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viiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 

Taşıdığı önem nedeniyle karar verme olgusu zaman içinde pek çok insanın ilgisini 
çekmiştir. İlginin temel nedeni karar vermenin doğasından kaynaklanmaktadır. Karma-
şıklık ve öngörü zorluğu; ilahiyat, sosyoloji, felsefe, psikoloji, matematik-istatistik gibi 
değişik alanları, karar verme olgusunu kendi bakış açılarından ele alıp incelemeye ve ir-
delemeye yöneltmiştir.

Geçmişten günümüze karar vermede sezgisel ya da akılcı yaklaşımlardan yararlanıl-
mıştır. Bu yapılırken karar vericiye en etkin ve anlamlı kararı verme süreci de pek çok 
bilim dalını bir araya getirmektedir.

Tüm yöneticiler birer karar verici olduklarından, karar verme işletme yönetiminin de 
temelini oluşturmaktadır. 

Karar vermeyi işletme yönetimi bağlamında ele alan bu kitap Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim sistemi öğrencileri için hazırlanmıştır. 8 ünitesinin konularını karar verme 
süreci, karar verme yaklaşımları, Bayes teoremi ve çok kriterli karar verme yaklaşımları 
oluşturmaktadır.

Kitabın Kararın Temelleri adlı 1. Ünitesinde karar, karar problemi, karar süreci gibi te-
mel kavramlar tanıtıldıktan sonra karar verme ve karar verme yaklaşımları ele alınmıştır. 

2. ünitede belirsizlik ve risk ortamlarının tanıtımını, bu ortamlarda yararlanılan karar 
verme yaklaşımlarından yaygın kabul görmüş olanlarının ele alınıp incelenmesi izlemiştir.

Karar Ağacı ve Ek Bilgi ile Karar Verme adlı 3. Ünitede, karar ağacı elemanlarının tanı-
tımı sonrasında bunların karar verme sürecinde kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca Bayes 
teoremi ele alınıp ek bilgi ve tam bilgi kavramlarına da değinilmiştir. 

Kitabın 4. Ünitesinden itibaren çok kriterli karar verme teknik ve yöntemlerinin başlı-
caları incelenmiştir. Bu bağlamda 4. Ünite kapsamında AHP tekniğinin ayrıntıları örnek-
lerle aktarılmıştır.

5. Ünitede ağ yapısının tanımlanması sonrası, ANP’de yararlanılan matris yapıları 
açıklanmış ve tekniğin çözüm aşamaları sıralanıp uygulama örnekleri ile pekiştirilmiştir.

6. ünite ise TOPSIS adıyla tanınan çok kriterli karar verme yaklaşımına ayrılmıştır. 
TOPSIS’in çözüm adımları teorik olarak verildikten sonra işletme uygulamaları yardımıy-
la bu adımlar örneklenmiştir. 

7. ünitede ELECTRE’nin özellikleri ve temel kavramları verilip, farklı ELECTRE ver-
siyonları tanıtılmış ve bunlar arasından ELECTRE I’e ilişkin işlem adımları açıklanmıştır. 

8. ünite VIKOR’a ayrılmıştır. VIKOR tekniğine ilişkin bilgiler, önceki ünitelerde oldu-
ğu gibi, önce teorik adımlar sonra uygulama örnekleri formatında sunulmuştur.

Kitabın, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okurlarına faydalı olmasını diler, elini-
ze ulaşana değin emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.

  Editör
    Prof.Dr. Hasan DURUCASU



w

1
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Karar ve karar verme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
İşletmelerde karar verme sürecinin önemini açıklayabilecek,
İşletmelerde karar türlerini sını�andırabilecek,
İşletmelerde karar verme yaklaşımlarını açıklayabilecek,
Karar vermede kullanılan nitel tekniklerin özelliklerini sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
İnsanlar özel yaşamlarında da iş yaşamlarında da sürekli olarak çeşitli kararlar vermek 
durumundadırlar. Sabah kaçta uyanacağımıza, okula ya da işe gidip gitmeyeceğimize, ne 
giyeceğimize, ulaşım için hangi aracı kullanacağımıza ilişkin kararlar, belki de farkında 
bile olmadan verdiğimiz kararlara örnektir. Örneklediğimiz bu türden kararlar basit ya-
pıda kararlar olup, ayrıntılı değerlendirme ve analize ihtiyaç duyulmadan hızlıca ve ko-
laylıkla verilebilir. Bu kolaylık, karar vermek için ihtiyaç duyulan tüm bilgiye ya da karar 
durumuyla ilgili yeterli tecrübeye sahip olmaktan kaynaklanır. Bu nedenle bu tür kararlar 
için uzun uzun düşünmeye ve karmaşık işlemler uygulamaya ihtiyaç duyulmayacak, yar-
gılama ve tecrübe karar vermek için yeterli olacaktır. Bunun yanında sahip olmak istedi-
ğimiz meslek, gitmek istediğimiz üniversite, başvuru yapacağımız işyeri, satın alacağımız 
ev kararı, daha karmaşık yapıda karar örnekleridir ve üzerinde daha ciddi düşünmeyi 
gerektirir. Verilen son örneklerde olduğu gibi bireysel yaşamımızda hayatımızı şekillendi-
recek olan kararlarda, karara etki eden tüm faktörlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve ana-
liz edilmesi gerekir. Bireysel yaşamda olduğu gibi işletmelerde de kuruluş aşamasından 
başlanarak her aşamada pek çok kararın verilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile işletmelerde 
gerçekleştirilen herşey verilen kararların bir sonucudur. Bu kararlar farklı düzeylerde ve 
farklı önem derecelerinde olabilir. 

Örneklediğimiz bireysel kararlarda, doğru kararın verilmesi bireyin yaşamını olumlu 
yönde etkileyecektir. Bu dersin kapsamında ele alınacak karar verme durumu ise işletme 
kararlarına yönelik olup, doğru kararların verilmesi işletmelerin amaçlarına ulaşmala-
rında ve dolayısıyla varlıklarını ve yaşamlarını başarılı bir biçimde sürdürebilmelerinde 
etkili olacaktır. 

İşletmelerin sağlıklı karar verebilmek amacıyla yararlanabilecekleri nicel karar teknik-
lerinden bir bölümü kitabın izleyen ünitelerinde incelenmiştir. Söz konusu tekniklere geç-
meden önce genel olarak karar vermeye ilişkin temel kavram ve özellikler ise ilk ünitenin 
konularını oluşturmaktadır. Son olarak karar vermede yararlanılan nitel tekniklerden bir 
kısmı hakkında kısa bilgilere de yine bu ilk ünitede yer verilmiştir.

KARAR VE KARAR VERME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Yaşamın her alanında ve her aşamasında karşılaşılan karar verme durumu ya bir fırsatı 
değerlendirme ya karşılaşılan bir sorunu ortadan kaldırma ya da süregelen bir durumu 
iyileştirme ihtiyacı ile ortaya çıkar. Örneğin; herhangi biri, tasarruf ettiği paranın en iyi 
getiriyi sağlaması amacıyla, hangi yatırım biçimini benimsemesi gerektiğine karar ver-

Kararın Temelleri
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mek isteyebilir. Bu, daha fazla kazanç elde etme fırsatını değerlendirme isteği ile ortaya 
çıkan karar verme durumudur. Kişi, tasarru�arını gayrimenkul alarak, hisse senedi ya 
da benzer araçları satın alarak, altın ya da döviz alarak değerlendirme seçeneklerine sa-
hiptir. İşletmeler açısından örneklemek gerekirse, tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve 
o yıl beklenenin çok üstünde kâr elde etmiş olan bir işletme, bu kârı işletmeyi büyütme 
fırsatı olarak görebilir ve büyümeyi sağlamak amacıyla kâr fazlasını nasıl değerlendirmesi 
gerektiği konusunda karar verme durumunda kalabilir. İşletmenin, kâr fazlasını bilişim 
sektörü, iletişim sektörü gibi farklı sektörlere yatırım yaparak ya da aynı sektörde kalıp 
pazar payını arttırarak değerlendirmesi mümkündür. Üretimde kullanılan bir makinenin 
ciddi derecede arızalanması ise işletme açısından giderilmesi gereken bir sorundur. Böyle 
bir durumda makinenin tamir edilmesi, yeni bir makine alınması ya da yeni bir makine 
kiralanması gibi seçeneklerden biri uygulanabilir. Bu da karşılaşılan bir sorunu ortadan 
kaldırma ihtiyacına yönelik karar verme durumuna örnektir. Süregelen bir durumu iyi-
leştirme ihtiyacı ile ortaya çıkan karar verme durumuna örnek olarak da, ham madde-
nin temininde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar verilebilir. Bu 
amaçla ham maddenin temin edildiği işletme değiştirilebilir ya da aynı işlevi yerine geti-
recek farklı bir ham madde alımı yoluna gidilebilir. Çözüm olarak ham maddeyi farklı bir 
işletmeden alma seçeneği seçilirse bu kez yeni işletmenin hangisi olacağı konusu yeni bir 
karar verme durumunu oluşturacaktır. 

Verdiğimiz örneklerde, bireyin “gayrimenkule yatırım yapacağım” demesi, işletme yö-
neticisinin “arızalanan makine yerine yeni bir makine alalım” demesi, ya da “ham mad-
deyi artık A işletmesinden değil B işletmesinden alalım” demesi, verilen kararı ifade eder. 
Bununla birlikte karar verme anlık bir olay değildir. Bireyin tüm yatırım seçeneklerini 
belirlemesi her birini ayrı ayrı analiz edip değerlendirmesi ve bunların sonucunda gayri-
menkul yatırımı demesi belirli bir sürecin sonucudur. Benzer biçimde işletmenin makine 
arızasında sorunu gidermek için neler yapabileceğini araştırması ve bunları ayrı ayrı de-
ğerlendirmesi ve yeni bir makine alalım demesi de yine bir sürecin sonucudur. 

Örneklerden de anlaşılacağı gibi; karar, bir iş ya da sorun hakkında düşünülerek veri-
len kesin yargıdır (TDK). Karar verme ise bu yargıya ulaşabilmek için izlenmesi gereken 
tüm aşamaları içerir. Diğer bir ifade ile “karar” kavramı bir sonucu ifade ederken “karar 
verme” kavramı bu sonuca ulaştıran süreci ifade eder. Karar verme sürecinde, karar verici 
amacına ulaştırabileceğini düşündüğü farklı hareket (davranış) biçimlerinden birini tercih 
etmek durumundadır. Dolayısıyla karar verme, farklı seçenekler arasından “tercih yapma”, 
“seçim yapma”, “bir seçeneği benimseme” ile yakından ilişkilidir. Buradan anlaşılabileceği 
gibi karar verme durumundan söz edebilmek için en az iki seçeneğin bulunması gerekir. 
İzlenebilecek tek bir hareket biçimi olduğunda karar verme ihtiyacı da olmayacaktır. Dar 
anlamda “seçim yapma” olarak tanımlanabilen karar verme kavramı geniş anlamda; karar 
verici tarafından belirlenen amaca ulaşabilmek için, mevcut olanak ve koşullarda uygula-
nabilecek farklı hareket biçimlerinin belirlenmesi ve bunlar içinden en uygun seçeneğin 
seçilmesi sürecidir. 

Ulaşılmak istenen bir ya da daha fazla amacın varlığı, amaca ulaşmak için uygulana-
bilecek birden fazla hareket biçiminin diğer bir ifade ile birden fazla seçeneğin bulunma-
sı, bu seçeneklerin uygulanması ile elde edilecek sonuçların birbirinden farklı olması ve 
en önemlisi hangi seçeneğin seçilmesi gerektiği konusunda şüphenin olması karar verme 
durumunu, çözülmesi gereken bir problem olarak ele almaya neden olur. Bu nedenle, iş-
letmelerde sağlıklı karar verilmesi ile ilgilenen karar analizi ya da karar kuramı literatü-
ründe, karar vermeyi gerektiren durum karar problemi olarak ifade edilir. 
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Karar Probleminin Ögeleri
Karar probleminde yer alan ögeler, karar verici, amaç, hede�er ve kriterler, seçenekler, 
çevresel faktörler, olasılıklar ve sonuçlar biçiminde sıralanabilir. 

Karar Verici 
Problemin çözümü için belirlenen seçenekler arasından tercih yapan ve bu tercihin do-
ğuracağı sonuçların sorumluluğunu taşıyacak olan kişi ya da kişilerdir. İşletmelerde karar 
verme sorumluluğu çoğunlukla, farklı yönetim düzeylerinde bulunan yöneticilerdedir. 

Amaç 
Kararlar belirli bir amaca yönelik olarak verilir. Bu nedenle karar probleminin önemli 
ögelerinden bir diğeri de amaçtır. İşletmeler açısından karar problemlerinde amaç ya en-
büyükleme ya da en küçükleme olarak genelleştirilebilir. Bu genelleme kârın, ulaşılmak 
istenen müşteri sayısının ya da satış miktarının en büyüklenmesi, maliyetin ya da kaynak 
kullanımının en küçüklenmesi biçimindeki örneklerle özele indirgenebilir.

Hede�er ve Kriterler 
Zaman zaman amaç kavramı ile aynı anlamda kullanılsa da hedef kavramı aslında amaca 
ulaşmak için nelerin önemli olduğunu ifade eder. Amaç kârın en büyüklenmesi oldu-
ğunda hedef üretim miktarının %50 arttırılması olabilir. Kriterler ise hede�ere ulaşma 
ölçütleri ya da seçimin dayandırıldığı etkinlik ölçütleridir. Seçeneklerin hangi açılardan 
değerlendirilmesi gerektiği ya da karar vericinin amacı ve hede�eri doğrultusunda kabul 
edebileceği, katlanabileceği değere ilişkin tutumu karar kriteri olarak ortaya çıkar. Örne-
ğin otomobil almak isteyen biri farklı otomobiller arasından seçim yaparken otomobilin 
ne tip yakıt kullandığı, ortalama yakıt tüketimi, hız limiti, iç konforu, fiyatı gibi kriterleri 
göz önünü alarak seçenekleri bu kriterlerin aldığı değerlere göre karşılaştırır. 

Seçenekler
Karar probleminden söz edilebilmesi için en az iki seçeneğin (alternatifin) var olması ge-
rekir. Seçenek, herhangi bir karar probleminde karar vericinin çözüm için izleyebileceği 
farklı hareket biçimlerini ifade eder. Seçenek kavramı yerine alternatif ya da strateji ifa-
deleri de kullanılmaktadır. Seçenekler karar verici tarafından belirlenir ve karar vericinin 
kontrolü altındaki kaynaklara bağlıdır. Her bir seçenek karar probleminin çözümü için 
uygulanabilmekle birlikte farklı sonuçlara sahip olacaktır. Karar probleminde, karar ve-
ricinin kontrol edebildiği değişkenler karar değişkeni olarak adlandırılırken, karar değiş-
kenlerinin alacağı değerler de seçenek olarak ortaya çıkacaktır. Örneğin otomobil alımı 
örneğinde, arabanın markası karar vericinin kontrol edebileceği bir değişken olup, farklı 
markalar da seçeneklerini oluşturacaktır. 

Çevresel Faktörler 
Çevresel faktörler karar probleminde karar vericinin kontrol edemediği değişkenlerdir. 
Bununla birlikte bu tür değişkenler karar sonuçlarını etkilemektedir. Çevresel faktörler 
gelecekte gerçekleşmesi beklenen, ancak nasıl gerçekleşeceği kesin olarak bilinmeyen 
olaylardır. Bu nedenle çevresel faktörler için sıklıkla “doğal durum” ifadesi de kullanıl-
maktadır. İşletmenin faaliyet gösterdiği ülkenin ekonomik durumu, rakip işletmelerin iz-
leyeceği stratejiler, doğal afetler vb. çevresel faktörlere verilebilecek örneklerdir. Otomobil 
alımı örneğinde benzinli ya da dizel otomobil seçenekleri karar vericinin kontrol ede-
bildiği değişkenler iken, benzin ya da motorine yapılacak zam miktarları karar vericinin 
kontrol edemediği değişken olacaktır.

Karar vericinin seçim yapmasında 
etkili olan en önemli faktör 
sahip olduğu bilgidir. Kararlar 
genellikle geleceğe ilişkin olarak 
verilir ve gelecekte ne olacağını 
kesin olarak bilmek mümkün 
değildir. Dolayısıyla karar verici 
bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Bu 
belirsizlik düzeyi probleme ilişkin 
faktörlerle ilgili neyin ne kadar 
bilindiğine bağlı olarak farklı 
derecelerde ortaya çıkar.
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Olasılıklar 
Karar problemlerindeki en büyük sıkıntı kararın geleceğe yönelik olması ve geleceğin de 
belirsiz olmasıdır. Bu belirsizlik çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Karar verici 
kararını etkileyecek olan çevresel faktörlerin neler olacağını bilir ancak bu faktörlerin ge-
lecekte hangi değerle ya da durumla ortaya çıkacağını bilemez. Doğal durumlara ilişkin 
bu belirsizlik olasılıklar yardımıyla azaltılabilir. Bu amaçla gelecekte ne olacağı, geçmiş 
verilerden yararlanılarak tahmin edilmeye çalışılır. Bu tahmin karar problemine, her bir 
doğal durumun ortaya çıkma olasılığı olarak yansır. Örneğin, bir işletme yöneticisi yeni 
bir ürün üretme kararı verirken ürüne gelecek talebi tahmin etmeye çalışır. Talep kontrol 
edilemeyen bir değişken olup karar verici, benzer ürünlere olan talep verilerinden hare-
ketle yeni ürüne %40 olasılıkla düşük talep, %60 olasılıkla yüksek talep olacağını tahmin 
edebilir ve bu varsayım ile hareket eder. 

Sonuçlar 
Belirli bir seçeneğin seçilmesi ve gelecekte karşılaşılacak doğal durumun etkisi ile ortaya 
çıkacak değerlerdir. Her bir seçenek ve doğal durum ikilisine karşılık gelen sonuç değerle-
ri birbirinden farklı olacaktır. Sonuç değerleri genellikle sayısal bir değer olarak belirlenir. 
Bununla birlikte sayısal olarak ifade etmenin mümkün olmadığı durumlarda sonuçların 
fayda birimleri biçiminde gösterilmesi de söz konusu olabilir. 

Karar Verme Süreci
Karar verme süreci aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır.

1. Karar probleminin tanımlanması
2. Ulaşılmak istenen amaç ve hede�erin belirlenmesi
3. Problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin toplanması
4. Çözüm seçeneklerinin ortaya konması
5. Seçeneklerin uygun karar kriterleri ile değerlendirilmesi
6. Amaca ulaştıracak en uygun seçeneğin belirlenmesi

Karar Probleminin Tanımlanması 
Karar verme sürecinin ilk adımı problemin tanımlanmasıdır. Bu adımda karar verici ön-
celikle karar vermeyi gerektiren bir durum olduğunun farkına varmalıdır. Farkedilen du-
rumun, çözülmesi gereken bir problem olduğu kabul edildikten sonra problemi tanımla-
mayı sağlayacak tüm bilgiler toplanarak problem ayrıntılı ve net biçimde tanımlanmalıdır. 
Problemin doğru tanımlanması karar verme sürecinin diğer adımları için temel oluştu-
rur. Sonraki adımlar mükemmel biçimde uygulansa da eğer problem yanlış tanımlandıysa 
elde edilecek sonuç gerçek problemi ortadan kaldırmayacaktır. Herhangi bir problemin 
varlığı birtakım belirtilerin ortaya çıkmasıyla gözlenir. Belirtilerin ortadan kaldırılması 
çabası problem çözme çabasıyla aynı anlama gelmez. Çözüm için belirtilerin değil proble-
min kendisinin ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle de belirtilerin, problemin tanımı 
olmayıp problemin varlığının farkına varılmasında etkili olan faktörler olduğu bilinme-
lidir. Örneğin; işletmenin satışlarının düşmesi bir problemin varlığının belirtisidir. Asıl 
problem bu belirtiye neyin yolaçtığıdır. Satışların düşme nedeni, üretilen ürünün kalite 
eksikliğinden, rakip işletmelerin uyguladığı birtakım yeniliklerden, tüketici tercihlerinde 
ortaya çıkan değişikliklerden, yüksek fiyat politikasından, dağıtım kanallarında oluşan sı-
kıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Problem tanımlanırken bu biçimde bir analiz yapılarak 
gerçek problemin ortaya konması etkili çözüm için hayati önem taşır. 
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Ulaşılmak İstenen Amaç ve Hede�erin Belirlenmesi 
Karar problemi tanımlandıktan sonra amaç ve hede�erin de net biçimde belirlenmesi 
gerekir. Amaç belirlenirken “işletmenin gelecekte gelmek istediği durum ya da ulaşmak 
istediği nokta nedir?” sorusu cevaplanmalıdır. Benzer biçimde hedef belirlerken de “ama-
ca ulaşmak için yapılması gerekenler nelerdir?” sorusuna somut ve ölçülebilir değerlerle 
ifade edilen cevapların verilmesi beklenir. Bir amaca ulaşabilmek için birden fazla hedefin 
başarılması gerekebilir. Amaç uzun vadeye yayılırken hedef amaca göre daha kısa vadeli-
dir. Örnek olarak, işletmenin amacı; “işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak” biçiminde 
tanımlandığında bu amaca ulaşmak için belirleyeceği hede�er; “6 ay içinde mevcut pazar 
payını %30 arttırmak”, “geçen yıla göre 2 kat fazla müşteriye ulaşmak”, “işletmenin piyasa 
değerini %50 yükseltmek” biçiminde olabilir. Hede�er belirlenirken aynı zamanda hedefe 
ulaşma ölçütü olan kriterler de belirlenir. 

Problemin Çözümü İçin Gerekli Olan Bilgilerin Toplanması
Problemin tanımlanması ya da amaç ve hede�erin belirlenmiş olması karara ulaştıracak 
seçim işlemi için yeterli olmayacaktır. Problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin za-
manında, yeterli düzeyde ve doğru olarak elde edilmesi problemin çözümü için bir zorun-
luluktur. Bu nedenle, problemin taşıdığı nitelikler, problemde etkili olan faktörlerin neler 
olduğu, bu faktörlerden hangilerinin kontrol edilebilir hangilerinin kontrol edilemez ol-
duğu, başka problemlerle ilişkisi gibi konuların incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu 
analiz sonucunda işletme çözüm için hangi yolu izleyeceğini hangi yöntemleri kullanaca-
ğını da belirleyebilecektir. 

Çözüm Seçeneklerinin Ortaya Konması
Karar verme sürecinin bu adımında problemin potansiyel çözümüne ilişkin tüm alternatif 
hareket biçimleri belirlenir. Seçenek ya da strateji olarak da tanımlanan alternati�er uygu-
lanabilir olmalıdır. Her bir seçenek tanımlanan amaç doğrultusunda, problemin çözümü 
için işletmenin mevcut kaynaklarını nasıl kullanabileceğini gösterir. Kararı oluşturacak 
seçim, bu aşamada belirlenecek seçenekler arasından yapılacağı için olası tüm seçenekle-
rin ortaya konmuş olması önemlidir. Doğal olarak, çözüm sağlayacak bile olsa bu aşama-
da ortaya konmamış bir seçenek seçilemeyecektir. Yine bu aşamada yenilikçi düşünce ve 
farklı bakış açılarının olması, standart çözümlerin yerine daha önce akıl edilmemiş, belki 
kabul edilmesi zor olan ancak probleme en iyi çözümü getirecek seçeneklerin geliştirilme-
sine fırsat sağlayacaktır. 

Seçeneklerin Uygun Karar Kriterleri ile Değerlendirilmesi
Bu adımda seçenekler, önceki adımlarda belirlenen uygun karar modeli ve tekniklerin 
kullanımı ile amaç, hedef ve kriterler açısından değerlendirilir. Burada karar kriteri farklı 
seçeneklerin birbirine üstünlüğünü karşılaştırmada kullanacağı özelliktir. Ayrıca karar ve-
ricinin riske karşı tutumu karar probleminin çözümünde etkili olan diğer bir kriter olarak 
ortaya çıkar. Karar vericinin riske karşı farklı tutumları hakkında genel bilgi bu ünitenin 
izleyen kesiminde ele alınırken bu farklı tutumlara göre seçeneklerin nasıl değerlendiril-
diği ise Ünite 2’de anlatılmıştır. 

Amaca Ulaştıracak En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
Her bir seçenek uygun karar kriterleri dikkate alınarak ve belirlenen bir karar modeli kul-
lanılarak değerlendirildikten sonra, elde edilen sonuçlar dikkate alınarak en iyi çözümü 
veren seçenek “karar” olarak belirlenir. 
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Karar verildikten sonra, karar olarak belirlenen seçeneğin ne zaman, hangi kaynaklar 
kullanılarak, kimler tarafından, nasıl hayata geçirileceği de belirlenecek ve karar uygula-
maya konulacaktır. 

Uygulamaya konan seçeneğin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi de gerekir. 
Bu yapıldığında kararın ne kadar doğru ne kadar etkin bir karar olduğunun ortaya kon-
ması sağlanır. Uygulama sonrasında, duyarlılık analizlerinin yapılması da yararlı olacaktır. 

  
Karar verme kavramını nasıl tanımlarsınız? Size göre karar verme sürecinin en önemli adı-
mı hangisidir? Neden? Açıklayınız.

İŞLETMELERDE KARAR VERME SÜRECİNİN ÖNEMİ
İşletme yöneticileri, yönetimin fonksiyonları olan; planlama, örgütleme, yöneltme, koordi-
nasyon ve denetim fonksiyonlarını verdikleri çeşitli kararlar yardımıyla gerçekleştirirler. İşlet-
mede ne kadar üretim yapılacağı, ne kadar stok bulundurulacağı, yapılacak işlerin öncelik sı-
ralamasının nasıl olacağı, hangi işi kimin yapacağı gibi pek çok soru verilen kararlar ile cevap 
bulur. Diğer bir ifade ile karar verme, ayrı bir yönetim faaliyeti değil bütün yönetim faaliyetle-
rinin özüdür. Bu nedenle yönetim ve karar verme, çoğu zaman eş anlamda kullanılmaktadır. 

İşletmelerde karar vermenin zorluğu karar probleminin taşıdığı özelliklerden kay-
naklanmaktadır. Bunlardan ilki problemin karmaşık bir yapıda olmasıdır. Bu karma-
şıklık, problemi etkileyen pek çok faktörün varlığından kaynaklanır. Örneğin; yeni bir 
ürünü piyasaya sürme konusunda karar vermeye çalışan bir işletme, üretim teknolojisi, 
üretim kapasitesi, lojistik zorluklar, talep miktarı, maliyet, pazarda yer alan diğer işlet-
melerin durumu, ekonomik göstergeler gibi faktörleri dikkate almak zorundadır. Karar 
vermeyi zorlaştıran nedenlerden ikincisi karar probleminde etkili olan çevresel faktör-
lerdeki belirsizlik durumudur. Karar verme konusundaki güçlüğün belki de en önemli 
nedeni bu belirsizliktir. Verilen her karar uygulandıktan sonra sonuç verir. Dolayısıyla 
kararın verildiği anda kararın sonucunu etkileyecek olan tüm faktörlerin gelecekte hangi 
değerlerle ortaya çıkacağı tam olarak bilinemez. Bu da her karar problemi için çeşitli 
düzeylerde belirsizlik olduğu anlamına gelir. Probleme etki eden faktörlerin gelecekte 
alacağı değerler tam bir kesinlikle bilinseydi şüphesiz karar vermek de çok kolay olurdu. 
Üçüncü zorluk nedeni, kararda etkili olan birçok kriterin aynı anda en iyi değeri alması 
için gösterilen çabadan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, stratejik karar olarak adlan-
dırılan kararlarda sonuçların uzun vadede hissedilmesi, işletmenin varlığını ve geleceği-
ni yüksek derecede etkilemesi ve yüksek maliyete katlanmayı gerektirmesi karar vermeyi 
zorlaştıran diğer önemli nedenlerdir. 

Yukarıda sıralanan güçlüklerin etkisi günümüz işletmeleri açısından giderek artmak-
tadır. Kıt kaynaklarını tüm bu zorlaşan ve ağırlaşan koşullara rağmen etkin ve verimli 
biçimde kullanabilen işletmeler varlıklarını koruyabilmekte, gelişip büyüyebilmektedir. 
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması da doğru kararların verilmesiyle mümkün ola-
caktır. Bu nedenle geçmişte sıklıkla uygulandığı biçimiyle, karar vericilerin yalnızca tec-
rübe ve sezgilerine dayanarak karar vermesi günümüz işletmelerinde sağlıklı ve doğru 
kararlar verilebilmesi için yeterli olamamaktadır. Bu noktada karar analizinin uygulan-
ması karar vericiye önemli bir katkı sağlar. Karar analizi, karar verme sürecine sistematik 
ve analitik bir bakış açısı sunar. Bu bakış, problemdeki tüm ayrıntıları gözönüne almayı 
gerektirir. Buna göre karar analizi, karmaşık bir karar probleminde mümkün olan tüm 
verinin toplanması, problemin ne olduğunun hangi faktörlerden etkilendiğinin belirlen-
mesi ve olası tüm seçeneklerin ortaya konması ile mantık çerçevesi içinde probleme en iyi 
çözümü bulmayı amaçlayan nitel ve nicel yaklaşımların kullanılmasıdır. Bununla birlikte 
karar analizinin kullanımı doğru karar vermekten çok iyi karar vermeyi amaçlar. Bu nok-

Kısaca “…olursa…ne olur?” 
sorusuna cevap veren analizler 
olarak ifade edilebilen duyarlılık 
analizlerinde, “Eğer problem 
çözümünün herhangi bir 
aşamasında ilgili karar ögesinde 
şu şekilde bir değişiklik yapılırsa 
çözüm nasıl değişir?” sorusuna 
cevap aranır.

1

Teknoloji alanında yaşanan 
gelişmeler, yoğunlaşan ve zorlaşan 
rekabet koşulları, kaynaklara 
ulaşmada karşılaşılan güçlüklerin 
artması, pazar koşullarının 
belirsizliği ve risk faktörleri 
işletmeler açısından zaten önemli 
olan karar verme işlevini daha da 
önemli hâle getirmiştir.

İşletmelerde karar vermeyi 
zorlaştıran nedenler;  
•	 Problemin	karmaşık	yapısı
•	 Çevresel	faktörlerdeki	

belirsizlik
•	 Birden	çok	kriterin	dikkate	

alınması gerekliliği
•	 Sonuçların	uzun	vadede	

hissedilmesi
•	 Sonuçların	etki	derecelerinin	

yüksek olması
•	 Kararın	yüksek	maliyete	yol	

açması
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tada iyi karar ve doğru kararın aynı şey olmadığını belirtmek gerekir. Doğru karar en iyi 
sonucu sağlayan karardır. Fakat kararın verildiği anda sonucun ne olacağı kesin olarak 
bilinemeyeceğinden kararın doğru bir karar mı yanlış bir karar mı olduğu ancak belirli 
bir süre sonunda görülebilecektir. Elbetteki arzu edilen, iyi karar olarak benimsenmiş se-
çeneğin aynı zamanda doğru karar olmasıdır. Ancak verilen kararın aynı zamanda doğru 
karar olabilmesi karar analizi sırasında kabul edilen varsayımların doğruluğuna ve çevre-
sel faktörlerin gelecekte alacağı değerleri doğru tahmin edebilmeye bağlıdır. 

İyi Kararın Nitelikleri
İşletme yöneticileri verdikleri kararın iyi bir karar olup olmadığını anlamak amacıyla Tab-
lo 1.1’de verilen form benzeri bir kontrol aracı kullanabilirler. 

Nitelik	 Değerlendirme

Karar	probleminin	doğru	belirlenmiş	olması

Mümkün	olan	farklı	tüm	alternatiflerin	belirlenmiş	olması

Karar	problemine	etki	eden	tüm	faktörlerin	göz	önüne	alınmış	olması

Faktörlerle	ilgili	tüm	bilgilerin	doğru	ve	maliyet/etkin	şekilde	elde	
edilmiş	olması

Sentez	ve	değerlendirmenin	mantıki	bir	yönteme	dayanmış	olması

Kararın	uygulanabilir	olması

Tablo incelendiğinde iyi bir kararda bulunması gereken nitelikler aşağıdaki gibi özet-
lenebilir:

Karar etkili olmalıdır: Bir kararın etkili kabul edilebilmesi için karar uygulandığında, 
ya karar vermeyi gerektiren sorun ortadan kalkmış ya da fırsat en iyi biçimde değerlen-
dirilmiş olmalıdır. Yukarıdaki açıklamalar hatırlanacak olursa etkili bir kararın aynı za-
manda doğru bir karar olacağı da açıktır. Başlangıçta problemin doğru belirlenmiş ve iyi 
tanımlanmış olması kararın etkili olabilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Karar verimli olmalıdır: Kararın verilmesi ve uygulanması sürecinde bir maliyete de 
katlanılması gerekecektir. Kararın verimli olması ortaya çıkabilecek her türlü maliyetin 
ön görülen düzeyde tutulması ve mümkün olan en düşük değerde olması anlamına gelir.

Karar rasyonel olmalıdır: Bilinçli, mantıklı ve tutarlı bir muhakeme yürütülerek veri-
len kararlar rasyonel karar olarak kabul edilir. Rasyonel düşünce ile karar verilirken karar 
problemi uygun bir model yardımıyla ortaya konur ve uygun teknikler kullanılarak çö-
züme ulaşılır. 

Karar uygulanabilir olmalıdır: Verilen kararların uygulanabilirliği de kararın değe-
rini arttırır veya azaltır. Bu nedenle kararın gerçekçi ve mevcut duruma uygun olması 
kararın kabul edilebilirliğini dolayısıyla uygulanabilirliğini arttıracaktır.

Karar zamanında alınmış olmalıdır: Kararın ihtiyaç duyulan süre içinde verilmesi 
gereklidir. Gecikmiş bir kararın problemin çözümüne bir katkısı olmayacağı gibi aceleyle 
verilmiş bir karar da gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına fırsat vermediğinden 
istenen faydayı sağlayamayabilecektir. Bu nedenle iyi karar zamanında verilen karardır.

İşletmelerde karar verme süreci neden önemlidir? Açıklayınız.

Tablo 1.1
İyi Kararın Nitelikleri

Kaynak: Aktaş R. vd. 
(2015). s.15.

Rasyonel karar verebilmek 
amacıyla analiz, sentez ve 
değerleme işlevleri birlikte 
kullanılır. Analiz süreci problemin 
daha küçük parçalara ayrılarak 
ayrıntıların incelenmesidir. 
Sentez	sürecinde,	analiz	edilen	
parçalar biraraya getirilerek 
karar problemine bütünsel bakış 
sağlanır. Değerlendirme ise analiz 
ve sentez sonucunda yargıya 
ulaşma sürecidir.

2
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İŞLETMELERDE KARAR TÜRLERİ
Karar problemleri, verildiği ortama göre, yönetim kademesine göre, yapılarına göre, bağlan-
tılı olma durumuna göre ve göz önünde bulundurulacak kriter açısından sını�andırılabilir. 

Verildiği Ortama Göre Karar Türleri 
Karar ortamı, karar vericinin karar problemi ile ilgili olarak sahip olduğu bilgi düzeyi ile 
ilişkilidir. Özellikle çevresel faktörlere ilişkin bilgi düzeyi karar ortamının ne olduğu soru-
sunda belirleyici bir öneme sahiptir. Verildiği ortama göre kararlar; 

•	 Belirlilik	ortamında	karar	
•	 Belirsizlik	ortamında	karar	
•	 Risk	ortamında	karar	
olarak sını�andırılır. 
Farklı karar ortamlarında kullanılabilecek karar verme teknikleri de farklılaşmakta-

dır. Söz konusu karar ortamlarının ayrıntıları ve bu ortamlarda kullanılabilecek teknikler 
Ünite 2’de ele alınmıştır. 

Yönetim Kademesine Göre Karar Türleri
Yönetim kademesine göre karar türleri; stratejik karar, taktiksel karar, operasyonel karar 
başlıkları altında incelenir.

Stratejik Karar: Üst yönetim tarafından verilen kararlardır. Bu tür kararların özellik-
leri, kararın çok karmaşık bir yapıda olması, karar sonucunun etkilerinin uzun vadede 
ortaya çıkması, genellikle belirsizlik ortamında verilmesi, işletmenin varlığı ve devamlılığı 
açısından önemli etkilerinin olmasıdır. Bu tür kararlara yeni bir pazara girme, üretim tek-
nolojilerinin seçimi, finansman politikalarının belirlenmesi örnek olarak verilebilir.

Taktiksel Karar: Bu tür kararlar orta düzey yönetim tarafından verilen kararlardır. 
Stratejik kararların uygulanabilmesi amacıyla orta vadede yapılması gereken faaliyetlere 
ilişkin olup genel olarak risk ortamında verilen kararlardır. Yıllık bütçe planı, mevcut te-
darikçilerle olan anlaşmaların yenilenmesi, yeni reklam kampanyasının nasıl olacağı bu 
tür karar örnekleridir. 

Operasyonel Karar: Bu tür kararlar, alt yönetim kararları olup sonuçları kısa vadede or-
taya çıkar. Günlük, ha�alık ve aylık faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için verilmesi gereken 
kararlardır ve belirlilik ortamında verilir. Günlük iş emirlerinin hazırlanması, ha�alık üretim 
planının oluşturulması, aylık stok miktarının belirlenmesi operasyonel karar örnekleridir. 

Yapılarına Göre Karar Türleri
Yapılarına göre kararlar; yapılandırılmış karar, yapılandırılmamış karar ve yarı yapılandı-
rılmış karar olarak sını�andırılır.

Yapılandırılmış karar: Programlanabilir kararlar olarak da adlandırılan bu tür kararlar, 
rutin olarak sık sık tekrarlanan kararlardır. Bu nedenle karar probleminin çözümüne ilişkin 
izlenecek yol, kullanılacak yöntemler önceden belirlenmiştir ve her defasında aynı yol ve 
yöntemleri kullanmak çözüm için yeterli olacaktır. Bu tür kararlarda, karar vericinin çok 
büyük bir etkisi olmayıp, karar probleminin dahil olduğu sistemin işleyişi karar vericiden 
daha etkilidir. Diğer bir ifade ile verilecek kararı kimin, nasıl uygulayacağı, uygularken hangi 
kaynakları kullanacağı, hangi kurallara uyması gerektiği karar sürecinin başında bellidir. 
Bankaların, kendilerine kredi başvurusunda bulunan müşterilerine kredi verip vermeme 
kararı bu tür karara örnektir. Çünkü her müşteri için farklı bir prosedür uygulanmayıp, 
müşterinin bankanın kredi verme koşullarına uyup uymadığına bakılarak karar kolaylıkla 
verilebilmektedir. Bir üretim işletmesinde fazla mesaiye kalan işçiye ne kadar fazla mesai 
ücreti ödeneceği kararı da yapılandırılmış karara örnektir. Operasyonel kararların tamamı 
ile taktiksel kararların bir kısmı bu tür kararlardır ve belirlilik ortamı söz konusudur. 
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Yapılandırılmamış karar: Programlanamayan kararlar olarak da bilinen bu tür ka-
rarlar ise alışılmamış, daha önceden karşılaşılmamış ve tekrarlanmayan özgün nitelikteki 
kararlardır. Belirsizlik ortamı söz konusu olup karmaşıklık derecesi büyüktür. Bu tür ka-
rarlarda, ilk kez karşılaşıldığından çözüm için önceden belirlenmiş standart bir prosedür 
olmayıp nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiği karar sürecinin başında bilinmemek-
tedir. Bu nedenle çözüm için ayrıntılı karar analizine ihtiyaç duyulan kararlardır. Kuruluş 
yeri seçimi, yeni bir pazara girme kararı, yeni bir ürün geliştirme kararı yapılandırılmamış 
kararlara örnektir. Stratejik kararlar bu tür kararlardır. 

Yarı yapılandırılmış karar: Yarı programlanabilen kararlar olarak da adlandırılan bu 
kararlar önceki iki karar yapısının karışımıdır. Karar probleminin bir kısmı için önceden 
belirlenen standart prosedürler uygulanabilirken bu, problemin tamamen çözümü için 
yeterli olmamaktadır. İşletmelerde verilen kararların büyük çoğunluğu bu türden kararlar 
olup orta kademe yönetimince verilen taktiksel karar grubunda yer almaktadır. İşletme-
nin son altı aylık satışlarında düşüş olması problemi yarı yapılandırılmış karar problemine 
örnektir. Bu satışların neden düştüğü ve yükseltilmesi için nasıl bir çözüm yolunun izlen-
mesi gerektiği sorusuna cevap yapılandırılmış ve yapılandırılmamış unsurların birlikte 
analiz edilmesiyle mümkün olacaktır. İşletme içinden elde edilecek satış raporları ve ek 
belgeler yapılandırılmış kısmı, satış bölümündeki çalışanlarla, müşterilerle yapılacak gö-
rüşmeler, rakip işletmelerin durumuna ilişkin analizler, reklam kampanyaları vb. konula-
rın araştırılması ise yapılandırılmamış kısmı oluşturmaktadır. 

Bağlantılı Olma Durumuna Göre Karar Türleri 
Bağlantılı olma durumuna göre kararlar; tek aşamalı ve çok aşamalı karar biçiminde ele alınır.

Tek Aşamalı Karar: Karar problemlerinin bir kısmı, tek bir kararın verilmesini gerek-
tiren ve söz konusu kararın sonucuna bağlı olarak belirli bir katkının elde edildiği yapıda-
dır. Bu tip kararlarda verilen kararın sonucu başka kararları etkilemez ve dolayısıyla başka 
bir karar ile herhangi bir bağlantısı yoktur. 

Çok Aşamalı Karar: Pek çok karar probleminde ise verilen bir kararın sonucu verilen 
ilk kararla aynı zamanda ya da daha sonraki bir zamanda verilecek başka kararları da 
etkilemektedir. Birbiriyle bağlantılı bir dizi kararın alınmasını gerektiren böylesi karar 
problemleri de çok aşamalı karar problemi olarak adlandırılır. 

  
Gözönünde Bulundurulacak Kriter Açısından Karar Türleri
Gözününde bulundurulacak kriter açısından karar türleri; tek kriterli karar ve çok kriterli 
karar biçimindedir.

Tek kriterli karar: Karar probleminde ulaşılmak istenen tek bir amaç ve bu amaca 
ulaşabilmek için kullanılacak tek bir değerlendirme ölçütü olduğunda karar problemi tek 
kriterli karar problemidir. 

Çok kriterli karar: Günümüzde bireysel kararlarda da işletme kararlarında da tek bir 
kriterin gözönüne alındığı karar problemlerinin sayısı oldukça azdır. Örneğin; yeni bir ev 
satın almak isteyen bir aile, seçeneklerini değerlendirirken, evin fiyatının yanısıra evin ko-
numu, büyüklüğü, ısınma sistemi, ulaşım imkânları, kredi almaya uygun olup olmadığı vb. 
pek çok kriteri de gözönünde bulundurmaktadır. Bu kriterlerden bir kısmının minumum 
değeri alması istenirken (ör: evin fiyatı), diğer bir kısmının maksimum değerde olması 
(ör: evin büyüklüğü) istenebilir. İşletmelerde de genellikle minumum kaynak kullanımı 
ile minimum maliyet ama aynı zamanda maksimum kazanç amaçlanır. Bu genel amaçlara 
ulaşabilmek için üretim, satın alma, pazarlama ya da diğer bölümlerde birbirleriyle çelişen 
pek çok kriterin yer aldığı karar problemlerinin çözülmesi istenir. Birden fazla niteliğin 
aynı anda en iyi değerleri alabilmesi çabası çok kriterli karar verme tekniklerinin gelişti-
rilmesine neden olmuştur. Bunlardan en bilinenleri olan AHP, ANP, TOPSIS, ELECTRE 
ve VIKOR tekniklerine ilişkin bilgilere kitabınızın 4. ünitesinden itibaren yer verilmiştir. 

Günümüzde işletmeler daha çok, 
bir dizi alt problemi barındıran 
çok aşamalı karar problemleri ile 
ilgilenmek durumundadır.
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Taktiksel karar, yapılandırılmamış karar ve çok aşamalı karar türlerine örnekler veriniz?

İŞLETMELERDE KARAR VERME YAKLAŞIMLARI
İşletmelerde karar verme yaklaşımları genel olarak aşağıdaki biçimde sını�andırılabilir: 

•	 Sezgisel	karar	verme
•	 Deneyimsel	karar	verme
•	 Bilimsel	karar	verme	

Sezgisel Karar Verme
Bu yaklaşım daha çok küçük ölçekli işletmelerde tercih edilir. Karar problemine ilişkin 
ayrıntılı bir araştırma, veri toplama ve bilimsel bir analiz gerçekleştirilmez. Analiz karar 
vericinin zihninde, sezgileri ve duyguları temel alınarak yapılır. Her karar probleminde 
çevresel faktörlerin farklı derecelerde etkisi olduğu bilindiğine göre, her karar problemi 
de belirli derecelerde risk taşır. Bu nedenle sezgisel yaklaşımda karar vericinin riske karşı 
tutumu da önemlidir. Karar vericiler riske karşı tutumları açısından üçe ayrılır: 

•	 Riski	seven	karar	verici
•	 Riskten	kaçınan	karar	verici
•	 Riske	kayıtsız	karar	verici

 

Şekil 1.1’deki grafikten de izlenebileceği gibi riske karşı kayıtsız olan karar vericinin 
bu tutumu bir doğru ile temsil edilir. Bu tip karar verici ne kadar maliyete katlanırsa o 
kadar kazanç elde edeceğini bilir. Riskten kaçınan karar verici kendisinin belirlediği fayda 
değerinin belirli bir maliyetten sonra ne yapılırsa yapılsın hiçbir biçimde artmayacağını 
düşünür. Riski seven karar verici ise daha az maliyete katlanarak daha yüksek fayda elde 
edebileceğini varsayar. 

 
Deneyimsel Karar Verme
Bu yaklaşımla karar verilirken geçmiş tecrübelerden edinilen bilgiler ışığında hareket edi-
lir ve geçmişte benzer problemler nasıl çözümlendi ise aynı yol izlenerek çözüme ulaşıl-
maya çalışılır. 

Karar verici burada da mevcut probleme özgü bilimsel bir analiz yapmak yerine geç-
miş durumdaki verileri temel alarak bir sonuca ulaşmaya çalışır. Bu yaklaşımla karar 
vermenin sakıncası geçmişte çözülen karar problemi ile mevcut karar probleminin farklı 

3

Şekil 1.1

Riske Karşı Tutumlar

Kaynak: Sığrı, Ü. ve 
Gürbüz, S., (2014). 
s.361.

Riske Kayıtsız

Fayda

Maliyet

Riskten Kaçınan

Riski Seven

Geleceği ilişkin belirsizlik 
beraberinde riski de getirmektedir. 
Bu nedenle karar vericinin sahip 
olduğu bilgi düzeyi ve riske karşı 
tutumu problemi ele alışına ve 
çözüm için kullanacağı yaklaşıma 
da etki edecektir.
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çevresel faktörlerin etkisi altında olabileceğinin göz ardı edilmesidir. Diğer tara�an her iki 
problemde etkili olan çevresel faktörler aynı olsa bile geçmişte ve bugünde aldıkları de-
ğerler farklı olabilecektir. Her problem kendine ait çevresel faktörler ve içinde bulunduğu 
koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 

Bilimsel Karar Verme
Tecrübeler, sezgiler ve duygular karar vermede gerekli ve önemlidir. Bununla birlikte her 
zaman yeterli olamazlar. Bilimsel yaklaşım, her karar problemi için önceki kesimde açık-
lanan karar verme sürecini uygulayarak, karar problemini analitik bir bakış açısıyla ele 
alan ve uygun teknikler yardımıyla çözüm sağlayan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda probleme 
ilişkin veriler belirli bir düzen içinde ve sistematik olarak toplanır. Karar problemindeki 
kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenler ile problemde yer alan tüm faktörler arasın-
daki ilişkiler de belirlenir. Karar verme sürecinde bilimsel yaklaşım; çözümle elde edilen 
sonuçlara objektif değerlendirme yapan herkes tarafından ulaşılmasını, bu amaçla çözü-
mün olabildiğince sayısal değerlere dayandırılmasını ve tüm verilerin, varsayımların ve 
hesaplamaların açık olarak belirtilmesini gerektirir. Bilimsel yaklaşıma getirilen eleştiri, 
yaklaşımın sezgi, duygu ve tecrübeleri dikkate almayarak karar sürecini mekanik bir süreç 
olarak kabul ettiği yönündedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu süre-
ci insanların yönettiği ve değerlendirdiğidir. Bu nedenle bu eleştiri çok yerinde değildir. 
Ayrıca bilimsel yaklaşımla karar vermeyi sağlayan karar verme sürecinde nitel (kalitatif) 
teknikler ve nicel (kantitatif) teknikler uygun bir biçimde bir arada kullanılabilir. 

KARAR PROBLEMİNİN MODELLENMESİ
İşletmelerde bilimsel yaklaşım, karar vericinin objektif, rasyonel ve bilinçli bir seçim ya-
pabilmesi amacıyla tercih edilir. Bilimsel yaklaşım tercih edildiğinde problemin ortaya 
konması ve çözümü için modellerden yararlanılır. Model kullanımı ile gerçek sistemin, 
olayın ya da durumun karmaşık yapısının daha anlaşılır kılınması amaçlanmaktadır. Mo-
del kısaca gerçek durumun (nesnelerin, sistemlerin, olayların) basitleştirilmiş bir temsili 
olarak tanımlanabilir. Bu temsil çeşitli biçimlerde yapılabilir. Farklı açılardan sını�andır-
manın mümkün olduğu modeller yapılarına göre; 

•	 Uyuşum	Modeli	(Fiziksel	model)
•	 Benzeşim	Modeli	(Analog	model)
•	 Sembolik	Model	(Simgesel	model)
olmak üzere üç sını�a incelenir. 
Uyuşum modeli, temsil ettiği gerçek sistemle fiziksel ve niteliksel açıdan tam bir 

uyum hâlinde bulunan ve gerçek sistemin fiziksel olarak belirli ölçekte küçültülmüş ya da 
büyütülmüş olan örnekleridir. Bina maketleri, çeşitli oyuncaklar ya da atom modeli bu tür 
model örnekleridir.

