapısı hazırlanır. Ağacın hazırlanışı soldan sağa doğru ilerlerken ağaç
üzerindeki hesaplamalar sağdan sola doğru ilerleyerek yapılır. En sondan, şans düğümlerinden
hesaplamaya başlanır. Önce her bir düğümün beklenen değerleri belirlenip düğüm üzerine
yazılır. En üsteki düğümün beklenen değeri şu şekildedir;
100*45=4500
BD=4500*0.2+4500*0.3+4500*0.5=4500
Diğer alternatifler içinde aynı hesaplamalar yapılır.
120 ekmek alınıp talebin 100 olması durumunda, (20 ekmek 5 kuruş zararla elden
çıkarılmaktadır.)
45*100-20*5=4400
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45*120=5400
0,2

0,3

0,5

BD

4500

4500

4500

4500

4400

5400

5400

5200

4350

5350

5850

5400

Şans düğümleri karar çizgileriyle bağlantılı olduğu için bu düğümler üzerindeki en
büyük beklenen değere sahip çizgi seçilerek diğer çizgiler kesilir. Yani bu değerler içerisinden
e3n büyük değere sahip olan dal seçilmiş olur. Seçilen bu değer karar düğümünün üzerine
yazılır. Böylece optimum stok seviyesi 130 ekmek/gün olarak belirlenmiş olur.
0,2
100 SATILMASI
100
100

100 EKMEK ALINMASI

4500

0,3
120 SATILMASI
100

0

4500

100

4500

0,5
130 SATILMASI
100
100

4500

0,2
100 SATILMASI
100
100

120 EKMEK ALINMASI

4400

0,3
120 SATILMASI

3
5400

120
0

5200

120

5400

0,5
130 SATILMASI
120
120

5400

0,2
100 SATILMASI
100
100

130 EKMEK ALINMASI

4350

0,3
120 SATILMASI
120

0

5400

120

5350

0,5
130 SATILMASI
130
130

5850

Şekil 2 Ekmek Satışları İçin Karar Ağacı

8.2.1. Çok Kademeli Karar Analizi
Bundan önceki kısımda tek kademeli olarak tanımlanabilen kararların analizi için
alternatifleri karşılaştırmada göz önüne alınan karar kriterleri ele alındı. Tek kademeli
kararlarda, verilen karar en son karar olmakta ve gelecekte verilen kararlar buna bağlı
olmaktadır. Bu kısımda ise çok kademeli karar analizi olarak tanımlanan bir karar prosesi ele
alınacaktır. Bu karar prosesinde bağlı kararlar birbiri ardı sıra verilmektedir. Aşağıda verilen
örnek karar ağacı prosedürünün esaslarının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

8.3. Karar Vermede Bayes Yaklaşımı
Bayes Teoremi 1702-1761 yılları arasında yaşayan Thomas Bayes tarafından
geliştirilmiş, istatistiksel anlamda bağımlı olayların şartlı olasılık değerlerinin hesaplanmasını
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sağlayan bir teoremdir. Diğer bir değişle, deneysel bilgilerden daha iyi yararlanmak için
olasılıkların gözden geçirilmesi gereksinimi doğmaktadır. Çünkü, çeşitli sebeplerin aynı
sonucu verebildiği durumlarda bazen sonuç bilindiği halde bunun hangi sebepten meydana
geldiği bilinmeyebilir. Söz konusu sonucun hangi olasılıkla hangi sebepten ortaya çıktığı
araştırılmak istendiğinde Bayes Teoreminden yararlanılmaktadır. Yani, Bayes Teoremi
sonucu belliyken geriye doğru analiz yapmaktır. Bayes Karar Alma Yönteminde karar alma
problemi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, mevcut objektif ve subjektif bilgilere
göre tahmin edilmek istenen parametrelere ilişkin başlangıç dağılımı ( Bilgi Öncesi Dağılım )
belirlenir. İkinci aşamada, örnekten elde edilen ek bilgilere göre parametrelerin bilgi sonrası
dağılımı belirlenerek bu dağılıma göre maksimum kar veya minimum zarar değerini veren
hareket biçimi seçilerek sonuca varılır. Beklenen değer kriterinde olasılıklar genellikle
geçmiş verilerden elde edilir. Bazı durumlarda, mevcut bilgiyi kullanarak bu olasılıkları
değiştirebiliriz. Böyle bir bilgilendirme genellikle örnekleme ve deney yoluyla elde edilir.
Yeni bilgiler ışığında eski olasılıkların düzeltilesi Bayes yaklaşımı olarak adlandırılır.
Olasılıklar bütün şans olayları için hesaplanabilir. Bunlar hesaplandıktan sonra Bayes
yaklaşımının fayda fonksiyonu hesaplanir ve maximum beklenen fayda kanununa göre seçim
yapılır. Bu en azından kısmen öznel olan olasılıkların kullanımını, bu olasılıkların mümkün
oldugu kadar hassas uygulanmasını gerektirir.
Matematik olarak bu, Bayes teoremi ile yapılır. Bayes formülünün çıkarılışı aşağıdaki
gibidir; A1, A2, A3, .... , An örnek uzayı olan S' nin elemanlarıdır.
A1  A2  A3 .... An = ¢
A1  A2  A3 .... An = S
P ( A1 )  P( A2 )  P( A3 )....P( An ) = P( S ) = 1

Görüldüğü gibi Ai ‘ler birlikte meydana gelmeyen ayrık olaylardır. Bu nedenle ( A1
 B ), ( A2  B ), ( A3  B ), ...., ( An  B ) olayları da ayrık olaylardır. Bayes teoremi,
bağımlı olayların şartlı olasılık değerlerinin hesaplanmasını sağlayan bir teorem olduğuna
göre, öncelikle koşullu olasılıklar hesaplamamız gerekmektedir.
A1

A3

An

B
A2
Şekil 2. Bayes Yaklaşımında olayların durumu

P ( Ai / B ) =

P ( Ai  B )
P( B)

B olayı veri iken Ai‘nin meydana gelme olasılığıdır.
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P( B / Ai ) =

P ( Ai  B )
P ( Ai )

Ai olayı veri iken B’nin meydana gelme olasılığıdır.

B = S  B = ( A1  A2  A3  ....  An )  B

= ( A1  B)  ( A2  B)  ( A3  B)  ....  ( An  B) olur.

Buradan P( B) = P( A1  B) + ( A2  B) + ( A3  B) + .... + ( An  B) olarak elde edilmektedir. Bu
ifadelere göre B olayının meydana gelme ihtimali;
N

N

∑ P( A  B) = ∑ P(B / A ).P( A ) olacaktır.
i

i

i

İ =1

i =1

Sonuç olarak Bayes formülü aşağıdaki gibi elde edilmektedir:
P ( Ai / B ) =

P ( B / Ai ).P ( Ai )
N

∑ P(B / A ).P( A )
i

i

i =1

P(Ai) : Ai ’nin başlangıç ihtimallerini veya Bilgi Öncesi Dağılımını,
P(B/Ai): Koşullu olasılık,
P(Ai/B): Ai ‘nin sonuç ihtimallerini veya Bilgi Sonrası Değerlerini vermektedir.

Bayes Teoremi Karar Teoreminde mevcut olan bilgiyi ek bilgi ile birleştirmek ve son
olasılık değerlerini oluşturmak için kullanılmış olmaktadır. Genelde bir analiz işlemine ön
(prior) olasılıklarla başlanır. Sonra, bir örnekten, özel bir rapordan veya başka bilgi
kaynaklarından ilgili olduğumuz konuda ek bilgiler elde ederiz. Böylece elde edilen ek
bilgilerle ön olasılıklar revize edilerek son (posterior) olasılıklara ulaşılır. Bayes Teoremi Ön
olasılıkların Revizyonunu sağlar( Şekil 2)

Ön
Olasılıklar

Ek (yeni)
Bilgi

Bayes
Teoremi
Uygulanması

Son
Olasılıklar

Şekil 3 Ön olasılıklarla son olasılıklar arasındaki ilişki
Örnek
Bir işletme Şehir Merkezine yakın bir yerde yeni bir satış merkezi açmak amacıyla bir
arsayı satın almayı planlamaktadır. Burada böyle bir satış merkezini açabilmesi için bağlı
bulunduğu belediyenin böyle bir iş yeri kurulması için ruhsat vermesi gerekmektedir.
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Belediyenin kararı ya A1 = ruhsat verilsin, veya A2 = ruhsat verilmesin şeklinde
olacaktır.
Ön Olasılıklar: Subjektif değerlendirmeye göre (öngörülen olasılıklar):P(A1)=0.7,
P(A2) =0.3
Yeni Bilgi: Belediyenin planlama dairesi 'ruhsat' verilmesine karşıdır. B = 'Planlama
Dairesinin Ruhsata Karşı Olması' olayını temsil etsin. B olayının olduğunu biliyoruz. Bu yeni
bilginin ilavesi ile ön olasılıkları revize ediniz. Bu durumda Planlama dairesinin geçmişte
aldığı kararlara ilişkin koşullu olasılıklar aşağıda verilmiştir.
P(B|A1) =0.2, P(B|A2) =0.9
B olayının olduğu bilinmektedir. Bu durumda Ai olayının olmasına ilişkin koşullu
olasılık (son olasılık) Bayes Teoremi kullanılarak hesaplanabilir.
P ( Ai / B ) =

P ( B / Ai ).P( Ai )
N

∑ P(B / A ).P( A )
i

i

i =1

Bayes teoreminin uygulanabilmesi için Ai i=1,2,...,n olaylarının ayrık olması ve Ai
olaylarının bileşiminin de örnek Uzayı S 'ye eşit olması gerekir.
Son Olasılıklar:
P( A1 / B) =

P( B / A1 ).P( A1 )
(0.7) * (0.2)
=
= 0.34
P ( B / A1 ).P ( A1 ) + P ( B / A2 ).P ( A2 ) (0.7) * (0.2) + (0.3) * (0.9)

Sonuç: Eğer Planlama dairesinin {'ruhsat verilmesine karşı' =B} olduğu biliniyorsa
Belediye meclisinden {'Ruhsat Verilsin'=A}şeklinde bir karar çıkması olasılığı başlangıçta
öngörüldüğü gibi 0.7 değil 0.34'tür. Bu da İşletmenin daha sağlıklı karar almasını sağlayacak
revize edilmiş bir olasılıktır.
Örnek
Bir yatırımcı ekonomideki büyümenin olup olmamasına bağlı olarak, hangi yatırım
kararını vermesi konusunda bir karar analizi yapmak istiyor. Ekonominin durumuna göre
ödeme tablosu aşağıdaki şekildedir. Beklenen değer kriterine göre hangi seçenek seçilmelidir?
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Ekonomide büyüme yok
Olasılıklar 0,6

Ekonomide hızlı büyüme
0,4

Bono

250

50

Pay Senedi

100

550

Altın

70

70

Yatırımcı, bir ekonomistten danışmanlık hizmeti satın almak istiyor. Ekonomistin
geçmiş performansı Aşağıdaki tablodaki gibidir (Örneğin geçmişte ekonomide büyüme
yokken, Ekonomist büyüme olmayacağını 0,8 olarak tahmin etmiştir). Bu bilgiyi kullanan
yatırımcı hangi seçeneği seçmelidir? Yatırımcı danışmana en fazla kadar ücret ödemelidir?

Ekonominin gerçek durumu
Ekonomistin tahminleri

Ekonomide Büyüme Yok

Ekonomistin
Tahmini

Büyüme

Ekonomistin
Tahmini

Hızlı

Ekonomide Hızlı Büyüme

yok 0,8

0,4

Büyüme 0,2

0,6

Çözüm: Beklenen değer kriterine göre hangi seçenek seçilmelidir?

170

0,4
Büyüme Var

Bono

280

Pay senedi

280

Büyüme Yok
0,6
0,4
Büyüme Var

Altın
70

250

Büyüme Yok
0,6
50

100

550

Büyüme Yok
0,6

70
0,4

Büyüme Var

70

Şekil 4 Beklenen değer için karar ağacı
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Şekilde de görüldüğü gibi beklenen değer kriterine göre yatırımcı paysenedini
seçmelidir.
Örneklem bilgisinin değeri=bilgi kullanılarak elde edilen beklenen değer - Bilgi
kullanılmadan elde edilen beklenilen değer =336,54-280=56,54
Ekonomiste en fazla bu kadar para ödenmelidir.
P(EBY)=0.6
P(EBV)=0.4
P(EBYT/EBY)=0.8
P(EBVT/EBY)=0.2
P(EBYT/EBV)=0.4
P(EBVT/EBV)= 0.6
Büyü
70
80

Pay

6

lt
Ek

Büyü
Büyü

4
V
Y k
6
4
V

80

di

Büyü
50
Büyü
Y k

0

4Büyü
V

0
Büyü

00
36 54

Ekono
mistin
büyüme
yok tahmini
Ek

onomiste
başvur

0
00

0

onomiste
başvurma

50

Y k

00

Pay

lt

64

Büyü
Büyü

0
00

Büyü
25

V

50
Büyü

Y k

0
Ekono
mistin büyüme
var tahmini

50

Y k

25
V
Y k
75

12 5

di

36 54

75

0

25
Büyü
V

0

36

Büyü
16
01 5

Pay
di

33

01 5

lt

67
V
Y k
33
67
V

Büyü
Büyü

V
kararı

0
00

Büyü
50
Büyü
Y k

0

Şekil 5 Ek bilgiyi kullanan yatırımcının

50

Y k

0

67
Büyü
0
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Bayes formülü
P(EBY)* P(EBYT/EBY)
P(EBY/EBYT)= =
P(EBY)* P(EBYT/EBY)+ P(EBV)* P(EBYT/EBV)
=0.48/0.64=0.75

P(EBV)* P(EBYT/EBV)
P(EBV/EBYT)= =
P(EBY)* P(EBYT/EBY)+ P(EBV)* P(EBYT/EBV)
=0.16/0.64=0.25

P(EBY)* P(EBVT/EBY)

0.8*0.6
0.8*0.6+ 0.4*0.4

0.4*0.4
0.8*0.6+ 0.4*0.4

0.4*0.2

P(EBY/EBVT)= =
P(EBY)* P(EBVT/EBY)+ P(EBV)* P(EBVT/EBV)

0.6*0.2+ 0.4*0.6

=0.12/0.36=0.33

P(EBV)* P(EBVT/EBV)

0.6*0.4

P(EBV/EBVT)= =
P(EBY)* P(EBVT/EBY)+ P(EBV)* P(EBVT/EBV)

0.6*0.2+ 0.4*0.6

=0.24/0.36=0.67
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Uygulamalar
Televizyonda bir yarışma programına katıldığınızı ve başlangıçta hiçbir şey yapmadan
150 milyon TL alıp gitmekte veya yazı tura atmakta serbest olduğunuzu varsayalım. Tura
gelirse 40 milyon TL teselli mükâfatı alıp gideceksiniz yazı gelirse, dört zarftan birini seçmek
veya üç perdeden biri açtırmak hakkını kazanacaksınız. Zarflarda sırasıyla 40, 40, 80 ve 9999
milyar TL değerinde çekler bulunduğunu, perdelerin ikisinin arkasının boş olduğunu,
üçüncüsünün arkasında ise 900 milyon TL değerinde bir otomobil bulunduğunu biliyorsunuz.
Bu durumda karar ağacı modelini kullanarak vereceğiniz karar ne olur? Bu modeli kullanarak
bulacağınız sonuca gerçekten uyar mısınız? (Şekil 3)

Şekil 3 Yarışma programına katılma
Karar ağacı hazırlandıktan sonra sağdan sola doğru düğümler üzerindeki değerler
hesaplanarak iki aşamalı karar probleminin ilk aşamasındaki karar noktasında yazı tura
atmaya karar verildiği görülmektedir (Şekil 4). İkinci aşamada ise yazı gelmesi sonucuna
bağlı olarak perde açtırmanın beklenen değeri daha büyük olduğu için bu seçenek seçilir. Zarf
seçme dalı kesilmektedir.

150
Teselli
40
A

40

Tura
0.5
Yazı Tura
Atma

0.25

170
289

B
Yazı

0.5
300

D

Zarf Seçme

40
0.25
0.25

80

C
0.25
Perde açtırma

999
0

300
E

0.33
0.33
0.33

0
900

Şekil 4 Yarışma Programına Katılma Problemi İçin Karar Ağacı
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Uygulama Soruları
Aşağıda verilen karar ağacında A noktasındaki değer nedir. Problem kaç aşamalı bir
karar problemidir. Hangi kararlar verilmelidir açıklayınız.

S1
(0.50)
K1

B

D
S2

(0.50)

(0.50)

120

(0.50)

-30

E
40
30

A
(0.40)

100

K2
C

-15
(0.60)

Televizyondaki Çarkı Felek oyununa katılmak için çağrıldınız. Çark elektronik olarak
iki düğme ile S (sert) ya da Y (yumuşak) dönme işlemi gerçekleştiriyor. Çark kendi içinde
beyaz (B) ve kırmızı (K) yarı-daire bölgelerine ayrılmıştır. Size, çarkın 0.3 ihtimalle beyaz
bölgede ve 0.7 ihtimalle kırmızı bölgede duracağı şekilde tasarlandığını söylendi. Sizin oyun
için ödemeleriniz şöyledir :

B

K

S

$800

$200

Y

-$2500

$1000

Karar ağacını çiziniz, ve bir hareket yönü belirleyiniz.
Normal bir madeni para birbirini izleyen üç kez döndürülür. Her gelen tura(T) için
$1.00 ve ardarda gelen iki tura için $.25 almaktasınız (unutmayın ki TTT iki çift TT içerir).
Bununla birlikte gelen her yazı(Y) için de $1.10 geri vermektesiniz. Bu oyunu oynama ya da
oynamama hakkına sahipsiniz.
Oyun için karar ağacını çizin. Bu oyunu oynamaktan hoşlanırmıydınız?
Bir yiyecek maddesi üreticisi çabuk öğle yemekleri takdimini düşünmektedir. Ülke
bazında olmak üzere firma, eğer ürün çok başarılı ise 50 milyon dolar, orta başarılı ise 20
milyon dolar kadar bir net kar tahmin ediliyor. Başarılı olmaz ise 14 milyon dolarlık bir zarar
söz konusudur. Eğer firma bu yiyeceği takdim etmez ise 3 milyon dolarlık bir masraf ortaya
çıkıyor (araştırma-geliştirme maliyeti). Şu anda tahminler yüksek başarıyı 0,1 ve orta başarıyı
0,4 ve başarısızlığı da 0,5 olasılıkla değerlendirmektedir. Ülke çapında tanıtmadan evvel,
firma bu yiyeceği bölgesel bazda test edebilir. Böyle bir testin maliyeti 1 milyon dolar
olacaktır. Her ne kadar test sonuçları önemli ise de bu tam kesin değildir. Böyle bir testin
güvenilirliği aşağıdaki tabloda şu olasılıklarla verilmiştir. Firmanın kararı ne olmalıdır?
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Test sonuçları.........gösterecek
Bir
ld ğ
verildiğinde

Yüksek başarılı

Orta başarı

Başarısızlık

Yüksek başarılı(YB)

0,6

0,4

0

Orta başarılı(OB)

0,2

0,6

0,2

Başarısız(B)

0,1

0,3

0,6
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde risk altında karar verme problemi ele alındı. Önce Risk altında karar
verme problemleri için gözönüne alınan kriterleri tanıyarak daha sonra karar ağaçlarının karar
vermede problemin tüm yönlerini nasıl kapsadığını görmüş olduk. Son olarak karar vermede
Bayes Yaklaşımını ve bayes teoremini öğrenmiş olduk.
Karar verme, hiç bir zaman son bulan bir işlem değildir. Sürekli tekrarlanan ve bir
sorun için daha alt sorunların çözümünü; doğuran bir mekanizmadır. Kararların elde
edilmesinde uygulanan kriterlerin hangisinin daha yerinde sayılacağı konusunda bugün için
bir üst kriter tanımlanmamıştır. Bu sebeple, karar vericinin kişisel sezgi ve yargısının önemi
karar vermede geçerliliğini korumakta ve karar vermenin sanat yönünü oluşturmaktadır. Karar
verme için son sözün daha etkin kararlar için daha çok bilgi edinme" olduğu ileri sürülebilir.
Bayes teoremi yeni bilgilerin ışığı altında önceki tahminlerin olasılıklarını gözden
geçirmek için basit bir mekanizmasıdır. Bir sistemin değerini etkileyecek şans olaylarının
öncül olasılık tahminlerini geliştirmek için birçok yol vardır. Önce analist klasik yolla verileri
inceleyebilir. Örneğin deprem ile ilgili kayıtları inceleyerek yerleri hakkında öznel bir tahmin
yapar veya yeni bir mamulün talep tahminini geliştirmek için pazar araştırması yapar. İkinci
olarak daha karmaşık durumlarda analist büyük ölçekli, bir sistemin hareket tarzlarından
bazılarını tahmin etmek için bir prototip yaratabilir. Bu türe örnek otobüs hatları için pilot
planlar ve gösteri programları gösterilebilir. Son olarak bazı öyle durumlar vardır ki tetkik
kabilinden analizler için kısmi bir sistem sağlamak imkânsızdır. Örneğin, 300 metrelik bir
tünel bütün bir metro şebekesi için mümkün bir çalışmanın örneği olarak anlamsızdır. Bu tür
durumlarda tahmin edilen talep ve günlük raporlar üzerinde çalışmak tavsiye edilir.
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Bölüm Soruları
1.
Başa baş analizinin amacı, para birimi ya da miktar açısından firmanın
maliyetleri ile gelirlerinin eşit olduğu noktayı bulmaktır. Bu nokta firmanın başa
başnoktasıdır.
(DOĞRU), (YANLIŞ).
2.
Karar ağacının iki tür düğüm noktası vardır. Kare ( ) bir karar noktasını, daire
ise (O) bir şans olayını göstermektedir.
(DOĞRU), (YANLIŞ).
3.

Yanda B noktasının beklenen değeri; BD=D(a1, q1)* q1 + D(a1, qn)* qn

formülüyle belirlenir.
(DOĞRU), (YANLIŞ).
4.

Kaç tane karar noktası vardır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

5.

Kaç tane şans düğümü vardır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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6.

Bir karar ağıcının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmalıdır

I) Karar seçenekleri
II) Olası şans durumları ve olasılıkları
III) Üretim Miktarları
IV) Her bir seçeneğin hangi şans durumunda hangi sonucu vereceği
a)I ve II
b) I ve III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III, ve IV
7.

Beklenen parasal değer kriteri (EMV) hangi karar ortamında kullanılır?

A) belirlilik
B) risk
C) belirsizlik
D) yukarıdakilerin hepsi
E) yukarıdakilerin hiç biri

Cevaplar
4)a, 5)c, 6) d, 7)b
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9. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Uygulama Aşamaları
9.1.1. Hiyerarşik Yapının Oluşturulması
9.1.2. İkili Karşılaştırmalar Matrisinin Oluşturulması
9.1.3. Göreli Önem Değerlerinin Belirlenmesi
9.1.4. Tutarlılığın Hesaplanması:
9.1.5. Tutarlılık
9.1.6. AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi
9.1.7. Bütünleştirme (Sentez)
9.1.8. Bütünleştirme ve Seçeneklerin Öncelik Değerlerinin Hesaplanması
9.2. AHP Puanlama Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

AHP Neden belirlik altında çok ölçütlü bir karar yöntemidir?

2.

Problemi hiyerarşik olarak modellemek karar vericiye ne sağlar?

3.

AHP hangi alanlarda uygulanabilir?

4.

AHP’nin dezavantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Analitik
düşünerek Anlatım,
problemleri
yapılandırıp
Soru-Cevap,
analiz edebilir.
Tartışma,
AHP yöntemini kullanarak
işletme sorunlarını çözebilir. Alıştırma ve Uygulama,
Örnek Olay,
AHP ile problem üzerinde
Bireysel Çalışma,
çeşitli analizler yapabilir.
Problem Çözme,
Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

AHP

•

İkili karşılaştırma

•

Tutarlılık göstergesi
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Giriş
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), birden çok ölçüt (kriter) içeren problemlerin
çözümünde kullanılır. Karışık, anlaşılması güç veya yapısallaşmamış sorunlar için genel bir
yöntemdir. Güçlü ve kolay anlaşılır bir yöntemdir. AHP çok geniş bir uygulama alanına
sahiptir. Karar verme sürecindeki nitel ve nicel faktörleri birleştirme olanağı verir. Objektif ve
sübjektif düşüncelerin her ikisi de karar sürecine dahil edilebilir. Bilginin, deneyimin, bireysel
düşüncelerin ve önsezilerin mantıksal bir şekilde birleştirilmesini sağlar.
Analitik Hiyerarşi Prosesi ya da Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy
Process-AHP), 1970’li yıllarda Thomas Saaty tarafından geliştirilmiş bir çok kriterli karar
verme yöntemidir. Metot, belirlilik veya belirsizlik altında çok sayıda alternatif arasından
seçim yaparken, çok sayıda karar vericinin bulunduğu, çok kriterli karar verme durumunda
kullanılır. Kriterler ve alternatifler arasında bir hiyerarşi oluşturarak çözüme başlanır. AHS,
karar vericilerin karmaşık problemleri; problemin ana hedefi, kriterleri, alt kriterler ve
alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemelerine olanak verir.
Bu metot tam olarak ölçülemeyen kriterlerin probleme dahil edilmesi ihtiyacı nedeniyle
geliştirilmiştir. AHS’nin, sübjektif yargıların, kantitatif değerler gibi değerlendirme sürecine
eş zamanlı olarak girmesini sağladığı ve karar vericilerin daha iyi iletişim kurmasına yardımcı
olduğu gerçeği, onu iyi bir karar verme aracı yapmaktadır (Taha, 1997).
AHS’nin en önemli özelliği; karar vericinin hem objektif hem de sübjektif
düşüncelerini karar sürecine dahil edebilmesidir, yani insanoğlunun, ikili karşılaştırmalar
yoluyla göreceli büyüklükleri tahmin etmek için bilgiyi ve tecrübeyi kullanma kabiliyetine
dayanan, bireyin düşüncelerinin ve önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir
yöntem olmasıdır. Bu bakımdan AHS, birçok karar verme yöntemine göre daha gerçekçi bir
metottur. AHS karar verme problemlerini hiyerarşik bir yapıda tek yönlü olarak
modellemekte ve en iyi kararın verilmesine etki eden kriterleri sistematik bir şekilde
değerlendirerek, kriterlerin öncelik sıralarını belirlemektedir. Bu bakımdan AHS, birçok karar
verme yöntemine göre daha gerçekçi bir metottur [Wayne ve Winston,1994)
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9. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ
Analitik Hiyerarşi Süreci en karmaşık karar verme problemlerini bile hiyerarşik bir
şekilde modelleyip parçalara ayırarak ikili karşılaştırmalar haline dönüştürür. Daha sonra bu
karşılaştırmalar sentez edilmek suretiyle problemi oluşturan kriter ve alternatiflerin öncelik
değerleri elde edilir. Sıralama ve puanlama gibi klasik yöntemlere nazaran AHS, öncelik
değerlerinin birebir karşılaştırmalarının sonuçlarını sentez ederek hesaplanması sebebiyle
insanların kabiliyetlerini karar verme sürecine daha iyi entegre edebilen bir tekniktir. AHP
sadece karar vericilere en uygun alternatifin seçilmesi hususunda yardım etmekle kalmaz aynı
zamanda yapılan seçime hangi kriterin ne ölçüde katkı sağladığını gösterir (Al harbi, 1999).
AHP’nin Aksiyomları
AHP' nin teorik alt yapısı üç aksiyoma dayanır:
1.
Karşılaştırmaların iki taraflı olması yani tersinin olmasıdır (reciprocity). Bu
sözel olarak şu şekilde ifade edilir; “A elemanı B elemanının 5 katı büyüklüğünde ise B,
A’nın 5’te 1’idir” (1/5).
2.
Homojenlik aksiyomu; karşılaştırılan elemanların birbirinden çok fazla farklı
olmaması gerektiğini, olursa yargılarda hataların ortaya çıkabileceğini ifade eder. Öreğin
büyüklükleri itibariyle bir fil ile tavşan karşılaştırılmamalı, çünkü aradaki fark çok büyüktür.
Öğeler homojen olmadığı zaman yani fark çok büyükse, o zaman öğeler karşılaştırma yerine
kendi aralarında kümelenirler.
3.
Bağımsız olma aksiyomu; bir hiyerarşideki belirli bir kademeye ait elemanlara
ilişkin yargıların veya önceliklerin başka bir kademedeki elemanlardan bağımsız olmasını
gerektirir. Bu ifade, üst kademe kriterlerin önceliklerinin yeni bir seçenek eklendiğinde veya
çıkarıldığında değişmeyeceği anlamına gelmektedir.

9.1. Uygulama Aşamaları
AHP daha önceden bilinen ancak aralarında ilişki kurulmayan hiyerarşik
yapılandırma, ikili karşılaştırma, ağırlıkların tespitinde özvektör metodu ve tutarlılık
hesaplamasından oluşur. Yöntemi geliştiren Saaty’e göre metod şu aşamadan oluşur; hiyerarşi
modelinin oluşturulması, Tercih Matrisleri (ikili karşılaştırma matrisleri), üstünlüklerin
belirlenmesi ve bütünleştirme (sentez). Bu aşamalar ayrıntılı olarak takip eden kısımda
anlatılacaktır.
AHP yöntemi 4 adımdan oluşmaktadır:
1.

Hiyerarşik yapının oluşturulması

2.

İkili karşılaştırma ve üstünlüklerin belirlenmesi

3.

Tutarlılığın hesaplanması

4.

Seçeneklerin öncelik değerlerinin hesaplanması
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9.1.1. Hiyerarşik Yapının Oluşturulması
AHS’nin ilk adımı, ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda, problemim hiyerarşik
yapısının oluşturulmasıdır. Hiyerarşinin en tepesinde hedef, yani ulaşılmak istenen amaç yer
almaktadır. İkinci aşamada, verilecek karar doğrultusunda, kararda belirleyici olacak ana
kriterler tespit edilmektedir. Takiben, ana kriterlerin belirlenmesinde kullanılacak alt kriterler,
varsa daha da alt kriterleri içeren hiyerarşik yapı kurulmaktadır. Son olarak, karar
alternatifleri hiyerarşik yapının en altında yer almaktadır. [7,8,13]
Saaty (1980)’e göre, hiyerarşinin yapılandırılması aşaması, varılmak istenen amaç
üzerinde yaratıcı düşünceler üreterek ve konuyla ilgili kişilerin görüşleri alınarak
gerçekleştirilmelidir. Saaty, hiyerarşinin yapılandırılması için, standart bir prosedürün var
olmadığını ifade etmektedir. Hiyerarşi tasarımı, problem alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe
gerektirir. İki karar vericinin aynı problem için iki farklı hiyerarşi yapısı kurması normaldir.
Hiyerarşi tek bir yapı değildir, kişiden kişiye değişir. Diğer yandan eğer iki kişi aynı problem
için aynı yapıyı kursalar bile, tercihlerinde farklılıklar olabilecektir. Bu nedenle bir problemle
karşılaşıldığında insanlar yargılarda, değerlendirmelerde ve hiyerarşi yapısında fikir birliği
oluşturmak için bir arada çalışmalıdır.
Bir problemin hiyerarşik yapılandırılıp yapılandırılamayacağını test etmek için basit
bir yöntem kullanılabilir. Buna göre bir düzeydeki öğeyi, hiyerarşinin tersine, bir üst
düzeydeki öğe ile karşılaştırmak için tersine bir soru sorulur. Eğer soru mantıklı olursa sistem
geri bildirime sahiptir demektir ve ağ modelleri kullanılmalıdır.
Şekil 1’de basit bir hiyerarşik yapı görülmektedir. Bu hiyerarşik yapı üç kademeden
oluşan bir hiyerarşi üzerine kurulmuştur. Bu en basit bir hiyerarşi yapısında AHS’nin temel
taşları olan amaç, kriterler ve seçenekler ve aralarındaki ilişki görülebilmektedir. AHS’deki
temel hiyerarşi yapısı amaç, kriterler ve seçenekler olmak üzere üç ana katmandan. Hiyerarşik
yapı sayesinde üst seviyedeki elemanların bir alt seviyelerindeki elemanlara olan etkilerinin
ya da alt seviyedeki elemanların hemen bir üst seviyelerindeki elamanların gerçekleşmelerine
olan katkısının belirlenmesi mümkün olmaktadır.
AHS deki bu hiyerarşik gösterim problemin tanımlandıktan sonra tüm modelin görsel
olarak ifade edebilmekte ve bu özelliği ile diğer yöntemlerden bu konuda bir adım öne
geçebilmektedir. Hiyerarşi kullanımı karışık sistemlerle ilgilenmek için etkin bir yoldur. Hem
sistem organizasyonuna olanak verdiğinden yapısal olarak hem de sistem içi bilgi kontrolü ve
iletişimine olanak verdiğinden fonksiyonel olarak etkindir. Araştırmalar insanların bilişsel
yeteneklerinin yüksek miktarda bilgi karşısında sınırlı olduğunu göstermiştir. Aynı anda
uğraşılabilecek, beyin tarafından farkı gözetilebilecek ve kısa dönem hafızada işlenebilecek
öğe sayısının 7 olduğunu bunun bazı kişilerde 5'e düşerken en fazla 9'a çıkabileceğini ortaya
koymuştur. Bu yüzden insanlar karmaşık sorunlarla karşılaştıklarında söz konusu sorunu daha
iyi anlayabilmek için sorunu bileşenlerine ayırmalı ve bu bileşenleri hiyerarşik bir şekilde
düzenlemelidirler. Önce sorun olabildiğince ayrıntılı olarak ortaya konur ve daha sonra
hiyerarşi olarak adlandırılan ve her biri bir dizi öğeden oluşan katmanlar halinde incelenmesi
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gerekir. Örneğin yerleşmek için bir şehir seçmek istendiğinde seçenekler belli kriterlere göre
karşılaştırılır. Bu kriterler şehrin kişinin yakınlarının yaşadığı şehre olan uzaklığı, yaşam
maliyeti, iklimi, eğitim olanakları, yaşam kalitesi olabilir. Söz konusu kriterler, örneğin yaşam
kalitesi; ulaşım, kültür ve eğlence etkinlikleri gibi alt kriterlere ayrılabilir ve sorun çözümü
hiyerarşik bir yapıya kavuşturulabilir. Böylece her bir sorun için amaç, kriter, olası alt kriter
seviyeleri ve seçeneklerden oluşan hiyerarşik bir model oluşmuş olur (Şekil 1). Model geri
bildirim ilişkilerin olma olasılığını göz ardı eder. Ayrıca üçüncü aksiyomda belirtildiği gibi
bir seviyedeki elemanlar diğer tüm elemanlardan bağımsızdır. AH modelinde hiyerarşinin en
üstünde bir amaç; bu amacın altında sırasıyla kriterler, alt-kriterler ve seçenekler vardır.
Amaç

Hedef
C1

C3

C2
Kriter 2

aC1
Seçenek

pA

bC1

aC2

Seçenek A

Kriter 3
bC2

pB

aC2
Seçenek B

Şekil 1. Üç Kademeden Oluşan Basit bir AHP Modeli
Çok amaçlı karar verilirken en temel sorun, değerlendirilen seçenekler için bir çok
kriter göz önünde bulundurularak ağırlık, önem veya üstünlük belirlemektir. AHS; bir
hiyerarşideki bu tür tercihlerin belirlenmesi yöntemidir.

9.1.2. İkili Karşılaştırmalar
Üstünlüklerin Belirlenmesi

Matrisinin

Oluşturulması

ve

Hiyerarşik bir modele oluşturulduktan sonra her bir öğenin göreli üstünlüklerini
belirlemek için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bir düzeydeki öğelerin, hiyerarşide
hemen bir üst düzeyde yer alan öğeler içerisindeki göreli önemlerini belirlemek amacıyla
Tablo 1’de görülen değer ve tanımlara dayalı 1 ile 9 arası bir ölçek üzerinden iki eleman bir
biriyle kıyaslanarak, ikili karşılaştırmalar matrisi oluşturulur. Bu işlem tüm sevilere için
yapılır.
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Tablo 1. AHP Değerlendirmeleri içinTemel Karşılaştırma ölçütleri(Saaty,1980)
Önem

Tanım

Açıklama

1

Eşit derecede önemli

İki faktör aynı derecede önem taşır

3

Biraz önemli

Biri diğerine göre biraz daha fazla önem taşır

5

Oldukça önemli

Biri diğerine göre oldukça önem taşır

7

Çok daha önemli

Biri diğerine göre çok daha fazla önem taşır

9

Aşırı derecede önemli

Biri diğerine göre kesinlikle daha fazla önem taşır

2, 4, 6, Ara değerler
8

Tercih değerleri birbirine yakın olduğunda kullanılır

Hiyerarşik yapının oluşturulmasından sonra her seviyedeki öğelerin göreli
üstünlüklerini (bağıl öncelik değerlerini) bulmak için ikili karşılaştırma işlemi yapılması
gereklidir. Konu hakkında uzman olan kişi veya kişiler her seviyedeki öğeleri ikili olarak
karşılaştırır. Bu karşılaştırma AHS’de bir elemana göre o elemanın hiyerarşide hemen
altındaki basamakta yer alan diğer elemanların ikili olarak karşılaştırılması şeklinde
olmaktadır.
Thomas L. Saaty, nesnelerin ikili karşılaştırmalarında makul bir tutarlılık
sağlayabilmek için ele alınan etkenlerin sayısının dokuz veya daha az olması gerektiğini
belirtmektedir (Saaty, 1980). Bu amaçla Thomas L. Saaty tarafından AHP çerçevesinde
kullanılan 1–9 temel ölçeği Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de yer alan sayısal değerler ortak
bir özellik ya da kriter açısından karşılaştırılan ikili öğeden daha önemli olanın, daha az
önemli olandan kaç kat daha üstün olduğunu göstermek için kullanılmaktadırlar. Oluşturulan
hiyerarşik yapıdaki elemanların ortak bir özellik açısından birbirlerine karşı göreceli öncelik
ya da önemlerini bir arada göstermek için ikili karşılaştırma matrisi olarak isimlendirilen bir
kare matris kullanılmaktadır.
C1, C2, …, Cn hiyerarşik yapının aynı bir seviyesinde bulunan elemanlar olsun. Bütün
(Ci, Cj) çiftleri için belirlenen ikili karşılaştırma değerleri nxn boyutlu bir matriste Denklem
2.1’deki gibi gösterilir.
A = (aij)

aij > 0

i,j = 1,2,...,n (2.1)

Burada aij, j elemanının i elemanına olan göreceli üstünlüğü manasına gelmektedir. aij
değerleri karşılıklı olma özelliği gereği Denklem 2.2’yi sağlar
aji = 1 / aij

aij ≠ 0

i,j = 1,2,...,n (2.2)
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Bu ise ikili karşılaştırma matrisinin kuzey batı-güney doğu doğrultusundaki köşegene
göre simetrik olduğunu gösterir.
Eğer Ci ve Cj öğeleri karşılaştırıldıkları özellik açısından eşit derecede önemli ise
Denklem 2.3’ü ya da bir kriter kendisi ile karşılaştırıldığında Denklem 2.4’ü sağlar.
aji = aij = 1

i,j = 1,2,...,n (2.3)

aii = 1

i,j = 1,2,...,n (2.4)

İkili karşılaştırmalar matrisi genel olarak Denklem 2.5 deki gibi gösterilir.
a12  a1n 
 1


1/ a12
  
1
A= 
 

  


1/ a1n 1/ a2 n  1  (2.5)

n adet elemanın birbirleriyle ikili olarak karşılaştırılması sonucunda nxn’lik bir ikili
karşılaştırma matrisi(A matrisi) oluşur. Asıl amaç n tane elemanın her birinin göreceli öncelik
değerlerinin ya da diğer bir deyişle ağırlıklarının belirlenmesidir. Bu ise nxn’lik bir matristen
n tane değer elde edilmesi manasına gelmektedir. İkili karşılaştırmaların önem derecelerinden
oluşan A matrisi oluşturulduktan sonra ; kriterlerin yüzde ağırlıklarının hesaplanması gerekir.
Bunun için en çok kullanılan yöntem; her bir sütun elemanının bulunduğu sütunun toplamına
bölünmesi ise matrisin normalize edilmesi ve daha sonra satır toplamlarının aritmetrik
ortalamaları ile elde edilen değerlerdir. Buna özvektör yöntemi de denir.
Alternatiflerin birbiri ile karşılaştırmaları matrise yerleştirildikten sonra matriste sütun
toplamları alınır, her değer kendi sütun toplamına bölünür ve normalize edilmiş matris elde
edilir. Normalize matrisin her bir satırının ortalama değerleri alınır ve sonuç olarak
alternatiflerin göreli öncelikleri belirlenmiş olur. Bundan sonraki aşama tutarlılığın
hesaplanması aşamasıdır. Yukarıda anlatılan adımlar diğer değerlendirme faktörleri içinde
tekrarlandığında faktör sayısı kadar B sütun vektörü elde edilecektir. N adet sütun vektörü, bir
matris formatında bir araya getirildiğinde ise aşağıda gösterilen C matrisi oluşturulacaktır.
 c11 c12 ... c1n 


c21 c22 ... c2 n 
 .
. 
C=

.
. 

 .
. 


cn1 cn 2 ... cnn 

Yukarıdaki matrisinden yararlanarak, faktörlerin ağırlığı elde edilebilir. Bunun için
(2.7) denkleminde gösterildiği gibi C matrisini oluşturan satır bileşenlerinin aritmetik
ortalaması alınır ve Öncelik Vektörü olarak adlandırılan W sütun vektörü elde edilir.
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n

wi =

∑c
j =1

ij

n

(2.7)

Her bir faktörün ağırlığını gösteren W vektörü aşağıda gösterilmiştir.
 w1 
 
 w2 
 . 
W = 
 . 
 . 
 
 wn 

(2.8)

9.1.3. Göreli Önem Değerlerinin Belirlenmesi
Bu oluşan ikili karşılaştırmalar matrisi kullanılarak her bir öğenin göreli önemleri
belirlenir. Göreli önem değerleri bazen üstünlük belirleme bazen de ağırlık ya da önem
belirleme şeklinde kullanılır. Göreli önemlerini belirlemek amacıyla kullanılan çeşitli
yöntemler mevcuttur. Ancak literatürde en yaygın olarak kullanılan normalizasyon
yönteminde her sütunun elemanları o sütunun toplamına bölünür. Elde edilen değerlerin satır
toplamı alınıp, bu toplam satırdaki eleman sayısına bölünerek her bir düzeydeki kriter için
öncelik vektörleri bulunur. Burada göreli önemlerin belirlenmesi için gerekli matematiksel
hesaplar aslında ikili karşılaştırmalar matrislerinin en büyük özvektörünün bulunmasından
ibarettir. Diğer ifadeyle herhangi bir düzeydeki ikili karşılaştırma matrisinin özvektörünü
hesaplamak için, her sütundaki elemanları normalize edip oluşan normalize matrisin her
satırındaki elemanların ortalaması alınır. Örneğin, A şirketi pazarındaki dört ayrı müşteri
grubunu birbirleriyle karşılaştırmaktadır. Karşılaştırmada kullanılan puanlama sistemi
aşağıdaki gibidir. Önce her bir sütun toplanır. Her bir hücredeki değer sütun toplamına
bölünür ve aşağıdaki normalize edilmiş matris elde edilir. Bu matriste satırlar toplanarak satır
toplamları bulunur. Her bir satırın ortalaması alınarak her bir grubun önem dereceleri yüzdeler
olarak belirlenmiş olur.
İkili karşılaştırma matrisi

Normalize edilmiş matris

Gruplar

A

B

C

D

Gruplar

A

B

C

D

Satır
toplamı

Satır
ağırlığı

A

1

3

5

7

A

0,598

0,670

0,500

0,438

2,206

0,55

B

1/3

1

3

7

B

0,197

0,224

0,300

0,438

1,159

0,29

C

1/5

1/3

1

1

C

0,120

0,074

0,100

0,062

0,356

0,09

D

1/7

1/7

1

1

D

0,085

0,032

0,100

0,062

0,244

0,06

Sütun

1,673

4,473

10

16

Toplam
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9.1.4. Tutarlılığın Hesaplanması
AHS kendi içinde ne kadar tutarlı bir sistematiğe sahip olsa da sonuçların gerçekçiliği
doğal olarak, karar vericinin faktörler arasında yaptığı birebir karşılaştırmadaki tutarlılığa
bağlı olacaktır. AHS bu karşılaştırmalardaki tutarlılığın ölçülebilmesi için bir süreç
önermektedir. Sonuçta elde edilen Tutarlılık Oranı (CR) ile, bulunan öncelik vektörünün ve
dolayısıyla faktörler arasında yapılan birebir karşılaştırmaların tutarlılığın test edilebilmesi
imkânını sağlamaktadır. AHP Tutarlılık Oranı hesaplamasının özünü, faktör sayısı ile Temel
Değer adı verilen (λ) bir katsayının karşılaştırılmasına dayandırmaktadır. λ’nın hesaplanması
için öncelikle İkili karşılaştırma matrisi(A) ile ağırlık vektörünün(W) matris çarpımından
sütun vektörü elde edilir.
 a11 a12 ... a1n   w1 

  
a21 a22 ... a2 n   w2 
 .
.   . 
D=
 x 
.   . 
 .
 .
.   . 

  
 an1 an 2 ... ann   wn 

(2.8)

İkili karşılaştırmalar matrisi, elde edilen göreli önemler vektörü ile çarpılır ise yeni bir
vektör elde edilir. Bu son vektörün ilk elemanı göreli önemler vektörünün ilk elemanına,
ikinci elemanı ikinciye bölünür ise bir üçüncü vektör elde edilir. Bu son vektörün elemanları
toplanıp eleman sayısına bölünürse en büyük özdeğer (λmax) için yaklaşık bir değer bulunur
ve bu sayı tutarlılığın hesaplanmasında kullanılır. İkili karşılaştırmalar matrisindeki
özdeğerlerin en büyüğü olan λmax , n’ye ne kadar yakın olursa ikili karşılaştırmalar
matrisinin yani yargıların o kadar tutarlı olduğu söylenir.
Tutarlılık durumunda λmax = n olup, söz konusu eşitlikten sapma derecesini gösteren

λmaks − n
(2.9)
tutarlılık indeksi (CI), Denklem 2.9’daki gibi hesaplanır. CI = n − 1
Hesaplanan CR değerinin 0.10 den küçük olması karar vericinin yaptığı
karşılaştırmaların tutarlı olduğunu gösterir. CR değerinin 0.10’den büyük olması ya AHS’deki
bir hesaplama hatasını ya da karar vericinin karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını gösterir.