Benzeşim modeli, gerçek sistemde var olan bir özelliğin modelde kolay anlaşılabilen 
başka bir özellikle temsil edildiği model türüdür. Bu tür modellere örnek olarak, veri akış 
şemaları, PERT ve CPM gibi çizge modelleri verilebilir. 

Sembolik model, incelenen sistemin ya da durumun, harf, rakam ya da diğer sem-
boller ve kavramlar yardımıyla temsil edilmesidir. Gerçek durumdaki tüm özellikler, öge-
ler ve bunlar arasındaki ilişkiler söz konusu semboller yardımıyla gösterilir. Bu sını�ama 
içinde matematik modeller ve sözel modeller biçiminde ayrıca bir ayrım da yapılmaktadır. 
Karar modeli ise kısaca karar probleminin temsilidir. Gelecekte ulaşılmak istenen amacı 
da dikkate alarak karar problemini problemdeki kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen 
değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkilerle birlikte ortaya koyabilen ve en uygun çözüm 
seçeneğinin seçilmesine ışık tutan modellerdir. Karar verici karar problemini tanımladık-
tan sonra uygun bir karar modeli oluşturarak en iyi çözüme ulaşma çabası içinde olacaktır. 

Modeller sistemi anlamak, 
durumu açıklamak ve problem 
olarak ele alınan olayı çözmek 
amacıyla kullanılır.
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Kitabınız 3. ünitesinde ele alınan Karar Ağacı, benzeşim modeline, diğer ünitelerde ele 
alınan tekniklerde kullanılan modeller ise sembolik modellere örnektir. 

Karar Modeli Olarak Strateji Matrisi
Bir karar probleminde, i=1,2,...m olmak üzere A ile temsil edilen m tane alternatif ve 
j=1,2,…,n olmak üzere D ile temsil edilen n tane farklı doğal durum bulunduğu varsayımı 
ile her bir alternatif ve doğal durum ikilisi için sij ile temsil edilen sonuç değerlerinin yer 
aldığı strateji matrisinin genel gösterimi Tablo 1.2’deki gibi olacaktır.

	 Doğal Durumlar

Stratejiler 
(Seçenekler-Alternati�er) D1	 D2	 D3	 .					.					.		 Dn

A1 s11	 s12	 s13	 .				.					.	 	 s1n

A2 s21	 s22	 s23	 .				.					.	 	 s2n
A3 	s31	 s32	 s33	 .				.					.	 	 s3n

 .
 .
 .

…	 …	 …	 …	 …	 …						
…	 …	 …	 …	 …	 …						
…	 …	 …	 …	 …	 …						

Am sm1	 sm2	 sm3	 												.				.				.	 																				smn

Bilindiği gibi işletmelerin amacı temelde ya kârı en büyüklemek ya da maliyeti en kü-
çüklemek biçimindedir. Bu iki amaçtan ilki sözkonusu olduğunda karar problemi kâr ya-
pılı ikincisi söz konusu olduğunda problem maliyet yapılı olacaktır. 

Kâr yapılı bir karar problemini temsil eden strateji matrisinin elemanları pozitif, ne-
gatif veya sıfıra eşit olabilir. Matrisin herhangi bir elemanı pozitif ise bu miktarda kazanç, 
negatif ise bu miktarda kayıp söz konusudur. Matrisin elemanı sıfır ise ne kayıp ne de ka-
zanç söz konusudur. Maliyet yapılı bir problemde ise tüm elemanlar pozitif olup maliyeti 
temsil edecektir. 

Karar Ortamları ve Karar Verme başlıklı 2. ünitede karar probleminin modeli olarak 
strateji matrisi kullanılacaktır. 

KARAR VERMEDE NİTEL TEKNİKLER 
Karar verme sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılabilecek nitel tekniklerden bir bölümü 
hakkında genel bilgiler izleyen kesimde verilmiştir. 

Beyin Fırtınası Tekniği
Alex Osborn tarafından geliştirilen Beyin fırtınası tekniği, belirli bir konuda ya da belirli 
bir probleme ilişkin olarak fikir üretmek yoluyla, farklı seçenekleri ortaya koymayı amaçlar. 

Beyin fırtınası karar sürecinin dördüncü adımı olan “çözüm seçeneklerinin ortaya 
konması” aşamasında yararlı olabilecek bir tekniktir. Söz konusu bu aşamada Beyin fır-
tınası tekniğinin kullanım amacı, tanımlanan problemi ortadan kaldıracak farklı, daha 
önce düşünülmemiş, yeni çözüm alternati�erinin geliştirilmesidir. Daha çok grup hâlinde 
çalışılan ortamlarda kullanılabilir. Çözüm alternati�eri için farklı disiplinlerde çalışan fa-
kat karar problemi ile ilgili çözüm önerileri geliştirebilecek olan bireylerin bir araya gel-
mesi tek bir kişinin sağlayabileceği faydadan çok daha fazlasını sağlayacaktır. 

Tablo 1.2
Strateji Matrisi

Beyin Fırtınası hayal gücünü 
zorlayarak farklı fikir ve düşünceler 
üretilmesini sağlar.
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Teknik belirli sayıda katılımcı ile uygulanır. Katılımcı sayısının 5-20 kişi arasında 
olması uygundur. Beyin fırtınasına katılacak grubun farklı çalışma alanlarından, farklı 
cinsiyetten, farklı yaş gruplarından, farklı düşünen, farklı kültürlerden gelen bireylerden 
oluşması çok farklı fikirlerin ortaya çıkarılabilmesinde daha etkili olacaktır. Katılımcılar, 
üzerinde fikir yürütülecek konunun uzmanı olabileceği gibi bu konuda uzman olmayan-
ların da bulunması alışılmış kalıp fikirlerin dışına çıkılması ve konuya farklı bakış açıları 
ile bakılabilmesi açısından önemlidir. 

Beyin fırtınası tekniğinin uygulanma adımları aşağıdaki gibidir: 
1. Üzerinde fikir üretilecek konu tüm katılımcılara açık biçimde anlatılır. 
2. Tüm katılımcılara düşünmeleri için bir iki dakika süre verilir.
3. Her katılımcıya sıra ile fikirleri sorulur. Her katılımcının fikri herkesin görebile-

ceği bir tahtaya ya da panoya yazılır. Tüm katılımcıların fikirlerini belirtmesi ile 
birinci tur tamamlanır. Benzer biçimde ilk katılımcıya dönülerek ikinci tur başlatı-
lır. İlgili turda yeni bir önerisi olmayan katılımcılar “pas” diyebilirler. Her katılımcı 
artık yeni bir öneri sunamayana dek bu turlara devam edilir. 

4. Tahtaya ya da panoya yazılan her fikir tek tek ele alınarak, çözüme sağlayacağı 
katkı açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme ile en iyi çözüm sağlayacağı dü-
şünülen fikir ya da fikirler seçilir veya öncelik sıralaması yapılır. 

Tekniğin uygulanmasına ilişkin belirli kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdaki biçimde 
sıralanabilir: 

Beyin fırtınasında katılımcıların birbirlerini rahatlıkla görebilecekleri U biçiminde bir 
masada oturmaları uygun olur. Masanın açık ucunda fikirlerin yazılacağı tahta ya da pano 
yer alır. 

Katılımcılar birbirlerinin fikirleri hakkında yargılama ve eleştiride bulunamaz, fikir-
leri küçümseyemez. En ters ve aykırı gelen fikir ve öneriler bile herhangi bir eleştiri yapıl-
madan öneri listesine eklenir.

Tüm fikirler toplanıncaya kadar herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Tüm fikirler 
toplandıktan sonra tek tek ele alınarak benzer olanlar birleştirilir, daha sonra her biri ayrı 
ayrı analiz edilir. Analiz yapılırken katılımcılar çözüm sağlayacağını düşündüğü her fikre 
oy verir. Bu oylama sonucunda yüksek oy alan fikirler belirlenir. Belirlenen bu fikirler 
üzerinden ikinci tur oylamaya geçilir. İkinci tur oylamada birinciden farklı olarak her 
katılımcı yalnızca tek bir fikre oy verebilir. Böylelikle ikinci turda en çok oy alan fikir en 
iyi seçenek olarak benimsenir. 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward de Bono tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikte 
düşünceler altı farklı bakış açısını temsil eden altı farklı renkteki şapkalar takılarak ifade 
edilebilir. Burada sözü edilen şapka takmak ifadesi ise mecazi anlam taşımaktadır. Altı 
Şapkalı Düşünme Tekniğinin uygulanma biçimi aşağıda sıralanmıştır. 

•	 Karar	verme	sürecine	katılacak	kişiler	beyin	fırtınasında	olduğu	gibi	birbirlerini	
rahatlıkla görebilecekleri U biçiminde bir masada ya da yuvarlak bir masa etrafın-
da bir araya gelir. 

•	 Karar	verilecek	konu	katılımcılara	net	biçimde	açıklanır.	
•	 Altı	farklı	renkteki	şapka	sırasıyla,	mecazi	olarak	takılır	ve	her	şapkanın	temsil	et-

tiği yöndeki fikirler her katılımcı tarafından dile getirilir. 
•	 Katılımcıların	tamamı	ilk	5	şapkayı	temsil	eden	fikirlerini	dile	getirir	ve	bu	konuda	

notlar alırlar. 
•	 Son	olarak	mavi	şapka	takılır	ve	karar	verilir.	
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Söz konusu bu şapkalar ve temsil ettikleri düşünce biçimleri sırasıyla aşağıdaki gibidir. 
Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objekti�iği temsil eder. Bu şapka takıldığında objektif ol-

gular, rakamlar değerlendirilir ve aşağıdaki sorulara benzer sorulara cevap aranır: 
•	 Elde	hangi	bilgiler	var?
•	 Başka	hangi	bilgilere	ihtiyaç	var?
•	 Gerekli	bilgiler	nasıl	elde	edilir?
Sorulardan da anlaşılacağı üzere, beyaz şapkanın kullanılma amacı karar vericilerin 

dikkatini eldeki mevcut bilgilere ve ihtiyaç duyulan eksik bilgilere çekmektir. 
Kırmızı Şapka: Sezgileri ve duyguları temsil eder. Genel olarak bir konu karşısında 

korku, ö�e, şüphe, sevgi vb. duygular hissedilebilir. Bu duygular insanın algılama ve dü-
şünme biçimi üzerinde ve dolayısıyla konuya bakışında etkili olacaktır. Kırmızı şapka ta-
karak düşünmenin amacı bu duygusal arka planı dikkate alarak sonradan ortaya çıkabile-
cek etkileri ortaya koymaktır. 

Siyah Şapka: Karamsarlığı, olumsuzluğu, kötümser bakış açısını temsil eder. Bununla 
birlikte en yararlı şapka olduğu düşünülür. Siyah şapka takılarak düşünüldüğünde “birşe-
yin neden yapılamayacağı” üzerinde durulur. Riskleri, tehlikeleri, olumsuzlukları görmeyi 
ve bunlara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini düşünmeye yönlendirir. Konuya ilişkin 
eleştirel düşünceler objektif biçimde dile getirilir. 

Sarı Şapka: Umutlu, olumlu, iyimser bakış açısını temsil eder. Ortaya konan düşünce-
nin iyi, yararlı, değerli yönlerinin neler olduğuna dikkat çekilir. Bir düşünce genel olarak 
beğenilmemiş olsa bile düşüncenin mantıklı olarak desteklenebilecek iyi yönleri ortaya 
çıkarılabilir. 

Yeşil Şapka: Hayalgücünün en iyi biçimde kullanılmasını ve yeni fikirlerin ortaya atıl-
masını, yüksek enerjiyi, büyümeyi temsil eden şapkadır. Bu şapka takılarak düşünüldü-
ğünde yeni öneriler, yeni fikirler, yeni görüşler ve seçenekler ortaya konur. Ya da var olan 
başka bir görüşe ilişkin değişiklik önerileri getirilebilir. 

Mavi Şapka: Serinkanlılığı temsil eder. Düşünce sürecine bütünsel bir bakışı ve de-
ğerlendirmeyi sağlar. Mavi şapka takıldığında, o ana kadar üzerinde tartışılan tüm fikirler 
serinkanlı biçimde değerlendirilerek mevcut durum ve yapılması gerekenler özetlenir ve 
konuya ilişkin mantıklı bir karar verilir. 

Sebep-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)
Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilen bir tekniktir. Karar probleminde, problemin ola-
sı nedenlerinin sistematik olarak ortaya konması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılır. 
Problemi doğuran ya da etkileyen sebepleri ana gruplara ve alt gruplara ayırarak analiz 
eder. Sebep – Sonuç Diyagramını çizmek için aşağıdaki adımlar uygulanır: 

1. Adım: Karar problemi (nedeni araştırılacak sonuç) belirlenerek bir okun işaret et-
tiği dikdörtgen içine sağ tara�a yer alacak biçimde kısaca yazılır. 

2. Adım: Bu probleme yol açabileceği düşünülen ana sebepler birer kutu içine alına-
rak bu oka bağlanır. Ana sebepler olarak insan, makine, malzeme, yöntem, çevre 
biçiminde bir gruplandırma yapılsa da bu bir standart değildir. Ana nedenler ve 
sayıları ilgili probleme göre belirlenir. 

Şekil 1.2
Sebep-Sonuç Diyagramı 
1. Adım
 

Karar Problemi
(Sonuç)
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3. Adım: Her ana sebep için “Bu ana sebep niçin ortaya çıktı?” sorusu sorularak alt sebep-
ler belirlenir. Alt sebepler de ana sebebi temsil eden çizgilere ince çizgiler olarak eklenir.

 

4. Adım: Ana sebeplere önem sırasını belirten numaralar eklenir. 
5. Adım: Her bir ana sebep önem sırasına göre ele alınarak, öncelikle alt sebeplerin 

nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin çözüm önerileri geliştirilir. Alt sebeplerin ta-
mamı ortadan kaldırıldığında ana sebep de ortadan kaldırılmış olur. 

Sebep – Sonuç Diyagramı görüntü olarak balık kılçığına benzetildiğinden bu adla da 
anılmaktadır.

Akış Şeması
Herhangi bir işin tamamlanması ya da bir problemin çözülmesi için yerine getirilmesi 
gereken işlem adımlarının geometrik sembollerle ifade edilmesi akış şeması olarak adlan-
dırılır. Kısaca akış şemaları bir işletmedeki veri girişi, işlem süreci ve çıktı elde edilmesi ve 

Şekil 1.3

Sebep-Sonuç 
Diyagramı 2. AdımAna Sebep Ana Sebep Ana Sebep

Ana Sebep Ana Sebep Ana Sebep

Karar Problemi
(Sonuç)

Şekil 1.4

Sebep-Sonuç 
Diyagramı 3. AdımAna Sebep Ana Sebep Ana Sebep

Ana Sebep Ana Sebep Ana Sebep

Karar Problemi
(Sonuç)

Şekil 1.5

Sebep-Sonuç (Balık 
Kılçığı) Diyagramı 
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çıktının ilgili yerlere iletilmesine yönelik akışı gösterir. Bir karar problemi akış şeması ile 
desteklendiğinde çözüm akışının daha net izlenmesi mümkün olabilmektedir. 

Giriş ve Çıkış Sembolü: Sürece bir girişin ya da süreçten bir çıkışın olduğunu gösterir. 
İşlem Sembolü: Süreçte gerçekleştirilen faaliyetleri temsil eder. 
Karar Sembolü: Süreçteki karar noktalarını belirtir. Yapılacak seçime göre izlenecek 

farklı yolların bulunduğunu gösterir. 
Başlangıç ve Sonlandırıcı Sembolü: Sürecin ilk ve son adımını belirtmek için kullanılır. 
Bağlayıcı Sembolü: Akış şemaları birden çok kağıt üzerine yayılıyorsa, kağıtlar ara-

sındaki karışmayı engellemek için her kağıda bir numara verilir. Bağlayıcıların içine bu 
numaralar yazılarak kağıtların birbirini takip edecek şekilde sıralanması sağlanır.

Oklar: Semboller arasında işlemlerin yönünü ve akışını belirtmek için oklar kullanılır.
Akış şemaları oluşturulurken genellikle aşağıdaki adımlar izlenir: 
1. Süreçte gerçekleştirilen tüm faaliyetler gerçekleşme sırasına göre listelenir.
2. Her faaliyet ve faaliyet için gerekli olan girdi ve çıktılar ilgili sembol kullanılarak 

ifade edilir.
3. Semboller faaliyet sırasına göre oklarla birleştirilerek akış şeması oluşturulur. 

Bir işletme üretimde kullandığı ham maddenin alım süreci için gerçekleştirilmesi gereken 
faaliyetleri aşağıdaki gibi listelemiştir (Vardar, Y. 2012: s.35):

•	 Satın	alınacak	ham	madde	için	şartname	hazırlanır.
•	 Şartnamenin	uygunluğu	yetkili	tarafından	kontrol	edilir.	
•	 Uygunsa	ihaleye	çıkılır.	
•	 Uygun	değilse	düzeltilir	ve	sonra	ihaleye	çıkılır.
•	 İhaleye	gelen	teklifler	incelenir.
•	 Uygun	teklifler	arasından	kriterlere	göre	seçim	yapılır.
•	 Seçilen	işletme	ile	sözleşme	yapılır.
•	 Seçilen	işletmeye	sipariş	verilir.
•	 Teslim	edilen	ürünün	kontrolü	yapılır.

Şekil 1.6

Akış Şeması 
Sembolleri

Karar

İşlemGiriş ve
Çıkış

Başlangıç ve
Sonlandırıcı Bağlayıcı Oklar

ÖRNEK 1.1
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•	 Uygun	ise	depoya	yollanır.
•	 Değilse	tedarikçi	işletmeye	geri	yollanır.	
Yukarıda sıralanan ham madde alım sürecinin akış şeması Şekil 1.7’deki gibi olacaktır: 

Akış şemalarının karar vericilere sağlayacağı faydalar aşağıdaki biçimde sıralanabilir 
(Vardar, Y. 2012: s.35):

•	 Akış	şemaları	bir	işin	yapılabilmesi	ya	da	bir	karar	probleminin	çözülebilmesi	için	
gerekli olan aşamaları ayrıntılı olarak görmeyi sağlar.

•	 Ayrıntılı	görebilmenin	yanı	sıra,	aşamalar	sembollerle	 ifade	edildiğinden	karışık	
olarak düşünülen süreçlerin kolay anlaşılabilmesine olanak verir.

•	 Sürece	 önemli	 bir	 katkısı	 olmayan	 gereksiz	 işlem	 ve	 faaliyetlerin	 belirlenmesini	
sağlar. Böylece gereksiz faaliyetler süreçten çıkarılarak ya da iyileştirilerek sürecin 
daha kaliteli olması sağlanabilir. 

•	 Akış	şeması	yardımıyla	süreçte	gerçekleşen	hatalı	adımların	daha	rahat	görülebilme-
si ve hataların önlenebilmesi için gerekli analizler daha sağlıklı biçimde yapılabilir.

•	 Akış	şemalarıyla	sürece	kimin,	nasıl	katkı	sağladığı	ya	da	sağlayabileceği	sorusuna	
daha hızlı ve net biçimde cevap verilebilir. 

•	 Son	olarak	 akış	 şemaları	 sürecin	 geliştirilmesini	 ve	önemli	 kontrol	noktalarının	
nereler olduğuna karar verilmesini kolaylaştırır. 

Şekil 1.7

Örnek Akış Şeması

Kaynak: Vardar, Y., 
(2012). s.36.
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5N-1K Tekniği
Bu teknikte, karar problemine ilişkin sorular yardımıyla, probleme sistematik bakış açısı 
sağlanmaya çalışılır. Bu sorular Ne?, Nerede?, Ne Zaman?, Neden?, Nasıl? ve Kim? biçi-
minde olup, teknik de adını soruların ilk har�erinden almaktadır. 

Ne sorusu, Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Veri olarak Ne toplanmalı? biçiminde örnekle-
nebilecek sorular yardımıyla, üzerinde çalışılacak konunun ne olduğu, ne gibi faaliyetleri 
içerdiği, ne gibi faaliyetlerin yapılmasının gerekli olduğu üzerinde durur. Akış şemaları 
oluşturulurken de bu sorular kullanılır. 

Nerede sorusu, Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? İlgili veriler Nerede yer alıyor? 
gibi sorularla problemin oluştuğu ortam, problemin çözümüne katkı sağlayacak verilerin 
bulunduğu ortam belirlenerek çözüm için kullanılır. 

Ne zaman sorusu, Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı?, Veriler Ne zaman sağla-
nabilir? biçiminde sorularak, zaman planlamasının ve faaliyetler arasında öncelik ilişkile-
rinin belirlenmesi sağlanabilir. 

Neden sorusu, Neden yapılıyor? Neden bu şekilde yapılıyor? Neden bu verilere ihti-
yaç duyuluyor? biçiminde çeşitlendirilerek ilgili işlemin yapılmasının sürece katkısının 
ne olduğu ortaya konur. O işlemin süreçten çıkarılmasının ne gibi etkileri olacağı analiz 
edilmeye çalışılır. 

Nasıl sorusu, Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Veriler nasıl (hangi yöntemle) toplan-
malı? sorularıyla sürecin nasıl işlediği ve sürecin iyileştirilmesi için nasıl değişiklikler ya-
pılması gerektiği konusuna cevap aranır. 

Kim sorusu, Kim yapıyor? Kim yapmalı? Verileri kim toplamalı? biçimindeki sorular-
la süreçte sorumluluğu olanların kimler olduğu belirlenir, daha iyisinin yapılabilmesi için 
ilgili konuda daha eğitimli daha uzman kişilerin sürece dahil edilmesine çalışılır. 

Pareto Analizi
İlk kez İtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto tarafından ortaya atılan ve iktisatta da Pareto İlkesi 
olarak kabul gören görüşe göre sonuçların %80’inin, nedenlerin %20’sine bağlı olduğu 
savunulmaktadır. Bu ilke Pareto Analizinin temelini oluşturur. Vilfredo Pareto ilk olarak 
İtalya’da gelir dağılımını incelerken ülke gelirinin %80’ine nüfusun %20’sinin sahip oldu-
ğunu fark etmiştir. Daha sonra yaptığı farklı incelemelerle, bu ilkenin hayatın diğer alan-
larında da geçerli olduğunu gözlemiştir. Örnek olarak, müşteri şikayetlerinin %80’i ürün 
ya da hizmetin %20’sinden kaynaklanmaktadır. Başka bir örnek olarak, 100 müşteriden en 
iyi 20 müşteriyi elde tutmakla gelirin ya da kârın %80’i kontrol edilebilir. 

Buradan hareketle 80/20 kuralı olarak da adlandırılan ilkenin iktisat ve işletme prob-
lemlerinde de çözüme katkı sağlayabileceği yaygın biçimde kabul görmüştür. Bu ilke karar 
problemleri açısından ele alındığında, karşılaşılan problemlerin büyük bölümü az sayı-
daki önemli faktörden kaynaklanır. Eğer bu az ama önemli faktörlerin yol açtığı sorunlar 
düzeltilirse problemin çözümü kolaylaşacaktır. 

Sizce yukarıda sıralanan nitel teknikler karar verme sürecinin hangi adımlarında kulla-
nılabilir? Açıklayınız.4
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Özet
Karar ve karar verme ile ilgili temel kavramları ta-
nımlamak
Karar, bir iş ya da sorun hakkında düşünülerek ve-
rilen kesin yargıdır. Karar verme ise karar verici ta-
rafından belirlenen amaca ulaşabilmek için, mevcut 
olanak ve koşullarda uygulanabilecek farklı hareket 
biçimlerinin belirlenmesi ve bunlar içinden en uy-
gun seçeneğin seçilmesi sürecidir. Karar analizi ya 
da karar kuramı literatüründe, karar vermeyi gerek-
tiren durum karar problemi olarak ifade edilir. Ka-
rar probleminde yer alan ögeler, karar verici, amaç, 
hede�er ve kriterler, seçenekler, çevresel faktörler, 
olasılıklar ve sonuçlar biçiminde sıralanabilir. Karar 
verici problemin çözümü için belirlenen seçenekler 
arasından tercih yapan ve bu tercihin doğuracağı so-
nuçların sorumluluğunu taşıyacak olan kişi ya da ki-
şilerdir. Karar belirli bir amaca yönelik olarak verilir. 
Amaç genel olarak işletmenin gelecekte gelmek iste-
diği durumu gösterir. Hedef kavramı amaca ulaşmak 
için nelerin önemli olduğunu ifade eder. Kriterler ise 
hedefe ulaşma ölçütleri ya da seçimin dayandırıldı-
ğı etkinlik ölçütleridir. Seçenek, herhangi bir karar 
probleminde karar vericinin çözüm için izleyebileceği 
farklı hareket biçimlerini ifade eder. Çevresel faktör-
ler karar probleminde karar vericinin kontrol edeme-
diği değişkenlerdir. Gelecekte ne olacağı, geçmiş ve-
rilerden yararlanılarak tahmin edilmeye çalışılır. Bu 
tahmin karar problemine, her bir doğal durumun or-
taya çıkma olasılığı olarak yansır. Belirli bir seçeneğin 
seçilmesi ve gelecekte karşılaşılacak doğal durumun 
etkisi ile ortaya çıkacak değerler ise sonuç olarak ifade 
edilir. Karar verme süreci aşağıda verilen adımlardan 
oluşmaktadır.

•	 Karar	probleminin	tanımlanması
•	 Ulaşılmak	istenen	amaç	ve	hedeflerin	belirlenmesi
•	 Problemin	çözümü	için	gerekli	olan	bilgilerin	toplanması
•	 Çözüm	seçeneklerinin	ortaya	konması
•	 Seçeneklerin	uygun	karar	kriterleri	ile	değerlendirilmesi
•	 Amaca	ulaştıracak	en	uygun	seçeneğin	belirlenmesi

İşletmelerde karar verme sürecinin önemini açıklamak
İşletmelerde karar vermenin zorluğu karar problemi-
nin taşıdığı özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu zor-
luklar; problemin karmaşık yapısı, çevresel faktörler-
deki belirsizlik, birden çok kriterin dikkate alınması 
gerekliliği, sonuçların uzun vadede hissedilmesi, so-
nuçların etki derecelerinin yüksek olması ve kararın 
yüksek maliyete yol açması biçiminde sıralanabilir. 

 Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, yoğunlaşan ve 
zorlaşan rekabet koşulları, kaynaklara ulaşmada kar-
şılaşılan güçlüklerin artması, pazar koşullarının belir-
sizliği ve risk faktörleri de işletmeler açısından zaten 
önemli olan karar verme işlevini daha da önemli hâle 
getirmiştir. Çünkü, tüm bu zorlaşan ve ağırlaşan ko-
şullara rağmen kaynakların etkin ve verimli biçimde 
kullanabilen işletmeler varlıklarını koruyabilmekte, 
gelişip büyüyebilmektedir. Kaynakların etkin ve ve-
rimli kullanılması da doğru kararların verilmesiyle 
mümkün olacaktır. Bu nedenle geçmişte sıklıkla uy-
gulandığı biçimiyle, karar vericilerin yalnızca tecrübe 
ve sezgilerine dayanarak karar vermesi günümüz işlet-
melerinde sağlıklı ve doğru kararlar verilebilmesi için 
yeterli olamamaktadır. Bu noktada işletmeler daha iyi 
kararlar verebilmek amacıyla karar analizi tekniklerin-
den yararlanma yolunu tercih etmektedirler. 

İşletmelerde karar türlerini sını�andırmak
İşletmelerde verilen kararlar; verildiği ortama göre, 
yönetim kademesine göre, yapılarına göre, bağlantılı 
olma durumuna göre ve göz önünde bulundurulacak 
kriter açısından sını�andırılabilirler. 

 Verildiği ortama göre kararlar; 
•	 Belirlilik	ortamında	karar	
•	 Belirsizlik	ortamında	karar	
•	 Risk	ortamında	karar	
 Yönetim kademesine göre kararlar; 
•	 Stratejik	kararlar
•	 Taktiksel	kararlar
•	 Operasyonel	kararlar
 Yapılarına göre kararlar;
•	 Yapılandırılmış	kararlar
•	 Yapılandırılmamış	kararlar
•	 Yarı	yapılandırılmış	kararlar
 Bağlantılı olma durumuna göre kararlar
•	 Tek	aşamalı	karar
•	 Çok	aşamalı	karar
 Gözönünde bulundurulacak kriter açısından karar 

türleri
•	 Tek	kriterli	karar
•	 Çok	kriterli	karar
 biçiminde sını�andırılır. 

1

2

3
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İşletmelerde karar verme yaklaşımlarını açıklamak
İşletmelerde karar verme yaklaşımları genel olarak 

•	 Sezgisel	karar	verme
•	 Geçmiş	tecrübelere	dayanarak	karar	verme
•	 Bilimsel	yaklaşımla	karar	verme	
 biçimde sını�andırılabilir.
 Sezgisel karar verme yaklaşımında, karar problemine 

ilişkin ayrıntılı bir araştırma, veri toplama ve bilimsel 
bir analiz gerçekleştirilmeyip, analiz karar vericinin 
zihninde, sezgileri ve duyguları temel alınarak yapılır. 
Geçmiş tecrübelere dayanarak karar verme yaklaşı-
mında, geçmiş tecrübelerden edinilen bilgiler ışığın-
da hareket edilir ve geçmişte benzer problemler nasıl 
çözümlendi ise aynı yol izlenerek çözüme ulaşılmaya 
çalışılır. Bilimsel yaklaşım ise, her karar problemi için 
karar verme sürecini uygulayarak, karar problemini 
analitik bir bakış açısıyla ele alan ve uygun teknikler 
yardımıyla çözüm sağlayan yaklaşımdır. 

Karar vermede kullanılan nitel tekniklerin özelliklerini 
sıralamak
Karar verme sürecinin çeşitli aşamalarında kullananı-
labilecek nitel tekniklerden bir kısmı; beyin fırtınası 
tekniği, altı şapkalı düşünme tekniği, sebep – sonuç 
diyagramı, akış şeması, 5N-1K ve Pareto analizi ola-
rak sıralanabilir.

 Beyin Fırtınası tekniği, belirli bir konuda ya da belir-
li bir probleme ilişkin olarak fikir üretmek yoluyla, 
farklı seçenekleri ortaya koymayı amaçlar. 

 Altı şapkalı düşünme tekniğinde, altı farklı bakış açı-
sını temsil eden altı farklı renkteki şapkalar mecazi 
olarak takılır ve konuya ilişkin düşünceler her şapka-
nın temsil ettiği bakış açısıyla açıklanır. 

 Sebep – Sonuç Diyagramı, karar probleminde, prob-
lemin olası nedenlerinin sistematik olarak ortaya 
konması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılır. Prob-
lemi doğuran ya da etkileyen sebepleri ana gruplara 
ve alt gruplara ayırarak analiz eder. 

 Akış şeması kullanımı ile herhangi bir işin tamamlan-
ması ya da bir problemin çözülmesi için yerine geti-
rilmesi gereken işlem adımları geometrik sembollerle 
ifade edilir.

 5N-1K tekniğinda, karar problemine ilişkin sorular 
yardımıyla, probleme sistematik bakış açısı sağlanma-
ya çalışılır. Bu sorular Ne?, Nerede?, Ne Zaman?, Ne-
den?, Nasıl? ve Kim? biçiminde olup, teknik de adını 
soruların ilk har�erinden almaktadır.

 Pareto analizinde 80/20 kuralı olarak da bilinen ilke 
kullanılır. Bu ilkeye göre, sonuçların %80’inin, neden-
lerin %20’sine bağlı olduğu savunulmaktadır. Dola-
yısıyla karar problemlerinde de problemlerin büyük 
bölümü az sayıdaki önemli faktörden kaynaklanır. 
Eğer bu az ama önemli faktörlerin yol açtığı sorunlar 
düzeltilirse problemin çözümü kolaylaşacaktır.

4
5
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir iş ya da sorun hakkında düşünülerek verilen kesin 
yargıya ne ad verilir?

a. Fikir
b. Olgu
c. Karar
d. Tutum
e. Öneri

2. Aşağıdakilerden hangisi karar probleminin ögelerinden 
biri değildir?

a. Karar verici
b. Seçenekler
c. Çevresel faktörler
d. Olasılıklar
e. Karar analizi

3. Aşağıdakilerden hangisi karar probleminin, karar verici-
nin kontrolü altındaki kaynaklara bağlı ögelerinden biridir?

a. Seçenekler
b. Çevresel Faktörler
c. Olasılıklar
d. Sonuçlar
e. Amaç

4. Karar verme sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ulaşılmak istenen amaç ve hede�erin belirlenmesi
b. Problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin top-

lanması
c. Çözüm seçeneklerinin ortaya konması
d. Karar probleminin tanımlanması
e. Seçeneklerin uygun karar kriterleri ile değerlendi-

rilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde karar vermeyi zor-
laştıran nedenlerden biri değildir?

a. Problemin karmaşık yapısı
b. Birden çok kriterin dikkate alınması gerekliliği
c. Seçenek sayısının kısıtlı olması
d. Sonuçların uzun vadede hissedilmesi
e.  Çevresel faktörlerdeki belirsizlik hâli

6. Bir kararın etkili olarak kabul edilebilmesi için taşıması 
gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ortaya çıkabilecek her türlü maliyet öngörülen dü-
zeyde tutulması 

b. Mantıklı ve tutarlı olması
c. Gerçekçi ve mevcut duruma uygun olması
d. İhtiyaç duyulan süre içinde verilmiş olması
e. Uygulandığında, karar vermeyi gerektiren sorunun 

ortadan kalkmış olması

7. Rasyonel karar tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Zamanında alınmış, gerçekçi ve mevcut duruma uy-

gun karardır.
b. Bilinçli, mantıklı ve tutarlı bir muhakeme yürütüle-

rek verilen karardır.
c. En düşük maliyete katlanılarak verilen karardır.
d. Disiplinlerarası yaklaşımla verilen karardır.
e. Geçmiş tecrübeleri gözönünde bulundurarak verilen 

karardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi karar türleri sını�amalarından 
biri değildir? 

a. Verildiği ortama göre karar türleri
b. Yönetim kademesine göre karar türleri
c. Yapılarına göre karar türleri
d. Karar vericinin özelliklerine göre karar türleri
e. Bağlantılı olma durumuna göre karar türleri

9. Karar vericinin riske karşı tutumunun önemli olduğu 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sezgisel karar verme 
b. Geçmiş tecrübelere dayanarak karar verme
c. Bilimsel yaklaşımla karar verme 
d. Analitik yaklaşımla karar verme
e. Karar modeli kullanımı ile karar verme

10. Belirli bir konuda ya da belirli bir probleme ilişkin ola-
rak fikir üretmek yoluyla, farklı seçenekleri ortaya koymayı 
amaçlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Altı şapkalı düşünme tekniği
b. Akış şeması
c. VIKOR
d. Beyin fırtınası
e. AHP
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Karar ve Karar Verme ile İlgili Te-

mel Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. e Yanıtınız yanlış ise “Karar Probleminin Ögeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. a Yanıtınız yanlış ise “Karar Probleminin Ögeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. d Yanıtınız yanlış ise “Karar Verme Süreci” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz. 
5. c Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerde Karar Verme Sü-

recinin Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. e Yanıtınız yanlış ise “İyi Kararın Nitelikleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz. 
7. b Yanıtınız yanlış ise “İyi Kararın Nitelikleri” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz. 
8. d Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerde Karar Türleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. a Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerde Karar Verme Yakla-

şımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
10. d Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Nitel Teknikler” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1 
Karar verme belirli bir amaca ulaşabilmek için, içinde bulu-
nulan olanak ve koşullarda uygulanabilecek farklı hareket bi-
çimlerinin belirlenmesi ve bunlar içinden en uygun seçeneğin 
seçilmesi sürecidir. Karar sürecindeki tüm adımlar önemli ol-
makla birlikte en önemli adımının ilk adım olan “karar proble-
minin tanımlanması” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Çünkü problemin doğru tanımlanması karar verme sürecinin 
diğer adımları için temel oluşturur. Sonraki adımlar mükem-
mel biçimde uygulansa da eğer problem yanlış tanımlandıysa 
elde edilecek sonuç gerçek problemi ortadan kaldırmayacaktır. 

Sıra Sizde 2 
İşletmelerde gerçekleştirilen tüm faaliyetler verilen çeşitli 
kararların sonucudur. Ne üretilecek, ne kadar üretilecek, pa-
zarlama nasıl yapılacak, hangi işi kim yapacak gibi soruların 
cevabı verilen kararlarla belirlenmektedir. Günümüzde işlet-
meler geçmişe oranla daha yoğun olan rekabet koşullarında 
faaliyet göstermektedir. Bu durum işletmede çözümlenmesi 
gereken karar problemlerinin de daha karmaşık olmasına yol 
açmaktadır. Diğer yandan kararlar geleceğe yönelik olarak 
verilir ve gelecek belirsizlikler içerir. Karar probleminde etki-
li olan faktörlerin gelecekte hangi değerle ortaya çıkacağı tam 
bir kesinlikle bilinemez yalnızca tahmin edilebilir. Bu ne-
denlerle işletmelerin kıt kaynaklarını etkin ve verimli olarak 
kullanabilmeleri, rakipleriyle yarışabilmeleri, bulundukları 
sektörde varlıklarını sürdürebilmeleri, amaçladıkları düzey-
de kâr elde edebilmeleri doğru kararlar vermelerine bağlıdır. 
Doğal olarak yanlış kararlar işletmenin varlığını farklı açılar-
dan olumsuz etkileyecektir.

Sıra Sizde 3 
Geliştirilecek yeni ürün için işgücü planlaması, nakliye için 
ne tür araçların nerelerden satın alınacağı taktiksel karar 
örnekleridir. Yeni ürün için üretim tesislerinin yer ve kapa-
sitelerinin belirlenmesi yapılandırılmamış karara örnektir. 
İşletmeyi başka bir şehre taşıyıp taşımama, taşınma kararı 
verilirse yeni şehirdeki işletme büyüklüğü, orada çalışacak 
personel seçimi de çok aşamalı karar problemi örneğidir.
 
Sıra Sizde 4
Her karar problemine göre değişmekle birlikte genel olarak; 
beyin fırtınası tekniği karar sürecinin birinci ve dördüncü 
adımlarında, altı şapkalı düşünme tekniği beşinci adımda, 
sebep-sonuç diyagramı birinci ve üçüncü adımlarda, akış 
şemaları tüm adımlarda, 5N-1K tekniği birinci ve üçüncü 
adımlarda, pareto analizi isi birinci adımda faydalı olacaktır. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Karar problemlerini karar ortamlarına göre sını�andırabilecek,
Belirsizlik ortamında karar ölçütlerini uygulayabilecek,
Risk ortamında karar ölçütlerini kullanabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Hayatın akışı içinde meslek sahibi olsun olmasın birçok kişi ister basit ister karmaşık çe-
şitli konularda karar verme ile karşı karşıyadır. Karar verme, birden çok seçenek içinden 
seçim yapma işlemi olarak tanımlanabilir. İnsanlar gündelik hayatlarında basit kararlar 
verirken farkında olmadan içgüdülerine dayalı olarak hareket ederler. Bir market alışve-
rişinde onlarca makarna markası ve türünden seçim yapmak örnek olarak verilebilir. İn-
sanlar hayatlarında değişiklik yapacak karar verme durumu ile karşı karşıya kaldıklarında, 
içgüdüleri dışında daha farklı analizler yapma durumunda kalırlar. Örneğin bir iş adamı 
yeni kuracağı hava yolu şirketine alacağı uçakları belirlemek için uçak çeşitleri arasından 
içgüdüsel bir seçim yapamaz. İster içgüdüsel olsun ya da olmasın, ister sonuçları iyi ya da 
kötü olsun, hayatın insanlara sunduğu fırsatlar ya da tehditler karşısında, mücadeleler ve 
belirsizliklerde karar verme ihtiyacı ortaya çıkar.

Belirlenen amaca ulaşmada etkin olan en az iki eylem biçimi olduğunda, bu eylem 
biçimlerinden birinin seçiminde, karar verici üzerinde çeşitli koşullar veya ortamlar etkili 
olabilmektedir. Bu nedenle karar vericilerin çözümünü araştırdıkları karar problemine 
ilişkin kapsam, çevre ve paydaşları çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Farklı eylem seçenekleri arasından seçilerek belirlenen kararın etkin olması ve kararı 
uygulayacaklar arasında mümkün olduğu kadar yüksek kabul görmesi beklenir. İyi bir ka-
rar, benzer problemler ile karşı karşıya kalan iki farklı yöneticinin aynı seçenekler ve aynı 
ortamlar altında aynı kararı vermesi ile özdeştirilebilir. Karar vericinin çevresindekilerin 
de alınan kararı iyi olarak nitelendirmeleri beklenir. Karar vericilerin etkin ve rasyonel 
olmaları, problemin mali boyutunu iyi analiz etmiş olmaları, geleceğe dönük bir analiz 
yapmış olmaları gerekir. Karar vermeye, genel olarak bir problem çözme süreci gözüyle 
bakılabilir.

Karar verme teknikleri, karar verme sürecinde yöneticilerin en uygun kararı vermesi-
ne yardımcı olmak amacı ile geliştirilmiş tekniklerdir. İşletmelerin başarısı ve yöneticile-
rinin tutarlı kararlar verebilmesi, bu tekniklerin iyi uygulanmasına bağlıdır.

Bu ünitede karar vericinin karar verme sürecinde içinde bulunabileceği farklı koşullar 
doğrultusunda kullanılan teknikler örneklerle açıklanacaktır. Ünite kapsamında karar te-
orisinde kullanılan tüm teknikler yerine en çok kullanılan tekniklerin incelenmesi yoluna 
gidilmiştir.

Karar Ortamları ve Karar 
Verme
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KARAR PROBLEMLERİNİN KARAR ORTAMLARINA GÖRE
SINIFLANDIRILMASI
Karar problemleri, kararı etkileyecek doğal durumlar (çevresel faktörler) hakkında sahip 
olunan bilgi düzeyine göre belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme olarak sı-
nı�andırılır. Karar ortamı, karar probleminde kullanılacak tekniğin belirlenmesinde et-
kilidir.

Belirlilik durumu, hangi doğal durumla karşılaşacağının ve doğal durumun hangi de-
ğeri alacağının bilindiği durumdur. Diğer bir ifade ile belirlilik durumunda; gelecekte or-
taya çıkacak tek bir doğal durum söz konusudur ve gerçekleşme olasılığı (p=1) olduğun-
dan gerçekleşmesi kesindir. Ancak gerçek hayatta karar verilirken belirlilik durumu ile 
çok az karşılaşılır ve bu konu Doğrusal Programlama başlığı altında incelenir. Bu nedenle 
bu ünitede belirsizlik ve risk ortamında karar verme üzerinde durulacaktır.

Belirlilik ortamındaki bilgi düzeyi için ne söyleyebilirsiniz? 

BELİRSİZLİK ORTAMINDA KARAR VERME
Belirsizlik, doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar vericinin herhangi bir ola-
sılık değerine sahip olmadığı durumdur. Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin her-
hangi bir olasılık değerine sahip olmadan karar verme işlemi yürütülür ise karar verme 
sürecine belirsizlik ortamında karar verme adı verilir. 

Belirsizlik ortamında karar vermek durumunda olan karar verici, karar probleminin 
doğal durumlarını bilmekle beraber, hangi durumun gerçekten ortaya çıkabileceğini veya 
hangi durumun hangi olasılık ile ortaya çıkabileceğini bilemez. Bu nedenle karar verici-
nin, belirsizlik ortamında karar verme durumunda kullanılan tekniklere göre verilen bir 
kararda nasıl bir riske girdiğini hesaplaması mümkün değildir. Karar verici, kararını prob-
lemde ortaya çıkan ve strateji matrisinde gösterilen sonuç değerlerine göre verir.

Belirsizlik ortamında karar verme durumunda bulunan bir karar vericinin kullanabi-
leceği teknikler; iyimserlik, kötümserlik ve uzlaşma ölçütlerini temel almaktadır. Bu öl-
çütler genel olarak karar vericinin içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtacak şekilde 
tasarlanmış ölçütlerdir. 

İyimserlik Ölçütü
Karar vericinin psikolojisinin iyimser olduğunu varsayan ölçüttür. Her ne olursa olsun 
“benim için hep iyi durumlar ortaya çıkar” felsefesini temel alan bir yaklaşımdır. İyim-
serlik ölçütü yaklaşımında, karar verici hangi karar alternatifini seçerse seçsin, strateji 
matrisinin satırlarında yer alan her karar alternatifinin en yüksek kazanç (ya da en düşük 
maliyet) değerini elde edeceğini düşünür. Daha sonra tüm karar alternati�erinin en iyi 
değerleri arasından en büyük kazanç ya da en küçük maliyete sahip olan alternatifi en iyi 
karar olarak belirler. İyimserlik ölçütünde karar verici, kazanç yapılı problemlerde “kaza-
nabileceğim en büyük kazançlardan en büyüğünü seçerim” felsefesi ile hareket ederken 
maliyet yapılı problemlerde “ortaya çıkabilecek en küçük maliyetlerden en küçüğünü se-
çerim” felsefesi ile hareket etmektedir.

İyimserlik ölçütüne göre karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matri-
sine göre, kazanç yapılı problemlerde,

   EnBüyük{EnBüyük(sij)}
         i                   j

1

Doğal durumların ortaya 
çıkışlarına ilişkin karar vericinin 
herhangi bir olasılık değerine 
sahip olmadığı duruma belirsizlik 
denir.

İyimserlik ölçütünde her ne 
olursa olsun “benim için hep iyi 
durumlar ortaya çıkar” felsefesi 
benimsenir.
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işlemi ile tespit edilirken maliyet yapılı problemlerde ise

   EnKüçük{EnKüçük(sij)}
         i                   j

işlemi ile yürütülür. Bu işlemlere göre, karar verici kazanç yapılı bir problem üzerinde 
çalıştığında, her karar alternatifi için strateji matrisinin satırlarında yer alan en büyük de-
ğerleri seçer ve bu değerler arasından en büyük değerli olan karar alternatifini en iyi karar 
olarak benimser. Tersine karar verici maliyet yapılı bir problem üzerinde çalıştığında her 
karar alternatifi için strateji matrisinin satırlarında yer alan en küçük değerleri seçer ve bu 
değerler arasından en küçük değerli olan karar alternatifini en iyi karar olarak benimser. 

Kazanç yapılı bir karar probleminde dört karar alternatifi ve dört doğal durum bulunmak-
tadır. Probleme ilişkin strateji matrisi Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Doğal	Durumlar

Doğal
Durum 1

Doğal
Durum 2

Doğal
Durum 3

Doğal
Durum 4

Karar 
Alternati�eri

Karar Alternatifi 1 450 425 600 500

Karar Alternatifi 2 500 460 440 480

Karar Alternatifi 3 425 560 450 500

Karar Alternatifi 4 330 430 475 350

İyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifini belir-
leyiniz.

Karar verici tarafından ilk yapılması gereken strateji matrisinin sonuna yeni bir sütun 
eklemektir. Problemin kazanç yapılı olması nedeniyle her bir karar alternatifi için ortaya çı-
kan en yüksek değerler bu sütunun ilgili satırlarına yazılır. Daha sonra bu sütunda yer alan 
en yüksek kazanç değerlerinden en yükseğine sahip olan değeri veren alternatif en uygun 
karar olarak belirlenir. Söz konusu bu değerler Tablo 2.2’de gösterilmiştir. 

Doğal	Durumlar

Doğal
Durum 1

Doğal
Durum 2

Doğal
Durum 3

Doğal
Durum 4

En
Büyük

Karar 
Alternati�eri

Karar 
Alternatifi 1 450 425 600 500 600

Karar 
Alternatifi 2 500 460 440 480 500

Karar 
Alternatifi 3 425 560 450 500 560

Karar 
Alternatifi 4 330 430 475 350 475

Her bir karar alternatifi için belirlenen en büyük değerler arasından (600, 500, 560, 
475) en büyüğüne sahip alternatif iyimserlik ölçütüne göre en iyi karardır. Tablo 2.2.’nin 
son sütununda yer alan değerlerden en büyüğü 600’e eşittir ve bu değer 1. karar alternati-
finin değeridir. Dolayısıyla iyimserlik ölçütüne göre karar vericinin seçmesi gereken Karar 
Alternatifi 1’dir.

ÖRNEK 2.1

Tablo 2.1
Strateji Matrisi

Tablo 2.2
Her Bir Karar 
Alternatifi İçin 
En Büyük Kazanç 
Değerleri
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Uçak bakımı yapan bir işletme, yapmakta olduğu uçak bakımlarına farklı özellikler içeren 
üç yeni bakım paketini eklemek istemektedir. Ancak uçak bakım işletmesinin sahip olduğu 
kaynaklar bu üç yeni paketten sadece biri için yeterlidir. Bu nedenle işletme en az maliyetli 
olanı seçmek durumundadır. İthal hammadde maliyetlerinin, uçak bakım maliyetleri üze-
rinde büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Cari döviz kurunun “Düşük”, “Orta” ve “Yüksek” 
olması durumlarına göre her bir yeni bakım paketi için hammadde maliyetleri Tablo 2.3’de 
verilmiştir.