9.1.5. Tutarlılık
AHP modellerinde verilecek son kararın güvenilirliği ile yakından ilgili olan bir
faktör, karar vericinin ikili karşılaştırmalar sırasında tutarlı davranmasıdır. Bu yüzden
tutarlılık problemiyle ilgili olarak AHP’de karar vericinin karşılaştırma sonuçlarına paralel
olarak bir “tutarlılık derecesi belirleme” yöntemi geliştirilmiştir.
Tutarlı olmak rasyonel düşünüşün bir önkoşulu olarak kabul edilir. Ancak uygulamada
tam anlamıyla tutarlı olmak neredeyse imkânsızdır. Yeni bilgileri öğrenmek ancak bir miktar
tutarsızlığa müsaade etmekle mümkün olabilir. AHP mükemmel tutarlılık talep etmemektedir.
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Tutarsızlığa izin vermekte ancak her yargılamada tutarsızlığın ölçümünü sağlamaktadır. İkili
karşılaştırma yargılarının tutarlılığını ölçmek için Saaty tarafından önerilen bir tutarlılık oranı
(consistency ratio) kullanılmaktadır.
AHP, düşünce ve yargıda tutarlılığı göz önünde bulundurmayı gerektirir fakat tercihler
arasında tutarlılık bir ölçüde ihlal edilebilir. Örneğin Öğelerin ikili karşılaştırmaları sırasında
geçişgenlik olmayabilir. Örneğin herhangi bir kritere göre, karar verici, A seçeneğini B
seçeneğine ve B seçeneğini ise C seçeneğine tercih ederken C’yi de A’ya tercih edebilir. Ya
da tercihlerin yoğunluklarına ilişkin sayısal bir tutarsızlık olabilir. Örneğin A, B’ye üç kez
daha fazla ve B, C’ye iki kez daha fazla tercih ediliyor iken A, C’ye göre altı kez daha fazla
tercih edilmeyebilir.
Aslında bu şekilde karşılaştırmalara dayalı bir değerlendirme sırasında mükemmel bir
tutarlılığa erişmek hemen hemen imkânsızdır. AHP, incelenen sorun için tutarlılık
varsayımından sayısal olarak sapma derecesi ile ilgilenir. Sayısal tutarlılık için bu gibi
durumlarda kurulan hiyerarşik modelin ikili karşılaştırmalar matrislerine ait tutarsızlık
oranlarının %10’dan büyük olmaması gerekir. Eğer yargıların tutarlılık oranı 0.10’un üstünde
ise yargılar tutarsız kabul edilmektedir. Bu durumda yargıların kalitesinin iyileştirilmesi
gerekir. Tutarlılık oranı yargıların yeniden gözden geçirilmesiyle düşürülebilir. Ancak bu
işlemde başarısız olunursa, problemin daha doğru bir biçimde tekrar kurulması ve sürecin en
baştan ele alınması gerekir.

9.1.6. AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi
AHP yönteminde tüm ikili karşılaştırma matrisleri için tutarlılık oranı (CR) hesaplanır.
CR değerinin 0.10’dan küçük olması; karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı
olduğunu gösterir. Büyük olması; AHP’deki bir hesaplama hatasını ya da karar vericinin
karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını gösterir.
0,10 seviyesinin üzerinde olan oranlar için karar verici bu karşılaştırma değerlerini
tekrar gözden geçirmelidir. 0,10 seviyesinin altında olanlar ise problemin çözümüne devam
edebilmek için kabul edilebilir niteliktedir.
Tutarlılık Oranının Hesaplanması:
Önce tutarlılık göstergesi hesaplanır, ardından da Tutarlılık Oranı hesaplanır.
Tutarlılık göstergesi (CI) formülü:
CI =

λmaks − n
n −1
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Tutarlılık Oranı (CR) formülü:
Tutarlılık Göstergesi
Tutarlılık Oranı (CR) =
Rassallık Göstergesi
Rassallık göstergesi (RG) matris boyutuna (n) göre Tablo 19 da verilmektedir.
Tablo 2 Rassallık Tablosu
Matris
(n)

Boyutu 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

RG
Örnek

Tablo 20 Sadece konfor açısından üç araba (A, B ve C) birbirleriyle karşılaştırılıyor.
İkili karşılaştırmalar matrisi şu şekilde veriliyor olsun.

A
B
C
Toplam

A
1
2
4
7

B
½
1
4
5.5

C
¼
¼
1
1.5

Aşağıdaki Satır ağırlığı; W Göreli önlemler vektörüdür.
Tablo 3
A

B

C

Satır toplamı

Satır ağırlığı (W)

A

1/7

1/11

1/6

0.40

0.40/ 3=0.13

B

2/7

2/11

1/6

0.63

0.63/ 3=0.21

C

4/7

8/11

4/6

1.97

1.97/ 3=0.66

Toplam

Göreli önlemler vektörü (W) baştaki alternatiflerin ikili karşılaştırma matrisiyle
çarpılır. Satır toplamı V sütun vektörünü verir. Elde edilen bu yeni vektör(v), önceki göreli
önem derecesi vektörüne (w) bölünür. Çıkan değerlerin ortalaması alınarak en büyük özdeğer
bulunmuş olur.
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Satır toplamı(V)
1
2

4

1

2

1
4



4 x

1 

1

4

1

 0,13
 0,21 =


0,66

0,13+

0,11+ 0,17=

0,41

0,26+

0,21+ 0,17=

0,64

0,52+

0,84+ 0,66=

2,02

Elde edilen yeni vektör (V) önckei vektör olan göreli önem dereceleri vektörüne
bölünerek

λ maks

‘ın hesaplanacağı yeni bir vektör elde edilir. Bu vektörün elamanları

toplanıp ortala alındığında da En büyük özdeğer,

v / w


 3,15 
3,05 


3,06 

λ maks

elde edilir.

En büyük özdeğer, λmaks = (3,15+3,05+3,06) / 3=3,09
Tutarlılık göstergesi=

λmaks − n
n −1

Rassallık göstergesi (RG) tablodan; n=3 için RG=0,58’dir.
Tutarlılık göstergesi (CI) =( 3,09 – 3 )/ ( 3 – 1)= 0,045
Tutarlılık Oranı (CR) = 0,045/0,58 = 0,078
0,078< 0,1 olduğu için matris tutarlı sayılabilir.

9.1.7. Bütünleştirme (Sentez)
Birleştirme, karar probleminin çözümlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada problemin ana
hedefinin gerçekleştirilmesinde seçeneklerin tam bir sıralamasını veren bir karma öncelikler
vektörü oluşturulur ve bu öncelikler vektörü de karar vericinin seçenek tercihlerine ilişkin
yargısal algılamalarının yoğunluğunu temsil eder.
Bir seçeneğin bir üst düzey öğeye göre göreli önemi, söz konusu üst düzey öğenin bir
üst düzey açısından göreli öneminin çarpılması ve bu işlemin en üst düzey olan amaç
düzeyine kadar sürdürülmesi sonucu; hiyerarşinin en alt düzeyinde yer alan seçeneklerin
toplam göreli üstünlükleri, amacı gerçekleme açısından bulunur. Böylece toplam göreli
üstünlüklere göre seçenekler en iyiden en kötüye sıralanarak bir tam ön sıralama elde edilir.
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9.1.8. Bütünleştirme
Hesaplanması

ve

Seçeneklerin

Öncelik

Değerlerinin

Bu aşama yukarıda anlatılan şekilde ancak bu kez, her bir faktör açısından karar
noktalarının yüzde önem dağılımları belirlenir. Diğer bir deyişle birebir karşılaştırmalar ve
matris işlemleri faktör sayısı kadar (n kez) tekrarlanır. Her bir karşılaştırma işleminden sonra
boyutlu ve değerlendirilen faktörün karar noktalarına göre yüzde dağılımlarını gösteren S
sütun vektörleri elde edilir. Bu sütun vektörleri aşağıda tanımlanmıştır: Karar noktalarındaki
sonuç dağılımının bulunması aşamasında ise öncelikle, yukarıda anlatılan n tane mx1 boyutlu
S sütun vektöründen meydana gelen ve mxn boyutlu K karar matrisi oluşturulur. Karar matrisi
aşağıdadır:
 s11 
 
 s21 
 . 
Si =  
 . 
 . 
 
 sm1 

 s11

 s21
 .
K =
 .
 .

 sm1

s12
s22

sm 2

... s1n 

... s2 n 
. 

. 
. 

... smn 

Sonuçta karar matrisi(K) ile öncelik vektörü(W) ile aşağıdaki gibi çarpıldığında ise
“Seçeneklerin Öncelik Değerlerinin” olduğu m elemanlı sütun vektörü elde edilir. En büyük
değere sahip olan sütün en iyi kararı gösterir.
 s11

 s21
 .
R=
 .
 .

 sm1

s12
s22

sm 2

... s1n   w1   R11 

   
... s2 n   w2   R21 
.   .   . 

 x  = 
.   .   . 
.   .   . 

   
... smn   wn   Rm1 

Aynı işlemler her bir alternatifler bazında her bir kriter için yapılarak alternatifler için
de bir sıralama elde edilir.
AHP’nin Avantaj ve Dezavantajları
AHP, karar vericinin hedefe ilişkin tercihlerini doğru bir şekilde belirlemesine olanak
veren uygulaması kolay bir karar verme metodolojisi sağlar. Karmaşık problemleri
basitleştiren bir yapısı ve karar verme süreci vardır. Tanımsal modelleme tarzına sahiptir.
Karar vericilerin karar probleminin tanımı ve unsurlarına ilişkin anlayışlarını arttırır. Bir karar
problemine ilişkin hem objektif hem sübjektif düşüncelerle, hem niteliksel hem de niceliksel
bilgilerin karar sürecine dahil edilmesine olanak verir. Karar vericinin duyarlılık analizi
yaparak nihai kararın esnekliğini analiz etmesi mümkündür. Karar vericinin yargılarının
tutarlılık derecesini ölçmesine imkân verir. Grup kararlarında kullanımı uygundur.
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AHP anlaşılır ve kullanımı kolay bir yöntemdir. Fakat bazı dezavantajları da vardır.
Sıra değiştirme (rank reversal) olgusu uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir konudur,
herhangi bir seçenek probleme eklendiğinde veya çıkarıldığında seçeneklerin sıralamasının
değişmesi durumudur. Seçeneklerden birinin değerlendirme dışı bırakılması ya da yeni bir
seçeneğin
değerlendirmeye
alınması
durumunda
seçeneklerin
sıralamasının
değişebilmektedir. Bir karar hiyerarşisindeki kademe sayısı arttıkça ikili karşılaştırma sayısı
da artar. Bu durum, AHP modelini kurmak için daha fazla zaman ve çabayı gerektirir.
Nominal ölçekte alınan bilgi saki oran ölçeği olarak kullanılmaktadır. Örneğin ikili
karşılaştırmalar matrisi oluşturulurken a'nın b'ye tercih edilmesi “çok daha fazla önem taşır”
durumunda 7 kullanılıyor fakat sanki wa/wb=7 denmiş gibi işlem yapılıyor. AHP hiyerarşik
ilişkileri tek yönlü bir yapı ile gösterir diğer ifadeyle tek bir yöne bağlı kalarak modelleme
zorunluluğunun olmasıdır. AHP’nin en önemli varsayımlarından biri aynı seviyede bulunan
faktörlerin birbirinden bağımsız olması ve faktörlerin birbirine olan etkilerinin dikkate
alınmamasıdır. Oysa gerçek hayatta karar verme problemlerini etkileyen birçok faktör
birbiriyle etkileşim halindedir.
AHS, ilk olarak 1970’li yıllarda ortaya konmuş, karmaşık problemlerinin çözümünde
sıkça kullanılan, karar verme sürecinde objektif ve sübjektif faktörleri birleştirme olanağı
sağlayan güçlü ve kolay anlaşılır bir çok kriterli karar verme tekniğidir (Saaty, 1980). Asıl
olarak elemanların ikili karşılaştırılmasından elde edilen önceliklere dayalı bir ölçüm
teorisidir (Yılmaz, 1999). AHS tekniği günümüzde ekonomi, planlama, enerji politikaları,
kaynak tahsisleri, sağlık, anlaşmazlık çözümü, proje seçimi, pazarlama, bilgisayar teknolojisi,
bütçe tahsisi, muhasebe, eğitim, sosyoloji, mimarlık vb. pek çok alanda çeşitli karar verme
problemlerinde (Zahedi, 1986), karmaşık çevresel kararların analizinde ve ormancılık
alanında kullanılmaktadır.

9.2. AHP Puanlama Yöntemi
Değerlendirilecek seçenek sayısının çok fazla olması durumunda karar vericiyi aşırı
derecede zorlayacak ikili karşılaştırmalar matrisi yerine puanlama kullanmak daha uygundur.
Bu yöntemde kriterler anlamlı şekilde bölümlendirilerek puan aralıkları saptanır. Seçenekler,
bulundukları söz konusu puan aralıklarına göre toplam puanları hesaplanarak amaca göre
sıralanabilirler. Örneğin bir kurumda çalışanların değerlendirilmesini yaparken, aday sayısının
çokluğu yüzünden, son düzeyde, adaylar için ikili karşılaştırmalar matrisi yerine puanlama
yöntemi kullanılabilir. Bağlılık (sadakati), Eğitim düzeyi, Tecrübesi(iş deneyimi), Kalite İşin
kalitesi, İşe karşı tutumu ,Liderlik yeteneği vb. değerlendirme ölçütleri belirli aralıklara
bölünerek (çok iyi, iyi, ortalama, kötü, çok kötü gibi) puanlandırılır. Daha sonra ikili
karşılaştırmalar matrisi yöntemi kullanılarak, ölçütlerin amaca göre önemleri hesaplanır.
Adayların toplam göreli puanları, ölçütlere göre adayların bulundukları aralığa verilen
puanların ölçüt göreli önem puanıyla çarpımlarının toplanması sonucunun alınabilecek en iyi
nota oranlanması ile elde edilir.

259

Örnek: Personel değerlendirme Modeli
Bu model çalışanları değerlendirmek için birinci seviye kriterlerini kapsayan bir
modeldir. Çalışanların değerlendirilmesi için AHP puanlama yöntemini kullanarak aşağıdaki
üç adayın her biri için toplam puanı hesaplayınız.
Kriterler
−

Bağlılık (sadakati)

−

Eğitim düzeyi

−

Tecrübesi(iş deneyimi)

−

Kalite İşin kalitesi

−

İşe karşı tutumu

−

Liderlik yeteneği

−
Normalize değerler

Kriterlerin Tercih Matrisi

Göreli Önem dereceleri

1

2

3

4

5

6

1

1

3

1/2

4

1/3

2

0,14

0,17

0,10

0,17

0,15

0,17

0,15

2

1/3

1

1/5

2

1/6

1/2

0,05

0,06

0,04

0,09

0,08

0,04

0,06

3

2

5

1

6

1/3

3

0,28

0,29

0,19

0,26

0,15

0,25

0,24

4

¼

1/2

1/6

1

1/7

1/3

0,04

0,03

0,03

0,04

0,07

0,03

0,04

5

3

6

3

7

1

5

0,42

0,34

0,58

0,30

0,46

0,42

0,42

6

½

2

1/3

3

1/5

1

0,07

0,11

0,06

0,13

0,09

0,08

0,09

Ölçütlerin ağırlıkları, ölçütlerin değerlendirme aralıkları ve adayların durumları
aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Adaylar arasından seçim yapmak için sıralama yöntemi kullanılsın. Ölçütler ve
ölçütlerin değerlendirme aralıkları aşağıdaki Tablo’da verilmiştir.
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Kriterlerin Değerlendirme aralıkları ve puanları
Kriter

Değerlendirme aralıkları ve puanları

Bağlılık

Çok iyi

0.5

İyi

0.3

Ortalama

0.2

Üniversite

0.7

Lise

0.3

10 yıldan çok

0.6

5 ile 10 yıl

0.3

5 yıldan az

0.1

Çok iyi

1

Düşük

0

Var

1

Yok

0

Çok iyi

0.8

İyi

0.2

Orta

0

Eğitim

Tecrübe

Kalite

Tutum

Liderlik

Ölçütlerin amaca göre önem puanları Tablo’daki gibi
Kriterler
Ağırlıkları

Bağlılık
0,15

Eğitim
0,06

Tecrübe
0,24

Kalite

Tutum
0,04

0,42

Liderlik
0,09

Bu puanlar kullanılarak uygulanan sıralama yöntemi sonucu beş aday toplam
puanlarına göre Tablo da sıralanmışlardır.
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Adayların Puanları
Kriterler

Bağlılık

Eğitim

Tecrübe

Kalite

Tutum

Liderlik

Nuray Kaya

Çok İyi

Lise

7 yıl

Çok İyi

Var

İyi

Ahmet Gül

Çok İyi

Üniversite

2 yıl

Çok İyi

Yok

Orta

Murat Keskin

Çok İyi

Lise

12 yıl

Düşük

Var

Çok İyi

Cemil Cevher

İyi

Lise

4 yıl

Düşük

Var

İyi

Kemal Kerim

Orta

Lise

6 yıl

Çok İyi Yok

İyi

Puan karşılıkları

0,15

0,06

0,24

0,04

0,42

0,09

Adaylar

Toplam
Puanlar Oran

Nuray Kaya

0,50

0,30

0,30

1,00

1,00

0,20

0,64

0,81

Ahmet Gül

0,50

0,70

0,10

1,00

0,00

0,00

0,18

0,23

Murat Keskin

0,50

0,30

0,60

0,00

1,00

0,80

0,73

0,92

Cemil Cevher

0,30

0,30

0,10

0,00

1,00

0,20

0,53

0,66

Kemal Kerim

0,20

0,30

0,30

1,00

0,00

0,20

0,18

0,22

Sıralanmış Adaylar

Toplam
Puanlar

En iyi olması durumuna
oranı

Murat Keskin

0,73

1,00

Nuray Kaya

0,64

0,88

Cemil Cevher

0,53

0,72

Ahmet Gül

0,18

0,25

Kemal Kerim

0,18

0,24

Adayların toplam göreli puanları, ölçütlere göre adayların bulundukları aralığa verilen
puanların ölçüt göreli önem puanı ile çarpımlarının toplanması sonucunun alınabilecek en iyi
nota oranlanması ile elde edilir.
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Örneğin Nuray Kaya'nın aldığı puan;
0,15*0,50+v0,06*0,30+ 0,24*0,30+ 0,04*1,00+ 0,42*1,00+ 0,09*0,20=0,64 olarak
hesaplanır.
Tüm aralıklarda en iyi olunması durumunda alınacak puan aşağıdaki gibi olacaktır;
0,15*0.5+0,06*0.7+0,24*0.6+0,04*1+0,42*1+0,09*0.8= 0,79
Tüm aralıklarda en iyi olunması durumunda alınacak puan 0,79 olduğundan Nuray
Kaya'nın puanı
0,64 / 0,79 = 0,81 olarak bulunur.
Expert Choice Yazılım Paketi
Expert Choice (EC) yazılım paketi AHP’ nin yazılım programı olarak Expert Choice
firması tarafından geliştirilmiştir. EC, karmaşık problemlerin analizinde kullanılan bir karar
destek aracıdır. Karar vericilerin çok basit ve kolay bir biçimde karar problemini hiyerarşik
bir yapıda görüntülemelerine, gerekli ikili yargıları yapmalarına, otomatik olarak özdeğer
yaklaşımı ile göreli öncelikleri hesaplamalarına olanak vermektedir. Karar verici ikili
karşılaştırma yaparken sözel, sayısal veya grafiksel karşılaştırma seçeneklerinden istediğini
tercih edebilir. Bireysel veya grup olarak analiz yapmaya elverişli bir programdır. Çok sayıda
özel firma ve kamu kuruluşu, çok farklı uygulama alanlarında Expert Choice yazılımını
kullanmaktadır.
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Uygulamalar
Bir şirket, yeni bir tesis için 3 olası yerleşim yeri arasında AHP’yi kullanarak seçim
yapacaktır: Dikkate alınacak karar ölçütlerişunlardır:
−

Arazi fiyatı

−

Tedarikçilere olan mesafe

−

İşçilik kalitesi

−

İşçilik ücretleri

Hiyerarşi Modelinin Oluşturulması
Eldeki verilerle beraber AHP ile problemin çözümünü yapınız.

Fiyatı

A
B
C

A
1
1/3
1

B
3
1
5

C
1
1/5
1

Tedarikçi Yakınlığı

A
B
C

A
1
1/6
3

B
6
1
9

C
1/3
1/9
1

B
1/3
1
1/5

C
1
5
1

İşgücü

A
B
C

A
1
3
1

İşgücü Maliyeti

A
B
C

A
1
3
2

B
1/3
1
1/3

C
½
3
1
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Çözüm:
Öncelikle karar verme kriterlerimizin 4 üne ayrı ayrı normalizasyon işlemini
uygularız.
1.Adım:
Her bir sütundaki değerleri alt alta toplarız.
Fiyatı

A
B
C

A
1

B
3

C
1

1/3
1
7/3

1
5
9

1/5
1
11/5

2.Adım:
Matristeki her bir değer kendi sütununun toplamına bölünür.

A
B
C

A
0,43
0,14
0,43

B
0,33
0,11
0,56

C
0,45
0,09
0,45

3.Adım:
Bu Adımda her bir satırın ortalaması alınır.

A
B
C

A
0,43
0,14
0,43

B
0,33
0,11
0,56

C
0,45
0,09
0,45

Ortalama
0,4055
0,1150
0,4796

4. Adım:
Diğer kriterler içinde bu adımlar aynen uygulanır ve aşağıdaki matrise ulaşırız.
Fiyatı
A
B
C

0,4055
0,1150
0,4796

Tedarikçi
Yakın.
0,2819
0,0598
0,6583

İşgücü
0,1867
0,6555
0,1578

İşgücü
Maliyeti
0,1593
0,5889
0,2519
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5.Adım:
Kriterlerin kendi aralarındaki önem sıralarını belirleriz. İlk matrise uyguladığımız
normalizasyon yöntemiyle.
Kriterler

Fiyatı

Tedarikçi Yakınlığı

İşgücü

Fiyatı
Tedarikçi Yakınlığı
İşgücü
İşgücü Maliyeti

1
5
1/3
¼

1/5
1
1/9
1/7

3
9
1
1

Fiyatı

Kriterler
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
İşgücü Maliyeti

Tedarikçi
Yakınlığı
0,1519 0,1376
0,7595 0,6878

İşgücü

0,0506 0,0764
0,0380 0,0983

İşgücü
Maliyeti
4
7
1
1
Satır Ort.

0,2143
0,6429

İşgücü
Maliyeti
0,3077
0,5385

0,0714
0,0714

0,0769
0,0769

0,0689
0,0711

0,2029
0,6571

Buradaki ortalamalardan açıkça görüyoruz ki fabrika yeri seçiminde tedarikçiye olan
yakınlık 1. Sırada onu izleyen alternatifler sırasıyla Fiyatı, işgücü maliyeti ve İşgücüdir.
6.Adım:
En son basamağa geldik. Elimizde 2 adet matris bulunmakta. Birisi yer
alternatiflerinin elimizdeki kriterler bazında aldığı önem puanını, diğeri ise kriterlerimizin
kendi aralarındaki önem puanlarını, yani ağırlıklarını içeriyor.
Fiyatı
A
B
C

Tedarikçi
Yakın.
0,4055 0,2819
0,1150 0,0598
0,4796 0,6583

İşgücü İşgücü Maliyeti
0,1867 0,1593
0,6555 0,5889
0,1578 0,2519

×
Kriterler
Fiyatı
Tedarikçi Yakınlığı
İşgücü
İşgücü Maliyeti

Ağırlık
0,2029
0,6571
0,0689
0,0711

Yukarıdaki iki matrisi çarparız. Bunun sonucunda elde ettiğimiz matris alternatiflerin
önem ağırlıklarını bize verecektir.
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Yerleşim
A
B
C

Puan
0,2917
0,1497
0,5586

Puan
%29,17
%14,97
%55,86

Sonuç olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi baz alındığında firmanın yeni fabrikasını kurması için
C alternatifini seçmesi uygun olacaktır.
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Uygulama Soruları
S3:Aşağıdaki kriterlere göre X,Y,Z seçenekleri değerlendirilecektir. Hangi seçenek
seçilmelidir? Rassallık değeri (3 için 0,58) dir.
Kriterler
Fiyat

Destek

Kullanım

Fiyat

1,00

0,33

0,25

Destek

3,00

1,00

0,50

Kullanım

4,00

2,00

1,00

Fiyat
X

Y

Z

X

1,00

5,00

7,00

Y

0,20

1,00

3,00

Z

0,14

0,33

1,00

X

Y

Z

X

1,00

0,33

2,00

Y

3,00

1,00

5,00

Z

0,50

0,20

1,00

Destek

Kullanım
X

Y

Z

X

1,00

0,50

0,33

Y

2,00

1,00

0,50

Z

3,00

2,00

1,00
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde AHP yöntemini öğrendik. AHP karar seçeneklerini sıralayıp aralarından
birini belirtilen çoklu ölçüte göre seçmeyi sağlayan sayısal bir yöntem. Her bir karar
seçeneğine karar vericinin ölçütlerini ne kadar sağladığını gösteren sayısal puanlar verilir.
AHP, birden çok kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan bir karar verme
yöntemidir. AHP, karar vericilerin karmaşık problemleri, problemin ana hedefi, kriterleri, alt
kriterler ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemelerine
olanak verir. AHP’nin en önemli özelliği karar vericinin hem objektif hem de sübjektif
düşüncelerini karar sürecine dahil edebilmesidir. Bir diğer ifade ile AHP, bilginin, deneyimin,
karar vericinin düşüncelerinin ve önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir
yöntemdir.
AHS ile karar verme sorunun olabildiğince ayrıntılı olarak ortaya konması ve daha
sonra hiyerarşi olarak adlandırılan ve her biri bir dizi öğeden oluşan katmanlar halinde
incelenmesi gerekir. AHS tekniğinde en üst düzeyde bir amaç ve bu amacın altında sırasıyla
kriterler, alt-kriterler ve seçeneklerden oluşan hiyerarşik bir model kullanılmaktadır. AHS, a)
hiyerarşilerin oluşturulması, b) üstünlüklerin belirlenmesi ve c) mantıksal ve sayısal
tutarlılığın sağlanması şeklinde 3 temel prensibe dayanmaktadır. Genel olarak AHS tekniği ile
bir karar verme problemi çözümlenirken: 1) Karar elemanlarından oluşan bir karar
hiyerarşisinin kurulması, 2) Karar elemanlarının ikili karşılaştırılması 3) Karar elemanlarının
göreceli önceliklerinin tahmin edilmesi ve 4) Karar elemanlarının göreceli öncelik değerlerine
göre alternatiflerinin genel öncelik değerlerinin ve sıralamalarının belirlenmesi şeklinde 4
aşama söz konusudur.
AHP çok geniş bir uygulama alanına sahiptir ve pek çok karar probleminde etkin
olarak kullanılmaktadır. Örneğin, pazarlama, finans, eğitim, kamu politikaları, ekonomi, tıp
ve spor alanlarında çok sayıda başarılı uygulama gerçekleştirilmiştir.
Bayes teoremi yeni bilgilerin ışığı altında önceki tahminlerin olasılıklarını gözden
geçirmek için basit bir mekanizmasıdır. Bir sistemin değerini etkileyecek şans olaylarının
öncül olasılık tahminlerini geliştirmek için birçok yol vardır. Önce analist klasik yolla verileri
inceleyebilir. Örneğin deprem ile ilgili kayıtları inceleyerek yerleri hakkında öznel bir tahmin
yapar veya yeni bir mamulün talep tahminini geliştirmek için pazar araştırması yapar. İkinci
olarak daha karmaşık durumlarda analist büyük ölçekli, bir sistemin hareket tarzlarından
bazılarını tahmin etmek için bir prototip yaratabilir. Bu türe örnek otobüs hatları için pilot
planlar ve gösteri programları gösterilebilir. Son olarak bazı öyle durumlar vardır ki tetkik
kabilinden analizler için kısmi bir sistem sağlamak imkânsızdır. Örneğin, 300 metrelik bir
tünel bütün bir metro şebekesi için mümkün bir çalışmanın örneği olarak anlamsızdır. Bu tür
durumlarda tahmin edilen talep ve günlük raporlar üzerinde çalışmak tavsiye edilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi AHP' nin teorik aksiyomlarından biri değildir?

a)

Karşılaştırmaların iki taraflı olması

b)

Homojenlik aksiyomu.

c)

Hiyerarşik seviyelerin birbirinden bağımsız olma aksiyomu.

d)

Puanlama aksiyomu

2)

Aşağıdaki İkili karşılaştırmalar matrislerden en tutarlı olan matris hangisidir?
a)

b)

c)

d)

e)

a b c
a 0 0 0
b 0 0 0

a b c
a 1 1 1
b 1 1 1

a b c
a 2 2 2
b 2 2 2

a b c
a 3 3 3
b 3 3 3

a
b

c 0 0 0

c 1 1 1

c 2 2 2

c 3 3 3

c

a
1
1/
3
1/
2

b
3
1

c
2
6

1/
6

1

Cevaplar
1)d, 2)b,
3)

AHP nin aksiyomları nelerdir?

4)

AHP karar vericilerin karşılaştıkları tutarlılıkları nasıl çözmektedir?

5)

İkili karşılaştırma matrisi nedir?

6)

AHP nin dezavantajları nelerdir?

7)

AHP puanlama hangi durumlarda kullanılır?
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10. ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Çok Kriterli Karar Analizi
10.2. Temel Kavramlar
10.3. Çok Kriterli Karar Vermenin Teorik Temeli
10.4. Çok Ölçütlü Karar Verme Problemi
10.5. Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri
10.5.1. SMART
10.5.2. Basit Toplamlı Ağırlıklandırma
10.5.3. Ağırlıklı Çarpım
10.5.4. ELECTRE Yöntemi
10.5.5. Lexicographic (Ardışık Sırasal) Yöntem
10.5.6. Baskınlık Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Çok ölçütlü karar vermeye niçin gerek duyulur?

2.

Çok ölçütlü karar vermenin karar vericiye sağladığı fayda nedir?

3.

Çok ölçütlü karar analizi nasıl yaılmalı

4.

Başlıca çok ölçütlü karar verme yöntemleri nelerdir?

5.

Çok ölçütlü karar verme ile çok amaçlı karar verme arasında fark var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sorunları çok ölçütlü olarak Anlatım,
analiz edebilir.
Soru-Cevap,
Karmaşık sistemleri Çok
Tartışma,
ölçütlü karar tekniklerini
uygulayarak modelleyebilir. Alıştırma ve
Örnek Olay,

Uygulama,

Bireysel Çalışma,
Problem Çözme,
Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Çok ölçütlü karar verme teknikler

•

SMART

•

ELECTRE
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Giriş
Seçimlerimizi tek bir kritere göre yapmamız hemen hemen imkânsızdır. Seçimlerimizi
etkileyen kısıtlar hayli çoktur ve bu durum tüm alternatifleri tam anlamıyla
değerlendirmemizi ve çok sayıda kriteri göz önüne almamızı zorunlu kılar. Bu şekilde verilen
kararlar çok ölçütlü karar verme(ÇÖKV) olarak ifade edilir. Bu yaklaşım karar vericiye
seçenekleri kriterlere göre değerlendirip problemine en arzu ettiği çözümü ararken yardım
eder ve yol gösterir. Çok sayıda kriter kullanılarak bir seçenek kümesinin değerlendirilmesi
için genel tercih ilişkisi oluşturur.
Çok ölçütlü karar desteği, karar vericinin değerlerini ve tercihlerini anlaşılır hale
getirir. Karar vericiye, karar problemin çözmesine yardımcı olacak bazı araçları sunar. Eldeki
bilgilerden anlamlı çıkarımlar yapıp karar vericinin davranışını aydınlatır. Karar Verme
Sürecinin gelişimine ve süreçteki değer sistemleri ile amaçlar arasındaki uyum ve tutarlılık
derecesini arttırmaya olanak verir[Roy].
Bir karar vericinin sonlu ve sayılabilir sayıda seçenek ve sonsuz sayıda ya da yeterince
çok sayıda seçenekten oluşan bir küme içinde en az iki kritere dayalı değerlendirme yaparak
seçim yapmasını sağlar [Dyer]. Verilen bir karar kümesi içinden karar vericiye ve karar verme
durumuna bağlı olarak en iyi kararı vermeyi amaçlar.
Çok Ölçütlü Karar Analizi (ÇÖKA) sonlu sayıda seçeneğin seçilme, sıralanma,
sınıflandırma, önceliklendirme veya elenme amacıyla ağırlıklandırılmış, birbirleri ile çelişen
ve aynı ölçü birimini kullanmayan hatta bazıları nitel değerler alan çok sayıda ölçüt
kullanılarak değerlendirilmesi işlemidir. (Malczewski, 1999) Çok Ölçütlü Karar
Verme(ÇÖKV) problemi birçok seçenek içinden seçim yapmayı gerektiren bir işlemdir ve
karar vericiye göre değişen öneme sahip ölçütleri kapsamaktadır. Ölçüt ağırlıklarının
belirlenmesinin amacı, her bir ölçütün diğerlerine göre önemini belirlemektir. Bir karar
probleminde belirlenen ölçütlere verilecek ağırlıklar, sonuçlar üzerinde çok etkilidir. Ölçütler
karar vericiler için farklı ağırlıklarda olabilir. Bu nedenle ölçütlerin bağıl önemi hakkında
bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Ölçüt ağırlıkları karar vericilerin tercihlerine bağlı
olarak oluşturulur. Ağırlık verme işlemi genelde, her bir ölçüte diğer ölçütlere göre bağıl
önemini gösteren bir ağırlığın atanmasıyla gerçekleştirilir. Puanlama yönteminde karar
vericilerin, daha önce tanımlanmış bir sayısal aralık temelinde ağırlıkları kestirmesi gerekir.
En basit puanlama yöntemlerinden biri puan tahsisi yaklaşımıdır. Bu yöntemde karar vericinin
ilgilenilen ölçütler için 100 puanı tahsis etmesi gerekir. Diğerlerine göre daha yüksek puanlı
bir ölçüt, daha büyük bağıl önem anlamındadır.
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10.1. Çok Ölçütlü Karar Analizi
Çok Ölçütlü Karar Analizinde problemin tanımlanmasıyla başlayıp, sonuçların
değerlendirilmesiyle tamamlanan uzun bir değerlendirme süreci bulunur. (Malczewski, 1999)
Değerlendirme sürecinin basında hedeflerin oluşturulması, ölçütler ve seçeneklerle ilgili
adımlar olarak ikiye ayrılır. Hedeflerin oluşturulmasında ilk adımda ölçütlerin belirlenmesi
ele alınır. Değerlendirme ölçütü amaçlar ve özniteliklerin düşüncelerini içerir. Amaçlar
dikkate alınan sistemin arzulanan durumuyla ilgili bir ifadedir. Bunlar pratik şekilde
özniteliklerden türemiştir. Bir amacın başarıldığı derecenin tam bir değerlendirmesini
sağlamak için, birkaç farklı öznitelik gerekli olabilir. Böylece bir öznitelik, değeriyle özel bir
amaç için başarının derecesini yansıtan ölçülebilir bir niceliktir. Hedeflerin oluşturulmasında
ikinci adımda analizin yaklaşımı ele alınır. Buna göre verilecek karar için seçeneklerin
belirlenmesi gerçekleştirilir. Seçenekler bir karar problemi için belirtilen değer yapısının en
iyi durumuna göre geliştirilmelidir. Her seçeneğe, performansını ölçen karar değişkenleri
tayin edilir. Buna bağlı olarak seçeneklerin ölçütlerle beraber değerlendirilmesi için bunların
eğilimi ortaya koyulur. Ölçütlerin belirlenmesinin ardından karar vericilerin tercihleri
yönünde ölçütlerin ağırlıkları belirlenir. Buna göre ölçütlerin ağırlıklandırılmış için çeşitli
yöntemler kullanılabilir. Ölçütlerin seçeneklerle beraber değerlendirilmesi için bunların
değerleri ortaya koyulur. Ölçütlerin değerleri ile seçeneklerin eğilimi bir araya getirilerek
karar verme matrisi oluşturulur. Buna göre her bir seçenek için ölçütlere değer atanarak,
bunlar karar verme fonksiyonu aracılığıyla değerlendirilir. Karar kuralları seçeneklerin ne
kadar iyi olduğunun sıralanması veya hangi seçeneğin başka bir tanesine tercih edileceğinin
kararlaştırılmasını sağlar. Bunlar mekânsal verileri, karar seçeneklerini ve karar vericilerin
tercihlerini seçeneklerin toplam bir değerlendirmesinde bütünleştirir. Büyük ölçüde kabul
edilen sınıflandırmaya göre, karar kuralları çok öznitelikli ve çok amaçlı yaklaşımlara ayrılır.
Çok öznitelikli karar verme yönteminde öznitelikler karar değişkeni ve karar ölçütleri olarak
hizmet eder. Çok amaçlı karar verme yaklaşımında ayrım, karar değişkenleri ve karar ölçütleri
arasında yapılır. Bununla beraber analizin sonucunda çıkarılan seçenekler kullanılan karar
kuralına bağlıdır. Ardından sonuçlarda çıkan hassasiyetin tespit edilmesi ile seçeneklerin
güvenilirliği ortaya koyulur. Bunun için verilerin doğruluğu ve analizin hassasiyeti ile ilgili
işlemler yapılır. Hassasiyet analizinin hedefi tavsiye edilen seçeneğin, girişlerdeki
değişikliklerden nasıl etkilendiğini kararlaştırmaktır. Analiz tavsiye edilen çözümün
doğruluğunu anlamayı sağlar. Bu adım, karar vermede kullanılan veriler büyük kesinlikle
bilinmediği zaman özel öneme sahiptir. Bununla beraber sonuçta seçilen seçeneğin
hassasiyeti ortaya koyulur. ÇÖKA; problemin tanımı, probleme ilişkin ölçütlerin belirlenmesi
ve seçeneklerin ölçütlere uygunluğunun saptanması işlemleri ile gerçekleştirilir (Malczewski,
1999). ÇÖKA süreci en genel sekliyle karar probleminin tanımlanması, değerlendirme
ölçütlerinin belirlenmesi, ölçüt katmanlarının hazırlanması ve normalleştirilmesi, ölçüt
ağırlıklarının belirlenmesi ve karar analizinin uygulanması adımlarından oluşmaktadır (Sekil
1) (Malczewski, 1999).
ÇÖKA Probleminin Tanımlanması
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Bir karar analizi, problemin kavranması ve tanımlanması ile baslar. Problemin
tanımlanması; karar koşullarının araştırılması, verilerin temini ve islenmesi adımlarından
oluşur (Simon, 1960; Malczewski, 1999). Bu aşamada, problem ayrıntılı olarak ele alınarak
problemin nasıl ve hangi yöntemlerle çözüleceği ortaya konulur, problemin çözümü için
gerekli veriler ve bu verilerin niteliği saptanır (Malczewski, 1999).

Karar Amacının Belirlenmesi

Ölçütlerin Belirlenmesi
Ölçüt Değerlerinin Oluşturulması Değerlendirme Matrisi
Seçenekler
Ölçütler
a1
a2
a3
…
ai
C1
Si1
C2
Si2
Cj
S1j
S2j
S3j
…
Sij

Ölçüt Değerlerinin Oluşturulması Değerlendirme Matrisi
Seçenekler
Ölçütler
a1
a2
a3
…
ai
C1
Pi1
C2
Pi2
…
…
Cj
P1j
P2j
P3j
…
Pij

Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi
Ölçüt Değerlerinin Normalleştirilmesi Normalleştirilmiş Değer Matrisi
Ölçüt Değerlerinin Normalleştirilmesi Normalleştirilmiş Değer Matrisi
Ölçüt Ağırlıklarıyla Normalleştirilmiş Ölçüt Değerlerinin Bütünleştirilmesi
Seçeneklerin Gruplandırılması, Sıralanması
Duyarlılık Analizi

Sonuç

Sekil 1 ÇÖKA uygulama adımları (Jankowski, 1995)
Değerlendirme
Normalleştirilmesi

Ölçütlerinin

Belirlenmesi

ve

Ölçüt

Katmanlarının

Değerlendirme ölçütlerinin aynı ölçüm birimine sahip olması durumu pratikte çok
nadir karşılaşılacak bir durumdur. Farklı ölçüm birimlerine sahip olan değerlendirme
ölçütlerinin bir arada incelenebilmesine olanak sağlayan çok ölçütlü karar verme yöntemleri,
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bu sorunun üstesinden gelebilmek için temel olarak iki yola başvurmaktadır. Bu temel yollar,
tüm alternatifler arasında ikili karşılaştırmalar gerçekleştirmek veya normalizasyon
tekniklerinden yararlanmaktır. Literatürde en yaygın olanlarından, Analitik Hiyerarşi Süreci,
Analitik Ağ Süreci, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, Bulanık Analitik Ağ Süreci,
ELECTRE ve PROMETHEE yöntemleri ikili karşılaştırmalardan yararlanan yöntemlerdir;
MOORA, TOPSIS ve COPRAS yöntemleri ise farklı ölçüm birimlerinin bulunması
sorununun üstesinden gelmek için normalizasyon tekniklerini kullanmaktadır. WSM, WPM
yöntemleri de ortak bir ölçeğe göre değerlendirme yapmaya çalışmakta ancak bu da subjektif
yargıların değerlendirme sürecine katılması riskini içermektedir (Wang vd., 2009).
Karar analizinde problem tanımlandıktan sonra, değerlendirme ölçütleri belirlenir.
Ölçütler karar probleminin amaçlarını karşılayabilecek kapsamda olmalı, anlaşılmaz ya da
belirsiz olmamalıdır (Keeney ve Raiffa, 1976; Malczewski, 1999; Rashed ve Weeks, 2003).
Her bir ölçüt, farklı ölçü birimlerinde olabileceğinden, bunların birbirleriyle
karşılaştırılabilir biçimde normalleştirilmesi gerekir. Ölçütlerin normalleştirilmesinde başlıca;
Doğrusal Ölçek Dönüşümü, Değer/Fayda fonksiyonu ve Bulanık Mantık yaklaşımları
kullanılmaktadır (Malczewski, 1999). Değerlerin boyutsuz hale getirilmesi Normalizasyon
olarak ifade edilir.Normalizasyon Yöntemleri uzaklığa dayalı normalizasyon yöntemleri ve
Orana dayalı normalizasyon yöntemleri (Standardizasyon) şeklinde sınıflandırılır.
Doğrusal Ölçek Dönüşümü ölçüt katmanlarının normalleştirilmesinde yaygın olarak
kullanılan deterministik bir yöntemdir. Çok sayıda Doğrusal Ölçek Dönüşümü yöntemi
bulunmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılanları En Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek
Dönüşümü ve En Büyük ve En Küçük Değere Göre Doğrusal Ölçek Dönüşümü
yaklaşımlarıdır
Çok Ölçütlü Modellerde Normalizasyon Teknikleri
Normalizasyon teknikleri üç ana başlıkta toplanabilmektedir.
−

Vektör normalizasyonu

−

Doğrusal Normalizasyon

−

Monoton olmayan normalizasyon

Bu normalizasyon tekniklerinden olan doğrusal normalizasyon dört farklı şekilde
uygulanabilmektedir. Tekniklerin uygulanışına ilişkin formüller sunulmadan önce
normalizasyon işlemlerinde kullanılacak değişkenler tanıtılacaktır. Bir çok ölçütlü karar
verme probleminde normalizasyon işlemine tabi olacak değişkenler aşağıdaki gibi
tanımlansın (Shih vd., 2007).
Ai: alternatif i=1,2,3,…..n
Cj: değerlendirme ölçütü j=1,2,3,…..n
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Xij: j. değerlendirme ölçütü açısından i.ci alternatifin değeri.
Bu değişkenlere göre oluşan karar matrisi aşağıda gösterilmiştir.
Kriterler
Alternatifler

c1

c2

cn

a1

X12

X12

X1n

a2

X21

X22

X2n

am

Xm1

Dij=

Xmn

Vektör normalizasyonu

xij

rij =

m

∑x
i =1

2
ij

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler)

Doğrusal normalizasyon (1)

rij =

xij
x j*

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler);

x j * =maxi(xij)

(ölçüt

x j − =mini(xij)

(ölçüt

x j * =maxi(xij)

(ölçüt

için en iyi durum maksimizasyon ise).

rij =

x j−
xij

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler);

için en iyi durum minimizasyon ise). (4)
Doğrusal normalizasyon (2)

rij =

xij
x j*

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler);

için en iyi durum maksimizasyon ise).
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rij = 1 −

xij
x j*

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler);
(ölçüt için en iyi durum minimizasyon ise). (4)

x j−

= maxi(xij)

Doğrusal normalizasyon (3)

rij =
x j−

x j* − x j −

; i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler); x j * =maxi(xij),

=mini(xij) (ölçüt için en iyi durum maksimizasyon ise). (7)

rij =
x j−

xij − x j −

x j* − xij
x j* − x j −

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler);

x j*

=maxi(xij),

=mini(xij) (ölçüt için en iyi durum minimizasyon ise).
Doğrusal normalizasyon (4)

xij

rij =

m

∑x
i =1

ij

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler)

Monoton olmayan normalizasyon

e

−

x 0j

σj

z=

2

z
2

,

xij − x 0j

σj

= j ölçütüne ilişkin en uygun değer
= j ölçütüne ilişkin değerlerin standart sapması

Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi: Ölçütler karar vericiler için farklı ağırlıklarda
olabilir. Ağırlık verme işlemi, genelde her bir ölçüte diğer ölçütlere göre bağıl önemini
gösteren bir ağırlığın atanmasıyla gerçekleştirilir
Ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:
−

Sıralama (ranking)
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−

Puanlama (rating)

−

İkili Karşılaştırma (pairwise comparison)

Ölçüt ağırlarının belirlenmesi ÇÖKA’nın en önemli adımlarından biridir. Ağırlıklar
analiz sonucunu doğrudan etkileyeceğinden ağırlık belirleme işleminde çok özen gösterilmesi
gerekmektedir.
ÇÖKA Problemlerinde Kullanılan Başlıca Yöntemler
Birçok ÇÖKA yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler (Triantaphyllou ve Mann, 1989;
Malczewski, 1999; Proctor ve Qureshi, 2005 ):
−

Basit Ağırlıklı Toplam Yöntemi (Simple Additive Weighting Method:SAW)

ya da
− diğer adıyla
Combination:WLC)

Ağırlıklı

Doğrusal

Birleştirme

(Weighted

Linear

−

Ağırlıklı Çarpım Yöntemi (Weighted Product Method:WPM)

−

Analitik Hiyerarşi Yöntemi (Analytic Hierarchy Process:AHP)

−

Değer/Fayda Fonksiyonu Yaklaşımı (Value/Utility Function Approach)

−

İdeal Nokta Yöntemi (İdeal Point Metot)-Ör: TOPSIS

−

Uyum Yöntemi (Concordance Metot)-Ör: ELECTRE

−

Bulanık Mantık işlemi (Fuzzy Aggregation Operation)

−

Bulanık Ağırlıklı Toplam Yöntemi (Fuzzy Additive Weighting Method)

−

Sıralı Ağırlıklı Ortalama (Ordered Weighted Average:OWA)

10.2. Temel Kavramlar
Öncelikle çok ölçütlü karar problemleriyle ilgili kavramları kısaca açıklamak yararlı
olacaktır. Problem tipleri seçim, sıralama, sınıflandırma ve önceliklendirme şeklinde ana
başlıklar altında toplanabilir[Roy, Vincke]. Yaklaşım çok sayıda seçeneğin seçilme,
sıralanma, sınıflandırma, önceliklendirme amacıyla, birbirleri ile çelişen ve aynı ölçü birimini
kullanmayan hatta bazıları nitel değerler alan çok sayıda ölçüt kullanılarak
değerlendirilmesini sağlar [Yoon Hwang]. Seçim, en tatmin edici hareket tarzlarını ya da
seçenekleri ya da diğer tüm eylemlere baskın eylemleri barındıran mümkün olduğunca
sınırlandırılmış en küçük eylemler alt kümesinin oluşturulması amaçlanır. Sıralama,
eylemlerin azalan tercihler yönünde, en iyiden en kötüye, mümkün olduğunca kısmi veya tam
bir sıralamasının oluşturulmasıdır. Sınıflandırma/Ayırma, önceden tanımlanmış kategorilere
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eylemlerin atanmasını içerir. Önceliklendirme, seçenekleri elemek amacıyla ağırlıklandırmayı
ifade eder.
Seçenek, karar süreci sırasında değerlendirilen eylemler, nesneler, adaylar veya
stratejiler kümesi olarak tanımlanır.
Kriter, karar vericinin tercihlerinin ana hatlarının bir tanımını ifade eder. Bunlar
maliyet minimizasyonu, çevresel etkilerin azaltılması, güvenilirliğin maksimize edilmesi gibi.
Kriterler belirli bir önem ekseni veya bakış açısına göre seçeneklerin karşılaştırılmasını
sağlayan bir araç olarak ta ifade edilebilir.
Ölçüt (Attribute), belirli bir kriter için alternatiflerin değerinin özel bir ölçme tarzıdır.
Ölçüt amaca ne kadar ulaşıldığını gösteren bir ölçüdür[Keeney], ya da seçeneklerin temel
özellikleri, kaliteleri veya verimlilik parametreleri olarak tanımlanır[Evren ve Ülengin].
Kullanılan ölçekler, genel hatları itibariyle nominal değerler, sıra dereceleri, aralık ve oranlar
olarak gruplandırılır (Şekil 1).