Doğal Durumlar
(Döviz Kuru)

Düşük Orta Yüksek

Karar 
Alternati�eri

Bakım Paketi 1 15 22 37

Bakım Paketi 2 13 26 34

Bakım Paketi 3 19 20 30

İyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifini be-
lirleyiniz.

Karar verici ilk olarak strateji matrisinin sonuna yeni bir sütun ekler. Bu sütuna problem 
maliyet yapılı olduğundan, her bir karar alternatifinin uygulanması durumunda ortaya çı-
kacak en küçük değerler yazılır. Daha sonra bu sütunda yer alan en küçük maliyet değerleri 
arasından en küçüğüne sahip olan değeri veren alternatif en uygun karar olarak benimsene-
cektir. Söz konusu bu değerler Tablo 2.4’te gösterilmiştir. 

Doğal Durumlar
(Döviz Kuru)

Düşük Orta Yüksek En	Küçük

Karar
Alternati�eri

Bakım Paketi 1 15 22 37 15

Bakım Paketi 2 13 26 34 13

Bakım Paketi 3 19 20 30 19

Her bir karar alternatifi için belirlenen en küçük değerlerin (15, 13, 19) en küçüğü iyim-
serlik ölçütüne göre en iyi karara ilişkin olanıdır. Tablo 2.4’ün son sütununda yer alan değer-
lerden en küçüğü 13’e eşittir ve bu değer Bakım Paketi 2 için elde edilmiştir. Dolayısıyla iyim-
serlik ölçütüne göre karar verici Bakım Paketi 2’nin piyasaya sürülmesi kararını vermelidir.

Kötümserlik Ölçütü
Karar vericinin kötümser olduğunu varsayan ölçüttür. Her ne olursa olsun “benim için 
hep kötü durumlar ortaya çıkar” felsefesini benimseyen karar vericilerin kullandığı bir 
yaklaşımdır. Kötümserlik ölçütü yaklaşımında karar verici hangi karar alternatifini se-
çerse seçsin, strateji matrisinin satırlarında yer alan her bir karar alternatifine ilişkin en 
düşük kazanç değerini elde edeceğini ya da en yüksek maliyet değerine katlanacağını dü-
şünür. Kötümserlik ölçütünde karar verici, kazanç yapılı problemlerde “elde edebileceğim 
en küçük kazançlardan en büyüğünü seçerim” felsefesi ile hareket ederken maliyet yapılı 
problemlerde “ortaya çıkabilecek en büyük maliyetlerden en küçüğünü seçerim” felsefesi 
ile hareket etmektedir.

Kötümserlik ölçütüne göre karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji mat-
risine göre, kazanç yapılı problemlerde,

   EnBüyük{EnKüçük(sij)}
         i                   j

ÖRNEK 2.2

Tablo 2.3
Uçak Bakım Paketleri 
Hammadde Maliyetleri 
İçin Strateji Matrisi 
(100.000 Türk Lirası 
katları olarak).

Tablo 2.4
Uçak Bakımı Paketleri 
Hammadde Maliyetleri 
İçin En Küçük Maliyet 
Değerleri

Kötümserlik ölçütünde “benim 
için hep kötü durumlar ortaya 
çıkar” felsefesi benimsenir.
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işlemi ile tespit edilirken, maliyet yapılı problemlerde ise

   EnKüçük{EnBüyük(sij)}
         i                   j

işlemi ile tespit edilir. Bu işlemlere göre, karar verici kazanç yapılı bir problem üzerinde 
çalıştığında, her bir karar alternatifi için önce strateji matrisinin satırlarında yer alan en 
düşük değerleri seçer daha sonra bu değerler arasından en büyüğüne sahip değeri olan 
karar alternatifini en iyi karar olarak benimser. Karar verici maliyet yapılı bir problem 
üzerinde çalıştığında ise her bir karar alternatifi için strateji matrisinin satırlarında yer 
alan en büyük değerleri seçer ve bu değerler arasından en küçüğüne sahip değeri veren 
karar alternatifini en iyi karar olarak belirler. 

Kötümserlik ölçütü yaklaşımında, karar vericinin kötümser bir bakış açısıyla en kötü değer-
ler arasından yine en kötü değeri seçeceği düşünülmemelidir. Kötümser de olsa rasyonel bir 
karar vericinin en kötü değerli alternati�er arasından en iyi değere sahip olanını benimse-
yeceği unutulmamalıdır. 

Bir karar probleminde dört karar alternatifi ve üç doğal durum bulunmaktadır. Karar verici-
nin kazanç yapılı olan bu problemine ilişkin strateji matrisi Tablo 2.5’te verilmiştir.

Doğal	Durumlar

Doğal
Durum 1

Doğal
Durum 2

Doğal
Durum 3

Karar 
Alternati�eri

Karar Alternatifi 1 90 84 98

Karar Alternatifi 2 106 92 102

Karar Alternatifi 3 110 116 126

Karar Alternatifi 4 108 100 114

Kötümserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifini be-
lirleyiniz.

Karar verici tarafından ilk yapılması gereken artık alışılageldiği gibi strateji matrisinin 
sonuna yeni bir sütun eklemektir. Problem kazanç yapılı olduğundan, bu sütuna her bir 
alternatif için ortaya çıkan en küçük değerler yazılır. Daha sonra bu sütunda yer alan en 
küçük kazanç değerlerinden en büyüğüne sahip olan değeri veren alternatif en uygun karar 
olarak belirlenir. Tablo 2.6.’da sözü edilen değerler gösterilmiştir. 

Doğal	Durumlar

Doğal
Durum 1

Doğal
Durum 2

Doğal
Durum 3

En	Küçük

Karar
Alternati�eri

Karar Alternatifi 1 90 84 98 84

Karar Alternatifi 2 106 92 102 92

Karar Alternatifi 3 110 116 126 110

Karar Alternatifi 4 108 100 114 100

Her bir karar alternatifi için belirlenen en küçük değerler (84, 92, 110, 100)’den en büyü-
ğü kötümserlik ölçütüne göre en iyi karara ilişkin olanıdır. Tablo 2.6’nın son sütununda yer 
alan değerlerden en büyüğü 110’a eşittir ve bu değer 3. karar alternatifine ilişkindir. Dolayı-
sıyla kötümserlik ölçütüne göre karar verici, karar olarak Alternatif 3’ü seçmelidir.

ÖRNEK 2.3

Tablo 2.5
Strateji Matrisi

Tablo 2.6
Her Bir Karar 
Alternatifi İçin En 
Küçük Kazanç Değerleri
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Bir hava yolu işletmesinin uçaklarının zorunlu parça değişimi için başvurabileceği yedek 
parça tedarik eden üç firma bulunmaktadır. Ancak hava yolu işletmesinin, parça değişimi 
nedeniyle zarara uğramaması için yedek parçaların zamanında tedarik edilmesi gerekmek-
tedir. Hava yolu işletmesi yöneticileri tedarikçi üç firmayı incelemiş ve yedek parçaların te-
darik süreleri bakımından “Uzun” ve “Kısa” tedarik süresi olacak şekilde iki gruba ayırmıştır. 
Probleme ilişkin strateji matrisi Tablo 2.7’de verilmiştir. 

Doğal Durumlar
(Tedarik Süresi)

Uzun Kısa

Karar
Alternati�eri

Firma 1 90 74

Firma 2 106 82

Firma 3 110 96

Kötümserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifini be-
lirleyiniz.

Strateji matrisinin sağına yeni bir sütun eklenerek çözüm işlemlerine başlanır. Problem 
maliyet yapılı olduğundan, bu sütuna her bir karar alternatifi için ortaya çıkan değerler 
arasından en büyüğü yazılır. Daha sonra bu sütunda yer alan değerlerden en küçüğüne 
sahip olan alternatif en uygun karar olarak belirlenir. Tablo 2.8’de sözü edilen değerler gös-
terilmiştir. 

Doğal Durumlar
(Tedarik Süresi)

Uzun Kısa En Büyük

Karar
Alternati�eri

Firma 1 90 74 90

Firma 2 106 82 106

Firma 3 110 96 110

Her bir karar alternatifi için belirlenen en büyük değerler (90, 106, 110)’den en küçüğü 
ise kötümserlik ölçütüne göre en iyi karara ilişkin olanıdır. Tablo 2.8’in son sütununda yer 
alan değerlerden en küçüğü 90’a eşittir ve kötümserlik ölçütüne göre karar vericinin seçmesi 
gereken karar alternatifi Firma 1’dir.

Uzlaşma Ölçütü
Belirsizlik ortamında karar verme durumu ile karşı karşıya kalan karar vericinin benimse-
yebileceği iki uç durumu daha önce bahsedilen iyimserlik ve kötümserlik ölçütleri temsil 
etmektedir. Hurwicz, karar probleminin doğasına ve karar vericinin içinde bulunduğu 
psikolojik duruma ilişkin daha esnek davranması amacı ile iyimserlik ve kötümserlik öl-
çütlerini karar vericinin bir arada kullanmasına imkân tanıyan bir ölçüt önermiştir. Uzlaş-
ma ölçütü adı verilen bu ölçütte karar vericinin iyimserlik düzeyini belirleyen bir katsayı 
bulunur. Karar vericinin iyimserlik düzeyi a ile gösterilir ve a’nın 0 ile 1 aralığında değerler 
aldığı varsayılır. a 1’e eşit olduğunda karar verici iyimser, 0’a eşit olduğunda ise karar verici 
kötümserdir.

Uzlaşma ölçütüne göre karar vericinin benimseyeceği karar, kazanç yapılı problemlerde,

ÖRNEK 2.4

Tablo 2.7
Yedek Parçaların 
Tedarik Süresi Değerleri 
(Saat)

Tablo 2.8
Her Bir Karar 
Alternatifi İçin 
En Büyük Maliyet 
Değerleri
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  EnBüyük[a EnBüyük(sij) + (1- a) EnKüçük(sij)]
        i                   j          j

işlemi ile tespit edilirken, maliyet yapılı problemlerde ise

  EnKüçük[a EnKüçük(sij) + (1- a) EnBüyük(sij)]
        i                   j          j

işlemi ile tespit edilir. Uygulamada Hurwicz’in Uzlaşma ölçütüne göre karar verilirken 
strateji matrisinin sonuna üç adet sütun eklenir. Eklenen ilk sütunda her bir karar alterna-
tifi için en büyük değerlere yer verilirken eklenen ikinci sütuna ise en küçük değerler yazı-
lır. Eklenen son sütuna ise problemin kazanç veya maliyet yapılı olmasına göre, yukarıda 
önerilen formüllerden uygun olanı kullanılarak hesaplanan değer yazılır.

Kazanç yapılı bir karar probleminde üç karar alternatifi ve üç doğal durum bulunmaktadır. 
Karar vericinin problemine ilişkin strateji matrisi Tablo 2.9’da verilmiştir.

Doğal	Durumlar

Doğal
Durum 1

Doğal
Durum 2

Doğal
Durum 3

Karar
Alternati�eri

Karar Alternatifi 1 450 425 600

Karar Alternatifi 2 500 460 440

Karar Alternatifi 3 425 560 450

Karar vericinin iyimserlik düzeyinin %65 olduğu varsayımı altında Uzlaşma ölçütünü 
kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifini belirleyiniz.

Karar verici ilk olarak strateji matrisinin sonuna üç adet sütun ekler. Sütunlara sırası ile 
her karar alternatifi için en büyük, en küçük ve ilgili formül ile hesaplanan değerler yazılır. 
Problem kazanç yapılı olduğundan son sütundaki değerlerden en büyüğüne sahip karar 
alternatifi en iyi karar alternatifi olarak benimsenir. Tablo 2.10’da gerekli hesaplamalar 
gösterilmiştir. 

Doğal	Durumlar

En
Büyük

En
Küçük

0.65	EnBüyük(sij)	+	(1-0.65)	EnKüçük	(sij)
														   j 																																											j

Karar
Alternati�eri

Karar
Alternatifi 1

600 425 0,65	(600)	+	(1-0,65)	(425)	=	538,75

Karar
Alternatifi 2

500 440 0,65	(500)	+	(1-0,65)	(440)	=	479,00

Karar
Alternatifi 3

560 425 0,65	(560)	+	(1-0,65)	(425)	=	512,75

Her bir karar alternatifi için formül ile belirlenen değerler (538,75; 479,00; 512,75)’den 
en büyüğü 538,75 olduğundan Uzlaşma Ölçütüne göre karar vericinin seçmesi gereken Ka-
rar Alternatifi 1’dir.

İzleyen strateji matrisinde bir karar vericinin farklı karar alternati�eri için kazanç değerleri 
verilmiştir. İyimserlik ve kötümserlik ölçütlerine göre karar verici için en iyi karar hangisidir?

ÖRNEK 2.5

Tablo 2.9
Strateji Matrisi
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Doğal Durumlar

İyi Kötü

Karar
Alternati�eri

Proje 1 30 50

Proje 2 60 82

Proje 3 105 125

RİSK ORTAMINDA KARAR VERME
Bir karar probleminde doğal durumların hangi değerleri hangi olasılıkla alabileceği bili-
niyor ise karar verici, benimsediği stratejiye göre elde etmek istediği durumun (gelir, kâr, 
maliyet vb.) riskini ölçebiliyor demektir. Diğer bir ifadeyle karar verici doğal durumların 
ortaya çıkma olasılıklarını biliyorsa risk ortamında karar veriyordur.

Bir yatırımcı yatırım dönemi içerisinde ekonomide durgunluk yaşanıp yaşanmama 
olasılığını geçmiş deneyimlerine dayanarak tespit edebilir. Böyle bir durumda yatırımcı-
nın en doğal eylemi, tespit ettiği olasılık değerini karar verme sürecinde kullanmak iste-
mesi olacaktır. 

Doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarının biliniyor olmasının karar vericiye sağ-
layacağı en büyük avantaj, karar vericinin benimsediği karar alternatifine göre elde etmeyi 
beklediği kazanç/maliyet için ne kadarlık bir riske girdiğini hesaplayabiliyor olmasıdır. 
Risk ortamında karar vermede doğal durumlar için olasılıkların belirlenmesi süreci çok 
önemlidir. Ortaya çıkma olasılığı düşük olan bir doğal durum için yüksek bir olasılık de-
ğerinin atanması, karar vericinin kararının yanlış olmasına neden olacaktır. Bilindiği üze-
re, olasılık değerleri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır ve 0’a yakın olasılık değerlerine 
sahip olayların gerçekleşme şanslarının az, 1’e yakın olasılık değerlerine sahip olayların 
gerçekleşme şanslarının ise yüksek olduğu bilinmektedir. Risk ortamında karar verme 
sürecinde, strateji matrisi içerisinde yer alan tüm doğal durumların gerçekleşme şansına 
ilişkin bir olasılık değerinin mutlaka tanımlanması ve tüm doğal durumların olasılıklar 
toplamının da 1’e eşit olması gerekir. Doğal durumların ortaya çıkma/gerçekleşme ola-
sılıkları belirlendikten sonra, bu olasılıklar strateji matrisine eklenir. Daha sonra da bu 
bölümün izleyen kesiminde anlatılacak olan en iyi beklenen değer veya en büyük olasılık 
ölçütlerinden bir tanesi kullanılarak, en iyi kararın hangisi olduğu tespit edilir.

En İyi Beklenen Değer Ölçütü
En iyi beklenen değer ölçütü, risk ortamında karar verme durumunda en çok kullanılan 
ölçüttür. En iyi beklenen değerin hesaplanması için, her bir karar alternatifinde yer alan 
sonuçlar ilgili doğal durum olasılıkları ile çarpılır, daha sonra bu çarpım değerleri her satır 
için toplanarak ilgili karar alternatifi için beklenen kazanç veya maliyet değeri hesaplan-
mış olur. Daha sonra karar alternati�eri için hesaplanan beklenen değerlerin kazanç yapılı 
problemlerde en büyük değerli olanına, maliyet yapılı karar problemlerinde ise en küçük 
değerli olanına ilişkin karar alternatifi en iyi karar olarak tanımlanır. 

En iyi beklenen değer ölçütünde, j’inci doğal durumun ortaya çıkma olasılığı Pj ile 
gösterildiğinde, i’inci karar alternatifinin uygulanması durumunda beklenen değer (ka-
zanç/maliyet), 

  
B Ai( ) =  Pj

j=1

n
∑ sij,      i=1, ... ,m

eşitliği yardımı ile hesaplanır. Uygulamada her bir karar alternatifi için ortaya çıkması 
beklenen kazanç/maliyet değerleri yukarıdaki formül uyarınca hesaplanarak, strateji mat-
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risinin son sütununa yazılır. Daha sonra kazanç yapılı karar problemlerinde, her bir karar 
alternatifi için tespit edilen B(Ai) değerlerinden en büyüğüne sahip olan karar alternatifi 
en iyi karar olarak belirlenir. Tersine maliyet yapılı karar problemi sözkonusu olduğunda 
her karar alternatifi için hesaplanan B(Ai) değerlerinden en küçüğüne sahip olan karar 
alternatifi en iyi karar olarak benimsenir.

Bir yatırımcının (karar verici) yatırım yapabileceği üç farklı yatırım aracı bulunmaktadır. 
Karar verici önümüzdeki dönem için ekonominin %70 olasılık ile iyi durumda, %30 ola-
sılıkla ise kötü durumda olacağını tahmin etmektedir. Yatırımcı üç farklı yatırım aracına 
yapacağı yatırım değerlerinden elde edebileceği kazancı tespit etmiştir. Yatırımcının farklı 
yatırım seçenekleri ve doğal durumlar için tespit ettiği kazanç değerleri Türk lirası olarak 
Tablo 2.11’de gösterilmiştir.

Doğal Durumlar

İyi Ekonomik Durum
P(E+)= 0,70

Kötü Ekonomik Durum
P(E-)=0,30

Karar
Alternati�eri

Yatırım Aracı 1 80.000 10.000

Yatırım Aracı 2 180.000 20.000

Yatırım Aracı 3 100.000 80.000

En iyi beklenen değer ölçütüne göre yatırımcıya kararını vermesinde yardımcı olunuz.
Tablo 2.11 incelendiğinde karar probleminde karşılaşılabilecek tüm doğal durumların 

tespit edildiği, bu doğal durumların gerçekleşme şanslarını göstermek üzere doğal durum-
ların ortaya çıkış olasılıklarının da belirlenmiş olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu karar 
probleminde karar verici risk ortamında karar verme durumundadır. En iyi karar alterna-
tifini tespit etmek amacı ile öncelikle her bir karar alternatifinin beklenen değeri hesaplanır. 
Hesaplanan değerler Tablo 2.12’de verilmiştir. 

Doğal Durumlar

İyi Ekonomik
Durum
P(E+)= 0,70

Kötü Ekonomik
Durum
P(E-)=0,30

Beklenen
Değerler

Karar
Alternati�eri

Yatırım Aracı 1 80.000 10.000 0,70	(80.000)+	0,30	
(10.000)=59.000

Yatırım Aracı 2 180.000 20.000 0,70	(180.000)	+	0,30	
(20.000)=132.000

Yatırım Aracı 3 100.000 80.000 0,70	(100.000)+	0,30	
(80.000)=94.000

Bu yatırım probleminde kazanç ile ilgilenildiği için yatırımcının hesaplanan beklenen 
değerler (59.000; 132.000; 94.000) arasından en büyüğünü seçmesi gerekir. En yüksek bek-
lenen değer 132.000 Türk lirası olduğundan yatırımcının seçmesi gereken karar alternatifi 
Yatırım aracı 2’dir.

Bir hava yolu işletmesi filosuna yeni uçaklar katmayı planlamaktadır. İşletme yöneticileri-
nin yaptıkları araştırmaya göre istedikleri türde ve özellikte uçakları alabilecekleri üç farklı 
firma olduğu tespit edilmiştir. Hava yolu işletmesine alınacak uçaklar dövizle alınacağı için 
döviz piyasası da araştırılmış ve uçakların satın alınacağı dönemde döviz fiyatlarında bir 
yükselme olabileceği durumu ortaya çıkarılmıştır. Döviz fiyatlarının yükselmesi ve yüksel-

ÖRNEK 2.6
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memesi durumuna göre maliyetlere ilişkin strateji matrisi Tablo 2.13’deki gibi oluşturulmuş-
tur. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi karar alternatifini seçmelidir?

Doğal Durumlar

Döviz Fiyatı Yükselmez
P(D1)=0,65

Döviz Fiyatı Yükselir
P(D2)=0,35

Karar
Alternati�eri

Firma 1 60 80

Firma 2 85 85

Firma 3 70 81

Tablo 2.13. incelendiğinde doğal durumların ortaya çıkma olasılıkları verildiği için karar 
vericinin risk ortamında karar verme durumunda olduğu gözlenebilir. Dolayısıyla her satır 
için beklenen değer, sonuç değerlerinin doğal durumların ortaya çıkma olasılıkları ile çarpıl-
ması ve bu değerlerin toplanması yolu ile bulunabilir. Buna göre;

Firma 1 karar alternatifi için beklenen değer 0,65 (60) + 0,35 (80) = 67 

Firma 2 karar alternatifi için beklenen değer 0,65 (85) + 0,35 (85) = 85 

Firma 3 karar alternatifi için beklenen değer 0,65 (70) + 0,35 (81) = 73,85 
olarak bulunacaktır. 

Hesaplanan bu değerlerden en küçüğü olan 67 değeri Firma 1 karar alternatifine ilişkin-
dir. Bu nedenle karar verici için en iyi karar Firma 1 alternatifinin seçimidir.

En Büyük Olasılık Ölçütü
Belirsizlik ortamında ele alınan iyimserlik ve kötümserlik ölçütlerinin karar vericinin 
içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtan ölçütler olduğu üzerinde daha önce durul-
muştu. Benzer biçimde risk ortamında karar verme durumunda olan bir karar verici, tüm 
doğal durumlar üzerinden hesaplama yapmak yerine ortaya çıkma şansı bir başka ifadeyle 
gerçekleşme olasılığı en yüksek olan doğal duruma göre hareket ettiğinde, en büyük ola-
sılık ölçütüne göre karar vermiş olur. Karar verici böyle bir durumda yalnızca en yüksek 
olasılıklı doğal durumun ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgilenir. 

Artık kanıksadığınız gibi karar probleminin kazanç veya maliyet yapılı olmasına göre 
karar verme biçimi değişmektedir. Karar problemi kazanç yapılı ise, en yüksek olasılığa 
sahip doğal durum için karar alternati�erinin sonuç değerlerinden en yükseğini veren ka-
rar alternatifi, en iyi karar olarak kabul edilir. Karar problemi maliyet yapılı ise, en yüksek 
olasılığa sahip doğal durum sonuçları içinde en küçük değeri veren karar alternatifi, en iyi 
karar olarak benimsenir. En büyük olasılık ölçütü, hesaplaması en kolay ölçütlerden bir ta-
nesi olmakla beraber, yalnızca bir tek doğal durumu dikkate alması nedeniyle, diğer ölçüt-
lere göre daha zayıf bir karar verme ölçütüdür. Unutulmamalıdır ki, bir olayın olasılığının 
(doğal durumun olasılığının) düşük olması bu olayın gerçekleşmeyeceği (doğal durumun 
ortaya çıkmayacağı) anlamı taşımaz. Bunun aksine, olayın gerçekleşme olasılığının var 
olduğunu ancak diğer alternati�ere göre ortaya çıkma şansının düşük olduğunu gösterir.

Dört doğal durumun olduğu bir karar probleminde karar vericinin doğal durumlar için tes-
pit ettiği olasılıklar sırasıyla 0,25 ; 0,20 ; 0,35 ve 0,20’dir. Karar vericinin üç farklı karar 
alternatifi bulunmaktadır. Probleme ilişkin strateji matrisi Tablo 2.14’te verilmiştir. Bu karar 
probleminin kazanç yapılı olduğu bilinmektedir. En büyük olasılık ölçütünü yardımıyla ka-
rar vericiye kararını vermesinde yardımcı olunuz.

Tablo 2.13
Uçak Alımı Karar 
Problemi İçin Strateji 
Matrisi (Değerler 
milyon dolar 
cinsindendir.)

ÖRNEK 2.8
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Doğal Durumlar

Doğal
Durum 1

P(D1)=0,25

Doğal
Durum 2

P(D2)=0,20

Doğal
Durum 3

P(D3)=0,35

Doğal
Durum4

P(D4)=0,20

Karar
Alternati�eri

Karar
Alternatifi 1 11.000 12.000 16.000 18.000

Karar
Alternatifi 2 14.000 24.000 5.000 14.000

Karar
Alternatifi 3 40.000 16.000 8.000 10.000

Tablo 2.14’te yer alan doğal durumlar incelendiğinde en büyük olasılık değerinin 0,35 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla karar verici tarafından, en büyük olasılık değerine sahip 
olan Doğal Durum 3’ün ortaya çıkacağı varsayılır. Doğal Durum 3’ün gerçekleşmesi duru-
munda elde edilecek kazanç değerleri içinden en yüksek olan 16.000, Karar Alternatifi 1 
için elde edildiğinden, bu problemde en büyük olasılık ölçütüne göre en iyi karar Karar Al-
ternatifi 1’dir. Ancak strateji matrisi dikkatli bir şekilde incelendiğinde, matristeki en büyük 
kazanç değerinin 40.000 olduğu ve bu değerin Doğal Durum 1’in ortaya çıkması ve Karar 
Alternatifi 3’ün seçilmesi hâlinde elde edilebileceği görülmektedir. Doğal Durum 1’in ortaya 
çıkma olasılığı 0,25 gibi çok da küçük sayılmayacak bir değerdir. Dolayısıyla bu problemde 
en iyi beklenen değer ölçütüne göre de hesaplama yapılması daha faydalı olacaktır. Eğer en 
iyi beklenen değer ölçütüne göre hesaplamalar yürütülürse en iyi kararın, 18.000 değeri ile 
Karar Alternatifi 3 için elde edileceği görülür. 

İzleyen strateji matrisinde bir karar vericinin farklı karar alternati�eri için kazanç değerleri 
gösterilmiştir. En büyük olasılık ölçütünü kullanarak en iyi kararı belirleyiniz.

Pazar Koşulları

I
P(I)=0,65

II
P(II)=0,15

III
P(III)=0,20

Karar
Alternati�eri

Klasik Dizayn 28 29 35

Modern Dizayn 26 21 27

Alternatif Dizayn 33 20 22

Tablo 2.14
En Büyük Olasılık 
Ölçütünün 
Uygulanacağı Örnek 
Strateji Matrisi

3
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Özet

Karar problemlerini karar ortamlarına göre sını�andır-
mak
Karar problemleri, kararı etkileyecek doğal durum-
lar (çevresel faktörler) hakkında sahip olunan bilgi 
düzeyine göre belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında 
karar verme olarak sını�andırılır. Karar ortamı, karar 
probleminde kullanılacak tekniğin belirlenmesinde 
etkilidir.

Belirsizlik ortamında karar ölçütlerini uygulamak
Belirsizlik ortamında karar verme durumunda bu-
lunan bir karar vericinin kullanabileceği teknikler; 
iyimserlik, kötümserlik ve uzlaşma ölçütlerini temel 
almaktadır. Bu ölçütler genel olarak karar vericinin 
içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtacak şe-
kilde tasarlanmış ölçütlerdir.

 İyimserlik ölçütü yaklaşımında, karar verici hangi 
karar alternatifini seçerse seçsin, strateji matrisinin 
satırlarında yer alan her karar alternatifinne ilişkin en 
yüksek kazanç (ya da en düşük maliyet) değerini elde 
edeceğini düşünür. Daha sonra tüm karar alternati�e-
rinin en iyi değerleri arasından en büyük kazanç ya da 
en küçük maliyete sahip olan alternatifi en iyi karar 
olarak belirler.

 Kötümserlik ölçütü yaklaşımında karar verici hangi 
karar alternatifini seçerse seçsin, strateji matrisinin 
satırlarında yer alan her bir karar alternatifinin en 
düşük kazanç değerini elde edeceğini ya da en yük-
sek maliyet değerine katlanacağını düşünür ve her 
alternatif için bu değerleri belirler. Bu belirlemeyi 
yaptıktan sonra, tüm karar alternati�erinin en iyi de-
ğerleri arasından kazan yapılı problemlerde en büyük 
kazanç, maliyet yapılı problemlerde ise en küçük ma-
liyet değerine sahip olan alternatifi en iyi karar olarak 
belirler.

 Uzlaşma ölçütü adı verilen ölçütte karar vericinin 
iyimserlik düzeyini belirleyen bir katsayı bulunur. Ka-
rar vericinin iyimserlik düzeyi a ile gösterilir ve α’nın 
0 ile 1 aralığında değerler aldığı varsayılır. Her karar 
alternatifi için en iyi sonuç değeri ile a değeri, en kötü 
sonuç değeri ile (1-a) ) değeri çarpılarak çarpım so-
nuçları toplanır. Bulunan değerler arasından, kazanç 
yapılı problemler için en yüksek değere sahip alterna-
tif, maliyet yapılı problemler içinse en düşük değere 
sahip alternatif en iyi karar olarak belirlenir. 

Risk ortamında karar ölçütlerini kullanmak
Risk ortamında karar verme durumunda olan bir ka-
rar verici en iyi beklenen değer ya da en büyük olasılık 
ölçütlerinden birini kullanarak karar verebilir.

 En iyi beklenen değer ölçütünde, her bir karar alter-
natifinde yer alan sonuçlar ilgili doğal durum olasılık-
ları ile çarpılır, daha sonra bu çarpım değerleri her sa-
tır için toplanarak ilgili karar alternatifi için beklenen 
kazanç veya maliyet değeri hesaplanmış olur. Daha 
sonra karar alternati�eri için hesaplanan beklenen 
değerlerin kazanç yapılı problemlerde en büyük de-
ğerli olanına, maliyet yapılı karar problemlerinde ise 
en küçük değerli olanına ilişkin karar alternatifi en iyi 
karar olarak belirlenir.

 Risk ortamında karar verme durumunda olan bir ka-
rar verici, tüm doğal durumlar üzerinden hesaplama 
yapmak yerine ortaya çıkma şansı bir başka ifadeyle 
gerçekleşme olasılığı en yüksek olan doğal duruma 
göre hareket ettiğinde, en büyük olasılık ölçütüne 
göre karar vermiş olur. Karar verici böyle bir durum-
da yalnızca en yüksek olasılıklı doğal durumun ortaya 
çıkardığı sonuçlar ile ilgilenir. Karar problemi kazanç 
yapılı ise, en yüksek olasılığa sahip doğal durum için 
karar alternati�erinin sonuç değerlerinden en yükse-
ğini veren karar alternatifi, en iyi karar olarak kabul 
edilir. Karar problemi maliyet yapılı olduğunda ise, en 
yüksek olasılığa sahip doğal durum sonuçları içinde 
en küçük değeri veren karar alternatifi, en iyi karar 
olarak benimsenir.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1.  Belirlilik durumunda karar vermede, gelecekte ortaya 
çıkması beklenen doğal durumun gerçekleşme olasılığı (P) 
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a. P=1
b. P=0,99
c. P=0,5
d. P=0,95
e. P=0

2. Kazanç yapılı bir karar probleminde, karar vericinin iç-
lerinden tercih yapabileceği beş karar alternatifi bulunmak-
tadır. Karar verici, her bir alternatif için beklenen değerleri 
sırasıyla 60, 65, 85, 30 ve 55 olarak hesaplamıştır.Bu bilgiye 
göre en iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi 
alternatifi en iyi karar olarak benimsemelidir? 

a. İkinci karar alternatifini
b. Üçüncü karar alternatifini
c. Beşinci karar alternatifini
d. Verilen değerler ile hesaplama yapılamaz
e. Tüm kararları uygulayabilir

3. Birden fazla seçenek içerisinden seçim yapma işlemine 
ne ad verilir?

a. Sonuç
b. Karar verme
c. Karar alternatifi
d. Doğal durum
e. Karar verici

4. Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar verici-
nin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma ne 
ad verilir?

a. Risk
b. Karar verme
c. Belirsizlik
d. Doğal durum
e. Alternatif

5. Karar vericinin içinde bulunduğu genel psikolojik du-
ruma göre daha esnek davranmasına olanak sağlayan karar 
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? 

a. En iyi karar ölçütü
b. Kötümserlik ölçütü
c. En büyük olasılık ölçütü
d. En iyi beklenen değer ölçütü
e. Uzlaşma ölçütü

6. Karar vericinin psikolojisinin iyimser olduğunu varsa-
yan ölçüte ne ad verilir?

a. İyimserlik ölçütü
b. Kötümserlik ölçütü
c. En büyük olasılık ölçütü
d. En iyi beklenen değer ölçütü
e. Uzlaşma ölçütü

7. Bir araştırma sonucunda aşağıda verilen maliyet yapılı 
strateji matrisi elde edilmiştir. İyimserlik ölçütüne göre en iyi 
karar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğal	Durumlar

I II III

Karar 
Alternati�eri

Karar
Alternatifi 1

400 700 440

Karar
Alternatifi 2

350 650 550

Karar
Alternatifi 3

800 720 1.000

a. Birinci alternatif
b. İkinci alternatif
c. Üçüncü alternatif
d. Hem ikinci hem de üçüncü alternatif
e. Hesaplanamaz

8. Bir araştırmada izleyen strateji matrisi kazanç yapılı ola-
rak elde edilmiştir. Verilen bu strateji matrisinden faydalana-
rak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdakilerden 
hangisidir?

Doğal	Durumlar

I II III

Karar 
Alternati�eri

Karar
Alternatifi 1

95 85 30

Karar
Alternatifi 2

70 45 40

Karar
Alternatifi 3

40 20 90

a. Birinci alternatif
b. İkinci alternatif
c. Üçüncü alternatif
d. Hem ikinci hem de üçüncü alternatif
e. Hesaplanamaz
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9. Karar vericinin karar probleminde risk ortamında kulla-
nılan teknikleri uygulayabilmesi için aşağıdakilerden hangi-
sine kesinlikle ihtiyacı vardır?

a. Doğal durumlar
b. Karar alternati�eri
c. Strateji matrisi
d. Doğal durum olasılıkları
e. Kötümserlik ölçütü

10. Karar verici tüm doğal durumlar üzerinden hesaplama 
yapmak yerine ortaya çıkma şansı en yüksek olan doğal du-
ruma göre hareket ederse, hangi ölçüte göre karar vermiş 
olur?

a. İyimserlik ölçütü
b. Kötümserlik ölçütü
c. En büyük olasılık ölçütü
d. En iyi beklenen değer ölçütü
e. Uzlaşma ölçütü
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Karar Problemlerinin Karar Or-

tamlarına Göre Sını�andırılması” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “En İyi Beklenen Değer Ölçütü” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Belirsizlik Ortamında Karar 
Verme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Uzlaşma Ölçütü” başlıklı konu-
sunu gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “İyimserlik Ölçütü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “İyimserlik Ölçütü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Kötümserlik Ölçütü” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Risk Ortamında Karar Verme” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “En Büyük Olasılık Ölçütü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Karar verme problemlerinde, belirlilik ortamında bulunul-
ması tam bilgiye sahip olunduğu anlamına gelir. Diğer bir 
ifade ile belirlilik durumunda; gelecekte ortaya çıkacak tek 
bir doğal durum söz konusudur ve gerçekleşme olasılığı 
(P=1) dir.

Sıra Sizde 2
Bu karar probleminde iyimserlik ve kötümserlik ölçütlerine 
göre karar verilmek istenmektedir. Bu amaçla, öncelikle her 
bir karar alternatifi için en küçük ve en büyük değerler belir-
lenir. Bu değerler izleyen tabloda verilmiştir.

Doğal	Durumlar

İyi Kötü En
Büyük

En
Küçük

Karar
Alternati�eri

Proje 1 30 50 50 30

Proje 2 60 82 82 60

Proje 3 105 125 125 105

En iyi kararı tespit etmek amacıyla iyimserlik ölçütü kullanıl-
dığında, her bir karar alternatifinin en büyük değerlerinden 
en büyüğü olan 125’e sahip olan Proje 3’ün seçimi en iyi ka-
rardır. Kötümserlik ölçütü kullanıldığında ise her bir karar 
alternatifinin en küçük değerlerinden en büyüğü olan 60’a 
sahip Proje 2 en iyi karar olarak benimsenecektir. Bu örnek-

ten de görülebildiği gibi karar vericinin birbirine tezat iki 
farklı psikolojik durumda olduğu varsayımıyla farklı karar 
alternati�erinin en iyi karar alternatifi olabileceği sonucu or-
taya çıkmıştır. 

Sıra Sizde 3
Tablo’da yer alan doğal durumlar incelendiğinde en büyük 
olasılık değerinin 0,65’e eşit olduğu görülmektedir. Dolayı-
sıyla en büyük olasılık değerine sahip olan 1 numaralı doğal 
durumun ortaya çıkacağı, karar verici tarafından varsayılır. 
1 numaralı doğal durumun gerçekleşmesi durumunda elde 
edilecek en yüksek kazanç değeri olan 33, Alternatif Dizayn 
için elde edildiğinden, bu problemde en büyük olasılık ölçü-
tüne göre en iyi karar Alternatif Dizayn’dır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Karar ağacı çizebilecek,
Karar vermede Bayes teoremi kullanabilecek,
Tam bilginin beklenen değerini hesaplayabilecek,
bilgi ve becerileri sahip olabileceksiniz.
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İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ



GİRİŞ
Karar verme, karar verici tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için iki 
veya daha fazla hareket biçimi arasından birinin seçimini ifade eder. Karar verme aşama-
sında, araştırmacı, strateji matrisini oluşturarak probleme uygun bir çözüm yöntemi yar-
dımıyla en iyi sonuç ya da sonuçların ne olduğunu tespit etmeye çalışır. Karar verme ko-
nusunda kullanılan bir diğer araç da karar problemi için karar ağacının oluşturulmasıdır. 
Karar ağacı, strateji matrisi yardımıyla karar vericinin karşılaşabileceği tüm senaryoları 
bir arada görmesine yardımcı olan grafiksel bir yardımcıdır. Temel olarak ağaca benzeyen 
bir yapısı olduğu için karar ağacı adı verilmiştir. Karar vericiler karar problemi için oluş-
turulan strateji matrisinde yer alan doğal durum olasılıklarını güncellemek için ek bilgi-
ye ihtiyaç duyarlar. Ek bilgi olması durumunda doğal durumların ilk sonuçlarının revize 
edilmesi için Bayes Teoremi kullanılır. Doğal durumların başlangıç olasılıklarının gözden 
geçirilmesi için ihtiyaç duyulan ek bilgiye en fazla ne kadarlık bir maliyete katlanılmasının 
uygun olduğunu tespit etmek amacıyla da tam bilginin beklenen değeri hesaplanır. 

KARAR AĞACI
Ünite 1’den hatırlanacağı gibi, bir karar probleminde, i=1,2,...,m olmak üzere A ile temsil 
edilen m tane alternatif ve j=1,2,...,n olmak üzere D ile temsil edilen n tane farklı doğal 
durum bulunduğu varsayımı ile her bir alternatif ve doğal durum ikilisi için sij ile temsil 
edilen sonuç değerlerinin yer aldığı strateji matrisinin genel gösterimi, Tablo 3.1’deki gibi 
olacaktır. 

Doğal Durumlar

Stratejiler (Seçenekler-Alternati�er) D1   D2   D3 ................ Dn

A1 s11   s12   s13 .............. s1n

A2 s21   s22   s23 .............. s2n

A3 s31   s32   s33 .............. s3n

.

.

.

....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....

....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....

....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....

Am sm1   sm2   sm3.............smn

Tablo 3.1’de yer alan strateji matrisi karar vericinin problemini özetleyici bir tablo ola-
rak gösterilmektedir. Bununla beraber, strateji matrisleri bir akış diyagramı yapısına dö-

 Karar Ağacı ve
Ek Bilgi ile Karar Verme

Tablo 3.1
Strateji Matrisi
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nüştürülerek grafiksel olarak da gösterilebilinir. Strateji matrisinin grafiksel gösterimi Ka-
rar Ağacı yardımıyla gerçekleştirilir. Karar ağacı, karar vericinin karar verme probleminde 
ortaya çıkabilecek tüm durumları (senaryoları) bir arada izleyebileceği grafiksel bir yak-
laşımdır. Bu bağlamda karar ağacı olası alternati�erin ve sonuçların şematik gösterimidir.

Birden fazla kararın ardı ardına verilmesini gerektiren ardışık karar problemlerinde 
strateji matrisi yetersiz kalır. Bu tür problemlerin modellenmesi ve çözümü için karar ağa-
cı gerekli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar ağaçları genellikle risk ortamında 
karar verme durumunda kullanılır. Ancak karar ağacı kullanımı sadece risk ortamı ile 
sınırlı değildir. 

Karar Ağacının Bileşenleri
Karar ağacının bir dizi temel bileşeni bulunur. Bu temel bileşenlerin doğru tespit edilmesi 
ile beraber karar ağacı çizilir. Karar ağacının temel bileşenleri izleyen biçimde sıralanır.

Karar düğümü: Genellikle karar ağacının başlangıç düğümüdür. Bununla birlikte bu 
bir zorunluluk değildir. Karar düğümü karar ağacı üzerinde kare sembolü ile gösterilir ve 
karar değişkenini temsil eder. Strateji matrisinin satırlarında yer alan karar alternati�eri 
bu düğümün çıktılarıdır. Bu nedenle karar ağacında bu düğümden sağa doğru karar alter-
nati�eri sayısı kadar doğrular (dallar) çizilir.

Şans Düğümü: Strateji matrisindeki doğal durumların karar ağacında gösterilmesi için 
şans düğümlerinden yararlanılır. Şans düğümleri, karar ağacında daire sembolü ile gös-
terilir. Şans düğümlerinden çıkan dallar, ortaya çıkış olasılıkları belirli değerleri alabilen 
olaylar için kullanılmaktadır. 

Dal: Düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan doğrudur. Karar düğümünden sağa 
doğru çizilen doğrular karar dalları, şans düğümünden sağa doğru çizilen doğrular ise 
şans dallarıdır. Karar verme problemlerinde karar dalları stratejileri (seçenekler-alternatif-
ler), şans dalları ise doğal durumları (olayları) göstermek için kullanılır. Eğer problemde 
ilgili şans dalına ait doğal duruma ilişkin olasılık değeri hesaplanmış ise şans dalının üze-
rine o şans dalının temsil ettiği doğal durumun ortaya çıkma olasılığı yazılır. 

Bitiş Noktası: İlgili dal için nihai sonucun belirtildiği kısımdır. Strateji matrisinin hüc-
relerinde yer alan sonuçlar olan kârlar (faydalar) ya da zararlar (maliyetler) bu noktalara 
yazılır. 

Eğer birden fazla karar verme söz konusu ise, bir şans dalından sonra bir başka karar 
düğümü yer alabilir. Benzer şekilde karar düğümünü izleyen dallardan bir tanesi de karar 
düğümü olabilir. Karar ağacı çözümü göstermek için kullanıldığında, her şans düğümü-
nün üzerinde, o şans dalına ulaşmak için seçilmesi gereken karar alternatifi için hesap-
lanan en iyi beklenen değerler (EBD) yer alacaktır. Eğer bir şans dalını takip eden karar 
düğümü var ise bu karar düğümü üzerine, ilgili karar problemi sonucunda elde edilen en 
iyi kararın sonucu (örneğin, en iyi beklenen değer sonucu) yazılmalıdır.

Karar Ağacının Çizimi
Karar ağaçları temel karar düğümü solda yer almak üzere soldan sağa doğru yönlendi-
rilmiş bir akışta oluşturulur. Karar ağacının çizim işlemleri tamamlandıktan sonra, karar 
ağacının en sağından başlanarak, ilgili değerler uygun yerlere yerleştirilir. 

Tablo 3.1’de yer alan strateji matrisi, m tane strateji ve n tane doğal durum içermekte-
dir. Tablo 3.1’de yer alan strateji sayısının 2 ve doğal durum sayısının da 2 olması varsayı-
mı altında oluşturulacak karar ağacı Şekil 3.1’de gösterilmiştir. Ek olarak, doğal durumla-
rın ortaya çıkma olasılıklarının da bu problem için bilindiği varsayılarak, ilgili olasılıklar 
karar ağacı üzerine eklenmişlerdir.
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Şekil 3.1’de iki adet karar alternatifi ve iki adet doğal durum bulunmaktadır. Şekli in-
celeyerek karar ağacının nasıl oluşturulacağını ele alalım. Karar ağacı çizimine en sola bir 
karar düğümü çizilerek başlanır. Şekilde en solda gösterilen kare, bir karar düğümüdür, bu 
düğümden karar alternatifi sayısı kadar dal sağa doğru yönlendirilir. Bu karar problemin-
de iki adet karar alternatifi bulunduğu varsayıldığından, iki şans düğümü için iki dal oluş-
turulmuştur. Karar düğümünden sağa doğru yönlenen iki dalın ucunda bulunan daireler 
şans düğümleridir. Bu şans düğümlerinin her birinden karar problemindeki doğal durum 
sayısı kadar dal sağa doğru yönlendirilir. Örneğimizde iki adet doğal durum olduğun-
dan, her bir karar alternatifine ait şans düğümü için iki adet şans dalı bulunmaktadır. Her 
şans dalı sonunda ise strateji matrisinin sonuç değerlerini barındıran bitiş noktaları yer 
alır. Strateji matrisinde yer alan s11

 sonuç değeri, karar vericinin 1 nolu karar alternatifini 
benimsemesi ve birinci doğal durumun ortaya çıkması durumunda elde edilecek kazanç/
maliyet değeridir. Aynı biçimde, diğer sonuç değerleri de strateji tablosundan karar ağacı-
na aktarılır. Başlangıç karar düğümünden bitiş noktalarına kadar izlenen yola senaryo adı 
verilir. Örneğin karar vericinin s21

 değerine ulaşılabilmesi için, A2 kararını seçmesi ve D1 
doğal durumunun ortaya çıkması gerekir. Basit karar ağaçlarında bitiş noktalarında yer 
alan sonuç sayısı sayılarak problemde kaç tane senaryo olduğu tespit edilebilir. Şekil 3.1’in 
bitiş noktalarında dört adet değer olduğuna göre, bu problemde karar vericinin karşılaşa-
bileceği dört senaryo vardır. 

Şekil 3.1’de yer alan karar ağacı sadece bir adet karar düğümü içermekte ve her karar 
alternatifi içinde eşit sayıda doğal durum bulunmaktadır. Bu tür karar ağaçlarına simetrik 
karar ağacı adı verilir. Hatırlanırsa, bazı karar problemlerinde birden fazla karar düğümü 
olabileceğinden bahsedilmişti. Şekil 3.2’de bu duruma ilişkin karar ağacı örnek sayısal de-
ğerler kullanılarak gösterilmiştir. 

Şekil 3.1

Karar Ağacı Örneği

A1

Karar Düğümü

Şans Düğümü

S11

S12

S21

S22

P(D1)

P(D2)

P(D1)

P(D2)

A2
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Şekil 3.2’den görülebileceği gibi, karar ağacının simetrik olma özelliği ortadan kalk-
mıştır. Bu tür karar ağaçları asimetrik karar ağacı olarak adlandırılır. Asimetrik karar 
ağacı sadece bir tane strateji matrisi yardımıyla modellenemez ve çözüme ulaşmak için 
birden fazla strateji matrisi oluşturulması gerekir. Böyle bir durumda strateji matrisi 
kullanımının çözüme ulaşmada yaratacağı karmaşıklık, problemle ilgili karar ağacı çi-
zimi yardımıyla en aza indirgenebilir. Karar verici, birbirini takip eden strateji matris-
leri ile göremeyeceği olası tüm senaryoları asimetrik karar ağacı yardımıyla bir çırpıda 
görebilecektir.

Karar ağaçları, çizimleri kolay olan ve karar vericiye en iyi karar alternatifinin seçi-
minde görsel olarak yardımcı olan grafiklerdir. Karar ağaçları aşırı hesaplamaya gerek kal-
madan sını�ama yapar ve hem sürekli, hem de kesikli değişkenler için uygundur. Ancak 
karar ağaçlarının en büyük dezavantajı, karar alternatifi ve doğal durum sayısının artması 
durumunda karar ağacının karmaşık bir yapı alabilmesidir.

Karar Ağacının Çözümü
Karar ağaçları karar düğümü ile başlar ve sonuç değerleri ile tamamlanır. Karar verici ka-
rar ağacının çizimini tamamladıktan sonra karar ağacının en sağından karar düğümüne 
doğru ilerleyerek en iyi sonuca ulaşır. Her şans düğümünde karar verici probleme uygun 
tekniği kullanarak o şans düğümüne ait en iyi sonucu belirler ve şans düğümü üzerine bu 
değeri yazar. Karar düğümünden çıkan tüm dallara ilişkin sonuç değerlerinin tamamı he-
saplandıktan sonra, ilgili sonuçlardan en iyisini veren karar seçeneği, en iyi seçenek olarak 
belirlenir. En iyi karar seçeneği ya da stratejisi belirlendikten sonra, elenen karar seçenek-
lerini temsil eden dallar üzerine yanyana iki paralel çizgi çizilerek bu dalların temsil ettiği 
karar seçeneklerinin elendiği gösterilir. Bu yapısı ile karar ağaçları, karar problemlerinin 
çözümünde, tümevarım yöntemiyle çizilme, tümdengelim yöntemi ile çözülme özelliği ile 
katkı yaparlar. 

Şekil 3.2

Çözümü Yapılmış 
Asimetrik Karar Ağacı 
Örneği

Test yap

Test yapma

107,5

107,5

96,5

95

100

85

160

104

80

120

A fir
ması k

ullan

P(AL)=0,70

P(AL)=0,70

P(AL)=0,40

P(SAT)=0,30

P(SAT)0,30

P(SAT)=0,60

B firması kullan
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Örneğin Şekil 3.2’de karar vericinin karar vermesi gereken iki karar noktası, iki karar 
düğümü ile gösterilmiştir. Hatırlanacağı gibi, karar ağaçları sağdan sola doğru çözülmek-
teydi. Dolayısıyla öncelikle en sağda yer alan şans düğümlerinin beklenen değerleri 96,5 
ve 107,5 olarak hesaplanır. Bu iki değer aynı zamanda şans düğümlerinin sol tara�a bağlı 
olduğu karar dallarının sonuç değerleridir. Bu nedenle sol tara�a karar düğümü için bek-
lenen değer bu iki değerden büyük olanının seçimi biçiminde gerçekleşir. İki değerden 
büyük olanı 107,5 olduğundan, ilgili karar düğümü üzerine karar düğümünün beklenen 
değeri olarak 107,5 değeri yazılır. Burada karar vericinin kararı B firmasının kullanılması-
dır. Ancak dikkat edilirse bu karar temel karar değildir. Temel karar, bu karar düğümünün 
solunda yer alır ve iki dala sahiptir. Temel kararın ikinci dalı bir şans dalıdır ve en iyi bek-
lenen değer ölçütüne göre hesaplanan değer 104’tür. Temel kararın iki seçeneğine ilişkin 
sonuçlarımız 107,5 ve 104 olarak tespit edilmiştir. Son aşamada bu iki değerden yüksek 
olan 107,5 seçilerek çözüm sonuçlandırılır. Bu durumda karar verici temel olarak test yap-
ma kararını verir ve test yapma işlemini de B firmasını kullanarak gerçekleştirecektir.

Bir yatırımcı elinde bulunan Türk Lirası cinsinden nakiti hisse senedi, döviz veya gayrimen-
kul olarak değerlendirebileceğini düşünmektedir. Piyasa koşullarının bu yatırım seçenekleri 
üzerinde etkili olduğunu önceki yatırımlarından bilen yatırımcı, önündeki 12 ay içerisinde 
ekonomik koşulların iyi olması veya kötü olması durumlarının yıl sonu kazanç beklentisi 
üzerinde etkili olacağını tespit etmiştir. Bu amaç ile yaptığı araştırmalar yardımıyla, izleyen 
12 ay sürecinde ekonomik koşulların olumlu olma olasılığını %60 ve olumsuz olma olasılı-
ğını ise %40 olarak belirlemiştir. Bu ekonomi koşullarını doğal durum olarak tanımlayan 
yatırımcı, geçmiş deneyimlerine dayanarak şu anda elinde bulunan nakit ile yapacağı yatı-
rımdan 12 ay sonra ne kadar kazanabileceğini tüm piyasa koşulları için hesaplamış ve bu 
değerleri Tablo 3.2’de yer alan strateji matrisinde bir araya getirmiştir. Karar ağacı yardı-
mıyla yatırımcıya kararını vermede yardımcı olunuz. Hesaplamalarınızda en iyi beklenen 
değer ölçütünü kullanınız.

Olumlu
P(Olumlu)=0,60

Olumsuz
P(Olumsuz)=0,40

Alternatifler

Hisse	Senedi 1800 100

Döviz 900 1800

Gayrimenkul 1700 900

Karar ağacının çizilebilmesi için strateji matrisini kullanarak her bir karar seçeneği için 
en iyi beklenen değerler hesaplanır. Hesaplama sonuçları Tablo 3.2’te sunulmuştur.

Olumlu
P(+)	=	0,60

Olumsuz
P(-)	=	0,40 Beklenen	Değerler

A
lte

rn
at
ifl
er

Hisse	Senedi 1800 100 1800.(0,60)+100.(0,40)	=	1120

Döviz 900 1800 900.(0,60)+1800.(0,40)	=	1260

Gayrimenkul 1700 900 1700.(0,60)+900.(0,40)	=	1380

Strateji matrisi ve en iyi beklenen değer tekniği yardımıyla, yatırımcının en iyi kararı 
Gayrimenkul yatırımıdır. Probleme ilişkin karar ağacı Şekil 3.3’te verilmiştir.

ÖRNEK 1

Tablo 3.2
Yatırım Kararı Strateji 
Matrisi

Tablo 3.3
Yatırım Kararı Strateji 
Matrisi ve En İyi 
Beklenen Değerler.
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Şekil 3.3 incelendiğinde, yatırımcının kararına ilişkin tüm senaryolar bir arada görül-
mektedir. Bu problemdeki karar ağacı simetriktir. 

Bir buzdolabı üreticisi ülke içerisinde yeni bir buzdolabı fabrikası kurma kararı vermiştir. Bu amaç 
ile ülke içerisinde araştırmalar yapılmış ve 3 farklı lokasyon (yer) tespit edilmiştir. Lokasyon tespiti 
sırasında üretici yetkilileri devletin farklı lokasyonlarda farklı destekler ile fabrika kurmayı teş-
vik ettiğini öğrenmişlerdir. Uzun inceleme ve araştırmalar sonucunda fabrika kuruluş maliyetleri 
hesaplamasında 3 teşvik düzeyine göre hesaplamalar yapılmıştır. Fabrika kuruluş maliyetlerine 
ilişkin değerler (bin TL cinsinden) Tablo 3.4’de yer alan strateji matrisinde bir araya getirilmiştir.

A	tipi	teşvik B	tipi	teşvik C	tipi	teşvik

Lokasyon	1	(L1) 3500 3400 2300

Lokasyon	2	(L2) 3800 2900 3700

Lokasyon	3	(L3) 2850 2200 3200

Üretici kararını verirken iyimser bir yaklaşım benimsemektedir. En iyi kararı iyimserlik 
ölçütü yardımıyla hesaplayarak, problemin karar ağacı çizimini oluşturunuz.

İyimserlik ölçütüne göre, öncelikle her satırda yer alan en düşük maliyet değerini tespit 
edelim. Bu amaç ile Tablo 3.5 oluşturulmuştur.

A	tipi	teşvik B	tipi	teşvik C	tipi	teşvik En	küçük	değerler

Lokasyon	1	(L1) 3500 3400 2300 2300

Lokasyon	2	(L2) 3800 2900 3700 2900

Lokasyon	3	(L3) 2850 2200 3200 2200

Şekil 3.3

Yatırım Problemi 
Karar Ağacı

Hiss
e Senedi

Gayrimenkul

1120

1800

100

P(+)=0,60

P(-)=0,40

1260

900

1800

P(+)=0,60

P(-)=0,40

1380

1700

900

Döviz

P(+)=0,60

P(-)=0,40

Tablo 3.4
Fabrika Kurulum 
Kararı Strateji Matrisi

Tablo 3.5
İyimserlik Ölçütü 
Değerleri

ÖRNEK 2
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İyimserlik ölçütüne göre her satır için belirlenen (2300, 2900, 2200) en küçük değerler-
den en küçüğü 2200 değeridir. Dolayısıyla üretici fabrikasını Lokasyon 3’te inşaa etmelidir. 
Problemin karar ağacı Şekil 3.4’te verilmiştir.

Şekil 3.4’e göre üreticinin karşılaşabileceği 9 senaryo bulunmaktadır. İyimserlik ölçütü-
ne göre maliyet yapılı bu problemde en iyi karar Lokasyon 3 olarak görülmektedir. Ancak 
karar vericinin bu problemde dikkatli olmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü Lokasyon 
3 her ne kadar iyimserlik ölçütüne göre en iyi karar gibi görülse de, doğal durumlardan C 
tipi Teşvik’in ortaya çıkması ile karşılaşılabilecek maliyet, strateji matrisisnin en yüksek 
değeri olan 4200’dür. Dolayısıyla iyimserlik ölçütü sonucu, bu problemde faydalı olmaya-
bilir. Bu aşamada üreticiye yapılabilecek en iyi öneri doğal durumların ortaya çıkış olası-
lıklarını elde etmeye çalışması ve problemi risk altında karar verme teknikleri yardımıyla 
yeniden çözmesidir.

Bir işletmenin pazara süreceği farklı ürün alternati�erine ilişkin elde edeceği kazanç değer-
leri ile talep düzeylerine ilişkin olasılıklar Tablo 3.6’da verilmiştir.

Ürün	Alternatifleri Düşük	talep
P(DT)	=	0,30

Yüksek	talep
P(YT)	=	0,70

A	ürünü 20000 32000

B	ürünü 22000 27000

C	ürünü Yeni	Ürün	Olduğu	için	Reklam	Verilecek

Tablo 3.6 incelendiğinde strateji matrisinde bir gözede sayısal değer bulunmadığı göz-
lenmektedir. Bu göze, başka bir kararı içermektedir. Dolayısıyla karar vericinin bu duruma 
ilişkin ikinci bir strateji matrisi oluşturması gerekir. Söz konusu bu yeni strateji matrisi Tablo 
3.7’de verildiği biçimde oluşturulmuştur.

Şekil 3.4

Fabrika Yatırımı 
Kararına İlişkin Karar 
Ağacı

L 1

L
3

2300

3500

3400

2300

B Teşvik
A Teşvik

C Teşvik

3800

2900

3700

B Teşvik
A Teşvik

C Teşvik

2850

2200

3200

B Teşvik
A Teşvik

C Teşvik

2900

2200

L2

ÖRNEK 3

Tablo 3.6
Ürün Alternati�eri 
Strateji Matrisi
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Reklam	Firması	Alternatifleri Düşük	Talep
P(DT)	=	0,30

Yüksek	Talep
P(YT)	=	0,70

A	firması 17000 29000

B	firması 19000 31000

İşletmenin öncelikli olarak pazara hangi ürünü sürmesi gerektiği kararını veriniz. He-
saplamalarınızda en iyi beklenen değer kriterini kullanınız.

Karar verici bu problemi çözerken iki yaklaşım izleyebilir. İlk yaklaşımda, strateji mat-
risleri kullanarak işlemleri tablolar üzerinde gerçekleştirir, daha sonra da karar ağacı çizer. 
İkinci yaklaşımda ise strateji matrisi üzerinde işlem yapmaksızın, önce problemin karar ağa-
cını çizer sonra hesaplamaları karar ağacı üzerinden doğrudan yürütür. Örnek olması için 
çözümü ilk yaklaşım üzerinden yürütelim. 

Bu karar probleminde karar vericinin ilk strateji matrisinde C ürününe ilişkin sonuç 
değerleri bulunmamaktadır. Karar vericinin C ürününü piyasaya sürebilmesi için reklam 
vermesi gerekmektedir. Karar verici geçmiş deneyimlerine dayanarak reklam filmini hazır-
latabileceği 2 firma bulunduğuna karar vermiş ve bu firmaların reklam hazırlaması du-
rumunda elde etmeyi beklediği kazanç değerlerini Tablo 3.8’de yer alan strateji matrisinde 
göstermiştir. Öncelikle bu strateji matrisini en iyi beklenen değer tekniği yardımıyla çözelim. 
İlgili hesaplamalar Tablo 3.8’de özetlenmektedir.

Ürün	Alternatifleri Düşük	Talep
P(DT)	=	0,30

Yüksek	Talep
P(YT)	=	0,70 Beklenen	değerler

A	firması 17000 29000 17000.(0,30)+29000.(0,70)=20600

B	firması 19000 31000 19000.(0,30)+31000.(0,70)=27400

Tablo 3.8’e göre işletme reklam filmi için beklenen değeri en yüksek olan B firmasını seç-
melidir. Bu durumda beklenen kazanç 27400 değeridir. Şimdi Tablo 3.6’da yer alan verilere 
Tablo 3.8’den elde ettiğimiz bilgiyi ekleyerek son kararı verelim. İlgili Tablo 3.9’da verilmiştir.

Ürün	
Alternatifleri

Düşük	talep
P(DT)	=	0,30

Yüksek	talep
P(YT)	=	0,70 Beklenen	değerler

A	ürünü 20000 32000 20000.(0,30)+32000.(0,70)=28400

B	ürünü 22000 27000 22000.(0,30)+27000.(0,70)=25500

C	ürünü Yeni	Ürün	Olduğu	için	Reklam	Verilecek 27400

Tablo 3.9’a göre en yüksek beklenen değer olan 28400 A ürünü için elde edildiğinden 
işletmenin öncelikle A ürününü piyasaya sürmesi önerilir. 

Şu ana kadar yapılan tüm hesaplamalar karar ağacı üzerinde de yürütülebilir. Önce 
karar ağacı soldan sağa doğru karar değişkenleri ve doğal durumlara göre çizilir. Daha sonra 
da karar ağacına ilgili değerler eklenerek, sağdan sola doğru çözüm gerçekleştirilir. Probleme 
ilişkin karar ağacı Şekil 3.4’de yer almaktadır.

Tablo 3.7
Reklam İçin 
Kullanılacak Firma 
Strateji Matrisi.

Tablo 3.8
Reklam Film Anlaşması 
Yapılacak Firma Seçimi

Tablo 3.9
Piyasaya Sürülecek 
Ürün Problemi İçin 
Beklenen Değerler
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Üç adet strateji ve 4 adet doğal durum bulunan bir karar verme problemi oluşturunuz. Bu 
problem için en iyi kararı gösteren karar ağacını çiziniz.

KARAR VERMEDE BAYES TEOREMİ
Özellikle risk ortamında karar verme problemlerinde doğal durumların ortaya çıkma ola-
sılıklarının tespit edilmesi gerekir. Karar vericiler doğal durumların olasılıklarını tespit 
ederken genellikle öznel yaklaşımlar kullanır. Karar verme probleminde öznel yaklaşım-
lar kullanılarak elde edilen doğal durum olasılıklarının doğru olmaması, karar vericinin 
seçeceği karar seçeneğinin hangisi olduğunu belirlerken izlediği süreci de etkileyecektir. 
Yüksek olasılık ile ortaya çıkması muhtemel bir doğal durum için düşük değerli bir ola-
sılık atanması, bu doğal durumun özellikle beklenen değer hesaplamasına yapacağı katkı 
miktarını azaltacağından, doğru sonuca veya doğru karar seçeneğine ulaşma ihtimalini 
de azaltacaktır. Karar vericiler öznel olarak belirledikleri olasılıkları nesnel bilgiler kul-
lanarak geliştirebilirler. Burada karar verici, içinde bulunduğu durumu daha da iyileş-
tirmek için ek bilgiye ihtiyaç duyar. Doğal durum olasılıklarının elde edilen yeni bilgiler 
ışığı altında geliştirilmesi için, olasılık teorisinde önemli bir yere sahip olan Bayes teoremi 
kullanılabilir. Bayes teoremi temel olarak bir olaya ilişkin bilinen olasılıkların yeni bilgi 
ışığı altında tekrar gözden geçirilmesi işlemidir. Karar verici Bayes teoremini karar verme 
sürecine dahil ederek, parametreler hakkında yapacağı tahminlerde kendisinin sahip ol-
duğu bilgileri, deneyimlerini, yani öznel ve nesnel bilgileri sonradan yapılan araştırmalar 
sonucunda elde edilen ek bilgilerle bütünleştirme şansını yakalayacaktır. İzleyen kesimde 
Bayes teoremine ilişkin temel bilgiler gözden geçirilmiştir. 

Bayes teoremini incelemeden önce olasılık bilgilerinizi yeniden gözden geçiriniz. Bu amaç 
ile İstatistik I kitabına başvurabilirsiniz.

Şekil 3.5

Piyasaya Sürülecek 
Ürün İçin Karar Ağacı 
Çözümü

A ürünü

C ürünü

28400

32000

20000

P(YT)=0,70

P(DT)=0,30

P(YT)=0,70

P(YT)=0,70

P(DT)=0,30

P(DT)=0,30

P(YT)=0,70

P(DT)=0,30

27000

22000

A Firm
ası

B Firması

25500

27400

B ürünü

29000

17000

31000

19000

20600

27400

1
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Bayes teoremi: Bir problemdeki doğal durumlar; D1, D2, D3, …, Dn, bu doğal durum-
ların ortaya çıkma olasılıkları da P(D1), P(D2), P(D3),…, P(Dn) olsun; x probleme ilişkin 
bir olay iken, x olayı ortaya çıktığında veya x olayına ilişkin bir sonuç kesin olarak bilindi-
ğinde tanımlanan doğal durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması olasılığı

  

P  Di | x( ) =
P Di( ) P  x | Di( )

P Di( ) P  x | Di( )i=1
n
∑

eşitliği yardımıyla hesaplanır. Bu eşitlik Bayes kuralı olarak tanımlanmıştır.
Ek bilgi elde edilerek uygulanan Bayes kuralı yardımıyla, doğal durumların ortaya 

çıkma olasılıklarının yeniden gözden geçirilebilmesi fırsatı yakalanmış olur. P(Di) olası-
lıkları; örneklem bilgisi elde edilmeden ya da ekstra araştırmalar yapılmadan önce doğal 
durumlar için atanan ilk olasılık değerleridir. Bu olasılıklar geçmiş deneyimlere göre atan-
mış olabileceği gibi karar vericinin öznel kararları ile de oluşturulmuş olasılıklardır. x olayı 
probleme ilişkin elde edilen herhangi bir örneklem bilgisini temsil etmektedir. Farklı do-
ğal durumlar için P(Di|x) olasılıkları ise, x örneklem bilgisi elde edildikten sonra ilgili do-
ğal duruma ilişkin hesaplanan yeni olasılık değerleridir. Bayes kuralında P(Di) olasılıkları 
önsel olasılıklar, P(Di|x) olasılıkları ise sonsal olasılıklar olarak adlandırılır. Bayes kuralı 
içerisinde yer alan ve P(Di|x) biçiminde yazılan olasılıklarsa olabilirlikler olarak adlandı-
rılır. Olabilirlikler herhangi bir doğal durumun ortaya çıkması durumunda x’in herhangi 
bir sonucunun ortaya çıkması olasılıklarıdır. x’in her bir sonucu için ayrı ayrı hesaplanan 
olasılıklar ise koşullu olasılıklardır. Bayes kuralı eşitliğininin paydasında yer alan olasılık 
çarpımı da bileşik olasılık olarak adlandırılır. Paydada yer alan herhangi bir çarpım sonu-
cunun elde edilebilmesi için araştırmacının, hem hangi doğal durumun ortaya çıktığını, 
hem de bu doğal durumun hangi x sonucuna ulaşıldığını bilmesi gerekir. Dolayısıyla pay-
dada hesaplanan olasılıklar bileşik olasılıklardır. Bileşik olasılıklar, karar verme problem-
lerinde karar ağacı tanımlamalarında bahsedilen her bir senaryoya karşılık gelmektedir.

Ünitenin önceki kesiminde ele alınan karar ağacı, Bayes kuralı çözümünde de kulla-
nılmaktadır. Bayes kuralına ilişkin çözümler Bayes kuralı eşitliği yardımıyla çözülürken, 
ortaya çıkabilecek işlem yükü sorunu karar ağacı çözümü yardımıyla azaltılabilir. Bayes 
kuralı çözümü için oluşturulacak karar ağacı örneği Şekil 3.6’da sunulmuştur.

Şekil 3.6

 Bayes Kuralı Karar 
Ağacı Gösterimi

P(D 1
)

P(x 1
|D 1

)

P(D
3 )

Koşullu
Olasılıklar

Bileşik
Olasılıklar

Önsel
Olasılıklar

P(D1 ve x1) = P (D1) . P(x1|D1)

P(D1 ve x2) = P (D1) . P(x2|D1)

P(x
2 |D

1 )

P(D2 ve x1) = P (D2) . P(x1|D2)

P(D2 ve x2) = P (D2) . P(x2|D2)

P(x 1
|D 2

)

P(x
2 |D

2 )

P(D3 ve x1) = P (D3) . P(x1|D3)

P(D3 ve x2) = P (D3) . P(x2|D3)

P(D2)

P(x 1
|D 3

)

P(x
2 |D

3 )
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Şekil 3.6’da sunulan karar ağacı Bayes kuralı ile çözümlenecek problemlerde büyük 
kolaylık sağlar. Karar verici, probleme ilişkin tüm değerleri karar ağacına yerleştirdikten 
sonra, Bayes kuralı eşitliğini hatırlamadan kolaylıkla hesaplama yapabilir. Şekil 3.6’ya göre 
karar vericinin karşılaşabileceği 3 tane doğal durum vardır. Bu doğal durumlara ilişkin ek 
bilgi sağlayan x değişkeninin de, 2 adet sonucu olduğu şans dallarından görülmektedir. 
Karar ağacının bitiş noktalarında, problemde yer alan senaryo sayısı kadar sonuç olduğu 
hatırlanırsa Şekil 3.6’ya göre toplam 6 senaryo bulunmaktadır. Bu 6 senaryo’dan 3’ü x’in 
ilk sonucu için, kalan 3’ü ise x’in diğer sonucu için ortaya çıkmaktadır. x’in ilk sonucuna 
ilişkin ortak olasılıklar Şekil 3.6’daki karar ağacının bitiş noktalarının yukarıdan aşağıya 
1, 3 ve 5’inci noktalarında yer almaktadır. Bu üç değer muhtemel bir Bayes kuralı işlemin-
de, Bayes kuralı eşitliğinin sağ tarafındaki payda toplamını oluşturan bileşenlerdir. Bu 
bileşenlerden hangisi araştırmacının ilgilendiği sonuç ise, o sonuca ilişkin bileşik olasılık 
değeri de Bayes eşitliğinin sağ tarafındaki pay kısmını oluşturur. Örneğin Şekil 3.6’da yer 
alan problemde araştırılan Bayes olasılığı P (D3 | x2) (x değişkeninin x2 sonucunu aldığı 
bilindiğinde, üçüncü doğal durumun ortaya çıkma olasılığı) ise

  
P  D3 | x2( ) =

P D3( ) P  x2 | D3( )
P D1( ) P  x2 | D1( )+ P D2( ) P  x2 | D2( )+ P D3( ) P  x2 | D3( )

eşitliği yardımıyla hesaplanır. Verilen eşitlik incelendiğinde, paydada yer alan toplama ait 
bileşenlerin Karar ağacında x2 sonucunu içeren bileşik olasılıklar olan 2. 4. ve 6. bitiş nok-
talarındaki sonuçlar olduğu görülebilir. Pay’da yer alan değer ise Bayes kuralında sadece 
üçüncü doğal durum ile ilgilenildiğinden üçüncü doğal duruma ilişkin değerdir. Dolayı-
sıyla karar verici Bayes kuralının uygulanmasının beklendiği problemlerde karar ağacını 
çizerek istenen değerleri kolaylıkla bulup, hesaplama yapabilir. 

Bayes kuralına ilişkin bir gerçek hayat uygulamasını örneklemek üzere izleyen olayı inceleyelim. 
Bu örnek olayda bir işletme yöneticisi fabrikasında ürettiği bir ürünün herhangi bir parçasını 
4 farklı tedarikçiden elde ediyor olsun. Tüm tedarikçiler aynı ürün parçasını üretmektedirler. 
Üretici işletme ürün üzerinde tedarikçi firma etiketlerinin basılmasına izin vermemektedir. 
Tedarikçilerin üretim kapasiteleri farklı olduğundan işletmenin bunlardan tedarik ettiği ürün 
miktarları da farklılık göstermektedir: A tedarikçisi ihtiyaç duyulan ürün parçasının %55’ini 
gönderiyor iken diğer üç tedarikçi kalan miktarı eşit oranlarda sağlamaktadır. 

Hatırlanacağı gibi tedarikçiler ürün üzerine kendi etiketlerini basamamaktadır. Varsa-
yalım ki Pazartesi sabahı üretilen ilk ürün kalite kontrol aşamasında hatalı olarak sını�andı 
ve hatanın bahsi geçen dört tedarikçi tarafından sağlanan parçalardan kaynaklandığı tespit 
edildi. Bu durumda yönetici içgüdüsel olarak kendisine en çok ürün gönderen A tedarikçisini 
suçlama eğilimine girecektir. Çünkü en yüksek miktarda ürün A tedarikçisinden gelmektedir. 
Dolayısıyla hatalı ürün de büyük bir olasılıkla bu tedarikçi tarafından üretilmiştir. Burada 
“büyük bir olasılıkla” ifadesine neden olabilecek değer, A firmasının tedarik sağlama oranı 
olan %55 değeridir. İşte Bayes eşitliği bu durumda ek bilginin kullanılması yardımıyla gerçek 
suçlu tedarikçi firmanın tespitinde fayda sağlayacaktır. 

Yöneticinin elinde bulunan tedarik oranı değerleri Bayes kuralı için önsel olasılıklardır. 
Yönetici elindeki ilk istatistiklere göre A tedarikçisini suçlamaktadır ya da suçlama eğili-
mindedir. Varsayalım ki yönetici A firmasını hemen suçlamak yerine ek bilgi araştırmasına 
girsin. Düşünülebilecek en basit ek bilgi tüm firmaları arayarak, daha önceki üretimlerine 
ve tuttukları istatistiklere göre kusurlu ürün oranlarının ne olduğu bilgisinin istenmesidir. 
Bu durumda tedarikçiler yöneticimize üretim hatlarına ilişkin kusurlu oran istatistiklerini 
anlaşma gereği göndereceklerdir. Varsayalım ki tedarikçilerin kusurlu oranları A firması için 

ÖRNEK 4
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0,005; B firması için 0,02; C firması için 0,01 ve D firması içinse 0,07 olsun. Bayes kuralında 
alınan bu ek bilgi hatırlanacağı gibi x olarak adlandırılmıştır. Firmalardan gelen bu değerler 
Şekil 3.6’da bahsedilen koşullu olasılıkları oluşturmaktadır. Bu problemde x’in kusurlu ve 
kusursuz olmak üzere iki sonucu bulunmaktadır. Bu ek bilgi ışığı altında kolaylıkla görüle-
bilir ki her ne kadar A tedarikçisi en büyük tedarikçi olsa da diğer firmalara göre kusurlu 
ürün gönderme olasılıkları çok daha küçüktür. Dikkat edilirse D tedarikçisi toplam siparişin 
sadece %15’ini göndermesine rağmen en yüksek kusurlu ürün üretme ve dolayısıyla üreticiye 
gönderme olasılığına sahiptir. Şimdi yöneticimizin aklındaki soru “ürünün hatalı olduğu bi-
lindiğine göre bu ürünün D tedarikçisi tarafından üretilmiş olması olasılığı nedir?” biçimin-
de şekillenecektir. Bu durumda Bayes eşitliği kullanılarak, ürünün hatalı olduğu bilindiğinde 
bu ürünü D tedarikçisinin üretmiş olması olasılığı hesaplanır. Bu olasılıklar tüm tedarikçiler 
için hesaplanabilir. Böyle bir durumda kusurlu ürün gönderme durumu için hangi tedarikçi 
ile görüşmelere başlanacağına veya ilgili tedarikçi ile üretim anlaşmasına devam edilip edil-
meyeceğine karar verilebilir. Şekil 3.7’de “ürünün hatalı olduğu bilindiğine göre bu ürünün 
D firması tarafından üretilmiş olması olasılığı nedir?” sorusunu Bayes kuralı yardımıyla 
cevaplayabilmek için Karar ağacı oluşturulmuştur. Karar ağacında kusurlu olma – ; kusurlu 
olmama + ile sembollenmiştir. 

Problemimizde ürünün kusurlu olduğu bilinmekte ve bu ürünün D üreticisinden gelme 
olasılığı araştırılmaktadır. Aranan Bayes olasılığı P(D Firması | Kusurlu) veya P(D | -) ola-
rak yazılabilir. Çözüme ulaşmak için, karar ağacının bitiş noktalarında yer alan sonuçlar-
dan, sadece kusurlu olanlar için hesaplanan 4 adet bileşik olasılık değerinin toplamına Bayes 
eşitliğinin paydasında yer verilir. Bu durumda istenen olasılık değeri

Şekil 3.7

Üreticilerin Kusur 
Oranlarına Göre 
Karar Ağacı

P(+|A
)=0,995

P(A
)=

0,55

P(B)=0,15

P(C)=0,15

P(D)=0,15

Koşullu
Olasılıklar

Bileşik
Olasılıklar

Önsel
Olasılıklar

(0,55).(0,995)=0,54725

(0,55).(0,005)=0,00275

P(-|A)=0,005

P(+|B
)=0,98

P(-|B)=0,02

P(+|C
)=0,99

P(-|C)=0,01

P(+|D
)=0,93

P(-|D)=0,07

(0,15).(0,98)=0,147

(0,15).(0,02)=0,003

(0,15).(0,99)=0,1485

(0,15).(0,01)=0,0015

(0,15).(0,93)=0,1395

(0,15).(0,07)=0,0105
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P  D |−( ) =

0, 0105
0, 00275+ 0, 003+ 0, 0015+ 0, 0105

=
0, 0105
0, 01775

= 0, 592

olur. Eşitlikten görüldüğü gibi sadece D üreticisi ile ilgilenildiğinden, pay’da sadece D üreti-
cisine ait değere yer verilmiştir. Benzer biçimde ürünün kusurlu olduğu bilindiğinde ürünün 
A, B ve C tedarikçilerinden gelmiş olma olasılıkları da yine Bayes kuralı eşitliği yardımıyla 
sırasıyla (0,155), (0,169) ve (0,0855) olarak hesaplanır. 

Hatırlanırsa önsel olasılıklara göre en çok ürün tedarik edilen firma 0,55 oranı ile A te-
darikçisiydi. Bununla birlikte ürünün kusurlu olduğu bilindiğinde, bu ürünün A tedarikçi-
sinden gelme olasılığı Bayes kuralı yardımıyla sadece 0,155 olarak hesaplanmıştır. Benzer 
biçimde D tedarikçisi toplam ürünün sadece 0,15’ini göndermesine rağmen Bayes kuralına 
göre ilgili kusurlu ürünün D tedarikçisinden gelme olasılığı 0,592 gibi yüksek bir değerdir. 
Bu değer önsel olasılıkların en büyüğü olan 0,55’den bile yüksektir. Dolayısıyla karar verici 
kusurlu ürün sağlama konusunda yapacağı görüşmelere D tedarikçisinden başlamalıdır.

Örnekte de görüldüğü üzere; önsel olasılıklardan hareketle kusurlu parça sağlayan te-
darikçi firmanın başlangıçta A firması olabileceğinden şüphelenilmesine rağmen, ek bilgi 
elde edilmesi ve bu bilginin Bayes kuralı ile kullanılması sonucunda, gerçekte kusurlu parça 
sağlayan tedarikçi firmanın D firması olabileceği belirlenmiştir. 

Bir bilgisayar işletmesi piyasaya yeni bir tablet sürmek istemektedir. Tablet için işletmenin 
AR-GE bölümünün çalışanları 3 farklı tablet boyutu önermiştir. İşletme bu üç farklı boyut-
taki tabletlerden hangisinin öncelikli olarak piyasaya sürülmesi gerektiği kararını vermek is-
temektedir. Tablet satışlarının piyasadaki ekonomik koşullardan doğrudan etkilendiği bilin-
mektedir. Farklı boyuttaki tabletlerin, talep durumları, maliyetleri gibi değişkenler gözönüne 
alınarak üç farklı boyuttaki tablet satışından 2 yıl içinde beklenen kar değerleri hesaplanmış-
tır. Hesaplama yapılırken ekonominin iyi ve kötü gitmesi doğal durumlarına göre düzenleme 
yapılmıştır. İşletme yetkililerinin hazırladığı strateji matrisi Tablo 3.11’de verilmektedir. 

Ekonomi	İyi
P(+)	=	0,75

Ekonomi	Kötü
P(-)	=	0,25

Küçük	Boy	Tablet 9860 8580

Orta	Boy	Tablet 12650 11200

Büyük	Boy	Tablet 12580 8700

Tablo 3.10’a göre işletme yönetimi ekonominin iyi olma olasılığını %75 ve kötü olma 
olasılığını ise %25 nesnel olarak belirlemiştir. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar ve-
rilmesi istenmektedir. 

İşletme yetkilileri bu problemi çözmek için çalışmalarına devam ederken işletme danış-
manı yönetime ücretsiz olarak ekonominin genel durumu hakkında bir tahmin değeri sağ-
layabileceğini iletir. İşletme yetkililerinin geçmiş deneyimlerinden, danışmanın verebileceği 
bilgilerin doğruluk düzeyine ilişkin bazı tespitleri bulunmaktadır. Danışmanın ekonomi iyi 
olacak bilgisini vermesi durumunda ekonominin iyi olması olasılığı 0,60’dır. Aynı şekilde 
danışmanın ekonomi kötü olacak bilgisini vermesi durumunda ekonominin kötü olması ola-
sılığı 0,95’tir. Danışman son yapılan yönetim toplantısında ekonominin kötü olacağı bilgisini 
işletme yetkililerine iletmiştir. İşletme yönetiminin bu ek bilgiyi kullanması veya kullanma-
ması durumlarında hangi stratejiyi benimseyeceğini bulunuz. 

En iyi strateji kararı öncelikle ek bilgi olmaksızın Tablo 3.10 kullanılarak verilebilir. Bu 
amaçla hesaplanan beklenen değerler Tablo 3.11’de verilmiştir. 

ÖRNEK 5

Tablo 3.10
Tablet Problemi Strateji 
Tablosu
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Ekonomi	İyi
P(+)	=	0,75

Ekonomi	Kötü
P(-)	=	0,25 Beklenen	Değerler

Küçük	Boy	Tablet 9860 8580 9860.(0,75)+8580.(0,25)=	9540,00

Orta	Boy	Tablet 12650 11200 12650.(0,75)+11200.(0,25)=12287,50

Büyük	Boy	Tablet 12580 8700 12580.(0,75)+8700.(0,25)=11610,00

Tablo 3.11’de yer alan beklenen değerlerden en büyük olanı 12287,50 olduğu için işletme 
yetkililerinin öncelikle piyasaya Orta Boy Tablet ürününü sürmeleri uygun olacaktır.

Hatırlanırsa problemin son kesiminde, işletme danışmanının sağlayacağı (ek) bilgi saye-
sinde yöneticilere Tablo 3.10 ve Tablo 3.11’de yer alan olasılıkları güncelleme şansı vermekte 
olduğu belirtilmektedir. O hâlde çözüm için, ek bilgiye ilişkin Bayes kuralının uygulandığı 
karar ağacını oluşturabiliriz. İlgili karar ağacı Şekil 3.7’de yer almaktadır. Karar ağacındaki 
karar değişkenleri problemde yer alan iki doğal durum ve şans değişkenleri de danışmanın 
tahminlerinde doğru ya da yanlış olmasıdır.

Danışmanın “ekonomi kötü olacak” bilgisini verdiğinde, Şekil 3.8’de yer alan değerlerden 
ekonominin gerçekten kötü olma olasılığı Bayes kuralına göre

  
P  Kötü | Kötübilgisi( ) =

0, 2375
0,30 + 0, 2375

=
0, 2375
0, 5375

= 0, 442

olarak hesaplanabilir. Benzer biçimde danışman “ekonomi kötü olacak” bilgisi verdiğinde 
ekonominin iyi olma olasılığı ise 0,558 olacaktır. Danışmanın sağladığı ek bilgi Tablo 3.10’da 
verilen strateji matrisindeki olasılık değerlerinde değişme meydana getirmiştir. Yeni hesapla-
nan olasılık değerleri ile oluşturulan strateji matrisi ve ilgili beklenen değerler Tablo 3.12’de 
düzenlenmiştir.

Ekonomi	İyi
P(+)	=	0,442

Ekonomi	Kötü
P(-)	=	0,558 Beklenen	değerler

Küçük	Boy	Tablet 9860 8580 9860.(0,442)+8580.(0,558)=	9145,76

Orta	Boy	Tablet 12650 11200 12650.(0,442)+11200.(0,558)=11840,90

Büyük	Boy	Tablet 12580 8700 12580.(0,442)+8700.(0,558)=10414,96

Tablo 3.11
Önsel Olasılıklara Göre 
Strateji Matrisi Çözümü

Şekil 3.8

Danışmanın Ek Bilgisi 
Doğrultusunda Bayes 
Karar Ağacı

P(Ekonomi İy
i)=

(0,75)

P(Ekonomi Kötü)=(0,25)

(0,25).(0,05) = 0,0125

(0,25).(0,95) = 0,2375

(0,75).(0,60) = 0,45

(0,75).(0,40) = 0,30

P(+|E
İ)=

0,60

P(+|E
K)=0,05

P(-|EK)=0,95

P(-|Eİ)=0,40

Tablo 3.12
Danışmanın Sağladığı 
Ek Bilgiye Göre Yeniden 
Düzenlenen Strateji 
Matrisi
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Tablo 3.12’e göre işletme stratejisi yine Orta Boy tablet’in piyasaya sürülmesi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ancak şirketin kazanç beklentisi bu kez 12287,50’den 11840,90’a düşmüştür.

Bir karar probleminde izleyen karar ağacı verilmiştir. Bayes kuralını kullanarak P(C| -) ola-
sılığını hesaplayınız.

TAM BİLGİNİN BEKLENEN DEĞERİ
Karar vericilerin içinde bulundukları karar ortamları incelendiğinde, ellerinde bulunan 
bilgi miktarlarının farklı olduğu görülmektedir. Örneğin, belirsizlik ortamında karar ver-
me probleminde doğal durumların ortaya çıkışına ilişkin bir olasılık bilgisi bulunmaz 
iken risk ortamında doğal durumların ortaya çıkma olasılıkları bilinir. Belirlilik ortamın-
da karar verme problemlerinde de, karar vericinin karşılaşacağı doğal durum önceden 
bilinmektedir. Karar verme problemlerinde olduğu gibi birçok diğer problemde de kara-
ra ulaşmak için mümkün olduğunca doğru ve fazla bilgiye ihtiyaç duyulur. Karar verme 
problemlerinde karar verici her zaman belirlilik ortamında olsa karar verme süreci zor 
olmayabilir. Fakat bu durum gerçek hayatta çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Karar 
vericiler tarafından risk ortamı belirsizlik ortamına tercih edilir. Bu nedenle karar verici, 
probleminde yer alan doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarını ya nesnel ya da öznel 
kaynakları kullanarak oluşturmaya çalışır. Olasılıkların belirlenebilmesi için ne kadar çok 
bilgi derlenirse, doğru karar verme ihtimali de artacaktır. Karar vericiler, karşı karşıya 
bulundukları karar probleminde yer alan doğal durumların gerçekten ortaya çıkıp çıkma-
yacağını bilmeyi çok ister. Toplanan tüm nesnel ve öznel bilgiler doğal durumların orta-
ya çıkma olasılıklarını mümkün olduğunca en iyi biçimde tahmin etmek için kullanılır. 
Karar vericiler arka planda kendilerine “Acaba hangi doğal durumun ortaya çıkacağını 
bilmem mümkün mü?” veya “Hangi doğal durumun kesinlikle gerçekleşeceğini söyle-
yebilecek, hesaplayabilecek, tahmin edebilecek kaynağa ne kadarlık bir ödeme yapmalı-
yım?” sorularını yöneltir. Karar vericinin hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkaca-
ğını bilmesi için ödemesi gereken en yüksek miktarın belirlenmesi, karar vericinin ek bilgi 
için ne miktara/rakama kadar ödeme yapmasının akılcı olduğunu tespit etmesi için önem 

2

P(A)=0,40

P(C)=0,40

1120

(0,40).(0,04) = 0,016

(0,40).(0,96) = 0,384

P(+|A
)=0,04

P(-|A)=0,96

P(+|B
)=0,02

P(-|B)=0,98

P(+|C
)=0,09

P(-|C)=0,91

1260

(0,20).(0,02) = 0,004

(0,20).(0,098) = 0,196

1380

(0,40).(0,09) = 0,036

(0,40).(0,91) = 0,364

P(B)=0,20
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arz etmektedir. Tam bilginin beklenen değeri, hangi doğal durumun ortaya çıkacağının 
kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi getiri değeri ile hangi doğal durumun 
kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen getiri değeri arasın-
daki fark olarak tanımlanabilir. Tam bilginin değerini hesaplamak için araştırmacı “her 
doğal durum için en yüksek getiri değerlerini” tespit eder. Bu değerleri kullanarak strateji 
matrisi için toplam tam bilgi değerini hesaplar. Tam bilgi olmadan en iyi strateji için bek-
lenen getiri de hesaplanır. 

Karar verme problemlerinde tam bilginin beklenen değeri (Expected Value of Perfect In-
formation) EVPI kısaltması ile kullanılır. Tam bilginin beklenen değerinin hesaplanması için,

EVPI = [Tam bilgi ile elde edilen getiri] – [Tam bilgi olmadan elde edilen beklenen getiri]
eşitliği kullanılır. Tablo 3.13’de yer alan karar problemini inceleyelim. 

Doğal	Durum	1
P(+)	=	0,20

Doğal	Durum	2
P(-)	=	0,80

Strateji	1 2800 3100

Strateji	2 2600 3900

Strateji	3 2900 3000

Tablo 3.13’de yer alan kazanç yapılı strateji matrisine göre karar vericinin üç karar 
alternatifi ve iki doğal durumu bulunmaktadır. Doğal durumlara ilişkin olasılıklar da stra-
teji matrisinde verilmiştir. Bu strateji matrisine göre risk ortamında karar verme problemi 
söz konusudur. En iyi beklenen değer ölçütüne göre, her bir strateji için beklenen değerler 
sırasıyla 3040, 3640 ve 2980 olarak hesaplanacaktır. Bu durumda en yüksek beklenen de-
ğer olan 3640 strateji 2 için elde edildiğinden, karar verici ikinci stratejiyi benimseyecektir. 
Ancak bu aşamada strateji matrisini bir kez daha inceleyelim. Karar vericinin iki numaralı 
stratejiyi benimseme nedeni, beklenen en yüksek kazancın bu strateji sonucunda ortaya 
çıkmasıdır. Ama hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilinmemekte; sadece 
olasılıkları bilinmektedir. Matris dikkatle incelendiğinde matrisin en küçük getiri değeri 
olan 2600 ve en büyük getiri değeri olan 3900 değerlerinin, bu strateji içinde yer aldığı 
görülebilir. Dolayısıyla en iyi beklenen değer kriterine göre iyi getiri elde edebileceğini dü-
şünen karar verici, gerçekte doğal durum 1’in ortaya çıkması ile en küçük getiriyi de elde 
edebilir. Bu nedenle karar verici hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkabileceğini bil-
me arayışına girebilir. Tam bilgiye sahip olma ise hangi doğal durumun ortaya çıkacağını 
kesin olarak bilmek demektir. 

Şimdi problemimiz için öncelikle tam bilgi değerini hesaplayalım. Bu amaçla her do-
ğal durum için elde edilebilecek en iyi getiri değerleri tespit edilerek, bu değerler ilgili 
doğal durum olasılıkları ile çarpılarak genel toplam alınır. Tablo 3.15’de yer alan strateji 
matrisi için tam bilgi ile elde edilen getiri

2900.(0,20) + 3900.(0,80) = 3700

olacaktır. Tam bilgi olmadan elde edilen getiri de yukarıda 3640 olarak hesaplanmıştı. 
Dolayısıyla tam bilginin beklenen değeri

EVPI = 3700 – 3640 = 60

olacaktır. Elde edilen bu değer karar vericinin tam bilgiyi elde etmek, bir başka ifadeyle 
hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıktığını öğrenebilmek için ödemeyi kabullene-
bileceği en yüksek rakamdır. Bu rakamdan daha büyük bir ödeme yapılması durumunda 
karar vericinin beklenen getirisi, en iyi beklenen değer ölçütü ile belirlenen değerden daha 
da aşağı düşeceği için mantıklı olmayacaktır.

Tablo 3.13
EVPI İçin Örnek 
Strateji Matrisi
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Tam bilginin beklenen değerinin hesaplanması, karar vericinin ek bilgi için harcaya-
bileceği en büyük rakamı bilmesi bakımından çok faydalıdır. Böylelikle fazla bilgi ile daha 
çok getiri elde etmeyi planlayan karar vericinin farkında olmadan beklenen kazancının 
azalması durumu önlenmiş olur.

Örnek 3.2’de ele alınan problemi burada tekrar ele alalım. Hatırlanırsa örnek 3.2’deki problem-
de buzdolabı üreticisi ülke içinde yeni bir buzdolabı fabrikası kurma kararı vermiştir. Bu amaç 
ile ülke içerisinde araştırmalar yapılmış ve 3 farklı lokasyon tespit edilmiştir. Lokasyon tespiti 
sırasında yetkililer, devletin farklı lokasyonlarda farklı destekler ile fabrika kurmayı teşvik etti-
ğini öğrenmişlerdir. Uzun inceleme ve araştırmalar sonucunda fabrika kuruluş maliyetleri ko-
nusunda 3 teşvik düzeyine göre hesaplamalar yapılmıştır. Fabrika kuruluş maliyetlerine ilişkin 
değerler (bin TL cinsinden) Tablo 3.14’da yer alan strateji matrisinde bir araya getirilmiştir.

A	tipi	teşvik B	tipi	teşvik C	tipi	teşvik

Lokasyon	1	(L1) 3500 3400 2300

Lokasyon	2	(L2) 3800 2900 3700

Lokasyon	3	(L3) 2850 2200 3200

İşletmenin araştırmalarına devam ederek her doğal duruma ilişkin olasılıkları sırasıyla (0,30; 
0,30; 0,40) olarak tespit ettiğini varsayalım. Üretici, doğal olarak maliyeti en düşük stratejiyi tespit 
etmek ister. Bu amaçla, en iyi beklenen değer ölçütüne göre Tablo 3.15 oluşturulmuştur.

A	tipi	teşvik
P(A)=0,30

B	tipi	teşvik
P(B)=0,30

C	tipi	teşvik
P(C)=0,40 Beklenen	değerler

Lokasyon	1	(L1) 3500 3400 2300 2990

Lokasyon	2	(L2) 3800 2900 3700 3490

Lokasyon	3	(L3) 2850 2200 3200 2795

Tablo 3.15’de yer alan beklenen değerlere göre, en düşük maliyeti veren Lokasyon 3 se-
çilmelidir. 

Şimdi de her doğal durum için en küçük maliyet değerlerini tespit ederek, bu değerlerin 
ilgili doğal durum olasılıkları ile çarpımının toplamını hesaplayalım. 

2850.(0,30)+2200.(0,30)+2300.(0,40)=2435
Tam bilginin olması durumundaki maliyet 2435 olarak hesaplanmıştır. Tam bilginin 

beklenen değeri 2435 ile 2795 değerleri arasındaki farktır. Bu fark değeri -360’tır. İşaretin 
eksi olması tam bilgi ile beklenen maliyetin 360 değeri kadar daha aşağı çekilebileceğinin 
göstergesidir. Dolayısı ile tam bilgi için ödenebilecek en yüksek rakam 360 olmalıdır. Bu 
değerden daha fazla yapılan harcama maliyet değerini en iyi beklenen değer ölçütünde elde 
edilen değerden de daha yukarı taşıyacaktır.

Tablo 3.18’de verilen strateji matrisi kazanç yapılı olarak hazırlanmıştır. Tam bilgi değerini 
hesaplayınız.

Doğal	durum	1
P(D1)	=	0,22

Doğal	durum	2
P(D2)	=0,18

Doğal	durum	3
P(D3)=0,34

Doğal	durum	4
P(D4)	=0,26

Strateji	1 145 220 230 180

Strateji	2 185 215 180 195

Strateji	3 165 195 180 169

Strateji	4 205 182 165 187

ÖRNEK 6

Tablo 3.14
Fabrika Kurulum 
Kararı Strateji Matrisi

Tablo 3.15
Fabrika Kurulum 
Kararı İçin Beklenen 
Değerler

3



İşletmelerde Karar Verme Teknikleri60

Özet

Karar ağacı çizmek
Karar verme, karar verici tarafından belirlenen amaç-
ların gerçekleştirilebilmesi için iki veya daha fazla 
hareket biçimi arasından birinin seçimidir. Karar aşa-
masında kullanılan araçlardan biri de karar ağacıdır. 
Karar ağacı, karar vericinin problemde karşılaşabilece-
ği tüm seçenekleri veya senaryoları bir akış diyagramı 
yapısında görebilmesine olanak verir. Ek olarak karar 
ağacı karar probleminin çözümünü de içerdiğinde, ka-
rar verici elindeki tüm seçeneklerin getiri ve götürüle-
rini de bir arada görerek daha etkin bir karar verebilir. 
Doğal durum sayısı ve karar alternatifi sayısı arttığın-
da ise karar ağacı karmaşık bir yapıya bürünebilir. 

Karar vermede Bayes teoremini kullanmak
18. yüzyılda �omas Bayes adlı bir din adamı tarafın-
dan geliştirilen Bayes Teoremi, karar vericinin genel-
likle nesnel olarak tespit ettiği olasılıkların yeniden 
yapılandırılması işleminde kullanılmaktadır. Karar 
vericiler doğal durumlara ilişkin olasılıkları tespit 
ederken geçmiş deneyimlerinden, kendi öngörülerin-
den faydalanır. Ancak zaman içinde ortaya çıkan yeni 
gelişmelerin doğal durumların ortaya çıkma olasılık-
larını değiştirdiği düşünüldüğünde, doğal durumla-
rın yeni olasılıklarının tespitinde Bayes teoremi karar 
vericiye fayda sağlamaktadır. Böylelikle eski bilgi ile 
yeni bilginin harmanlanması ile doğal durumların 
ortaya çıkma olasılık değerlerinde iyileştirmeler ya-
pılmaktadır. 