Aralık ölçeği
Yarışmacıların 0-10 arasındaki ölçek üzerinden
performansları
Nominal ölçek
Koşucuların numaraları

3

Oran ölçeği
Bitirme süresi

7
6

1
2

3

Sıra ölçeği
Koşucuların yarış sonundaki diziliş
sırası

Şekil 2. Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler
Nominal değerler; bunlar rakam olarak sayılardır, koşuculara verilen sayılar.
Konumsal sıra dereceleri; koşucuların derecesi ve sırası gibi. Aralık; her hangi bir ölçek
üzerinden, örneğin 0-10 arası gibi, performans sınıflarını ifade ederler. Oranlar; belli bir payın
bütün içerisindeki miktarını ifade eder. Örneğin belli bir işi bitirmek için geçen süre. Amaçlar,
maksimizasyon ve minimizasyon gibi tercihlerin yönüdür. Kriterlerin karar vericinin arzuları
doğrultusunda yönlendirilmiş şeklidir. Amaçlar bir karar vericinin ulaşmak istediği düzeyi
tanımlar[Keeney]. Hedefler, amaçların daha da somutlaşarak belirli değerlere dönüşmüş
şeklidir. Örneğin posta dağıtım süresinin minimizasyonu bir amaç, ama iki gün içinde
paketlerin en az %90 nının dağıtılma isteği bir hedefi tanımlar. Çok Amaçlı Karar Verme ve
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Karşı Çok Kriterli Karar Verme çoğunlukla Birbiriyle karıştırılan bir konudur. Aşağıda genel
olarak bir ayrım yapılmaktadır.

10.3. Çok Kriterli Karar Vermenin Teorik Temeli
Çok Kriterli Karar Verme karar vermenin en çok bilinen bir alt dalıdır. İki ana
kategoriye ayrılır. Bunlar; Çok amaçlı karar verme ve Çok ölçütlü karar verme. Çok amaçlı
karar verme yaklaşımının kullanım amacı, problemi yapılandırma ve çözüm süreci olarak çok
kriterli yaklaşımdan farklılık arz eder (Tablo 1). Çok amaçlı karar verme problemlerinde
alternatifler önceden belirlenmez. Sürekli bir çözüm uzayında çözüm arar.
Tablo 1 Çok amaçlı karar verme ve çok ölçütlü karar vermenin farkları
Çok Ölçütlü Karar
Verme

Çok Amaçlı Karar Verme

Kriterler

Niteliklerle tanımlanır

Amaçlarla tanımlanır

Amaçlar

Açıkça belli değil

Kesin olarak belli

Özellikler

Açıkça belirlidir.

Açık olarak belirli değil

Alternatifler Sonlu sayıda ve kesikli

Sonsuz sayıda ve sürekli

Kullanımı

Tasarım

Seçim

Çok amaçlı karar verme daha çok tasarım amaçlı kullanılırken, Çok Ölçütlü Karar
Verme yaklaşımı seçme amaçlı kullanılmaktadır.
Çok Amaçlı karar verme problemi matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade
edilmektedir.
Amaç fonksiyonları:
Max f1(x), f2 (x),. . . . fm(x)
Kısıtlar:
gk(x)≤0, k=1, 2,. . . . , p
x=≥0
Burada x, n boyutlu karar değişkenleri vektörüdür. Bu problem kaynaklarda vektör
maksimizasyonu problemi olarak bilinmektedir. Görüldüğü gibi bir amaç fonksiyonu yerine
m tane amaç fonksiyonu ihtiva eden bir vektörün maksimize edilmesi söz konusudur.
Problemin optimum çözümü, tüm amaç fonksiyonları birlikte en büyükleyen çözümdür.
Böyle bir çözüme ulaşmak çok zordur. Çünkü genellikle göz önüne alınan amaçlar, diğer bir
284

deyimle değerlendirme ölçütleri birbiri ile çelişkili ve negatif yönde etkileşimlidir.

10.4. Çok Ölçütlü Karar Verme Problemi
Çok ölçütlü karar verme modelin matematiksel olarak optimal bir çözümü yoktur.
Matematiksel olarak bir anlamı da yoktur. Uzlaşık bir çözüm arayışı içerisindedir. Diğer bir
ifadeyle optimizasyondan ziyade kabul edilebilir bir çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.
Fabrika, depo ve mağazalar için yerleşim yeri belirleme, insan kaynakları yönetiminde eleman
seçimi, makine ve teçhizat alımları, tedarikçi kalitesinin değerlendirilmesi, proje
değerlendirme ve yatırım değerlendirme çok ölçütlü karar verme ile ilgili bazı problem
konularıdır.
Karar problemi, birden daha fazla sayıda faktörün bir arada değerlendirilmesini
gerektiriyorsa, ÇÖKA problemidir. ÇÖKA problemleri genel olarak altı bilesenden olusur.
Bunlar; karar vericinin/vericilerin amacı/amaçları, karar verici/karar verici grubu,
değerlendirme ölçütleri (amaçlar/öznitelikler), karar seçenekleri, kısıtlar ve sonuçlardır.
Çok ölçütlü karar verme problemi genellikle aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi karar
matrisi formunda formüle edilirler.
Tablo 2. Çok Ölçütlü Karar Değerlendirme Tablosu
Kriterle
r
Seçenekle
r

C1

C2

...

Cm

a1

a11

a12

...

a1m

a2

a21

a22

...

a2m

a3

a31

a32

...

a3m

.

.

...

.

an1

an2

...

anm

an

Satırlarda seçenekler ve sütunlarda kriterler temsil edilir ya da tam tersi satırlarda
kriterler ve sütunlarda seçenekler yer alır. Tablodaki aij değerleri nitelikleri temsil eder ve
karar vericinin tercihlerini yansıtan puanlardır.

10.5. Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri
Günümüzde uzmanlar tarafından önerilen çok kriterli metotlar üç kategoride
gruplanabilir:
285

1.
Amerikan okulu tarafından önerilen Çok nitelikli Fayda Teorisi (Multi Attribute
Utility Theory – MAUT) (Keeney and Raiffo, 1976)
2.
Fransız okulu tarafından önerilen Sıralama Teknikleri-(Outranking Relations)
Vincke, 1992)
3.

Etkileşimli Metodlar (Interactive Methods), Vincke, 1992)

Amerikalılar Çok ölçütlü karar problemlerini çözmede en fazla fayda fonksiyonları
esas alırlar. Önceliklerin belirlenmesine önem verirler. Avrupalılar araştırmacı bir yaklaşımla
daha önce iyi sonuç veren veya eksik sonuç veren çözümleri gözden geçirirler. Avrupa veya
Fransız Ekolü, Önceliklerin karar verici için önemli olmadığını, karar destek mekanizmasının
kararları yapılandırmak ve farklı ağırlıktaki karar problemlerinin sonucunu anlamak için
gerekli olduğunu savunur. Önemli olan nokta hedef limitlerinin farkında olmaktır. Bunun için
araştırmacılar değer yargı modellerini oluşturmaya iş hipotezlerini araştırarak yardım
etmelidir. ELECTRE, TOPSIS, PROMETHEE Metotları bu felsefeye uygun olarak en
belirgin örneklerin arasındadır.
Çok ölçütlü problem çözüme yöntemleri dört ana grupta toplanır (Şekil 2). Birinci
gruptaki yöntemler, Temel yöntemler olarak ifade edilen yöntemlerdir. Bunlar; Çoğunluk,
Özelliklerine Göre Eleme, İyimserlik, Kötümserlik, Birleştiren, Ayıran, bilinen yöntemleridir
[HwangLin], [Kleindorfer], [Vincke]
İkinci gruptaki yöntemler, değer/fayda temelli yöntemlerdir. Örnek olarak şu metodlar
verilebilir; SMART, Ağırlıklı Ortalama, Ağırlıklı Çarpım, TOPSIS ve Analitik Hiyerarşi
Süreci [Saaty]. [Kirkwood], [HwangLin]

Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri

Temel
Teknikleri
Lexicographic
Baskınlık
Maksimaks
Maksimin
Birleştiren
Ayıran

Tek ölçüte
Dönüşen Teknikler

AHP
MAUT
SMART
TOPSIS
Ağırlıklı Çarpım
Ağırlıklı Toplamlı

Sıralama
Teknikleri
ELECTRE Ailesi
PROMETHEE Ailesi

Etkileşimli
Teknikleri
Hedef Programlama
STEM
IMGP
PRIAM

Şekil 2. Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri
Üçüncü gruptaki yöntemler üstünlüğe dayanan yöntemlerdir. Bunaların yaygın
örnekleri ELECTRE ve PROMETHEE ailesi içerisindeki metodlardır.
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Dördüncü gruptaki yöntemler Etkileşimli yöntemlerdir. Bunlara örnek olarak PRIAM,
STEM ve Değişen Hedef Yöntemi verilebilir[Evren Ülengin]. Bu yöntemlerden bazıları
aşağıda uygulamalarıyla açıklanacaktır.

10.5.1. SMART
SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique), en yaygın Çok ölçütlü karar
analiz metodudur. Türkçede, Temel Çok ölçütlü Değerlendirme Tekniği’ [Von Winterfeldt
and Edwards ] olarak ifade edilebilir. Bu metodla çok sayıda seçenek birden çok performans
kriterine göre değerlendirilir. Burada amaç, seçenekleri öznel olarak tercih sırasına göre
sıralamaktır.
SMART tekniğinin uygulaması ile ilgili bir değerlendirme tablosu verilmektedir
(Tablo 1). Tablodaki puanlar 10 üzerinden verilmiş değerlerdir. Hesaplama biçimi, her bir
kriterin ağırlık değeri ile ilgili seçeneğin puanının çarpıldıktan sonra ilgili seçenek için tüm
çarpım değerlerinin toplanmasından oluşan final puanlar belirlenir. Bu en son elde edilen
ağırlıklı puanlara göre seçenekler sıralanır.
Örnek
Herhangi bir yerleşim birimi ile şehir merkezi arasında bir ulaşım sistemi kurulacak.
Bunun için en iyi seçeneğin hangisi olacağı belirlenmek isteniyor. Büyük değerler ilgili kriter
açısından o seçeneğin oldukça verimli olduğunu ifade eder. Sonuçta ağırlıklı puan değerlerine
göre seçenekler Raylı Sistem, Asfalt yol ve Otobüs Hattı şeklinde sıralanır.
Tablo 3. Değerlendirme Tablosu

Kriterler
Maliyetler
Ulaşım
zamanından
Kapasite
Çevre kirliliği
Yola ayrılan arazi kaybı
Ağırlıklar Toplamı
Final Skorlar

A
0,
0,
0,
0,
0,
1,

As
10
8,5
7,0
5,0
5,0
7,0

Seçenekler
Otobü
8,0
6,5
8,0
5,5
5,0
6,7

Raylı
5,5
4,0
8,5
8,5
10
7,5

10.5.2. Basit Toplamlı Ağırlıklandırma
Her seçeneğin, tek boyutlu değer fonksiyonu değerlerinin kullanılması yerine, farklı
ölçütlere göre elde ettiği performans değerlerinin doğrudan kullanılıp ölçüt göreli önlemlerine
göre ağırlıklandırılıp, toplam global puanın elde edilmesine dayanan bu yönteme Basit
Toplamlı Ağırlıklandırma (Simple Additive Weighting) veya Ağırlıklı Ortalama Yöntemi adı
verilir. Böylece karar matrisindeki nicel performans değerleri kullanılarak seçeneklerin
puanını temsil eden bir vektör oluşturulur. Söz konusu vektördeki seçenek değerleri; wj, j
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ölçütün göreceli önemini (normalize edilmiş ağırlık) göstermek üzere aşağıdaki denklemle
hesaplanır:
n

V(ai) = Vi =

∑w r
j =1

j ij

Tablo 4. Değerlendirme Tablosu
Kriterler
Maliyetler
Ulaşım zamanından sağlanan tasarruf
Kapasite
Çevre kirliliği
Yola ayrılan arazi kaybı

Ağırlık
0,190
0,135
0,270
0,270
0,135

Asfalt yol
10
8,5
7,0
5,0
5,0

Otobüs
h8,0
6,5
8,0
5,5
5,0

Raylı
i5,5
4,0
8,5
8,5
10

İdeal
10l
8,5
8,5
8,5
10

Önce kriterlerin ideal puanları belirlenir. Değerlendirme tablosundaki değerler ideal
değerlere bölünerek normalize edilmiş değerler elde edilir. Daha sonra normalize edilmiş
değerler ağırlıklarla çarpılıp toplandıktan sonra her bir seçenek için ağırlıklandırılmış toplam
değerler bulunur. Bunların içerisinde en büyük 0,843029 olduğu için Raylı Sistem seçilir.
Tablo 5. Normalize edilmiş değerler
Ağırlık

Kriterler
Maliyetler
Ulaşım zamanından sağlanan tasarruf
Kapasite
Çevre kirliliği
Yola ayrılan arazi kaybı
Ağırlıklandırılmış değerler

0,19
0,135
0,27
0,27
0,135

Asfalt yol
1
1
0,823529
0,588235
0,5
0,773676

Otobüs hattı

Raylı Sistem

0,8
0,764706
0,941176
0,647059
0,5
0,751559

0,55
0,470588
1
1
1
0,843029

10.5.3. Ağırlıklı Çarpım
Her ne kadar normalizasyon işlemi olmasa da üssel işlem yapıldığından bütün xij
değerlerinin birden büyük olması gerekir. Eğer herhangi bir ölçüt için birden küçük değerler
varsa tüm değerler bu ihtiyacı karşılayacak şekilde 10m ile çarpılmalıdır. Göreli önemler; kar
ölçütü için pozitif ve maliyet ölçütü için negatif işaretli üs olarak kullanılırlar. Aşağıdaki
förmül kullanılarak işlemler yapılır.
Vi =

∏ (x

ij

)

wj

j
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Tablo 4. Değerlendirme Tablosu
Kriterler
Maliyetler
Ulaşım zamanından sağlanan tasarruf
Kapasite
Çevre kirliliği
Yola ayrılan arazi kaybı
Ağırlıklar Toplamı
Final Skorlar

Ağırlık
0,190
0,135
0,270
0,270
0,135
1,000

Asfalt yol
10,0
8,5
7,0
5,0
5,0

Otobüs hattı
8,0
6,5
8,0
5,5
5,0

Raylı Sistem
5,5
4,0
8,5
8,5
10,0

7,0

6,7

7,5

Tablodaki değerlerin ağırlık değerlerine göre üs’leri alınarak aşağıdaki tablo
oluşturulur.
Tablo 5 Üs alınmış değerlendirme tablosu
Kriterler
Maliyetler
Ulaşım zamanından sağlanan
Kapasite
Çevre kirliliği
Yola ayrılan arazi kaybı

Asfalt
1,5488
1,3349
1,6911
1,5442
1,2426

Otobüs
1,4845
1,2874
1,7532
1,5845
1,2426

Raylı
1,3825
1,2058
1,7821
1,7821
1,3645

İdeal
1,5488
1,3349
1,7821
1,7821
1,3645

Her bir seçenek için tüm değerler çarpılarak vi değerleri elde edilir. Vi değerleri de
ideal değere bölünerek r değerleri elde edilir. Buna göre en büyük değer 0,806261 olduğu için
Ağırlıklı Çarpım yöntemine göre Raylı Sistem seçilmelidir.
Asfalt yol

Otobüs hattı

Raylı Sistem

İdeal

Vi

6,710129

6,598171

7,224923

8,961027

r

0,748813

0,736319

0,806261

1

10.5.4. ELECTRE Yöntemi
Bu yöntem ilk olarak Benayoun, Roy ve arkadaşları tarafından 1966 yılında
geliştirilmiştir. Metot var olan karar verme metotlarına bir cevap olarak geliştirilmiştir.
ELECTRE metodunun ana konsepti; her bir kriter için ayrı ayrı olmak üzere alternatiflerin
aralarındaki ikili karşılaştırmaları kullanmaktır. İki alternatifin (Ai ve Aj) tercih
edilebilirliğinin üstünlük ilişkisi Ai→Aj şeklinde gösterilir ve eğer i.nci alternatif j.inci
alternatife niceliksel baskınlık kuramazsa karar verici Ai’nin Aj’ye göre daha iyi olduğunu
riskini alabilmelidir. Alternatifler, eğer başka bir alternatif bir veya daha fazla kriterde üstün
ve kalan diğer kriterlerde eşit olursa baskın olarak adlandırılabilirler.
ELECTRE metodu alternatiflerin tercih edilebilme üstünlük ilişkisinin ardışık yargıları
arasından, Aj alternatifi Ak alternatifine üstünlük sağlar veya daha önemlidir sonucunu
destekleyen kanıt sayısı şeklinde tanımlanan uyumluluk indeksini ve uyumluluk indeksinin
289

karşı tarafı olan uyumsuzluk indeksini çıkartmaktadır.
Bu yöntem seçenekler arasından en iyi olanı seçmeyi amaçlar sıralamadan çok seçim
üzerine odaklanır. ELECTRE yönteminde, her bir kriter için bir tane verimlilik, bir tane de
önem ölçüsü tespit edilir. Verimlilik ölçüsü esas alınarak her bir seçeneğin verimliliği
hesaplanır, diğer bir deyimle tayin edilen verimlilik ölçüleri üzerinden her bir seçeneğe puan
verilir. Bu puanlar, verimlilik ölçüleri ve önem ölçüleri birlikte göz önüne alınarak verilir.
İkili karşılaştırma esasına dayalı olarak önce uyum göstergeleri sonrada uyumsuzluk
göstergeleri hesaplanır. Çizge teorisinden yararlanarak belirlenen eşik değerleri aşan uyum ve
uyumsuzluk göstergelerinden çizge haritası çıkarılır. Daha sonra seçeneklerden en uygun
olanı seçilir [Evren]
Bu yöntemin uygulama adımları aşağıda sıralanmıştır;
Adım 1: Seçeneklerin Oluşturulması
Adım 2: Amaçların Belirlenmesi
Adım 3: Amaçların Ağırlıklandırılması
Adını 4: Verimlilik ölçüsünün belirlenmesi
Adım 5: Seçeneklerin amaçlara göre değerlendirilmesi
Adım 6: Uyum matrisinin oluşturulması
Adım 7: Uyumsuzluk matrisinin oluşturulması
Adım 8: Uygun seçeneklerin belirlenmesi
Yukarıda ilk beş adımdaki işlemler değerlendirme tablosu üzerinde görülmektedir.
Tabloda fi,j, hi ölçeği üzerinden seçeneklere verilen puanları, ai kriterlerin önem derecesini
göstermektedir.
Burada hi için değişik ölçek değerleri kullanılabilir. Bunlar ( kötü, iyi, orta düşük)
şeklinde olabilir, ya da 10 üzerinden verilen puanlar olabilir.

290

Tablo 4. Değerlendirme Tablosu
Seçenekler

Verimlilik Önem

Ölçütler

1

2

…

m

ölçüsü

ölçüsü

1

p1,1

p1,2

…

p1,m

h1

a1

2

pi,1

pi,2

…

pi,m

hi

ai

.

.

.

.

.

.

n

pn,1

pn,2

pn,m

hn

an

…

Tablodaki değerlerden hareketle uygun seçeneği bulma işleminde yararlanılacak olan
uyum ve uyumsuzluk göstergeleri hesaplanır.
Uyum Matrisi
S1 ve S2 iki seçenek olsun. S2 en azından S1 kadar iyidir, varsayımı ölçütleri iki ayrık
kümede toplama imkânı vermektedir. Bu C(S1, S2) kümesidir.
Yukarıda gösterilen uyum göstergesi tüm seçeneklerin ikili ilişkileri için hesaplanarak
uyum matrisi olarak isimlendirilen bir matriste toplanır. Her bir uyum göstergesi şöyle
hesaplanır.
S2 seçeneği en azından S1 seçeneği kadar iyidir
varsayımını gerçekleyen ölçütlerin önem ölçüleri toplamı
C(1,2) =

Tüm ölçütlerin önem ölçütleri toplam
Uyumsuzluk Matrisi
Uyum göstergesinde bire yakın olması istenir. Temel vurgu önem ölçüsü üzerinedir.
Bunun yanında pi,j’ puanlarının da göz önüne alınması gerekir. Zira, pi, S1j> pi, S2 ifadesi
gerçeklenirken bu değerler birbirlerine çok yakın olabilirler veya aksine her biri
puanlandırmada esas alınan ölçeğin iki ayrı ucunda bulunabilirler.
Bu durumda pi,S1 ve pi,S2 çiftlerinin uyumsuzluğun büyüklüğünü veya küçüklüğünü
belirlemek için, bir hj ölçeğinden alınan rastgele bir puan çifti ile karşılaştırılmasını sağlayan
bir ilişkinin varlığını aramak gerekir. Bu amaçla şöyle bir uyumsuzluk göstergesi kurulur.
0 → D( S1, S 2) = φ

1
d ( S1, S 2) =  max p i , S 2 − p i , S1 → D( S1, S 2) ≠ φ
h
i ∈ D( S1, S 2)

Burada h, ölçütler için tespit edilen verimlilik ölçülerinden en büyüğünü
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göstermektedir. Ancak değişik şekillerde de kullanılabilir. Örneğin kriterin en büyük ve en
küçük puanı arasındaki farklarda h değerleri olarak kullanılabilir. Bu çalışmada aksi
belirtilmedikçe en büyük değer ile işlem yapılacaktır.
Uygun Seçeneklerin Belirlenmesi
Uyum ve uyumsuzluk matrisleri oluşturulduktan sonra bunların elemanları belirli bir
şekilde denetlenerek uygun olmayan seçenekler elenecektir.
0 ile 1 arasında kalan iki sayı p ve q olan bir eşik değer belirlenir. Bunlardan p daha
çok 1’e, q ise 0’a yakın olsun. (n) tane ölçüt olması ve p, q nün göz önüne alınması
durumunda S2’nin S1’i geçmesi için (S1, S2) çiftinin aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekir:
1) Uyum göstergesi en azından p ye eşit olmalıdır. 2) Uyumsuzluk göstergesi en çok q ye eşit
olmalıdır.
Böyle tanımlanan ilişkiler bir P(p, q) çizgesiyle gösterilir. Bu çizgide okun yönü daha
iyi puan alan seçenekten daha az puan alan seçeneğe doğrudur. Seçeneklerin eşit puanlı
olması durumunda her iki seçeneğe karşılıklı ok gelişi ile gösterilir.
Electre yönteminde KV ’nın subjektif (kişisel) tercihleri her zaman hatalara yol
açabilir. Bu yöntem de verimlilik ölçütlerini belirlemek zordur. Amaç sayısının fazla olması
durumunda tüm bunlar daha da güçleşecektir. Uyum ve uyumsuzluk matrislerinden uygun
seçeneklerin belirlenmesi uzun hesaplamalar gerektirmektedir.
Electre her şeyden önce bir seçim metodudur. Diğer ifadeyle seçenekler arasından en
iyi olanı belirlemeyi amaçlar. Bunun yanında Electre II sıralama problemleri için kullanılır.
Bu sıralama en iyiden en kötüye doğru tamamlanır. Electre II, birbirine yakın alternatifleri ve
ilgisiz yani karşılaştırma yapılamayan alternatifleri ele alır.

10.5.5. Lexicographic (Ardışık Sırasal) Yöntem
Bu yöntemde, amaçlar karar verici tarafından önem derecelerine göre sıralanır . Tercih
edilen çözüm, amaçların en önemli olanlarından başlayarak, önem sırasına göre sırayla
tümünü en büyükleyen çözümdür.
Bu yöntemin uygulama adımları aşağıda sıralanmıştır.
Adım 1: Önce en önemli amaç fonksiyonu en büyükleyen çözüm bulunur.
Adım 2: İkinci önemli amaç fonksiyonu göz önüne alınarak ikinci alt problem çözülür.
Adım 3: Benzer alt problemler, göz önüne alınan “m” amaçtan geriye kalanlar için
çözülür.
Bu yöntemin gerçekçi tarafı, genellikle fertlerin bu şekilde karar vermeye meyilli
olmalarıdır. Çözüm karar verici tarafından amaçların önem derecelerine göre sıralanması
şekline karşı çok hassastır. Bu nedenle birbirine yakın öneme sahip iki amaçlı karar verme
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problemlerinde bu yöntem kullanılırken dikkatli olunmalıdır. [Cupıc]
En önemli ölçüte göre seçenekler sıralanır. Eğer bu ölçüte göre bazı seçeneklerin
performans değerleri eşitse, kayıtsız kalınan bu seçenekler için ikinci önemli ölçüte göre
sırlama yapılır. Aşağıda otomobil satın alma ile ilgili bir örnek göz önüne alınmaktadır. Bu
örnekle ilgili değerlendirme tablosu şu şekildedir.
Tablo 5
Ağırlık
a1

Fiyat
5
300

Konfor
4
M

Hız
3
H

Tasarım
3
Ü

a2

250

M

O

Ü

a3

250

O

H

Ü

a4

200

O

H

O

a5

200

O

O

Ü

a6

200

Z

H

Ü

100
Z
O
O
a7
M: mükemmel; O: orta; Z: zayıf; H: hızlı; Ü: üstün

Fiyat: a7 – a4, a5, a6 – a2, a3 – a1
Konfor: a4, a5 – a6; a2 – a4
Hız: a4 – a5
Tasarım: a5 – a4
Sonuç a7 – a4, a5 – a6 – a2 – a3 – a1

10.5.6. Baskınlık Yöntemi
Herhangi bir ai seçeneğinin bir aj seçeneğine göre baskın olması yani tercih edilmesi
için ai’in performans değerlerinin en az bir kriter için aj’den daha iyi olması ve diğer kriterler
için de daha kötü olmaması gerekir[Topcu]. Bir karar probleminde yedi alternatif ve üç farklı
ölçüte göre değerlendiriliyor. İlk iki kriter ülkeye ve bölge ekonomisine katkı olarak kar
kriteri, üçüncü kriterde çevreye verilen zarar dolayısıyla maliyet kriteridir.
Tablo 6
K1
K2
K3
S1
Z
İ
0,5
S2
M
O
1
S3
Z
Z
1
S4
O
O
0,1
S5
İ
M
0,2
S6
O
İ
0,9
S7
İ
O
1
Z:Zayıf, O:Ortalama, İ:İyi, M:Mükemmel
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Uygulamalar
Elektrik Güç İstasyonu Yerleşimi Problemi: Bu problemde mümkün yerleşim
merkezleri olarak 6 alternatif bulunmaktadır;: İtalya (A1), Belçika (A2), Almanya (A3),
İsviçre (A4), Avusturya (A5), Fransa (A6). Bunların belirlenmesinde 6 kriter vardır ve bu
kriterler eşit ağırlıktadır; F1(.): İşgücü (alanı oluşturmak için), F2(.):Güç,
F3(.):Yapılandırma Maliyeti, F4(.):Bakım Maliyeti, F5(.):Boşaltılacak Köyler ve
F6(.):Güvenlik Seviyesi
Tablo: ELECTRE Yöntemi İle Çözüm için Performans Tablosu
K
f1(.)
f2(.)
f3(.)
f4(.)
f5(.)
f6(.)

Mi
Min
Max
Min
Min
Min
Max

A
80
90
600
5,4
8
5

65
58
200
9,7
1
1

85
60
400
7,2
4
7

40
80
1000
7,5
7
10

öl
52
72
600
2
3
8

94
96
700
3,6
5
6

1
1
1
1
1
1

1-100
1-100
0-1000
0-10
0-8
0-10

Tablo: Uyum Matrisi

A1
A2
A3
A4
A5
A6

A1
0,5
0,5
0,5
0,333
0,333

A2
0,5
0,5
0,333
0,333
0,5

A3
0,5
0,5
0,5
0,166
0,666

A4
0,5
0,666
0,5
0,5
0,333

A5
0,833
0,666
0,833
0,5
0,833

A6
0,666
0,5
0,833
0,666
0,166
-

Uyum matrisindeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
2.ci Seçenek 1.ci Seçenek Kadar iyidir
varsayımını gerçekleyen ölçütlerin önem ölçüleri toplamı
C(1,2)=
Tüm ölçütlerin önem ölçütleri toplamı

Tabloda bulunan değerlerden bazıları aşağıdaki gibi hesaplanır. Kriterlerim maks ve
min olmasına bağlı olarak seçenekler ikili olarak tüm kriterlere göre karşılaştırılarak
aşağıdaki sonuçlar elde edilir.
A12 = ( 1+0+1+0+1+0 ) / 6 = 0,5
A16 = ( 0+1+0+1+1+1 ) / 6 = 0,666
A26 = ( 0+1+0+1+0+1 ) / 6 = 0,5
A35 = (1+1+0+1+1+1 ) / 6 = 0,833
A65 = ( 1+0+1+1+1+1 ) / 6 = 0,833
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Tablo: Uyumsuzluk Matrisi

A1
A2
A3
A4
A5
A6

A1
0,4
0,2
0,04
0,028
0,006

A2
0,032
0,006
0,025
0,014
0,038

A3
0,03
0,2
0,045
0,033
0,036

A4
0,4
0,8
0,6
0,4
0,3

A5
0,018
0,4
0,2
0,012
0,024

A6
0,1
0,2
0,3
0,054
0,1
-

Uyumsuzluk matrisindeki hesaplamalar yukarıda verilen formülasyon kullanılarak
hesaplanmaktadır. Tabloda bulunan bazı değerler aşağıdaki gibi hesaplanır.
A12 = 32 / 1000 = 0,032
A13 = 30 / 1000 = 0,03
A21 = 400 / 1000 = 0,4
A26 = 500 / 1000 = 0,2
A34 = 600 / 1000 = 0,6
A42 = 25 / 1000 = 0,025
Uyum ve uyumsuzluk matrisleri hazırlandıktan sonra belirlenen p ve q eşik
değerlerine göre çizgi oluşturulacak seçenek çiftleri aşağıdaki tablodaki gibi belirlenir. p ve
q değerlerinin her iki listesinde de olan seçenekler aşağıdaki şekilde belirlenir. Okların
yönüde puanı iyi seçenekten daha aza olana doğrudur. A12, A13, A15, A32, A41, A43,
A45, A62, A63, A65
Bu seçenekler için oluşturulan çizge aşağıdaki şekilde olacaktır. Kendisine hiç ok
gelmeyen A2 ve A5 seçeneklerinden biri seçilebilir (Şekil 8). Bunların içerisinde de A2
daha iyi bir seçenektir.
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Tablo: Eşik değerleri sağlayan seçenekler
p ≥ 0,5 değerini sağlayan
A12
A13
A14
A15
A16
A21
A23
A24
A25
A26
A31
A32
A34
A35
A41
A43
A45
A46
A54
A62
A63
A65

q ≤ 0,05 değerini sağlayan
A12
A13
A15
A32
A41
A43
A45
A51
A52
A53
A61
A62
A63
A65

A2

A3

A1

A4
A6
A5

Şekil 4 Elektrik Güç İstasyonu Yerleşimi Probleminin Çizgesi
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Uygulama Soruları
ELECTRE Yöntemine göre seçenekleri sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çok ölçütlü karar verme yöntemleri tartışıldı. Özellikleri anlatıldı ve
örenkler çözüldü. ÇÖKA problemleri, çok ölçütlü (öznitelikli) ve çok amaçlı karar
problemleri olarak iki grupta incelenmektedir. Öznitelik, sistem elemanlarının özellikleridir.
Bir karar verme probleminde nesneler ve bunlar arasındaki ilişkiler, karar amacı olarak
değerlendirilmektedir. Amaç, incelenen sistemin istenen durumunun ifadesidir. Amaçlar
fonksiyonel olarak özniteliklere bağlıdır. Bir karar verme probleminde çok amaçlı karar
analizi yaklaşımı, seçenek kümesinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Her bir seçenek, karar
değişkenlerine göre dolaylı olarak belirlenmekte ve amaç fonksiyonlarıyla
değerlendirilmektedir. Çok öznitelikli karar analizi problemleri ise öznitelikleriyle ifade
edilen seçenekler arasından seçim yapmayı gerektirir. Kısaca, çok öznitelikli karar analizi
problemi, seçenekler arasından seçim işlemi; çok amaçlı karar analizi problemi ise
seçeneklerin tasarımı işlemidir. Bu tür problemler çok sayıda kriteri göz önüne almamızı
gerektirir. Örneğin maliyet, güvenilirlik, emniyet, çevresel etkiler vb gibi. Karar vericinin
tercihleri formülasyonun önemli bir kısmını teşkil eder. Burada karar verici için uygun kabul
edilebilir bir çözüm bulmaya çalışılır. Belirsizlik içerir, olasılıklar sözkonusudur, aralık
değerleri ve bulanık durumlar vardır. Risk içermeleri de her zaman sözkonusudur.
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Bölüm Soruları
1.
ELECTRE yöntemine göre uyum ve uyumsuzluk matrisleri aşağıda verilen karar
problemi için seçenekleri p>=0,6 ve q<=0,4 eşik değerleri için seçeneklerin sıralanmış hali
hangisidir?

Uyum Matrisi
C

A

A

Uyumsuzluk Matrisi

B

C

D

E

0.06

0.22

0.34

0.06

0.41

0.44

0.63

0.44

0.47

B

0.94

C

0.78

0.61

D

0.26

0.56

0.56

E

0.66

0.38

0.53

0.50
0.28

D

A

A

B

C

D

E

0.33

0.33

1.00

0.67

0.13

0.67

0.33

0.67

0.33

B

0.09

C

0.13

0.16

D

0.12

0.24

0.27

E

0.07

0.24

0.23

A)

A

B)

A-B-D-C

C)

A-B-C-E

D)

D-A-E-B

E)

E-A-D-B

2.

Hangisi ELECTRE yöntemiyle ilgili bir kavram değildir?

A)

Tercih Fonksiyonları

B)

Uyum matrisi

C)

Verimlilik ölçüsü

D)

Önem ölçüsü

E)

Eşik değer

0.12
0.33

-E-B-C

Cevaplar
1)a, 2)a,
1.Karar verme algılanan ihtiyaçlara özgü kasıtlı ve akılcı seçim yapmaktır.
Doğru( ) Yanlış( )
2.Karar verme mekanizması tüm açıklığıyla ortaya konulmuş durumdadır.
Doğru( ) Yanlış( )
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3.Günlük hayatta daha çok sorunları beynimizde oluşturduğumuz “kısa yollar”
(heuristic) kullanarak çözebiliyoruz. Bunlarında her zaman doğru olduğu söylenemez.
Doğru( ) Yanlış( )
4.Kararın kalitesine etki eden faktörler nelerdir?
5.Kararın uygulanması karar verme sürecinin bir adımımıdır kritik ediniz?
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11. ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME -II-TOPSIS

302

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. TOPSİS

303

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

TOPSİS neyin kısaltmasıdır?

2.

TOPSİS Yönteminin diğer yöntemlerden farkı nedir?

3.

Hangi problemleri TOPSİS Yöntemiyle çözebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

TOPSİS Yöntemini bilir.

TOPSİS
Yöntemini
karar
problemlerinde kullanabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

TOPSİS

•

Pozitif İdeal çözüm

•

Negatif İdeal çözüm
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Giriş
Yoon ve Hwang tarafından 1980 yılında geliştirilmiş olan TOPSIS (Technique for
Order Preference by Similarity to Ideal Solution) ELECTRE yönteminin temel yaklaşımlarını
kullanır. Aslında felsefesi oldukça basittir. Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana
prensibine dayanır. Hwang ve Yoon alternatiflerin daha ideal bir şekilde sıralanabilmesi için
her bir alternatifin pozitif ideal çözüm noktasına olan yakınlığını ve negatif çözüm noktasına
olan uzaklığını eşzamanlı olarak hesaplamaya katar. Yöntemde alternatif seçeneklerin belirli
kriterler doğrultusunda ve kriterlerin alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında
ideal duruma göre karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir.
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11.1. TOPSIS
TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) yöntemi
değerlendirilecek seçenek kümesinde her bir kriter için en ideal projeyi temel alarak diğer
projelerin bundan olan farklarına göre sıralanmasını içerir. TOPSİS, pozitif-ideal çözüme
benzerlik veya göreceli yakınlık indeksi olarak tanımlanır. Buna göre pozitif- ideal çözüme en
yakın nokta veya negatif-ideal çözüme en uzak noktanın kombinasyonudur. Daha sonrada
ideale en benzer alternatif seçilir. TOPSIS yönteminde her kriterin tekdüze azalan veya artan
bir faydası vardır. TOPSIS yönteminde aşağıdaki adımlar izlenir.
Ölçütlerin tüm en iyi değerlerinin bileşiminden oluşan pozitif ideal çözümlerle, en
kötü değerlerinin bileşiminden oluşan negatif ideal çözümlerin olduğu bir çok ölçütlü karar
verme problemini çözerken seçilen alternatifin pozitif ideal çözümden en kısa mesafede ve
negatif ideal çözümden en uzak mesafede bulunması kavramına dayanmaktadır (Hwang ve
Yoon, 1981; Chen ve Tzeng, 2004). Aşağıda TOPSIS yönteminin adımları tanımlanmıştır
(Shih vd., 2007).
TOPSIS yöntemi temelde 6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir . Bunlar;
1.
Karar matrisindeki kriterlere ait puan veya özelliklerin kareleri toplamının
karekökü alınarak matris normalize edilir.
2.
Normalize edilmiş karar matrisinin elemanları kriterlere verilen önemler
doğrultusunda ağırlıklandırılır.
3.
Ağırlıklandırılmış matriste her bir kolonda maksimum (S*) ve minimum (S-)
değerler tespit edilir
4.

Maksimum ideal noktaya olan uzaklık hesaplanır

5.

Minimum ideal noktaya olan uzaklık hesaplanır.

6.

Her bir alternatifin göreceli sıralaması ve puanı hesaplanır.

TOPSIS İdeal çözüme benzerliğe (göreli yakınlığa) göre sıralama yönteminin adımları
Adım 1. Karar Matrisi (D) oluşturulur.
Karar matrisinin satırlarında i,i=1,2,...,m alternatifler, sütunlarında ise j,j=1,2,...,n
ölçütler yer almaktadır. D matrisi karar verici tarafından oluşturulan veri matrisidir. Karar
matrisi 1 numaralı denklemdeki gibi gösterilir:
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Kriterler
Alternatifler

c1

c2

cn

a1

X12

X12

X1n

a2

X21

X22

X2n

am

Xm1

Dij=

Xmn

Adım 2. Vektör normalizasyonu, Normalize karar matrisi (R) oluşturulur.
Normalizasyon işleminin gerçekleştirilmesinde farklı yöntemler mevcuttur. En sık
kullanılanlar vektör normalizasyonu, doğrusal normalizasyon ve monoton olmayan
normalizasyondur. Doğrusal normalizasyon için de farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
Normalize edilmiş karar matrisi için vektör normalizasyonu sıklıkla kullanılan bir yöntem
olarak ortaya çıkmaktadır. Burada normalize edilmiş karar matrisi için vektör normalizasyonu
2 numaralı denklemde belirtilmiştir.

rij =

xij
m

∑x
i =1

2
ij

i=1, 2, 3, …m (alternatifler), j=1, 2, 3, …n (kriterler)
Kriterler

rij=

Alternatifler

c1

c2

cn

a1

r12

r12

r1n

a2

r21

r22

r2n

am

rm1

rmn
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Adım 3. Normalize değerlerin ağırlıklandırılması. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi
(Y) oluşturulur.
Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri (wi ) belirlenir (Σni=1
wi=1 ). Daha sonra matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili wi değeri ile çarpılarak v
matrisi oluşturulur. v matrisi denklem 4’te gösterilmiştir:
Bu işlem aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
vij = wj * rij Burada wj; j. ci kriterin ağırlığıdır.
Kriterler
Alternatifl
er
vij=

c1

c2

cn

a1

W1*r1 W2*r12
2

Wn*r1
n

a2

W1*r2 W2*r22
1

Wn*r2
n

am

W1*rm W2*rm
1
1

Wn*r
mn

Adım 4. Pozitif İdeal (A*) ve Negatif İdeal (A-)çözümler oluşturulur.
İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için matrisindeki ağırlıklandırılmış ölçütlerin
yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili ölçüt minimizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir.
Pozitif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki denklemde gösterilmiştir.




A* = {v1* , v2* ,..., v*j ,..., vn* } =  maks vij j ∈ J1 ,  min vij j ∈ J 2  i = 1,..., m

 i

 i

Bu denklem yardımıyla hesaplanacak olan set 5 numaralı denklemde gösterildiği gibi
oluşur.
Negatif ideal çözüm seti ise, Y matrisindeki ağırlıklandırılmış ölçütlerin, bir başka
deyişle, sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü
ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması 7 numaralı
denklem ile sağlanmaktadır.
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A − = {v1− , v 2− ,..., v −j ,..., v n− } =  min vij j ∈ J1 ,  maks vij j ∈ J 2  i = 1,..., m 


  i


 i

Bu denklem yardımıyla hesaplanacak olan set 7 numaralı denklemde gösterilmiştir.
Burada J1 fayda kriterleri seti, J2 kayıp kriterleri setidir. Her iki formülde de J fayda
(maksimizasyon), J’ ise kayıp (minimizasyon) değerini göstermektedir. Gerek pozitif ideal
gerekse negatif ideal çözüm seti, ölçüt sayısı yani n elemandan oluşmaktadır.
Adım 5. Seçeneklerin ideal çözümlere olan Eukleid uzaklıklarının (Si*, Si-)
hesaplanması. Her alternatifin pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüme uzaklıkları
hesaplanır.
TOPSIS yönteminde her bir alternatife ilişkin ölçüt değerinin pozitif ideal ve negatif
ideal çözüm setinden uzaklıklarının belirlenmesinde Euclidian Uzaklık Yaklaşımından
yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen alternatiflere ilişkin uzaklık değerleri ise Pozitif İdeal
çözüme uzaklık (Si*) ve Negatif İdeal çözüme uzaklık (Si-) olarak adlandırılmaktadır. Pozitif
ideal çözüme uzaklık (Si*) değerinin hesaplanması 9 numaralı denklemde sunulmuştur.

S i* =

∑ (v

ij

− v *j ) 2

i=1, 2, 3…, m

j

Negatif ideal çözüme (Si-) uzaklığın hesaplanması ise 10 numaralı denklemdeki
gibidir.

S i− =

∑ (v
j

ij

− v −j ) 2
i=1, 2, 3…, m

Burada hesaplanacak Si* ve Si- sayısı karşılaştırılan alternatif sayısı kadardır.
Adım 6. Seçeneklerin pozitif ideal çözüme benzerliklerinin (Ci*) hesaplanması, İdeal
çözüme göreceli yakınlık değerleri hesaplanır.
Her bir alternatifin ideal çözüme göreceli yakınlığının (Ci*) hesaplanmasında pozitif
idealden ve negatif idealden uzaklık ölçüleri kullanılmaktadır. Burada kullanılan ölçüt, negatif
ideal çözüme uzaklık değerinin pozitif ideal çözüme uzaklık değeri ile negatif ideal çözüme
uzaklık değerinin toplamına oranıdır. İdeal çözüme göreceli yakınlık değerinin hesaplanması
11 numaralı denklemde sunulmuştur.
Ci* = Si-/ (Si* + Si-) i=1, 2, 3…, m, (11) 0 ≤ C ≤ 1
i
Burada Ci* değeri O ≤ Ci*≤1 aralığında değer alır ve Ci* =1 ilgili alternatifin pozitif
ideal çözüm noktasında bulunduğunu, Ci* =0 ilgili alternatifin negatif ideal çözüm noktasında
bulunduğunu gösterir(Şekil 3).
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Değerlendirme Matrisi

Sıralanmış Alternatifler

AlternatiflerAmaç

Değerlendirme matrisinin normalize
edilip ağırlıklandırılması
Eukleid Uzaklıkları
+/- İdeal Çözüm
En iyi kriter değerleri
Uyumsuzluk
Potansiyeli

Şekil 3. TOPSİS Süreci
TOPSİS Uygulama Örneği
Bir karayolu yapımı projeleri için örnek hesaplamalar aşağıda detaylandırılmıştır.
Proje Puanlandırma
Aşağıda ki tabloda (Tablo 3) görüldüğü gibi, 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10
adet proje vardır. Bunlar ülkenin farklı bölgelerinde yapılması planlanan karayolu projeleridir.
Bu 10 adet proje, A ve B olmak üzere iki kriter baz alınarak değerlendirilmektedir. Puanların
A kriteri için 0 ile 100 arasında, B kriteri için ise 0 ile 10 arasında olduğu gözükmektedir.
Normalleştirilmiş Puanlar
TOPSİS algoritmasına göre ilk olarak her bir kriter için belirlenen puanları
normalleştirmektir. Normalleştirme adımında kullanılan tek vektörlü normalleştirme
metodudur. Her bir kriter için ayrı ayrı yapılır. Her bir kriter altındaki projelerin puanların
kareleri toplamının kareköküne bölünerek oluşturulur.
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Tablo 8. Projelerin Puanları
Proje
No

A Kriteri

B Kriteri

(Ağırlık=0, (Ağırlık=0,2
75)
5)

01

20

6.2

02

42

3.7

03

63

8.6

04

48

4.1

05

41

7.2

06

92

7.0

07

70

3.5

08

28

4.0

09

99

1.6

10

47

4.0

Normalleştirme, her bir kriterin ayrı ayrı ölçek üzerinden verilmiş olan puanlarını
ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Örneğin; birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan iki kriter
olan net şimdiki değer (dolarda) ve arsa için yüzölçüm (emlakda) kriterlerini, birbirleriyle
ilişkilendirerek kriterleri ölçeklendirebiliriz. Burada TL ve km2 değerleri aynı ölçeğe
indirgenir. Normalleştirilmiş puanlar Tablo 9. de görülmektedir. Puanların hepsi, orijinal sayı
aralığına bakılmaksızın 0 ile 1 arasında değişmektedir.
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Tablo 9. Normalize Etme
Proje

Normalleştirilmiş Puanlar

No

A

B

01

0.105

0.364

02

0.221

0.217

03

0.331

0.505

04

0.252

0.241

05

0.215

0.422

06

0.483

0.422

07

0.368

0.205

08

0.147

0.235

09

0.520

0.094

10

0.247

0.235

Ağırlıklandırılmış Puanlandırma
Bu adımda, kullanıcı tarafından her bir kriterin önem dereceleri baz alınarak
belirlenmiş ağırlık faktörleri kullanılmaktadır. Ağırlıklandırılmış faktörler yüzdelikler halinde
% 100’ puanlar üzerien eklenerek bulunmakta olup en büyük ağırlıklandırılmış faktörü en
önemli kriter olarak alınmaktadır. Ağırlıklandırma adımı basit bir şekilde normalleştirilmiş
puanlardan türetilmiştir. Örnekteki tabloda ağırlıklandırma için % 75 lik ağırlık A Kriteri için,
% 25 lik ağırlık ise B Kriteri için verilmiştir. Bu yüzden A Kriteri altındaki puanlar 0.75 ile
çarpılırken B Kriterindeki puanlar ise 0.25 ile çarpılmaktadır. Sonuçları Tablo 10 da yer
almaktadır.
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Tablo 10. Ağırlıklandırılmış Puanlandırma
Normalleştirilmiş Değerler
Proje No
A

B

01

0.079

0.091

02

0.165

0.054

03

0.248

0.126

04

0.189

0.060

05

0.161

0.106

06

0.362

0.103

07

0.276

0.051

08

0.110

0.059

09

0.390

0.023

10

0.185

0.059

I* = İdeal Pozitif Proje

0.390

0.126

I = İdeal Negatif Proje

0.079

0.023

İdeal Projelerin Belirlenmesi
Projelerde bütün kriterler baz alınarak değerlendirme yapılır. Teorik olarak en iyi ve
en kötü olmak üzere ve karşılaştırma yaparak hangi projelerin uygun olduğunu
kıyaslanmaktadır. Burada en iyi ve en kötü projeler sırasıyla “ İdeal Pozitif (en büyük)” ve
“İdeal Negatif (en küçük)” olarak da bilinirler. İdeal Pozitif projenin puanı o kriterde yer alan
puanların en büyüğü bulunarak belirlenir. Böylece İdeal Pozitif projeye ait puan bulunmuş
olunur; benzer şekilde en kötü puan da İdeal Negatif proje puanını vermektedir. Buda kriter
altındaki en küçük değere sahip olan projedir. Örneğimizde İdeal Projeler Tablo 5. de iki
sütün halinde gösterilmiştir. Her bir kriterde dikkat edilmesi gereken husus, diğer projelerin
puanları İdeal Negatif Sayı ile İdeal Pozitif sayıları arasında yer alacak olmalarıdır.
Projelerin Sıralanması
Şimdi İdeal Projeleri bulmuş olup, her bir projenin İdeal Projeden Eukleid uzaklığını
yukarıda verilen formülleri kullanarak bulmuş oluyoruz.
Sonuçlar Tablo 6 da görülmektedir. Sıralamayı bulmak için “Öncelik İndeksi” olarak
bilinen indeks ile her bir projenin indek değeri hesaplanmaktadır. Öncelik İndeksi sonuçları
her bir projenin diğer projelerle nasıl bir bağlantı içerisinde olması gerektiğini göstermektedir.
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Daha yüksek bir Öncelik İndeksi daha yüksek bir sıralama önceliğini göstermektedir. Örnek
projeler Tablo 11’in son kolonunda gösterilmektedir. Nihayi proje sıralaması Öncelik İndeksi
ile gerçekleştirilmektedir, bunun yanında en yüksek Öncelik İndeks değeri, en yüksek
önceliği göstermektedir.
Tablo. 11. Ayrılma Ölçüleri(Eukleid uzaklığı) ve Öncelik İndeksi
Proje

Ayrılma Ölçüleri

Öncelik

No

S*

S־

İndeksi

01

0.313

0.067

0.177

02

0.236

0.092

0.281

03

0.142

0.198

0.583

04

0.211

0.116

0.355

05

0.229

0.117

0.337

06

0.036

0.294

0.890

07

0.137

0.199

0.593

08

0.288

0.047

0.141

09

0.103

0.311

0.752

10

0.216

0.112

0.342

40 milyon dolarlık bir bütçe olduğu kbul edilecek olrsa, Bütçe kısıt içerisinde kalan
projeler Tablo 12. deki listelerde, büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Tablo 7. deki 4. sütun,
her bir proje için oluşturulmuş bütçeleri içermektedir. İncelemeler sonucunda gördüğümüz, en
yüksek kümülatif bütçenin 40 milyon doları geçmediği, 39 milyon dolar olduğu 7. satırda
gözükmektedir. Böylece; yapılan maliyetler ilk 7 proje için geçerli, son 3 proje için ise
yetmemektedir.
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Tablo 12. Sıralanmış ve Maliyetlendirilmiş Projeler (40 Milyon Dolarlık Bütçede)
Sıralama

Öncelik

Proje

Bütçe

Kümülatif Bütçe

İndeksi

No

(Milyon )

(Milyon )

1.