Tam bilginin beklenen değerini hesaplamak
Karar vericiler mümkün olduğunca kendileri için en 
iyi sonucu veren kararı vermek etmek için uğraşırlar. 
Hatırlanacağı gibi doğal durumların ortaya çıkma 
olasılıklarının iyileştirilmesi için Bayes teoremi kulla-
nılmaktadır. Bayes teoreminin faydalı olması için ek 
bilgiye ihtiyaç vardır. Bu durumda, “Karar verici bu 
ek bilgiyi nasıl elde edecektir?” sorusu ortaya çıkar. 
Karar vericiler işletme içinden yeni bilgiler türetebi-
leceği gibi bir dış kaynaktan bedeli karşılığında bilgi 
edinebilirler. Peki karar verici ek bilgi elde etmek için 
en fazla ne kadar harcama yapmalıdır? Bu soru karar 
verici için kritik önemdedir. 

 Gerçek hayat problemlerinde karar vericiler çoğun-
lukla belirsizlik ortamında karar vermek durumunda 
kalırlar. Karşı karşıya olduğu belirsizliği bertaraf ede-
bilmek amacıyla doğal durumların ortaya çıkmaları-

na olasılık atama yoluna giderler. Olasılık atamaları 
tam isabetli olamama riskini de taşımaktadır. Zira 
karar vericiyi tam anlamı ile belirlilik ortamına taşı-
yacak bilgi hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çı-
kacağının bilindiği durumdur. Hangi doğal durumun 
kesinlikle ortaya çıkacağının bilinmesi ise karar veri-
cinin tam bilgiye sahip olmasına bağlıdır. Karar verici 
herhangi bir doğal durumdan hangisinin kesin olarak 
ortaya çıkacağını bildiğinde, bu doğal duruma ilişkin 
karar alternati�erinden en iyi getiriyi veren alternatifi 
seçecektir. Tam bilginin getirisi; her doğal durum için 
en iyi değerler (kazanç yapılı problemde en yüksek 
değer, maliyet yapılı problemde en düşük değer) ile 
ilgili doğal durum olasılıklarının çarpımlarının topla-
mı biçiminde hesaplanır. Daha sonra, tam bilginin ol-
madığı klasik yaklaşım ile en iyi beklenen değer stra-
teji matrisinden hesaplanır. Tam bilginin beklenen 
değeri tam bilgi ile en iyi beklenen değer arasındaki 
farktır. Bu değer karar vericinin ek bilgiyi elde etmek 
için yapacağı harcamaların üst sınırı olacaktır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının öğelerinden biri 
değildir?

a. Karar düğümü
b. Sunulan öneri
c. Şans düğümü
d. Dal
e. Bitiş noktası

2. Karar verme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

a. Karar ağacında karar düğümü başlangıç düğümüdür.
b. Şans düğümü düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlar.
c. İlgili dal için nihai sonucun belirtildiği kısma şans 

düğümü denir.
d. Karar vermede karar ağacı kullanılamaz.
e. Karar ağacı grafiksel bir gösterim değildir.

3. Karar vermede ön bilgilerin yeni gelen ek bilgilerle revize 
edilmesine olanak tanıyan yaklaşıma ne ad verilir?

a. Hipotez testi
b. Ki-kare testi
c. Bayes Teoremi
d. Regresyon
e. Korelasyon

4. Aşağıdakilerden hangisi Bayes eşitliğinin pay’ında yer alır?
a. P (Di | x)
b. P (Di) P (x | Di)

c. 
  

P Di( )P x | Di( )i=1
n∑

d. P (Di) > 1
e. P (Di) = 0,45

5. Bayes kuralında kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

a. 

  
P Ai | B( ) =

Ai ∩ B

P B( )

b. 

  
P B | Ai( ) =

Ai ∩ B

P Ai( )

c. 

  
P Di | Ai( ) =

P Di( )P x | Di( )
P Di( )P x | Di( )i=1

n∑

d. 

 

P Ai( ) =
P B( )
P Ai( )

e. 

 

P Bi( ) =
P Ai( )
P B( )

Durum	1
P(D1)=0,40

Durum	2
P(D2)=0,60

Alternatif	1 16 35

Alternatif	2 25 24

6. Yukarıda verilen strateji matrisine göre tam bilgi değeri 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. 14
b. 25 
c. 31 
d. 35 
e. 60 

7. Aşağıdaki olasılıklardan hangisi karar ağacında kullanılmaz?
a. İlk olasılıklar
b. Bileşik olasılıklar
c. Koşullu olasılıklar
d. Sonuç olasılıkları
e. Ayrık olasılıklar

8. Bayes Teoremi hangi karar verme ortamında kullanılır?
a. Belirsizlik
b. Belirlilik
c. Risk
d. Zaman dağılımlı
e. Mekan dağılımlı

9. Karar noktaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a. Karar noktalarının belirlenmesi için karar ağacı kul-
lanılamaz.

b. Karar ağacı analizinde sonuç olasılıkları hesaplanır.
c. Karar ağacı analizinde hareket birimlerinin seçimi 

için tümevarım yöntemi uygulanır.
d. Karar ağacı analizinde karar düğümü başlangıç dü-

ğümüdür.
e. Karar ağacı analizinde P (D1), P (D2) olasılıkları do-

ğal durumların olasılığıdır.

Durum	1
P(D1)=0,30

Durum	2
P(D2)=0,70

Alternatif	1 120 220

Alternatif	2 140 110

10. Yukarıda verilen strateji matrisine göre tam bilginin bek-
lenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0
b. 6 
c. 15 
d. 30
e. 43 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Karar Ağacı” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Karar Ağacı” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Bayes Kuralı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Bayes Kuralı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Bayes Kuralı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Tam Bilginin Beklenen Değeri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Bayes Kuralı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Karar Vermede Bayes Kuralı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Karar Ağacı” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Tam Bilginin Beklenen Değeri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Strateji matrisi izleyen biçimde olabilir.

DD1
P(DD1)=0,30

DD2
P(DD2)=0,30

DD3
P(DD3)=0,20

DD4
P(DD4)=0,20

AL1 40 70 60 90

AL2 60 80 70 60

AL3 50 80 90 80

Strateji matrisi için karar ağacı izleyen biçimde gösterilir.
Karar ağacına göre en iyi karar AL3 ve beklenen getiri 73’tür.

Sıra Sizde 2 

  
P C |−( ) =

0, 364
0, 384 + 0,196 + 0, 364

=
0, 364
0, 944

= 0, 386

AL 1

AL
3

63

40

70

60

90

P(DD 1) =
 0,30

P(DD2) = 0,30

P(DD3) = 0,20P(DD
4 ) = 0,20

AL2

68

60

80

70

60

P(DD 1) =
 0,30

P(DD2) = 0,30

P(DD3) = 0,20P(DD
4 ) = 0,20

73

50

80

90

80

P(DD 1) =
 0,30

P(DD2) = 0,30

P(DD3) = 0,20P(DD
4 ) = 0,20

Sıra Sizde 3 
Bu soruda sadece tam bilgi değeri sorulmaktadır. Dolayısıyla 
her doğal durum için en iyi sonuç değeri ilgili doğal durum 
olasılığı ile çarpılarak genel toplamın alınması ile istenen de-
ğere ulaşılır. 
205.(0,22)+220.(0,18)+230.(0,34)+195.(0,26) = 213,60
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4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
AHP’yi tanımlayabilecek,
AHP’nin çözüm adımlarını sıralayabilecek,
AHP’nin uygulanmasındaki önemli noktaları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Kriter
•	 AHP
•	 Analitik	Hiyerarşi	Süreci

•	 İkili	Karşılaştırma
•	 Hiyerarşik	Yapı
•	 Sentez

İçindekiler





İşletmelerde Karar Verme 
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•	 ANALİTİK	HİYERARŞİ	SÜRECİNİN	
ÇÖZÜM	AŞAMALARI

•	 ANALİTİK	HİYERARŞİ	SÜRECİNİN	
UYGULAMA	ALANLARI

İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ



GİRİŞ 
İnsanlar günlük yaşamda hem özel hayatlarında hem de çalışma hayatlarında karar verme 
durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kararların bir kısmı sadece kişinin kendisini 
etkiler iken bazıları kurumları, bazıları ise toplumun belirli bir bölümünü etkiler. Gü-
nümüzde karşı karşıya olduğumuz hızlı değişim, çalışma hayatının ve çevresinin zorlu 
koşulları bizleri ve kurumları sağlıklı ve başarılı karar vermeye itmektedir. Bu durumun 
bir yansıması olarak karar analizinde birbiriyle yarışan seçeneklerin bilimsel karar verme 
tekniklerinden yararlanılarak değerlendirildiğini ve karara varıldığını görüyoruz. 

Gerçek hayatta karşılaşılan karar problemleri oldukça karmaşık yapıdadır. Bu karma-
şık yapının kaynağı olarak; birden fazla faktörün ve amacın bir arada değerlendirilmesi 
gerekliliği, amaçların sıklıkla birbiriyle çatışması, karar durumlarının içerdiği belirsizlik-
ler, karar verme sürecine birden fazla kişinin dahil olması, kararın sonuçlarının genellikle 
pek çok kişiyi ilgilendirmesi sayılabilir. Karar vericilerin bu tür problemlerin çözümünde 
kullanabileceği pek çok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bu teknikler içerisinde sonlu 
sayıda seçeneğin birden fazla kritere göre değerlendirilmesi, karşılaştırılması, sıralanması 
veya bunlar arasından en iyisinin seçilmesinde kullanılan teknikler çok kriterli karar ver-
me teknikleri olarak ifade edilir. Örneğin bir işletmenin ihtiyaç duyduğu malzemeyi iste-
diği kalitede, zamanında ve uygun fiyattan sağlayacak tedarikçi işletmeyi seçme durumu 
problemi ele alınsın. Bu durumda seçim kararı verilirken öncelikle göz önünde bulundu-
rulacak kriterler (Kalite, fiyat, zamanında teslim, iletişime açıklık, işletmenin sektördeki 
durumu vb.) tanımlanır. Birbiriyle yarışan işletmeler (Aday tedarikçiler) bu kriterlere göre 
değerlendirilerek işletme seçimi gerçekleştirilir. Tedarikçi işletmenin seçimi problemin-
de dikkate alınan kriterlerden birinde iyi olan işletme diğer kriterlerde diğer işletmelerin 
gerisinde kalabilir. Örneğin en uygun fiyatı veren işletme ürün kalitesinde diğer işletme-
lerden daha kötü olabilir. Sektördeki durumu açısından en önde olan işletme ise iletişime 
açıklık konusunda son sırada yer alabilir. Örnekte olduğu gibi birden fazla kriterin karar 
üzerinde etkili olması problemin karmaşıklık düzeyini arttırmaktadır. Bu tür durumlarda 
karar verici kendisi açısından hangi kriterin daha önemli, öncelikli olduğunu belirlemek 
durumundadır. 

Herhangi bir karar probleminde kriterler, nicel (sayısal değerle ifade edilen) kriterler 
olabileceği gibi nitel (sayısal değerlerle ifade edilemeyen) kriterler biçiminde olabilir. Yu-
karıda verilen örnekte fiyat nicel bir kriterdir bununla birlikte işletmenin sektördeki du-
rumu, iletişime açıklık durumu ise nitel kriterlerdir. Analitik hiyerarşi süreci, problemin 
çözümünde nitel ve nicel kriterleri birlikte ele alabilen bir tekniktir. Tekniğin sağladığı bu 
avantaj kullanım yaygınlığını arttırmıştır. 

AHP
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Bu ünitede ele alacağımız analitik hiyerarşi süreci, seçenek sayısının belirli olduğu, 
hem nicel hem de nitel kriterler içeren karar problemlerinde seçeneklerin sıralanması veya 
seçilmesi amacıyla kullanılan çok kriterli karar verme tekniğidir. Analitik hiyerarşi süre-
cinin karar problemlerinin çözümünde sağladığı basitlik, esneklik ve kullanım kolaylığı 
pek çok alanda karar vericiler tarafından sıkça kullanılan bir teknik olmasını sağlamıştır. 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ
AHP (Analytic Hierarchy Process) �omas L. Saaty tarafından geliştirilmiş, çok kriterli 
karar problemlerinin modellenmesi ve çözümlenmesinde kullanılan bir tekniktir. AHP’ye 
Türkçe kaynaklarda, tekniğin adının Türkçe “Analitik Hiyerarşi Süreci” biçimindeki ter-
cümesinden kısaltılarak AHS de denilmektedir. Teknik karar vermede grup veya bireyin 
önceliklerini dikkate alarak, nicel ve nitel kriterleri birleştirerek değerlendirme olanağı 
sağlamaktadır. 1970’lerin sonlarında geliştirilmiş tekniğin en temel uygulama alanı, seçe-
nekler kümesi içinden karşılaştırma sonucunda birinin belirlendiği seçim problemleridir. 
Tekniğin kullanım kolaylığı, sayısal olarak doğrudan ifade edilemeyen sübjektif yargıları 
analize dahil edebilmesi, tekniğin pek çok farklı alanda ortaya çıkan çok kriterli karar 
problemlerine (kaynak paylaşımı, tahminleme, planlama, performans analizi, vb.) uygu-
lanması ile sonuçlanmıştır.

Analitik hiyerarşi süreci ele alınan problemi hiyerarşik bir yapıya dönüştürür ve ikili 
karşılaştırmalara dayanır. Bu karşılaştırmalar her bir kriter ve seçenek ikilisi için gerçek 
ölçüm değerleri kullanılarak veya yargı ve tercihlerin göreli gücünü yansıtan bir ölçek ( 
Temel Ölçek ) kullanılarak gerçekleştirilir. Karşılaştırma sonucu elde edilen değerler ise 
ikili karşılaştırma matrisi olarak adlandırılan matrislerle gösterilir. Bu matrisler analiz 
edildikten sonra, ele alınan iki elemanın ( kriter, seçenek ) hangisinin daha önemli, tercih 
edilir veya baskın olduğu ortaya konur.

Analitik hiyerarşi süreci, problemi çok düzeyli hiyerarşik yapıda ele alır. Karar verici-
nin, problemi hiyerarşik bir yapıda bileşenlerine ayrıştırmasıyla, problem alt problemle-
re parçalanmış olur. Bu alt problemlerin çözümünden ise karar probleminin çözümüne 
ulaşılır. 

Analitik hiyerarşi sürecinin çözüm aşamalarına geçmeden önce, tekniği açıklamada 
kullandığımız hiyerarşik yapı, temel ölçek ve ikili karşılaştırma matrisi kavramları üze-
rinde durulacaktır. 

Hiyerarşik Yapı
Hiyerarşik yapı, problemin ayrıntılı bir biçimde ortaya konması amacıyla oluşturulan ve 
bir dizi homojen elemandan oluşan katmanlardır. Hiyerarşik yapı sayesinde problemin 
bileşenlerine ayrıştırılması ve bu bileşenlerin hiyerarşik bir yapıda düzenlenmesi ve göste-
rilmesi problemin anlaşılırlığını arttırmaktadır. 

Analitik hiyerarşi sürecinde karar problemi hiyerarşik bir modele dönüştürülür. Hiye-
rarşik yapı oluşturulurken hiyerarşinin bir seviyesindeki elemanların kendisinden önce 
gelen bir üst seviyedeki tüm elemanlara göre anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilir olup 
olmadığı göz önünde bulundurulur. Bir anlamda belirli bir seviyedeki elemanlar bir üst 
seviyedeki eleman veya elemanlarla ilişkilendirilir. 

Hiyerarşik yapı amaç, kriterler ve seçeneklerden oluşur. Hiyerarşik yapının oluşturul-
masında ilk adım amacın belirlenmesidir. Kriterler ve seçenekler amaca göre şekillenir. 
Amaç hiyerarşide en üst seviyede yer alır. Amaç belirlenirken neyin başarılmaya çalışıldı-
ğı sorusuna cevap aranır. Bir işletmenin makine alımında birden fazla aday tedarikçi işlet-
me arasından en uygununun seçilmesi biçiminde bir problem tanımlansın. Tanımlanan 
problemde amaç; en iyi makineyi sağlayacak tedarikçi işletmenin belirlenmesi biçiminde 

AHP (AHS), Çok kriterli karar 
problemlerinde seçenekler 
arasından seçim yapmada 
nitel ve nicel faktörleri birlikte 
değerlendirebilen bir tekniktir.

AHS’de hiyerarşik yapı en üst 
seviyede amaç olmak üzere 
kriterler (varsa alt kriterler) ve 
seçeneklerden oluşur.
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ifade edilecektir. Bu ifade işletmenin neyi başarmak istediğinin ifadesidir. Hiyerarşide 
amacı izleyen ikinci seviyede kriterler yer alır. Kriterler, amacın başarılmasında katkıda 
bulunacağı düşünülen faktörlerdir. Verdiğimiz örnekte işletmenin tanımlayacağı teknik 
yeterlilik, fiyat vb. gibi makine satın alınacak tedarikçi işletmelerin karşılaması gereken 
koşullar, adı geçen kriterler olarak ele alınır. Gerekli görülmesi durumunda kriterlerin 
daha alt seviyeleri tanımlanır ve bu seviyelerde yer alan faktörler, alt kriterler olarak isim-
lendirilir. Alt kriterler de ilgili kriterin başarılmasında etkili olan faktörler olarak ifade 
edilir. Örneğimiz açısından teknik yeterlilik kriterinin teknik destek, malzemede yerlilik 
oranı vb., gibi alt kriterleri tanımlanabilir. Son olarak hiyerarşinin en alt seviyesinde ise se-
çenekler yer alır. Verilen örnek açısından makineleri sağlayabilecek tedarikçi işletmelerin 
listesi seçenekler kümesini oluşturacaktır.

Analitik hiyerarşi sürecinde en temel hiyerarşi yapısı, amaç, kriterler ve seçenekler 
olmak üzere 3 seviyeden oluşur. Üç seviyeden oluşan Hiyerarşik yapı örneği Şekil 4.1’ de 
verilmiştir. 

Hiyerarşik yapının tüm bileşenleri birbirleri ile ilişkilidir ve bir bileşendeki değişimin 
diğer bileşenleri nasıl etkilediği hiyerarşik yapıdan kolayca görülmektedir. Problem hi-
yerarşik yapıda ifade edilirken kriterlere ilişkin alt kriterlerin tanımlanması durumunda 
seviye sayısı kullanılan alt kriter seviye sayısına bağlı olarak değişecektir. Alt kriterlerin 
kullanıldığı hiyerarşik yapıya örnek Şekil 4.2’de verilmiştir.

Şekil 4.1

Analitik Hiyerarşi 
Sürecinde 3 Seviyeli 
Hiyerarşik Yapı

Amaç

Kriter 1 Kriter  2 ......

..

Kriter  n

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3Seçenek mSeçenek 1 Seçenek 2

Şekil 4.2

Analitik Hiyerarşi 
Sürecinde 4 Seviyeli 
Hiyerarşik Yapı

Amaç

Kriter  1 Kriter  2 ......

..

Kriter  n

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3Alt Kriter nAlt Kriter 1 Alt Kriter 2

.. Seviye 4Seçenek mSeçenek 1 Seçenek 2
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İhtiyaç duyulan alt kriterlerin düzey sayısına bağlı olarak hiyerarşinin seviye sayısının 
nasıl farklılaştığı Şekil 4.2’ de görülmektedir. Şekil 4.2’de alt kriter sayısına bağlı olarak 
4 seviyeden oluşan bir hiyerarşik yapı örneklenmiştir. Seviye 3’ te yer alan alt kriterlerin 
herhangi biri için bir düzey daha ayrıştırma yoluna gidilmesi ve alt kriter kullanılması 
durumunda ise bu kez hiyerarşik yapıda yer alan seviye sayısı 5 olacaktır.

Problemi hiyerarşik yapıya dönüştürmek problemin çözümünde ne gibi avantajlar sağlar? 
Açıklayınız.

Temel Ölçek
Analitik hiyerarşi sürecinde homojen elamanlar (kriterler, alt kriterler ve seçenekler) ikili 
olarak karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalarda yargılar 1-9 temel ölçeği kullanılarak sayısallaştı-
rılır (Saaty, 2001; 26). Karar vericinin sayısal bir ölçekten elde edilmiş gerçek değerlerin bil-
gisine sahip olması durumunda, bu değerler de ikili karşılaştırmalarda kullanılabilmektedir. 

Sayısal Değer Tanım Açıklama

1 Eşit	derecede	önemli Her	iki	faktör	aynı	öneme	sahiptir.

3 Orta	derecede	önemli	
Bir	 faktör	 diğerine	 göre	 biraz	 daha	
önemlidir.

5 Önemli
Bir	faktör	diğerine	göre	kuvvetle	daha	
önemlidir.

7 Çok	önemli
Bir	 faktör	 diğerine	 göre	 yüksek	
derecede	kuvvetle	daha	önemlidir.

9 Aşırı	derecede	önemli
Bir	 faktör	 diğerine	 göre	 çok	 yüksek	
derecede	önemlidir.

2,	4,	6,	8
Yukarıda	 yer	 alan	 iki	 ardışık	 yargı	
arasına	düşen	orta	değerler

Yukarıdaki	
değerin	
karşılığı

i	elemanı	ile	j	elemanı	
karşılaştırıldığında	yukarıdakilerden	
x	gibi	bir	sayısal	değer	
atandığında	j	elemanı	i	elemanı	ile	
karşılaştırıldığında	1/x	değerini	alır.

İkili Karşılaştırmalar Matrisi
Analitik hiyerarşi sürecinde, elemanlar arasında ikili karşılaştırmalarda temel ölçekten 
yararlanılır. Temel ölçeğin kullanımıyla yargılar, tercihler sayısallaştırılır. Elemanların 
arasında ikili karşılaştırmalar ortak olan özelliklerine göre yapılır. Karşılaştırmayı yapan 
kişi, elemanlar arasında küçük olanı birim olarak kabul eder ve diğer elemanın bu küçük 
elemana göre kaç kat önemli, tercih edilebilir olduğunu başka bir ifadeyle daha baskın ol-
duğunu temel ölçekten uygun büyüklüğü seçerek ifade eder. İkili karşılaştırmalar kriterler 
ve seçenekler için ayrı ayrı yapılır. Baskınlık ifadesi kriterler karılaştırılırken önem olarak, 
kriterlere göre seçenekler değerlendirilirken ise tercih olarak yorumlanmaktadır.

Karşılaştırması yapılan elemanların oluşturduğu kümenin homojen olması gerekmek-
tedir. Bu durumu karşılaştığımız problemde, aynı kümede yer alan elemanlardan en üstün 
olanının, birim olarak kabul edilen küçük elemandan en fazla 9 kat üstün olması biçimin-
de açıklayabiliriz. Diğer bir ifadeyle karşılaştırması yapılan elemanlar arasındaki değişim 
aralığı [1,9] olabilmektedir. Bununla birlikte elemanlara ait ölçümler mevcut kullanılan bir 
ölçekten ( metre, kilogram, litre) elde edilmiş gerçek değerler ise bu özellik aranmamaktadır.

1

Tablo 4.1
Temel Ölçek 
(Saaty, 2001; 26)



4. Ünite - AHP 69

İkili karşılaştırmalarda ulaşılan yargıların temel ölçek yardımıyla dönüştürülen sayısal 
değerleri bir matrise girilerek ikili karşılaştırmalar matrisi elde edilir. İkili karşılaştırmalar 
amaca göre kriterler (hiyerarşik yapıda alt kriter söz konusu ise kriterlere göre alt kriter-
lerin) ve ayrıca bu kriterlere bağlı olarak seçenekler için gerçekleştirilmektedir. İkili karşı-
laştırma matrisinin oluşturulmasını bir örnek üzerinde açıklayalım. Örnekte bir kriter ve 
bu kriterle ilişkilendirilmiş 3 seçenek söz konusu olsun.

Değerlendirmeyi gerçekleştiren kişi; kriter 1’e göre seçenek 1’in seçenek 2’ye, seçenek 
1’in seçenek 3’e ve seçenek 2’nin seçenek 3’e kaç kat tercih edildiği sorusunun cevabını 
temel ölçekten bulur. Bulduğu değeri bir matrise dahil eder. Elde edilen bu matris ikili 
karşılaştırma matrisi olarak isimlendirilir.

İkili Karşılaştırma

Kriter	1 Seçenek	1 Seçenek	2 Seçenek	3

Seçenek	1 s1/s1 s1/s2 s1/s3

Seçenek	2 s2/s1 s2/s2 s2/s3

Seçenek	3 s3/s1 s3/s2 s3/s3

Kriter 1 tüm seçenekler için ortak bir değerlendirme unsurudur. Matriste yer alan 
değerler ise seçeneklerin bu ortak unsura göre ne kadar tercih edilebilir olduğunu ifade 
etmektedir. Bu matriste yer alan karşılaştırma değerleri satır veya sütun biçiminde gi-
rilebilir. Satır tercih edildiğinde soldan birinci sıradaki “seçenek 1” sırasıyla sütunlarda 
yer alan seçenekler ile karşılaştırılır. Kendisi ile karşılaştırma sonucunun 1 olacağı açıktır. 
Bu durumda karşılaştırma sayısı seçenek sayısının 1 eksiği kadar olacaktır. Toplam ikili 
karşılaştırma sayısı ise, n seçenek sayısını göstermek üzere n(n-1)/2 kadardır. Matriste yer 
alan s1/s2 değeri Kriter 1’ e göre Seçenek 1’ in Seçenek 2’ nin ne kadar (Kaç kat ) tercih 
edilebilir olduğunu ifade eder. İkinci satır üçüncü sütunda yer alan s2/s3 ise yine Kriter 1’ 
e göre ikinci seçeneğin üçüncü seçeneğe göre kaç kat tercih edilebilir olduğunu gösterir. 
Tablo 4.3’ten de görüldüğü üzere ikili karşılaştırmalar matrisi simetriktir. 

İkili Karşılaştırma

Kriter	1 Seçenek	1 Seçenek	2 Seçenek	3

Seçenek	1 1 3 6

Seçenek	2 1/3 1 2

Seçenek	3 1/6 1/2 1

Tablo 4.3’ te yer alan örnek ikili karşılaştırmalar matrisinde s1/s2 = 3 değeri; Kriter 1’e 
göre 1. seçeneğin ikinci seçenekten 3 kat daha tercih edilebilir olduğunu ifade eder. Buna 
karşılık s2/s1 de 1/3 değerini alır ve ikinci seçeneğin birinci seçeneğe göre 1/3 oranında 
tercih edilebilir olduğunu gösterir. İkili karşılaştırmalar matrisleri analitik hiyerarşi süre-
cinde gerçekleştirilen analizin girdisini oluşturur.

Şekil 4.3

İkili KarşılaştırmaKriter 1

Seçenek 3Seçenek 1 Seçenek 2

Tablo 4.2
İkili Karşılaştırma 
Matrisi

Tablo 4.3
İkili Karşılaştırma 
Matrisi Örneği
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN ÇÖZÜM AŞAMALARI
Analitik hiyerarşi süreci, yalnız sonlu seçenek arasından birinin seçilmesinde kullanılan 
bir teknik olarak görülmemelidir. Problemi ele alış biçimi, sunduğu ölçüm teorisi, tek-
niği bu sınırlamanın ötesine çıkarmaktadır. Analitik hiyerarşi sürecinin problem çözüm 
aşamaları üç temel ilke üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler sırasıyla; ayrıştırma/hiyerarşik 
yapının geliştirilmesi, tercihlerin ikili karşılaştırılması ve sentezdir (Saaty, 1986; 841). 

Ayrıştırma/Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi
Bu aşamada karar probleminin karmaşık yapısından hiyerarşik homojen kriterler küme-
sine geçiş gerçekleştirilir. Ayrıştırma aşaması karar probleminin elemanlarının (amaç, 
kriter, alt kriter, seçenekler) tanımlanması ile başlar. Problemin elemanlarının homojen 
küme ve alt kümeleri oluşturularak aralarındaki ilişki, hiyerarşik bir yapı ile gösterilir. 
Hiyerarşik yapı yardımıyla aynı zamanda karar probleminin amaca ulaşabilecek şekilde 
alt problemlere ayrıştırılması sağlanır. Problemin ayrıştırılması, problemin daha kolay an-
laşılmasına da katkı sağlar. 

Analitik hiyerarşi sürecinde hiyerarşinin oluşturulması tekniğin ilk adımıdır. Hiyerar-
şik düzende en tepede amaç yer almaktadır. Amacın altında kararı etkileyecek kriterler 
bulunur. Kriterlerin, amacı etkileyecek özellikleri varsa kriterler alt kriterlere ayrılır. Hiye-
rarşinin en alt bölümünde ise seçenekler yer alır.

Tercihlerin İkili Karşılaştırılması
Bu ilke, hiyerarşide yer alan elemanların bir üst düzeydeki eleman üzerindeki etkilerinin 
gücüne göre karşılaştırılmalarına ilişkindir. İkili karşılaştırma, matrisler yardımıyla yapı-
lır ve seçeneklerin öncelik sıralamasının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Karşılaştırmalar 
hiyerarşik yapıya göre yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir. Tekniğin ikinci adımı ikili 
karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasıdır.

İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra analiz gerçekleştirilir. Bu ana-
lizde ikili karşılaştırma matrislerinde yer alan elemanların göreli önem (öncelik) değer                                      
vektörü elde edilir. Analitik hiyerarşi sürecinin çözümününün üçüncü adımında her sevi-
yede yer alan elemanların (kriterler, seçenekler) göreli önem değerleri bulunur.

w = (w1,…, wn)T göreli önem vektörünü elde etmek için önce matriste her bir sütun 
değeri ayrı ayrı ilgili sütun toplamına bölünerek normalleştirme işlemi yapılır. Daha son-
ra normalleştirilmiş matriste her bir satırın ortalaması alınır. Bu değerler, karşılaştırması 
yapılan elemanların göreli önem değerlerini vermektedir. 

İkili karşılaştırma matrislerinin analiz edilmesi ile farklı ölçüm birimleriyle ifade edi-
len kriterlerin karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemlerle ölçüm birimle-
rinden arındırılmış göreli önem değerlerine ulaşılır. Bu değerlerin toplamı 1’e eşittir. 

Bu hesaplamalar ikili karşılaştırmaların yer aldığı matrisin tutarlı olması durumunda 
geçerli olacaktır. Matris tutarlı ise n boyutlu ikili karşılaştırma sonuçlarından oluşan A 
matrisi için,

  

A = 

 1          a12          ...     a1n
1 / a12      1           ...     a2n
  .            .                     .
  .            .           ...       .
1 / a1n    1 / a2n     ...       1
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aij ajk = aik’dır.

İkili karşılaştırma, hiyerarşide 
yer alan elemanların bir üst 
düzeydeki eleman üzerindeki 
etkilerinin gücüne göre 
karşılaştırılmasıdır. 
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Diğer bir ifade ile aij, i seçeneğinin j seçeneğine göre önem değerini gösterdiğinde 

tutarlılık, matrisin özdeğerinin (λmax) matrisin boyutuna (n) eşit olduğu durumda ger-

çekleşir. Bu durum Aw = nw ya da (
  
aij  = 

wi
wj

) olmak üzere,
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biçiminde yazılır (Saaty, 2001;55). 
Yukarıdakileri bir örnek yardımıyla açıklayalım. Ö1 gibi bir kritere göre 3 seçeneğin 

(A, B ve C) değerlendirildiği durumu göz önüne alalım. Seçeneklerin kritere göre karşı-
laştırılmasında “A seçeneği B seçeneğine göre 3 kat; B seçeneği de C seçeneğine göre 2 kat 
tercih edilir” yargısına sahip bir karar verici, değerlendirmede tam tutarlı olduğunda “A 
seçeneği C seçeneğine göre 6 kat tercih edilir” yargısında bulunmalıdır. Karar verici daha 
farklı ( A, C’den 4 kat tercih edilebilir veya C, A’ ya göre daha tercih edilebilir gibi) yargı-
larda bulunduğunda tutarsızlık ortaya çıkmış olur. 

Ancak karar vericilerin yargılarının tüm ikili karşılaştırmalarda tam bir tutarlılık gös-
termesi beklenemez. Karar vericinin tutarsızlık durumunu bir örnek üzerinden açıklaya-
lım. Örneğin bir kişiden, biri diğerinin iki katı uzunluğunda olan iki nesneyi karşılaştır-
ması istensin. Eğer kişi uzun olan nesnenin kısa olanın iki katı olduğu sonucuna sezgisel 
olarak ulaşabilmiş ise doğru sonuca ulaşmış olur. Ancak bu karşılaştırmada uzun olan 
nesne kısanın 1,5 katıdır şeklinde bir sonuca ulaştığında tam olarak gerçeği yansıtmayan 
sonuca ulaşmış olur. Bununla birlikte kişinin doğru sonuca yakın bir karşılaştırma sonu-
cuna da ulaşmış olduğunu görürüz. Bu küçük sapma tek başına çok büyük bir tutarsızlık 
kaynağı olmayabilir. Ancak çok sayıda ikili karşılaştırmada meydana gelecek tutarsızlıklar, 
ikili karşılaştırma matrisinin tutarsızlığını arttıracaktır. İkili karşılaştırmalarda yargılarda 
bulunan kişinin değerlendirmede gösterdiği tutarsızlık tutarlılık oranı olarak ifade edilir. 
Tutarsızlık belirli bir oranın (%10) altında ise kabul edilebilirken bu oranın üzerine çık-
tığında karar vericiden ikili karşılaştırma yargılarını tekrar gözden geçirmesi istenebilir. 

Analitik hiyerarşi sürecinde karar vericinin ikili karşılaştırmalarda yapabileceği tutar-
sızlık; ikili karşılaştırma matrisine ait tutarlılık oranı, tutarlılık indeksinin rassal tutarlılık 
indeks tablosundan okunan aynı boyuttaki matris için türetilmiş rassal değere oranlan-
ması ile hesaplanmaktadır.

CI: Tutarlılık İndeksi
RI: Rassal Tutarlılık Indeksi (Rassallık göstergesi) olmak üzere;
Tutarlılık Oranı (CR)

 
CR = CI

RI

biçiminde hesaplanır.

Tutarlılık oranı karar vericinin 
ikili karşılaştırmalardaki tutarsızlık 
düzeyini ortaya koyar.
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Formülde yer alan RI değeri n’e bağlı olarak Tablo 4.4’ün ikinci sırasından belirlenir. 

Boyut(n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rassal Tutarlılık İndeksi(RI) 0 0 0,58 0,90 1,12 1,25 1,32 1,41 1,45 1,49

CR formülünün payında yer alan CI tutarlılık indeksi ise;

 
CI = 

λmax − n
n - 1

formülü ile hesaplanır. 
Bu formülde yer alan (λmax) değeri de

  
λmax  = 1

n
 

aij  wj
j  =  1

n
∑

wii =  1

n
∑

eşitliğinden bulunmaktadır.
İkili karşılaştırma matrisinin oluşturulması, analiz edilmesi ve tutarlılığının test edil-

mesi işlemlerini bir örnek üzerinde inceleyelim.

İkili karşılaştırmalara ilişkin tutarsızlığın ifadesi olan tutarlılık oranı 0,10’un (%10) üzerin-
de ise karar vericinin ikili karşılaştırmalar matrisini oluşturuken içinde bulunduğu yargıları 
tekrar gözden geçirmesi uygun olacaktır. 

Yeni bir otomobil satın almak isteyen bir kişi üç seçenek (A, B, C markaları) arasından 
birini seçmek istemektedir. Kişinin araç satın alma kararı üzerinde etkili; fiyat, imaj, servis 
ve kullanım mesafesi olmak üzere dört kriter tanımlanmıştır. Kriterlere ilişkin ikili karşılaş-
tırma matrisinden hareketle, kriterlere ilişkin göreli önem değerlerini ve bu matrisin tutarlık 
oranını hesaplayarak, tutarsızlık düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığını ortaya koyalım. 

Probleme ilişkin hiyerarşik yapı üç seviyeden oluşacaktır. 
1. Seviye: En iyi otomobilin seçimi (karar vericinin ulaşmak istediği amaç)
2. Seviye: Kriterler (Fiyat, İmaj, Servis, Kullanım Mesafesi)
3. Seviye: Seçenekler (A, B, C markaları )

Tablo 4.4
Farklı Boyutta 
Matrisler İçin Rassal 
Tutarsızlık Tablosu 

ÖRNEK 1

Şekil 4.4

Otomobil Seçim 
Probleminin 
Hiyerarşik Yapısı

En İyi Otomobilin Seçimi

A B C

Kullanım
Mesafesi

ServisİmajFiyat
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Öncelikle ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur. Böylelikle kriterlerin göreli önem 
değerlerine ulaşılır. İkili karşılaştırmalar matrisinin oluşturulmasında öncelikle satırdaki 
eleman sütun elemanlarının her biri ile karşılaştırılır.

Kriterler Fiyat İmaj Servis Kullanım Mesafesi

Fiyat 1 2 3 4

İmaj 1/2 1 2 3

Servis 1/3 1/2 1 2

Kullanım	Mesafesi 1/4 1/3 1/2 1

İkili karşılaştırmalarda bir kriterin kendisi ile karşılaştırılması veya kendisi ile eşit 
oranda öneme sahip bir kriterle karşılaştırılması sonucu 1’dir. Temel ölçek dikkate alın-
dığında kendisinden daha az önemli bir kriterle karşılaştırma sonucu 1’ den büyük [2-9],  
buna karşılık kendisinden daha önemli bir kriterle karşılaştırılması sonucunda ise 1/2 ile 
1/9 arasında değişen değerler olabilecektir. İkili karşılaştırma matrisinde köşegen üstün-
deki tüm elemanlar, elemanların kendileri ile karşılaştırılmasından oluşacağından 1’dir. 
Köşegen üzerindeki elemanlar (aij) belirlendiğinde köşegen altındaki değerler bu değer-
lerden hareketle (1/aij) olarak ifade edilir. İkili karşılaştırma matrislerinin analiz edilmesi 
ile toplamı 1 olan göreli önem değerlerine ulaşılır. Göreli önem değerlerine ulaşmak için 
aşağıda açıklanan işlem adımları yerine getirilir.

•	 İkili	karşılaştırma	matrisinde	her	bir	sütunun	sütun	toplam	değerleri	bulunur.
•	 Sütunda	yer	alan	her	bir	eleman	değeri,	bulunduğu	sütunun	toplam	değerine	bölünür.	
•	 Elde	edilen	yeni	matrisin	her	satırının	aritmetik	ortalaması	alınır.	
Elde edilen değerler ilgili elemanlardan oluşan kümenin göreli önem vektörünü gös-

terir. 
Örnekte verilen kriterlere ilişkin ikili karşılaştırmaları kullanarak bu kriterlerin göreli 

önem değerlerini elde edelim. 
•	 Sütun	toplamların	elde	edilmesi,

1. Sütun toplamı:  (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4) = 25/12
2. Sütun Toplamı: (2 + 1 + 1/2 + 1/3) = 23/6
3. Sütun Toplamı: (3 + 2 + 1 + 1/2) = 13/2
4. Sütun Toplamı:  (4 + 3 +2 + 1) = 10

•	 Her	bir	sütunda	yer	alan	elemanın	sütun	toplam	değerine	bölünmesi,	böylelikle	
kriterlerin ölçüm birimlerinden arındırılmış normalize edilmiş değerleri elde edil-
miş olur.  

Kriterler Fiyat İmaj Servis Kullanım Mesafesi

Fiyat 12/25 12/33 6/13 4/10

İmaj 6/25 6/23 4/13 3/10

Servis 4/25 3/23 2/13 2/10

Kullanım	Mesafesi 3/25 2/23 1/13 1/10

Sütun	Toplamı 25/12 23/6 13/2 10

Fiyat	otomobil	seçim	
kararının	verilmesinde	

imajdan	iki	kat	önemlidir

Kullanım	mesafesi	otomobil	seçim	
kararının	verilmesinde	servis	

ölçütünün	yarısı	kadar	önemlidir.

Tablo 4.5
Kriterler Arası İkili Karşılaştırma Matrisi

Tablo 4.6
Normalize Edilmiş 
Değerler
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•	 Normalize	 edilmiş	 değerlerden	 oluşan	 matrisin	 satır	 ortalaması	 alınarak	 göreli	
önem değerlerine ulaşılır.

1. Satır ortalama: 

 

(12 / 25) + (12 / 23) + (6 / 13) + (4 / 10)⎡⎣ ⎤⎦
4

 = 0,47

(6 / 25) + (6 / 23) + (4 / 13) + (3 /10)⎡⎣ ⎤⎦
4

 = 0,28

(4 / 25) + (3 / 23) + (2 / 13) + (2 /10)⎡⎣ ⎤⎦
4

 = 0,16

(3 / 25) + (2 / 23) + (1 / 13) + (1 / 10)⎡⎣ ⎤⎦
4

 = 0,09

2. Satır ortalama: 

3. Satır ortalama: 

4. Satır ortalama: 

Ölçütler Fiyat İmaj Servis Kullanım Mesafesi Göreli Önem Ağırlığı

Fiyat 12/25 12/23 6/13 4/10 0,47

İmaj 6/25 6/23 4/13 3/10 0,28

Servis 4/25 3/23 2/13 2/10 0,16

Kullanım	Mesafesi 3/25 2/23 1/13 1/10 0,09

Sütun	Toplamı 25/12 23/6 13/2 10

Fiyat, imaj, servis ve kullanım mesafesi kriterlerine ilişkin göreli önem değerleri sı-
rasıyla; 0,47, 0,28, 0,16, 0,09 olarak bulunmuştur. Göreli önem değerleri incelendiğinde 
amaç üzerinde etkili en önemli kriterin fiyat olduğunu en etkisiz kriterin ise kullanım 
mesafesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Yaptığımız işlemlerle elde ettiğimiz sonuçların (ikili karşılaştırma matrisinin) tu-
tarsızlık düzeyinin belirli bir limitin altında olduğu durumda geçerli olacağını ifade 
etmiştik. Bu kontrolü yapmak amacıyla tutarlılık oranını hesaplayarak tutarlılık testini 
gerçekleştirelim.

•	 Tutarlılık	 testinin	 gerçekleştirilmesi:	 Bu	 aşamada	
 
CR = CI

RI
 oransal büyüklüğü 

0,10 değeri ile karşılaştırılır. 
Formülde yer alan tutarlılık indeksi (CI) araştırmacı tarafından hesaplanır. Rassallık 

değeri (RI) farklı boyutta matrisler için hesaplanmış rassal tutarsızlık değerlerinin yer al-
dığı Tablo 4.4’ ten alınır. CI değeri ise

 
CI = 

λmax − n
n - 1

formülünden hesaplanacaktır.

Bu son formülde yer alan değerine ise aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak ulaşıldığı bi-
linmektedir.

  
λmax  = 1

n
 

aij  wj
j  =  1

n
∑

wii =  1

n
∑

Formüle göre ikili karşılaştırma matrisinin satırları göreli önem vektörü ile vektörel 
çarpılacaktır. Sonraki aşamada bu değerler göreli önem değerlerine bölünüp toplanır. Son 
aşamada ise bu toplam değeri eleman sayısına bölünür.

Tablo 4.7
Kriterlerin Göreli Önem 
Değerleri
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Şimdi de bunları örneğimiz üzerinde görelim:
aij wj değerlerinin elde edilişi;

   

a1j  wj  = (1 × 0,47) + (2 × 0,28) + (3 × 0,16) + (4 × 0,09) = 1,87
j = 1

n
∑

a2j  w j  = (1 / 2) × 0,47) + (1 × 0,28) + (2 × 0,16) + (3 × 0,09
j = 1

n
∑ ) = 1,11

a3j  w j  = (1 / 3) × 0,47) + (1 / 2 × 0,28) + (1 × 0,16) + (2 × 0,09) = 0,64
j = 1

n
∑

a4j  w j  = (1 / 4) × 0,47) + (1 / 3 × 0,28) + (1 / 2) × 0,16) + (1 × 0,09) = 0,38
j = 1

n
∑

Elde edilen matris elemanları göreli önem değerlerinden oluşan vektörün elemanla-
rına bölünür.

   

a1j  wj
j  =  1

n
∑

w1
 = 1,87

0,47
 = 3,98

a2 j  wj
j  =  1

n
∑

w2
 = 1,11

0,28
 = 3,96

a3 j  wj
j  =  1

n
∑

w3
 = 0,64

0,16
 = 4

a4 j  wj
j  =  1

n
∑

w4
 = 0,38

0,09
 = 4,22

Hesapladığımız değerleri bir tabloda düzenleyelim.

aij Fiyat İmaj Servis Kullanım Mesafesi wi aij wj aij wj / wi
Fiyat 1 2 3 4 0,47 1,87 3,98
İmaj 1/2 1 2 3 0,28 1,11 3,96
Servis 1/3 1/2 1 2 0,16 0,64 4
Kullanım	Mesafesi 1/4 1/3 1/2 1 0,09 0,38 4,22

Tablo yardımıyla 

  
λmax  = 1

n
 

aij  wj
j  =  1

n
∑

wii = 1

n
∑  = 1

4
 (3,98 + 3,96 + 4 + 4,22) = 16,16

4
 = 4,04

               

olarak hesaplanacağı kolayca görülecektir.
Buradan da;

  
CI = 

λmax  - n

n - 1
 = 4,04 − 4

4 − 1
 = 0,04

3
 = 0,0133 elde edilir.

Tablo 4.8
Tutarlılık Düzeyi 
Hesaplamaları
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RI değerinin ise n = 4 için, Tablo 4.4’ten RI = 0,90 olduğu görülür. Hesaplanan (bulu-
nan) CI ve RI değerlerinden hareketle

  
CR = CI

RI
 = 0,0133

0,90
 = 0,0148 ≤ 0,10  olarak bulunur.

Tutarlılık oranı 0,0148 değerinin 0,10’dan küçük olması, ikili karşılaştırmalar matri-
sinde yargıların içerdiği tutarsızlığın kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Kriter-
ler için elde edilen göreli önem değerleri anlamlı ve yorumlanabilirdir. Bu durumda ikili 
karşılaştırmaları gerçekleştiren karar verici açısından yeni bir otomobil satın alma kararı 
üzerinde en etkili kriter fiyattır (0,47). Bu kriteri önem derecesine göre imaj (0,28), servis 
(0,16), son olarak da kullanım mesafesi (0,09) izlemektedir.

Sentez
Analitik hiyerarşi sürecinde sentez çözüm adımlarının sonuncusudur. Sentez; problemin 
bütünü içinde, amacı gerçekleştirme açısından seçeneklerin bütünsel (global) önem de-
ğerinin (ağırlığının) belirlenmesidir. Bu işlem her bir seçenek için; ilgili seçeneğin bir kri-
terden aldığı göreli önem değeri ile ilgili kriterin göreli önem değerinin çarpımının tüm 
kriterler için yapılarak çarpımların toplanmasından oluşur.

Sentez işlemi ile seçeneklere ilişkin bütünsel önem vektörüne ulaşılır. Elde edilen de-
ğerler, karar vericinin seçenekleri bu değerlere göre sıralamasına olanak verir. Böylelikle 
seçeneklerin amaca yaptıkları katkı dikkate alınarak seçenekler hakkında karar verilmesi 
mümkün olur.

Seçenekler için bütünsel önem değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki formülden 
yararlanılır;

  
s j  = wi  pij

i = 1

n

∑

formülde;
sj: j’ inci seçeneği (j = 1, 2, …, m)
wi: i’inci kriterin ağırlığı (i = 1, 2, …, n),
pij: j’ inci seçeneğin i’inci kritere göre ağırlığı (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m) göstermektedir.
Hiyerarşik yapıda kriterlerle birlikte alt kriterler tanımlanmış ise bu durumda seçe-

neklere ilişkin bütünsel önem değerleri elde edilirken öncelikle alt kriterlerin göreli önem 
değerleri belirlenir. 

Hatırlanabileceği gibi alt kriterlerin göreli önem değerleri bağlı bulundukları kritere 
göre ikili karşılaştırmalardan oluşan matrislerin çözümlenmesiyle elde edilir. Alt kriterle-
rin göreli önem değerleri; aynı zamanda bağlı olduğu kriter için kısmi (lokal) önem değe-
rini, amaç üzerindeki önem değeri ise bütünsel (global) önem değerini belirtir. Örneğin K 
gibi bir kriterin Ö1, Ö2 ve Ö3 olmak üzere üç alt kriteri olsun. Kriterin göreli önem değeri 
0,40 alt kriterlerin göreli önem değerleri ise sırasıyla; 0,10, 0,20 ve 0,70 olarak belirlensin. 
Ö1 alt kriterinin göreli önem değeri olan 0,10 aynı zamanda kısmi önem değerini ifade 
ederken, (0,10) × (0,40) = 0,04 Ö1 alt kriterinin amaç üzerinde bütünsel önem değerine 
karşılık gelir. Bu alt kriterlere göre değerlendirilen S1, S2 ve S3 olmak üzere üç seçenek 
tanımlansın. S1 seçeneğinin Ö1, Ö2 ve Ö3 alt kriterlerine göre değerlendirilmesi ile elde 
edilen göreli önem değerlerinin ilgili alt kriterlerin göreli önem değeri ile çarpımlarının 
toplamı ise K kriteri için aldığı toplam önem değeri olacaktır. 

Örnek 4.1’de verilen A, B ve C marka araçların kriterlere göre ikili karşılaştırma matrisleri 
ve göreli önem vektörleri aşağıda verilmiştir. Bu matrisleri çözümleyerek araç seçme proble-
mine ilişkin tercih sıralamasını elde ediniz?
Seçeneklerin kriterlere ilişkin değerlendirme matrisleri aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK 2
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Seçenekler A B C Göreli Önem Vektörü

A 1	 1/3 1/5 0,11

B 3	 1	 ½ 0,31

C 5	 2	 1	 0,58

Seçenekler A B C Göreli Önem Vektörü

A 1	 4	 7	 0,72

B 1/4 1	 2	 0,19

C 1/7 	1/2 1	 0,10

Seçenekler A B C Göreli Önem Vektörü
A 1	 	1/2 1/3 0,16

B 2	 1	 1/2 0,30

C 3	 2	 1	 0,54

Seçenekler A B C Göreli Önem Vektörü

A 1	 	1/2 1/4 0,14

B 2	 1	 1/2 0,29

C 4	 2	 1	 0,57

Seçeneklerin amaca ilişkin bütünsel önem değerleri; seçeneklerin kriterlere göre göreli 
önem değerlerinin, kriterlerin göreli önem değerleri ile çarpılıp toplanması ile hesaplanır. 