0.890

06

5.5

5.5

2.

0.752

09

8.9

14.4

3.

0.593

07

1.0

15.4

4.

0.583

03

7.9

23.3

5.

0.355

04

3.1

26.4

6.

0.342

10

8.0

34.4

7.

0.337

05

4.6

39.0

8.

0.281

02

6.5

45.5

9.

0.177

01

7.9

53.4

10.

0.141

08

2.3

55.7
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Uygulamalar
Bir firma Pazar trendlerini analiz etmek için kendi veri tabanındaki verileri yetersiz
bulmaktadır. Rakipler, tedarikçiler ve sektörle ilgili verileri dış kaynaklardan temin etmek
istemektedir. Bu nedenle hangi Web kaynağını seçeceğine karar vermek istiyor. Belirlediği 6
kritere göre A, B, C, ve D olarak adlandırılan Web kaynaklarını önem derecesine göre
sıralamak için; TOPSIS Yöntemini kullanarak Web kaynaklarını önem derecelerine göre
sıralayınız.
Web
Kaynağı

Kullanılırlı
k

Erişilebilirli
k

Doğrulu
k

Tamlı
k

Uygunlu
k

Sunu
ş

A

8

5

6

9

4

8

B

7

4

6

8

9

7

C

6

8

7

6

6

4

D

5

6

4

6

8

4

Kriter Ağırlıkları şu şekildedir:
Kullanılırlı
k

Erişilebilirli
k

Doğrulu
k

Tamlık

Uygunlu
k

Sunuş

0,15

0,1

0,2

0,1

0,3

0,15

ÇÖZÜM
Puanlar Tablosu
Web
Kaynağı

Kullanılırlık Erişilebilirlik Doğruluk Tamlık Uygunluk Sunuş

A

8

5

6

9

4

8

B

7

4

6

8

9

7

C

6

8

7

6

6

4

D

5

6

4

6

8

4
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Puanların karelerinin toplamlarının karekökleri

Sutun Toplamı
Karekökü

64

25

36

81

16

64

49

16

36

64

81

49

36

64

49

36

36

16

25

36

16

36

64

16

174

141

137

217

197

145

13,191 11,874 11,705 14,731 14,036 12,042

Normalize edilmiş puanlar ve kriter ağırlıkları
Ağırlıklar

0,15

0,1

0,2

0,1

0,3

0,15

0,6065

0,4211

0,5126

0,6110

0,2850

0,6644

0,5307

0,3369

0,5126

0,5431

0,6412

0,5813

0,4549

0,6737

0,5981

0,4073

0,4275

0,3322

0,3790

0,5053

0,3417

0,4073

0,5700

0,3322

Ağırlıklandırılmış puanlar ve ideal pozitif ve negatif seçenekler
0,0910 0,0421 0,1025 0,0611 0,0855 0,0997
0,0796 0,0337 0,1025 0,0543 0,1924 0,0872
0,0682 0,0674 0,1196 0,0407 0,1282 0,0498
0,0569 0,0505 0,0683 0,0407 0,1710 0,0498
MAX

0,0910 0,0674 0,1196 0,0611 0,1924 0,0997

MİN

0,0569 0,0337 0,0683 0,0407 0,0855 0,0498
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Seçeneklerin
ideal
çözümlere olan Eukleid
uzaklıklarının (S*, S-)
hesaplanması

Seçeneklerin pozitif ideal
çözüme
benzerliklerinin
(Ci*) hesaplanması

Sırası

İdeal
çözüme
derecesi

S*

S-

Cİ

0,1111

0,0728

0,3958

B

0,743

0,0419

0,1212

0,7430

D

0,503

0,0868

0,0756

0,4657

C

0,466

0,0862

0,0871

0,5027

A

0,396

benzerlik
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Uygulama Soruları
Bir Üniversitede burs vermek için TOPSİS yöntemiyle adayların belirlenmesi
istenmektedir. Adayları TOPSİS yöntemiyle sıralayınız.
Adaylar
Ali
Baha
Can
Derya
Emel
Fatma
İdeal

İngilizce
%20
69
59
60
62
70
65
70

Not Ort.
%30
3.1
3.9
3.6
3.8
2.8
4
4

Univ.
%20
9
7
8
7
10
9
10

Tavsiye
%10
7
6
8
10
6
8
10

Mülakat*
%20
4
10
7
6
6
8
10
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemi
anlatıldı. TOPSIS İdeal çözüme benzerliğe (göreli yakınlığa) göre sıralama yönteminin
adımları
1.

rij =

Vektör normalizasyonu. Bu işlem aşağıdaki formülle yapılır.

xij
m

∑x
i =1

2
ij

i=1, 2, 3, …m (projeler), j=1, 2, 3, …n (kriterler)

2.
Normalize
gerçekleştirilir.

değerlerin

ağırlıklandırılması.

Bu

işlem

aşağıdaki

şekilde

vij = wj * rij Burada wj; j. ci kriterin ağırlığıdır.
Pozitif ve negatif ideal çözümlerin bulunması

3.





A* = {v1* , v 2* ,..., v *j ,..., v n* } =  maks vij j ∈ J 1 ,  min vij j ∈ J 2  i = 1,..., m
 i


 i



 


A − = {v1− , v 2− ,..., v −j ,..., v n− } =  min vij j ∈ J1 ,  maks vij j ∈ J 2  i = 1,..., m 


  i


 i

Burada J1 fayda kriterleri seti, J2 kayıp kriterleri setidir
4.
) hesaplanması

S i* =

∑ (v

ij

− v *j ) 2

Seçeneklerin ideal çözümlere olan Eukleid uzaklıklarının (Si*, Si-

S i− =

ij

− v −j ) 2

i=1, 2, 3…, m

j

j

5.
hesaplanması

∑ (v

Seçeneklerin

pozitif

ideal

çözüme

benzerliklerinin

(Ci*)

Ci* = Si-/ (Si* + Si-) i=1, 2, 3…, m,
6.

0 ≤ Ci ≤ 1
Seçeneklerin benzerliğe göre sıralanması.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıda yaşanabilecek bir şehir seçmek isteniyor. Seçenekler, kriterler ve kriter
ağırlıkları verilmiştir. Tablodaki değerler 5 üzerinden puan verilerek hazırlanmıştır. 5 en iyi, 0
ise en kötü durumu yansıtmaktadır. TOPSİS yöntemiyle sadece iklim kriteri için pozitif ideal
projenin değeri nedir?
Seçenekler
İklim Sanat Çevre
Antalya
4
4
2
Bursa
3
5
3
Canakkale
1
5
3
Denizli
1
3
3
Edirne
4
2
5
Kriter Ağırlığı 0,5 0,3
0,2

A)

0,24

B)

0,06

C)

0,08

D)

0,44

E)

0,71

Cevaplar
1-a,
2.
Aşağıdaki tabloda verilen verileri kullanarak TOPSİS Yöntemine göre
seçenekleri sıralayınız?

Seçenekler

Kriter

C1

C2

C3

C4

C5

Ağırlık

0,2

0,4

0,2

0,1

0,1

A10

30

80

80

50

60

A20

100

90

70

50

30

A30

20

90

100 60

10

A40

50

20

100 30

20

A50

60

100

50

30

40

3. İdeal negatif değerin anlamı nedir?
4. TOPSİS yönteminin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
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5. TOPSİS yönteminin ELECTRE yönteminden farkı nedir?
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12. FAYDA TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Beklenen Değer ve Fayda Teorisi
12.2. Modern Fayda Yaklaşımı
12.3. Fayda Teorisinin Temelleri
12.4. St. Petersburg Paradoksu
12.5. Fayda Fonksiyonları
12.6. Riske Karşı Tutumlar
12.6.1. Riskten Kaçan Karar Verici
12.6.2. Risk Karşısında Kayıtsız Olan Karar Verici
12.6.3. Risk Primi
12.6.4. Çeşitlilik
12.6.5. Sigorta
12.6.6. Büyük Rakamlar Yasası
12.6.7. Tam Bilginin Değeri
12.7. Fayda Fonksiyonu Oluşturmak
12.8. Karar Vermede Fayda Fonksiyonlarını Kullanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
verirsiniz?
2.
3.
uygundur?

Önemli bir kararınızı parasal sonuçlarımı yoksa size olan faydasına göre mi
Riskten kaçmak karar vermekte her zaman çıkar bir yolmudur?
Tatile çıkıp para harcamak mı yoksa evde oturup tasarruf yapmak mı size daha

4.
İnsanlar neden sigorta yaptırmaya ihtiyaç hissederler? Sigorta yaptırmanın
temelindeki düşünce nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Fayda Teorisi

Faydanın sanuçtan farklı bir Anlatım,
durum
olduğunun
Soru-Cevap,
anlaşılması

Riske Karşı Tutumlar

Riske
karşı
tanımlanabilmesi

Fayda
Oluşturmak
Fayda Teorisi

tutumun

elde
veya

Tartışma,
Alıştırma ve
Örnek Olay,

Uygulama,

Fonksiyonu Fayda
fonksiyonunun
Bireysel Çalışma,
çizilebilmesi
İşletme sorunlarına fayda Problem Çözme,
bakış açısıyla analiz ve Proje Temelli Öğrenme
çözümler üretir.
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Anahtar Kavramlar
•

Fayda

•

Riske karşı tutum

•

Fayda fonksiyonu

329

Giriş
Karar vermenin zor yanlarından biri seçeneklere ait niteliklerinin değerlendirilmesi
için uygun önem ölçülerini tespit etmektir. İnsanlar tercih edeceği şeyi ölçmek istemeleri
gayet doğaldır. Burada ölçek olarak kilogram, metre, para birimi gibi temel ölçüler kullanılır.
Ancak insanlar kararlarını yalnızca finansal kazanç, mesafe ya da zaman gibi kazançlara göre
vermezler. Çıktı sonuçlarından elde edilen memnuniyet ya da tatmin nedeniyle verir. Nicel
ölçütler için etkinlik ve önem ölçülerinin tespiti yapılabildiği halde nitel ölçütler için bu çok ta
kolay olmamaktadır. Bu durumlarda fayda kavramından yararlanılır. Von Neumann ve
Murgenstein (1964) tarantıdan ortaya atılan fayda teorisine göre; karar verici, her karar
seçeneği için bir fayda fonksiyonu tanımlar ve beklenen değer kriterine benzer bir yöntemle
seçenekten beklediği faydayı hesaplar.Verilen kararları sadece kar ya da maliyet temeline
göre vermemiz sözkonusu değildir. Evde oturup tasarruf yapalım diye kimse tatile çıkmaktan
vazgeçmez. Ya da satınalınacak bir şey sadece fiyatına göre seçilmez, daha başka özellikler
aranır. Fiyatın yanında rahatlık, prestij vb başka faktörlerde olabilecektir. Anlaşılacağı gibi bir
karar verirken seçeneklere bir değer veririz. Bu değer kişinin imkânlarına değer yargılarına ve
kişiliğine göre değişiklik gösterir. Fayda kavramının temelinde de bu temel düşünce
yatmaktadır.
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12. FAYDA TEORİSİ
Fayda, herhangi bir isteği tatmin etme derecesini belirlemede kullanılan bir
yaklaşımdır. Fayda kişi ve guruplara bağlı olan değerleri, önem ölçülerini temsil eder. Bu
kavramı daha da belirgin hale getirmek amacıyla bazı özelliklerini örneklerle vermeye
çalışalım:
Fayda, farklı insanlar ve farklı milletler arasında değişir. Muz sevmeyen bir kişi için
muz hiçbir şey ifade etmediği halde, muz seven bir kişi için çok şey ifade eder. Hıristiyan
toplumu için domuz eti belli bir yer teşkil ettiği halde, Müslümanlar için böyle bir şey söz
konusu değildir. Fayda, arz ile ilgilidir. Eğer mal piyasada rahatlıkla bulunabiliyorsa insanlar
satın almak için ona fazla ilgi göstermeyeceklerdir. Dolayısıyla o malın faydası de düşecektir.
Ülkelerin coğrafi konumuna göre değişir. İsviçre gibi dağlık arazide olan bir ülke deniz
altılarla pek ilgilenmez. Zamana göre değişir. Örneğin bir insanın veya toplumun bir müzik
aletine savaş zamanında verdiği değer ile barıştaki arasında büyük fark vardır. Buna karşılık
silah, savaş zamanında büyük önem kazandığı halde, barışta bu azalır. Örnekleri çoğaltmak
mümkündür. O halde Fayda kişiye, duruma, zamana ve yere göre değişme gösterebilen bir
değer birikimidir.
Fayda kavramını daha belirginleştirmek için insanların önemli bir özelliğinden
bahsetmek gerekir: İnsanlar genellikle görünen şekilde risk altına girmek istemezler. Az fakat
sürekli ve emin bir geliri yüksek ama emin olmayan bir parasal gelire tercih ederler. Sonunda
daha az "beklenen değer" olmasına rağmen belirsiz durumlar için önceden tedbir alarak belli
miktarlarda para ödemeye hazırdırlar. Aslında, sigorta fikrinin temelinde yatan prensip budur.
Hatta bazen sigorta, sigortalıya sigorta olmasa kötü anda ödeyebileceği meblağdan daha
fazlasını ödetir.
Faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği konusunda, iki temel görüş vardır. Bunlardan birisi
faydanın ölçülebileceğine dair olan "Kardinal Fayda Teorisi" diğeri ise faydanın
ölçülemeyeceği yalnızca kıyaslama yapılabileceğine dair olan "Ordinal Fayda Teorisi" dir.
ORDİNAL FAYDA KURAMI
KARDİNAL FAYDA KURAMI
1.Faydanın ölçülmesi imkânsızdır.

1.Fayda ölçülebilir.(ölçütü UTİL dir)

2. Fayda karşılaştırılamaz.

2. Fayda karşılaştırılabilir.

3. Mallar karşıladıkları fayda açısından
sıralanabilir.
4.Fayda subjektif bir kavramdır(bir malın
sağladığı fayda kişiden kişiye değişir)
5.Bir malın tüketiminden sağlanan fayda,
öteki malların tüketiminden sağlanan
faydadan bağımsız olamaz. Dolayısıyla
fayda fonksiyonu bireysel faydaların
toplamından oluşamaz.

3.Fayda ölçülebildiği için bireylerin faydalarının
toplamı ile fayda fonksiyonuna ulaşabilir.
4.Fayda objektif bir kavramdır(aynı maldan eşit
miktarda tüketen herkes aynı faydayı elde eder.)
5.Bir malın sağladığı fayda diğer malın
sağlayacağı faydadan etkilenmez. Dolayısıyla
fayda fonksiyonu bireysel faydaların toplamından
oluşur.

331

Kardinal fayda yaklaşımını benimseyenlere göre fayda birim olarak ölçülebilir kabul
edilmektedir. Yani herhangi bir mal ya da hizmetin sağladığı fayda birim olarak
ölçülebilmektedir ve bu fayda birimi olarak isimlendirilmektedir. Örnek vermek gerekirse, iki
ayrı malın faydaları; 1 adet elma = 5 fayda birimi,1 adet muz = 3 fayda birimi şeklinde ifade
edilebilir. Diğer taraftan Ordinal Fayda Teorisi, faydanın ölçülemeyeceği prensibine dayanır.
Buna göre, fayda yalnızca kıyaslanabilir. Bir birim A malının sağlamış olduğu fayda bir değer
alınarak ölçülemez. Bu kişiden kişiye değiştiği gibi yer ve zamana göre de değişir. Bu
noktada kişi A malından sağladığı faydayı, diğer mallardan sağlayacağı faydayla kıyaslayarak
karar verir. Bu durum kayıtsızlık analizi ile açıklanır.

12.1. Beklenen Değer ve Fayda Teorisi
Fayda beklenen çıktının tercih yapana sağladığı yarardır. Beklenen değere
benzemesine karşın, beklenen değerden biraz daha derin bir kavramıdır. Beklenen değer
objektif bir olgu olmasına rağmen fayda sübjektiftir. Beklenen değer her kez için aynı
olmasına karşılık aynı beklenen değerin faydası kişiden kişiye değişebilmektedir. Risk altında
karar vermede fayda çok önemli bir kavramdır. Risk altında karar verme sırasında karar
vericiye seçim kriteri oluşturarak karar ne kadar yararlı olacağını göstermektedir. Böylece
kişilerin riske karşı tutumu da hesaplara katılmış olur. Aynı beklenen veya daha düşük
beklenen değerlerde kimilerinin beklediği fayda yüksek olduğundan dolayı büyük riskler
alırken kimileride aynı ya da daha fazla beklenen değer olmasına karşın, faydasının az
olduğunu düşünerek en ufak risklerden kaçmaktadır.
Hatırlanacağı gibi BD kriterinde olayların oluşa gelme olasılıklarının ve çıktı değerleri
parasal değer cinsinden ifade edilmekteydi. Diğer ifadeyle olaylar ve olayların ortaya çıkma
ihtimallerinin toplamından ibaretti.
Beklenen faydanın matematiksel olarak gösterimi E(U) beklenen fayda, olasılıklar
Pr1, Pr2, Pr3, …, Prn ve U(Xn) n. mümkün çıktının faydası olmak üzere;
E(U)=Pr1*U(X1) + Pr2*U(X2) + … + Prn*U(Xn)
Örnek;
Bir kişi çalıştığı işte 15,000 TL kazanmakta ve bu işin faydası kendisine 13 birimdir.
Bu kişi riskli bir yeni işi göze almak istemektedir. Bu yeni riskli işte çalışırsa 0.50 ihtimal ile
30,000 TL , 0.50 ihtimal ile de 10,000 TL kazanacaktır. Bu kişi çıktıları beklenen faydalarına
göre değerlendirmek istemektedir.
Yeni pozisyonun beklene faydası toplam fayda ile ilgili olarak her mümkün çıktının
gerçekleşme olasılıklarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulur.
Beklenen fayda şöyle hesaplayabiliriz;
E(u) = (1/2)u(10,000 TL) + (1/2)u(30,000 TL) = 0.5(10) + 0.5(18) = 14
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Yeni iş için beklenen fayda E(u)14 olduğundan tercih edilebilir bir iştir, çünkü bu
kişin şuan ki işin sağladığı fayda 13 birimdir ve ikinci işin beklenen gelirin faydası bundan
fazladır.
Çıktıların her zaman nakit akışları cinsinden ifade edilmeleri mümkün değildir. Bu da
BD kriterinin kullanım alnını daraltmaktadır. Örneğin ileri imalat sistemleri ile klasik imalat
sistemlerinin yatırım karalarını BD kriterine göre değerlendirmede çoğunlukla ikinci
seçeneğin seçilmesi gerektiği ortaya çıkar. Birinci seçeneğin finansal sonuçları diğerinden iyi
değildir. İşletmeye olan stratejik katkısı, esnekliği, üretimi iyileştirmedeki katkıları finansal
olarak göz önüne alınamamaktadır.
Buna karşın fayda teorisi, beklenen değer kriteri yerine beklenen fayda kriteri
kullanılması gerektiğini savunur. Fayda teorisine göre karar verici her bir seçenek için bir
fayda fonksiyonu tanımlar ve BD kriterine benzer bir yöntemle seçenekten beklediği faydayı
hesaplar. Fayda teorisi, her seçeneğin çıktı değerlerinin bir fayda fonksiyonuna
dönüştürülmesine dayanır. Fayda kriteri, risk altında karar verme kriterlerinden beklenen
değer kriterine benzer. Beklenen değer kriterinde olayların gerçekleşme olasılıkları P(qj) ve j.
olay için i. alternatifin çıktı değeri Dij kullanılırken, fayda kriterinde çıktı değeri yerine
çıktının faydası kullanılır.
Beklenen Fayda (BF, BF(ai) = U(ai)) kriteri aşağıdaki gibi formül edilir;
U (ai ) = ∑ P (q j )U ( Dij )
j

Burada çıktının kendisi yerine çıktının faydası dikkate alınmaktadır.

12.2. Modern Fayda Yaklaşımı
Geleneksel ekonomide fayda, psikolojik kazanç ve kayıplar biçiminde ölçülen ve
malın sağladığı doğal doyum olarak tanımlanır. Fayda kavramı; ekonomide tüketici açısından
ele alınır, tüketilen malın tüketiciye sağladığı doyuma dayanır. Düşünürlere göre, modern
fayda kavramı; karar verici tarafından strateji seçiminde söz konusu olmakta ve risk
karşısında başvurulan değer ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (M. Hamburg, New York,1970 )
Böylece karar kuramında fayda; malın yerine parasal değerlerin ve psikolojik doyum
ölçüsü yerine de, risk karşısında belirlenen değer ölçüsü biçiminde incelenmektedir.
Ekonomide ve karar kuramında; fayda kavramı sübjektiftir. Kişiden kişiye olduğu kadar,
kişideki psikolojik ve sosyo-ekonomik durumdaki değişikliğe göre de değişir. Karar vericinin
risk ortamındaki davranışını açıklayan kurama, kardinal fayda kuramı (cardinal utility theory)
adı verilmiştir. Bu kuramın özünde; her kişinin, fayda olarak belirlenen sonuçlardan beklenen
değerini en iyileştirecek biçimde davranışta bulunacağı ve parasal değerler ile fayda arasında
fonksiyonel bir ilişkinin saptanabileceği gerçeğine dayanır. İşte, karar verici açısından parasal
değerlerle fayda arasındaki ilişkiyi belirleyen fonksiyona, kişisel fayda fonksiyonu denir. Bu
fonksiyon; karar vericinin risk karşısında sübjektif davranışlarını belirleyerek, her bir parasal
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sonuca karşılık olan göreli fayda değerini verir. Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonu
belirlendiğinde; riskten kaçan, riske giren ve riske karşı nötr ya da risk karşısında kayıtsız
olmak üzere, üç farklı karar verici tipi ortaya çıkmaktadır.14 (R. Swalm, Harward,1966)

12.3. Fayda Teorisinin Temelleri
Fayda terisinin temeli Bernoulli’nin fikirlerine dayanır. Daha sonra Von Newman ve
Morgenstern (1944) tarafından geliştirilmiştir. Bernoulli'nin beklenen fayda teorisi ölçülebilir
bir fayda fonksiyonuna dayanarak belirsizlik halinde insan davranışlarını açıklamaya çalışır.
John Von Neumann ve Oscar Morgenstern (1944) Bernoulli'nin öncülüğünü yaptığı beklenen
fayda düşüncesini geliştirerek, bu düşüncenin bir teoriye dönüşmesini sağlamışlardır.
Bernoulli'nin karşı karşıya kaldığı faydanın ölçüm sorununu bir fayda indeksi kurarak aşan
Von Neumann ve Oscar Morgenstern, risk içeren durumlarda tüketici tercihlerini geleneksel
talep analizinin bazı varsayımlar altında rasyonel bir seçim olduğunu kanıtlamışlardır. Fayda
teorisi insanın nasıl karar verdiğini, tercihleri nasıl belirlediğini açıklamaya çalışan rasyonel
seçim teorisi içinde varlığını sürdürür. İnsanların beklenen parasal değeri değil, beklenen bu
parasal değerin beklenen faydasını maksimize ettiklerini ileri süren bir beklenen fayda teorisi
düşünmüştür.
Fayda teorisinin geçerliliğinin sağlanabilmesi için bazı varsayımlar sözkonusudur.
Bunlar aynı zamanda Von Neumann ve Oscar Morgenstern’ın teoreminin dayandığı
varsayımlardır. Bunlar sırasıyla aşağıda ele alınmıştır [aban]. Konuyla ilgili ek bilgiler
rasyonel karar verme ve sosyal seçim teorisi başlığı altındaki bölümlerinde bulunmaktadır.
1.
Geçişlilik: A,B,C gibi üç sonuç için karar verici A’yı B’ye, B’yi C’ye tercih
ederse, A’yı da C’ye tercih etmiş olur. Formülasyonu: Eğer A>=B ve B>=C ise, A>=C dir.
Burada “X>=Y” nin anlamı, X, Y’ye tercih ediliyor demektir. Geçişlilik hükmü, üçüncü bir
alternatifin var olması halinde mevcut sıralamanın tutarlılığının bozulmayacağı anlamındadır
ve bu nedenle davranışları kısıtlayıcıdır.
2.
Süreklilik: A>=B>=C koşuluyla eğer A, B ve C gibi üç ödül ve 0 ile 1 arasında
değer alan bir p olasılığı var ise; p*A, (1-p)*C, kesin olarak elde edilebilecek B ödülü kadar
cazip iki sonuçtur. O halde A veya C' yi B' den farksız kılan herhangi bir p olasılığı vardır.
Formülasyonu: B~[p:A,C], Burada “X~Y” nin anlamı X, Y’ kadar iyidir demektir.
3.
Bağımsızlık: A,B,C ve D gibi 4 sonuç için, A~B ve C~D ise, her p için
[p:A,C]~[p:B,D] dir. Aşağıdaki örnek konuya açıklık getirecektir.
a) Aşağıdakilerden A durumunu mu yoksa B durumunu mu tercih edersiniz?
A durumu: Kesinlikle 100 milyon kazanacaksınız.
B durumu: yüzde 10 olasılıkla 500 milyon, yüzde 89 olasılıkla 100 milyon kazanacak
veya yüzde 1 olasılıkla hiçbir şey kazanmayacaksınız.
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b) Aşağıdaki C durumunu mu yoksa D durumunu mu tercih edersiniz?
C durumu: yüzde 11 olasılıkla 100 milyon kazanacaksınız, yüzde 89 olasılıkla hiçbir
şey kazanmayacaksınız.
D durumu: yüzde 10 olasılıkla 500 milyon, yüzde 90 olasılıkla hiçbir şey
kazanmayacaksınız.

Eğer, oyuncunun elindeki sermaye etkisini ihmal edecek ve B'yi faydaya özdeş bir
kavram olarak ele alırsak, beklenen fayda, U(X)=p1*u(x1)+(1-p2)*u(x2) olur. Burada u(x1)
ve u(x2) kardinal faydayı ifade eden indeks sayılarıdır. Verilen bu problem, önerilen değerler
yerine konacak olursa, A→u(100), B→.10*u(500) dür. Eğer, bu soruyu cevaplayan kişi A'yı,
B'ye tercih etmiş ise, tercihi u(100)>0.10*u(500) şeklinde olur. Bu ise, tercih yapan kişinin
kesinlik halini riskli bir duruma tercih ettiğini gösterecektir. Tutarlılık ilkesinden hareketle,
ikinci soruda bu kişinin C'yi D'ye tercih etmesi gerekir. Bu ise, 0.11*u(100)>0.10*u(500)
tercih sıralamasını gösterir. Olasılık hesaplamasını bilen, rasyonel olduğu düşünülen ve
sermayeleri göreli olarak elde edecekleri gelirden düşük olan çok dikkatli kişilere bu soruları
yönelttiğinde A>B tercihine karşı bu kişilerin ikinci şıkta C<D tercihini yaptıklarını gözler.
Bu durum ise, yukarıda tartışılan tercihlerin değişmezliği varsayımı ile çelişik bir sonuç
ortaya çıkarmaktadır.
Beklenen fayda teorisi bağımsızlık varsayımına hayati derecede bağlıdır. Çünkü,
rasyonellik hükmü ancak bağımsızlık varsayımının tutması halinde sürdürülebilir. Çünkü,
bağımsızlık varsayımı objektif ve subjektif olasılık dağılımlarının birbirinden bağımsız
olduğunu kabul etmektedir. Eğer, her iki olasılık dağılımı arasında bir bağ var ise, bu
varsayımın açık bir ihlalidir. Örneğin, bir yazı-tura oyununu ele alalım. Burada hatasız bir
para için objektif olasılık her iki hal için (1/2) dir. Eğer, bir kişi tura gelme olasılığının 1/4 ve
yazı gelme olasılığının 3/4 olduğuna inanıyor ise ve bu ağırlıkları kullanarak hesapladığı
beklenen değer ile her seferinde paranın yazı veya tura geleceğini doğru olarak tahmin
edebiliyor ise, bu durum bağımsızlık varsayımının açık bir ihlali olarak görülür ve beklenen
fayda teorisi ile çelişik ve tutarsızdır.
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4.
Azaltma: A ve B alternatifleri için, tüm olasılıklar p, p1 ve p2, [p:[p1:A,B],
[p2:A,B]]~[r:A,B] , r= p*p1+(1-p)*p2.
Bu 4. aksiyon, kazanma şansı yüksek olanı tercih etmek varsayımı olarak ta bilinir.
Piyango P1, p*A ve (1-p)*B ve piyango P2, q*A ve (1-q)*B olsun. Piyango P1 ve P2 ödülleri
aynı olan ancak sadece olasılıklar açısından farklı piyangolardır. Eğer, p>q ise, A P B
tercihinin ortaya konması, P1 piyangosunun P2 piyangosuna tercih edildiği anlamındadır. Bu
hüküm, fayda fonksiyonunun şeklinden bağımsızdır ve birincil sıradan stokastik üstün gelme
olarak adlandırılır. Ancak, bu önermenin yapılabilmesi piyangoların olasılık dağılımlarına ait
varyansların eşit olmasını gerekir.
Herkesin bu aksiyomlara uyması beklenemez. Ancak belirli bir caziplikleri ortadadır.
Bunlar birçok insan için rasyonelliğin kabul edilebilir kurallarıdır. Herşeyden önce,
tercihleriniz geçişli değilse gerçekten rasyonel olabilir misiniz? Genel bir anlaşma gereği
seçim, eğer rasyonelse, bu özelliklere uymalıdır. Sonuçların meydana geldiği kararları doğa
belirlediğinde, beklenen fayda rasyonel seçim için özelliklerin doğru bir birleşimidir. Eğer
diğer kimselerin sonuçları belirlemede eli olursa, konu oyun teorisinin kapsamına girer.

12.4. St. Petersburg Paradoksu
Genel olarak insanların belirsizlik içeren bir oyuna katılması için, oyunun beklenen
değerinin pozitif olması veya eğer bir giriş maliyeti varsa, beklenen değerin bu maliyetten
yüksek olması gerektiği şeklindedir. Ancak, uygulamada insanların beklenen değerin pozitif
olması halinde bile, bu gibi olasılık içeren oyunları oynamada istekli olmadıkları görülmüştür.
Bu çelişki St. Petersburg paradoksu olarak adlandırılır. İlk kez 18. yy’da Bernoulli tarafından
bu çelişki araştırılmıştır. Bernoulli bu çelişkiyi kardinal bir fayda anlayışından yola çıkarak
açıklamıştır. Buna göre, insan oyuna katılıp katılmama kararını, oyunun beklenen getirisine
göre değil, bu getirinin sağlayacağı faydaya göre verir. Bu sonuç, beklenen fayda teorisinin
oluşmasında bir başlangıçtır. Benoulli burada getirinin beklenen faydası deyimi ile insanın
psikolojik olarak verdiği bir değeri dikkate almaktadır.
Bernoulli, bir yazı tura oyunu yoluyla, bireylerin kazançlarını maksimize
edemeyebilecegini göstermiştir. Genel olarak, çok sayıda para atımında yazı ve tura gelme
olasılıkları yarı yarıyadır. Parayı ilk tura gelinceye kadar atalım ve sonra oyunu durduralım.
Bu atışlardaki ödeme sistemimizde şöyle olsun: Birinci atışta tura gelirse 2 YTL, ikinci atışta
gelirse (2)2 YTL, üçüncü atışta gelirse (2)3 YTL... Tüm yazı-tura atışları birbirinden
bağımsızdır (Şekil 1). Birinci atışta tura gelme olasılığı 1/2, ikinci atışta olasılık (1/2)2 ,
üçüncü atışta olasılık (1/2)3 ... Buna göre, bu oyunun beklenen getirisini hesaplayalım. St.
Petersburg oyununun beklenen değeri aşağıdaki gibidir.
BD= 0.5x 2 + 0.5 (0.5 x 4 + 0.5 (0.5 x 8 + 0.5 (0.5 x 16 + 0.5 (0.5 x 32 + 0.5 ( ... )))))
=(1/2) x 2 + (1/4) x 4 + (1/8) x 8 + (1/16) x 16 + (1/32) x 32 + ...
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + ...
=∞
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Şekil 1 St. Petersburg Paradoksu Oyunu
Görüldüğü gibi sonuç ıraksaktır. Bu sonuç, beklenen kazancı maksimize etme
amacındaki bir bireyin bu tür bir oyunda yer alabilmek için, sınırsız miktarda ödeme yapması
gerektiğini söylemektedir. Ancak gerçek yaşamda, kendisine küçük bir şans veren bir oyun
için hiçbir birey sınırsız ödeme yapmaz. Bu nedenle, bireyler beklenen kazancı maksimize
etmeyebilirler.
Bu paradoks için çözüm, 1738 yılında Nicolaus Bernoulli’ nin yeğeni Daniel Bernoulli
tarafından önerilmiştir. Önerileri klasik ekonomide oldukça derin etki yapmıştır. Bunlardan
biri azalana marjinal fayda kavramıdır. Diğeri ise uygun karar kriteri olarak beklenen parasal
değer yerine beklenen faydanın kullanılmasıdır. Onun çözüm önerisi, sonsuz beklenen değer
serisini yakınsak yapan Logaritmik fayda fonksiyonu önerisidir. Beklenen değer sonlu olduğu
için oyunun parası da kesin olarak belirleniş olmaktadır. Bu fonksiyon, fayda
fonksiyonlarında aranılan iki önemli özelliğe sahiptir. Bu özellikler fayda fonksiyonunun iç
bükey olması ve marjinal faydanın azalmasıdır. Burada fayda analizine en önemli katkı,
faydanın marjinal bir kavram olarak ele alınması ve zevkin sürekli olarakT sağlanması halinde
elde edilecek faydanın azalacağının önerilmesi olmuştur.
Bernoulli’nin çözüm önerisi, faydanın sayısal olarak ölçülebileceği düşüncesinden
yola çıkmaktadır. Çelişkinin ortaya çıktığı varsayım, insanın sadece parasal olarak ortaya
konan ödüle bakarak karar vermesi düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Oysa, Bernoulli,
belirgin olmayan ortamlarda insanın verdiği kararın, sadece ortaya konan ödülün
büyüklüğüne değil, bu büyüklükteki ödülün onda yaratacağı faydaya bağlı olacağını ileri
sürer.
Bernoulli azalan fayda düşüncesinin beklenen gelir için de doğru olduğunu, insanın
geliri arttıkça, gelirin marjinal faydasının azalacağını öne sürer. Bu durumda, tartışılan
problem, stokastik durumlarda beklenen faydanın insanın parasal servetinin fonksiyonu olarak
ifade edilmesi gerektiği düşüncesine indirgenebilmektedir. Hatırlanacağı gibi, geleneksel
düşünce parasal ödülün beklenen değerine göre gerçekçi bir seçimin yapılabileceği
yolundadır. Oysa, stokastik bir süreçte, insanın bir matematiksel beklenti üzerine karar
vereceği yolunda bir varsayım yerine, elde edilmesi beklenen bu değerin onda meydana
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getireceği fayda beklentisinin verilecek kararda etkin olacağı varsayımı daha açıklayıcı
görülmektedir. Bu varsayım altında, bir oyunda ortaya konan ödülün beklenen değerinden
çok, bu değerin insana ne anlam ifade ettiği, onun davranışlarını belirleyen bir motivasyon
olarak ortaya çıkmaktadır.

12.5. Fayda Fonksiyonları
Fayda teorisi, her karar vericinin bir fayda fonksiyonu kullandığını farz eder. Bu
fonksiyon, bir karar problemindeki olası tüm ödemeleri fayda denilen, parasal olmayan
ölçülere çevirir. Bir ödemenin faydası, toplam bedeli, değeri veya bir karar alternatifinin
sonucunun karar vericiye cazipliğini gösterir. Kolaylık olması açısından, faydaları 0’dan 1’e
kadar olan bir ölçekte ifade ederek başlayacağız. 0 en az, 1 ise en çok fayda değerini
göstermektedir.
Riske karşı, farklı karar vericilerin farklı tercihleri vardır. Örneğin “riske karşı kayıtsız”
olanlar, max beklenen değer karar kuralını kullanma eğilimindedirler. “Riskten kaçan” karar
vericiler riskten sakınırlar ve “risk seven” de risk almaktan hoşlanır. Fayda fonksiyonları,
aşağıdaki Şekil 2’de gösterilen bu 3 tip karar vericilerle ilgilidir.
Fayda

Fayda

Fayda

1,0

1,0

1,0

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

Ödeme
(a) Riske Kayıtsız

Ödeme
(b) Riskten Kaçan

Ödeme
(c) Risk Seven

Şekil 2 Risk Tutumuna ilişkin Fayda Eğrileri
Şekilde aynı parasal değerdeki ödemelerin 3 farklı karar verici için nasıl farklı fayda
seviyesi meydana getireceği gösterilmektedir. “Riskten kaçan” bir karar verici, en büyük nispi
faydayı, artan ödemeler için azalan marjinal faydaya sahip olan herhangi bir ödemeye ayırır.
“Risk seven” karar verici ise, en küçük faydayı artan ödemeler için artan bir marjinal faydası
olan herhangi bir ödemeye ayırır. “riske kayıtsız” karar verici, bu ikisi arasındadır ve artan
ödemeler için sabit bir marjinal faydası vardır. Şekildeki fayda eğrileri, meydana
gelebileceklerden sadece birkaçıdır.
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-10 +10
Fayda

X

a
Y

b
c

Z

d
e
f

Ödeme

Şekil 3. Ödemedeki Değişmelere Kişilerin Gösterdiği Duyarlılık
Şekil 3 de X kişisi kayba kazançtan daha fazla duyarlı olduğu için Risk almaya
karşıdır. Z ise riski seven bir kişi olarak tam tersi bir tutum sergiler. Grafik üzerinde bu durum
şöyle açıklanabilir. X kişisi için 10 liralık ödemedeki bir artış ab kadar bir fayda sağlarken,
ödemedeki 10 liralık azalma bc kadar bir fayda sağlamaktadır. Burada açıkça ab<bc dir. Z
şahsı ise tam tersini yapar onun için de > ef dir.

12.6. Riske Karşı Tutumlar
Riske karşı insanlar genellikle üç farklı tutum sergilemektedirler. Bunlar ise risk’ten
kaçma, riski normal karşılama, riski sevmektir. Riskten kaçan: Aynı beklenen kazanç
durumunda riskli yerine riski içermeyen ya da daha az risk içereni seçer. Bunu bir sebebi ise
kişinin kazancı artıkça marjinal faydası azalıyor ise bu kişi riskten kaçacaktır. Çünkü para
hakkında fazla bir beklentisi yok olan ise yeterlidir, riske girip’te elindekinden kaybetmeye
hiç tahammüllü yoktur. Sigortacılık tarafından riskin insanlar tarafından hoşlanılmadığı
ispatlanmıştır.

12.6.1.Riskten Kaçan Karar Verici
Genel olarak kişisel fayda fonksiyonu; U = f(M) l biçiminde gösterilir. Burada U
:fayda; M :parasal değer (ya da amacın ölçümlendiği diğer değerleri); f :fonksiyonel ilişkiyi,
gösteren simgelerdir.
Buna göre fayda, parasal değerin bir fonksiyonudur. Fonksiyon monoton olarak artar.
Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonunun grafiği belli teknikler yardımı ile belirlendiğinde,
bulunan eğri konkav biçiminde ise, bu tip karar vericiye riskten kaçan denir.
Bu tip karar verici, içinde bulunduğu olumsuz finansal koşullar nedeni ile risk
karşısında tutucudur. Yani, kendisine önerilen para oyunlarından riski içermeyenini, kesin
olarak kazanacağı oyunu, beklenen kazanç diğerlerine nazaran daha az olsada tercih etme
eğilimindedir. Şekilde de eğrinin eğimi kazanç arttıkça küçülmekte, zarar arttıkça
büyümektedir. Bunun anlamı, belli bir kazanç artışının sağladığı faydanın, eşit zarar
azalmasının sağladığı faydadan az olacağıdır. Karar verici açısından, kazanılan parasal değer
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artışının, sübjektif olarak daha az değer yaratması, ekonomide, azalan marjinal fayda yasası
adıyla bilinmektedir.
Örnek;
Bir kişi çalıştığı işten %100 olasılıkla 20,000 TL’lık gelir sağlamakta ve bu işin ona
sağlayacağı fayda 16 birim olmaktadır. Bu işe alternatif olarak kişi isterse 0.5 olasılıkla
30,000 TL ve 0.5 olasılıkla da 10,000 TL kazanabileceği bir işe de sahip olabilir. Bu işin
beklenen gelirini hesaplayacak olursak;
Beklenen gelir = (0.5)(30,000 TL ) + (0.5)(10,000 TL) = 20,000 TL
İki işinde beklenen gelirleri aynıdır. Bu durumda riski sevmeyen tabiki riski olmayan
1. işi seçecektir.
Eğer faydaları göze alarak kıyaslama yapmak isterse yeni işinde beklenen faydasını
şöyle bulabiliriz :
E(u) = (1/2)u (10,000 TL ) + (1/2)u(30,000 TL)
E(u) = (0.5)(10) + (0.5)(18) = 14
Birinci iş için beklenen fayda 16 idi, ikinci iş için beklenen faydayı hesapladığımız da
14 çıktı. Bu durumda bu kişi için 1. işin beklenen faydası daha fazladır. Ama bu sonuç sadece
bu kişi için geçerlidir. Farklı kişilerin aynı şartlardaki fayda beklentileri daha farklı olabilir.
Bu tür davranış sergileyen kişilere risk sevmeyen denir.
E

18

Marjinal faydası azalan bir

D

16
14
13

C

alıcı risk sevmez çünkü kesin

B
10

0

A

10

bir 20 000 TL gelir söz

15 16

20

30

12.6.2. Riske Giren Karar Verici
Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonunun grafiği konveks bir eğri biçiminde ise, bu
tip karar vericiye riske giren denir. Kazanılan parasal değer arttıkça, eğrinin eğiminin de
büyüdüğü görülmektedir. Bu durum, belli bir kazanç artışı faydasının, eşiti olan zarar
azalmasının faydasından daha büyük olduğunu açıklamaktadır. Yani, kazanılan parasal değer
arttığında, karar vericinin artan her bir para birimine bir öncekinden daha büyük bir sübjektif
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değer verdiği anlamını içermektedir. Kazanılan parasal değer artışının, sübjektif olarak daha
büyük bir değer yaratması, artan marjinal fayda yasası biçiminde tanımlanır.
Eğer bir kişi için aynı beklenen değer altında kesin olmayan sonuç daha cazip ise bu
kişiye risk seven diyoruz. Bu kişiler pekte normal olmayan durumdur. Çünkü kendisi bilerek
riske atmaktadır. Bu tür kişiler örnek verecek olursak, aşırı kumar oynama eğilimi olanlar,
bazı suç işleme eğilimlilerine sahip kişiler.
E

1

Tercih eden kişi riski seviyor
çünkü kesin olmayan sonucu
tercih ediyor
C
8
A
3
1

2

3

12.6.3.Risk Karşısında Kayıtsız Olan Karar Verici
Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonu doğrusal olduğunda, bu tip karar verici risk
karşısında kayıtsızdır denir.
Kazanılan parasal değer arttığında, doğrunun eğiminin değişmediği, sabit olduğu
görülmektedir. Bunun anlamı, belli bir kazanç artışının faydasının, eşiti olan zarar azalışının
faydasına eşit olduğudur. Kazanılan parasal değer artışlarının eşit sübjektif değer yaratması,
bir bakıma, sabit marjinal fayda yasası biçiminde tanımlanabilir. Bu durumda karar verici, en
büyük beklenen parasal değer ölçütünü uygulamakla, beklenene faydayı da en büyüklemiş
olur. Böylece, en büyük beklenene değer ölçütünün parasal ya da fayda birimlerine dayalı
olarak uygulanışında, aynı stratejinin! seçimi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, karar
kuramında bu tip karar vericilere, beklenen parasal değer özellikli olanlar adı verilmiştir.
Karar vericinin yukarıda açıklanan bu üç tipten hangisine ilişkin olduğunu gösteren
kişisel fayda fonksiyonlarından hiç birinin uygulamada tek başına gerçeği yansıtmadığı ileri
sürülmüştür. 1948 yılında Friedman ve Savage, fonksiyonun yalnızca konkav ya da konveks
olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı düşüncesiyle, her ikisinin de birlikte içerildiği bir
fayda fonksiyonu önermişlerdir.
Karar verici, önce risk karşısında tutucu; sonra hırs düzeyi noktasına değin kazancını
arttırmak amacı ile riske giren; bu noktadan başlayarak, yine riskten kaçan olmaktadır. Karar
vericinin, kazancının belli bir noktaya ulaşmasıyla onun ölçülü davranış tipini benimsediği
noktaya, hırs düzeyi adı verilmektedir. Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonunu
belirlemede; doğrudan ölçümleme, standart para oyunu, belirlilik eşdeğeri ve Ramsey tekniği
gibi değişik tekniklerden yararlanılır.
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Kesin gelir ile kesin olmayan beklenen gelir arasında beklenen değerler aynı olduğu
zaman ki beklediği fayda aynı olan kişilere riski normal karışlayan diyoruz. Yani riskli durum
ile risksiz durum arasında kararsız kalabilecek kişilerdir. Riski doğal karşılarla ve riske karşı
aşırı tepki vermezler, aynı şartlarda riski durumu da seçebilirler.