A seçeneğinin değeri;

   
s1  = wi  pi1

i = 1

n

∑ = (0,47 × 0,11) + (0,28 × 0,72) + (0,16 × 0,16) + (0,09 × 0,14) = 0,29

B seçeneğinin değeri;

   
s2  = wi  pi2

i = 1

n

∑ = (0,47 × 0,31) + (0,28 × 0,19) + (0,16 × 0,30) + (0,09 × 0,29) = 0,27

C seçeneğinin değeri;

   
s3  = wi  pi3

i = 1

n

∑ = (0,47 × 0,58) + (0,28 × 0,10) + (0,16 × 0,54) + (0,09 × 0,57) = 0,44

olarak hesaplanır. Yapılan değerlendirme sonucunda üç otomobil markasından C’nin en 
yüksek bütünsel önem değerine sahip olduğu görülmektedir. C’yi 0,29 ile A, 0,27 değeri 
ile B izlemektedir. Bu sonuca göre karar vericinin üç marka içinden A seçeneğini seçmesi 
uygun olacaktır.

Örnek 4.2’ de yer alan seçeneklerin fiyat açısından değerlendirildiği ikili karşılaştırma mat-
risinin tutarlılık oranını hesaplayarak karar vericinin yargılarının tutarsızlık düzeyinin is-
tenen düzeyde olup olmadığına karar veriniz? 

Tablo 4.9 (a)
Seçeneklerin 
Fiyat Açısından 
Değerlendirmesi

Tablo 4.9 (d)
Seçeneklerin Kullanım 
Mesafesi Açısından 
Değerlendirilmesi 

Tablo 4.9 (b)
Seçeneklerin İmaj 
Kriteri Açısından 
Değerlendirmesi

Tablo 4.9 (c)
Seçeneklerin Servis 
Kriterleri Açısından 
Değerlendirilmesi

2

Algın Okursoy

Algın Okursoy

Algın Okursoy

Algın Okursoy
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Bir anne bebeği için en iyi kreşi seçmek istemektedir. En iyi kreşin belirlenmesi kararı üze-
rinde etkili; fiziki olanaklar, fiyat, eğitim kadrosu ve imaj olmak üzere dört kriter ve fizi-
ki olanaklar üzerinde etkili; sınıf büyüklüğü ve bahçe olanakları olmak üzere iki alt kriter 
tanımlamıştır. Anne bu dört kriteri karşılaştırmıştır. Kriterlerin göreli önem değerleri ikili 
karşılaştırma matrislerinin analiz edilmesi ile sırasıyla; fiziki olanaklar için 0,40, fiyat için 
0,20, eğitim kadrosu için 0,25 ve imaj için ise 0,15 olarak bulunmuştur. Fiziki olanaklar üze-
rinde etkili olan sınıf büyüklüğünün önemi 0,70, bahçe olanaklarının önemi ise 0,30 olarak 
belirlenmiştir. Anne şehir merkezindeki olası kreşler arasında bebeğini gönderebileceği K1, 
K2 ve K3 olmak üzere üç aday kreş bulunduğunu belirlemiştir. Kreşlerin fiziki olanakların alt 
kriterlerine göre göreli önem değerleri Tablo 4.10’ daki gibidir.

a. Üç kreşin değerlendirilmesinde sınıf büyüklüğü ve bahçe olanaklarının amaç üzerin-
deki bütünsel önem değerini belirleyiniz ve yorumlayınız? 

b. Fiziki olanaklar kriterine göre kreşlerin göreli önem değerini hesaplayınız?

Kriter Fiziki Olanaklar

Alt Kriter Sınıf Büyüklüğü Bahçe Olanakları 

Seçenekler

K1 0,25 0,50

K2 0,50 0,25

K3 0,25 0,25

a. Bizden istenen; alt kriterlerin bütünsel önem değerlerinin belirlenmesidir. Alt kri-
terin bütünsel önem değerine; ilgili kriterin göreli önem değeri ile alt kriterin kısmi 
önem değerinin çarpılması ile ulaşılır.

Kriter(Göreli	Önem	Değeri) Fiziki	Olanaklar	(0,40) 	
Alt	Kriter(Kısmi	Önem	Değeri) Sınıf	Büyüklüğü	(0,70) Bahçe	Olanakları	(0,30)
Alt	Kriterin	Bütünsel	Önem	Değeri 0,28 0,12
(Kriterin	Göreli	Önem	Değeri	×	Alt	Kriterin	
Kısmi	Önem	Değeri) 	

Elde edilen 0,28 değeri sınıf büyüklüğü alt kriterinin amaç üzerindeki bütünsel önem 
değerini, 0,12 ise bahçe olanakları alt kriterinin amaç üzerindeki bütünsel önem değerini 
ifade eder. 

b. Kreşlerin göreli önem değerleri elde edilirken bu kez sınıf büyüklüğü ve bahçe ola-
naklarının bütünsel önem değerleri ile her bir kreşin alt kriterlere ilişkin göreli 
önem değerleri çarpılıp toplanır.

K1 seçeneğinin fiziksel olanak kriterinin alt kriterleri olan sınıf büyüklüğü ve bahçe 
olanaklarına göre önem değeri = 0,25 × 0,28 + 0,50 × 0,12 = 0,13 olarak bulunur. Benzer 
şekilde diğer iki seçeneğin değerleri elde edilir.

Kriter Fiziki Olanaklar  
 Alt Kriter Sınıf Büyüklüğü Bahçe Olanakları 

Alt	Kriterin	Bütünsel	Önem	
Değeri

0,28 0,12 Önem	Değeri

Seçenekler

K1 0,25 0,50 0,13

K2 0,50 0,25 0,17

K3 0,25 0,25 0,10

ÖRNEK 3

Tablo 4.10
Seçeneklerin Fiziki 
Olanaklar Alt 
Kriterlerinin Önem 
Değerleri

Tablo 4.11
Alt Kriterlerin Bütünsel 
Önem Değeri

Tablo 4.12
Seçeneklerin Fiziki 
Olanakların Alt 
Kriterine Göre Önem 
Değeri
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Örnek 4.3’te verilen karar probleminin hiyerarşik yapısını oluşturunuz?

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULAMA ALANLARI 
Analitik hiyerarşi süreci karar verme teknikleri içinde yaygın kullanımı olan bir tekniktir. 
Tekniğin sağlık, savunma, proje planlama, tahmin, pazarlama, yeni ürün fiyat belirleme, 
politika değerlendirme, finans ve yönetim gibi pek çok alanda uygulaması görülmektedir. 
Tekniğin uygulandığı problem türlerinden başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

•	 Seçim problemleri: Bir dizi seçenek arasından birinin seçilmesi.
•	 Önceliklendirme/değerlendirme problemleri: Bir dizi seçeneğin göreceli değeri-

nin belirlenmesi.
•	 Kaynak dağıtım problemleri: Seçeneklerin en iyi alternatif kombinasyonunun 

bulunması.
•	 Kıyaslama: Süreçlerin veya sistemlerin bilinen süreç ve sistemlerle karşılaştırılması. 
Yaygın kullanımı olan tekniğin özünü oluşturan üç özellik izleyen biçimde özetlenebilir:
Analitik hiyerarşi sürecinde karar vermek için analitik-matematiksel ve mantıksal akıl 

yürütme gerçekleştirilir. Teknik karar vericinin problemi mantıksal bir zeminde çözü-
münü olanaklı hale getirmekle birlikte karar vericinin sezgilerini içgüdülerini başkaları 
tarafından sorgulanabilir ve açıklanabilir sayılara dönüştürmesine yardımcı olmaktadır. 

Analitik hiyerarşi sürecinde problem hiyerarşik bir yapıda ele alınmaktadır. İnsana do-
ğal gelen hiyerarşik ayrıştırma, karar vericinin problem çözümünde karşılaştığı problemi 
tek başına ele alması yerine alt problemlere bölmesidir. Psikolojik çalışmalar insanların 
aynı anda 7 ± 2 elemanı karşılaştırabileceğini önermektedir. Bu nedenle büyük ve karma-
şık bir problemin çözümünde problemi hiyerarşik yapıya döndürmek önemlidir. Teknik, 
bu durumu gerçekleştirilebilir kılmaktadır.

Analitik hiyerarşi süreci karar verme için bir süreç tanımlamaktadır. Teknik bireylere 
ve gruplara karar verme için bir dizi işlem tanımlamaktadır. Özellikle grup kararı ile or-
tak karara ulaşılırken, kararın geliştirilme ihtiyacı sözkonusu olmaktadır. Grup kararının 
verilmesinde karar vericilerin girdilerinin birleştirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmek-
tedir. Analitik hiyerarşi süreci sıralanan işlemleri formal bir yapıya sokmak ve bilimsel bir 
temele oturtmaktadır.

Bir hiyerarşik yapıda kriterlerin ve/veya alt kriterlerin sayısı çok olması çok sayıda ikili 
karşılaştırma gerektirecek ve tekniğin uygulanmasını zorlaştıracaktır. Bu tür problemler-
de karşılaştırmalar için gereken süre artacaktır. Daha doğru sonuçlara ulaşmak amacıyla 
değerlendirme süreleri dikkate alınarak sorulara ilişkin cevapların alınması işlemi için 
birden fazla oturum düzenlenmesi yoluna başvurulabilir. Tekniğin uygulanmasında bir 
kritere göre seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında bazı durumlarda gerçek değer-
lerin bilinmesi söz konusudur. Bu değerlerin bilinmesine rağmen analizi gerçekleştiren 
kişi bu değerlerin yerine temel ölçekten yararlanarak seçeneklerin karşılaştırılması yoluna 
gidebilir. Örneğin bir makinenin işlem hızı dikkate alınarak makinelerin değerlendirildiği 
bir problemde bir saniyelik fark operatör açısından çok önemli bir fark olarak değerlendi-
rilebilir. Bu durumda seçeneklerin karşılaştırılmasında iki değeri oranlamak yerine temel 
ölçekten yararlanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Analitik hiyerarşi süreci uzman 
görüşünü çözüme dahil etmektedir. İkili karşılaştırmalarda bulunan kişilerin alanında 
uzman ( konusunda eğitim almış veya ilgili alanda uygulama tecrübesine sahip) kişiler 
olması doğru sonuçların elde edilmesi açısından önemlidir. Uzman görüşüne başvurul-
maması sonuçların güvenilirliğini tartışılır kılacaktır. 

3
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Özet

 AHP’yi tanımlamak
 Gerçek hayatta karşılaşılan çok kriterli karar problem-
lerinin çözümünde kullanabilecek pek çok yöntem ve 
teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden bir tanesi Ana-
litik hiyerarşi sürecidir. Analitik hiyerarşi süreci, �o-
mas L. Saaty tarafından geliştirilmiş çok kriterli karar 
problemlerinin modellenmesi ve çözümlenmesinde 
kullanılan bir çok kriterli karar verme tekniğidir. Ka-
rar vermede grup veya bireyin önceliklerini dikkate 
alarak, nicel ve nitel kriterleri birleştirerek değerlen-
dirme olanağı sağlamaktadır. 

 Tekniğin en temel uygulama alanı seçenekler kümesi 
içerisinden kıyaslama sonucunda birinin belirlendiği 
seçim problemleridir. Bununla birlikte tekniğin kul-
lanım kolaylığı, sayısal olarak doğrudan ifade edile-
meyen sübjektif yargıları analize dahil edebilmesi tek-
niğin pek çok farklı alanda ortaya çıkan çok kriterli 
karar problemlerine (kaynak paylaştırma, tahmin, 
planlama, performans analizi, vb.) uygulanması ile 
sonuçlanmıştır. 

 Analitik hiyerarşi sürecinde ele alınan problem hiye-
rarşik bir yapıya dönüştürülür ve ikili karşılaştırmala-
ra dayanır. Kullanılan hiyerarşik yapı karmaşık karar 
probleminin daha anlaşılır temel bir yapıya dönüşme-
sini sağlar. Hiyerşik yapı amaç, kriterler ve seçenekler 
şeklinde yukarıdan aşağıya düzenlenir. Analitik hiye-
rarşi süreci kullanım kolaylığı, karmaşık problemleri 
basit bir yapıya dönüştürmesi ve nitel ve nicel kriter-
leri birlikte ele alabilmesi gibi sağladığı avantajlar ne-
deniyle çok kriterli karar verme problemlerinin çözü-
münde sıklıkla başvurulan bir tekniktir. 

 AHP’nin çözüm adımlarını sıralamak
 Analitik hiyerarşi süreci kullanılarak problem çö-
zümünde izlenen aşamaları üç temel ilke tanımla-
maktadır. Bu ilkeler sırasıyla; ayrıştırma/hiyerarşik 
yapının geliştirilmesi, tercihlerin ikili karşılaştırması 
ve sentezdir. Problem çözümünde öncelikle problem 
hiyerarşik bir yapıya bölünür. Sonrasında uzman gö-
rüşüne başvurularak her seviyedeki elemanların bir 
üst seviyede ilişkili olukları elemanlar ile ikili karşı-
laştırmaları gerçekleştirilir. Böylelikle ikili karşılaştır-
ma matrisleri elde edilir. Analitik hiyerarşi sürecinde 
ikili karşılaştırma değerleri problemin girdileridir. 
İkili karşılaştırma matrisleri analiz edilerek kriterlerin 
varsa alt kriterlerin göreli önem değerleri elde edilir. 
İkili karşılaştırma matrislerinin tutarlı olup olmadığı 

kontrol edilir. Tutarsızlığı belirli bir limiti (0,10) aş-
mayan matrisler tutarlı kabul edilerek sentez aşama-
sına geçilir. Sentez aşamasında seçeneklerin göreli 
önem değerlerine ulaşılır ve bu değerlerden hareketle 
seçenekler arasından en iyisi seçilir.

 AHP’nin uygulanmasındaki önemli noktaları açıklamak
 Analitik hiyerşi süreci tekniğinin problem çözümün-
de uygulanmasında bazı konulara hassasiyet gösteril-
mesi gerekmektedir. Bir hiyerarşik yapıda kriterlerin 
ve/veya alt kriterlerin sayısı çok olması çok sayıda ikili 
karşılaştırma gerektirecek ve teniğinin uygulanmasını 
zorlaştıracaktır. 

 Bir kritere göre seçeneklerin değerlendirilmesi aşa-
masında gerçek değerlerin bilinmesi söz konusu ola-
bilir. Bu değerlerin bilinmesine rağmen analizi ger-
çekleştiren kişi bazı durumlarda bu değerlerin yerine 
temel ölçekten yararlanarak seçeneklerin karşılaştırıl-
ması yoluna gidebilir. 

 Analitik hiyerarşi süreci uzman görüşünü çözüme da-
hil etmektedir. İkili karşılaştırmalarda bulunan kişile-
rin alanında uzman ( konusunda eğitim almış veya il-
gili alanda uygulama tecrübesine sahip) kişiler olması 
doğru sonuçların elde edilmesi açısından önemlidir. 
Uzman görüşüne başvurulmaması sonuçların güveni-
lirliğini tatışlır kılacaktır. 

1

2

3



4. Ünite - AHP 81

Kendimizi Sınayalım
1. Analitik hiyerarşi süreci tekniğinin (AHS) temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Seçeneklere amaç atamak
b. Kısıtlayıcılar altında kriterlerin öncelik değerlerinin 

belirlenmek
c. Kriterlere göre amacın öncelik değeri bulmak
d. Kriterlere göre seçeneklerin önem değerlerini bulmak
e. Amacın öncelik değerini bulmak

2. Analitik hiyerarşi süreci (AHS) için aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

a. Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde 
kullanılır.

b. AHS’de seçenekler yalnız nicel kriterlere göre değer-
lendirilir.

c. AHS’de bireylerin ve grupların öncelikleri dikkate 
alınır.

d. AHS ikili karşılaştırmalara dayanır.
e. AHS’ de problem hiyerarşik bir yapıda ele alınır. 

3. Aşağıdakilerin hangisinde AHS ile problem çözümü için 
yukarıdan aşağıya, doğru bir hiyerarşik yapı örneği verilmiştir?

a. Kriter – Amaç - Alt Kriter
b. Seçenek – Kriter – Alt Kriter
c. Amaç – Kriter - Seçenek
d. Amaç – Seçenek - Kriter
e. Amaç – Kriter – Alt Kriter

4. İkili karşılaştırmalarda kullanılan temel ölçek oranı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. 1- 5 
b. 1- 10
c. 1- 100
d. 1- 7
e. 1- 9

5. Hiyerarşide yer alan elemanların bir üst düzeydeki ele-
man üzerindeki etkilerinin gücüne göre karşılaştırmasına ne 
ad verilir?

a. Analitik hiyerarşi süreci
b. Sentez
c. İkili karşılaştırma
d. Ayrıştırma
e. Hiyerarşik Yapı

6. 5 kriterin önem değeri sıralamasını elde etmek için kaç 
ikili karşılaştırma yapmak gereklidir?

a. 10
b. 15
c. 18
d. 20
e. 24

7-9. sorular aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırılmalıdır.

Bir karar probleminde kriterler ve göreli önem değerleri sıra-
sıyla Ö1 ( 0,20), Ö2 (0,30) ve Ö3 (0,50) olarak bulunmuştur. 
Ö3 kriterinin Ö31 ve Ö32 olmak üzere iki alt kriteri sözkonu-
sudur. Bu iki alt kriterin göreli önem değerleri sırasıyla 0,20 
ve 0,80’ dir. 

7. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Amacı gerçekleştirmede en önemli kriter Ö3 kriteridir.
b. Amaç üzerinde etkili tanımlanmış kriter toplamı 5’ tir.
c. Kriterlerin göreli önem değerleri toplamı 2’ dir.
d. Bir seçenek Ö3 kriteri ile birlikte alt kriteri Ö31 ve 

Ö32’ ye göre değerlendirilir.
e. Ö2 kriteri amaç üzerinde O3 kriterinden daha etkilidir. 

8. Yukarıdaki problem kaç seviyelidir?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

9. Ö31’in problemin bütünü içerisindeki bütünsel önem 
değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0,10
b. 0,20
c. 0,30
d. 0,40
e. 0,50

10. Bir karar probleminin hiyerarşik yapısı 3 seviyeden oluş-
tuğunda, AHS ile çözüm sürecinde kaç tane ikili karşılaştır-
ma matrisi gereklidir? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Süreci” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Süreci” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Hiyerarşik Yapı” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
4. e  Yanıtınız yanlış ise “Temel Ölçek” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Çö-

züm Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “İkili Karşılaştırma Matrisi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Çö-

züm Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Çö-

züm Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Çö-

züm Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Çö-

züm Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Hiyerarşik yapı, problemin ayrıntılı bir biçimde ortaya kon-
ması amacıyla oluşturulan ve bir dizi homojen elemandan 
oluşan katmanlardır. Hiyerarşik yapı sayesinde problemin 
bileşenlerine ayrıştırılması ve bu bileşenlerin hiyerarşik bir 
yapıda düzenlenmesi ve gösterilmesi problemin anlaşılırlığı-
nı arttırmaktadır. Bununla birlikte problem bir anlamda alt 
problemlere bölünmektedir. Alt problemlerin çözümünden, 
karar probleminin çözümü gerçekleştirilerek problemin kar-
maşıklık düzeyi azaltılmış olur.

Sıra Sizde 2
İlgili ikili karşılaştırma matrisi için tutarlılık oranı hesapla-
narak sınır değer olan 0,10 ile karşılaştırılacaktır.

Tablo 4.13: λmax hesaplamaları

A B C wi aij wj aij wj / wi

A 1 2 3 0,11 0,33 3,01
B 1/2 1 2 0,31 0,93 3,01
C 1/3 1/2 1 0,58 1,75 3,01

     

λmax  =  1
n

 
aij  wj

j  = 1

n

∑
wii = 1

n
∑  

           =  1
4

 (3, 01 + 3,01 + 3,01) = 9,03
3

 = 3,01

CI = 
λmax  - n

n - 1
 = 3,01 - 3

3 - 1
 =  0,01

2
 = 0,005

n = 4 için, RI = 0,90 (Tablo 4’ den okunmuştur.)

  
CR = CI

RI
 = 0,005

0,58
 = 0,0086 ≤ 0,10

Tutarlılık oranı 0,0086 değerinin 0,10’ dan küçük olması, iki-
li karşılaştırmalar matrisinde yargıların içerdiği tutarsızlığın 
kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Sıra Sizde 3 
Ailenin kreş seçim probleminin hiyerarşik yapısında birinci 
seviyede amaç: en iyi kreşin seçimi, ikinci seviyede kriterler: 
fiziki olanaklar, fiyat, eğitim kadrosu ve imaj, üçüncü seviye-
de fiziki olanaklar kriterinin alt kriterleri sınıf büyüklüğü ve 
bahçe olanakları, son olarak dördüncü seviyede ise üç aday 
kreş (K1, K2 ve K3) yer alacaktır.
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Şekil 4.5: En İyi Kreş Seçim Probleminin Hiyerarşik Yapısı

Fiziki
Olanaklar

Sınıf
Büyüklüğü

Bahçe
Olanakları

Fiyat

K1 K2 K3

Eğitim
Kadrosu İmaj

Amaç

İncelediğimiz bir önceki problemden farklı olarak problem-
de alt kriterlere yer verildiğini görüyoruz. 
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Analitik ağ sürecini tanımlayabilecek,
Analitik ağ sürecinde kullanılan matrisleri oluşturabilecek,
Hiyerarşik yapı ve ağ yapı arasındaki farkı açıklayabilecek,
Analitik ağ sürecinin çözüm adımlarını sıralayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Ağ	Yapı
•	 ANP
•	 Analitik	Ağ	Süreci

•	 İkili	Karşılaştırma
•	 Süpermatris
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GİRİŞ
Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde farklı tekniklerden yararlanmak 
mümkündür. Uygun tekniğin seçiminde problemin doğası ile birlikte tekniklerin birbir-
lerine göre üstünlükleri dikkate alınır. Seçenek sayısının belirli sayıda olduğu, hem nicel 
hem de nitel kriterlerin söz konusu olduğu çok kriterli karar verme problemlerinin çözü-
münde analitik ağ sürecinden yararlanılır. Analitik ağ süreci �omas L. Saaty tarafından 
geliştirilmiştir. Bu teknik, analitik hiyerarşi sürecinin daha genel bir yapısıdır. Analitik 
hiyerarşi süreci karar problemini hiyerarşik bir yapıda tek yönlü olarak modellemek-
te ve kriterlerin birbirinden bağımsız olduğu kabul edilmektedir. Analitik ağ sürecinde 
ise karar problemine ait kriterler arasındaki ilişkileri, seçenekler ile kriterler arasındaki 
ilişkileri dikkate alarak problemi bu ilişkileri ve yönlerini ortaya koyarak bir karar ağı 
şeklinde ifade eder. Böylelikle problemin tek bir yöne doğru modelleme zorunluluğu 
ortadan kalkmış olur. 

Analitik ağ süreci, seçenek sayısının belirli olduğu hem nicel hem de nitel kriterleri 
içeren karar problemlerinde kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi, seçeneklerin sı-
ralanması veya seçilmesi amacıyla kullanılan çok kriterli karar verme tekniğidir. Bu üni-
tede analitik ağ sürecinin çözüm aşamalarına ve problem çözümünde kullanımına yer 
verilecektir.

ANALİTİK AĞ SÜRECİ
Analitik hiyerarşi sürecinin (AHP) farklı alanlarda pek çok başarılı uygulaması gerçekleş-
tirilmiştir. Analitik hiyerarşi sürecinin yaygın uygulamaları çok kriterli karar problemi-
nin, hiyerarşik yapıda modellenebilmesi ve kriterlerin birbirinden bağımsız olması duru-
munda geçerli olmaktadır. ANP (Analytic Network Process - Analitik ağ süreci) analitik 
hiyerarşi sürecinin bu kısıtlamalarını ortadan kaldıran bir teknik olarak �omas L. Saaty 
tarafından geliştirilmiştir. ANP, AHP’nin daha genel bir biçimidir. Karmaşık yapıdaki kri-
teler arasındaki etkileşim ve geri beslemeyi de değerlendirmeyi olanaklı kılan bir teknik-
tir. Analitik hiyerarşi sürecinden farklı olarak, analitik ağ sürecinde aynı düzeyde yer alan 
kriterlerin birbiri ile etkileşimi dikkate alınabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, aynı düzeyde 
yer alan kriterler ya da seçenekler arasında veya bunların kendi içlerinde ilişki (bağımlılık) 
söz konusu olduğunda, problemin modellenmesinde AHP yetersiz kalmaktadır. Analitik 
ağ süreci bu tür karar problemlerini; kriterler seçenekler kümesi veya kümeler içindeki 
bağımlılıklar ve bu bağımlılıkların yönlerini içeren bir ağ biçiminde tanımlar. Böylesi ağ 
modelinde hiyerarşiye ihtiyaç duyulmamaktadır. AHP ile karşılaştırıldığında, AHP’deki 

ANP
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seviye kavramına ANP’de küme kavramı karşılık getirilmektedir. Bu kümeler düğüm-
lerden veya elemanlardan oluşur. Kriterler ve seçeneklerden oluşan kümeler arasındaki 
bağımlılık iç ve dış bağımlılık olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkar. Kriter kümeleri 
arasındaki bağımlılık dış bağımlılık, kriterlerin bulunduğu küme içindeki bağımlılık ise iç 
bağımlılık olarak isimlendirilir. Modelde bağımlılıklar, çizilen oklar ile gösterilir. Kümeler 
ok ile birleştirildiğinde kümelerden birinin diğerine bağımlı olduğu anlaşılır. Aynı küme 
için ok kullanıldığında ise bu ok küme içinde yer alan elemanların birbiriyle ilişkili oldu-
ğunu gösterir (Ishizika ve Nemery, 2013; 59).

Tek yönlü hiyerarşik yapı ile ağ yapı arasındaki farkı gösterebilmek amacıyla iki model 
yapısına sırasıyla Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’de yer verilmiştir (Ishizika ve Nemery, 2013;60).

 

Şekil 5.1’deki yukarıdan aşağıya doğrusal hiyerarşik yapıda seçenekler kriterleri, kri-
terler ise amacı etkilemektedir. Şekil 5.2’de görüldüğü üzere ise ağ yapı, yukarıdan aşağı-
ya bir hiyerarşi oluşturmamaktadır. Ağ yapı, düzeylerin olmadığı bağımlılıkların oklarla 
gösterildiği bir yapıdır. Böylelikle analitik ağ süreci, analitik hiyerarşi sürecinde düzeylere 
karşılık gelen kümeler arasındaki ilişkinin tek yönlü olarak gösterilemeyeceği problemleri 
modelleyebilmektedir. Şekil 5.2’dekine benzer problemler kümeler arasındaki etkileşimler 
nedeniyle doğrusal (tek yönlü) bir model ile modellenemez. 

ANP’de kriterler kümesi ve seçenekler kümesi arasındaki veya kümeler içindeki ba-
ğımlılıkların bir ağ biçiminde modellendiği ifade edilmişti. Böylesi bir ağ modelinde hiye-
rarşiye ihtiyaç duyulmaz. Ağ modeli ile hiyerarşik model karşılaştırıldığında şu sonuçlara 
ulaşılır (http:// web.itu.edu.tr/topcuil/ya/AHAS.pdf).

Şekil 5.1

AHP’deki Doğrusal 
Hiyerarşik Yapı

Amaç

Kriterler

Alt Kriterler

Seçenekler

Şekil 5.2

ANP’deki Ağ Yapı

Geri Besleme

İç Bağımlılık

Dış Bağımlılık
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•	 Hiyerarşik	yapıda	kriterlerin	seçenekleri	etkilemediği	varsayılır.
•	 Hiyerarşik	yapıda	kriterlerin	birbirinden	bağımsız	olduğu	varsayılır.
•	 Hiyerarşik	yapıda	seçeneklerin	birbirinden	bağımsız	olduğu	varsayılır.
•	 Hiyerarşik	yapıda	seçenekler	kriterleri,	kriterler	ise	amacı	etkilemektedir.
•	 Kümeler	arasındaki	ve	içindeki	bağımlılıkları	dikkate	alabilen	ağ	model	yargılar-

dan gerçek durumu yansıtan öncelik değerlerinin elde edilmesini sağlar.
ANP ele alınan problemi bir ağ yapıda modeller ve analitik hiyerarşi sürecinde olduğu 

gibi ikili karşılaştırmalara dayanır. Bu karşılaştırmalar yine analitik hiyerarşi sürecinde 
yapıldığı gibi karşılaştırılan elemanlar ikilisi için gerçek ölçüm değerleri kullanılarak veya 
yargı ve tercihlerin göreli gücünü yansıtan Temel Ölçek (Ünite 4’de tanımlanmıştı) kulla-
nılarak gerçekleştirilir. Karşılaştırma sonucu elde edilen değerler ikili karşılaştırma mat-
risi olarak adlandırılan matrislerle gösterilir. Bu matrisler analiz edildikten sonra öncelik 
değerlerinden oluşan özvektöre ulaşılır. Bu değerler kullanılarak oluşturulan süpermatris 
üzerinde gerekli işlemler yerine getirilerek seçeneklere ilişkin öncelik (önem) değerleri 
elde edilmiş olur. 

Ağ modelin hiyerarşik modele göre üstünlükleri nelerdir? Açıklayınız.

ANALİTİK AĞ SÜRECİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Analitik ağ sürecinin çözüm aşamalarına geçmeden önce, bağımlılık, etki matrisi ve süper 
matris kavramları üzerinde durulacaktır. 

Bağımlılık 
Analitik ağ sürecinde kümeler arasındaki etkileşim bağımlılık olarak ifade edilir ve iki 
türlü tanımlanır. İlk tanımlama kümeler arasındaki etkileşime ilişkin iken ikincisinde 
kümelerin kendi içinde etkileşime yöneliktir. Kümeler arasındaki etkileşim dış bağımlı-
lık, küme içinde etkileşim iç bağımlılık olarak isimlendirilir. İç bağımlılık bir kümenin 
elemanlarının aynı küme içindeki elemanlarla ilişkili olması durumudur. İç bağımlılık 
kriterlerin yer aldığı küme için söz konusu olabileceği gibi seçenekleri içeren küme için 
de söz konusu olabilir. İç bağımlılığın gösteriminde bir kümeden çıkıp aynı kümeye bağ-
lanan ok kullanılır. 

Örneğin bir işe alım sürecinde dört aday arasından birinin seçilmesi söz konusu olsun. 
Uygun adayın genel yetenek, matematik ve genel kültürden yapılan sınav sonuçlarına göre 
belirlenmek istendiğini varsayalım. Bu örnek için amaç; en iyi adayın seçilmesidir. Kriter-
ler; genel yetenek, matematik ve genel kültür biçimindedir. Seçenekler ise 1. Aday, 2. Aday, 
3. Aday ve 4. Aday biçiminde sıralanabilir. Genel yetenek ve matematik kriterleri sayısal 
içeriklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla iki sınav konusu arasında yüksek düzeyde bir ilişki 
vardır. Bu iki sınav konusu arasındaki ilişki, aynı küme içindeki elemanların ilişkili olma-
sına dolayısıyla iç bağımlılığa bir örnek oluşturur. Buradaki iç bağımlılık kriterler küme-
sine aittir. Kriterler arasındaki iç bağımlılığı gösteren model Şekil 5.3’te yer almaktadır.

Analitik ağ süreci, ikili 
karşılaştırmalar mantığına dayanır 
ve problemi ağ yapıda modeller.

1
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Bir kümenin elemanları ile bir başka kümenin elemanlarının ilişkili olması duru-
munda dış bağımlılık söz konusu olur. Örneğin kriterler kümesi ile seçenekler kümesinin 
ilişkili olması bir dış bağımlılığın varlığını gösterir. Bir aile ev seçimi probleminde fiyat, 
kullanışlılık ve dış görünüm kriterlerini seçmiş olsun. A ve B gibi iki alternatif söz konusu 
olduğunda seçeneklerin kriterler üzerinde etkili olması durumu Şekil 5.4’te gösterilmiştir.

Kriterler kümesinden seçenekler kümesine çizilen ok A ve B seçeneğinin kriterler kü-
mesinin elemanlarını etkilediğini göstermektedir. İki küme arasındaki her iki yönde dış 
bağımlılık ise geri besleme olarak adlandırılır. Ev seçim örneğinde kriterler ile seçenekler 
arasında geri besleme söz konusu olduğunda ilişki Şekil 5.5’deki gibi iki kümeden zıt yön-
lü oklar kullanılarak gösterilir.

Tüm bağımlılık türleri tek bir ağ modelinde Şekil 5.6’da örneklenmiştir. 

Şekil 5.4

Dış Bağımlılık Örneği

Fiyat Kullanışlılık Dış Görünüm

A B

Şekil 5.5

Geri Besleme Örneği

Fiyat Kullanışlılık Dış Görünüm

A B

Şekil 5.3

İç Bağımlılık Örneği

Matematik Genel Yetenek Genel Kültür

1. Aday 2. Aday 3. Aday 4. Aday
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Etki Matrisi
Analitik ağ sürecinde problem ifade edilir ve kriterler ile seçenekler ortaya konur. Kriter-
ler ve seçenekler bir hiyerarşiye bağlı olarak düzeylerinin belirlenmesine gerek duyulma-
dan ağ yapıda modellenir. Bir matris yardımıyla problemde yer alan kriter ve seçenekler 
(elemanlar) arasındaki bağımlılık çapraz bir biçimde gösterilir. Bu amaçla oluşturulan 
matrise etki matrisi denir. Bu matris üzerinde kullanılan işaret veya sayılar ile birbirini 
etkileyen elemanlar gösterilir.

C1 C2
…

Cm

e11 e12 … e1n1
e21 e22 … e2n2

em1 em2 … emnm

C1

e11

A11 A12 … A1m

e12

…

e1n1

C2

e21

A21 A22 … A2m

e22

…

e2n2

  … … … … …

Cm

em1

Am1 Am2 … Amm

em2

…

emnm

Şekil 5.6

Ağ Modelinde 
Bağımlılıklar ve Geri 
Besleme

C1

C2

K3
C3

K4K3
C4

Kümeleri
birleştiren

karşılıklı oklar
iki küme

elemanlarının
karşılıklı

bağımlılığını
ifade eder

Bir kümeyi
kendine

bağlayan ok,
kümenin

elemanlarının
birbirini

etkilediğini
ifade eder

kümesindenC1

C1

C2
C2

kümesine

‘dekileri

çizilen ok, 
kümesindeki
elemanların

etkilediğini
ifade eder

Tablo 5.1
Etki Matrisi
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Matrisin her bir bloğu (Aij) ise, Tablo 5.2’deki biçimde gösterilir.

Cj

ej1 ej2 … ejnj

Ci

ei1 ai1,j1 ai1,j2 … ai1,jnj

ei2 ai2,j1 ai2,j2 … ai2,jnj

… … … … …

einj ain,j1 ain,j2 … ain,jnj

Tablo 5.2’deki gösterimde;
C: Kümeleri 
aii,jj:eii elemanının ejj elemanı üzerindeki etkisini ifade eder.
Bu durum matriste ilgili bölüme 1 değeri girilir. Eğer elemanlardan biri diğerini et-

kilemiyorsa matriste ilgili bölüme sıfır değeri girilir. Etkinin yönüne bağlı olarak matris 
değerlerinin belirlenmesi aşağıda özetlenmiştir (http://my.liuc.it/MatSup/2010/N90212/_
Lezione_MMAI_CC.pdf).

eii , ejj üzerinde etkisi yoktur, aii,jj=ajj,ii=0 

eii , ejj üzerinde etkilidir,  aii,jj=1   ajj,ii=0 

ejj , eii üzerinde etkilidir, aii,jj=0   ajj,ii=1

 ejj , eii birbirini etkilemektedir.  aii,jj=ajj,ii=1 

Etki matrisi; tüm kriterler ve seçenekler için elemanların birbirlerini etkileme durumu 
yukarıda belirtildiği gibi ifade edilerek oluşturulur.

Aşağıda iki kriter kümesinin (C1 ve C2) elemanlarının etki durumu Şekil 5.7’de paylaşılmış-
tır. Verilen şekilden hareketle C2 kümesinin elamanlarının e11 elemanını etkileme durumu-
nu etki matrisi üzerinde gösteriniz.

Modelde iki kriter kümesi C1 ve C2 ve her bir kümede de 3’er elemanın bulunduğu 
görülmektedir. Modelde okların yönü dikkate alındığında ise C1 kümesinde yer alan e11 
elemanı üzerinde C2 kümesinde yer alan e21, e22 ve e23’ün etkili olduğu görülmektedir. Bu 
ekileşime e11 elemanının sütununda gösterilir.

Etki matrisi bu durumda Tablo 5.3’deki gibi olacaktır.

Tablo 5.2
Etki Matrisinin Blokları

Şekil 5.7

Küme Elemanlarının 
Etki Durumu e11

e12

e13

e21

e22

e23

C1 C2

ÖRNEK 5.1
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	 	 C1 C2

	 	 e11 e12 e13 e21 e22 e23

C1

e11 	

e12

e13

C2

e21 1

1

1

	
	e22

e23

İç bağımlılığın söz konusu olduğu bir kümeye ilişkin elemanların etki durumu Şekil 5.8’de 
verilmiştir. Şekilden hareketle elemanlar arasında bir etki durumunun söz konusu olup ol-
madığını belirleyiniz. 

C1 kümesinin elemanlarının kendi aralarında ilişkili olduğu Şekil 5.8’den izlenebil-
mektedir. Şekilde okların yönleri dikkate alındığında e11 elemanı üzerinde e12 ve e13’ün; 
e13’ün üzerinde e12’nin, son olarak da e12’nin üzerinde e11’in etkisi olduğu görülmektedir. 

Süpermatris
Analitik ağ sürecinde üç farklı süpermatris vardır. Bu süpermatrisler sırasıyla; süpermat-
ris, ağırlıklandırılmış süpermatris ve limit süpermatris biçiminde adlandırılmaktadır. 

Bir ağda yer alan elemanların diğer elemanlar üzerindeki etkileri süpermatris adı ve-
rilen matriste bir araya getirilir. Süper matris; bir kümede yer alan elemanların ve bu ele-
manlar arasındaki önceliklerin ifade edildiği matristir. Süpermatrisin oluşturulması için 
ağdaki elemanların etkileşimleri dikkate alınarak, elemanlar arasında ikili karşılaştırma-
ların yapılması gerekir (Önder ve Yıldırım, 2014; 81). İkili karşılaştırmalar AHP’de kul-
lanılan temel ölçek yardımıyla gerçekleştirilir. Böylelikle birbirine bağımlı elemanlardan 
hangisinin, ortak elemanı daha çok etkilediği ortaya konmuş olur. Kümeler ve elemanlar 
arasındaki bağımlılıklar tanımlandıktan sonra öncelik vektörlerine ulaşılır. Öncelik vek-
törleri süpermatrisin sütunlarına yerleştirilir. 

Süpermatrise ilişkin bir genel yapı Şekil 5.9’da gösterilmiştir.

Tablo 5.3
Örnek 5.1’e İlişkin Etki 
Matrisi

ÖRNEK 5.2

Şekil 5.8

C1 Kümesinin 
Elemanlarının Etki 
Durumu

e11

e12

e13

C1
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Süpermatrisin yapısı ağ yapıya bağlı olarak oluşturulur. Matriste yer alan Km m’inci kü-
meyi; emn m’inci kümenin n’inci elemanını gösterir. Wij  j’inci kümenin elemanlarının i’inci 
küme elemanları üzerindeki etkilerini gösteren özvektördür. j’inci kümenin i’inci küme 
üzerinde etkisi bulunmuyorsa bu durumda Wij=0 olacaktır (Tzeng ve Huang, 2011, 30). 

Bir problemde yer alan kümelere ilişkin ağ yapı Şekil 5.10’da verilmiştir. Bu yapıya bağlı 
olarak süpermatris yapısını oluşturunuz.

Problemde üç küme tanımlanmıştır. Okların yönlerini incelediğimizde, kümeler ara-
sındaki ilişkiye bağlı olarak süpermatris aşağıdaki gibi oluşturulur.
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Şekil 5.9

Süpermatrisin Genel 
Yapısı

ÖRNEK 5.3

Şekil 5.10

Kümeler Arasındaki 
İlişki

C1

C2

C3
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Bir problemde yer alan kümelere ilişkin ağ yapı Şekil 5.11’de verilmiştir. Bu yapıya bağlı 
olarak süpermatris yapısını oluşturunuz.

Ağırlıklandırılmış Süpermatris 
Süpermatris oluşturulduktan sonra süpermatrisin sütunlarında yer alan değerler sütun 
toplamlarına bölünerek normalize edilir. Toplamı 1 olan değerlerden oluşan bu matris, 
ağırlıklandırılmış süpermatris adını alır.

Limit Süpermatris
Ağırlıklandırılmış süpermatris üzerinde ardışık kuvvet alma işlemlerine; elde edilen kuv-
vet matrisi bir önceki kuvvet matrisiyle eşit olana kadar devam edilir. Elde edilen son 
matris limit süpermatris olarak adlandırılır. Limit süpermatris değerleri ağda yer alan ele-
manların bütünsel öncelik değerlerini gösterir. 

Analitik ağ sürecinde kullanılan süpermatrisler nelerdir? Açıklayınız.

ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN ÇÖZÜM AŞAMALARI 
Analitik ağ süreci ile çözüm; karar probleminin tanımlanması ve modellenmesi ile baş-
layan ve seçeneklerin öncelik değerlerine ulaşılması ile biten beş adımdan oluşur. İzleyen 
kesimde sözkonusu bu aşamaların ayrıntıları verilmiştir: 

Karar probleminin belirlenmesi ve ağ modelin geliştirilmesi
Bu adımda; problemin bileşenleri olarak değerlendirilebilecek amaç, kriterler, varsa alt 

kriterler ve seçenekler tanımlanır. Bileşenler arasındaki bağımlılıklar (ilişkiler) belirlenir. 
Bağımlılıklar dikkate alınarak ağ yapı oluşturulur. Böylece kümeler olarak ifade edilen 
karar probleminin bileşenlerini, bu kümelere ait elemaları ve aralarındaki ilişkileri göste-
ren model elde edilmiş olur. Model üzerinde bağımlılıkların ve varsa geri beslemenin ok 
kullanılarak gösterimi gerçekleştirilir.

2

Şekil 5.11

Örnek Problem Ağ 
YapısıC1

C2

C3

3
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İkili karşılaştırmaların yapılması ve özvektörlerin elde edilmesi
Analitik ağ sürecinde ikili karşılaştırmalar analitik hiyerarşi sürecinde olduğu gibi te-

mel ölçek kullanılarak gerçekleştirilir. İkili karşılaştırmalarda şu sorular sorulabilir (Saaty 
2001, 93): 

“Alt düzeyde bulunan elemalardan hangisi üst seviyedeki elemanı daha çok ve ne ka-
dar çok etkiler”

“Bağımlılığın söz konusu olduğu durumda bağımlı öğelerin hangisi ortak öğeyi daha 
çok etkiler”

Bu karşılaştırmalarda kullanılacak temel ölçek Tablo 5.4’te yer almaktadır.

Sayısal 
Değer

Tanım Açıklama

1 Eşit	derecede	önemli Her	iki	faktör	aynı	öneme	sahiptir.

3 Orta	derecede	önemli	 Bir	faktör	diğerine	göre	biraz	daha	
önemlidir.

5 Önemli Bir	faktör	diğerine	göre	kuvvetle	daha	
önemlidir.

7 Çok önemli Bir	faktör	diğerine	göre	yüksek	derecede	
kuvvetle	daha	önemlidir.

9 Aşırı	derecede	önemli Bir	faktör	diğerine	göre	çok	yüksek	
derecede	önemlidir.

2,	4,	6,	8 Yukarıda	yer	alan	iki	ardışık	yargı	arasına	
düşen	orta	değerler

Yukarıdaki	
değerin	
karşılığı

i	elemanı	ile	j	elemanı	
karşılaştırıldığında	
yukarıdakilerden	x	gibi	bir	sayısal	
değer	atandığında	j	elemanı	i	
elemanı	ile	karşılaştırıldığında	1/x	
değerini	alır.

Örneğin bir ağ yapıda X ve Y gibi iki küme söz konusu olsun. Bu kümelerden X küme-
sinde yer alan j elemanı, Y kümesindeki k ve l elemanlarından etkilensin. Buna göre k ve 
l’nin j üzerindeki etkisine yönelik ikili karşılaştırma sorusu; k veya l elemanından hangisi 
j elemanını daha çok ve ne kadar çok etkiler biçiminde oluşturulur.

İkili karşılaştırmalar sonucunda ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bu matrisler 
için A.w = λmax.w eşitliğinin çözülmesi ile lokal öncelik değerlerinden oluşan özvektörler 
belirlenir. Analitik hiyerarşi sürecinde olduğu gibi özvektörler hesaplandıktan sonra mat-
rislerin tutarlı olup olmadığı tutarlılık oranı hesaplanarak kontrol edilir. Tutarsızlık düzeyi 
istenen düzeyin üzerinde olan matrisler tekrar gözden geçirilir.

Öncelik değerlerinin yer aldığı özvektörlerin elde edilişi ve tutarlılık testi için Ünite 4’ten 
yararlanabilirsiniz. 

Süpermatrisin Oluşturulması 
Süpermatris ikili karşılaştırmalar sonucunda elde edilen lokal öncelik vektörlerinden 

oluşur. Parçalı yapıdaki matrisin her bir bölümü ilgili iki eleman arasındaki ilişkiyi ifade 
eder. Bir kümeye ait elemanlar başka bir kümedeki elemanları etkilemiyorsa, başka bir 
ifadeyle aralarında ilişki söz konusu değilse bu durumda matrisin kesişen bu bölümü sıfır 

Tablo 5.4
Temel Ölçek 

Kaynak: Saaty, 2001; 
26.
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değerini alır. Süpermatriste, ikili karşılaştırmaların gerçekleştirildiği elemanların özvektö-
rü karşılaştırmanın yapıldığı üst seviyedeki elemanın gösterildiği sütuna yazılır.

Bütünsel Öncelik Değerlerinin Belirlenmesi
Süpermatris değerleri, sütunda yer alan değerlerin sütun toplamına bölünmesiyle nor-

malize edilir. n büyük bir sayı olmak üzere matrisin (2n+1)’inci kuvveti alınarak Limit 
süpermatris elde edilmiş olur. Limit süpermatris karar probleminin bileşenlerinin global 
öncelik değerlerini verir. 

En iyi alternatifin seçimi
Karar probleminin çözümünde en iyi seçeneğin belirlenmesi isendiğinde seçim limit 

süpermatristeki global öncelik değerine göre gerçekleştirilir. Kriterler arasından en etkili 
olanın belirlenmesi veya etki düzeyine göre bir sıralama elde edilmesi istendiğinde ise, 
kriterler öncelik değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. En büyük öncelik de-
ğerine sahip kriter en etkili kriter olarak benimsenir.

Analitik Ağ Süreci Örnek Uygulaması
Yeni bir otomobil satın almak isteyen bir kişi üç seçenek (A, B, C markaları) arasından 
birini seçmek istemektedir. Kişinin araç satın alma kararı üzerinde etkili; fiyat, imaj ve 
tasarım olmak üzere üç kriter tanımlanmıştır. Kriterler ile seçeneklerin birbirleri üzerinde 
etkili olduğu ifade edilmiştir.

Problemin çözümünde ilk aşama hatırlanacağı üzere, karar probleminin belirlenme-
si ve ağ modelin geliştirilmesidir. Problem bir tüketicinin otomobil seçim problemidir. 
Kriterler ve seçenekler arasında karşılıklı ilişki sözkonusu olduğundan problemin mo-
dellenmesinde bir ağ yapı uygun olacaktır. Örnek problemin verilenlerine göre otomobil 
seçiminin ağ yapısı Şekil 5.12’de verilmiştir.

Hatırlanacağı gibi bir sonraki aşama ikili karşılaştırmaların yapılması ve özvektörün 
elde edilmesidir. Bu aşamada her bir kriter ve seçeneklerden oluşan kriter ve seçenek kü-
meleri için ikili karşılaştırmalar gerçekleştirilir. Bu ikili karşılaştırma matrislerinin önce-
lik değerlerinden oluşan özvektörleri hesaplanır ve süpermatrisin elemanları belirlenir. 