E

1

Müşteri kesin ve kesin
olmayan aynı beklenen
gelirler arsındaki beklenen
değerlere eşit değerlendirme
yapmaktadır.

C
1
A
6
10

20

30

12.6.4. Risk Primi
İnsanlar riski genellikle sevmezler, bundan dolayıdır ki riskten sakınmak veya
kurtulmak amacı ile belli bir miktara kadar parayı gözden çıkarabilirler. İşte bu insanların
riskten kurtulmak için ödeyeceği paraya risk primi denir. Bizim burada hesaplayacağımız risk
pirimi aynı beklenen faydada ki farkı durumların farklı beklenen çıktılar üzerinden
hesaplanacaktır.
Örnek
Bir kişi 0.5 olasılıkla 30,000 TL 0.5 olasılıkla 10,000 TL kazanacaktır.(Beklenen
değeri 20,000 TL)
Beklenen fayda ise iki çıktı faydalarından yararlanılarak bulunabilir:
E(u) = .5(18) + .5(10) = 14
Soru; Bu kişi riskten kurtulmak için ne kadar ödeme yapabilir?
Risk Pirimi

G

20
18

E

Burada , risk primi 4,000 TL
çünkü
Kesin 16,000 TL gelir faydası
ile kesin olmayan gelirin
20,000 TL lik gelirin faydası
aynı fakat elde edilen gelirler
f kl

C
14

F
A

10

10

16

20

30
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Potansiyel neticelerin değişkenliği risk primini artırmaktadır. Yani beklenen
değerlerde ne kadar farklılıklar söz konusu ise riski azaltmak için ödenecek veya gözden
çıkarılacak parada o derece artmaktadır.
Örnek:
Bir işin .5 olasılıkla getirisi 40,000 TL ve bu getirinin beklenen faydası 20 birim aynı
zaman da ikinci ihtimalde .5 olasılıkla ile 0 TL getiriyor ve bunun faydası da 0 birimdir.
Beklenen gelir hala 20,000 TL fakat beklenen fayda 10 birime azalıyor.
Beklenen fayda = .5u(0 TL) + .5u(40,000 TL) = 0 + .5(20) = 10
Kesin 20,000 TL gelir için faydası 16 birim olan bir işten bu yeni işe geçmek isterse
bir kişi, beklenen faydası 6 birim düşecektir. Şunu hatırlatmanın faydası var bu durum kişiden
kişiye değiş, eğer kişinin 40,000 TL de ki beklenen faydası daha yüksek olursa yani risk
almaktan hoşlanıyorsa beklenen fayda düşmek yerine daha fazlada olabilir. Ama bu soruda
riskten hoşlanmayan birisi söz konusu.
Risk sevmeyen kişi için büyük değişkenlik büyük risk primi şeklinde olacaktır. Çünkü
risk sevmediğinden riskli durum ile riskin az olduğu durum arasındaki fark fazla olacak ve
doğal olarak riski azatlamak için daha fazla para ödeyecektir.
Beklenen gelir bileşimleri ve gelirin standart sapmasının sağladığı fayda aynı ise

U3
Beklenen
gelir

U2
U1
Yüksek riski sevmeyen:
Memnuniyeti korumak için
gelirlerin standart sapması
artıkça beklenen gelirde daha
büyük oranda artması
gerekmektedir.

Gelirin standart sapması
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Beklenen
gelir

Az riski sevmeyen: memnuniyeti
korumak için standart sapmadaki
büyük değişikliklere karşın
beklenen gelirdeki değişiklik
miktarı daha az olacaktır
U3
U2
U1

Gelirlerin standart

Risk ile ilgili olarak 464 kişi üzerinde riske karşı tutumları denenmiş ve şu
bulunmuştur;
20% riski normal karşılamış
40% risk almış
20% riskten uzak durmuş
20% yanıt vermemiş
İş ortamında ise yöneticiler tarafından risk içeren aynı kazançlardan, daha az riskli
olanı tercih edilmektedir. Yöneticiler karar verici olduklarından risk en çok onları
ilgilendirmektedir. Bundan dolayıdır ki yöneticiler riski azaltmak veya elimine etmek
istemektedirler. Bunun için yöneticiler çok fazla çaba harcarlar bunu sonucunda da kararlarda
gecikme olmasına karşın seçim alternatifleri ile ilgili daha çok bilgi edinilmiş olur.
Genellikle risk üç yol ile azaltılmaya çalışılmaktadır;
−

Çeşitlilik

−

Sigorta

−

Daha çok bilgi ile

12.6.5.Çeşitlilik
Elimizde olan alternatiflerden sadece birisini kullanmak yerine hepsinden belirli
oranlarda alarak riski azaltabiliriz. Böylece riskimiz sadece birine bağımlı olarak düşmeyecek
veya artmayacaktır. Diğer alternatiflerle birlikte ortalama bir sonuç elde edeceğizdir.
344

Örnek;
Bir firma klima ve ısıtıcı satabilmektedir, buna karşın havanın sıcak ya da soğuk olma
ihtimali .5 tir. Sıcak ve soğuk havalardaki klima ve ısıtıcı satışlarının getirileri aşağıda
verilmiştir. Bu durumda firma satacağı ürünlerde çeşitliliğe gitmesi daha doğru olacaktır.
Sıcak hava

Soğuk hava

Klima satışları

30,000 TL

12,000 TL

Isıtıcı satışları

12,000

30,000

0.5 olasılık ile sıcak ya da soğuk.
Eğer firma sadece ısıtıcı satarsa geliri 12,000 TL ya da sadece klima satarsa 30,000 TL
gelir elde edecektir. Eğer her ikisinden yarı yarıya satış yapacak olursa beklenen gelir şöyle
olacaktır;
1/2(12,000 TL ) + 1/2(30,000 TL) = 21,000 TL
Eğer firma yatırımını zamanla ikisine bölerse , klima ve ısıtıcıdan elde edeceği gelir
orijinal gelirinin yarısı olacaktır. Eğer sıcak olursa, beklenen gelir klimadan 15,000 TL
ısıtıcıdan 6,000 TL olacaktır ya da toplam 21,000 TL. Eğer soğuk olursa, klimadan beklen
gelir 6,000 TL , ısıtıcıdan beklenen gelir ise 15,000 TL , ya da toplam 21,000 TL olacaktır.
Çeşitlilik ile beklenen gelir risksiz 21,000 TL olacaktır.
Firma riski değişik aktiviteler ile farklı ürünler üreterek azaltabilir.
7.6.Sigorta
Riski sevmeyen riskten kurtulmak için para ödeyecektir. Bunun en basit örneğini
verecek olursak sigorta şirketleridir. Eğer sigorta maliyeti beklenen kayıba eşit ise risk
sevmeyen kişi potansiyel finanssal kaybının hepsini sigorta altına alacaktır.
Hırsızlık

Hırsızlık olmama
Beklenen zenginlik Standart sapma

Sigorta
(Pr = .1)

(Pr = .9)

Hayır

40,000 TL 50,000 TL

49,000 TL

9,055 TL

Evet

49,000

49,000

0

49,000

Beklenen zenginlik aynı olduğu zaman, sigortanın beklenen faydası daha fazladır
çünkü bir kayıp olursa bunu marjinal faydası kayıp olmama durumdan daha büyüktür. Yani
bir kayıp durumunda kaybettiğimiz şeylerin değeri çok daha fazla olmaktadır. Bundan
dolayıdır ki sigorta zenginliği korur ve beklenen faydayı yükseltir.
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12.6.6. Büyük Rakamlar Yasası
Tek olaylar rasgele ve büyük ölçüde tarafsız gerçekleşmektedir. Bunun gibi bir çok tek
olaydan genel bir olasılık elde edilerek gelecekteki benzer olayların çıktılarını tahmin
edilebilir.
Örnek:
Bir bozuk para atılarak, bütün bozuk paralar için aynı olasılığı bulabiliriz. Bu büyük
rakamlar yasasıdır. Yani bizim elimize ki bozuk paradaki ihtimaller ile başka bir bozuk
paradaki ihtimaller değişmemektedir.
Kaza yapacak kimseler sürücülerdir, bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz çünkü
daha önceden kaza yapanların büyük bir kısmını sürücüler oluşturmaktadır.
Örnek;
Bir eve hırsız girme ihtimali 10% ve çalacağı para miktarda 10,000 TL olduğunu farz
edelim. Buradaki beklenen kayıp şöyle olacaktır.
Beklenen kayıp =0.10 x 10,000 TL = 1,000 TL
dir. Ve 100 kişi aynı risk altındadır. Bunun için 1,000 TL primler ile toplamda 100,000
TL lik bir zarar kapsanmış olur.
Örnek;
Bir evin değeri 200,000 TL dir. Bu ev %5 ihtimal ile doğal afet vb. nedenle
kaybedecektir yani doğal risk altındadır. Riski normal karşılayacak birisinin bu ev için
ödeyeceği para söyle olacaktır;
.95[200,000] + .05[0] = 190,000 TL

Riski sevmeyen birsi ise daha az ödeme yapacaktır. Riski azaltmak için yapılacak
sigorta ile evin değeri primden daha çok artacaktır. Yani evin değeri , sigorta yapmak için
harcadığımız paradan daha fazla artacaktır.

12.6.7. Tam Bilginin Değeri
Seçeneğin beklenen değerleri için tam bilgi ve tam bilgi olmadan beklenen değer
arasında seçim yapma farkı çok büyüktür. Tam bilgi söz konusu ise beklenen değer nerdeyse
tam olarak bulunabilir demektir. Zaten kesin bir bilgi söz konusu ise risk yoktur sonuçlar
apaçık bellidir. Çünkü tam bilgi elde ettiğimizde belirsizlik ortadan kalkar ve kesin bilgi ile
seçim yapmış oluruz. Tam bilginin maliyeti ise bizim o bilgi ile yapacağımız tercihin
getirisinden daha fazla olmamalıdır. Zira o zaman yaptığımız seçimin bize pek faydası olmaz
zararı olur. Basit bir örnek ile açıklayacak olursak bir danışmalık firmasından bilgi alıp tercih
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yaptığımızda bu tercihin getirisi danışmanlık firmasının maliyetini karşılamıyorsa bilgi
almanın pek bir anlamı yoktur. Her durumda böyle olmayabilir; kimi durumlarda ise getirisi
çok fazla olduğundan bilgi edinme maliyeti önemsenmeyecek kadar az olabilir. Ya da bilgi
edinme çalışmalarımızı seçimin getirisine göre ayarlayabiliriz.
Örnek; Farz edelim ki bir mağazada giyim ürünleri satılmaktadır. Bu mağazanın
yöneticisi takım elbiselerdeki talep değişimlerini belirlemek istemektedir. Takım elbiselerin
mağazaya alış fiyatları şöyle değişmektedir;
100 takım elbise alış fiyatı 180 TL/takım
50 takım elbise alış fiyatı 200 TL/takım
Takımların satış fiyatı ise 300 TL/takım
Ayrıca satılamayan elbiseler yarı fiyatına fabrikaya geri gönderilmektedir. Satılmama
olasılığı ise 0.5’tir.
50 sini satma

100 nü satma

Beklenen kar

1. 50 takım satın alma

5,000 TL

5,000 TL

5,000 TL

2. 100 takım satın alma

1,500

12,000

6,750

Tam bilgi olmadan , riski doğal karşılayan birisi 100 takım elbise alır, riski sevmeyen
birisi ise 50 takım elbise alır.
Tam bilgi ile beklenen gelir 8,500 TL dir.
8,500 = .5(5,000) + .5(12,000)
Kesin olmayan bilgi ile beklenen gelir
(100 takım alınırsa) 6,750 TL olacaktır.
Tam bilginin maliyeti ya da kesin olmayandan farkı 1,750 TL (Dükkan sahibi bilgi
toplamak için bir çalışma yapması gerekmektedir buda bu çalışmanın maliyetinin en fazla
olması gerekendir)
Örnek;
Kişi başı süt tüketimi yıl için değişmeler göstermektedir. Süt üreticileri satışlarını
artırmak için yeni satış stratejileri geliştirmektedir. Bunu ile ilgili bulgular;
Süt talebi mevsimsel ve en fazla baharda olmaktadır
Ep negatif ve küçük
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Eı pozitif ve büyük
Süt reklamları baharda daha fazla yapılır. Bu strateji New York ta denenmiş ve
4,046,557 TL bir satış ve 9% bir kazanç sağlanmıştır. Burada karın değeri çok büyük
olduğundan bilgi edinmenin değeri düşük kabul edilebilmektedir. Ama her zaman böyle
olmamaktadır. Kimi zaman bilgi edinmek çok zor ya da çok maliyetli olabilmektedir.

12.7. Karar Vermede Fayda Fonksiyonlarını Kullanma
Parasal her bir ödeme için fayda değerini belirledikten sonra, beklenen en yüksek
faydayı sağlayan alternatifi belirlemede karar analizinin standart araçlarını uygulayabiliriz.
Bunu yaparak ödeme tablolarındaki veya karar ağaçlarındaki parasal değerlerin yerine fayda
değerlerini kullanırız. Örneğimizde, uygun faydaları ödeme tablosunda yerine koyarız ve her
karar alternatifi için beklenen faydayı şöyle hesaplarız:
DURUMLAR
ŞİRKET

1

2

Beklenen değer

A

1, 00

0, 00

0, 500

B

0, 80

0, 65

0, 725

OLASILIK

0, 5

0, 5

B şirketini satın almak, karar vericiye max. beklenen fayda seviyesini sağlar. Ancak
önceki analize göre 55.000 TL lık beklenen değeri, A şirketinin 60.000 TL lık beklenen
değerinden düşüktü. Faydaları kullanarak en cazip gelen alternatifi belirleyebiliriz. Burada
tercih edilen yatırım B seçeneği olmalıdır.

12.7.1. Üssel Fayda Fonksiyonu
Çok büyük ödeme değerli karışık bir karar probleminde, her ödemenin faydasını
belirlemek için gerekli olan p* değerlerini hesaplamak karar verici için zor ve zaman alıcı
olabilir. Karar verici “risk karşıtı” ise, üssel fayda fonksiyonu karar vericinin asıl fayda
fonksiyonunu tahmininde kullanılabilir. Fonksiyonun genel formülü:
U ( x) = 1 − e

x

R

Formülde, e, doğal logaritma tabanı(e=2, 718281…) ve R, fayda fonksiyonunun
şeklini karar vericinin risk toleransına bağlı olarak kontrol eden bir parametredir. Şekil 4 ,
çeşitli R değerleri için fonksiyonun grafiğini örneklemektedir. R arttıkça, fayda eğrisinin şekli
daha düz olmaktadır(veya daha az “risk karşıtı”). Ayrıca, x büyüdükçe, U(x) 1’e yaklaşmakta,
x=0 olduğunda U(x)=0 ve x<0 iken U(x)<0 olmaktadır.
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Üssel fayda fonksiyonunu kullanmak için, R risk toleransı parametresi için mantıklı
bir değer belirlemek zorundayız. Bunu yapmak için bir metod, karar vericinin aşağıdaki
muhtemel sonuçları olan bir şans oyununa katılmaya razı olacağı max Y değerini belirlemeyi
içerir:
0, 5 olasılıkla Y TL kazanmak
0, 5 olasılıkla Y/2 TL kaybetmek.
Karar vericinin yukarıdaki tehlikeli girişimi kabul edeceği max Y değeri bize R’nin
mantıklı bir tahminini vermelidir. Bir karar verici bu girişimi sadece Y’nin çok küçük
değerlerinde kabul etmeye razıysa “risk karşıtı”, Y’nin daha büyük değerleri için oynamaya
razı olduğunda daha az “risk karşıtı”dır. Bu, fayda eğrileri ve şekil 8 de gösterilen R değerleri
arasındaki ilişkiye bağlıdır.
U(x)
R=100

1,0

R=200

0,8
0,6

R=300

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-50

-25

0

25

50

75

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
x

Şekil 4 Üstel Fayda Fonksiyonu Örnekleri
Sonuç olarak, oluşturulan fayda fonksiyonu sadece ilgili modele özeldir. Ortaya konan
para daha geniş bir aralıkta olduğu zaman fonksiyon yeniden değerlendirilmelidir. Bunun
sebebi, doğrudan amaçlarımız için gerekli olan sonuçlardansa, daha geniş bir aralığı kabul
etmenin genellikle daha iyi bir fikir olmasıdır. Kullandığımız fonksiyon oluşturma formülü,
formüllerden sadece birisidir. Sabit olarak artan ya da azalan formüller arasında küçük de olsa
önemli farklılıklar vardır. Fayda teorisi, normatif olarak kurallar koyması açısından kusursuz
olarak kabul edilir. Ancak yine de, çelişki ve metoda karşı ciddi eleştirileri vardır. Fayda
fonksiyonu oluşturmak bir sanat işidir. Fonksiyon oluşturma işlemi süresince karar vericilerin,
seçilen fonksiyonel forma tam olarak uymayan cevaplar vermesi mümkündür. Bu durumlarda,
fonksiyonel forma uydurmak için yaklaşık olarak bazı hatalar yapılabilecektir. Hataların
küçük ve hep aynı yönde olmadığını görmek için mutlaka kontrol edilmelidir.
Karar vericinin kişisel fayda fonksiyonunu belirlemede;
1. Doğrudan ölçümleme
2. Standart para oyunu
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3. Belirlilik eşdeğeri
4. Ramsey tekniği gibi değişik tekniklerden yararlanılır (H. Moskowitz, New
Jersey,1979 )
Örnek
Geleneksel tüketici teorisinde tüketicinin karar verme sürecini tam bir belirlilik altında
gerçekleştirdiğini varsayılır. Ancak gerçek dünyada bireyler belirsizliklerle karşı karşıya
kalarak kararlar verirler. Örneğin bir bireyin farklı risklere sahip iki yatırım karşısında karar
verme durumunda olduğunu kabul edelim. Tablo 1 de, her bir yatırımın getirisinin
gerçekleşme olasılığını vermektedir. Karar verici A ve B yatırımlarının sağlayacağı
kazançların belirsizliği altında hangi yatırımı yapacağına karar verecektir.
Genellikle beklenen değer karar kuralı kullanılmasına rağmen, bazen karar verici için,
en yüksek beklenen değer sahip alternatif en cazip veya en tercih edilen alternatif değildir.
Örneğin, varsayalım ki aşağıda tamamen aynı değer için ödeme tablosu verilen 2 şirket
arasında karar vereceğiz (Tablo 1). Yani bu iki firmadan birini satın alma konusunda bir
yatırım kararı vereceğiz.
Tablo 1. Yatırım kararı ödeme değerleri tablosu
DURUMLAR
ŞİRKET

1

2

Beklenen değer

A

150.000

-30.000

60.000

B

70.000

40.000

55.000

OLASILIK

0, 5

0, 5

Bu tablodaki ödeme değerleri, bu işten beklenen kazançları ifade etmektedir. Buna
göre, herhangi bir yılda A şirketi %50 ihtimalle 150.000 TL kar getirecek ve %50 ihtimalle de
30.000 TL lık bir kayıp sözkonusu olacak. Diğer yandan, bir yılda B şirketi %50 ihtimalle
70.000 TL, ve %50 ihtimalle de 40.000 TL kar getirecektir.
A Yatırımının Beklenen Parasal Değeri = 0.5(150.000) + 0.50(-30.000) = 60.000
B Yatırımının Beklenen Parasal Değeri = 0.5(70.000) + 0.5(40.000) =55.000
Beklenen değer karar kuralına göre, A şirketini satın almalıyız. Çünkü en yüksek
beklenen değere sahiptir. Fakat, A şirketi B şirketinden çok daha fazla riskli bir yatırımı
göstermektedir. A şirketi, uzun dönemde en yüksek beklenen değere sahip olduğu gibi, kısa
dönemde, 30.000 TL lık muhtemel kayıpları karşılayabileceğimiz finansal kaynaklara sahip
olamayabiliriz. B şirketinde ise her yıl en az 40.000 TL kar elde edeceğimizden emin
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olabiliriz. Uzun dönemde B’nin beklenen değeri A şirketininki kadar büyük olmadığı halde,
çoğu karar verici için, B’nin nispeten daha kararlı bir kar seviyesine sahip olmasının verdiği
rahatlık daha önemlidir. Diğer karar vericiler, daha yüksek muhtemel ödemeler umuduyla, A
şirketinin içerdiği fazla riske razı olabilir.
Bu örnekten de görüldüğü gibi, farklı karar alternatiflerinin beklenen değerleri titiz bir
karar verici için alternatiflerin nispi cazipliğini birebir yansıtmamaktadır. Fayda teorisi, karar
analizinde karar vericinin risk ve diğer faktörlere karşı tutum ve tercihlerini kapsayan bir
yaklaşım sunmaktadır.

12.8. Fayda Fonksiyonu Oluşturmak
Fayda teorisinin temelinde, beklenen bayda kriterine göre seçim yapılabilmesi için
önce tüm çıktıların bir fayda fonksiyonuna dönüştürülmesi gerekir. Buradan da seçeneklerin
beklenen faydaları hesaplanır. Verilen bir karar fonksiyonunun neye benzediğine nasıl karar
vereceğiz? Fayda eğrisi değişik şekillerde çizilir. Bir yaklaşım, en kötü sonuca 0, en iyi
sonuca 1 fayda değerini vermektedir. Diğer tüm ödemeler 0 ile 1 arasındaki değerlere
atanmaktadır. Aşağıda bu yaklaşım açıklanmaktadır. her şeyden önce fayda eğrisi çıkarılacak
değerlendirme tablosundan en iyi ve en kötü değer belirlenmelidir. Belirlenen en iyi çıktı
değerinin faydasını 1, en kötü çıktının faydası da 0 olarak belirlenir.
U(x) , x TL ödemenin faydasını ifade etsin. Daha önceden belirtilen örnekte A veya
B’yi seçme kararı için,
U(-30.000)=0 ve U(150.000)=1 olur.
70.000 TL lık ödemenin faydasını bulmak istersek, karar vericinin aşağıdaki
alternatifler arsında kayıtsız olma olasılığını (p) bulmalıyız:
Alternatif 1: Kesinlikle 70.000 TL almak
Alternatif 2: p olasılıkla 150.000 TL almak, (1-p) olasılıkla 30.000 TL
kaybetmek.
Eğer p=0 ise, çoğu karar verici alternatif 1’i seçer. Çünkü 30.000 TL kaybetmektense
70.000 TL kazanmayı tercih ederler. Diğer yandan, eğer p=1 ise, alternatif 2’yi seçerler çünkü
70.000 TL yerine 150.000 TL kazanmayı isterler. Böylece, p 0’ dan 1’e doğru yükseldikçe,
karar vericinin iki alternatif arasında kayıtsız kaldığı bir p* noktasına ulaşılır. p<p* ise,
alternatif 1’i; p>p* ise alternatif 2’yi tercih edecektir. Kayıtsızlık noktası, p*, bir karar
vericiden diğerine, riske karşı tutumuna ve 30.000 TL lık kayba katlanabilme yeteneğine bağlı
olarak değişir.
Örneğimizde, karar verici 1 ve 2 alternatifleri arasında p=0,8 de kayıtsız kalsın.
p*=0,8, U(70.000)=U(150.000)x(p*) + U(-30.000)x(1-p*)=p* + 0(1-p*)=0,8.
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P=0,8 iken, alternatif 2’nin beklenen değeri:
150.000 TL*0,8 – 30.000 TL*0,2=114.000 TL.
Karar verici 114.000 TL beklenen değeri olan riskli karar (alternatif 2) ile 70.000 TL
lık kesin kazancı olan risksiz karar (alternatif 1) arasında kalırsa, bu karar verici “risk
karşıtı”dır. Karar verici, 114.000 TL lık beklenen değeri olan kararın riskinden kaçınmak için
sadece 70.000 TL almaya razıdır.
“Belirlilik eşdeğeri” terimi, karar vericinin belirsizlik içeren bir duruma karşı
aklındaki para miktarını ifade eder. Örneğin, 70.000 TL karar vericinin p=0,8 iken alternatif
2’nin gösterdiği belirsizlik durumuna karşı belirlilik eşdeğeridir.
“Risk Primi” terimi karar vericinin riskli bir karardan
vermeye(ödemeye) razı olacağı beklenen değeri gösterir. Örneğimizde,

sakınmak

üzere

Risk primi=114.000 TL-70.000 TL=44.000 TL dır.
Risk primim=(belirsiz bir durumun beklenen değeri)-(aynı durumun belirlilik
eşdeğeri)
Örneğimizde 40.000 TL lık bir ödemenin faydasını bulmak için karar vericinin
aşağıdaki alternatifler arasında kayıtsız kaldığı noktadaki p olasılığını bulmalıyız:
Alternatif 1: kesinlikle 40.000 TL almak
Alternatif 2: p olasılıkla 150.000 TL almak, (1-p) olasılıkla 30.000 TL
kaybetmek.
Bu örnekte p=0,65’tir(p*=0,65). 40.000 TL ödemenin faydası:
U(40.000)=U(150.000)*(p*) + U(-30.000)*(1-p*)=p* + 0(1-p*)=p*=0,65
Alternatif 1’de verilen miktarın faydası, karar vericinin kayıtsızlık noktası p*’ye
eşittir. Bu bir tesadüf değildir.
Not: Faydalar 0-1 arası ölçekte ifade edildiğinde, karar vericinin alternatif 1 ve
alternatif 2 arasında kayıtsız kaldığı noktada p* olasılığı her zaman, alternatif 1’de listelenen
miktar için karar vericinin faydasına karşılık gelir. .
p=0,65 iken, alternatif 2’nin beklenen değeri:
150.000 TL*0,65-30.000 TL*0,35=87.000 TL...
Bu, yine “risk karşıtı” bir davranıştır. Çünkü, karar verici 87.000 TL lık beklenen
değer’e sahip kararın riskinden sakınmak için 40.000 TL almaya razı olacaktır.
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Örneğimiz için, -30.000 TL, 40.000 TL, 70.000 TL ve 150.000 TL’a ait faydalar 0,
0.65, 0.80 ve 1’dir. Bunları bir grafiğe yerleştirirsek ve noktaları düz bir çizgiyle
birleştirirsek, karar vericinin bu karar problemi için karar fonksiyonunun şeklini tahmin
edebiliriz. Bu fayda fonksiyonunun şekli, daha önce verilen “risk karşıtı” bir karar verici
içinki fayda fonksiyonunun genel şekliyle tutarlıdır.
Fayda
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Ödeme

Şekil 5. Örnek problem için tahmini fayda fonksiyonu
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Uygulama Soruları
1.
Vereceğiniz hayati bir karar durumunu gözönüne alarak, bu durum için bir fayda
fonksiyonu oluşturmaya çalışınız?
2.
Oluşan fayda fonksiyonundan hareketle risk alan, riskten kaçan, riske karşı nötür
durumlarından hangisine uymaktasınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste fayda teorisi konusu ele alındı. Önce fayda kavramı hakkında bilgi verilerek,
daha sonra fayda fonksiyonları üzerinde durulup, fayda fonksiyonu oluşturulmaya çalışıldı.
fayda yaklaşımının en büyük özelliği karmaşık karar problemlerine, karar vericinin gözü ile
bakma hedefi taşıması ve bu şekilde karar vericinin riske karşı tutumunun belirlenmesini sağlamasıdır. Temelde riske karşı tutumlarına göre kişiler riskten kaçan, riske kayıtsız ve risk
seven olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Bu bölümde sunduğumuz fayda kuramı, genellikle
kesin olmayan bir kavrama katı bir kesinlik getirmesi nedeni ile çeşitli eleştirilere
uğramaktadır. Uygulamada böylesi bir fayda kavramının var olduğu ve kişiden kişiye
değiştiği bir gerçektir. Kişilerin tutumları gerçekten riskten kaçan, risk seven vs. özellikleri
gösterirler ve karşılamayı kabul ettikleri riski belirlemek veya nitel faydalar için ne
ödeyebileceklerini saptamak üzere çeşitli hesaplar yapmasalar da, belirli faydalar ve bunların
maliyetleri konusunda oldukça kesin yargılara sahiptirler.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki grafikle ifade edilen karar verici davranışı hangisidir?

A)

Riske karşı kayıtsız

B)

Riskten kaçan

C)

Risk seven

D)

Tutucu

E)

Kumarbaz

Cevaplar 1)b,
2.
verirler?

İnsanlar karar verirken niçin parasal sonuçlara göre değilde faydaya göre karar

3.

Fayda teorisinin temelinde ne yatmaktadır?

4.

Fayda ölçülebilirmi?

5.

Fayda nasıl kıyaslanır?

6.

Fayda fonksiyonu nasıl oluşturulur?

7.

Fayda fonksiyonları insanların hangi yönlerini temsil eder?

8.

Risk primi nedir ve nasıl hesaplanır?
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13. GRUP KARAR VERME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. GRUP KARAR VERME
13.1. Grup Dinamiği
13.2. Dağıtık Gruplar
13.3. Bireysel ve Grup Kararları
13.4. Gruplarda Ka rar Sürecine Katılım Düzeyi
13.5. Etkileşim Grupları
13.6. Grup Karar Türleri
13.7. Grup Oluşum Biçimleri
13.8. Grup Kararlarının Kalitesi
13.9. Grup Karar Verme Yöntemleri
13.9.1. Beyin Fırtınası
13.9.2. Çoklu Oylama Metodu
13.9.3. Nominal Grup Tekniği
13.9.4. Yakınlık Diyagramı
13.9.5. DELPHI Metodu
13.10. Grup Toplantılarında Ortaya Çıkan Davranış Türleri
13.11. Grup Çalışmaları İçin Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hangi durumlarda Grup kararına gerek duyulur?

2.

Bir üniversitenin senoto kararları grup kararlarımıdır?

3.

Grup kararlarıyla briysel kararların üstünlük ve zayıf yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Sosyal Seçim

Grup kararlarını yönetir

Anlatım,

Oylama sistemleri

Grup halinde kararvermeyi Soru-Cevap,
bilir.
Tartışma,

Konu

Grup
karar
verme Alıştırma ve
yöntemlerini kullanabilir
Örnek Olay,

elde
veya

Uygulama,

Bireysel Çalışma,
Problem Çözme,
Proje Temelli Öğrenme
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Anahtar Kavramlar
•

Grup Karar Verme

•

Grup Dinamiği

•

Dağıtık Gruplar

•

Grup Karar Verme Yöntemleri
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Giriş
Bireyler amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları zorlukları yenmek isterler. Bazen bu iş
o kadar büyük ve karmaşık olur ki bireyin tek başına bunu çözmesi imkânsızlaşır. Böyle
durumlarda grup gücünden yararlanarak karar vermek daha akılcı bir yaklaşımdır. İster bir
masa etrafında çalışılsın ister dijital ortamlarda dağıtılmış halde çalışılsın, grup olarak ortaya
çıkan sinerji, karaları iyileştirmede ve sorun çözmede önemli bir araçtır. Böylece, bireyler, tek
başlarına gerçekleştiremeyecekleri bazı gereksinimlerini ve ulaşamayacakları amaçlarını
gruplar aracılığı ile ulaşırlar.
Günümüz iş dünyası için grup çalışmaları olmazsa olmaz sınıfına girmiştir.
Yönetimdeki en önemli değişimden biri üretim başta olmak üzere pek çok alanda çalışma
gruplarının aktif olarak işin içine girmeleridir.
Şekil 1. Dijital Ortamlarda Dağıtılmış Grup Toplantısı

Sunucu

Projector
Internet
Karar Vericiler
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13. GRUP KARAR VERME
Grup, birbirleri ile etkileşim durumunda, belirli amaçlar için bir araya gelmiş olan
insan topluluklarına verilmiş addır [Baysal]. Grup bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin
oluşturduğu topluluktur. Grubu niteleyen bir araya gelme amaçlarıdır. Örneğin yazılım
geliştirmek üzere bir araya gelen kişiler topluluğuna "Yazılım Grubu" diyoruz. Bu tanıma
dayanarak görevleri aynı olan ve beraber hareket eden iki ya da daha fazla kişiye grup adı
verilir. Fakat bu sayının çoğalması grupta fikir birliğinin sağlanmasını etkiler. Sosyal olarak
bir gruptaki optimum üye sayısı 2-25 arasındadır. Bu rakam çalışma gruplarında ise ideal
olarak 2-5-7 arasındadır. [Kağıtçıbaşı].
Bir diğer tanım olarak "Belirli hususlarda karşılıklı olarak normları paylaşan ve rolleri
arasında sıkı bir ilişki bulunan sosyal birimlerdir. Grup normları üyelerin birbirleri ile
ilişkilerinde, grup dışında veya grup içinde grubun amacına uygun uyulması gereken kurallar
olarak tanımlanabilir. Grup sürekli ya da geçici olabilir. Grup üyeleri aynı yerde olabilecekleri
gibi farklı yerlerde de olabilirler, aynı şekilde üyeler eş zamanlı çalışabilecekleri gibi farklı
zamanda da çalışabilirler. Grup, heyet, jüri, belli bir işten sorumlu bir kurul veya geçici bir
takım olabilir. Bir gruptan bahsedebilmek için iki temel özellik ortaya konabilir. Birincisi
grup üyeleri birbirleri ile etkileşim durumunda olmalıdır. Bu etkileşim kişilerin birbirlerinin
farkında olmalarından birbirlerinden etkilenmeye kadar değişir. İkincisi, grup üyeleri belirli
bir amaç için bir araya gelmiş olmalıdır.

13.1. Grup Dinamiği
Bireyleri anlamak için önce ait oldukları grubu incelemek gerekir. Bireyler tek başına
değil gruplar içinde ve grubun bir parçası olarak ele alınırlar. Bireylerin grup içinde değişen
davranışları ve bunun sebepleri gruplar araştırılarak ortaya çıkar. Gruplar birey üzerinde ne
gibi etkilere sahiptir? Grubun bu gibi etkileri grup dinamiğini ortaya çıkarmıştır. Bireyin ferdi
olarak ortaya koyduğu davranış grup içerisinde ortaya koyduğu davranıştan oldukça farklı
olduğu için grubu araştırmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

13.2. Dağıtık Gruplar
İntranet ya da Internet gibi araçlar üyeler arasındaki iletişimi sağlayarak farklı mekan
ve zamandaki insanların birlikte çalışmasını sağlarlar. Bu şekildeki gruplara dağıtık grup
denmektedir. Grup karar destek sistemleri, grup üyelerine farklı mekanlarda hatta farklı
zamanlarda olsalar bile grup çalışması yapmalarına imkân tanır.

13.3. Bireysel ve Grup Kararları
Genelde grup kararlarının, bireysel kararlarına nazaran çok üstün olduğu hissi baskın
olsa da grup kararlarından beklenen faydaları ve üstünlükleri elde etmenin o kadar kolay
olmadığı da bir gerçektir. Sadece durumlara göre bireysel veya grup kararının üstünlüğünden
söz etmek daha gerçekçi olacaktır.
363

Bireysel kararların avantajlarına bakacak olursak. Her şeyden önce grup kararına göre
kararlar hızla alınabilir. Yani, gruplara oranla, birey kararını çok kısa sürede verir. Kararın
düzeltilmesi daha hızlıdır. Kişi hata yaptığını anlayınca süratle kararından vazgeçebilir ya da
kararını revize edebilir. Ancak grup kararına göre, daha az sayıda orijinal alternatif ve fikir
üretir. Fikirlerin sayı kişinin beyin kapasitesi, duyguları, sezgileri, eğitimi ve deneyimleri ile
sınırlıdır. Kararın sorumlusu belirlidir. Bireysel kararı verince sorumluluğu da otomatik
olarak yüklenir.
Grup kararlarının bireysel karara göre artı yönleri ise, gruplar problemleri anlamada
bireylere göre daha iyidirler. Bireyler katıldıkları kararlardan sorumludurlar. Gruplar hataları
yakalamada bireylere göre daha iyidirler. Grubun bilgisi tüm katılımcıların bilgileri toplamı
kadardır. Dolayısıyla herhangi bir problem çözümü için birçok alternatifler ve kişisel
çalışmaya göre çok daha fazla çözüm yolları geliştirilebilir. Grup çalışması kişileri ve süreci
daha etkili hale getirebilir. Alınan risk en düşük seviyeye indirgenir. Grup yüksek risk almayı
seven kişileri normalize eder ve konuşmaya teşvik eder. Sübjektiflik tehlikesi daha azdır.
Kişiler birbirlerini uyararak bu tehlikeyi ortadan kaldırır. Çok sayıda alternatif fikir üretilir.
Grubun yapısına ve konuya göre değişse de, temel olarak bireyselden daha fazla fikir üretilir.
İstisnalar dışında, kişiler birbirini etkiler, çağrışımlarla akılcı fikirler gelişir. Kararın
benimsenmesini hızlandırır. Kararda kişisel sorumluluk hissedildiği için karar bireysel olarak
ta savunulur. Yönetime katılma duygusu gelişir. İşletmeye, ekibe ait olma duygusu artar.
Üyelerin birbirine bakış açısı değişir ve saygı artar. Yatay ve dikey iletişim çok yönlü gelişir.
Kişilerin önyargıları, karşılıklı maske kullanımı ve rol oynama azalır. Kişisel beceriler gelişir,
fikir üretme yüksek seviyede boy gösterir.
Bireysel karara göre grup kararlarının dezavantajları; Sosyal baskı ‘grup düşüncesinin’
oluşmasına neden olabilir. Grup düşüncesi oluştuğunda bireyler aynı şeyleri düşünmeye
başlarlar ve yeni fikirlere hoş bakmazlar. Zaman alıcıdır. Yalnız bir grup üyesinin konuşması
sonucu süreç yavaş işleyebilir buda zaman kaybına neden olur. Tartışmalar zaman alıcı
olduğundan grubun karar hızı daha yavaştır. Koordinasyon eksikliğinden dolayı toplantılar iyi
planlanmamış olabilir. Zaman baskısı, konu ya da birkaç katılımcının görüşleri yüzünden
oluşmuş baskıdan dolayı katılımcılar konuşmaktan korkabilirler. Bilginin eksik ve uygun
olmayan bir şekilde kullanımı olasıdır. Karar birliği sağlamak zordur. Oy birliği bir ön şart ise
karar birliği sağlamak zorlaşacaktır. Sayısal üstünlükle karar verme yönteminde ise
çoğunluğun, azınlıkta kalan fikri boğma tehlikesi vardır. Kararın revizyonu zor hatta
imkânsızdır. Uzun tanışmalar, değişik fikirlerin ele alınması, ve danışman kullanma neticesi
alınan kararın doğruluğu pek tartışılmaz. Bu nedenle karardan dönme güçtür bazen de
imkânsızdır. Daima klikleşme tehlikesi vardır. Grupta çıkar çatışmalarının olması durumunda,
hizipleşme tehlikesi olacaktır. Kararın hatalı olması ve/veya ciddi bir maliyete sebep olması
durumunda, kararda kimin, ne oranda payının olduğu tespit edilemeyeceği için sorumluluk
dağılır. Hiçbir zaman sorumlu bulunamaz.

13.4. Gruplarda Karar Sürecine Katılım Düzeyi
Bir grup çeşitli sorunlarla başa çıkabilmek için üyelerinin karar verme sürecine
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katılmalarına ihtiyaç duyar. Karar sürecine çeşitli düzeylerde katılınabilir (Şekil 1).
Liderin Otoritesi
Grubun Serbestisi
Üyeler alternatifleri değerlendirir ve birini seçer
Üyeler alternatifleri değerlendirir ve öneride bulunur
Üyeler alternatifleri belirler
Lider üyelerden bilgi alır, onlara danışır
Kararları lider kendisi verir
Katılım Yok

Düşük Katılım

Orta Derecede Katılım

Tam Katılım

Grubun Karara Katılımı

Şekil 2. Gruplarda karar sürecine katılım düzeyi
Vroom ve Yetton [1973], yetki ve sorumluluk devri yönünden üç ayrı liderlik türü
olduğunu savunur. Bunlar sırasıyla “otokratik lider”, “danışan lider” ve “grup
yönlendirmesine bağlı lider” Bu yaklaşımla ilgili temel özellikler Şekil 3 de özetlenmektedir.
Çalışanların Karar Sürecine Katılımı
Otokratik Lider
Sıfır Katılım
Lider kendisi karar verir ve uygular/uygulattırır
Düşük Katılım
Çalışanlardan bilgi alarak kendisi karar verir ve uygular/uygulattırır
Danışan Lider
Orta
Derecede Çalışanlardan tek tek görüş ve öneri istenir; karar lider tarafından
Katılım
verilir.
Lider, organizasyonda oluşturulan çalışma gruplarına danışır, ancak
sonuçta kararı yine kendisi verir.
Grup Yönlendirmesine Bağlı Lider
Yüksek Katılım
Lider ve çalışma grupları biraraya gelerek sorunları teşhis ederler,
çözüm önerileri ararlar. Birlikte karar verme ve konsensüs’ e dayalı
yönetim anlayışı geçerlidir.
Şekil 3 Yetki ve Sorumluluk Devri Yönünden Liderlik Modelleri

13.5. Etkileşim Grupları
Kararlar, çoğunlukla etkileşim gruplarında verilir. Biçimsel veya biçimsel olmayan
niteliklerine karşın bu grupların en temel özelliği, sadece karar sorunu için değil
görevlerinden dolayı sürekli birarada bulunmalarıdır. Genel karar verme yöntemi liderin
sorunu açıklaması, bireylerin öneri ve tartışmalarına imkân sağlamasıdır. Tartışma genellikle
sorunun nasıl çözüleceği konusunda çoğunluğun ne düşündüğüne göre sona erer. Kuşkusuz
kararların alınmasında grubun yönetim tarzının -demokratik otokratik ve serbest bırakıcıbüyük etkisi vardır. Grup liderinin yönetim anlayış ve tarzı üyelerin kararlara katılmasını
genişletebilir veya sınırlayabilir.
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Demokratik gruplarda, karşılaşılan sorunlar üyelerin, çoğunun yapıcı fikirleriyle
çözümlenir. Lider sorunu gruba getirir, yaklaşık olarak her üye sorunun çözümü için çaba
harcar. Her zaman, kararlar üyelerin istekleri doğrultusunda olmasa bile, bir katılım ve
sonuçların ne olacağına ilişkin bir bilgilenme söz konusudur.
Otokratik gruplarda, sorunlar yetki ve otoriteyi elinde tutan kişi veya lider tarafından
çözümlenir. Bu kişiler sorun çözmeyi kendilerinin en doğal hakkı olarak görürler. Önemli
kararlar lider tarafından alınır, önemsizler ise gruba bırakılır. Kararları grup liderinin tek
başına vermesinin önemli bir sakıncası grubun kendi kendisini yönlendirerek gelişmesini
önlemesidir. İkincisi, grubun başarısızlıklarının daha sonraki yetersizliklerine delil
gösterilmesidir. Bu durumda otorite lider, grubu karar vermesi için kendi başına bıraktığında
üyeler liderin düşündüğü veya liderin eğilimi yönünde karar alacaklardır.
Serbest bırakıcı gruplarda sorunların çözümü çok uzun zaman alır. Liderin önderlik
fonksiyonunu tam olarak yerine getirmemesi, üyelerin alternatifler konusunda çok farklı
düşünmeleri nedeniyle bazen belli bir karara da varılamayabilir.

13.6. Grup Karar Türleri
Aşağıda grupların karar verirken kararın veriliş biçimi değişik biçimlerde olur. Bu
şekilde oluşan başlıca karar türleri aşağıda açıklanacaktır.Bunlar:
Otokratik: Bir kişinin yani grup liderinin, grup katkısı olsun ya da olmasın verdiği
karardır. Otokratik metod hız ve sıkı bir koordinasyon asıl olduğu zamanlarda çok uygundur.
Askeri operasyonlar bunun güzel örnekleridir.
El Sıkma: Karar iki üye tarafından alınır. Biri kabul eder ve diğeri de onaylar. Yeterli
tartışma veya grup mütalaası olmadan bu işi yaparlar. Bu tip işi gerçekleştiren iki kişi için
kabul edilebilirdir. Fakat genel olarak diğerleri tarafından kabul görülmeyebilir.
Klik: El sıkmaya benzer, fakat daha fazla kişinin katılımı vardır. Bu tip; bir alt
grubun, grubun geri kalanı için neyin daha yararlı olduğuna karar vermesi ile ortaya çıkar.
Klik kararlarının tekrarlanması grubun parçalanmasına yol açar.
Oylama: Bu teknik en yaygın ve doğal olarak demokratik gruplarda uygulanmaktadır.
Otokratik gruplarda da uygulanabilir. Serbest bırakıcı gruplarda uygulanması ise çeşitli
sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, oylamanın zamanı ile ilgili olarak
uyuşmazlık kaçınılmazdır. Oylama yönteminde kararın tek bir parmağa bağlı olması kararın
uygunluğunu şüpheye düşürmüştür. Oy çokluğu, çoğunluk oylaması ve oybirliği oylamanın
örnekleridir.
Oy çokluğu: Alternatifler arasında diğerlerinden daha fazla oy alanın grup kararı
olarak ortaya çıkmasıdır. Bu metodun avantajı hızlı olması ve grup içinde bir çoğunluk
tarafından kabul görmesidir. İki alternatiften daha fazla alternatif bulunması durumunda ise
kazanan kararın bir azınlık tarafından desteklendiği durumlar ortaya çıkabilir. Karmaşık
366

durumlar için pek tatmin edici değildir. Çünkü, bu süreç oylama yapmak için alternatiflerin
açık bir şekilde belirlenmiş olmasını gerektirmektedir.
Çoğunluk (Majority) Oylaması: Oylamaya giren alternatiflerden birinin karar olarak
çıkabilmesi için oyların en az % 50’sini veya belirlenmiş olan daha yüksek bir oranını almış
olması gerekmektedir. Avantajı hızlı olması ve kararda katılımcılığın fazla olmasıdır.
Oybirliği: Bu yöntemde bir veya birden fazla bireyce önerilecek fikirler üzerinde
anlaşmak esastır. Değerlemeler grup çapında gerçekleşir. Seçilen karar şıkkına karşı çıkan
olmazsa karar oy birliğiyle alınmış olur.
Kalan Son Kişi: Sadece bir görüşte karar kılınıncaya kadar bütün görüşlerin
tartışıldığı bir metoddur. En büyük dezavantajı en son karar alınıncaya kadar çok uzun bir
sürenin geçmesidir. Kararın kalitesi yukarıda sayılan azınlık kararlarından daha iyi olmasına
karşın yine de tartışma esnasında yapılan savunmanın gücüne bağlıdır. Avantajı bir azınlığın
bile kararda etken olabilmesi, tatmin olana kadar kararın alınabilmesini durdurabilmesidir.
Dezavantajı ise tartışmanın çok uzun sürmesinden ve konforsuz olmasından dolayı üyelerin
tartışmayı terk edebilmesi ve yüksek bir sübjektifliğin ortaya çıkabilmesidir.
Uzlaşma: Tartışmanın bütün tarafların beraber yaşayabilecekleri bir çözümde karara
varmaları ile son bulduğu metoddur. Tipik olarak tüm taraflar ortak bir karar verene kadar
bazı şeylerden ödün vereceklerdir. En önemli avantajı grupta karara büyük bir katılımcılığın
olmasıdır. Dezavantajı ise çok uzun bir tartışma süresi sonunda hiçbir tarafın da tam manası
ile karardan memnuniyet duymamalarıdır.
Konsensüs: Eğer grubun bütün üyeleri sadece aynı alternatifi en iyi seçenek olarak,
hiçbir taviz vermeden seçtiklerinde bir karar ortaya çıkıyorsa buna konsensüs denir. Bu
gruptaki bütün üyelerin kararda katılımı istendiğinde en iyi metod olarak ortaya çıkacaktır.
Karar zamanının uzun olması en büyük dezavantajıdır.
Konsensüs; grup olarak hep beraber karar verme sürecidir ve grubun bütünüyle
ilgilidir. Konsensüs küçük gruplarda, genellikle on kişinin altındaki, kullanıldığında etkilidir.
Karar verme sürecinde herkes bulunmalıdır. Üyeler gruptaki diğer üyelerin işaretlerle
konuşması karşısında dikkatli olmalıdır. Ancak her zaman konsensüse ulaşılamaz.
Kararı Erteleme: Bu yöntem grubun itirazları kabul etmesidir. Yöntem azınlığı
çoğunluğun baskısından korumayı amaçlar. Ertelenen süre içinde azınlık ve çoğunluk üyeleri
sorunu tekrar düşünerek tartışırlar ve makul ortak bir çözüm bulurlar. Sonuçta her iki taraf'ta
tatmin olur.
Kararın Yetkili Makama Devredilmesi: Demokratik gruplar sürekli olarak ağır
hareket ettikleri şeklinde bir eleştiriye uğrarlar. Bu eleştiri genellikle doğru olmasına karşılık
o derece kötü de değildir. Bu gruplar karar verme yetkilerini bireylere veya küçük gruba
devrederler. Birey ve komiteler daha hızlı karar alırlar. Bu, özellikle alınacak kararların grup
için hayati bir önem taşımadığı zamanlarda sıkça başvurulan bir yöntemdir.
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13.7. Grup Oluşum Biçimleri
Karar vermek üzere oluşturulan grupların farklı yaklaşımlarla oluşturulması ve farklı
amaçlar için çalıştırılması gerekir. Bunların başlıcaları Yönetici grupları, Sorun çözücü
gruplar ve Kriz gruplarıdır.
Yönetici gruplarda karar verme: Yönetim kurulu gibi karar vermek amacıyla
oluşturulan gruplarda, liderlik ve üyelik şirket kurallarına göre belirlenmektedir. Bununla
birlikte grubun işleyiş ve performansına bağlı olarak üyelik ve liderlik durumları
değişebilmektedir. Grubun, üyelerinin çaba ve performansına ilişkin normları vardır. Üyeleri
hiç değişmeyen veya çok fazla ve çok sık değişen grupların performansı düşmektedir.
(Forbes).
Gruba bilgi sunulması ve bu bilgiyi kullanma becerisi grup performansını önemli
ölçüde etkilemektedir. Grup ortamına yeterli bilgi gelmesi için gruptaki herkesin katılımı
gereklidir. Bilginin yanlılıklardan ayıklanması ve ilişkilendirilmesi kullanılabilir hale
gelmesini sağlar. Bilgiyi kullanma becerisini artırmak üzere ilişkiler (neden-sonuç,
özelleştirme-genelleme, destekleyici-engelleyici vb) vurgulanabilir; ve grubun ortak karara
varabilmesi için üyeler arasındaki birlikte çalışma uyumu desteklenebilir (Team Engineering
Collaboratory, 2001).
İş ortamlarında, bilgi toplama ve durumu tanımlama aşamasına ilişkin belirli zorluk ve
sorunlar yaşanmaktadır. Çoğu zaman mevcut duruma ilişkin sağlıklı bilgi almak, dolayısıyla
da durumu doğru tanımlamak zor olmaktadır. Katı hiyerarşik yapı, bilgi kaynağının
yetersizliği, bilginin zamana duyarlılığı ve bilginin düzenlenememesi sıklıkla karşılaşılan
sorunlardır. Doğru ve güvenilir bilgi toplamak için konuyu bilmek, mümkünse birden fazla
kişinin gözlem yapması, mümkünse birden fazla gözlem yapılması, gözlem sonuçlarının
birlikte düzenlenmesi ve duruma ilişkin başka kişilerin yardımına başvurulması sorunları
azaltabilir (Forbes, 1999; Lahti, 1996).
Sorun çözücü grup süreci: Sorun çözme ya da keşif yapmakla görevlendirilen iş
grupları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu gruplardan beklenen, tanımlı bir sorunu
çözmek ya da tamamen yeni bir ürün veya hizmet geliştirmektir. Sorun çözücü bir grup için,
grup sürecini bilen ve grup deneyimi olan bir lider/aracı (moderator) ve konuyu değişik
açılardan bilen 8-12 üyenin iyi bir formül olduğu önerilir. Grup liderinin soru sormayı bilen,
üyelerin birlikte olduklarında rahat olabilecekleri, açımlayıcı, mümkünse örgüt dışından biri
olması öneriliyor. Grup liderinin konunun tarafı olmaması (yönlendirici olmaması) ama
konuya ilişkin çok genel bir bilgiye sahip olması (toparlayıcı olması) verimli bir grup süreci
için yararlı görülüyor[Dursun Akkurt]. Gündem oluşturulurken konuya ilişkin detaylı bilgi
verilmesi ama yönlendirme yapılmaması, amacın ve kuralların açıkça tanımlanması yararlı
olmaktadır. Liderin en az iki soru sorarak başlaması, soruların bir mantık dizisi içinde
düzenlenmesi ve açık uçlu sorular sorulması konunun ve görevin anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır. Görüşme sürecinin yeteri kadar detaylı kaydedilmesi, görüşlerin
atlanmadan ve içeriği değiştirilmeden kaydedilmesi verimliliği artıracaktır. Üyelerin
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ödüllendirilmesi bir sonraki çalışmaya katılımlarını güdüleyecektir. Sonuçlar analiz edilirken
aşağıdaki yol izlenebilir:
- Terendler yakalamaya çalışılmalıdır.
- Aşırı genellemelerden kaçınılmalıdır.
- Politik kararlar verilmemelidir.
- Veri düzenlenmelidir (anahtar terimler listelenmeli, tekrar eden fikirler
bulunmalı, konu başlıkları çıkarılmalı).
- İlişkiler bulunmalıdır.
- Boşluklar tespit edilmelidir.
- Mümkünse tablo ve grafikler yapılmalıdır.
- Amaca uygun olan bulgular elde edilmelidir.
- Bulgular raporlanmalıdır.
Kriz durumu grup süreci: Grup düşün (groupthink) olarak ifade edilen bu süreç
özellikle kriz durumlarında çözüm arayan grupların yaşadığı bir sorundur. İçinde bulunulan
durum normal şartlardaki bir durum olmadığı için Grup sürecinin doğasından ve bazen kişisel
faktörlerden dolayı hatalı karar verilmesi sorunu, grupdüşün terimiyle ifade edilmiştir
[Anonim, Kağıtçıbaşı].
- Hata yapma olasılığı gözardı edilebilir ve aşırı risk alınabilir. Açık hata
belirtileri gözardı edilir, aşırı iyimser düşünülür ve aşırı risk alınır.
- Kararların zayıf noktalarına dikkat edilmeyebilir. Kararın hatalı olabileceğine
ilişkin uyarı sinyalleri görmezden gelinir.
- Kararların ahlaki yönü gözardı edilebilir. Grubun meşru olduğu varsayımı ile
kararlarının da ahlaki olduğu sonucu peşinen kabul edilir.
- Grup dışına karşı grup önyargıları geliştirilebilir. Grup dışında kalanlara karşı
katı olumsuz tutumlar geliştirilir.
- Üyeler uyum sağlamaya zorlanabilir. Kararı sorgulayan üyeler/düşünceler
bastırılmaya çalışılır.
- Üyeler kendilerine sansür uygulayabilir. Fikirlerinin kabul edilmeyeceğini
düşünen üyeler doğru bildiklerini söylemekten kaçınırlar.
- Susma kabul sayılır (sûkut ikrardan gelir). Fikirler ifade edilirken grubun
kararına uyum dikkate alınır ve kararı desteklemeyen bilgi ve fikirler söylenmez.
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- Bazı üyeler grup uyumunu tehdit eden düşünceleri bastırmaya çalışabilir. Bazı
üyeler grup kararına karşı olduğunu düşündükleri fikirleri şiddetle reddederler.

13.8. Grup Kararlarının Kalitesi
Aşağıda grup kararlarının kalitesini gösteren bazı göstergelerden bahsedeceğiz [swap].
Hızlı ve Verimli Çalışma: Bir grup ne kadar kısa sürede karar çıkarıyorsa o kadar
iyidir. Aynı şartlar altındaki (aynı üye sayısı, aynı alternatif sayısı vb) iki gruptan hangisinin
kararı daha kısa sürede çıkmış ise o karar daha kalitelidir.
Alternatiflerin Dikkatlice Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Bir karara daha hızlı
varak için probleme gerekli olan dikkatli yaklaşımdan ödün verilmemeli. Bazen hızlı
çalışmanın bir sonucu olarak verimsiz bir müzakere ortaya çıkar ve eksik değerlendirme
gerçekleşir.
Adaletlilik:Grup kararları başkalarının işlerini etkilediğinde şüphe gündeme gelir.
Örneğin bir jürinin aldığı karar davalıların dışındakileri de etkiliyorsa burada bir adaletsizlik
söz konusudur.
Üyelerin tatmini ve morali: Varılan kararın en iyisi olduğuna inanan bir üye kararda
görüşü de alınmışsa alınan karardan yüksek derecede tatmin duyacak ve moral kazanacaktır.
Liderlik Etkisi: Liderlerin grup kararlarına karışmasıyla grup kararlarının kalitesi
liderden etkilenmektedir. İyi bir lider ne zaman grup tartışmalarını cesaretlendirmesi
gerektiğini, ne zaman frenlenmesi gerektiğini bilir. Bu açıdan bakıldığında grubun aldığı
kararın kalitesini grup liderinin yapısı belirler.
Zamanla Gelişme: İyi çalışan bir grup daha önceki deneyimlerinden, hatalarından
yararlanırlar ve bir sonraki gerekli hallerde daha verimli ve kaliteli çalışırlar.
11. Grup Karar Vermenin Yapısı
İşletmelerin hiyerarşik yapılara sahip olmasına rağmen birçok karar farklı hiyerarşik
seviyelerde bulunan çalışanlarla birlikte verilir. Grup toplantıları aşağıdaki aktiviteler ve
süreçlerle tanımlanabilir.
- Toplantılar genelde organizasyon hiyerarşisi içinde aynı seviyede ya da birbirine
yakın seviyelerde ki çalışanların müşterek bir aktivitesidir.
- Toplantıların çıktısı katılımcıların bilgilerine, görüşlerine ve de yargılarına
bağlıdır.
- Toplantıların çıktısı ayrıca bireyler arasında geçen konuşmalara ve grup
tarafından kullanılan Karar Verme sürecine de bağlıdır.
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- Görüş farklılıkları mevcut en üst düzey çalışan tarafından ya da müzakere
yoluyla veyahut da bir hakem tarından uzlaştırılır.
Grup alternatiflerin bir listesini oluşturmada ya da bir alternetifin seçimi için kriter
seçmede karar verebilir, ya da içinde bir takım karar verme süreçlerinin bulunduğu görevler
üstlenebilir. İnsanlar grup çalışmasının avantajlarını asırlar önce anlamışlardır. Ancak birçok
iyi yanlarının yanında, grup çalışmasının bazı dezavantajları da vardır. Faydaları arttırmak ve
dezavantajları azaltmak için araştırmacılar çeşitli metodlar geliştirmişlerdir.

13.9. Grup Karar Verme Yöntemleri
Karar verme yöntemi, karar verilecek sorunun niteliği karar verecek grubun örgüt
içindeki konumuna, karar verecek grubun sürekli veya süreksiz olmasına göre değişiklik
gösterir. Burada başlıca karar verme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Yıllardır grup
çalışmasını iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yapılagelmiştir. Davranış bilimciler, kişilik
uzmanları, verimlilik uzmanları grup çalışmasını geliştirmek için çeşitli metotlar
geliştirmişlerdir. Bu metotlardan bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

13.9.1. Beyin Fırtınası
Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmesi
amacıyla kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir. Disiplinli ama baskıcı
olmayan bir yaklaşımla; basit, aykırı, karmaşık, uçuk düşüncelerden uygulanabilir fikirler
oluşturmak için grup sinerjisini kullanmayı amaçlar.
Beyin fırtınası, analitik ve fikir üretme düşüncenin birleştirilmesi ve ağırlıklı olarak
fikir üretme düşüncenin özendirilmesidir. Analitik düşünce mantıksaldır ve karar vericileri tek
bir çözüme ya da uygulanabilir olan az sayıdaki çözüme götürür. Fikir üretme safhası ise
hayal gücü gerektirir ve insanı pek çok muhtemel çözüme ya da düşünceye götürür. Aslında
bu iki düşünce birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Yeni fikirlere açık olmanın önünde bir takım
engeller vardır. Bu engellerden bazıları, insanların kendi kendilerine koydukları engeller,
kalıplar ya da tek bir geçerli sonuç bulma sorunluluğu, muhafazakarlık, açıkça görülen şeyleri
sorgulamama, aptal gözükme korkusudur.
Beyin fırtınası genel olarak iki aşamadan oluşur; Kalitesine bakılmaksızın çok sayıda
düşüncenin üretilmesi ve fikirlerin kalitesi konusunda bir ayrım yapılması. Bunun nasıl
yapıldığını biraz daha araştıracak olursak, öncelik sırasının önemli olduğu bir seri aşamadan
oluşmaktadır. Aşamalar şunlardır:
- Sorunun belirtilmesi ve tartışılması
- Sorunun yeniden tanımlanması
- Yeniden tanımlanan sorunun, bu yeni ortaya çıkan tanımlarından biri temel
alınarak, kaç şekilde çözülebileceğinin sorulması.
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- Isınma turu
- Beyin fırtınası
- En akla gelmeyecek düşünceler.
Uygulama Adımları
Beyin fırtınası oturumunu yönetmek ve fikirleri tahtaya yazmak üzere bir kişi (rehber)
seçilir.
Üzerinde çalışılacak olan konu herkesin anlayabileceği şekilde, açık bir ifade ile
tahtaya (herkesin göreceği şekilde) yazılır.
Takım üyeleri sıra ile söz alır ve her defasında yalnızca bir fikir söyler.
Üretilen her fikir tahtaya yazılır.
Fikir üretemeyen kişi pas geçer.
Söylenen fikir üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz.
Fikirler tükendiği zaman beyin fırtınası oturumu tamamlanır.
Yazılan fikirler tek tek tartışılır, anlaşılmayan konular açıklığa kavuşturulur,
gerekiyorsa eleme ve birleştirmelerle fikir sayısı azaltılır.
Beyin fırtınasının amacına en uygun olan oylama metodu belirlenerek, fikirler öncelik
sırasına konulur ve elenir.
Beyin fırtınası seansında yapılması gerekenler:
- Gürültülü bir seans oluşturmaya çalışın
- Kahkaha seslerinin duyulmasına izin verin
- Akla yakın olmayan uçuk fikirlerin ifade edilmesine izin verin.
- Açıklanan fikirleri asla tenkit etmeyin
- Hiçbir fikir başlangıçta tartışılmamalıdır
- Ortaya atılan fikirleri büyük kağıtlara yazın
- Seansa katılan herkes konuşmalı
- Açıklanan fikirden tereddüt edilmemelidir.
- Düşüncelerin değişik biçimlerle ifade edilmesine izin verin
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- Tekrarlamaları belirleyin;bir düşüncenin ikinci ifade edilişinde farklılıklar
olabilir.
- Ortaya konan bütün düşünceleri sırayla numaralayın
- Çalışmayı hep en akla gelmeyecek düşünceyle bitirin
- Nasıl diye başlayan soruların hep anlamlı cümleler olmalı
- Çalışmanın serbest bir ortamda geçmesi için ısınma turlarından mutlaka
yararlanın.
Beyin fırtınası seansında yapılmaması gerekenler:
- Seansa katılanlardan hiç kimseyle asla dalga geçmeyin
- Çalışmaya fiilen katılmayanların seansı izlemesine izin vermeyin
- Üzeri önerilerle dolan kağıdın arka yüzünü kullanmayın
- Başlangıçtaki tartışmada fazla zaman harcamayın
- Artık verimli olmamaya başlamış bir seansı zorlayarak devam ettirmeye
çalışmayın

13.9.2. Çoklu Oylama Metodu
Beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit
katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan tekniktir. Aşağıda iki turlu oylama örneği
sunulmaktadır.
İki Turlu Oylama
Bir öneriler (fikirler) listesi üzerinde en çok uzlaşma olan maddeleri belirlemeye
yarayan bir tekniktir. Öncelikleri belirleme, listeyi önem sırasına göre dizip kısaltma amacıyla
kullanılır.
Uygulama Adımları-1
Birinci Oylama
- Üyeler istedikleri her öneriye oy verebilirler.
- Belirlenen oy sayısından fazla oy alan öneriler daire içine alınır. Bunlar ikinci
tura kalan maddelerdir.
- Takımın yapısına göre oylama açık veya sessiz (önce tek tek kâğıtlara yazmak
sonra sırayla okumak suretiyle) yapılabilir.
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İkinci Oylama
- Önce ikinci tura kalan maddeler herkes tarafından tamamen anlaşılıncaya kadar
tartışılır.
- Bu turda her üye belirli (az) sayıda oy verebilir.
- Maddeler oylamadan sonra oy sayılarına göre sıralanır.
Örnek
İyileştirme takımı için çalışma konusunu belirleme.
1. Tur Oylama
1.

Santral telefonlarının açılmaması 3

2.

Müşteri ilişkilerinin yetersizliği 4

3.

Reklam - tanıtım yetersizliği 7

4.

Şirket içi eğitimin yetersizliği 5

5.

Birimler arası iletişim kopukluğu 4

6.

Acentelerin yetersizliği 3

7.

Ürün geliştirmenin yetersizliği 3

8.

Risk analizinin olmaması 5

9.

Tahsilatın takip edilememesi

10.

Acente ağının dengesiz dağılımı 6

11.

Portföyün dengesiz dağılımı 6

12.

Çalışanların sosyal imkânlarının yetersizliği 1

1. Tur Oylama Sonuçları
3. Reklam – tanıtım yetersizliği 7
4. Şirket içi eğitim yetersizliği 5
8. Risk analizinin olmaması 5
10. Acente ağının dengesiz dağılımı 6
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11. Portföyün dengesiz dağılımı 6

2. Tur Oylama Sonuçları
1. Şirket içi eğitim yetersizliği 8
2. Reklam – tanıtım yetersizliği 6
İlk turda 5 ve üzeri puan alan öneriler seçilir. İkinci tur sonunda ise en çok puan alan
iki öneri belirlenmiş olur.

13.9.3. Nominal Grup Tekniği
Her katılımcının serbestçe görüşlerini söylemesine izin vererek belirli bir konuda
konsensüse varılmasını sağlayan bir grup tekniğidir. Nominal Grup Tekniği (NGT) grup
çalışmasını desteklemek için geliştirilen ilk metotlardan biridir. NGT yazılı bir karar verme
tekniğidir. Klasik karar verme teknikleri grupta kişilerin birbirleriyle etkileşmelerini, ast-üst
ilişkilerinde üst’ün kararına uymayı gerektirebilir. NGT yazılı bir teknik olduğu için,
bireylerin gruptan etkilenmeden kısa sürede duygularını, düşüncelerini yansıtmalarını
sağlayarak grup içi çatışmaları azaltır, karar verme sürecini verimli hale getirir. Problemleri
önceliklerine göre sıralayan veya çözüm önerilerinin önem derecesini belirleyen, beyin
fırtınasını ve çoklu oylama sistemini kullanan bir tekniktir. Sıralı bir dizi faaliyetten oluşur.
Bunlar; sessiz fikir üretme ve yazma, tüm fikirlerin toplanması ve herkesin görebileceği bir
liste oluşturma, fikirlerin seri bir şekilde tartışılması, önceliklerin belirlenmesi ve sessizce
liste oluşturulması, önceliklerin tartışılması, sessizce tekrar listeleme ve önceliklerin
puanlanması. Nominal grup metodu sosyo-piskolojik çalışmalara dayanır. Bir problemin olası
sebeplerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Uygulama Prosedürü;
1.
Problem takım üyelerine anlatılır. Çözüme ulaştırılması gereken problemin
dikkatlice hazırlanmış metni yönetici tarafından okunur.
2.
Problemin nedenleri (çözümü) hakkında fikir (öneri) üretilir. Beyin fırtınasında
olduğu gibi takım üyeleri fikirlerini maddeler halinde yazar ve bütün maddeler biraraya
getirilerek bir liste oluşturulur.
3.
Fikirler tartışılır, gerekirse elenir veya birleştirilir. Çok uzun bir liste oluşmuşsa
oylama ile kısaltılabilir. Eğer listede 50’den fazla madde varsa, “çoklu oylama” tekniği ile bu
sayı mümkün olduğunca azaltılır.
4.
Her üyeye belli sayıda küçük kartlar dağıtılır. Eğer madde sayısı 20 veya daha az
ise 4’er kart, 20 ile 35 arası ise 6, 35 ile 50 arası ise 8’er kart dağıtılır. Üyeler listeden en
önemli buldukları maddeleri birer tane olmak üzere, elindeki kartlara yazar.
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5.
Fikirler bağımsızca puanlanır. En önemli buldukları maddeye en yüksek puanı
vermek kaydıyla, bu maddeleri puanlandırırlar. Puanlama kart sayısı üzerinden yapılır. Kart
sayısı 4 ise en yüksek puan 4 dür.
6.
Puanlar toplanır, sıralama yapılır. Puanlama yapıldıktan sonra kartlar toplanır ve
verilen puanların istatistiği çıkartılır. En yüksek puanı alan madde takımın seçimi olarak
duyurulur.
İlk üç adım beyin fırtınası oturumu ile gerçekleştirilir. Takımın yapısına göre sesli
veya sessiz yöntemler kullanılır. Dördüncü adıma gerek olursa oylama ile yapılabilir. 5.
adımda fikirler puanlandırılır Her üye bağımsız olarak, belirlenen sayıdaki (genelde 4-5) –
kendince en önemli – fikri (öneriyi) kendi puan kartı üzerinde puanlandırır. Örneğin en
önemli madde: 5 puan, en az önemli madde: 1 puan gibi. Üyeler birbirinden etkilenmeden
puanlama yapmalıdır. 6. adımda puanlar toplanır, sıralanır Oturum başkanı her üyeden puan
kartlarını toplar. Her maddenin yanına takım üyelerinin verdiği puanlar yazılır. Puanlar
toplanır. En yüksek puan grup açısından en önemli maddeyi gösterir. Ortaya çıkan
önceliklerin sağlamlığı bir kez daha birlikte kontrol edilir.
Örnek: Ziyaretçilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesine ve gereksiz dolaşmasına
yol açan nedenler nelerdir?
A.

Bina girişinde yönlendirme yazıları yok

B.

Bina içindeki yönlendirme yazıları yetersiz veya okunaklı değil

C.

Ziyaretçilerin yazı okuma alışkanlıkları yok

D.

Ziyaretçiler hangi birime gideceğini bilmiyor

E.

Personel ziyaretçilere yardımcı olmuyor

F.

Personel ilgili birimleri bilmiyor

G.

Binanın yapısı ve düzenlenmesi karmaşık

Daha sonra her bir üye aşağıdaki Puan Kartını doldurur. Bu takımdaki 6 kişiden her
biri kendince en önemli 4 fikri seçip bu örnekteki gibi puanladı. Elde edilen sonuçlar Tablo
1de verilmektedir. Toplu sonuçlarda Tablo 2 da görülmektedir.
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Tablo 1 Grup üyelerinin doldurmuş olduğu puan kartı
PUAN KARTI

Sorun: Ziyaretçilerin bina içinde yanlış birimlere gitmesine ve
gereksiz dolaşmasına yol açan nedenler
Fikir

Puan

G

4

C

3

D

2

B

1

Tablo 2 Toplu sonuçlar şu şekildedir:

Toplu sonuçlardan aşağıdaki iki öneri seçilmiş olur.
C. Ziyaretçilerin yazı okuma alışkanlıkları yok
G. Binanın yapısı ve düzenlenmesi karmaşık
Grup içindeki bireylerin birbirlerinden etkilenmelerini önlemektedir. Zamandan
kazandırmaktadır. Heterojen bir grupta herkesin fikrini belirtmesine olanak tanımaktadır. Kişi
görüşüyle başbaşa kalarak sorunu daha iyi analiz etmektedir. Soruna göre grup oluşturulur.
Bu grup homojen ya da heterojen olabilir. Grup sayısı 10- 12 kişi olmalıdır.

13.9.4. Yakınlık Diyagramı
Yakınlık Diyagramı (Afinite Diyagramı) çok sayıdaki fikir, görüş, konu ve faaliyet
içinden temel olanları bulmak için kullanılır. Yakınlık Diyagramı, konu başlıklarının
gruplanmasına ve grupları birarada tutan ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olur. Niteleyen
unsurların miktarla ölçülebilir olmadığı ve formüle edilmesinin ve çözümlerin açık olmadığı
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tüm problemler için gereklidir. Gelecekteki çalışmaları yönlendirmeyi sağlayacak öncelikli
unsurları aşamalandırarak, çözümlenecek problemi karşılıklı anlaşma şeklinde belirlemeyi
mümkün kılan bir tekniktir. Kaos olduğunda, takım pekçok fikir ile karşı karşıya kaldığında,
yapıcı düşünme gerektiğinde, Kabaca konular/ana başlıklar belirlenmesi gerektiğinde
kullanılır [Köksal].
Yöntemin uygulanış prosedürü;
1. Değişik bakış açılarına sahip 4-6 kişiden oluşan, yapıcı açık fikirli insanlardan
bir takım oluşturulur.Ele alınacak konu belirlenir. Geniş kapsamlı geniş bir cümle. Konu
açıkça ifade edilmeli iyi anlaşılmalı. Fikirler üretilir ve kaydedilir. Beyin fırtınası
yaklaşımı izlenir.
4. Her fikir kartlar üzerine kaydedilir. Tek bir kelimeden oluşan kart olmaz.
Tamamlanan kartlar gelişigüzel bir şekilde ortaya serilir (Şekil 4)

Şekil 4 kartları açık şekilde ortaya serme
5. Kartlar ilgili gruplara ayrılır (Şekil 5). Sessizlik içinde düşünülür, hızlı bir
şekilde hareket edilir. Eğer anlaşmazlık olursa, kartlar, istenen yere taşınır. Dikey olacak
şekilde 5-6 grup sütunlar oluşturulur.

Şekil 5 Kartları Gruplama
6. Başlık kartları Oluşturulur (Şekil 6). Başlık kısa, öz, tam olarak ifade edilir. Tek
kelimeli başlık olmaz. Tek başına bir anlam ifade etmeli. İsim ve yüklem içermeli
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Şekil 6 Başlık kartları Oluşturma
7. Altındaki bütün fikirlerin ana bağını yakalamalı. Bunlar her grubun başına
yerleştirilir. Ana konular alt başlıklara dönüştürülür. Biten yeni yakınlık diyagramı çizilir.
Başlıkları, altbaşlıkları ve altındaki bütün kartları birleştiren çizgiler çizilir.
Örnek.
Tablo 3 Moral probleminin nedenlerini belirlemek için yakınlık diyagramı(Köksal,
2001).
Etkin ve adil olmayan yöneticiler

Takdir eksikliği

Bize bir şey söylemezler

Düşük ücret

Bilgi boşluğu

Takdir ödemeleri yapılmıyor

Adam kayırırlar

Risk alma cezalandırılıyor

Zayıf rol modelleri

Fikirlerimize cevap verilmiyor

Otoriter; bize çocuk gibi davranırlar

Kıymetimiz bilinmiyor

Hep en çok beğenileni oynarlar
Katılımına izin verilmeyen ve değer verilmeyen Birlikte çalışanların anlaşmazlığı
çalışanlar
Başlar ile gerginlik
Otoriter yöneticiler
Bazıları işini yapmıyor
İyi fikirler gözardı ediliyor
Takım içinde kıskançlık
Görüşlerimize ilgi gösterilmiyor
Sonu gelmeyen kusur bulma
Biz-onlar rekabeti
Yöneticiler müdahale etmiyor
Yönetim doğruyu söylemiyor
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Engelleyici sistemler/problemler

Çalışanların
bıkkınlığı

yorgunluğu

ve

Hantal sistemler
Fazla iş
İşi yapmak için yetersiz araçlar ama “bir
şekilde yap” mantığı
Personel eksikliği
Eleman azlığı

Çok fazla öncelik

İdare köklü çözüm değil kısa vadeli çözümler Kriz yaratan yöneticiler
peşinde
Problemler her yıl devam ediyor

12.9.5. DELPHI Metodu
Delfi Tekniği, ilk olarak 1950’li yıllarda RAND firması tarafından askeri alanda
geleceğe ilişkin durum saptama amacıyla geliştirilmiştir. Teknik, bir soruna çözüm üretmede
tek kişinin düşüncelerinden yararlanmaktansa birçok kişinin düşüncelerini bir araya
getirmenin daha etkili olacağı görüşünden yola çıkar. Bu anlamda Delfi, karmaşık sorunları
çözebilmek için sorunla ilişkili uzman görüşlerinin alınarak bir sonuca varıldığı araştırma
tekniği olarak tanımlanabilir.
Delphi metodu farklı konularda uzman bir grubun beraberce karar verebilmesi için
geliştirilmiştir. Delphi yöntemi, çok sayıda kişiye aynı anketin tekrar tekrar uygulanarak,
cevaplayanların görüşlerinin netleştirilmesi esasına dayanır. Delphi metodunun amacı grup
üyelerinin beraberce çalışması sonucu ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerin elimine
edilmesidir. Delphi yöntemi opinion-polling (görüş alma) tekniklerini kullanarak seçilen
konularda bir uzlaşma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yöntem özellikle çok seçenekli
fikirlere dayalı uzun dönemli tahminler için uygundur. Delphi yönteminde ilk adım çeşitli
alanlarda uzman grubun oluşturulmasıdır. Gelecekteki 10-20 yıl gibi belirli bir dönem içinde
oluşabilecek gelişmeler veya tematik alanlarla ilgili sorular içeren anket formları hazırlar.
Anketler değişik sektörlerden çok sayıda uzmana gönderilir. Anketi cevaplayanların diğer
uzmanlarla temas kurmadan kendi fikirlerini belirtmeleri esastır. Uzmanlar cevaplarında
belirlenen dönem içinde hangi gelişmelerin olacağı ve bu gelişmelerin ne zaman
gerçekleşeceğine ilişkin görüşlerini belirtirler. Ayrıca uzmanlardan geleceğe ilişkin
tahminlerini önem sırasına göre de dizmeleri istenir. Anket sonuçları istatistiksel olarak
değerlendirildikten sonra, ortalama ve dağılım gibi temel sonuçlarla birlikte, tekrar aynı
uzmanlara gönderilir ve tekrar cevaplamaları istenir. Böylece anketi cevaplayan uzmanlara
genel görüş eğilimi ışığında kendi cevaplarını yeniden değerlendirme olanağı sağlanır.
Cevapları normal aralığın dışında kalanlardan, farklı görüşlerini sürdürmelerinin gerekçelerini
belirtmeleri istenir. Bu sürecin, iki veya daha fazla sayıda tekrarlanması sonucunda, gelecek
tahminlerine ilişkin farklı görüşler arasında ortak noktalar bulunmaya çalışılır ve görüşlerin
yakınsaması sağlanır.
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Delfi Tekniğinin Temel Özellikleri
Delfi Tekniğinin Temel özellikleri özet olarak şu şekildedir;
Kimlik saklama: Ortaya konana görüşlerin kim tarafından önerildiğinin diğer
katılımcılar tarafından bilinmemesi. Uzmanlar birbirlerini görmek zorunda değildirler,
birbirlerini tanımayabilirler de.
Denetimli geri beslemenin yer aldığı tekrarlama: Katılımcılara, en az iki kez ortaya
konan görüşleri iletme ve böylece kendi görüşlerini yeniden gözden geçirme olanağı tanıma
Görüşlerin
sunulmaktadır.

istatistiksel

ifadesi:

Elde

edilen

sonuçlar

istatistiksel

olarak

Delfi tekniğinin kullanılacağı bir çalışmada yapılması gereken aşamalar sırasıyla
şunlardır (Cochran, 1983; MG Taylor Corporation, 1997; Paykoç, 1997; Herring, 1998;
Murpy Terry, 1998);
1. Alan taraması: Üzerinde bir karara ya da görüş birliğine varılacak sorunu açıkça
ortaya koyabilmek, çalışmanın amaçlarını, sınırlarını, boyutlarını tanımlayabilmek,
çalışmada görüşleri alınacak uzmanları seçebilmek gibi çeşitli nedenlerle soruna ilişkin
alan yazıda var olan çalışmaların gözden geçirilmesi.
2. Birinci tur sorularının belirlenmesi: Alan yazının taramasına bağlı olarak
sorunun hangi boyutları üzerinde katılımcıların görüşlerinin isteneceğine karar verilmesi
ve bunların açık uçlu sorular haline getirilmesi.
3. Çalışma süresinin hesaplanması: Uygulama sürecinin kesinleştirilerek zaman
çizelgesinin ortaya konması.
4. Katılımcıların seçilmesi: Sorunun farklı boyutlarıyla ilgilenenlerin ve sorundan
farklı boyutlarda etkilenenleri temsil edebilecek uzmanların belirlenmesi.
5. Ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi: Seçilen katılımcıları çalışmanın amacı,
uygulanışı ve süresi hakkında bilgi verilmesi ve sorunun hangi boyutlarda ele
alınabileceğine ilişkin görüşlerinin sorulması
6. Ön çalışmanın gerçekleştirilmesi: İlk turda yer alacak soruların, çalışmaya
katılması kararlaştırılan uzmanlarla benzer özelliklere sahip kişilere sorularak görüşlerinin
alınması
7. Birinci turun uygulanması: Açık uçlu soruların katılımcılara ulaştırılarak
belirlenen sürede cevaplamalarının istenmesi
8. Birinci tur cevaplarının belirlenmesi ve ikinci turun uygulanması: İlk turda açık
uçlu sorulara verilen cevapların incelenerek kısa cümlelere dönüştürülmesi ve ikinci turda
kullanılacak aracın geliştirilerek katılımcılara ulaştırılması.
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9. İkinci tur cevaplarının değerlendirilmesi ve üçüncü turun uygulanması: İkinci tur
sonunda cevaplara ilişkin bir dizi istatistiksel işlemin (ortalama standart sapma frekans
dağılımı gibi) gerçekleştirilmesi ve bu işlemler doğrultusunda katılımcıların ikinci turda
verdikleri cevapları yeniden gözden geçirmelerine olanak tanınması, gerektiğinde
dördüncü, beşinci ya da daha fazla turun uygulanması, istenen düzeyde bir görüş birliğine
varıncaya kadar üçüncü turda yapılanların tekrarlanması.
10. Bulguların sunularak yorumlanması: Sorunun çözümüne ilişkin varılan
karar/kararların ya da görüş birliğinin sunulması ve çeşitli istatistiksel işlemlerle birlikte
yorumlanması
Delphi metodunda görüşlerin kimlere ait olduğu bilinmemesi bir çok görüşün ortaya
atılması ve değişik düşüncelere ve varsayımlara sahip grup üyelerinin grup olarak iletişimde
bulunması karar verme sürecine bir çok fayda sağlar. Aynı zamanda yüz yüze yapılan
toplantılarda sıkça rastlanan baskın davranış ve grup düşüncesi, inatçılık gibi kötü etkilerden
de kaçınılmış olur. Bununla birlikte Delphi metodunun da bir takım dezavantajlarıda vardır.
Delphi metodu yavaştır, kısmen pahalıdır ve bir konu ile sınırlandırılmak zorundadır.
Delfi tekniği çeşitli alanlarda farklı amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Reklamcılık, pazarlama, teknoloji, ekonomi, sosyoloji Delfi’nin kestirim amacıyla
kullanıldığı başlıca alanlardır. Bunun yanı sıra yeterlilik belirleme, program geliştirme,
gereksinim çözümleme, bilgi toplama, öncelikle hedef saptama gibi farklı görüşlerin bir araya
gelmesini gerektiren tıp, politika, tarım, psikoloji, yönetim, eğitim gibi alanlarda da
kullanılmaktadır.
Delfi Tekniğinin Avantajları: Analitik tekniklerle çözümlemenin güç olduğu
sorunlarda kullanılabilmesi. Kapsamlı veya karmaşık bir sorunun çözümünde, geçmişte
aralarında istenen düzeyde bir iletişimin kurulamadığı ve deneyimleriyle veya uzmanlık
alanlarıyla birbirlerinden farklılaşan bireylerin sahip olduğu görüşlerin gerektiği durumlarda
kullanılabilmesi. Yüz yüze gerçekleştirilen bir görüş alışverişi olduğu için bireyler arasında
daha verimli etkileşim. Görüşlerde kimlik saklama özelliği ile görüş farklılıklarının çok
şiddetli ve kabul edilemez düzeyde olduğu konular üzerinde tartışmaların yapılabilmesi.
Heterojen katılımcı yapısının korunmasıyla sonuçların geçerliliğinin sağlanması. Esnek yapısı
sayesinde bir çok farklı alanda uygulanabilmesi. Kestirim amacıyla kullanımın yanı sıra
yeterlik belirleme, program geliştirme, gereksinim çözümleme, bilgi toplama, öncelik ve
hedef saptama, karar verme süreçlerini hızlandırma gibi amaçlarla da kullanılabilmesi. Delphi
metodunda görüşlerin kimlere ait olduğu bilinmemesi bir çok görüşün ortaya atılması ve
değişik düşüncelere ve varsayımlara sahip grup üyelerinin grup olarak iletişimde bulunması
karar verme sürecine bir çok fayda sağlar. Aynı zamanda yüz yüze yapılan toplantılarda sıkça
rastlanan baskın davranış ve grup düşüncesi, inatçılık gibi kötü etkilerden de kaçınılmış olur.
Delfi Tekniğinin Dezavantajları: Delfi çalışmaları genellikle yavaş ve zaman
alıcıdır. Ancak bir konferans ortamında gerçekleştirilirse birkaç saatte de tamamlanabilir.
Delfi uygulamalarında, yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda gözlemlenen uyarıcılar
oluşmayabilir. Çalışmayı yönetenler, katılımcıların özet niteliğindeki açıklamalarını yanlış
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yorumlayabilirler. Tekniğin amacı katılımcılar tarafından yanlış anlaşılabilir. Uzman grubu
yanlı sonuçlar doğurabilecek oranda çok homojen olabilir veya benzer görüşler içerebilir.

13.10. Grup Toplantılarında Ortaya Çıkan Davranış Türleri
Grup dinamiğinden dolayı gruplarda ortaya çıkan bazı davranış türleri vardır. Bunlara
belli davranış türünü sergileyen model karakterler de denir. Bu modellerden bazıları gruba
yeni açılımlar sağlarken bazıları toplantıyı ve kararları olumsuz yönde etkilerler. Dolayısıyla
grup toplantılarında bu karakterler ve davranış şekilleri bilinirse toplantıdan alınan sonuç daha
iyi olacaktır. Bu davranış şekillerini belirli tiplemelerle aktarmaya çalışacağız. Tiplemeler
aşağıdakilerle sınırlı değildir ancak en genel tiplemelerdir.
Her Şeye Muhalefet Eden Tip: Muhalefet, rüzgarın koru parlatması gibidir. Olumlu
yönlerinin olduğu unutulmamalı. Muhalefet eden kişilerin tutkularından faydalanmaya
çalışılmalıdır. Bilgi ve tecrübesini kabul etmeli ve ondan yararlanmaya çalışılmalıdır.
Olumlu Tip: Tartışmalarda büyük yardımcıdır. Katkıda bulunmasına izin verilmeli.
Görüşlerine sık sık başvurulmalı.
Bilecen Tip: Her şeyi bilen bir tip, görüşlerine cevabı grup başkanından ziyade
grubun vermesi sağlanmalı.
Aydın Taslağı: Kendisi fikir üretmeyip başkalarının fikirlerini metheden veya
çürütmeye çalışan tenkitçiler vardır. Toplantı yöneticisi, bütün bu tip üyelerle uğraşmak,
onları gereken davranışı göstermeye yönlendirmek durumundadır. Bunu ne kadar iyi
yapabilirse grup o kadar başarılı olabilecektir. Kendisini kınama. "Evet ama. . . " tekniğini
kullan. Bazen grup ile tartıştır.
Geveze Tip: Bunun yanında değerli fikirleri olmadığı halde sık sık söz alan ve uzun
uzun konuşmalar yaparak dinleyenleri bıktıran konuşma meraklıları vardır. Bunların
konuşması ustalıkla kesilmeli ya da konuşma süresini sınırlandırılmalı. Kısaca toparlamasını
istenebilir.
Çekingen Tip: Çok değerli fikirleri olduğu halde çekingenlik, pasiflik ya da
kibarlıkları nedeni ile fikirlerini ifade etmeyen ya da edemeyen üyeler vardır. Fikirleri iyi
olduğu halde ifade etme yeteneği zayıf, açıklamalarında ilgiyi kaybettiren ve fikrini zayıflatan
üyeler vardır. Bunlara karşı kolay sorular sorulmalı. Kendine güvenini artır. İmkan olduğunda
kendisine itibar et, yönlendir.
Vurdumduymaz Tip: Yaptıkları hakkında soru sor. Fikirlerinden, çalışmalarından
örnekler vermesini isteyerek ilgilendirmeye çalış. Sakın görmemezliğe gelme.
Devamlı Soru Soran Tip: Grubun önderini tuzağa düşürmeye çalışır. Tatmin etmeye
çalışın, olmamakta direnirse 'grubun zamanını o an için daha fazla alamayacağınızı' ifade
edin. Görüşlerine, sorularına daha sonra dönebileceğinizi bildirin.
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Kavgacı Tip: Bu yapıdaki kişiler karşında sükunet sağlanmalı, tartışmaya girmeden,
konuşmaları tekeline alması engellenmeli.
Bu tiplerin ve modellerin bilinmesi karar verme ve sorun çözme amaçlı proje
gruplarının yönetiminde son derece yararlı olacaktır. Yukarıda model olarak verilen
kişiliklerin değişik hayvan isimleriyle adlandırılmış şekli Tablo 5 de verilmektedir.

13.11. Grup Çalışmaları İçin Öneriler
Grup üyelerinin fikirlerini serbestçe ifade etmelerini istiyorsanız konuyu siz kısa fakat
açık, anlaşılır bir şekilde ifade ediniz ve bu konudaki görüşleriniz nelerdir?"şeklinde soru
yöneltiniz.
Suali sorduğunuzda hemen cevap alamayabilirsiniz. Sabırsızlanmayınız. Düşünmeleri
için süre tanıyınız. Süre sonunda üyeler yine susuyorsa tek tek gözlerine bakarak üyeleri
tarayınız. Yine konuşturamadıysanız sizin ifadeniz anlaşılmamış olabilir, tekrarlayın ya da
başka bir şekilde (ama yine de kısa ve açık) ifade edin, uzun izahlara sakın girmeyin.
İlk söz alan konuşurken, teşvik edici, rahatlatıcı davranışlarda bulunun. Böylece diğer
üyelerin de söz alma cesaretini arttırmış olursunuz. Elde edilen fikri öncelikle siz anlayıp
anlamadığınızı kontrol edin. Çok kolay anlamışsanız başkalarına söz verin. Anlaşılmayan
tereddüt ettiğiniz kısımları varsa siz sorarak açılmasını isteyin.
Konuşmacı sözü uzatıyor ve ne söyleyeceği anlaşılmış ise sözünü yavaşça keserek "...
mı demek istiyorsun?" diyerek konuyu toparlatın. Ancak bu sık sık yapılmamalı. Söyleneni
siz yanlış anlamış iseniz diğer grup üyelerinin de anladığı varsayımında bulunmayınız.
Tablo 5. Sorunlu İnsanlar ve Onlarla Başa Çıkma Yolları
Buldok

At

Tilki

Saldırgan, katı, kavgaya meyilli.
Gol atma derdinde, uyarmadan saldırıya geçebilir.
Onları meşgul edici bir şeyler verin.
Söyledikleri ile söyleme şeklini birbirinden ayırın.
Soğukkanlı davranın.
Her şeyi kitabına göre yaparlar.
Zekidir ama her zaman tökezleyebilir.
Onları suya götürün.
Yapmaları için bir şeyler verin.
Yeniden tekrarlayarak ve özetleyerek görüşlerinden faydalanın.
Toplantının altını oyar. Çok fazla dedikodu yapar.
Potansiyel bir sabotajcı.
Görüşlerini açık seçik ortaya koymaları için onları zorlayın.
Gizli gündemlerini ortaya çıkarın.
Buldokları üzerlerine salın.
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Maymun

Kirpi

Ceylan

Kurbağa

Suaygırı

Zürafa

Çok bilmiş, her konuda uzman, çaktırmadan dedikodu yapar.
Daldan dala atlar, her şeye gönüllü olarak balıklama dalar.
Prosedürü kontrol edin.
Kapalı sorular sorun.
Yapmaları için onlara zor bir iş verin.
Devamlı mızmızlanır.
Herkesi küçümser, muhtemelen bir kaç kez ezilmiştir.
Şüpheci, yardımı sevmez, işleri karıştırma eğilimindedir.
Uzmanlık alanlarına saygı gösterin, onları gıdıklayın.
Yardım etmelerini isteyin.
Sorumluluk vererek onlara belli bir statü kazandırın .
Tabii ki bir bardak sıcak süt verin.
Korkak ve içine kapanık, genç olabilir.
Kaçmaya yatkın, sessiz bir savaşçı.
Kendi ayakları üzerinde durmaktan yoksun.
Direkt sorular yöneltin, onları övün ve cesaretlendirin.
Geveze, düşünmeden konuşur, her yere burnunu sokar.
Gündemden uzaklaşmalarına izin vermeyin.
Gaflarını görmezlikten gelin.
Zamana riayet etmelerini isteyin.
Debelenir, zamanın çoğunda yarı uykulu bir hâldedir.
Belirsizlikleri sever. Hemen hemen her şeyde hemfikirdir.
En sevdiği söz ‘niçin ben?’dir.
Uyandırmaya çalışın, aniden sözü ona verin, onları zorlayın.
Çok kolay dikkati dağılır, devamlı hayal kurar.
Oldukça duygusaldır.
Başarısız olmamak için her şeyi yapar.
Ayaklarının yere basması için onları cesaretlendirin.
Saygı gösterin. Açıklarını aramayın.