 

Şekil 5.12

Otomobil Seçim 
Probleminin Ağ Yapısı

A B

Fiyat İmaj

C

Tasarım
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Fiyat A B C Özvektör Tutarlılık Oranı

A 1 0,25 0,33 0,1198 0,07

B 4 1 3 0,6086

C 3,00 0,33 1 0,2716

İmaj A B C Özvektör Tutarlılık Oranı

A 1,00 0,33 1,00 0,2101 0,01

B 3,00 1,00 2,00 0,5488

C 1,00 0,50 1,00 0,2411

Tasarım A B C Özvektör Tutarlılık Oranı

A 1,00 0,20 0,33 0,1093 0,01

B 5,00 1,00 2,00 0,5815

C 3,00 0,50 1,00 0,3093

A Fiyat İmaj Tasarım Özvektör Tutarlılık Oranı

Fiyat 1,00 0,33 0,50 0,1633 0,01

İmaj 3,00 1,00 2,00 0,5393

Tasarım 2,00 0,50 1,00 0,2974

B Fiyat İmaj Tasarım Özvektör Tutarlılık Oranı

Fiyat 1,00 3,00 8,00 0,6937 0,01

İmaj 0,33 1,00 2,00 0,2103

Tasarım 0,125 0,50 1,00 0,0960

C Fiyat İmaj Tasarım Özvektör Tutarlılık Oranı

Fiyat 1,00 0,33 0,50 0,1633 0,01

İmaj 3,00 1,00 2,00 0,5393

Tasarım 2,00 0,50 1,00 0,2974

İkili karşılaştırma matrisleri için özvektör hesaplaması bir önceki ünitede ele alınmıştı. 
Burada hatırlatma amaçlı olarak yalnızca bir tane ikili karşılaştırma örneklenmiştir. 

Üçüncü aşama süpermatrisin oluşturulması aşamasıdır. Bu amaçla Tablo 5.5’te gös-
terilen özvektörlerlerden yararlanılır. Özvektörler süpermatrisin sütunlarına yazılır. Bu 
durum Tablo 5.6’da anlaşılabilir bir biçimde gösterilmiştir.

Kriterler Seçenekler

Fiyat İmaj Tasarım A B C

Kriterler

Fiyat	 0 0 0 0,1633 0,6937 0,1633

İmaj 0 0 0 0,5393 0,2103 0,5393

Tasarım 0 0 0 0,2974 0,0960 0,2974

Seçenekler

A 0,1198 0,2101 0,1093 0 0 0

B 0,6086 0,5488 0,5815 0 0 0

C 0,2716 0,2411 0,3093 0 0 0

Tablo 5.6’da kriter ve seçenek kümelerinde iç bağımlılık sözkonusu değildir. Bu neden-
le süpermatrisin W11 ve W22 blokları sıfır değerlerinden oluşmaktadır. W12 seçeneklere 
göre kriterlerin, W21 ise kriterlere göre seçeneklerin ikili karşılaştırmalarından hesapla-
nan özvektörlerden oluşmaktadır.

Tablo 5.5
İkili Karşılaştırmalar

Tablo 5.6
Süpermatris
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Daha sonra süpermatris normalize edilerek ağırlıklandırılmış süpermatris elde edilir. 
Örnek problemimizde süpermatris ve ağırlıklandırılmış süpermatris, sütun toplamları 1’e 
eşit olduğu için birbirinin aynıdır.

Kriterler Seçenekler

Fiyat İmaj Tasarım A B C

Kriterler

Fiyat	 0 0 0 0,1633 0,6937 0,1633

İmaj 0 0 0 0,5393 0,2103 0,5393

Tasarım 0 0 0 0,2974 0,0960 0,2974

Seçenekler

A 0,1198 0,2101 0,1093 0 0 0

B 0,6086 0,5488 0,5815 0 0 0

C 0,2716 0,2411 0,3093 0 0 0

Sonraki adımda ağırlıklandırılmış süpermatrisin kuvvetleri alınarak limit süper mat-
ris elde edilir. Limit süpermatrisin elde edilmesi amacıyla yapılan hesaplama ayrıntıları, 
bu kitabın kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak yapılan hesaplamalar sonucunda örnek 
problem için elde edilen limit süpermatris Tablo 5.8’de verilmiştir.

Kriterler Seçenekler

Fiyat İmaj Tasarım A B C

Kriterler Fiyat	 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365

İmaj 0,1739 0,1739 0,1739 0,1739 0,1739 0,1739

Tasarım 0,0901 0,0901 0,0901 0,0901 0,0901 0,0901

Seçenekler A 0,0747 0,0747 0,0747 0,0747 0,0747 0,0747

B 0,2917 0,2917 0,2917 0,2917 0,2917 0,2917

C 0,1340 0,1340 0,1340 0,1340 0,1340 0,1340

Kriterler ve/veya seçenekler kümesi normalize edilerek öncelik değerlerine ulaşılır. 
Problem dikkate alındığında öncelik değerlerinden yararlanarak A, B ve C marka otomo-
biller arasından seçim yapmak mümkün olacaktır.

Seçenekler Limit	Süpermatris	
Değeri

Normalize	Değer Sıra	No

A 0,0747 0,1492 3

B 0,2917 0,5829 1

C 0,1340 0,2678 2

Tablo 5.9’a göre karar verici B marka otomobili seçmelidir.

Tablo 5.7
Ağırlıklandırılmış 
Süpermatris

Tablo 5.8
Limit Süpermatris

Tablo 5.9
Seçeneklerin Öncelik 
Değerleri ve Sıralaması
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Özet

Analitik ağ sürecini tanımlamak 
 Analitik ağ süreci analitik hiyerarşi sürecinin daha 
genel bir biçimidir. �omas L. Saaty tarafından ge-
liştirilmiştir. Teknik, analitik hiyerarşi sürecinin ka-
rar problemini hiyerarşik bir yapıda tek yönlü olarak 
modelleme ve kriterlerin birbirinden bağımsız olması 
kısıtlamalarını ortadan kaldırmaktadır. Analitik ağ 
süreci; karar problemine ait kriterler arasındaki ilişki-
leri, seçenekler ile kriterler arasındaki ilişkileri ve se-
çenekler ile kriterler arasındaki ilişkileri dikkate ala-
rak problemi, bu ilişkileri ve yönlerini ortaya koyarak 
bir karar ağı şeklinde ifade eder. Böylelikle problemin 
tek bir yöne doğru modelleme zorunluluğu da orta-
dan kalkmış olur. 

Analitik ağ sürecinde kullanılan matrisleri oluşturmak
 Analitik ağ sürecinde etki matrisi ve süpermatris ol-
mak üzere temelde iki farklı matris oluşturulur. Etki 
matrisi; problemde yer alan kriterler ve seçeneklerin 
(elemanların) aralarındaki bağımlılıkların ifade edil-
diği matristir. Bu bağımlılıklar etki matrisinde 1-0 
kullanılarak gösterilir. Bir ağda yer alan elemanların 
diğer elemanlar üzerindeki etkileri ise süpermatris 
adı verilen matriste bir araya getirilir. İkili karşılaştır-
ma matrislerinden hesaplanan özvektörler bu matri-
sin girdisini oluşturur. 

Hiyerarşik yapı ve ağ yapısı arasındaki farkı açıklamak
 Hiyerarşik yapı ve Ağ yapı arasındaki farklar şu şekil-
de özetlenebilir:

•	 Hiyerarşik	yapıda	kriterlerin	seçenekleri	etkilemediği	
varsayılır.

•	 Hiyerarşik	yapıda	kriterlerin	birbirinden	bağımsız	ol-
duğu varsayılır.

•	 Hiyerarşik	yapıda	seçeneklerin	birbirinden	bağımsız	
olduğu varsayılır.

•	 Hiyerarşik	 yapıda	 seçenekler	 kriterleri,	 kriterler	 ise	
amacı etkilemektedir.

•	 Kümeler	arasındaki	ve	içindeki	bağımlılıkları	dikkate	
alabilen ağ model, yargılardan gerçek durumu yansı-
tan öncelik değerlerinin elde edilmesini sağlar.

Analitik ağ sürecinin çözüm adımlarını sıralamak
 Analitik ağ süreci (ANP) nde problemlerin çözümü 
beş adımda gerçekleştirilir. Bu adımlar; 

•	 Karar	probleminin	belirlenmesi	ve	ağ	modelin	gelişti-
rilmesi

•	 İkili	karşılaştırmaların	yapılması	ve	özvektörlerin	elde	
edilmesi

•	 Süpermatrisin	oluşturulması	
•	 Bütünsel	öncelik	değerlerinin	belirlenmesi
•	 En	iyi	alternatifin	seçimidir.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1.  Analitik ağ süreci (ANP) tekniğinin temel amacı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a.  Seçeneklere amaç atamak
b.  Kısıtlayıcılar altında amacın değerini belirlemek
c.  Kriterlere göre amacın öncelik değerini bulmak
d.  Kriteler arasındaki etkileşim ve geri beslemeyi de de-

ğerlendirerek seçenekleri değerlendirmek
e.  Seçeneklerin puanlanmasını gerçekleştirmek

2.  Analitik ağ süreci (ANP) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

a.  ANP çok kriterli karar verme tekniğidir.
b. ANP’de seçenekler arasındaki etkileşim modellene-

bilir.
c. ANP ikili karşılaştırmalara dayanır.
d. ANP’de problem çözümü matrisler yardımıyla yapılır.
e. ANP’de problem hiyerarşik bir yapıda ele alınır. 

3.  Analitik ağ sürecinde iç bağımlılığı aşağıdakilerden han-
gisi ifade eder?

a.  Seçenekler kümesi ile kriterler kümesi arasında bir 
bağımlılığı ifade eder.

b. Bir kümenin elemanları ile bir başka kümenin ele-
manlarının bağımlı olmaması durumudur.

c. Karar verici sayısının birden fazla olması durumudur.
d.  Aynı kümenin elemanlarının birbirleri ile ilişkili ol-

ması durumudur.
e. İki kümenin karşılıklı bağımlı olması durumudur.

4.  Analitik ağ sürecinde temel ölçek ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

a.  1 ila 9 arasındaki tam sayılarla değerlendirilir.
b.  İkili karşılaştırmalarda kullanılır.
c.  Etki matrisinde kullanılır.
d.  Gerçek ölçüm değerleri bilinse bile bazı durumlarda 

kullanılabilir.
e.  Yargı ve tercihlerin göreli gücünü yansıtır.

5.  Bir kümenin elemanlarının diğer küme elemanları üze-
rindeki etkilerini gösteren özvektörlerden oluşan matrise ne 
ad verilir?

a.  Süpermatris
b.  İkili karşılaştırma matrisi
c.  Limit Süpermatris
d.  Ağırlıklandırılmış Süpermatris
e.  Etki Matrisi

C1 C2 C3

A B C

6. ve 7. soruları yukarıda verilen şekile göre yanıtlayınız.

6.  Verilen modele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a.  İki küme söz konusudur.
b.  Kümeler arasında geri besleme söz konusudur.
c.  Birinci kümenin üç elemanı vardır. 
d.  İkinci küme için iç bağımlılık söz konusudur.
e.  Modelde amaca yer verilmemiştir. 

7. Karar probleminin süpermatrisi aşağıdakilerden han-
gisidir?

a.
  

W =

W11 W12

W21 W22

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

b.
  

W =

0 W12

W21 0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

c.
  

W =
W11 W12

0 0

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

d.
  

W =
0 0

W21 0

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

e.
  

W =

W11 0

W21 0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
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Seçenekler Kriterler

X Y Z K1 K2 K3

Seçenekler X 0 0 0 0,26 0,70 0,16

Y 0 0 0 0,44 0,21 0,54

Z 0 0 0 0,3 0,09 0,30

Kriterler K1 0,10 0,20 0,11 0 0 0

K2 0,58 0,54 0,58 0 0 0

K3 0,32 0,26 0,31 0 0 0

Bir probleme ilişkin süpermatris önceki tabloda verilmiştir. 
8. ve 9. soruları bu tabloya göre yanıtlayınız. 

8.  Problemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Problemde yer alan küme sayısı 3’tür.
b.  Problemde seçenek sayısı kriter sayısından fazladır.
c.  Problemde kriter sayısı seçenek sayısından fazladır.
d.  Seçenek kümesinin elemanları arasında ilişki vardır.
e.  Kriter kümesi elemanları arasında ilişki yoktur.

9.  Ağırlıklandırılmış süpermatrisin ilk satır elemanları aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a.  0; 0; 0; 0,26; 0,70; 0,16 
b.  0; 0; 0; 0,10; 0,58; 0,32
c.  0; 0; 0; 0,026; 0,044; 0,03
d.  0; 0; 0; 1; 1; 1
e.  1; 1; 1; 1; 1; 1

10. Ağ modelde iki kümenin elemanlarının karşılıklı bağımlı 
olma durumuna ne ad verilir? 

a.  İç bağımlılık
b.  Dış bağımlılık
c.  Hiyerarşi
d.  Geri besleme
e.  Etki matrisi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Süreci” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Süreci” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz. 
3. d Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinde Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c  Yanıtınız yanlış ise “Temel Ölçek” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz. 
5. a Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinde Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinde Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinde Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
8. e Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinin Çözüm 

Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinin Çözüm 

Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Analitik Ağ Sürecinde Temel 

Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Karar verici problemin yapısına göre uygun model seçer. Bu-
nunla birlikte iki yapı karşılaştırıldığında ağ yapı karar verici-
ye hiyerarşik yapıya göre bazı avantajlar sağlar. Bu avantajlar 
şu şekilde açılanabilir. Hiyerarşik yapıda kriterlerin ve seçe-
neklerin birbirinden bağımsız olduğu tek yönlü bir etkileşim 
olduğu varsayılırken ağ yapı seçenekler ve kriterler arasın-
daki ve içindeki etkileşimi dikkate alabilmektedir. Böylelikle 
model yargılardan gerçek durumu yansıtan öncelik değerle-
rinin elde edilmesini sağlar.

Sıra Sizde 2
İlgili model 

C1

C2

C3

den hareketle süpermatris aşağıdaki gibi oluşturulur:

 

W =

0 0 W13

W12 W22 W23

W31 0 W33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Sıra Sizde 3
Analitik ağ sürecinde üç farklı süpermatris sözkonusudur. 
Bu süpermatrisler sırasıyla; süpermatris, ağırlıklandırılmış 
süpermatris ve limit süpermatristir. Bir ağda yer alan ele-
manların diğer elemanlar üzerindeki etkileri süpermatris 
adı verilen matriste bir araya getirilir. Süpermatris oluşturul-
duktan sonra süpermatrisin sütunlarında yer alan değerler 
sütun toplamlarına bölünerek normalize edilir. Toplamı 1 
olan değerlerden oluşan bu matris ağırlıklandırılmış süper-
matris adını alır. Son süpermatris türü ise limit süpermatris-
tir. Ağırlıklandırılmış süpermatrisin n büyük bir sayı olmak 
üzere (2n+1)’inci kuvveti alınarak, ilgili satırlardaki matris 
elemanlarının yakınsaması sağlanır. Bu değerler bir noktada 
eşitlenir. Bu işlem; formülü yardımıyla gerçekleştirilir. Elde 
edilen yeni matris limit süpermatris olarak adlandırılır. Li-
mit süpermatris değerleri ağda yer alan elemanların bütünsel 
öncelik değerlerini gösterir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
Çok kriterli karar verme problemini tanımlayabilecek,
Çok kriterli karar verme problemine ait temel kavramları açıklayabilecek,
TOPSIS yöntemini açıklayabilecek,
TOPSIS yönteminin adımlarını sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Gün geçtikçe artan rekabet ortamı, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için işlet-
meleri sürekli olarak başarılı olmaya ve iyi kararlar vermeye zorlamaktadır. Günümüzde 
işletmelerin karşı karşıya oldukları karar problemleri; birden fazla faktörün ve amacın bir 
arada değerlendirilmek zorunda olduğu, amaçların genel olarak birbirleri ile çatıştığı, ka-
rar durumlarının içerdiği belirsizlikler, karar süreçlerine birden fazla karar vericinin dahil 
olması ve kararın sonuçlarının bir çok kişiyi ilgilendirmesi gibi nedenlerden dolayı kar-
maşık bir yapıya sahiptirler. Karar verici/vericilere bu türden problemlerin çözümünde 
yardımcı olan teknikler Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri olarak adlandırılmaktadır. 

Çok kriterli karar verme teknikleri; yüksek derecede belirsizlik içeren, çatışan amaçla-
rın/kriterlerin yer aldığı, farklı formlardaki veri ve bilgiyi içeren, çoklu bakış açısına sahip 
karmaşık problemlerin çözümüne uygulanır. 

Bu ünitede, önce çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemine 
yer verilecek, daha sonra yöntemin işlem adımlarına değinilerek yöntemin işletme uygu-
lamalarına ait örnekler verilecektir. 

TOPSIS YÖNTEMİ
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Prefe-
rence by Similarity to Ideal Solution- İdeal Çözüme Benzerlik Yoluyla Tercih Sıralama 
Tekniği) Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem seçilen alternatifin 
ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme ise en uzak mesafede olması temeline da-
yanır. Tek bir kriterin verilen amaca ya da ideal çözüme en yakın uzaklıkta olması karar 
vericiler için yeterli değildir. Uygulamada, karar vericiler mümkün olduğunca çok fayda 
sağlayan ve aynı zamanda riskten en fazla kaçınan kararı vermeye çalışırlar. Bu durumda, 
ideal ve negatif ideal çözümlerin referans noktası olarak seçilmesi uygun olmaktadır.

Çok kriterli karar vermede, çatışan kriterler nedeniyle ideal çözüme ulaşmak genelde 
mümkün olmadığından, TOPSIS yöntemi yapısı gereği uzlaşık bir çözüm yaklaşımı sunar. 
TOPSIS yönteminin diğer çok kriterli karar verme tekniklerine göre en önemli avantajı, 
yöntemin işlem adımlarındaki hesaplamalarının basit olmasıdır. 

TOPSIS yöntemi her bir kriterin monoton (tekdüze) artan ya da azalan fayda eğilimi-
ne sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle ideal ve negatif ideal çözümleri tanımla-
mak kolaydır. Yöntem, Öklid uzaklığını kullanarak alternati�erin ideal çözüme göreli ya-
kınlıklarını değerlendirmektedir. Elde edilen bu göreli yakınlıkların karşılaştırılmalarının 
oluşturduğu bir seri yardımıyla alternati�erin tercih sırası yapılabilmektedir. 

TOPSIS
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Bazen seçilen alternatif ya da karar, ideal çözüme en yakın olmasına rağmen negatif 
ideal çözüme bazı alternati�ere göre daha yakın olabilir. Sadece ideal çözüme dayanan 
uzlaştırıcı çözüm, negatif ideal çözüme dayanan çözüm ile aynı olmayabilir. Bu türden 
durumlarda ise her iki çözüme olan uzaklığı aynı anda dikkate almak gerekir. Bu yüzden 
ideal çözüme benzerlik hesaplanır. İdeal çözüme benzerlik, bu uzaklıkların ikisini de göz 
önünde bulundurmaktadır. Bu tanıma göre ideal çözüme benzerliğe sahip olan en büyük 
alternatif, en iyi alternatif olarak seçilecektir.

İdeal çözüme en yakın çözüm, negatif ideal çözüme en uzak çözüm ile genellikle aynı 
olmasına rağmen bazen bu iki noktanın aynı nokta olmadığı durumlar da söz konusudur. 
Örneğin Şekil 6.1’de görüldüğü üzere A1 ve A2 gibi iki alternatif göz önüne alındığında, A1 
alternatifi ideal çözüm olan A+ ’ya en yakın nokta iken A2 alternatifi de A– ’den en uzak nok-
tadır. Böyle bir durumda A1 alternatifinin seçimini haklı çıkarmak zorlaşmaktadır. TOPSIS 
yöntemi bu nedenle ideal ve negatif ideal çözümlere olan uzaklıkları aynı anda değerlendirir. 

TOPSIS YÖNTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Bu kısımda, TOPSIS yöntemi ile çok kriterli bir karar verme probleminin çözümüne geç-
meden önce, çok kriterli karar verme sürecinde yer alan alternati�er, kriterler, amaçlar ve 
karar matrisi kavramlarına değinilecektir. Bu kavramların anlamını ve yapısını anlamak, 
çok kriterli bir karar probleminin yapısını kavramak açısından önemlidir. 

Alternati�er
Çok kriterli bir karar verme probleminde, alternatif (seçenek) aralarından tercih yapılacak 
hareket (davranış) biçimleridir. Karar vericinin amacına göre alternati�erden en uygun 
olanı seçilir veya alternati�er amaca uygun olarak en iyiden en kötüye doğru sıralanır. 

Kriterler
Çok kriterli bir karar verme probleminde kriterler, etkinliğin bir ölçümüdür ve değerlen-
dirme için temel teşkil ederler. Kriterler, karar vericiye karar verme işleminde yol gösteren 
tüm ölçümler ya da kurallara verilen genel isimdir. Karar vericinin değer yargılarına bağlı 
olarak tanımlanan ve ölçülebilen kriterler, alternati�erin temel özellikleri veya perfor-
mansının bir ölçüsü olarak tanımlanırlar. Bir karar probleminde alternati�er birden fazla 

Şekil 6.1

İdeal ve Negatif İdeal 
Çözümlere Olan 
Uzaklıklar

Kaynak: Hwang ve 
Yoon (1981, 129).
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Uzlaşık bir çözüm yaklaşımı sunan 
TOPSIS yönteminin temeli, ideal 
çözüme en yakın ve negatif ideal 
çözüme en uzak mesafedeki 
alternatifin seçilmesi prensibine 
dayanır.
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kriter ile karakterize edilerek değerlendirilirler. Örneğin birkaç farklı model araba satın 
alma alternatifi bulunan bir karar verici için kriterler; arabanın fiyatı, bir depo benzinle 
gidilen mesafe, bagaj hacmi ve arabanın beygir gücü vb. olabilir. 

Amaçlar
Amaç genellikle, kriterlerdeki bir değişiklikten arzulanan sonucu veya diğer bir deyişle 
karar vericilerin kriterler doğrultusunda meydana gelmesini istedikleri gelişimin yönünü 
ifade eder. Bir kriterin gelişim yönü; fayda-maliyet, maksimum-minimum veya daha çok-
daha az olabilir. Araba satın alma örneğinde karar vericinin amacı; fiyat kriterini mini-
mum ve bir depo benzinle gidilen mesafe kriterini maksimum yapmak olabilir.

Karar Matrisi
Çok kriterli karar verme problemi; sonlu sayıdaki alternati�eri, belirlenen kriterleri, her 
bir alternatifin her bir kritere göre performanslarını içeren bir karar matrisi yardımıyla 
gösterilebilir. Bir karar matrisinin satırlarında alternati�er, sütunlarında ise alternati�erin 
değerlendirileceği kriterler yer almaktadır. Karar matrisinin elemanları, her bir alternati-
fin ilgili kritere göre yapılan değerlendirme sonucu aldığı değerden oluşur. 

Kriterler

Alternati�er C1 C2 k Cn

A1 X11 X12 k X1n

A2 X21 X22 k X2n

h h h j h

Am Xm1 Xm2 k Xmn

Fayda/Maliyet F/M F/M k F/M

TOPSIS YÖNTEMİNİN ADIMLARI
TOPSIS yöntemi yardımıyla uzlaşık bir alternatife ulaşabilmek için öncelikle çok kriterli 
karar verme problemine ait karar matrisi ele alınır. TOPSIS yöntemine göre karar matrisi-
nin değerlendirilmesi ve alternati�erin sıralanmasında izlenecek adımlar izleyen kesimde 
açıklanmıştır.

Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
TOPSIS yöntemi, farklı kriter boyutlarını boyutsuz biçime dönüştürerek kriterler arası 
karşılaştırmayı kolaylaştırmaktadır. Bunun için karar matrisindeki değerler normalleşti-
rilerek normalize karar matrisi elde edilir. Matris değerlerini normalize etme yollarından 
biri, karar matrisinin her bir satır vektörünü o vektörün normuna bölmektir. Bu işleme 
vektör normalizasyonu denir ve aşağıdaki işlem yardımıyla gerçekleştirilir:

 
                                    i=1,f, m; j=1,f,n.

     

rij =

xij

Xi
2

i=1

m

∑

,

Tablo 6.1
Çok Kriterli Karar 
Verme Problemine Ait 
Karar Matrisi
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Böylece oluşturulan normalize karar matrisi

   

Rij =

r11

r21

r12 …

r22 …

r1n

r2n

   

rm1 rm2 … rmn

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
m×n

şeklinde yazılır. 

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Bu adımda, bir önceki adımda normalize edilmiş değerler, kriterlerin önem dereceleri-
ni gösteren 

  
wj = w1,w2,…,wn( ),  j=1

n
 wj =1∑( )  ağırlıkları ile çarpılır. Bu durumda 

ağırlıklı normalize karar matrisi aşağıdaki gibi yazılır.

  

Vij =

w1r11

w1r21

w2r12

w2r22

 wnr1n

 wnr2n

   

w1rm1 w2rm2  wnrmn

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
m×n

İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi
Bu adımda i=1,f,m; j=1, f,n olmak üzere, ideal çözüm A+ ve negatif ideal çözüm A– 
hesaplanır.
      

  
A+ = v1

+, v2
+,…, vj

+,…, vn
+( ), her kriterde en iyi değeri alan alternati�ere ait değer-

lendirmelerden oluşur.

Eğer j fayda kriteri ise 
 

vj
+

= max vij
i

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

⎫

⎬

⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

 ve j maliyet kriteri ise 
 

vj
+

= min vij
i

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

⎫

⎬

⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

 olarak 
belirlenir. 

  
A− = v1

−, v2
−,…, vj

−,…, vn
−( ) ise her kriterde en kötü değerleri alan alternati�ere ait 

değerlendirmelerden oluşur. Eğer j fayda kriteri ise 
 

vj
−

= min vij
i

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

⎫

⎬

⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

 ve j maliyet kriteri ise 

 

vj
−

= max vij
i

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

⎫

⎬

⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

olarak belirlenir. 

Ayırım Ölçülerinin Bulunması
Bu adımda alternati�er arasındaki ayırım ölçüsü için n-boyutlu Öklid uzayındaki uzak-
lıklar tanımlanır. Buna bağlı olarak her alternatifin ideal çözüme olan uzaklığı aşağıdaki 
formülle hesaplanır:

  

Si
+ = vij−vj

+( )
2
,

j=1

n

∑ i=1, 2,…,m.

Benzer biçimde her bir alternatifin negatif ideal çözüme olan uzaklığı ise 

  

Si
− = vij−vj

−( )
2
,

j=1

n

∑ i=1, 2,…,m.

formülü yardımı ile bulunur.



6. Ünite - TOPSIS 107

Öklid uzaklığı iki nokta arasındaki doğrusal uzaklıktır. A=(a1,a2,f,an) ve B=(b1,b2,f,bn) 

noktaları arasındaki Öklid uzaklığı  

 

ai−bi( )2

i=1

n

∑  olarak hesaplanır.

İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın Hesaplanması
Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığı olan     ’nin hesaplanmasında ideal ve 
negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Buradaki ölçüt, her bir alternatife ait negatif ide-
al ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içerisindeki payıdır ve aşağıdaki formülle bulunur:

 

Ci
*

=
Si
−

S
i

+
+Si
−

Burada 
 
0≤Ci

*
≤1  arasında değer alır ve 

 
Ci
*

=1 ilgili karar noktasının ideal çözü-
me, 

 
Ci
*

= 0  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını ifade eder. 

Alternati�erin Sıralanması
Bir önceki adımda elde edilen ideal çözüme yakınlık değerleri en büyükten en küçük de-
ğere doğru sıralanarak en çok tercih edilen alternatif/alternati�er elde edilir. 

TOPSIS YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
TOPSIS yönteminin sahip olduğu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 TOPSIS	yönteminin	mantığı	rasyonel	ve	anlaşılırdır.
•	 Yönteme	ait	hesaplamalar	basittir.
•	 En	iyi	ve	en	kötü	alternatiflerin	belirlenmesinde	eş	zamanlı	ölçeksel	değer	sunar.	
•	 Her	bir	alternatif	kendi	değerini	almaktadır.	Böylece	alternatifler	arasındaki	farklı-

lıklar ve kriterlerin birbirlerinden ne kadar farklı oldukları konusunda iyi bir görüş 
elde edilebilir. 

Bu avantajlarının yanısıra, yöntemin bazı dezavantajları da vardır:
•	 Yöntemin	dezavantajlarından	biri,	probleme	yeni	bir	alternatifin	eklenmesi	ya	da	

bir alternatifin çıkarılması durumunda alternati�erin sıralamasının tamamen de-
ğişebilmesidir. 

•	 Alternatiflerin	değerlendirilmesinde	bazı	alternatifler	için	sayısal	değerler	yerine	ka-
rar vericilerin kişisel yargılarına dayanan sözel değerler girdi olarak kullanılabilirken, 
çıktıların (ideal çözüme olan yakınlık hesaplamaları) daima sayısal değerler olmasıdır. 

TOPSIS YÖNTEMİNİN İŞLETME UYGULAMALARI
İşletme kararlarında TOPSIS yöntemi; personel ve yatırım seçiminde, pazar veya pazar 
stratejilerinin seçiminde, işletmelerde hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde, işletmele-
rin finansal veya tüm performanslarının değerlendirilmesinde, tedarikçi seçiminde veya 
tedarikçilerin performanslarının değerlendirilmesinde, portföy seçiminde, bilgisayar ve 
bilgi seçiminde kullanılabilmektedir. İzleyen kısımda yöntemin, bir işletmede dizüstü bilgi-
sayar seçimi, personel ve tedarikçi seçimi problemlerine ait birer uygulaması anlatılacaktır.

Dizüstü Bilgiyar Seçimi
Bir firma satış temsilcilerine dizüstü bilgisayar almaya karar vermiştir. Firmanın satın 
alma müdürü, alınacak dizüstü bilgisayarlar için piyasadaki mevcut dizüstü bilgisayarlar 
arasından beş alternatif belirlemiştir. Bir bilgi işlem uzmanının yardımıyla, satın alınacak 

 
Ci

*
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dizüstü bilgisayara ait değerlendirme kriterleri K1: İşlemci hızı, K2: Sabit disk kapasitesi, 
K3: Ağırlık ve K4: Fiyat olarak belirlenmiştir. Bu kriterlerden işlemci hızı ve sabit disk 
kapasitesinin yönü maksimum, ağırlık ve fiyat kriterleri ise minimum yönlüdür. Beş alter-
natif ve dört kriterden oluşan bu probleme ait karar matrisi aşağıdaki gibidir:

K1 K2 K3 K4

A1 1,7	Ghz 500	Gb 2,4	kg ¨	1900

A2 2,2	Ghz 500	Gb 1,19	kg ¨	2000

A3 1,8	Ghz 1024	Gb 2,2	kg ¨	1730

A4 2,76	Ghz 1024	Gb 2,26	kg ¨	2300

A5 2,7	Ghz 500	Gb 2,85	kg ¨	1950

max max min min

Kriterlerin ağırlıkları w=(w1,w2,w3,w4)=(0.25,0.25,0.10,0.40) olarak belirlenmiştir. İlk 
adımda normalize edilmiş karar matrisi oluşturulacaktır.

(1) Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması: Karar matrisindeki her bir 
değerin ilgili sütundaki elemanların kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle elde 
edilmektedir.

 

r11 =
x11

xi
2

i=1

m

∑

=
1,7

1, 7( )2 + 2,2( )2 + 1,8( )2 + 2,76( )2 + 2,7( )2
= 0,3342

bu hesaplamanın her bir xij  değeri için gerçekleştirilmesiyle normalize edilmiş karar mat-
risi aşağıdaki gibi elde edilir:

K1 K2 K3 K4

A1 0.3342 0.2963 0.4777 0.4281

A2 0.4325 0.2963 0.2368 0.4507

A3 0.3538 0.6069 0.4378 0.3898

A4 0.5426 0.6069 0.4498 0.5183

A5 0.5308 0.2963 0.5672 0.4394

(2) Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması: Tablo 6.3’deki norma-
lize edilmiş karar matrisinin her bir kriterin önem derecesini ifade eden w=(w1, 
w2,w3,w4)=(0.25,0.25,0.10,0.40) ağırlıkları ile çarpılmasıyla ağırlıklı normalize edil-
miş karar matrisi elde edilir. Ağırlıklı normalize karar matrisinin v11 elemanı v11= 
r11∙w1=(0,3342)∙(0,25)=0,0835 şeklinde bulunur. Ağırlıklı normalize karar matrisi Tablo 
6.4’de gösterilmiştir. 

K1 K2 K3 K4

w1 = 0.25 w2 = 0.25 w3 = 0.10 w4 = 0.40

A1 0.0835 0.0741 0.0478 0.1713

A2 0.1081 0.0741 0.0237 0.1803

A3 0.0885 0.1517 0.0438 0.1559

A4 0.1356 0.1517 0.0450 0.2073

A5 0.1327 0.0741 0.0567 0.1758

Tablo 6.2
Dizüstü Bilgisayar 
Seçimi Problemine Ait 
Karar Matrisi

Tablo 6.3
Normalize Edilmiş 
Karar Matrisi

Tablo 6.4
Ağırlıklı Normalize 
Edilmiş Karar Matrisi
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(3) İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi: Bu adımda ideal ve negatif ideal çö-
zümler belirlenirken, birinci ve ikinci kriterlerin maksimum, üçüncü ve dördüncü kriter-
lerin minimum yönlü olduğuna dikkat edilirse ideal ve negatif ideal çözümler aşağıdaki 
gibi bulunur:

A+=(0.1356, 0.1517, 0.0237, 0.1559),

A–=(0.0835, 0.0741, 0.0567, 0.2073).

(4) Ayırım Ölçülerinin Bulunması: İdeal çözüme olan uzaklığın kullanıldığı formül 
yardımıyla birinci alternatifin (A1), ideal çözüme olan uzaklığı

 

S1
+ = vij−vj

+( )
2

j=1

4

∑

= 0.0835−0.1356( )2 + 0.0741−0.01517( )2 + 0.0478−0.0237( )2 + 0.1713−0.1559( )2

= 0.0978

olarak bulunur. A1 alternatifinin negatif ideal çözüme uzaklığı ise,

 

S1
− = vij−vj

−( )
2

j=1

4

∑

= 0.0835−0.0835( )2 + 0.0741−0.0741( )2 + 0.0478−0.0567( )2 + 0.1713−0.2073( )2

= 0.0371

olur. Diğer alternati�erin ideal ve negatif ideal çözüme olan uzaklıkları Tablo 6.5’de veril-
miştir.

 
S

i

+

 
Si

–

A1 0.0978 0.0371

A2 0.0859 0.0493

A3 0.0513 0.0941

A4 0.0556 0.0942

A5 0.0867 0.0584

(5) İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın Hesaplanması: Alternati�erin, ideal ve ne-
gatif ideal çözüme olan uzaklıkları yardımıyla ideal çözüme olan göreli yakınlığı 

 
Ci
* = Si

−
/ S

i

+ +Si
−( ) formülü ile bulunmaktaydı. Buna göre A1 alternatifinin ideal çözü-

me göreli yakınlığı  C1
* = 0.0371 / 0.0978+ 0.0371( ) = 0.2754   olarak bulunur. 

 
Ci

*

A1 0.2754

A2 0.3645

A3 0.6473

A4 0.6289

A5 0.4024

Tablo 6.5
İdeal ve Negatif 
İdeal Çözüme Olan 
Uzaklıklar

Tablo 6.6
İdeal Çözüme Olan 
Uzaklıklar/Göreli 
Yakınlıklar
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1

Tablo 6.7
Personel Seçimi 
Problemi Karar Matrisi

(6) Alternati�erin Sıralanması: Tablo 6.6’da her bir alternatifin ideal çözüme olan gö-
reli yakınlıkları en büyükten en küçüğe doğru sıralandığında, karar vericiye alternati�erin 
sıralaması A3>A4>A5>A2>A1 olarak sunulur. 

Dizüstü bilgisayar seçimi probleminde her bir kriterin önem derecesine ait ağırlıklar eşit 
olsaydı, alternati�erin sıralaması nasıl olurdu?

Personel Seçimi
Bir şirket, uluslarası pazarında yeni bir yönetici asistanı görevlendirmeyi düşünmektedir. 
Bu görev için başvuran dört aday arasından seçim yapılacaktır. Şirket yönetimi, adayların 
değerlendirilmesinde dört kriter belirlemiştir. Bu görev yurtdışındaki çeşitli müşterilerle 
yoğun temas gerektirdiğinden, bu görevi yapacak olan kişinin iyi bir iletişim becerisine 
sahip olması gerekmekte ve bu göreve seçilecek kişinin ayrıca yurtdışında yaşamış olması 
bir avantaj olarak görülmektedir. Benzer biçimde geçmişteki iş tecrübesinin olması da bir 
avantajdır. Ayrıca şirket 10 üzerinden değerlendireceği bir yazılı sınavla, adayların ulus-
lararası iş yazışmaları ile ilgili becerilerini ölçmekte ve adaylarla yapılan bireysel görüş-
meler sonucunda iletişim becerilerine 10 üzerinden bir puan verilmektedir. Bu pozisyona 
başvuran dört adaya ait değerlendirmeler aşağıdaki karar matrisinde verilmiştir. TOPSIS 
yöntemi yardımıyla adayların sıralamasını yapınız.

İletişim Becerisi
(0-10)

İş Tecrübesi
(yıl)

Yurtdışı 
Tecrübesi (yıl)

Yazılı Sınav
(0-10)

Ağırlıklar
Adaylar

0.1 0.2 0.4 0.3

Aykut 6 10 7 9

Barış 9 8 8 7

Gamze 7 6 8 8

Nihan 8 9 7 8

Personel seçimi probleminin ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisi Tablo 6.8’de ve-
rilmiştir:

İletişim Becerisi
(0-10)

İş Tecrübesi
(yıl)

Yurtdışı 
Tecrübesi (yıl)

Yazılı Sınav
(0-10)

Aykut 0.0396 0.1193 0.1863 0.1681

Barış 0.0593 0.0954 0.2129 0.1307

Gamze 0.0462 0.0716 0.2129 0.1494

Nihan 0.0528 0.1074 0.1863 0.1494

Tüm kriterlerin maksimum yönlü olması istendiğinden ideal ve negatif ideal çözümler 
sırasıyla

A+=(0.0593, 0.1193, 0.2129, 0.1681),

A–=(0.0396, 0.0716, 0.1863, 0.1307) olur.
 
Alternati�erin ideal ve negatif ideal çözümlere olan uzaklıkları ile ideal çözüme olan 

göreli uzaklıkları Tablo 6.9’daki gibidir.

Tablo 6.8
Ağırlıklı Normalize 
Edilmiş Karar Matrisi
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Aykut Barış Gamze Nihan

 
S

i

+ 0.0332 0.0443 0.0529 0.0353

 
Si

– 0.0606 0.0408 0.0332 0.0425

 
Ci

* 0.6462 0.4794 0.3852 0.5463

Elde edilen sonuçlara göre (Tablo 6.9), adayların belirlenen kriterlere göre sıralaması 
Aykut, Nihan, Barış ve Gamze biçimindedir. 

Personel seçimi problemine, adayların dış görünüşlerinin değerlendirmesine ait yeni bir 
kriter eklendiğinde, sıralamanın değişip değişmediğini gösteriniz. Yeni kriterin ağırlığı ve 
bu yeni kritere göre adayların değerlendirilmeleri Tablo 6.10’ da verilmiştir.

İletişim 
Becerisi

(0-10)

İş Tecrübesi
(yıl)

Yurtdışı 
Tecrübesi 

(yıl)

Yazılı 
Sınav
(0-10)

Dış 
Görünüş 

(0-10)

 Ağırlıklar
Adaylar

0.1 0.2 0.25 0.3 0.15

Aykut 6 10 7 9 8

Barış 9 8 8 7 7

Gamze 7 6 8 8 9

Nihan 8 9 7 8 9

Tedarikçi Seçimi
Bir otomotiv firması yedek parça tedarikinde 5 farklı tedarikçi firma arasından seçim 
yapmak istemektedir. En uygun tedarikçinin seçim kararında belirlenen kriterler; ürün 
kalitesi, güvenilir olma, fiyat uygunluğu, zamanında teslimat ve finansal durum olarak 
belirlenmiştir. Firmanın satın alma müdürü, müdür yardımcısı ve firmanın muhasebe 
departmanı müdüründen oluşan ekip 5 alternatif tedarikçi firmayı kriterlere göre 1-10 
arasında puanlandırmıştır. Karar matrisi Tablo 6.11’de verilmiştir. Buna göre TOPSIS yön-
temi ile tedarikçileri sıralayınız.

Ürün 
Kalitesi

Güvenilir 
Olma

Fiyat 
Uygunluğu

Zamanında 
Teslimat

Finansal 
Durum

 Ağırlıklar
Firmalar

0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

A1 10 8 5 7 8

A2 10 7 6 7 6

A3 8 8 7 9 7

A4 7 6 7 10 5

A5 7 9 8 7 9

Tedarikçi seçimi problemine ait normalize edilmiş karar matrisi Tablo 6.12’de göste-
rilmiştir.

Tablo 6.9

 
Si

+
, Si

-
veCi

*  
değerleri

Tablo 6.10
Personel Seçimi 
Probleminin Yeni Karar 
Matrisi

Tablo 6.11
Tedarikçi Seçimi Karar 
Matrisi

2
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Ürün 
Kalitesi

Güvenilir 
Olma

Fiyat 
Uygunluğu

Zamanında 
Teslimat

Finansal 
Durum

A1 0.5256 0.4666 0.3348 0.3865 0.5010

A2 0.5256 0.4082 0.4018 0.3865 0.3757

A3 0.4205 0.4666 0.4688 0.4969 0.4384

A4 0.3679 0.3499 0.4688 0.5522 0.3131

A5 0.3679 0.5249 0.5357 0.3865 0.5636

Normalize edilmiş karar matrisi elemanlarının her bir kriterin ağırlığı ile çarpılması 
sonucu elde edilmiş ağırlıklı normalize karar matrisi Tablo 6.13’de gösterilmiştir.

Ürün 
Kalitesi

Güvenilir 
Olma

Fiyat 
Uygunluğu

Zamanında 
Teslimat

Finansal 
Durum

A1 0.1577 0.1166 0.0670 0.0580 0.0501

A2 0.1577 0.1021 0.0804 0.0580 0.0376

A3 0.1261 0.1166 0.0938 0.0745 0.0438

A4 0.1104 0.0875 0.0938 0.0828 0.0313

A5 0.1104 0.1312 0.1071 0.0580 0.0564

Her bir kriterin istenen gelişim yönü maksimum olduğuna göre ideal çözümlerin kü-
mesi alternati�erin her bir kritere göre aldığı en yüksek, negatif ideal çözümlerin kümesi 
de en düşük değerlerden oluşmaktadır.

A+ 0.1577 0.1312 0.1071 0.0828 0.0564

A– 0.1104 0.0875 0.0670 0.0580 0.0313

Alternati�erin ideal ve negatif ideal çözümlere olan uzaklıkları ile ideal çözüme olan 
göreli uzaklıkları Tablo 6.15’deki gibidir.

A1 A2 A3 A4 A5

 
S

i

+ 0.0498 0.0503 0.0402 0.0704 0.0534

 
Si

– 0.0586 0.0516 0.0474 0.0365 0.0644

 
Ci

* 0.5408 0.5063 0.5412 0.3413 0.5466

Buna göre tedarikçi seçiminde firmaların sıralaması A5>A3>A1>A2>A4  biçimindedir. 

Tedarikçi seçimi problemine, yeni bir alternatif eklendiğinde, sıralamanın değişip değiş-
mediğini gösteriniz. Yeni alternatifin kriterlere göre değerlendirilmeleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir:

A6 9 9 8 7 8

Tablo 6.12
Normalize Edilmiş 
Karar Matrisi

Tablo 6.13
Ağırlıklı Normalize 
Edilmiş Karar Matrisi

Tablo 6.14
İdeal ve Negatif İdeal 
Çözümler

Tablo 6.15
Ağırlıklı Normalize 
Edilmiş Karar Matrisi

3
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Özet

Çok Kriterli Karar Verme Problemini Tanımlamak
Birden fazla alternatifin ve bu alternati�erin birbir-
lerine göre performanslarının değerlendirilmesinde 
kullanılan birbiriyle çelişen birden fazla kriterin bu-
lunduğu bir karar problemi, çok kriterli karar verme 
problemi olarak adlandırılır. Çok kriterli bir karar 
probleminde karar verici/vericiler, alternati�er ara-
sından seçim yaparken değişik amaçları gerçekleşti-
ren, bazen de birbiriyle çelişen seçenekler arasından 
en uygun olanı bulmaya çalışırlar.

Çok Kriterli Bir Karar Verme Problemine Ait Temel 
Kavramları Tanımlamak
 Çok kriterli bir karar verme probleminin yapısını oluş-
turan temel kavramlar; alternati�er, kriterler, amaçlar, 
hede�erdir ve bir probleme ait tüm bu ifadelerin bir 
matris formunda gösterilmesiyle elde edilen tablo-
da çok kriterli bir karar probleminin karar matrisini 
oluşturur. Çok kriterli bir karar probleminde müm-
kün olan tüm alternati�er açık olarak belirtilir ve son-
lu sayıdadır. Alternati�erin kümesi A={A1, A2,...,An} 
şeklinde ifade edilir. Çok kriterli karar problemindeki 
alternati�erin performanslarını ifade eden parametre-
ler ise kriterlerdir. Karar problemindeki her alternatif 
birkaç kriter ile karakterize edilerek değerlendirilir. 
Alternati�erin sahip olduğu nesnel gerçekliği tanım-
lamaya yarayan kriterler, gerçekte var olan, ölçümü 
kolay, nesnel özellikler olabileceği gibi, kişisel yargılara 
göre bir olguya atanan özellikler de olabilir. Bir karar 
probleminde belirlenen kriterler doğrultusunda mey-
dana gelmesi istenen gelişmenin yönü ise amaçları ifa-
de eder.  Çok kriterli bir karar probleminde amaçlar, 
fayda-maliyet veya maksimum-minimum yönlüdür. 
Alternati�erin açıkça belirlenebildiği ve sonlu olduğu 
çok kriterli karar verme problemi, alternati�eri, belir-
lenen kriterleri, her alternatifin her kritere göre perfor-
manslarını ve bir niteliğin arzu edilen gelişim yönü için 
bir göstergeyi içeren bir matris formunda yazılabilir. 
Bir kriter için düşük değerler daha fazla tercih edilir ise 
kriterin yönü maliyet veya minimum, yüksek değerler 
daha fazla tercih edilir ise yönü fayda veya maksimum 
olarak belirtilir. 

TOPSIS Yöntemini Açıklamak
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Simila-
rity to Ideal Solution- İdeal Çözüme Benzerlik Yoluy-
la Tercih Sıralama Tekniği) ilk olarak Hwang ve Yoon 
(1981) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde Öklid 
uzaklığı yardımı ile tüm alternati�erin ideal ve negatif 
ideal çözümden olan uzaklıkları hesaplanarak uzlaşık 
bir çözüm bulunur. Bu yaklaşımın temelini, seçilen 
alternatifin ideal çözüme en yakın mesafede, negatif 
ideal çözüme ise en uzak mesafede olması oluşturur. 
TOPSIS yöntemi, ideal çözüme en yakın olan alterna-
tifi en iyi alternatif olarak kabul eder. TOPSIS yönte-
minde kriter değerleri ve kriter ağırlıkları sayısal de-
ğerlerdir. İdeal ya da pozitif ideal çözüm olarak ifade 
edilen çözüm, fayda kriterini maksimize eden, mali-
yet kriterini ise minimize eden çözüm, negatif çözüm 
ise maliyet kriterini maksimize eden, fayda kriterini 
minimize eden çözümdür.

TOPSIS Yönteminin Adımlarını Sıralamak
TOPSIS yöntemi 6 adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar 
aşağıdaki gibidir:

•	 Normalize	edilmiş	karar	matrisi	oluşturulur.
•	 Ağırlıklandırılmış	karar	matrisi	oluşturur.
•	 İdeal	ve	negatif	ideal	çözüm	belirlenir.
•	 Öklid	uzaklığı	yardımıyla	her	bir	alternatifin	ideal	ve	

negatif ideal çözüme olan uzaklıkları hesaplanır.
•	 İdeal	çözüme	olan	göreli	yakınlık	hesaplanır.
•	 Alternatifler	en	iyiden	en	kötüye	doğru	sıralanır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1-8. soruları aşağıdaki karar matrisine göre cevaplandırınız.
Üç kriter ve dört alternati�en oluşan bir karar probleminde 
her bir kriterin önem derecesi eşittir. 1. ve 2. kriterler fayda, 
3. kriter ise maliyet yönlüdür. Her bir alternatifin kriterlere 
göre değerlendirmeleri aşağıdaki karar matrisinde verilmiştir.

C1 C2 C3

A1 7 60 5

A2 9 60 6

A3 5 70 9

A4 4 80 3

fayda fayda maliyet

1. Normalize edilmiş karar matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 

  

R43 =

0,525  0,441  0,427

0,618  0,441  0,498

0,373  0,525  0,732

0,306  0,598  0,244

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥   

b.  

  

R43 =

0,535  0,441  0,407

0,688  0,441  0,488

0,382  0,515  0,732

0,306  0,588  0,244

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

c. 

  

R43 =

0,535  0,441  0,407

0,688  0,441  0,488

0,382  0,515  0,762

0,306  0,518  0,241

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

 

d. 

  

R43 =

0,535  0, 421  0, 407

0, 628  0, 421  0, 438

0, 382  0, 505  0, 732

0, 306  0, 588  0, 244

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

e.  

  

R43 =

0,525  0,441  0,417

0,618  0,441  0,488

0,373  0,515  0,732

0,310  0,518  0,244

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

2. İdeal çözüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. A+ = (0.688, 0.588, 0.732)
b. A+ = (0.306, 0.441, 0.244)
c. A+ = (0.229, 0.196, 0.081)
d. A+ = (0.306, 0.441, 0.732)
e. A+ = (0.229, 0.196, 0.244) 

3. Negatif ideal çözüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. A– = (0.229, 0.196, 0.244)
b.  A– = (0.306, 0.441, 0.244)
c. A– = (0.688, 0.588, 0.244) 
d. A– = (0.102, 0.147, 0.244) 
e. A– = (0.102, 0.147, 0.081) 

4. A2 alternatifinin ideal çözüme olan uzaklığı aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. 
 
S

2

+  = 0,095
b. 