Aynı dikkatle dinlememiş ve anlamamış olabilirler. Anlayıp anlamadıklarını kontrol
etmek için sözü bitince diğer grup üyelerine "Bu fikre ne dersiniz?" sorusunu yöneltin.
Anlaşılmamışsa olumlu ya da olumsuz cevaplar gelir. Gelmezse biraz süre tanıyın. Yine
gelmezse tekrarlatın. Yine anlaşılmazsa siz kısaca açıklayın. Bir süre sonra grupta bazı
şahısların konuşup konuşmadıklarını kontrol edin. Konuşmayanları "Yumuşak ve teşvik edici
şekilde "siz ne dersiniz?" sorusuyla konuşturmaya çalışın. Konuşunca fikrine değer verin,
tasdik edin ve destekleyin kibir daha konuşma cesareti elde etsin. Sık sık söz almaya meraklı
üyelere bir iki kere söz verdikten sonra onlarla birlikte söz almak isteyen üye yoksa bir kere
daha söz verin ama daha sonrakilerde "Biraz da hiç söz almayan arkadaşların fikirlerini
öğrenelim" diyerek ona söz vermeyin[ İrmek].
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Uygulamalar
Beyin fırtınasının nasıl yapıldığı, bir işletmede yapılmış olan bir beyin fırtınası
seansının tutanaklarına bakmak suretiyle daha kolay anlaşılacaktır.
Sorun: Ciro düşüyor; mağazalardan elde edilen kar, olması gereken miktarın altında.
Sorunun yeniden tanımlanmış ifadeleri:
Nasıl yapılmalı da;
1. Ciroyu yükseltmeli
2. Maliyetleri azaltmalı
3. Daha çok müşteri çekmeli
4. Karı artırmalı
5. Rakip firmaları geçmeli
6. Daha çok satış yapmalı
7. İnsanları daha çok almaya ikna etmeli
8. Malları daha iyi sergilemeli
9. Büyük alış veriş yapan kesimin ilgisini çekmeli vs.
Beyin fırtınası 3 ve 7 numaralı yeniden tanımlamalar temel olarak alındı ve aynı
sırayla beyin fırtınası seansının konusu oldu. Kaç değişik yolla daha çok müşteri çekebilir ve
onları daha çok satın almaya ikna edebiliriz?
1. Çalışma grubunda ortaya atılan fikirler:
2. İlan vererek
3. Fiyatları aşağı çekerek
4. Uzmanlaşarak
5. Elemanların motivasyonunu artırarak
6. Elemanları eğiterek
7. Daha iyi sergileme yöntemleriyle
8. Daha geç saatlere kadar açık kalarak
9. Mağazaları hiç kapatmayarak vs.
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…
31.

Üst katta kafe

32.

Otopark

33.

Bebek arabaları için park

34.

Kreş

35.

Otomobilden inmeden alışveriş olanağı sağlayarak

36.

Kredi kartıyla alış veriş olanağı sağlayarak

37.

Çek kabul ederek

38.

Yalnızca nakit para kabul ederek

…
En akla gelmeyecek düşünce
178.

Mağazaları yakmak

179.

Rakiplerimizi yakmak

180.

Mağazalardan birinin maketini yakmak

181.

Havai fişek atmak

182.

Merkezi ısıtma tesisatları satmak ve diğerleri
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Uygulama Soruları
Uzaktan eğitim öğrencileri için uygulama stajlarının nasıl yapılacağı ile ilgili bir beyin
fırtınası çalışması nasıl yapılır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste grup karar verme konusu üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1.

Dijital ortamda Grup Karar Verme nasıl gerçekleştirilir?

2.

Grup Dinamiği nedir?

3.

Bireysel ve Grup Kararlarının birbirine göre üstün yönleri nelerdir?

4.

Etkileşim Grupları kimlerden oluşur?

5.

Baaşlıca Grup Karar Türleri nelerdir?

6.

Grup Oluşum Biçimleri nelerdir?

7.

Yakınlık Diyagramı ile endüstri mühendisliği dersleri nasıl sınıflandırılır?

8.

DELPHI Metodu teknoloji tahmininde nasıl kullanılır?

9.

Grup Toplantılarında Ortaya Çıkan Davranış Türleri nelerdir?

10.

Grup Çalışmaları İçin neler önerilir?
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14. SOSYAL SEÇİM TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sosyal Seçim
14.2. Temel İlkeleri
14.3. Tanımlamalar ve Notasyonlar
14.4. Sosyal Seçim Teorisinin Kapsamı
14.5. Oylama Yöntemleri
14.5.1. Sıralamaya Dayanmayan Oylama Yöntemleri
14.5.1.1. İki Adaydan Birinin Seçilmesi
14.5.1.2. Çok Sayıda Adaydan Birinin Seçilmesi
14.5.1.3. İki ve Daha Fazla Sayıda Adayın Seçilmesi
14.5.2. Tercihli Oylama Sistemi
14.6. Sosyal Seçim Fonksiyonları
14.6.1. Condercet Fonksiyonu
14.6.2. Borda Metodu
14.6.3. Nanson Fonksiyonu:
14.7. İdeal Seçim Metodu Kriterleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Basit çoğunluk seçim sistemi nedir ve nasıl yapılır?

2.
Ülkemizdeki
yapılmaktadır?

okullarda

yapılan

sınıf

başkanı

seçimi

hangi

yöntemle

3.

İki ve daha fazla sayıda adayın seçilmesinde hangi seçim yöntemleri kullanılır?

4.

Seçimlerde liste sistemleri nedir?

5.
Demokrasi en kötü yönetim biçimidir, zaman içinde denenmiş diğer tüm
yönetim biçimleri dışında! (winston churchill) size göre de böyle midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Seçim

Oylama sistemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Soayal seçim teorisinin Anlatım,
demokrasinin
temeli
Soru-Cevap,
olduğunun anlaşılması
Tartışma,
Seçim sistemlerinin temel
dayanaklarının anlaşılması
Alıştırma ve Uygulama,
Örnek Olay,
Farklı
sosyal
seçim
fonksiyonlarının
farklı Bireysel Çalışma,
sonuçlar
doğuracanın
Problem Çözme,
bilincinde olur.
Proje Temelli Öğrenme

394

Anahtar Kavramlar
•

Sosyal seçim

•

Tercihli Oylama Sistemi

•

Sıralamaya Dayanmayan Oylama Yöntemleri
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Giriş
Demokrasi en kötü yönetim biçimidir, zaman içinde denenmiş diğer tüm yönetim
biçimleri dışında! (Winston Churchill). Churchill’in bu sözünün ardından sosyal seçim teorisi
deyince hemen akla demokratik sistemlerdeki partiler ve seçimler gelir. Ancak konunun
uygulamaları yalnızca siyasal seçimlerle sınırlı değildir. Sosyal seçim teorisi ekonomik ve
sosyal hayatta pek çok alanda uygulaması olan bir konudur. Bireysel tercihleri veya faydaları
kullanarak matematiksel ilişkiye dayalı kolektif karar ya da grup kararı oluşturmayı amaçlar.
Bu sistemler 18. yy’ dan beri ekonomistler tarafından ilgiyle araştırılmaktadır. Sosyal seçim
teorisi bir grup insanın karşı karşıya kaldığı kolektif kararların demokratik bir yolla nasıl
verilmesi gerektiğini araştırır. Bu güne kadar konuyla ilgili önemli sonuçlar ortaya konulmuş
ve Buchanan, Kenneth Arrow ve Amartya Sen bu konuda Ekonomi Nobel ödülü almışlardır.
Ekonomi, siyaset bilimi, uygulamalı matematik ve yöneylem araştırması bu konuyla yakın
ilgisi olan bilim dallarıdır.
Sosyal seçim teorisi bir grup insanın karşı karşıya kaldığı kolektif kararların
demokratik bir yolla nasıl verilmesi gerektiğini araştırır. Bu güne kadar konuyla ilgili önemli
sonuçlar ortaya konulmuş ve Buchanan, Kenneth Arrow ve Amartya Sen bu konuda Ekonomi
Nobel ödülü almışlardır. Ekonomi, siyaset bilimi, uygulamalı matematik ve yöneylem
araştırması bu konuyla yakın ilgisi olan bilim dallarıdır. Sosyal seçim teorisinin amacı
toplumun tercihini etkileyen, kolektif karar vermek için gerekli sistem ve kurumları
araştırmaktır[Bouyssou]. Seçilecek aday toplumun tüm briylerini etkileyecektir. Seçilecek
adayın toplumu oluşturan tüm bireylerin görüşlerini dikkate alması gerekir. Bu sebeple
demokrasi seçimleri seçimlerde çoğunluğu dikkate almayı gerektirir (Şekil 1)

Şekil 1. Demokrasi seçimleri seçimlerde çoğunluğu dikkate almayı gerektirir
Seçim sürecindeki basit değişiklikler, demokratik süreci, tahmin edebileceğimizden
çok daha iyi bir duruma getirebilir. Seçmenlere, her mevkii için sadece tek bir adayı seçmek
yerine, adayları tercihlere göre sıralama olanağının tanınması durumunda, tercihlerin
bütünüyle belirtilmesi şansı verilir. Oylama haklarının bu şekilde genişletilmesi, seçmenleri
daha bilgili yapmaz veya daha iyi adaylar seçeceğini garanti etmez; ancak onların gerçekten
istedikleri adayı seçmelerini sağlar ki bu da demokrasinin vazgeçilmez kuralıdır. Çalışmalar
sonucu değişik sosyal seçim fonksiyonu geliştirilmiştir. Bu fonksiyonlar bireysel tercihleri
veya bireysel faydaları nasıl bütünleştiriyorlar ve bir grup kararı elde ediyorlar? Bu işlemi
gerçekleştirmekte kullandıkları fonksiyonların yapısı ve bu fonksiyonların farklılıkları neler?
Ayrıca sosyal seçim fonksiyonlarının kullandıkları yöntemlerin farklılıkları elde edilen
sonuca etki ediyor mu, eğer böyle bir etki varsa sonucu ne derece değiştiriyor? Bu bölümde
bu soruların cevapları araştırılacaktır.
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14.1. Sosyal Seçim
Arrow’a göre kapitalist demokrasilerde sosyal seçimler iki yolla yapılır: politik
kararları belirlemek için kullanılan; oylama ve ekonomik kararları belirlemek için kullanılan;
pazar mekanizması. Demokrasinin olduğu karma ekonomik sistemlerde; İngiltere, Fransa ve
İskandinav ülkelerinde de aynı iki sosyal seçim metotları yaygın olarak görülür, oylama
metodu daha genişletilmiş ve kararlar direkt veya dolaylı olarak oylama üzerine
yapılandırılmış şekildedir ve fiyat mekanizmasının işleyişi daha dar kapsamlıdır. Dünyanın
bazı kesimlerinde ve demokrasilerdeki daha küçük bazı sosyal birimlerde sosyal kararlar tek
birey veya gruplarca alınır ve bazen de, günümüz modern dünyasında nadirde olsa örneğin;
dini yönetimlerde sosyal seçimi yapmak için bir dizi geleneksel kuralların daha baskın olduğu
metotlar kullanılır.
Sosyal seçim teorisi, esas olarak ekonomi teorisinde ayrıntılı analizler için geliştirilmiş
araç ve metotları almakta ve bunları politik sürece ve kamu ekonomisine uygulamaktadır
[Buchanan]. Sosyal seçim, siyaset biliminin temel konularını ekonomi biliminin araçları ve
teknikleri yardımıyla analiz etmektedir. Sosyal seçim, siyasal karar verme sürecinde rol alan
kimselerin; örneğin, seçmenlerin, politikacıların ve bürokratların davranışlarını
gözlemlediğimiz veya gözlemleyeceğimiz sonuçların bileşimi ile ilişkilendirmeye
çalışmaktadır.
Bireysel tercihleri sosyal kararı oluşturacak şekilde bir araya getirecek uygun metotları
bulma çabaları giderek artmaktadır. Toplumsal alternatiflerin için bireysel tercihlerden
toplumsal tercihi belirlemede kullanılan en yaygın metotlardan bazıları: Toplumsal teamüller,
gelenek-görenekler, dini kurallar, hükümetler veya otorite sahipleri, diktatör emirleri,
ekonomik Pazar kuralları ve oylamadır. Bunların tamamı tam olarak uygun ve toplumsal
düşünceyi yansıtan yöntemler değildirler. Bu nedenle; bir başka amaç da toplum üyelerinin
refahını göz önüne alan karar verme mekanizmalarını sağlamak olacaktır. Sosyal refah
fonksiyonu buna örnek olarak verilebilir[Luce, Raffia]

14.2. Temel İlkeleri
Sosyal seçim teorisi, karar verme mekanizmasının analizini yaparken şu varsayımlarda
bulunur.
Rasyonallik: Sosyal seçim teorisine göre; bireyler, rasyonel ve tutarlı tercihlere
sahiptirler. Hem Piyasa ekonomisinde hem de kamu ekonomisinde de özel çıkar
makzimizasyonu ilkesi geçerlidir. Sosyal seçim teorisinin temel amacı, kamu çıkarı veya
toplumsal çıkarını maksimize etmek değildir.
Bireysellik: Toplumda bütün ekonomik ve sosyal kararlar birey tercihlerine göre
belirlenir. Devleti oluşturan organların kararları temelde birey tercihlerinin bir sonucudur.
Maximand İlkesi: Bireysel tercihlerde olduğu gibi, toplumsal tercihlerde de özel
çıkar aksiyomu geçerlidir. Siyasal karar verme sürecinde rol alan aktörlerin çıkarlarını
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maksimize etmeye çalışmaları; yani seçmenlerin fayda maksimizasyonu, siyasal partilerin oy
maksimizasyonu, bürokrasinin ücret maksimizasyonu, çıkar ve baskı gruplarının rant
maksimizasyonu, peşinde koşmaları Maximand ilkesi olarak isimlendirilir.
Piyasa ekonomisinde tüketici fayda maksimizasyonu, üretici de kar maksimizasyonu
peşindedir. Karar verme sürecinde seçmenler kendilerine en fazla hizmeti sunacak partiyi
seçerken, siyasal partiler de kendilerine en çok oyu kazandıracak ve böylece yeniden
seçilmeyi garanti edecek ekonomik programı sunmaya özen gösterirler. Yani, politik karar
verme sürecinde, seçmenler kamudan sağlanacak fayda yı, politikacılar da politik karlarını
maksimum düzeye çıkarmaya çalışırlar. Bürokratlar ise maaş ve diğer yan gelirlerini,
prestijlerini ve siyasal iktidara bilgi sunmadaki tekelci konumlarını sürdürmeye çalışırlar.
Baskı grupları da, siyasal iktidarı ve bürokrasiyi çeşitli yollardan etkileyerek çıkar sağlamaya
çaba gösterirler.
Politik Takas İlkesi: Pazar ekonomisinde karar verme sürecinde alıcılar ve satıcılar
arasındaki piyasa takasına benzer bir şekilde kamu ekonomisinde toplumsal istek oluşumunda
bir politik takas söz konusudur. Piyasada bireyler malalarını takas ederler; politikada ise
bireyler tüm kolektif ihtiyaçlarını tatmine yarayacak mal ve hizmetler ile bunların
maliyetlerine yapacakları katkı payları arasında bir takasta bulunurlar. İtfaiye, koruma ve
güvenlik hizmeti ve yargı hizmeti örnek verilebilir. [Buchanan,]

14.3. Tanımlamalar ve Notasyonlar
Bir A kümesinde ikili ilişkileri belirten R; AxA kümesinin alt kümesidir ve (x, y)
şeklinde belirtilen tüm ikili seçenekler kümesi olarak tanımlanır; x ve y nin her ikisi de A
kümesinin elemanıdır. x R y ifadesi; x ve y arasında (x en az y kadar iyi veya x, y den daha
iyidir şeklinde) bir ilişkiyi ifade ediyor olsun. Eğer x en az y kadar iyi değilse veya y den daha
iyi değilse bu durumu ~(x R y) şeklinde belirtilir. Yalnız ve yalnız, x‘i y‘ye tercih edenlerin (x
Ri y) sayısı en az y ‘yi tercih edenler (y Ri x) kadar çoksa; x R y ön koşul olarak kabul edilir.
Burada i bireyleri gösterir [Hwang and Lin] .
Bireyin zayıf öncelik ilişkisini (en az iyi) Ri olarak; Pi ile kesin öncelik tercihini ve Ii
ile de tarafsızlığı ifade edilir. Yalnız ve yalnız [x Ri y ve ~(y Ri x)] olduğu durumda; x Pi y;
yalnız ve yalnız [x Ri y ve (y Ri x)] olduğunda; x Ii y olarak gösterilir. Benzer olarak;
toplumun tümü için R, P ve I sırasıyla zayıf öncelik, tam öncelik ve tarafsızlığı
belirteceklerdir.
Burada ikili ilişkilerin değişmez özelliklerini açıklayacaktır;
Dönüşlülük; alternatifin kendi kadar iyi olması anlamındadır. Bütünleşiklik özelliği
ise; eğer x yenen değilse, o zaman diğer alternatif y yenen olacaktır anlamındadır.
Geçişlilik; x alternatifinin en az z alternatifi kadar iyi olan y alternatifi kadar iyi
olmamasını ve buna bağlı olarak x’in en az z alternatifi kadar iyi olmasını ifade eder.
Simetrikli; her alternatifin seçilmek için eşit şansları olduğunu belirtir.
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Eşitlik, bir seçmenin diğerinden daha çok etkiye sahip olmasını önleyen denge şartıdır.
Bir kişi-bir oy prensibini ifade eder. Böylece; sistem her seçmene eşit ağırlık verir.
Monotonluk: Eğer bir seçmen sıralamasında x alternatifini yükseltirse ve diğer
alternatiflerin nispi değerlerini değiştirmeden bırakırsa; x alternatifi en az daha önceki nispi
değerini diğer adaylara karşı koruyacaktır. Birkaç seçmen de x lehine oyunu değiştirse aynı
durum söz konusudur.
Oy birliği: Herkes x alternatifini y alternatifine tercih ediyorsa x; tersine y alternatifini
x e tercih ediyorlarsa y galip gelecek anlamındadır.
Homojenlik: eğer bir seçmen bazı adaylar arasında tarafsız ise; bu seçmen ile söz
konusu adaylar için görüşleri simetrik olan seçmenler yer değiştirebilirler. Örneğin; bir
seçmen x ile y arasında tarafsız ise; biri x’i diğeri y’ yi tercih eden iki seçmen ile yer
değiştirebilir.
Pareto Optimalliği; Tüm seçmenler x’in y’ den daha iyi (veya en az y kadar iyi)
olduğunu düşürse toplumun düşüncesi de bu şekildedir.
Bu varsayımlar altında modern ekonomik teorinin sosyal sıralama ile ilgili sonucu
oldukça çarpıcı ve dikkate değerdir.

14.4. Sosyal Seçim Teorisinin Kapsamı
Sosyal seçim teorisini oylama yöntemleri ve sosyal seçim fonksiyonlarından
oluşmaktadır. Takip eden kısımda her bir konu ile ilgili temel prensipler ve uygulama
örnekleri verilmektedir.

14.5. Oylama Yöntemleri
Demokrasilerde sosyal seçimleri yapmanın esas amacı politik kararları belirlemektir.
Politik kararları belirlemek için kullanılan en temel metod ise oylamadır. Uygulamalarda
kararlar direkt veya dolaylı olarak oylama üzerine yapılandırılmış şekildedir. Seçimler bunun
formal işleyiş biçimleridir. Seçim çoğunluğun isteğini temsil ededen demokratik toplumlarda
uygulanan bir grup karar verme metodudur. Diğer ifadeyle bir aday veya alternatif partiyi
seçmek için oy vermeyle oluşan bir grup karar verme sürecidir. Demokratik seçim süreci, çok
kriter altında bir karar verme metodudur. Her seçmenin aklında birçok kriter vardır; fakat
adayların seçiminde bu kriterler açıkça görünmez. Seçmen adayları bu kriterler ışında
kafasında değerlendirip bir yargıya ulaşır.Adayların özellikleri çok sayıda kriter göz önüne
alınarak yargılanır. Yani adayların dürüstlükleri, veya güvenilmezlikleri, genel politik
durumları: tutucu, modern, liberal olmaları ve özel konulardaki durumları seçmen tarafından
değerlendirilir. Bu özellikler seçmenlerin kafasında özetlenir; seçmen, kafasındaki adaylara
ait düşüncelere bağlı olarak birinci, ikinci, üçüncü,..vs olarak değerlendirerek seçer ya da
sıralar (Şekil 2).
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Şekil 2. Seçmenlerin alternatifleri seçmesi
Oy kullanma sürecindeki basit değişiklikler, demokratik süreci, tahmin
edebileceğimizden çok daha iyi bir duruma getirebilir. Seçmenlere, her mevkii için sadece tek
bir adayı seçmek yerine, adayları tercihlere göre sıralama olanağının tanınması durumunda,
tercihlerin bütünüyle belirtilmesi şansı verilir. Oylama haklarının bu şekilde genişletilmesi,
seçmenleri daha bilgili yapmaz veya daha iyi adaylar seçeceğini garanti etmez; ancak onların
gerçekten istedikleri adayı seçmelerini sağlar, ki bu da demokrasinin vazgeçilmez kuralıdır.
En iyi oylama sistemi seçmenlere, prensipleri ve fikirleri doğrultusunda tercih ettikleri, ancak
kazanma şansı az olan veya hiç olmayan bir adaya, oy verme şansını tanıyan ve verilen oyun
boşa gitmemesini sağlayan sistemdir. Başka bir deyişle stratejik oylama yapma ihtiyacını
ortadan kaldıran, yani seçmenin en az uyuştuğu adaya oy vermesindense, en çok uyuştuğu
aday için oy kullanmasını sağlayan sistemdir [electionmethods].
Burada konuyla ilgili yaşanan bir seçim örneği sunulacaktır. Örnek olay Denizevler
sitesinde, site yöneticisi seçimiyle ilgilidir. Site 40 daireden oluşmakta ve sitede emekli,
çalışan, öğrenciler gibi değişik kesimlerden sakinler yaşamaktadır. Önceki toplantılardan
bilinmektedir ki seçimlere katılım pek sağlanamamaktadır. Ancak yasal yeterlilik
sağlandığında yani yarıdan bir fazla katılımcı sağlandığında karar verilebilmektedir. Site
yönetimi yönetmeliği gereği seçimin geçerli olması için site sakinlerinin yarıdan bir fazlasının
seçim anında toplantıda hazır bulunmaları gerekiyor. Buda 21 kişi ediyor. Eski ve yeni
yönetici seçimleri almak için istekli gözükmektedirler. Sitede 8 dairede öğrenciler oturmakta
ve aileler genel olarak sitelerinde öğrencilerin kalmasını istemiyorlar Bu durumu öğrencilerde
bildikleri için seçimleri onlarda yakından takip etmektedirler. Ancak yönetici adayları
Öğrenci oylarıyla seçimi alabileceklerini düşünmekteler. Ancak seçim toplantısındaki
komposizyon her şeyi altüst etmektedir. Seçimlerde üç aday ortaya çıkıyor; yeni yönetici, eski
yönetici ve öğrencilerin temsilcisi. Yapılan oylama sonucu öğrencilerin adayı 8 oy alarak
birinci oluyor ve seçim gereği 6 ve 7 oy alan eski yöneticileri geçerek site yöneticisi oluyor.
Tabi ki sonuç sitede öğrenci istemeyen aileler için düşündürücüdür. Diğer bir noktada 8 oyun,
40 dairelik bir siteyi nasıl temsil ettiğidir. Oylama Yöntemleri temel olarak iki grupta toplanır;
Sıralamaya Dayanmayan Oylama yöntemleri ve Tercihli Sıralamayı esas alan yöntemler. Her
iki grupta da çok değişik metodlar kullanılır (Şekil 3).
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Şekil 3. Oylama Yöntemleri

14.5.1. Sıralamaya Dayanmayan Oylama Yöntemleri
Her aday, seçmenin oyunu kendisine vermesini ister ancak her seçmenin sadece bir
oyu vardır ve onu da yalnızca bir aday lehine kullanabilir. Bu yöntem iki aday arasındaki
mücadelede iyi sonuç veren bir yaklaşımdır. Fakat üç veya daha fazla aday varsa tam olarak
güvenilir değildir. Sıralamaya dayanmayan oylama yöntemleri de; iki adaydan birinin
seçilmesi, Çok sayıda adaydan birinin seçilmesi ve birden fazla sayıda adayın seçilmesi
şeklinde sınıflandırılmaktadır.

14.5.1.1. İki Adaydan Birinin Seçilmesi
Basit Çoğunluk Yöntemi: Bilindiği üzere seçmenin sadece bir oy hakkı vardır.
Oylama sonucunda en fazla oy alan kazanır. İki aday arasındaki demokratik seçimlerde, en
yaygın seçim yöntemidir. Bu yöntem şu anda Amerikada başkanlık seçimlerinde
kullanılmaktadır.

14.5.1.2. Çok Sayıda Adaydan Birinin Seçilmesi
Bu grupta yaygın olarak kullanılan iki yöntem; Basit Çoğunluk ve Çoğunluk Temsili
yöntemleridir.
Oybirliği Yöntemi
Oybirliği kuralına göre kollektif kararın alınabilmesi için karar alacak olan gruptaki
bireylerin tamamının aynı yönde oy kullanması gerekir. Oybirliği, bütün birey tercihlerinin
dikkate alındığı bir kuraldır. Oybirliği kuralı bütün bireylerin kamusal faaliyet ile ilgili
tercihlerini açıklamalarına imkân verir. Buchanan’a göre kamusal faaliyete ilişkin birey
tercihlerinin pareto optimumunu sağlayabilmesi oybirliği kuralı ile mümkündür.
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Çoğunluk Yöntemi
Seçmen tercihlerinin tam olarak kollektif tercihlere yansıtılabilmesi, azınlıkta kalan
bireylerin olmaması gibi sonuçlar oybirliği yöntemini en adil ve başarılı oylama yöntemi
yapar. Ancak, gerek oybirliği gerekse de yaklaşık oybirliği kuralının uygulanmasının zorluğu
çoğunluk kuralına başvurmayı gerektirmektedir. Modern demokratik toplumlar, çatışan
tercihlerin uzlaşmasında her oyun eşit olarak sayıldığı çoğunluk yöntemini kabul etmektedir.
Genel anlamda çoğunluk kuralı, kollektif karar verme sürecine katılan birey sayısının en az
yarısından bir fazlasının olumlu görüşünü ifade eder.
Mutlak Çoğunluk olarak ta bilinen yöntem herhangi bir alternatifin için toplumdaki
bireylerin toplam sayısının yarısından bir fazlasının bu alternatif konusunda aynı yönde görüş
bildirmesini gerektirir. Çoğunluk kuralına yapılan eleştiri şu şekildedir; oylama çoğunluk
kuralı ile yapılırsa azınlıkta kalanlar kararlarda tercihlerini ortaya koyamazlar ve kayba
uğrarlar.
Oy Çokluğu
Adaylar arasında diğerlerinden daha fazla oy alan aday seçimi kazanır. Oy Çokluğu
metodu tercih listesindeki bilginin sadece ilk sırasını kullanır. Oy Çokluğu metodunu
uygularken tablodaki diğer tüm bilgiler konu dışıdır [Nurmi]. Yöntem genellikler Condorcet
kazananını seçemez, çünkü sadece seçmenlerin ilk teercihlerine bakar, hatta bazen Condorcet
kaybedenini seçebilir.
Örnek
Bir kasabanın belediye başkanı çoğunluk metodu kullanılarak seçilecektir. 4 aday
vardır: Pelin, Rauf, Sinem, Taylan. 500 kayıtlı seçmen oy pusulalarını kullanıyor. Sonuçlar
Tablo 1. deki tercih listesinde özetlenmiştir. Burada kazanan aday Taylandır. 220 ilk sıra oyu
almıştır.
Tablo1. Tercih Listesi
Verilen Oyların Sayısı
130 120 100 150
1.

P

T

T

S

2.

R

R

R

R

3.

S

S

P

P

4.

T

P

S

T
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Elemeli Çoğunluk Metodu
Bu metot tercihli bir oylama metodudur ve Çoğunluk metodunun bir versiyonudur.
Elemeli çoğunluk metodu turlar şeklinde gerçekleştirilir. Her turun sonunda en az ilk sıra oyu
alan aday elenir ve geri kalan adaylarla yeni bir oylama yapılır. Bir turda sadece iki aday
kaldığında en çok oy alan aday seçimi kazanır. N adaylı bir seçimde elemeli çoğunluk metodu
için (n-1) tur yapılaması gerekir.[ Approval Voting Home]
Örnek
Bir kasabanın belediye başkanı elemeli çoğunluk metodu kullanılarak seçilecektir.
Dört aday vardır. Pelin, Rauf, Sinem, Taylan. Kazananı belirlemek için (4-1) tur
gerçekleştirilmelidir. 500 kayıtlı seçmen oy pusulalarını kullanıyor. Sonuçlar aşağıdaki tercih
listesinde özetlenmiştir (Tablo 2)
Tablo 2. Tercih Listesi
Verilen Oyların Sayısı
130

120

100

150

1.

P

T

T

S

2.

R

R

R

R

3.

S

S

P

P

4.

T

P

S

T

Her seçmen bir tercih pusulası doldurduğu için, yeni bir seçim yapılmasına gerek
yoktur. Sadece elenen adayı tercih listesinden çıkararak geri kalan adayları uygun olarak
düzenlemek gerekir. Örneğin eğer tercih listesinin bir sütunu B(1.), A(2.), C(3.), D(4.)
şeklindeyse ve A adayı elendiyse sütun bir sonraki turda tercih listesinde B(1.), C(2.), D(3.)
şeklinde olur. Diğer bir deyişle bir tercih listesinin her sütununda, elenen adayın altındaki her
aday 1 derece yukarı çıkar fakat elenen adayın üstündeki adayların yeri değişmez..
Elemeli çoğunluk metodu her turda sadece ilk sıra oylarını kullanır. Fakat daha düşük
sıra tercihleri (2.,3., vs) sonraki turlarda ilk sıra satırına yükselebilir. Elemeli çoğunluk
metodu, çoğunluk metoduna göre tercih listesindeki bilgilerin çok daha fazlasını kullanır.
Çoğunluk metodu kullanılırken tercih listesinde ilk sırayla ilgili olmayan tüm bilgiler göz ardı
edilir. Bu durum Elemeli çoğunluk metodunun, Çoğunluk metoduna göre en önemli
avantajıdır.
Çoğunlukta olan bir aday yoksa kesin çoğunlukla bir aday seçmek için ‘tekrarlı oy
sandığı sistemi’ veya ‘ikinci oy sandığı sistemi’ kullanılır.
Tekrarlı Seçim (Tekrarlı Sandıklar): Adaylardan birisi mutlak çoğunluğu
sağlayıncaya kadar oylamaya devam edilir. Amerikan parti kongrelerinin başkan ve başkan
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yardımcısı için adayların seçiminde kullanılır. Seçim işlemi bir adayın oy veren çoğunluğa
göre açık farkla öne geçmesine kadar devam eder. Böyle sistemlerde seçim rolü politik
anlaşma ve uzlaşma sürecinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Süreç bir çok adayla başlar
fakat her sandıktan sonra şanslı adayların lehinde ve umutsuz adayların da geri çekilmesi
hakkında perde arkasındaki görüşmelerle devam eder. Adaylar yavaş yavaş azalır ve seçim
kesin çoğunluğun isteği ile bir adayın kazanmasına kadar devam eder.
1789 yılında Fransa’da kurulan 3. Cumhuriyetin karakteristik sistemidir. Ve bugün de
pekçok seçimde kullanılır. Birinci sandıkta bir aday birinci gibi görünebilir ta ki verilen
oyların çoğunluğu belli olana kadar: ikinci veya beraberliği sonlandıracak sandık, birinci
sandıkta en fazla oya sahip olan adayları içeren çoğunluğun sandığıdır. Gerçekte doğru seçme
ve çoğunluğu sayma yönteminden başka yol yoktur.
Seçim için en basit belki de en yeni yaklaşım, en çok oy alan adayın kazanmasını
söylemektir. First-past-the-post sistemi, tekrarlı sandık sistemi ve ikinci sandık sisteminde
insanların oylarının doğru ve uygun bir şekilde sunulup sunulmadığı hakkında ciddi sorular
ortaya çıkar.
Bu seçim sistemindeki adaletsizlikler Dodgson tarafından yapılan örnek uygulamayla
gösterilebilir: 11 seçmenin ve 4 adayın olduğunu göz önüne alalım (Tablo 3-4-5). Adaylar
sırasıyla a, b, c, d ve her seçmenin tercih sırası sütunlarda verilmektedir[hwang lin]
Tablo 3. Örnek 1
Tercih
sırası

1

2

Seçmenler 4
3

5

6

7

8

9

10

11

1

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

d

2

c

c

c

a

a

a

a

a

a

a

a

3

d

d

d

c

c

c

c

d

d

d

c

4

b

b

b

d

d

d

d

b

b

b

b

Birinci örneğe göre a adayı diğer üçünün en iyisi olarak görülebilir ve çünkü ikinci
sırada en çok oy o almıştır. Fakat çoğunluğa göre b adayı kazanır. b adayı 4 oy almış, diğer
adaylar a, c, d toplam 7 oy almıştır.
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Tablo 4. Örnek 2
Tercih

Seçmenler

Sırası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

2

a

a

a

a

a

a

c

c

c

d

d

3

c

c

c

d

d

d

d

d

d

c

c

4

d

d

d

c

c

c

b

b

b

b

b

İkinci örneğe göre a adayı seçmenlerin oylarının neredeyse yarısını almıştır. 2. tercihte
bununla aynı sayılır. Fakat b adayı 1.tercihte 6 oy almıştır ve kesin çoğunluk tarafından
seçilen b aday seçimi kazanır.
Tablo 5. Örnek 3 [Dodgson]
Tercih

Seçmenler

Sırası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

b

b

b

c

c

c

c

d

d

a

a

2

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

d

3

d

c

d

b

b

b

d

c

b

d

c

4

c

d

c

d

d

d

b

b

c

c

b

Üçüncü örneğe ilk sandıkta (ilk turda) oyların kesin çoğunluğu belirlenmez. Burada 4
tane oy c için, 3 oy b için iki oy a ve d’nin her biri için verilmiştir. İki turlu sisteme göre a ve
d elenir. Fakat ikinci tercihe baktığımızda, ikinci sandık sistemine göre a’nın oyları
diğerlerine göre çok fazla olduğundan aday a kazanır.
İkinci Seçim: Birinci turda bir adayın seçilebilmesi için mutlak çoğunluğu sağlaması
gerekir. Aksi takdirde en fazla oyu alan iki aday ikinci oylama turuna geçer. Bu turda ise basit
çoğunluk yöntemi geçerlidir. Yani en fazla oyu alan aday oylamayı kazanır.

14.5.1.3. İki ve Daha Fazla Sayıda Adayın Seçilmesi
İki veya daha fazla adayın seçilmesi, tek adayın seçilmesi sisteminden farklı olarak
bazı sorunlar meydana getirir. Bu yüzden birden fazla adayın seçiminde uygulanmak üzere
farklı metotlar vardır.
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Tek, Transfer Edilemeyen Oy: Her seçmenin bir oy hakkı vardır. Oylama sonunda
en fazla oyu alan adaylar kazanırlar. Bu metot 1900 den buyana Japonya’da seçimlerde
kullanılmaktadır. Kazananlar çoğunluğun sayısına göre belirlenir. Örneğin, 7 adayın
bulunduğu bir seçimde, her seçmen sadece 3 aday için oy kullanabilmektedir. Seçmenin her
oyu adaylara eşit puan kazandırmaktadır. Seçmenin oy verdiği adaylar eşit puan alırken, diğer
adaylar puan alamaz. En fazla oy toplayan aday seçimi kazanır. Her seçmen bir oy kullanıyor
ve adaylar 1., 2., 3. şeklinde sıralanıyor ve sıradaki ilk üç aday kazanıyor.
Çoklu Oy: Seçmenler seçilecek aday sayısı kadar oy kullanabilirler. Bir seçmen bir
adaya en fazla bir oy verebilir. Seçmenler dolması gereken koltuk sayısına göre birden çok oy
kullanabilirler. Eğer partideki mücadele yürütülürse ve çoğunluk metodu devam ederse çok
oylu seçim, seçim bölgesindeki bütün koltuklara bakar ve diğer partilerden önde olmak için
çalışır. Partiler kuvvet olarak eşit olduklarında aralarında koltuk paylaşımı başlar. Ancak bu
her durumda memnunluk verici ve faydalı amaçlara hizmet eden bir durum değildir.
Sınırlı Oy: Her seçmen seçilecek aday sayısından daha az sayıda oya sahiptir. Bir
seçmen bir adaya en fazla bir oy verebilir. Sınırlı seçim tek partili monopol düzene karşı çok
üyeli seçim bölgelerinde uygulanır. Örneğin 3 kişinin seçileceği sistemde, her seçmen 2 oy
kullanabilir fakat 2 oyunu da farklı adaylara vermelidir. Bu çoklu seçimde ilerlemeyi
amaçlamasına rağmen güvenli bir metot değildir.
Birikimli Oy: Seçmenler seçilecek aday sayısı kadar oy kullanabilirler. Oylarının
tümünü bir adaya verebilirler veya adaylar arasında paylaştırabilirler. Eski yöntemlerden
biridir. Bu seçim Britanya’da 1870’den 1902 yılına kadar seçimlerde kullanıldı. Seçmen
dolması gereken koltuk sayısı kadar oy sahibiydi. Ve oyları istediği gibi bölebilirdi. Belki
bütün oyları bir adaya verir belki de adaylar arasında istediği gibi dağıtır. Toplam oyun bir
kısmı azınlıklar için ayrılırdı.
Liste Sistemleri: Seçmenler adaylar yerine aday listelerini seçerler. Burada iki
yöntem vardır; En Yüksek Ortalama (d’Hondt’s kuralı) ve En Büyük Kalan kuralı.
Seçmen, seçimini aday listeleri arasından yapar. Bu bazı partiler ve meslek kuruluşları
tarafından kullanılmaktadır. Buna biletli seçim sistemi de denilir. 1899 yılında Belçika da
kullanıldı. Ayrıca Hollanda, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Fillandiya’daki seçimlerde genel
bir tarz oldu. Listeli seçim hemen hemen her zaman partiler arasında her listeye oy verecek
şekilde koltukları dağıtmakla ilgilidir. Her partiye verilen koltuklar, parti tarafından
yerleştirildiği gibi her listeden isimlerle doludur. Orantılı ifadelerin ilkelerine dayanarak, her
liste için koltukları ayırmak basit bir sorundur fakat gerçekte her koltuk bir bütün olarak
ayrılabilir. Farklı metotlar bu zorlukların üstesinden gelmek için icat edilir. Fakat genelde iki
metot kullanılır.
En yüksek ortalama: Bu d’Hondt’un kuralı olarak bilinir. İlkesi koltuklar tek tek
ayrılır ve her biri en yüksek oy ortalaması olan listelere gider. Bu sonucu almak için formül,
yani ortalamanın ne olduğunu bulmak için her ayırmada her listenin asıl toplam oyu kazanan
listenin koltuk sayısından bir fazlasına bölünür.
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Örnek
5 koltuk için 4 partinin mücadele ettiği ve 24000 oyun atıldığı bir seçim bölgesi
düşünelim ve oyların dağıtımını aşağıdaki gibi olsun (Tablo 6):
Birinci koltuğun ayrılması: Her listenin böleni 1 ve ortalama asıl liste için aynıdır.
Liste A en yüksek ortalamaya sahip, bunun için birinci koltuğu o kazanır.
Tablo 6.
Liste A
Liste B
Liste C
Liste D

8,700
6,800
5,200
3,300
24,000
İkinci koltuğun ayrılması: A Listesi için bölen 2’dir, (bir koltuk 1 ile toplanır.)
diğerleri için bölen 1’dir. Daha sonra her listenin ortalaması verilir(Tablo 7):
Tablo 7
Liste

Toplam oylar Bölen Ortalama

A

8,700

2

4,350

B

6,800

1

6,800

C

5,200

1

5,200

D

3,300

1

3,300

Böylece B listesi en yüksek ortalama ile ikinci koltuğu kazanır.
Üçüncü koltuğun ayrılması: A ve B Listesi için bölen 2’dir. C ve D için 1’dir. Her liste
için ortalama (Tablo 8):
Tablo 8
Liste

Toplam oylar Bölen Ortalama

A

8,700

2

4,350

B

6,800

2

3,400

C

5,200

1

5,200

D

3,300

1

3,300
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C Listesi en yüksek ortalama ile üçüncü koltuğu kazanır.
Dördüncü koltuğun ayrılması: A,B,C Listeleri için bölen 2’dir. D Listesi için ise 1’dir.
Ve ortalama aşağıdaki gibidir(Tablo 9):
Tablo 9
Liste

Toplam oylar Bölen Ortalama

A

8,700

2

4,350

B

6,800

2

3,400

C

5,200

2

2,600

D

3,300

1

3,300

A Listesi en yüksek ortalama ile 4. Koltuğu kazanır.
Son koltuğun ayrılması: A Listesi için bölen 3, B ve C için 2 ve D için 1’dir. Ve
listelerin, ortalamaları aşağıdaki gibidir (Tablo 10):
Tablo 10
Liste

Toplam oylar Bölen Ortalama

A

8,700

3

2,900

B

6,800

2

3,400

C

5,200

2

2,600

D

3,300

1

3,300

B Listesi en yüksek ortalama ile kazanır. Böylece A ve B Listesi 2 koltuğa, C 1
koltuğa, D 0 koltuğa sahiptir.
En Büyük Bakiye: Bu metodun ilkesinin seçimle alakalı kısmı toplam oyların
bölünmesini hesaplamak ve her listeye katsayısının içerdiği oy kadar vermektir: eğer herhangi
bir koltuk artıyorsa onu bakiyenin ölçüsüne göre rekabet eden listeler arasında ayırmaktır.
Aşağıdaki aynı örnekte, katsayı 24,000/5=4,800 (Tablo 11)
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Tablo 11
Liste Bakiye Toplam oylar Katsayı

Koltuklar

A

8,700

4,800

1 3,900

B

6,800

4,800

1 2,000

C

5,200

4,800

1

D

3,300

400

0 3,300

A, B, ve C Listelerinin her biri bir koltuğa sahip. Diğer 2 koltuk en yüksek bakiyeli
listelere ayrılacak. En yüksek bakiyeli liste A, sonraki en yüksek bakiyeli liste D’dir.
Sonuçlar iki metottan hangisinin kullanıldığına bağlıdır. En büyük bakiye metodu A
listesine 2 koltuk ve B, C, D listesine birer koltuk verirken, en yüksek ortalamalı metot
(d’Hondt’un metodu) A ve B listesine 2 koltuk C listesine 1koltuk verir. En büyük bakiye
metodu ufak partileri savunur. En yüksek ortalamalı metot büyük partileri savunur.
Oylama paradoksu
18. Yüzyılda Condercet tarafından bulunduğundan beri matematikçilerin,
politikacıların ve ekonomistlerin ilgisini çekmiştir. Karar verme grubundaki her seçmenin
alternatifler için geçişli dizileri olsa bile çoğunluk karar prensibine sahip olan grup karar
prosesleri alternatifler arasında geçişsiz sıralamaya neden olabilir.
Bu paradoksu açıklayabilmek içinx, y, z şeklinde 3 alternatif arasında karar verecek
olan1, 2ve 3 numaralı üç seçmen olduğunu farz edelim. Aşağıda seçmenlerin alternatifler
arasından tercihleri olsun:
1.Seçmen:

xPyPz

2.Seçmen:

yPzPx

3.Seçmen:

zPxPy

Eğer komite çoğunluk kuralına göre alternatifleri seçmenlerin görüşlerine göre
sıralasaydı, x y nin önünde, y z nin önünde ve z x’in önünde sıralanmalıydı. Böylece komite
alternatifler arasında döngüsel bir tercih yapmak zorunda kalırdı ve geçişli bir sıralamaya
ulaşmak olanaksızlaşırdı.
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Örnek
60 seçmenina,b ve c adındaki3 adaya aşağıdaki gibi oy verdiğini düşünelim.
aPcPa 23 oy
bPcPa 19 oy
cPbPa 16 oy
cPaPb 2 oy
Bu oylamayı Condecet'e göre analiz edersek, bu elemede çoğunluğun isteğini bilmenin
tek bir yolu vardır. Bu isteği gerçekleştirebilmek bütün adayların kendi değerlerinin ikişer
ikişer kıyaslanmasına bağlıdır.
a ve b adaylarını kıyaslarsak:
a nın b den iyi olduğu 25 oy (23+2)
b nin a dan iyi olduğu 35 oy (19+16)
Condercet, çoğunluğun b nin a dan iyi olduğunu düşündüğünü öneriyor. Benzer
şekilde a ve c kıyaslanırsa a nın c den iyi olduğu 23, c nin a dan iyi olduğu 37 oy
var.Çoğunluk c yi a ya tercih ediyor.Sonuç olarak b ve c kıyaslanırsa 19 oy b p c,
23+16+2=41 oycPb. Yani çoğunluk c yi b ye tercih ediyor.Analizlerin sonucuÇoğunluğun 3
hükme vardığını gösteriyor. cPb bPa cPa
Eğer tek bir adayın seçilmesi gerekseydi c seçilirdi. Condercet her seçmeninoy
kutusuna sadece bir isim atabildiği sıradan bir seçimde a nın birinci gelebileceğine dikkat
çekiyor.Ve bu sonucun topluluğun gerçek tercihi hakkında yanlış bir fikir verebileceğini
söylüyor.Bu şekilde tek bir aday için oy kullandığımız durumlarda seçtiğimiz kişinin en iyi
olduğunu düşünürüz.Fakat herbirinin kendi değerini hesaba katmamış oluruz ve bu nedenle
karar eksik kalmiş olur.
Çoğunluk temsil sisteminde a ve b ye ikinci bir ara seçim olmalıdır. Tercih sırası hala
eskisi gibi olabilir. 23+2 oy açık olarak a’nın daha iyi 19+16=35 oy açık olarak b yi seçmiş ve
bu durumda kazanan b dir.
Örnek 2
İkiden fazla seçenekli durumda, seçenekler arasında geçişgenlik olmasını engelleyen
sırasal döngüler olabilir. Yine 60 kişilik bir seçici grubu ve üç alternatifi ele alalım. Fakat bu
defa tercih sıralaması aşağıdaki gibi olsun.
23 kişi a P b P c
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17 kişi b P c P a
2 kişi b P a P c
10 kişi c P a P b
8 kişi c P b P a
daha önce kullandığımız teknik ile sonuca ulaşmayı denersek, şu sonuçları elde ederiz.
b P c 23 + 17 + 2 = 42 c P b 10 + 8 = 18
c P a 17 + 10 + 8 =35 a P c 23 + 2 = 25
a P b 23 + 10 = 33

b P a 17 + 2 + 8 = 27

Bu karşılaştırma sonucunda; b P c, c P a ve a P b (b P c (42>18), c P a (35>25), a P b
(33>27)) elde edilir ve bir sıralama yapmak ise mümkün olamamaktadır. Burada Oylama
paradoksu sözkonusudur.
Onaylama Seçimi
Onamalı oylamada sadece seçmenin oy verdiği adaylar puan alır. Seçmenin karşısında
5 aday varsa ve seçmen bu adayların ikisini onaylıyorsa sadece onayladığı ikisi için oy verir.
Seçmenin onayladığı iki adaya birer puan verilir. Seçmen, sadece bir adayı onaylayabileceği
gibi hepsini de onaylayabilir. Bu durumda her aday eşit puan alır. En fazla oyu toplayan aday
seçimi kazanır. Her seçmen istediği kadar adaya oy verebilir ve Bir seçmen bir adaya en fazla
bir oy verebilir. Bu seçim Brams ve Fishburn tarafından dizayn edilmiştir. Onaylama seçimi
altındaki seçmenler seçimlerde istedikleri kadar çok sayıda oy verebilirler. En yüksek toplam
oya sahip olan aday kazanır.
1970’lerde geliştirilmiştir. Seçmenlere istedikleri kadar alternatife onay (oy) verme
imkânı tanır. Genellikle bu metot kullanılarak yapılan seçimlerde kazanan aday,oyların
çoğunluğunu alan adaydır. Onaylama Oylama Metodu bir çok profesyonel kurum tarafından
kullanılmaktadır. Seçilen adayın,ona oy vermeyen seçmenler tarıfndan son sırada yer
almasının sağlanması durumunu engeller ve bir seçimde 3 veya daha çok alternatifin göz
önünde bulundurulmasını teşvik eder. Eğer bütün seçmenler sadece ilk tercihlerini
onaylarlarsa sonuç Çoğunluk Oylama ile aynı olur(Approval Voting Home Page.htm.,1997).
Onaylama oylama, çoğunluk oylamaya göre daha az manipüle edilebilir bir yöntemdir. Çünkü
bu metot seçmenlere stratejik oy kullanmanın avantajsız olduğu durumlar yaratır. Çoğunluk
oylamada olduğu gibi Onaylama Oylamada mutlaka Condorcet Kazananını seçmek zorunda
değildir, fakat Onaylama Oylama daha yüksek bir Condorcet Yeterliliği’ne sahiptir
(Nurmi,1983)
Onaylama Oylama Metodu seçmenlerin diledikleri kadar adaya oy verdikleri bir seçim
prosedürüdür. Onaylanan her aday bir oy alır ve en çok oy alan aday kazanır. ABD de
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Onaylama Oylama Metodu konusu birincil ve bir partiye bağlı olmayan ve genellikle çok
sayıda adayın bulunduğu seçimlerde özellikle önem kazanmaktadır. Daha komplike
derecelendirme sistemlerinin aksine Onaylama Oylama Metodu seçmenlerin kullanması ve
anlaması açısından oldukça basittir. Hemen, hemen herkes geleneksel tekli oy çoğunluğu
sisteminin en iyi adayı seçmede en kötü işi yaptığı konusunda hemfikirdir [Lorrie]. Onaylama
Oylama Metodu’nun diğer oylama prosedürleri üzerinde çok sayıda avantajı mevcuttur.
Seçmenlere Daha Esnek Seçenekler Sunar: Seçmenler çoğunluk oylama metodunda
yapabilecekleri her şeyi yaparlar,ancak bir aday için güçlü bir tercihleri yoksa bu gerçeği
kabul edilebilir buldukları tüm adaylara oy vererek ifade ederler. Ayrıca eğer bir seçmenin en
çok tercih ettiği adayın kazanma şansı az ise,bu seçmen hem bir birinci tercih oyu,hem de
daha az popüler bir adaya oylarını harcama kaygısı olmadan daha mümkün bir aday için oy
kullanabilirler.(ctl.ua.edu,2002)
En güçlü adayın seçimine yardım eder: Günümüzde en güçlü azınlık tarafından
desteklenen aday genellikle kazanır.Bunun aksine Onaylama Oylama Metodu söz konusu
olduğunda genellikle en çok destek alan aday kazanır.Özellikle ikili karşılaştırmalarda diğer
adayları yenen Condorcet adayları Onaylama Oylama Metodu de başarılı olurlar,oysa
çoğunluk oylama metodunda oyları bölündüğü için bu adaylar kaybederler [ctl.ua.edu,2002]
Negatif kampanyayı azaltır: Onaylama Oylama Metodu, adayların,onlara oy
verebilecek azınlıkların isteklerinin yanı sıra, seçmenlerin çoğunluğunun görüşlerini de
yansıtmalarını sağlar.Yani negatif kampanyayı azaltır,çünkü adaylar yaklaşımlarını,daha
farklı bir ilk tercihleri olan seçmenleri göz ardı etmeyerek genişletebilir [ctl.ua.edu,2002]
Seçmenlerin oylamalara katılımını artırır: Tercihlerini daha iyi ifade etme şansına
sahip olan seçmenler,zaten oy vermeye daha yatkın olacaklardır. Oylarını harcadıklarını
düşünen veya bir çok aday arasından hangisinin,onların görüşlerini daha iyi temsil ettiğine
karar veremeyen seçmenler,tek bir ve belki de anlamsız karar vermek zorunda
kalmayacaklardır. Bunun karşılığında seçmenlerin oylamalara katılım oranı daha yüksek olur.
Baskın olmayan adaylara da uygun görev verir: Onaylama Oylama Metodu,baskın
olmayan adayların aleyhine değildir.Baskın olmayan adayları destekleyen seçmenler,oylarının
harcanmaması için kendilerine yakın bulmadıkları,ancak güçlü adaylar arasında kötünün iyisi
olarak niteleyebilecekleri adaylara oy vermek zorunda kalabilmektedir.Onaylama Oylama
Metodu’nda
seçmenlerin
güçsüz
adaylara
verdikleri
oylar
bir
kenara
atılmayacaktır.Seçmenlerin her iki adaya da oy vermelerini sağladığı için, seçmenler zayıf
olan adayı,çoğunluk oylama da olduğu gibi, dışlama eğilimi göstermeyeceklerdir.Yani baskın
olmayan adaylar gerçek destekleyicilerinin derecesini yansıtan oylar alabileceklerdir.
Pratiktir: Fikrin kendisi,diğer oylama metotlarının aksine, zaten oldukça basittir ve şu
anda var olan oy makinelerine kolayca uygulanabilir.
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Örnek:
Beden eğitimi sınıfı bir sonraki dönem hangi spor aktivitesini belirlemek için oylama
yapmaya karar verir. Seçenekleri Aerobik, Basketbol, Futbol, Softbol. Kazanan aktivite
Onaylama Oylama Metodu kullanılarak belirlenecektir.
Aşağıdakileri, sınıfın isteklerinin bir özeti olarak varsayalım.
12 öğrenci Aerobik ve Basketbol
5 öğrenci Basketbol, Futbol ve Softbol
10 öğrenci Futbol ve Basketbol
13 öğrenci Softbol ve Basketbol için oy vermiş
Kazanan aktiviteyi belirlemek için aktivitelerin her biri tarafından alınan oyların
sayısını hesaplamalıyız. En çok oy alan aktivite kazanacaktır.
Aerobik 12 adet oy almıştır
Basketbol 40 adet oy almıştır
Futbol 15 oy almış almıştır
Softbol 18 oy almıştır
Onaylama Oylama Metodu kullanılarak basketbol seçilmiştir.
2. sınıflar aynı aktiviteler arasından birini seçmek için oylama yapmaya karar verirler
fakat bu sefer Onaylama Oylama Metodu yerine Borda Hesabı metodunu uygularlar.
Tablo 12. deki tercih listesinin ikinci sınıf öğrencilerinin tercihlerini gösterdiğini
varsayalım
Tablo 12. Tercih Listesi
10

16

14

S

S

F

B

B

B

F

A

S

A

F

A

Kazanan aktiviteyi belirlemek için her aktivitenin Borda Hesabı toplamını bulmalıyız.
Borda Hesabı toplamı en yüksek olan aktivite kazanacaktır. Bu durumda en yüksek puanı alan
softbol tercih edilir.
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Aerobik: 4(0) + 3(0) + 2(16) + 1(24) = 0 + 0 + 32 + 24 = 56
Basketbol: 4(0) + 3(40) + 2(0) + 1(0) = 0 + 120 + 0 + 0 = 120
Futbol: 4(14) + 3(0) + 2(10) + 1(16) = 56 + 0 + 20 + 16 = 92
Softbol: 4(26) + 3(0) + 2(14) + 1(0) = 104 + 0 + 28 + 0 = 132
En yüksek puanı alan softbol tercih edilir
Onaylama Oylama Metodu kullanılsaydı sonuç ne olurdu? (Farz edelim ki sınıfta bir
anket düzenlendi ve tüm öğrenciler ilk iki tercihlerini onayladılar,son iki tercihi
onaylamadılar).
Tablo 13 Tercih Listesi
10

16

14

1.(Onaylanmış)

S

S

F

2.(Onaylanmış)

B

B

B

3.(Onaylanmamış)

F

A

S

4.(Onaylanmamış)

A

F

A

Kazanan aktiviteyi belirlemek için her bir alternatif tarafından alınan oyların sayısını
hesaplamamız gerekir. En çok oy alan aktivite kazanır. Yukarıdaki tabloda koyu harflerle
yazılan aktivitelerin hepsi onaylanmış oy almaktadır ayı zamanda birinci veya ikinci sırada
olmaları durumu etkilememektedir.
Aerobik toplam 0 oy
Basketbol toplam 40 oy
Futbol toplam 14 oy
Softbol toplam 26 oy almıştır.
Onaylama Oylama Metodu’na göre kazanan aktivite Basketbol dur.
Bir başka durumda bütün öğrenciler ilk iki seçeneklerini onaylıyorlar fakat Softbol’u
birinci tercihleri yapan (Sadece Softbol’u onaylayan) öğrenciler hariç (Tablo 14.) Onaylama
Oylama Metodu’na göre sonuç ne olur?
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Tablo 14. Tercih Listesi
10

16

14

1.(Hepsi onaylanmış)

S

S

F

2.(Sadece son kolondaki 14 oy onaylanmış)

B

B

B

3.(Onaylanmamış)

F

A

S

4.(Onaylanmamış)

A

F

A

Yukarıdaki tercih listesine baktığımızda Basketbol’ü 2. tercih olarak seçen 26
öğrencinin bu Onaylama Oylama Metodu tablosunda artık onun için oy vermediğini
görüyoruz.
Aerobik=0
Basketbol= 14
Futbol = 14
Softbol = 10 + 16 = 26 oy almışlardır.
Bu durumda Softbol seçilmiştir.
Yukarıdaki örneklerden de görülebildiği gibi Onaylama Oylama Metodu bazı
açılardan Borda Hesabı metoduna benzerlik gösterir. Her iki metotta bir toplam hesabı içerir
ve kazanan aday veya seçenek en büyük toplama sahip olandır. Fakat tüm prosedür,
Onaylama Oylama Metodu ile daha basittir, ayrıca Onaylama Oylama Metodu adayların veya
seçeneklerin eklendiği veya çıkarıldığı durumlara da mükemmel bir şekilde uyum gösterir.
Onaylama Oylama Metodu kullanılan bir seçimde bir aday eklendiğinde veya çıktığında diğer
adayların veya seçeneklerin puan toplamları değişmez. Eğer adaylar/seçenekler çıkarlarsa
sadece listeden çıkarılır, eğer aday/seçenek eklenirse baştaki aday veya seçeneklerin oy
toplamları aynı kalır ve seçmenler sadece eklenen aday\veya seçenekleri onaylar ya da
onaylamazlar.
Sıralamaya Dayanmayan Oylama yöntemlerinin ne derece adil oldukları ve seçmenin
isteğini ne kadar temsil ettikleri yönünde ciddi kuşkular var. Seçmenlerin sadece hangi adayın
daha fazla seçilmesini istediklerini gösterebildikleri bir oylama değil aynı zamanda adaylar
arasındaki tercih sıralamasını gösterebilecekleri şekilde olmalıdır. Tercihsel sıralama
yapılmazsa adaletsizlikler olabilir. Buna örnek olarak Dodgson’ın üç örneği yani Oylama
paradoksları verilebilir.
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14.5.2. Tercihli Oylama Sistemi
Seçmen önce seçim pusulası üzerinde en çok tercih ettiği aday için 1 rakamını, ikinci
tercihi olan aday için 2 rakamını yazar ve diğer tüm adayları bu yöntemle kağıt üzerinde
sıralar
Oylama sonunda tüm oylar sayılır, bireysel tercihler basit çoğunluk kuralı ile
birleştirilerek grup kararına dönüştürülür:
Tercih (Basit Çoğunluk)

xPy: f(i:xPiy)>f(i:yPix)

Zayıf Tercih

xRy: f(i:xPiy)>f(i:yPix)

Kayıtsızlık

xIy: f(i:xPiy)=f(i:yPix)

Sıralamaya dayanmayan oylama sistemi bir yere ikiden fazla kişinin aday olduğu
durumlar için uygun değildir. Bu durumlarda meydana gelen çekişmelerin sonucunda
genellikle popülerlik derecesi daha düşük olan adayın seçilmesi ile sonuçlanır. Sıralamaya
Dayanmayan oylama sisteminin yerine öyle bir oylama sistemi getirilmelidir ki seçime katılan
kişilerin arzu ettikleri üç veya daha fazla kişiyi seçebilmelerini veya tercih ettiği bir adayı
yerleştirmeyi sağlayabilsin. Böyle bir sistem tercihli oylama sistemi ya da Tercihsel Sıralama
sistemi olarak ifade edilir.
İlk tercihli oylama sistemi Borda tarafından 1770’te geliştirilmiştir. Metot, tek bir
mevki için iki veya daha fazla kişinin çekiştiği durumlarda kullanılmıştır. Seçim
bölgelerindeki seçmenler ve uygun seçim metoduyla ilişkili olarak; tercihli oylama
azınlıkların korunması ve makul seviyedeki çıkarlar üzerine geniş bir temsil sağladığı için
doğru ve güvenilir bir sistem olarak ortaya çıkmıştır.
Bu oylama sistemi, İngiltere’de 30 yıldan daha fazla bir süre parlemento seçimlerinde
kullanılmıştır. Şu anda kilise ve diğer ticari sendika, meslek odaları ve benzeri kuruluşların
yönetim heyetlerinin seçiminde kullanılmaktadır.
Tercihli oylama sistemi pratikte çok kolay uygulanabilir. Genelde seçime katılanlar oy
pusulasındaki adaylar içinden en uygun buldukları adayın isminin karşısına birinci, ikinci
derecede uygun bulduklarının isminin karşısına ikinci şeklinde rakamlar koyar ve tercih hakkı
kadar bu işlemi sürdürür. Seçim tamamlandıktan sonra oylar sayılır. Buradan ferdi
seçeneklerin bir grup veya bir sosyal tercih oluşturmalarında ortaya çıkan problemler de,
münakaşaların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bu münakaşaları ortadan kaldırmak için
1785’te Condorcet oylama paradoksunu ve basit çoğunluk prensibini bulmuştur.
Oylama metodu ferdi tercihlerden grup tercihlerinin elde edilmesi yöntemidir. Bir
oylama metodu aynı zamanda sosyal seçim fonksiyonu olarak adlandırılır. Fakat biz Arrowun
imkânsızlık teoremini seçim fonksiyonuna uygularsak o zaman sosyal refah fonksiyonunu
elde etmiş oluruz. Biz kesin alternatifleri seçim hesabına kattığımızda (kesin ve sonsuz),
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sosyal refah fonksiyonu sosyal seçim fonksiyonuna eşit olmayabilecektir. Fakat sonlu
alternatiflerde sosyal refah fonksiyonu her zaman sosyal seçim fonksiyonuna eşit olacaktır.
Örnek (Tercihsel Sıralama)
50 seçmenin oy kullandığı bir seçimde 3 aday var:
19 seçmen:

aPcPb

16 seçmen:

bPcPa

14 seçmen:

cPbPa

1 seçmen:

cPaPb

Tüm adaylar ayrı ayrı ikili değerlendirilir:
a P b: 20 oy; b P a 30 oy
a P c: 19 oy; c P a 31 oy
b P c: 16 oy; c P b 34 oy
Sonuçta da c P b P a sıralaması elde edilir.
Önceki örnek için sıralamaya dayanmayan sistem kullanılsaydı:
Basit Çoğunluk
19 seçmen: a P c P b
16 seçmen: b P c P a
14 seçmen: c P b P a
1 seçmen: c P a P b
a adayı 19 oy, b adayı 16 oy, c adayı 14+1=15 oy almaktadır. İki Turlu yöntemde;
Mutlak çoğunluk 26 oy: a ve b ikinci tura kalır

14.6. Sosyal Seçim Fonksiyonları
Sosyal seçim fonksiyonu demokrasinin temelidir. Seçim teorisi, grup karar vermenin
önemli bir konusudur. Karar sürecine çok sayıda karar vericinin katılması durumunda ortaya
çıkacak uyuşmazlıkların giderilmesi ve uzlaşmanın sağlanmasında sosyal seçim fonksiyonları
teorik açıdan önemli katkılar sağlamaktadırlar.
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Sosyal seçim fonksiyonu; alternatiflerin mevcut uygun alt kümelerinden oluşan her
sıralanmış çiftine, uygun alt kümelerden boş olmayan alt kümeleri atayan bir düzenleme ve
seçmenlerin tercihlerinin listesi veya göstergesidir.

14.6.1. Condercet Fonksiyonu
Condercet Prensibi: Oylama analizinde Condercet’e göre, bir seçimde çoğunluğun
isteğini belirlemenin tek kesin yolu vardır. Bu; toplumun isteğinin tüm adayların şahsi
değerleriyle tek tek karşılaştırılarak dayandırılması ile oluşur. Diğer tüm adaylara karşı
üstünlük sağlayan bir aday varsa bu aday seçilmelidir.
Condercet prensibini şöyle ifade edebiliriz: Her hangi boş olmayan sonlu alternatifler
kümesi; A için, n seçmenin her biri kendi sıralamalarını yaparlar. Böylece alternatifler
kümesinin sıralanmış çiftleri ve o kümenin profili elde edilmiş olur. Her hangi bir şart ve
alternatifler x, y (x, y Є A)için, f(i: x P y) ifadesi x’i y’ye tercih edenlerin sayısı olsun.
Böylece f(i: x P y) + f(i: y P x) = n olur, (x ≠ y). A kümesinde, basit çoğunlukla galibiyet
ilişkisi şöyle ifade edilir:
Yalnız ve yalnız f(i: x Pi y) > f(i: y Pi x) ise x P y dir.
Eğer aşağıdaki durum gerçekleşirse; x ve y alternatifleri basit çoğunluk kuralına göre
eşittirler.
f(i: x Pi y) = f(y Pi x)
Condercet Prensibi: x (x Є A) adayı, x P y (y Є A \ (x)) olan tüm durumlarda galip
olacaktır.
Condercet prensibi, kısmen doğru muhakeme olasılıklarını kapsayan konular üzerine
kurulmuştur ve çoğunluk arzusu ile oluşan hükmün demokratiklik usulünü somutlaştırır.
Bundan başka çoğunluğun adayı veya alternatifi, olduğu zaman, sabit bir denge oluşturur.
Çünkü; direkt çoğunluk oylamasında ikili olarak diğer bir rakip tarafından yenilemez.
Condercet fonksiyonu şöyledir:
Fc (x) = min f (i: x Pi y) ve adaylar fc değerlerine göre sıralanırlar.
Condorcet Metodunda, seçmenler adayları tercihlerine göre sıralarlar. Her seçmenin,
bir adayı diğerine tercih etmesine bağlı olarak oy sayma prosedürü başlar. Adayların hepsi,
olası bütün kombinasyonlarda ikili olarak eşleştirilir. Eğer bir aday, birebir kıyaslamaların
hepsinde diğer adaylara üstün gelirse o aday kazanır. Eğer durum böyle olmazsa sonuç
alınamaz ve başka bir prosedür uygulanır. Şu anki çoğunluk oylama metodunun aksine,
Condorcet metodu, seçmenlere gerçek tercihlerini yansıtma olanağı tanır.
Condorcet Metodu’nun mantığı, bir örnek ile daha iyi anlaşılabilir. Farz edelim ki A,
B, C, D gibi dört adaydın katıldığı bir seçim var. Her seçmen, adayları tercihlerine göre
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sıralar. Örneğin (B, D, C) B’yi birinci, D’yi ikinci ve C’yi üçüncü olarak sıralamıştır. Son
seçenek zaten anlaşılmaktadır. Seçmenler bütün listeyi doldurmak zorunda değildirler.
Örneğin (D, B) seçmenin A ve C arasında bir tercihi olmadığını gösterir.
Kazananı belirlemek için, en son ikili karşılaştırma matrisi kullanılır. Eğer bir aday,
diğer tüm adaylarla yaptığı birebir karşılaştırmaların her birini kazanırsa o aday kazanan olur.
Örnek
a, b, c ile ifade edilen 3 aday ve 60 seçmen olduğunu düşünelim. 60 Kişi adayları şu
şekilde sıralamış olsun:
23 oy

aPbPc

17 oy

bPcPa

2

oy

bPaPc

10 oy

cPaPb

8

cPbPa

oy

Oy analizi adaylar ikişer ikişer karşılaştırılarak yapılır. (a P b = a adayı b adayından
iyidir).
f(i: a Pi b) = 23 + 10

= 33

f(i: a Pi c) = 23 + 2

= 25

f(i: b Pi c) = 23 + 17 + 2

= 42

f(i: b Pi a) = 17 + 2 + 8

= 27

f(i: c Pi a) = 17 + 10 + 8

= 35

f(i: c Pi b) = 10+ 8

= 18

Bu değerleri bir matris ile gösterir ve fc değerlerini belirlersek;
a

b

c

fc

-

33

25

b

27

42

c

35

a

18

25
27
18
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Her adayın satırındaki en küçük değer seçilir, daha sonra bu değerler büyükten küçüğe
sıralanır; böylece Condorcet fonksiyonuna göre sıralama belirlenmiş olur. Condercet’e
fonksiyonuna göre sosyal tercih sıralaması b P a P c şeklindedir. Çünkü; fc(b)>fc(a)>fc(c) dir.
Condercet fonksiyonu tekdüze, homojen ve sadedir. Açıkça sonucu belirleyici, ortak bir
karardır, her seçmen eşittir ve tek bir karar verirler.

14.6.2. Borda Metodu
Borda Hesabında her aday (veya alternatif) alınan son sıra oyları için 1 puan, son
sıradan bir öncesi için 2 puan alır ve artarak ilk sıra oyları için N puan alana kadar bu şekilde
devam eder (N aday veya alternatiflerin sayısıdır). En çok puan toplamına sahip aday kazanır.
4 adaylı bir seçimde her 4. sıra oyu 1 puan değerinde, 3. sıra oyları 2 puan değerinde, 2. sıra
oyları 3 puan değerinde ve 1. sıra oyları 4 puan değerindedir.
Borda fonksiyonu: fB(x) = ∑ f(i: x Pi y); y Є A
Borda Hesabı metodu ya da bir takım versiyonları genellikle spor takımlarının veya
akademik enstitüleri değerlendiren anketlerde kullanılır. (Saari,1994.)
Örnek
Bir kasabanın belediye başkanı Borda Hesabı metodu kullanılarak yapılacak bir
oylama ile belirlenecektir. 4 aday vardır (Pelin, Rauf, Sinem ve Taylan). 500 kayıtlı seçmen
oy pusulalarını dolduruyor ve sonuçlar aşağıdaki tercih listesinde özetlenmiştir (Tablo 15).
Tablo 15. Tercih Listesi
Verilen Oyların Sayısı
Sıra

130 120 100 150

1.

P

T

T

S

2.

R

R

R

R

3.

S

S

P

P

4.

T

P

S

T

Borda Hesabı metodu kullanılarak yapılan seçimin galibini belirlemek için gereken
hesaplamaları yapmanın çeşitli yolları vardır. En uygun yol bir hesaplama şablonu çıkarmak
ve tercih listesinden uygun sayıları alarak bu şablona yerleştirmektir.
Örneğin yukarıdaki seçim için hazırlanan hesaplama şablonu aşağıdaki gibidir.
Tablo 15. Borda Metodu için hesaplama şablonu
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Pelin: 4(130) + 3(0) + 2(250) + 1(120) =1140
Rauf: 4(0 ) + 3(500) + 2(0) + 1(0) =1500
Sinem:

4(150) + 3(0) + 2(250) + 1(100) =1200

Taylan:

4(220) + 3(0) + 2(0) + 1(280) =1160

Bu teknik uygulanırken ilk aşamada seçimdeki adayların sayısına dayanarak
hesaplama şablonunun hazırlanmasıdır.Ardından boşluklar doldurulur ve son olarak
hesaplamalar yapılır. Hesaplamalara göre seçimin galibi 1500 puanla Rauf’tur. Borda Hesabı
metodu tercih listesindeki tüm tercih bilgilerini kullanır. Çoğunluk metodu
kullanılırken,tercih listesindeki bilgilerden sadece ilk sıra oyları göz önüne alınır. Bu durum
Borda Hesabı metodunun bir üstünlüğüdür. Borda Hesabı Metodu, Condorcet Kaybedenini
asla seçmez. İlgisiz Alternatiflerden Bağımsızlık kriterini karşılamaz. Nurminin hiyerarşisinde
3. seviyede yer alır.

14.6.3. Nanson Fonksiyonu:
Nanson fonksiyonu Borda eleme prosedürüdür. Her aşamada ardışık olarak en düşük
Borda skoruna sahip olan tüm adaylar; tüm adaylar eşit Borda skoruna sahip olmadıkça;
elenirler. Proses daha fazla aday elenemeyene kadar devam eder. Kalanlar seçim setini
oluştururlar. Borda hesaplama fonksiyonunun tanımında hareketle; diğer her adayı geçen veya
onlarla eşit olan aday elenemez. Nanson, ayrıca diğer herhangi bir adaya karşı çoğunluk
sahibi aday varsa onun seçilmesi gerektiğini de ifade eder; ki bu Condercet fonksiyonudur.
Nanson fonksiyonu şöyle ifade edebiliriz;
Aj = A ve her j ≥ 1 olsun;
Aj+1 = Aj \ (x∈ Aj: fB(x) ≤ fB(y) tüm y∈ Aj için ve fB(x) < fB(y) bazı y∈ Aj için)
fB(x) = ∑ f(i: x Pi y) Borda skorunu gösterir
böylece;

fN(x) = lim Aj yenen adaydır.
j→∞

Örnek
2 oy: a P b P c P d P e
2 oy: d P b P e P c P a
2 oy: c P a P d P e P b
2 oy: e P d P a P c P b
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1 oy: b P c P e P a P d
A1 = A= (a,b,c,d,e)
Borda skorları:
BBBBBEn

düşük Borda skoruna sahip adaylardan oluşan {b,e}kümesi elenecektir. Kalan
adayların oluşturduğu yeni küme ve tercih sıraları aşağıdadır;
A2 = A1 \ {b,e} = {a,c,d}
2 oy: a P c P d
2 oy: d P c P a
2 oy: c P a P d
2 oy: d P a P c
1 oy: c P a P d
Bu yeni tercih sıralamasına göre Borda skorları;
fB(a) = 2 * 2 + 1 * 5 + 0 * 2 = 9
fB(c) = 2 * 3 + 1 * 4 + 0 * 2 = 10
fB(d) = 2 * 4 + 1 * 0 + 0 * 5 = 8
En düşük Borda skoruna sahip d adayı elenir, kalan adayların yeni kümesi ve tercih
sıralamaları aşağıdaki gibidir;
A3 = A2 \ {d} = { a,c}
2 oy: a P c
2 oy: c P a
2 oy: c P a
2 oy: a P c
1 oy: c P a
Borda skorları;
fB(a) = 1 * 4 + 0 * 5 = 4
fB(c) = 1 * 5 + 0 * 4 = 5
422

en düşük Borda skoruna sahip olan a adayı elenir. Kalan adayların yeni kümesi;
A4 = A3 \ {c} = {c}
Elenecek başka aday olmadığından; c adayı birincidir ve sosyal seçim sıralaması c P a
P d P b I e şeklindedir. b Adayı ve e adayı arasında fark yoktur.

14.7. İdeal Seçim Metodu Kriterleri
Seçim Metodu bir oylama sürecidir ve aynı zamanda kazananı belirlemek için
konulmuş matematiksel bir kurallar setidir. En iyi seçim metodu, seçmene, tercih ettikleri
liderleri seçmede maksimum şansı verirken, stratejik oy verme ihtiyacını da minimuma indirir
(Kötünün iyisine oy verme durumu).(condorcet.org, 2000). Kenneth J.Arrow’un teorisi
mükemmel seçim sisteminin var olmadığı fikrini savunur. Bu teoride Arrow ideal seçim
sisteminin karşılaması gerektiğini düşündüğü bir takım kriterler olduğunu belirtmiş ve hiçbir
sistemin bu kriterlerin hepsini aynı anda karşılayamayacağını kanıtlamıştır. Fakat ideal seçim
metodu kriterlerinin çoğunu karşılayan bir sistem oldukça yeterli olabilir. Bir oylama
metodunun seçiminin, öznel sebeplere dayandırılmaması gerektiğinin yanı sıra, belli bir
sosyal, politik veya ideolojik programın gelişimine de dayandırılmamalıdır. Bunun yerine
objektif, teknik kriterler esas alınmalıdır.
Baskınlık Kriteri
Oyların çoğunluğunu alan aday kazanandır (ctl.ua.edu). Yani, A adayı 51 oyla birinci
sırada tercih edilmişse B adayı 40 kez birinci sırada tercih edilmiş ve C adayı 9 oyda birinci
sırada tercih edilmişse ve fakat B adayının seçimi kazandığı açıklandığında bir çok insan bu
durumun adil olmadığını düşünecektir. Bu sonuç çoğunluk kriterini ihlal etmiş olur.
Condorcet Kriteri
Marquis de Condorcet: Condorcet kriteri adını bir onsekizinci yüzyıl matematikçisi,
filozofu ve siyasyi düşünürü olan Marquis de Concorcet’ten almıştır. Condorcet ilk önce
adaylar arasında bire bir karşılaştırmaların sonuçlarına dayalı bir seçim prosedürü önermiştir.
Bire bir karşılaştırmalar, sadece iki aday arasında yapılır. Örneğin eğer 4 aday varsa, A, B, C,
D o zaman 6 olası bire bir karşılaştırma söz konusudur: A ile B, A ile C, A ile D, B ile C, B
ile D, C ile D.
Bire bir kıyaslamalarda, diğer tüm adaylara karşı kazanan aday seçimi kazanır. Mesela
A, B, C ve D adaylarının küçük bir kasabadaki belediye başkanı seçimlerine katıldığını
varsayalım. 20 adet kayıtlı seçmen vardır yerel gazete her bir 20 seçmen üzerinde bir seçim
öncesi anketi yapmıştır. Anket seçmenlere C adayı ile diğer her bir aday arasındaki ikili
karşılaştırmalarda kimi tercih edeceklerini sormaktadır. Sonuçlara göre,
11 seçmen C’yi A’ya tercih etmiş
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11 seçmen C’yi B’ye tercih etmiş
17 seçmen C’yi D’ye tercih etmiş
yani birebir karşılaştırmalarda aday C diğer tüm adaylara üstünlük sağlamıştır. Bu
durumda C adayı seçimi kazanan aday olarak açıklanmazsa, seçim adaletsiz gözükmez mi?
Gerçek oylar açıklandığında, A adayı 9 adet birinci sırada oy almış, B adayı hiç birinci sırada
oy almamış, C adayı 8 adet birinci sırada oy almış ve D adayı 3 adet birinci sırada oy almıştır.
Eğer şimdi C adayı seçimi kazanmazsa bu Condorcet Kriterinin ihlali olur.
Monotonicity Kriteri
Bir seçim yapıldıysa ve kazanan açıklandıysa kazanan aday, yapılacak yeni bir
oylamada tüm tercih değişiklikleri kendi lehinde olduğu sürece, kazanan yine o aday
olmalıdır. (ctl.ua). Üç öğrenci Ali, Bülent ve Kadir sınıf başkanlığı için yarışıyorlar. Sınıf
turlar halinde oy kullanıyor. İlk turda en az oy alan aday elenecek, ve geri kalan iki aday
arasında yeni bir oylama yapılacaktır. Finalde en çok oy alan aday seçimi kazanacak. İlk turda
Ali 11 oy Bülent 8 ve Kadir 10 adet ilk sırada oy alıyor. Bülent ilk turda en az oy alan aday
olduğu için eleniyor. Son turda Ali 11, Kadir 18 adet oy alıyor ve Kadir seçimi kazanıyor.
Ancak seçim başkanı pusulaların, resmi sonuçlar açıklanmadan, komite tarafından yok
edildiğini ortaya çıkarıyor ve seçimin tekrarlanması gerekiyor. Tekrarlanan seçimin ilk
turunda herkes ilk seçimin ilk turunda olduğu gibi oy veriyor, Ali yerine Kadir’e oy veren 4
kişi dışında. Sonuç olarak Ali 7 adet, Bülent 8 adet ve Kadir 14 tane ilk sıra oy alıyorlar, ve
bu yüzden ilk oylamada Bülent yerine Ali eleniyor. Buna göre tekrar edilen seçimin son turu
Bülent ve Kadir arasında yapılıyor. Ancak ikinci seçimin ilk turunda Ali’ye oy veren 7
öğrenci Bülent’i Kadir’e tercih ediyor. Bu durum Bülent’e 15, Kadir’e 14 oy getiriyor.
Seçmenlerin tercihlerindeki tek değişiklik Ali yerine Kadir’e (ilk seçimde kazanana) giden 4
oy olmasına rağmen Bülent, tekrar edilen seçimin galibidir. Bu örnek monotonicity kriterinin
ihlalini gösterir.
Geçişkenlik Kriteri
Eğer toplumda herkes A'yı B'ye ve B'yi de C' ye tercih ediyorsa, tercih mekanizması
A'yı C'ye tercih etmelidir. Yani, toplumsal tercih, A>B ve B>C ise, A>C der. f fonksiyonuna
göre x seçeneğinden, y seçeneği de z'den önce sıralanıyorsa, gene f fonksiyonuna göre x
seçeneği z'den önce sıralanmalıdır.
İlgisiz Alternatiflerden Bağımsızlık Kriteri
Eğer bir seçim yapıldıysa ve bir galip açıklandıysa, bu kazanan aday, bir veya birden
çok kaybeden adayın seçimi terk etmesi halinde yapılacak herhangi bir tekrar hesaplamada,
galibiyetini korumalıdır. (Vickrey,1960) Eğer toplumsal tercih A, B, C, D adaylarından B yi
seçiyorsa, D'yi veya C ve D'yi adaylar arasından çıkardığımızda yine B'yi seçmeli.
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Bir kasabada en iyi pasta yarışması düzenlenmektedir.Son turda geriye 3 aday
kalıyor.Bu turda tüm kulüp üyeleri 3 pastayı sıraya koyarak değerlendiriyor. Her ilk tercih
oyu 3 puan değerinde, her ikinci tercih oyu 2 puan değerinde ve her üçüncü tercih oyu 1 puan
değerindedir. Aşağıda sonuçların bir özeti sunulmaktadır:
27 üye Ali’in pastasını 1., Ece’in pastasını 2., Pelin’inkini 3. olarak sıralamış.
24 üye Pelin’in pastasını 1., Ece’nin pastasını 2., Ali’nin pastasını 3. olarak sıralamış.
2 üye Ece’yi 1., Pelin’i 2. Ali’i 3. olarak sıralamış.
Yukarıdaki kurallara göre Ali’nin pastası 27 tane ilk tercih oyu alıyor ve her biri 3
puan değerinde, (27*3=81 puan) ve 26 tane 3. sıra oyu alıyor(26 puan) ve toplamda 107 puan
alıyor.Ece’nin pastası 2 tane ilk sıra oyu alıyor(2*3=6 puan) ve 51 tane 2. sıra oyu alıyor (102
puan) ve toplamda 108 puan almış oluyor. Pelin’in pastası 24 tane ilk sıra oyu(72 puan), iki
adet 2. sıra oyu(4 puan) ve 27 tane 3. sıra oyu alıyor(27 puan) ve toplamda 103 puan alıyor.
Yani Ece in pastası 108 puanla ilk sırada, Ali’nin pastası 107 puanla ikinci sırada ve Pelin 103
puanla 3. sırada yer alıyor. Sonuçlar açıklanmadan önce 3. sırada olmayı kendine
yediremeyen Pelin pastasının yarışmadan çıkarılmasını istiyor. Bunun üzerine tekrar oylar
hesaplanıyor(her ilk sıra oyu 2 puan,her ikinci sıra oyu için 1 puan olacak şekilde) Pelin
çıktıktan sonra sıralama şu şekilde oluyor:
27 üye Ali’nin pastasını 1. Ece’ninkini 2.,Pelin inkini 3.
24 üye Pelin’in kini 1., Eceninkini 2. 1. ve Ali’ninkini 3. 2.
2 üye Eceninkini 1.,Pelininkini 2., Ali’inkini 3. 2.
Yeni sonuçlara göre Ali’nin pastası 27 tane ilk sıra oyu alıyor (27*2=54 puan), 26 tane
ikinci sıra oyu alıyor (26 puan) toplamda 80 puan alıyor. Ece 26 tane ilk sıra oyu ile 52 puan
ve 27 tane ikinci sıra oyu ile 27 puan alıyor toplanda 79 puan alıyor. Bu durumda Ali 80
puanla ilk sırayı, Ece ise 79 puanla ikinci sırayı alıyor. Kaybeden bir aday çıktığı için (Pelin),
kazanan Ece den Ali’ye dönüşmüş oluyor. Bu durum ilgisiz alternatiflerden bağımsızlık
kriterine aykırıdır.
Tutarlılık Kriteri
Seçmen rast gele iki gruba ayrılırsa ve her grupta yapılan ayrı seçimlerde aynı aday
seçiliyorsa, seçmenlerin tümünü kapsayan bir oylamada da aynı aday seçilir.Bu durum
oylama sistemindeki tutarlılık özelliğini gösterir. Eğer bir oylama sistemi kalıcılığı
desteklemiyorsa stratejik olarak ayarlanmış seçim bölgeleri tarafından ele geçirilebilir.
Tarafsızlık Kriteri
Bir seçim sistemi hiçbir alternatifin lehine değilse tarafsız bir sistemdir. Oylama
sistemlerinin tarafsız olması gerektiği açık olsa da bazıları devletin kalıcılığını sağlamak için
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özellikle taraflı olarak geliştirilmiştir. Aslında rast, gele bir seçime yer vermeyen beraberlik
kurallarına sahip olan bir çok sistem, tarafsızlık kriterini ihlal eder.
Pareto Optimalliği Kriteri
Eğer toplumdaki herkes x seçeneğini y seçeneğine yeğliyorsa, f fonksiyonunun
sonucuna göre de x seçeneği y seçeneğinden önce sıralanır. Arrow'un bu kriterine göre, eğer
toplumda herkes A'yi B'ye tercih ediyorsa, toplumu temsil eden bir tercih mekanizması A'yi
B'ye tercih etmeli. Yani toplumsal tercih A>B der. Bir sistem Pareto Optimal ise her seçmen
A alternatifini B alternatifine tercih ediyorsa, B alternatifi seçilmez. Bu kriter monotoicity
kriteriyle benzerlik gösterir. Hem Pareto Optimumluğu hem de monotonicity grup karar
verme sürecinin kolektif akla yatkınlığı ile ilgilidir. Bir kimse sadece kendi tercihlerine
dayanarak bir karar verecekse, bu kimse A’yı tercih ediyorsa B’yi seçmez. Mantıklı bir birey
B dışında bir alternatifi (A’yı veya A’ya tercih ettiği başka bir alternatifi) seçer. Bu kimse
A’yı seçtiyse, sonradan aldığı haberlere göre A’nın düşünüldüğünden daha iyi ve B’nin
düşünüldüğünden daha kötü olduğunu öğrenirse, seçimini B’ye çevirmez. Rasyonel (mantıklı)
bir birey A seçimine sadık kalır. Bir çok karar verici bir grup kararı alacağı zaman, bireysel
karar verme sürecinde takip edilen kararları,grup karar verme sürecine uygulayabilir. Buna
göre eğer her karar verici A’yı B’ye tercih ediyorsa grubun B’yi seçmesi mantıksız olur. Aynı
şekilde grup A’yı seçtiyse ve sonradan A’nınn düşünüldüğünden daha iyi ve B’nin
düşünüldüğünden daha kötü olduğu öğrenilirse grup kararını değiştirmemelidir. Yani Pareto
Optimalliği ve Monotonicity ile bireysel olarak mantıklı olan, kolektif olarak mantıklı olana
kolayca uygulanabilir.
Manipulasyon Destekleme Eğilimi
Bazen seçmenler en çok tercih ettikleri fakat kazanma şansı az olan alternatiflere oy
vermek yerine, oylarını harcamamış olmak için ikinci bir seçeneğe oy verirler. Seçmenler
bunun gibi dürüst olmayan oy pusulaları doldurduklarında seçime stratejik veya manipulatif
olarak katılmış olurlar. En az üç olası sonucu olan oylama sistemlerinin manipule edilebilir
olduğu kanıtlanmıştır. Fakat bazı oylama sistemleri manipulasyona diğerlerinden daha çok
olanak sağlar ve bazı sistemlerde stratejik oylamanın getirdiği, hiç değilse kötünün iyisini
seçme avantajı, diğerlerinden daha sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca bazı sistemlerde
seçmenlerin avantajlı stratejiler geliştirmeleri diğerlerine göre daha kolaydır. Bir çok sosyal
seçim teoricisi oylama sistemlerinin değerlendirilmesinde manipulasyonu destekleme eğilimi
kriterinin önemli bir kriter olduğunu savunmuşlardır.
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Uygulamalar
Beden eğitimi sınıfı bir sonraki dönem hangi spor aktivitesini belirlemek için oylama
yapmaya karar verir. Seçenekleri Aerobik, Basketbol, Futbol, Softbol.
Kazanan aktivite Onaylama Oylama Metodu kullanılarak belirlenecektir.
Aşağıdakileri, sınıfın isteklerinin bir özeti olarak varsayalım.
12 öğrenci Aerobik ve Basketbol
5 öğrenci Basketbol, Futbol ve Softbol
10 öğrenci Futbol ve Basketbol
13 öğrenci Softbol ve Basketbol için oy vermiş
Kazanan aktiviteyi belirlemek için aktivitelerin her biri tarafından alınan oyların
sayısını hesaplamalıyız. En çok oy alan aktivite kazanacaktır.
Aerobik 12 adet oy almıştır
Basketbol 40 adet oy almıştır
Futbol 15 oy almış almıştır
Softbol 18 oy almıştır
Onaylama Oylama Metodu kullanılarak basketbol seçilmiştir.
2. sınıflar aynı aktiviteler arasından birini seçmek için oylama yapmaya karar verirler
fakat bu sefer Onaylama Oylama Metodu yerine Borda Hesabı metodunu uygularlar.
Tablo 12. deki tercih listesinin ikinci sınıf öğrencilerinin tercihlerini gösterdiğini
varsayalım
Tablo 16. Tercih Listesi
10

16

14

S

S

F

B

B

B

F

A

S

A

F

A
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Kazanan aktiviteyi belirlemek için her aktivitenin Borda Hesabı toplamını bulmalıyız.
Borda Hesabı toplamı en yüksek olan aktivite kazanacaktır. Bu durumda en yüksek puanı alan
softbol tercih edilir.
Aerobik: 4(0) + 3(0) + 2(16) + 1(24) = 0 + 0 + 32 + 24 = 56
Basketbol: 4(0) + 3(40) + 2(0) + 1(0) = 0 + 120 + 0 + 0 = 120
Futbol: 4(14) + 3(0) + 2(10) + 1(16) = 56 + 0 + 20 + 16 = 92
Softbol: 4(26) + 3(0) + 2(14) + 1(0) = 104 + 0 + 28 + 0 = 132
En yüksek puanı alan softbol tercih edilir
Onaylama Oylama Metodu kullanılsaydı sonuç ne olurdu? (Farz edelim ki sınıfta bir
anket düzenlendi ve tüm öğrenciler ilk iki tercihlerini onayladılar,son iki tercihi
onaylamadılar).
Tablo 17 Tercih Listesi
10

16

14

1.(Onaylanmış)

S

S

F

2.(Onaylanmış)

B

B

B

3.(Onaylanmamış) F

A

S

4.(Onaylanmamış) A

F

A

Kazanan aktiviteyi belirlemek için her bir alternatif tarafından alınan oyların sayısını
hesaplamamız gerekir. En çok oy alan aktivite kazanır. Yukarıdaki tabloda koyu harflerle
yazılan aktivitelerin hepsi onaylanmış oy almaktadır ayı zamanda birinci veya ikinci sırada
olmaları durumu etkilememektedir.
Aerobik toplam 0 oy
Basketbol toplam 40 oy
Futbol toplam 14 oy
Softbol toplam 26 oy almıştır.
Onaylama Oylama Metodu’na göre kazanan aktivite Basketbol dur.
Bir başka durumda bütün öğrenciler ilk iki seçeneklerini onaylıyorlar fakat Softbol’u
birinci tercihleri yapan (Sadece Softbol’u onaylayan) öğrenciler hariç (Tablo 14.) Onaylama
Oylama Metodu’na göre sonuç ne olur?
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Tablo 18. Tercih Listesi
10

16

14

S

S

F

2.(Sadece son kolondaki 14 oy onaylanmış) B

B

B

3.(Onaylanmamış)

F

A

S

4.(Onaylanmamış)

A

F

A

1.(Hepsi onaylanmış)

Yukarıdaki tercih listesine baktığımızda Basketbol’ü 2. tercih olarak seçen 26
öğrencinin bu Onaylama Oylama Metodu tablosunda artık onun için oy vermediğini
görüyoruz.
Aerobik=0
Basketbol= 14
Futbol = 14
Softbol = 10 + 16 = 26 oy almışlardır.
Bu durumda Softbol seçilmiştir.
Yukarıdaki örneklerden de görülebildiği gibi Onaylama Oylama Metodu bazı
açılardan Borda Hesabı metoduna benzerlik gösterir. Her iki metotta bir toplam hesabı içerir
ve kazanan aday veya seçenek en büyük toplama sahip olandır. Fakat tüm prosedür,
Onaylama Oylama Metodu ile daha basittir, ayrıca Onaylama Oylama Metodu adayların veya
seçeneklerin eklendiği veya çıkarıldığı durumlara da mükemmel bir şekilde uyum gösterir.
Onaylama Oylama Metodu kullanılan bir seçimde bir aday eklendiğinde veya çıktığında diğer
adayların veya seçeneklerin puan toplamları değişmez. Eğer adaylar/seçenekler çıkarlarsa
sadece listeden çıkarılır, eğer aday/seçenek eklenirse baştaki aday veya seçeneklerin oy
toplamları aynı kalır ve seçmenler sadece eklenen aday\veya seçenekleri onaylar ya da
onaylamazlar.
Sıralamaya Dayanmayan Oylama yöntemlerinin ne derece adil oldukları ve seçmenin
isteğini ne kadar temsil ettikleri yönünde ciddi kuşkular var. Seçmenlerin sadece hangi adayın
daha fazla seçilmesini istediklerini gösterebildikleri bir oylama değil aynı zamanda adaylar
arasındaki tercih sıralamasını gösterebilecekleri şekilde olmalıdır. Tercihsel sıralama
yapılmazsa adaletsizlikler olabilir. Buna örnek olarak Dodgson’ın üç örneği yani Oylama
paradoksları verilebilir.
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Uygulama Soruları
1. Bir seçim bölgesinde 200 seçmen 5 sandalye için oy veriyor. Dört partinin
listelerinin aldığı oylar: Aşağıdaki gibidir.
A 86
B 56
C 38
D 20
a)

En yüksek ortalama yöntemi

b)

En büyük kalan yöntemi

Yöntemlerine göre sandalye dağılımını belirleyiniz?

2. Oylama Paradoksu nedir? Gerçek hayattan bir örnek üzerinde bu paradoksun
nasıl oluştuğunu açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Seçim teorisi, grup karar vermenin önemli bir konusu olduğu ve karar sürecine çok
sayıda karar vericinin katılması durumunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkların giderilmesi ve
uzlaşmanın sağlanmasında sosyal seçim fonksiyonları teorik açıdan önemli katkılar
sağladıkları anlaşılmıştır. Bu derste sosyal seçim teorisi ve seçim sistemlerinin temelleri ve
hesaplama biçimlerini örnekleriyle gözden geçirmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1.

Sosyal Seçim Fonksiyonu nedir?

2.

Borda sosyal seçim fonksiyonun temelinde hangi düşünce yer alır?

3.

Çoğunluk Yöntemi Oy Çokluğu yöntemleri arasında ne fark vardır?

4.

Oylama paradoksu nedir?

5.

İlgisiz Alternatiflerden Bağımsızlık Kriteri neyi ifade eder

6.

Sosyal seçim fonksiyonlarının birbirlerine göre temel farkları nelerdir?

7.

Tercihsel Sıralama ile Tercihli Oylama Sistemi arasında ne farklar vardır?

8.

Sendika seçimleri nasıl yapılmaktadır araştırınız.

9.

Sıralamaya dayanmayan oylamanın dezavantajları nelerdir?

10.

Türkiyedeki cumhurbaşkanlığı seçimi hangi oylama sitemine uymaktadır?

11.

Fransanın cumhurbaşkanlığı seçimi hangi oylama sitemine uymaktadır?
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