 
S

2

+  = 0,194
c. 

 
S

2

+  = 0,127
d. 

 
S

2

+  = 0,089
e. 

 
S

2

+  = 0,255

5. A3 alternatifinin negatif ideal çözüme olan uzaklığı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. 
 
S

3

-  = 0,154 
b. 

 
S

3

-  = 0,151
c. 

 
S

3

-  = 0,133
d. 

 
S

3

-  = 0,170
e. 

 
S

3

-  = 0,035

6. A1 alternatifinin ideal çözüme olan göreli yakınlığı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. 
 
C

1

*  = 0,572
b. 

 
C

1

*  = 0,154
c. 

 
C

1

*  = 0,614
d. 

 
C

1

*  = 0,598
e. 

 
C

1

*  = 0,510 

7. A4 alternatifinin ideal çözüme olan göreli yakınlığı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. 
 
C

4

*  = 0,572
b. 

 
C

4

*  = 0,154 
c. 

 
C

4

*  = 0,614 
d. 

 
C

4

*  = 0,598 
e. 

 
C

4

*  = 0,510 

8. Alternati�erin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. A2 > A4 > A3 > A1 
b. A2 > A3 > A4 > A1 
c. A2 > A4 > A1 > A3 
d. A2 > A1 > A3 > A4 
e. A2 > A1 > A4 > A3 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9-10. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.
6 tane altenatifin bulunduğu bir problemde TOPSIS yöntemi 
ile hesaplanan alternati�erin ideal ve negatif ideal çözüme 
olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

 
S

i

+
0.0498 0.0503 0.0378 0.0674 0.0494 0.0393

 
S

i

-
0.0552 0.0477 0.0484 0.0393 0.0645 0.0507

9. Buna göre en iyi alternatif aşağıdakilerden hangisidir?
a. A3 
b. A4 
c. A5
d. A6 
e. A2 

10. Baştan 3. Sıradaki alternatif aşağıdakilerden hangisidir? 
a. A2 
b. A3 
c. A4 
d. A5 
e. A6 

1. b Yanıtınız yanlış ise “Normalize Karar Matrisinin 
Oluşturulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin 
Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin 
Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Ayırım Ölçülerinin Bulunması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Ayırım Ölçülerinin Bulunması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “İdeal Çözüme Olan Göreli Ya-
kınlığın Hesaplanması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “İdeal Çözüme Olan Göreli Ya-
kınlığın Hesaplanması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Alternati�erin Sıralanması” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise “Alternati�erin Sıralanması” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Doğru yanıt için her bir alternatifin ideal çözüme 
olan göreli yakınlığı hesaplanarak en büyükten en 
küçüğe doğru bir sıralama yapılmalıdır.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Dizüstü bilgisayar seçiminde, normalize edilmiş karar matrisi aşağıdaki gibidir:

C1 C2 C3 C4

A1 0.3342 0.2963 0.4777 0.4281

A2 0.4325 0.2963 0.2368 0.4507

A3 0.3538 0.6069 0.4378 0.3898

A4 0.5426 0.6069 0.4498 0.5183

A5 0.5308 0.2963 0.5672 0.4394

Her bir kriterin ağırlığı eşit, (w1, w2, w3, w4)=(0.25, 0.25, 0.25, 0.25), olduğuna göre ağırlıklı normalize karar matrisi aşağıdaki 
gibidir:

C1 C2 C3 C4

A1 0.0835 0.0741 0.1194 0.1070

A2 0.1081 0.0741 0.0592 0.1127

A3 0.0885 0.1517 0.1095 0.0975

A4 0.1356 0.1517 0.1124 0.1296

A5 0.1327 0.0741 0.1418 0.1098

İdeal ve negatif ideal çözümler ve olarak bulunur. Böylece ayırım ölçüleri ile ideal çözüme göre olan göreli uzaklıklar aşağıdaki 
tablodaki gibi elde edilir:

A1 A2 A3 A4 A5

 
S

i

+
0.1116 0.0838 0.0689 0.0622 0.1141

 
S

i

-
0.0318 0.0878 0.0902 0.0980 0.0530

 
C

i

*
0.2215 0.5118 0.5667 0.6118 0.3170

Her bir kriterin eşit ağırlığa sahip olması sonucunda alternati�erin yeni sıralaması A4>A3>A2>A5>A1 olur. Kriter ağırlıkları-
nın eşit olmadığı durumda sıralama A3>A4>A5>A2>A1  biçimindeydi. 

Sıra Sizde 2
Yeni kriterin ağırlığı ve bu yeni kritere göre adayların değerlendirilmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İletişim Becerisi
(0-10)

İş Tecrübesi
(yıl)

Yurtdışı Tecrübesi 
(yıl)

Yazılı Sınav
(0-10)

Dış Görünüş 
(0-10)

 Ağırlıklar
Adaylar 0.1 0.2 0.25 0.3 0.15

Aykut 6 10 7 9 8

Barış 9 8 8 7 7

Gamze 7 6 8 8 9

Nihan 8 9 7 8 9
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Yeni karar matrisinin ağırlıklı normalize karar matrisi 

İletişim Becerisi
(0-10)

İş Tecrübesi
(yıl)

Yurtdışı Tecrübesi 
(yıl)

Yazılı Sınav
(0-10)

Dış Görünüş 
(0-10)

Aykut 0.0396 0.1193 0.1164 0.1681 0.0724

Barış 0.0593 0.0954 0.1330 0.1307 0.0633

Gamze 0.0462 0.0716 0.1330 0.1494 0.0814

Nihan 0.0528 0.1074 0.1164 0.1494 0.0814

biçiminde bulunduktan sonra, ideal ve negatif ideal çözümler sırasıyla 

A+=(0.0593, 0.1193, 0.1330, 0.1681, 0.0814),

A–=(0.0396, 0.0716, 0.1164, 0.1307, 0.0633) olarak elde edilir. Alternati�erin ideal ve negatif ideal çözümlere olan uzaklıkları 
ile ideal çözüme göre hesaplanan yakınlıkları aşağıdaki gibidir:

Aykut Barış Gamze Nihan

 
S

i

+
0.0274 0.0479 0.0529 0.0285

 
S

i

-
0.0613 0.0352 0.0316 0.0462

 
C

i

*
0.6914 0.4235 0.3739 0.6187

Probleme yeni bir kriter eklenmesiyle sıralamada bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Sıra Sizde 3
Yeni alternati�erin kriterlere göre değerlendirilmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tedarikçi Seçimi Yeni Karar Matrisi

Ürün Kalitesi Güvenilir Olma Fiyat Uygunluğu Zamanında 
Teslimat Finansal Durum

Ağırlıklar 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

A1 10 8 5 7 8

A2 10 7 6 7 6

A3 8 8 7 9 7

A4 7 6 7 10 5

A5 7 9 8 7 9

A6 9 9 8 7 8

Tedarikçi seçimi problemine ait yeni karar matrisinin normalize ve ağırlıklı normalize karar matrisleri sırasıyla aşağıda veril-
miştir:

Normalize Karar Matrisi

Ürün Kalitesi Güvenilir Olma Fiyat Uygunluğu Zamanında 
Teslimat Finansal Durum

A1 0.4751 0.4666 0.3348 0.3865 0.5010

A2 0.4751 0.4082 0.4018 0.3865 0.3757

A3 0.3801 0.4666 0.4688 0.4969 0.4384

A4 0.3326 0.3499 0.4688 0.5522 0.3131

A5 0.3326 0.5249 0.5357 0.3865 0.5636

A6 0.4276 0.4648 0.4722 0.3605 0.4479
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Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi

Ürün Kalitesi Güvenilir Olma Fiyat Uygunluğu Zamanında 
Teslimat Finansal Durum

A1 0.1425 0.1166 0.0670 0.0580 0.0501

A2 0.1425 0.1021 0.0804 0.0580 0.0376

A3 0.1140 0.1166 0.0938 0.0745 0.0438

A4 0.0998 0.0875 0.0938 0.0828 0.0313

A5 0.0998 0.1312 0.1071 0.0580 0.0564

A6 0.1283 0.1162 0.0944 0.0541 0.0448

İdeal ve negatif ideal çözümler sırasıyla

A+=(0.1425, 0.1312, 0.1071, 0.0828, 0.0564),

A–=(0.0998, 0.0875, 0.0670, 0.0541, 0.0313) olduğuna göre, alternati�erin ideal ve negatif ideal çözüme olan uzaklıkları ile 
ideal çözüme olan göreli uzaklık değerleri aşağıdaki gibi bulunur:

A1 A2 A3 A4 A5 A6

 
S

i

+
0.0498 0.0503 0.0378 0.0674 0.0494 0.0393

 
S

i

-
0.0552 0.0477 0.0484 0.0393 0.0645 0.0507

 
C

i

*
0.5257 0.4863 0.5616 0.3680 0.5664 0.5631

Probleme yeni bir alternatif eklenmesi sonucunda yeni sıralama A5>A6>A3>A1>A2>A4 olur. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
ELECTRE yönteminin özelliklerini sıralayabilecek,
ELECTRE yönteminin hangi kararlarda kullanıldığını açıklayabilecek,
ELECTRE yöntemlerini tanımlayabilecek,
ELECTRE yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını özetleyebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 ELECTRE	I
•	 Çekirdek	Küme
•	 Uyum	ve	Uyumsuzluk	Seti
•	 Uyum	Matrisi	

•	 Uyumsuzluk	Matrisi
•	 Toplam	Üstünlük	Matrisi
•	 Net	Uyum	İndeksi
•	 Net	Uyumsuzluk	İndeksi

İçindekiler






İşletmelerde Karar Verme 
Teknikleri ELECTRE

•	 GİRİŞ
•	 ELECTRE	YÖNTEMİNİN	ÖZELLİKLERİ	VE	
TEMEL	KAVRAMLAR

•	 ELECTRE	I	YÖNTEMİNİN	ADIMLARI

İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ



GİRİŞ
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE (ELimination Et Choix Tra-
dusiant la REalité – Eleme ve Gerçeği İfade Eden Seçim) yöntemi, alternati�erin perfor-
manslarına göre birbirleriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanmaktadır. Bu 
yöntem karar vericilere, çok sayıda nicel ve nitel kriteri karar verme sürecine dahil etme, 
kriterleri amaçları doğrultusunda ağırlıklandırma ve ağırlıklarını toplayarak alternati�er 
arasından en uygun olanı seçebilme imkânı sunar. Bu yöntem finans, yönetim, askeri, in-
şaat, sağlık, kamu, ihale, eğitim, çevre yönetimi, su yönetimi ve ulaşım gibi birçok uygula-
ma alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. ELECTRE yöntemi, 
karşılaşılan problemler ve farklılaşan problem türleriyle birlikte halen gelişmekte olan bir 
yöntemdir.

ELECTRE yöntemi, problemin türüne göre seçim, sıralama ve sını�ama olmak üzere 
üç başlıktan oluşur. Seçim probleminde kullanılan yöntemler ELECTRE I, ELECTRE Iv 
ve ELECTRE Is yöntemleridir. Sıralama problemlerinde ise ELECTRE II, ELECTRE III ve 
ELECTRE IV yöntemleri kullanılmaktadır. Sını�ama problemlerinde kullanılan ELECT-
RE yöntemi ELECTRE TRI olarak adlandırılır.

Bu ünitede, seçim problemlerinde kullanılan ve ELECTRE yöntemlerinden ilki olan 
ELECTRE I anlatılacaktır. 

ELECTRE YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
ELECTRE yöntemi, çok kriterli karar verme problemleri içinde, alternati�erin perfor-
manslarına göre karşılıklı ikili kıyaslamalarına dayanan üst derecelendirme (outranking) 
yöntemleri sınıfında yer almaktadır. Türkçe’de “Uyum-Uyumsuzluk Yöntemi” olarak bili-
nen ELECTRE yönteminde, bir alternatif diğer tüm alternati�erle kıyaslanmaktadır. Yapı-
lan kıyaslama sonucunda bütün alternati�er özelliklerine göre birbirleri ile göreceli olarak 
en iyiden en kötüye doğru sıralanır. Yöntemde, TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir 
durum yoktur ve mevcut kriterlere göre alternati�er sıralanarak etkinlik durumları birbir-
leri ile kıyaslanarak ortaya konmaktadır. Böylece alternati�erin birbirlerine göre sağlamış 
oldukları üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir. Böylece karar verici ELECTRE yön-
teminin aşamaları sonucunda en uygun alternatife ulaşabilmektedir. 

ELECTRE Yönteminin Temel Kavramları
ELECTRE yönteminde, m tane alternatifin oluşturduğu bir A kümesi ve n tane kritere 
göre alternati�erin değerlendirmesinin yer aldığı bir F kümesi tanımlanmaktadır. Ka-

ELECTRE

ELECTRE yöntemi, alternati�erin 
tercih sıralamasına göre birbirleri 
ile kıyaslanarak seçim yapılması 
temeline dayanan bir yöntemdir. 
Yöntemin, aralarında çok küçük 
farklar barındıran Iv, Is, I, II, III, 
IV ve TRI olarak adlandırılan yedi 
versiyonu bulunmaktadır.
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rar tablosunda, i. alternatifin j. kritere göre değerlendirilmesi gj(ai) ile gösterilmektedir.  
ELECTRE yönteminde oluşturulan karar tablosu Tablo 7.1’de verilmiştir. Tablodaki C1, 
C2, Cn gösterimleri kriter adlarına ilişkindir.

Kriterler(F)

Alternatifler(A) C1 C2
 Cn

A1 g1(a1)		 g2(a1)	
 gn(a1)	

A2 g1(a2)	 g2(a2)	
 gn(a2)	

    

Am g1(am)	 g2(am)	
 gn(am)	

ELECTRE Yönteminde Tercihlerin Modellenmesi
ELECTRE yönteminin temel yaklaşımı, her bir kriter için ayrı ayrı alternati�er arasındaki 
ikili karşılaştırmaları kullanmasıdır. Ai ve Aj gibi iki kriterin birbirine göre tercih edilebi-
lirliliğinin üstünlük ilişkisi Ai →Aj şeklinde gösterilir ve Ai alternatifi Aj alternatifine göre 
daha üstündür veya tercih edilebilir diye ifade edilir. Eğer i. alternatifin j. alternatife göre 
niceliksel baskınlığı yoksa karar vericinin Ai ve Aj alternati�eri arasında kayıtsız kaldığı 
ve birini diğerine göre daha fazla tercih etmediği söylenir. Bu durumda karar vericinin Ai 
veya Aj alternati�erinden birini daha üstün kabul etme riskini alabilmesi gerekmektedir. 
Örneğin Ai veya Aj alternati�erinden, Ai bir veya daha fazla kriterde üstün ve kalan diğer 
kriterlerde Aj eşit ise, bu durumda Ai baskın olarak adlandırılır (Triantaphyllou, 2000, 13). 

Alternati�erin oluşturduğu A kümesindeki her A1, A2dA için gj(a1)	≥	gj(a2)	oluyorsa, 
“A1 alternatifi en az A2 alternatifi kadar iyidir” şeklinde ifade edilir. ELECTRE yöntemle-
rinde tercihler, “en az onun kadar iyi” anlamına gelen ikili üstünlük ilişkisini ifade eden S 
kullanılarak modellenir. a ve b gibi herhangi iki alternatif arasındaki üstünlük ilişkisi aSb 
ile gösterilir ve bu ifade gj(a)	≥	gj(b) olduğu anlamına gelmektedir. a ve b alternati�erinin 
karşılaştırılmasında ortaya çıkabilecek muhtemel durumlar aşağıdaki gibidir (Figueira, 
Mousseau ve Roy, 2005, 137):

•	 aPb durumu: aSb ve bSa değil ise, a alternatifi güçlü bir şekilde b’ ye tercih edil-
mektedir.

•	 bPa durumu: bSa ve aSb değil ise, b alternatifi güçlü bir şekilde a’ ya tercih edil-
mektedir.

•	 aIb durumu: aSb ve bSa ise, a ile b farklı değildir.
•	 aRb durumu: aSb değil ve bSa değil ise, a ile b karşılaştırılamaz.
ELCTRE yönteminde alternati�er arasındaki üstünlük ilişkisi uyum ve uyumsuzluk 

kavramlarına dayanmaktadır. Bu kavramlara ait bilgiler “ELECTRE I Yönteminin Adım-
ları” başlıklı kesimde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Çekirdek Diyagramının Oluşturulması
Alternati�erin ikili karşılaştırmaları sonucunda, karşılaştırıldığı diğer alternati�ere üs-
tünlük sağlayan alternati�erin oluşturduğu kümeye Çekirdek (K) Küme denir. Alternatif-
ler arasında gerçekleştirilen ikili karşılaştırmalar Çekirdek Diyagramı olarak adlandırılan 
bir grafik yardımıyla gösterilir. Çekirdek diyagramı, ELECTRE yöntemlerinin çözümün-
de, alternati�er arasındaki sıralama ilişkisini görmek, çözüm sürecini kolaylaştırmak ve 
en iyi alternati�eri belirlemek amacıyla kullanılır. Sekiz alternatifin ikili karşılaştırılması 
sonucunda oluşturulan bir çekirdek diyagramı Şekil 7.1’de gösterilmiştir.

Tablo 7.1
Karar Tablosu

Çekirdek diyagramı, ELECTRE 
yöntemlerinin çözümünde, 
alternati�er arasındaki sıralama 
ilişkisini görmek, çözüm 
sürecini kolaylaştırmak ve en iyi 
alternati�eri belirlemek amacıyla 
kullanılır. 
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ELECTRE yönteminde, alternati�erin oluştur-
duğu kümenin bir alt kümesi olan çekirdek (K) 
kümenin belirlenmesi ile altermati�er indirgenir.  
Çekirdek (K) kümenin belirlenmesi şu şekilde olur:

•	 Çekirdek	kümedeki	hiçbir	alternatif	diğeri-
ne baskın değildir.

•	 Çekirdek	 küme	 dışındaki	 alternatifler	 çe-
kirdek kümede yer alan en az bir alternatif 
tarafından baskındır.

Şekil 7.1’de verilen çekirdek diyagramına göre 
çekirdek küme A2, A4 ve A5 alternati�erinden 
oluşmaktadır. Ancak, bu üç alternati�en hangisinin en iyi olduğu diyagrama bakılarak 
belirlenemez. 

Aşağıda verilen diyagrama göre Çekirdek(K) kümesini belirleyiniz.

A6
A8 A4

A7
A2

A1
A5

A3

ELECTRE Yöntemlerinin Kullanıldığı Karar Problemleri
ELECTRE yöntemi iki kriterden daha fazla ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan 
karar problemlerinin çözümü için uygundur. ELECTRE yöntemi aşağıdaki durumların en 
az birini sağlayan karar problemlerinde kullanılır (Ishizaka ve Nemery, 2013, 181):

•	 Kriterlerin	performansları	süre,	ağırlık,	fiyat,	renk	vb.	gibi	farklı	birimlerde	ifade	
edildiğinde ve karar vericinin bu farklı birimleri zor ve karmaşık olan ortak bir 
ölçekte tanımlamaktan kaçındığı durumlarda,

•	 Küçük	farklılıkların	önemsiz	olmakla	birlikte,	küçük	farkların	toplamı	belirleyici	
olduğu ilgisizlik ve tercih eşik değerinin kullanımına gerek olduğu durumlarda,

•	 Farklılıkların	karşılaştırılmasının	zor	olduğu	aralık	ölçeklerinde	veya	alternatifle-
rin belirli bir ölçekte sıralamasının yapıldığı durumlarda.

ELECTRE Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları
ELECTRE yöntemlerinin çok kriterli karar problemlerinin çözümünde sağladığı avantaj-
lar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Yöntem,	bir	problemde	nitel	ve	nicel	verilerin	aynı	anda	değerlendirilmesine	ola-
nak vermektedir.

•	 Yöntemde,	üstün	olmayan	alternatiflerin	yer	aldığı	alt	küme	de	oluşturulabilir.
•	 Diğer	çok	kriterli	yöntemlere	göre	daha	az	bilgiye	gereksinim	duymaktadır.
•	 Probleme	ait	verilerin	kalitesi	ve	güvenilirliği	arttıkça,	alternatiflerin	sıralaması	ve	

seçimi daha gerçekçi olmaktadır.
Yukarıda verilen avantajlarının yanı sıra yöntemin bazı dezavantajları da vardır. Bun-

lar aşağıdaki gibi verilebilir:

Şekil 7.1

Çekirdek Diyagramı
A6

A4

A3 A1

A5 A2

A7

A8

1
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•	 Uyum	 ve	 uyumsuzluk	matrisleri	 yardımıyla	 alternatiflerin	 ikili	 karşılaştırmaları	
yapıldığından, alternatif ve kriter sayısı arttıkça yapılan karşılaştırmalar karmaşık-
laşmakta ve karşılaştırmalar zaman alıcı olabilmektedir.

•	 Yöntem	sadece	lider	alternatifleri	üretir,	bazen	tercih	edilen	alternatifleri	belirle-
mede yetersiz kalır. 

•	 Yöntem	temel	olarak,	az	elverişli	olan	alternatifleri	eleyerek	çözüm	sağladığından,	az	
sayıda kriter ancak alternatif sayısının çok olduğu karar problemleri için uygundur. 

ELECTRE yöntemleri karar probleminin türüne göre seçim, sıralama ve sını�andırma 
alt başlıklarına göre değerlendirilmektedir. 

Karar	Problemi Yöntem

Seçim	problemi

ELECTRE	I

ELECTRE	Iv

ELECTRE	Is

Sıralama	problemi

ELECTRE	II

ELECTRE	III

ELECTRE	IV

Sınıflandırma	problemi ELECTRE	TRI

Seçim Problemi
Genellikle ELECTRE yöntemi dendiği zaman ELECTRE I yönteminin kastedildiği anla-
şılmaktadır. ELECTRE I yönteminde, karar matrisi ve normalizasyon matrisi oluşturula-
rak,	uyum	(C)	ve	uyumsuzluk	(D)	matrisleri	meydana	getirilir.	Bunlardan	faydalanarak	
ikili karşılaştırmalar yardımıyla toplam üstünlük matrisi belirlenir. Bu matrisin sonucun-
da alternati�er sıralanır. ELECTRE I yöntemi ile seçim yapılabileceği gibi toplam üstün-
lük matrisi veya uyum/uyumsuzluk indeksleri yardımıyla alternati�erin sıralamasını da 
yapmak mümkündür.

ELECTRE I yönteminin türevleri olan ELECTRE Iv ve ELECTRE Is, seçim proble-
mine çözüm bulabilmek için geliştirilmiştir.  ELECTRE Iv yöntemi veto eşiği kavramını 
göz önüne almaktadır. Eğer bir alternatif başka bir alternatife göre, tek bir kriter üzerinde 
kötü performans sergiliyor ise, diğer kriterlerin performansına bakılmaksızın alternatif 
daha üstün olarak kabul edilir. ELECTRE Iv yönteminin bir ileri metodu olan ELECTRE 
Is yöntemi ise verilerin eksik ve mükemmel olmadığı durumların ele alınmasına izin ver-
mektedir. 

Sıralama Problemi
Alternati�erin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde ELECTRE II, 
ELECTRE III ve ELECTRE IV yöntemleri kullanılmaktadır. ELECTRE II ve III yöntem-
leri, kriterlerin göreceli önemini ölçmenin istenildiği ve mümkün olduğu durumlarda, 
ELECTRE IV yöntemi ise bu ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. ELECT-
RE II yöntemi tüm alternati�erin iyiden kötüye doğru sıralanmasını sağlar. Alternati�erin 
bu şekilde sıralanabilmesi için, direkt sıralama, ters sıralama ve son sıralama olmak üzere 
toplam üç sıralama yapılır. Alternati�erin sıralamasını yaparken ELECTRE III yöntemi, 
ELECTRE II yöntemi ile benzer işlemleri gerçekleştirir. ELECTRE II yöntemi ile sıralama 
işlemi yapılırken, alternati�erin kriter değerlendirmeleri arasındaki farkın büyük veya kü-
çük olması yeterli iken, ELECTRE III yönteminde ise herhangi iki alternatifin bir kritere 
göre değerlendirmeleri arasındaki farkın büyüklüğüne göre tercih edilebilirlik düzeyinin 

Tablo 7.2
Karar Problemi Türüne 
Göre ELECTRE 
Yöntemleri

Kaynak: Ishizaka ve 
Nemery (2013, 181).
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belirlenmesi gerekmektedir. ELECTRE III yöntemi her bir kriter ile ilişkili olarak tercih, 
farksızlık ve veto olmak üzere üç tip eşik değeri kullanır. 

ELECTRE IV yöntemi ise, ELECTRE III yöntemini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. 
ELECTRE III ve IV arasındaki temel fark, ELECTRE IV yönteminin uygulamada ölçme-
nin zor olduğu kriter ağırlıklarının hesaplanmasına gereksinim duymamasıdır. Bu yön-
temde hiçbir kriter karar verme işlemi üzerinde baskınlık kuramamaktadır. 

Sını�andırma Problemi
Sını�andırma problemlerinde ELECTRE ailesinden ELECTRE TRI yöntemi kullanılmak-
tadır. Bu yöntem, alternati�erin daha önceden tanımlanmış gruplar içerisindeki sını�an-
dırılmasını sağlar. Seçim ve sıralama yapan diğer ELECTRE yöntemlerinden farklı olan 
ELECTRE TRI yöntemi, bulanık bir sıralama oluşturur ve karar vermede bu sıralamayı 
kullanır.  

ELECTRE I YÖNTEMİNİN ADIMLARI
ELECTRE I yöntemi alternati�erin seçimi söz konusu olduğunda kullanılan bir yöntem-
dir. Seçim problemlerindeki amaç, karar vericilere tek bir hareketle alternati�eri seçme 
kolaylığı sağlayacak biçimde mümkün olduğunca küçük bir alt kümeye indirgemede yar-
dımcı olmaktır. 

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları olan al-
ternati�er (m), sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri olan 
kriterler (n) yer alır. A matrisi karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. 
Karar matrisi aşağıdaki gibidir.

 

Aij =

a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n

. .

. .

. .

am1 am2 ... amn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Standart Karar Matrisinin (X) Oluşturulması
Standart karar matrisi, A matrisinin elemanları yardımıyla aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplanır. 

 i=1,2,...,m; j=1,2,...,n

  

xij =

aij

akj
2

k=1

m

∑

Standart hale getirilmiş (normalleştirilmiş) matris aşağıdaki gibi elde edilir.

 

Xij =

x11 x12 ... x1n

x21 x22 ... x2n

. .

. .

. .

xm1 xm2 ... xmn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (Y) Oluşturulması
Kriterlerin karar verici açısından önemleri farklı olabilir. Bu önem farklılıklarını çözüme 
yansıtabilmek için ağırlıklı standart karar matrisi (Y) hesaplanır. Bu aşamada karar verici 
öncelikle kriterlerin ağırlıklarını (wi) belirlemelidir. 

Daha	sonra	X	matrisinin	her	bir	sütunundaki	elemanlar	ilgili	wi değeri ile çarpılarak Y 
matrisi oluşturulur. Y matrisi aşağıda gösterilmiştir.

 ve 
 

wi =1

i=1

n

∑

 

 

Yij =

w1x11 w2x12 ... wnx1n

w1x21 w2x22 ... wnx2n

. .

. .

. .

w1xm1 w2xm2 ... wnxmn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

ELECTRE I yönteminin ilk iki adımı, TOPSIS yönteminin ilk iki adımı ile aynıdır.

Uyum (Ckl) ve Uyumsuzluk (Dkl) Setlerinin Belirlenmesi
Uyum setlerinin belirlenebilmesi için Y matrisinden yararlanılır. Alternati�er birbirleriyle 
kriterlere göre kıyaslanır ve setler aşağıdaki formülde gösterilen ilişki yardımıyla belirlenir.

  
Ck = j, ykj ≥ yj{ }      j=1,2,...,n

Yukarıdaki formül temel olarak satır elemanlarının birbirlerine göre büyüklüklerinin 
karşılaştırılmasına dayanır. Uyum setleri oluşturulurken k ≠ l olmalıdır. Bir uyum setin-
deki eleman sayısı ise en fazla kriter sayısı (n) kadar olabilir. 

k = 2 ve l  = 4 için uyum seti C24 ile gösterilir. Y matrisinin 2. ve 4. Satır elemanları karşılıklı 
olarak birbiriyle kıyaslanır. 5 kriterin olduğu bir problemde, uyum seti en fazla 5 elemanlı 
olur.

ELECTRE yönteminde her uyum setine (Ckl)	karşılık	bir	uyumsuzluk	seti	(Dkl) bu-
lunmaktadır. Uyumsuzluk setinin elemanları, ilgili uyum setine ait olmayan j değerlerin-
den oluşmaktadır:

  
Dk = j, ykj < yj{ }

Uyum ve uyumsuzluk setlerinde önemli bir husus, kriterlerin maliyet veya fayda yön-
lü olmasıdır. Maliyet kriteri olması durumunda uyum seti formülünün tersi alınmalıdır.

Uyum (C) ve Uyumsuzluk (D) Matrislerinin Oluşturulması
Uyum matrisinin (C) oluşturulması için uyum setlerinden yararlanılır. C matrisi (mxm) 
boyutludur. C matrisinin elemanları aşağıdaki formülde gösterilen ilişki yardımıyla he-
saplanır.

  

ck = wj

j∈Ck

∑      j=1,2,...,n
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C =

− c12  c1m

c21 −  c2m

   

cm1 cm2  −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Uyumsuzluk	matrisinin	(D)	elemanları	ise	aşağıdaki	formül	yardımıyla	hesaplanır:

  

dk =

max ykj − yj

j∈Dkl

max ykj − yj

j

C	matrisi	gibi	D	matrisi	de		(mxm)	boyutludur.	D	matrisi	aşağıda	gösterilmiştir:

  

D =

− d12  d1m

d21 −  d2m

   

dm1 dm2  −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Uyum Üstünlük (F) ve Uyumsuzluk Üstünlük (G) Matrislerinin 
Oluşturulması
Uyum üstünlük matrisi (F) (mxm) boyutludur ve matrisin elemanları uyum eşik değeri-
nin (c) uyum matrisinin elemanlarıyla (ckl) karşılaştırılmasından elde edilir. Uyum eşik 
değeri (c) ise aşağıdaki formül yardımıyla elde edilir:

  

c=
1

m(m−1)
ck

=1

m

∑
k=1

m

∑  ,   k ≠ l

Formüldeki	m	 alternatif	 sayısını	 göstermektedir.	 Daha	 açık	 bir	 anlatımla	 c değeri, 

 

1

m(m−1)
 ile C matrisini oluşturan elemanların toplamının çarpımına eşittir.

Uyum üstünlük (F) matrisinin elemanları (Fkl), aşağıdaki gibi belirlenmektedir:

  
ck ≥ c  & fkl = 1,

  
ck < c  & fkl = 0.

F matrisi aşağıda gösterilmiştir.

  

F =

− f12  f1m

f21 −  f2m

   

fm1 fm2  −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
m×m

Uyumsuzluk üstünlük matrisi (G) de (mxm) boyutludur ve F matrisine benzer şekilde 
oluşturulur. Uyumsuzluk eşik değeri (d) aşağıdaki formül yardımıyla elde edilir:

  

d =
1

m(m−1)
dk

l=1

m

∑
k=1

m

∑
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Diğer	bir	ifadeyle	d değeri, 
 

1

m(m−1)
	ile	D	matrisini	oluşturan	elemanların	toplamı-

nın çarpımına eşittir.
G matrisinin elemanları (gkl) da, ya 1 ya da 0 değerini alır. G matrisinin köşegeni aynı 

karar noktalarını gösterdiğinden değer içermez. 
Eğer 

  
dk ≥ d  & gkl = 1,

  
dk < d  & gkl = 0

olur.

Toplam Üstünlük Matrisinin (E) Oluşturulması 
Toplam Üstünlük Matrisinin (E) elemanları ekl, fkl ve gkl elemanlarının karşılıklı çarpımı-
na	eşittir.	Burada,	E	matrisi	C	ve	D	matrislerine	bağlı	olarak	(mxm)	boyutludur	ve	yine	1	
veya 0 değerlerinden oluşur. 

Uygunluğu Az Olan Alternati�erin Elenmesi
E, toplam üstünlük matrisine bakılarak alternati�erin tercih sırası oluşturulabilir. Örne-
ğin E matrisi aşağıdaki gibi hesaplanmışsa,

 

E =

− 0 0

1 − 0

1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

e21=1, e31=1 ve e23=1 değerlerini almaktadır. Bu ise 2. alternatifin 1. alternatife, 3. al-
ternatifin 2. alternatife ve 3. Alternatifin de 1. alternatife mutlak üstünlüğünü gösterir. Bu 
durumda alternati�er Ai(i=1,2,...,m) sembolüyle ifade edilirse, alternati�erin önem sırası 
A3, A2 ve A1 biçiminde oluşacaktır.

Üstünlüklerin net olarak anlaşılmadığı durumlarda ise, net uyumluluk ve net uyum-
suzluk indekslerinin hesaplanması gerekmektedir. Net uyumluluk indeksi,

  

ck = ck − ck , ≠ k

l=1

m

∑
l=1

m

∑

ve net uyumsuzluk indeksi ise

  

dk = dk − dk , ≠ k

l=1

m

∑
l=1

m

∑

formülü ile bulunur. Hesaplanan bu değerlerden ck < 0 ve/veya dk > 0 değerini alan se-
çenek elenmelidir. ck değerleri büyükten küçüğe ve dk değerleri küçükten büyüğe doğru 
sıralanarak nihai sıralama elde edilir. ck değeri ne kadar büyükse ve dk değeri de ne kadar 
küçükse, o seçeneğin tercih edilebilirliği artmaktadır.

Net uyumluluk ve net uyumsuzluk indekslerinin hangi durumlarda kullanıldığını açıklayınız.

Üç alternatif ve dört kriterden oluşan çok kriterli bir karar probleminde, karar verici karar 
matrisini aşağıdaki gibi oluşturmuş ve kriterlerin ağırlıklarını w=(0.20,0.10,0.40,0.30) ola-
rak belirlemiştir.

2

ÖRNEK 1
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A=

60 25 30 40

45 30 40 15

30 50 20 60

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
3x4

Alternati�erin sıralamasını ELECTRE I yöntemine göre oluşturalım. 
Yöntemin 1. adımında, karar matrisi normalleştirilir. Buna göre standart karar matrisi 

 

X =

0.7428 0.3941 0.5571 0.5431

0.5571 0.4729 0.7428 0.2037

0.3714 0.7881 0.3714 0.8146

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
3x4

biçiminde elde edilir. 
2.	adımda	Ağırlıklı	Standart	Karar	Matrisi	(Y)	oluşturulur.	Bunun	için	X	matrisinin	

sütunlarındaki değerler ilgili kriterlerin ağırlıkları ile çarpılarak Y matrisinin sütunları 
hesaplanır. Örneğin Y matrisinin 1. sütun değerleri,

 
y11 = w1 ⋅ x11 = 0, 20 ⋅0, 7428= 0,1486

 
y21 = w1 ⋅ x21 = 0, 20 ⋅0, 5571= 0,1114

 
y31 = w1 ⋅ x31 = 0, 20 ⋅0, 3417= 0, 0743

olarak elde edilir. Benzer biçimde diğer yij değerleri hesaplanarak Y matrisi aşağıdaki gibi 
tamamlanır:

 

Y =

0.1486 0.0394 0.2228 0.1629

0.1114 0.0473 0.2971 0.0611

0.0743 0.0788 0.1486 0.2444

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
3x4

3. adımda, uyum (Ckl)	ve	uyumsuzluk	(Dkl) setlerinin belirlenecektir. Uyum seti C12 
aşağıdaki biçimde belirlenir:

y11 = 0,1486 > y21 = 0,1114 olduğundan j=1, C12 uyum setinin bir elemanıdır.
y12 = 0,0394 < y22 = 0,0473 olduğundan j=2, C12 uyum setinin bir elemanı değildir.
y13 = 0,2228 < y23 = 0,2971 olduğundan j=3, C12 uyum setinin bir elemanı değildir.
y12 = 0,1629 > y24 = 0,0611 olduğundan j=4, C12 uyum setinin bir elemanıdır.
Böylece C12 uyum seti, C12{1,4}	ve	D12	uyumsuzluk	seti	D12{2,3} biçiminde oluşur. 

Probleme ait tüm uyum ve uyumsuzluk setleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

k	=	1,	l	=	2 C12{1,4} D12{2,3}

k	=	1,	l	=	3 C13{1,3} D13{2,4}

k	=	2,	l	=	1 C21{2,3} D21{1,4}

k	=	2,	l	=	3 C23{1,3} D23{2,4}

k	=	3,	l	=	1 C31{2,4} D31{1,3}

k	=	3,	l	=	2 C32{2,4} D32{1,3}

4. adımda, uyum ve uyumsuzluk setleri dikkate alınarak uyum (C) ve uyumsuzluk 
(D)	matrisleri	oluşturulur.	Uyum	matrisinin	c12 elemanı, c12 = w1 + w4 = 0.20 + 0.30 = 

Tablo 7.3
Uyum ve Uyumsuzluk 
Setleri
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0.50 ve c13 =	0.20	+	0.40	+	0.60	olarak	elde	edilir.	Diğer	elemanlarının	da	benzer	biçimde	
hesaplanmasıyla uyum matrisi

 

C =

− 0.50 0.60

0.50 − 0.60

0.40 0.40 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

olarak	 bulunur.	D	 uyumsuzluk	matrisi	 ise	Dkl uyumsuzluk setleri göz önüne alınarak 
oluşturulur.	D	matrisinin	d12	elemanı	bulunurken	D12 = {2,3} uyumsuzluk seti göz önüne 
alınır. 

 

dkl =

max ykj − ylj

j∈Dkl

max ykj − ylj

j

 formülü yardımıyla  elemanının değerinin bulunuşuna ait he-

saplamalar aşağıdaki gibidir. 
Formülün pay kısmı için,

 

j = 2⇒ y12 − y22 = 0.0394−0.0473 = 0.0079

j = 2⇒ y12 − y22 = 0.0394−0.0473 = 0.0079

olarak bulunur. 
Formülün payda kısmına ait hesaplamalar

 

j =1⇒ y11− y21 = 0.1486−0.1114 = 0.0372

j = 2⇒ y12 − y22 = 0.0394−0.0473 = 0.0079

j = 3⇒ y13− y23 = 0.2228−0.2971 = 0.0743

j = 4⇒ y14 − y24 = 0.1629−0.0611 = 0.1018

biçiminde yapılır. Pay ve payda kısmına ait hesaplamalar yardımıyla

 

d12 =
max 0.0079;0.0743{ }

max 0.0372;0.0079;0.0743;0.1018{ }
=
0.0743

0.1018
= 0.73

değeri elde edilir. 

(D) Uyumsuzluk matrisinin diğer elemanlarını hesaplayınız.

Benzer biçimde tüm dkl	değerlerinin	hesaplanmasıyla,	D	uyumsuzluk	matrisi	aşağı-
daki gibi oluşturulur.

 

D =

− 0.73 1

1 − 1

0.91 0.81 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

6. adımda uyum üstünlük (F) ve uyumsuzluk üstünlük (G) matrisleri bulunur. Uyum 
üstünlük matrisinin (F) oluşturulabilmesi için c eşik değerine ihtiyaç vardır. c eşik değeri 

 

c=
1

3(3−1)
(0, 50+ 0, 60+ 0, 50+ 0, 60+ 0.40+ 0.40)=

3

6
= 0, 5

olarak elde edilir ve F matrisine ait kıyaslamalar ise aşağıdaki gibidir:

3

Algın Okursoy

Algın Okursoy
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f12 ⇒ 0, 50≥ 0, 50⇒ f12 =1

f13⇒ 0, 60> 0, 50⇒ f13 =1

f21⇒ 0, 50≥ 0, 50⇒ f21 =1

f23⇒ 0, 60> 0, 50⇒ f23 =1

f31⇒ 0, 40< 0, 50⇒ f31 = 0

f32 ⇒ 0, 40< 0, 50⇒ f32 = 0

Böylece uyum üstünlük matrisi 

 

G =

− 0 1

1 − 1

1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

olur. Uyumsuzluk üstünlük matrisi G’nin oluşturulabilmesi için ise öncelikle uyumsuzluk 
eşik değeri ’nin bulunması gerekmektedir. Uyumsuzluk eşik değeri

 
d =

1

3(3−1)
0.73+1+1+1+ 0.91+ 0.81( ) =

5.45

6
= 0.91

olarak elde edilir ve G matrisine ait kıyaslamalar ise aşağıdaki gibidir:

 

g12 ⇒ 0, 73< 0.91⇒ g12 = 0

g13⇒1> 0, 91⇒ g13 =1

g21⇒1> 0.91⇒ g21 =1

g23⇒1> 0, 91⇒ g23 =1

g31⇒ 0, 91≥ 0, 91⇒ f31 =1

g32 ⇒ 0, 81< 0, 91⇒ g32 = 0

Böylece uyumsuzluk üstünlük matrisi 

 

G =

− 0 1

1 − 1

1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

olur. Sürecin 6. adımı olarak toplam üstünlük matrisi E ise, F ve G matrislerinin fkl ve gkl 
elemanlarının karşılıklı olarak çarpılmasıyla elde edilir. Böylece 

 

E =

− 0 1

1 − 1

0 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

olur. Sürecin son adımında toplam üstünlük matrisi E’ 
den, A2 alternatifinin A1 ve A3 alternati�erine baskın 
olduğu görülmektedir. A1 alternatifide A3 alternatifine 
baskındır. Böylece karar verici alternati�eri A2, A1 ve A3 
şeklinde sıralayacaktır. Bu örnek için Çekirdek küme tek 
bir elemandan oluşmaktadır ve K = {A2} dir. 

Şekil 7.2

A2

A1 A3

Algın Okursoy
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Beş alternatif ve beş kriterden oluşan bir karar problemi için uyum ve uyumsuzluk matrisleri 
sırasıyla,

 

C =

− 0.76 0.56 0.61 0.61

0.44 − 0.05 0.81 0.05

1 1 − 1 0.81

0.68 0.76 0.19 − 0.24

1 0.95 0.95 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 ve 

 

D =

− 0.84 1 0.73 1

1 − 1 1 1

0 0 − 0 1

1 0.05 1 − 1

0.3 0.09 0.71 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

olarak veriliyor. Buna göre alternati�erin ELECTRE I yöntemine göre sıralamasını gerçek-
leştirelim. 

Uyum eşik değeri c = 0.67 ve uyumsuzluk eşik değeri d = 0.64 olarak hesaplanmıştır. 
Böylece, uyum üstünlük matrisi ve uyumsuzluk üstünlük matrisi aşağıdaki gibi olmaktadır:

 

F =

− 1 0 0 0

0 − 0 1 0

1 1 − 1 1

1 1 0 − 0

1 1 1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 ve 

 

G =

− 1 1 1 1

1 − 1 1 1

0 0 − 0 1

1 0 1 − 1

0 0 1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Buradan toplam üstünlük matrisi ise

 

E =

− 1 0 0 0

0 − 0 1 0

0 0 − 0 1

1 0 0 − 0

0 0 1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

olur. Toplam üstünlük matrisine bakıldığında, alternati�erin üstünlükleri kesin olarak an-
laşılamamaktadır. Bu durumda net uyumluluk ve net uyumsuzluk indekslerine bakılmalı-
dır. Net uyumluluk ve uyumsuzluk indeksleri Tablo 7.4’de gösterilmiştir.

Net Uyumluluk İndeksleri Net Uyumsuzluk İndeksleri

c1	=	-0.58 d1	=	1.27

c2	=	-2.12 d2	=	3.02

c3	=	-2.06 d3	=	-2.71

c4	=	-1.55 d4	=	1.32

c5	=	2.19 d5	=	-2.9

Elde edilen değerlere göre ck	<	0 ve/veya dk > 0 değerini alan seçenek elenmelidir. ck	de-
ğerleri büyükten küçüğe ve dk değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak nihai sıralama 
elde edilir. ck değeri ne kadar büyükse ve dk değeri de ne kadar küçükse, o seçeneğin tercih 
edilebilirliği artmaktadır. Buna göre A1, A2 ve A4 değerleri elenmektedir. A3 ve A5 alter-
nati�eri en iyi alternati�er olmaktadır. Bu iki alternatif arasında en büyük ck ve en küçük 
dk değerine sahip alternatif ise A5 olduğuna göre bu alternatif en iyi alternatif olmaktadır. 

ck değerleri büyükten küçüğe ve dk değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak nihai 
sıralama A5  A3 A1 A4 A2 olarak bulunur.

Tablo 7.4
Net Uyumluluk ve Net 
Uyumsuzluk İndeksleri

ÖRNEK 2
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Özet

ELECTRE yönteminin özelliklerini sıralamak
 ELECTRE yöntemi, alternati�erin birbiriyle karşı-
laştırılması ve üstün olan seçeneğin tercih edilmesi 
temeline dayanmaktadır. Her bir kriter için alternatif-
lerin birbirleriyle ikili üstünlük kıyaslamaları yapılır. 
Böylece alternati�erin birbirine olan üstünlüğü veya 
tercih edilebilirliği incelenebilmektedir. A1 ve A2 
gibi iki kriterin birbirine göre tercih edilebilirliğinin 
üstünlük ilişkisi A1 → A2 şeklinde gösterilir ve A1 
alternatifi A2 alternatifine göre daha üstündür veya 
tercih edilir diye ifade edilmektedir. Eğer bu iki alter-
natifin birbirine göre niceliksel baskınlığı yoksa karar 
vericinin A1 ve A2 alternati�eri arasında kayıtsız kal-
dığı ve birini diğerine göre daha fazla tercih etmediği 
söylenir. Bu durumda karar vericinin A1 veya A2 al-
ternati�erinden birini daha üstün kabul etme riskini 
alabilmesi gerekmektedir. Alternati�er, eğer başka bir 
alternatif bir veya daha fazla kriterde üstün ve kalan 
diğer kriterlerde eşit iseler baskın olarak adlandırılır. 
Alternati�erin ikili karşılaştırmaları sonucunda, kar-
şılaştırıldığı diğer alternati�ere üstünlük sağlayan al-
ternati�erin oluşturduğu kümeye Çekirdek(K) Küme 
denir.

ELECTRE yönteminin hangi kararlarda kullanıldığını 
açıklamak
 ELECTRE yöntemi iki kriterden daha fazla ve aşağı-
daki koşullardan en az birini sağlayan karar problem-
lerinin çözümü için uygundur:

•	 Farklı	birimlerle	ifade	edilen	kriterlerin	ortak	bir	öl-
çekte ifade edilmesinin zor olduğu durumlarda

•	 Alternatiflerin	 belirli	 bir	 ölçekte	 sıralandığı	 durum-
larda veya alternati�ere ait farklılıkların karşılaştırıl-
masının zor olduğu problemlerde

•	 Küçük	farklılıkların	önemsiz	olmakla	birlikte,	küçük	
farkların toplamının belirleyici olduğu durumlarda

ELECTRE yöntemlerini tanımlamak
 ELECTRE ailesi seçim, sıralama ve sını�ama prob-
lemlerinin çözümünde kullanılan çok kriterli karar 
verme yöntemlerinden biridir. Seçim problemle-
rinde ELECTRE I, ELECTRE Iv ve ELECTRE Is, 
sıralama problemlerinde ELECTRE II, ELECTRE 
III ve ELECTRE IV ve sını�ama problemlerinde ise 
ELECTRE TRI yöntemi kullanılmaktadır. ELECTRE I 
yönteminin türevleri olan ELECTRE Iv ve ELECTRE 
Is, seçim problemine çözüm bulabilmek için gelişti-

rilmiştir. ELECTRE Iv yöntemi veto eşiği kavramını 
göz önüne almaktadır. Eğer bir alternatif başka bir 
alternatife göre, tek bir kriter üzerinde kötü perfor-
mans sergiliyor ise, diğer kriterlerin performansı-
na bakılmaksızın alternatif daha üstün olarak kabul 
edilir. ELECTRE Iv yönteminin bir ileri metodu olan 
ELECTRE Is yöntemi ise verilerin eksik ve mükem-
mel olmadığı durumların ele alınmasına izin vermek-
tedir. ELECTRE II ve III yöntemleri, kriterlerin göre-
celi önemini ölçmenin istenildiği ve mümkün olduğu 
durumlarda, ELECTRE IV yöntemi ise bu ölçmenin 
mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Sını�andır-
ma problemlerinde kullanılan  ELECTRE TRI yönte-
mi, alternati�erin daha önceden tanımlanmış gruplar 
içindeki sını�andırılmasını sağlar. Seçim ve sıralama 
yapan diğer ELECTRE yöntemlerinden farklı olan 
ELECTRE TRI yöntemi, bulanık bir sıralama oluştu-
rur ve karar vermede bu sıralamayı kullanır.

 ELECTRE yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını 
özetlemek
 Yöntemin avantajları; nitel ve nicel verileri karışık ola-
rak değerlendirebilmesi, diğer yöntemlere göre fazla 
bilgiye ihtiyaç duymaması ve baskın (üstün) olmayan 
alternati�erin bir alt kümesini vermesi olarak ifade 
edilebilir. Yöntemin dezavantajları ise; alternatif sayı-
sının artması durumunda ikili karşılaştırmaların kar-
maşıklaşması ve hesaplamaların zorlaşması, az elve-
rişli alternati�erin elenmesi ile çözüme ulaşıldığından 
yöntemin az kriter ve çok alternatif bulunduğu karar 
problemlerine uygun olması ve yöntemin yalnızca 
lider alternati�eri belirleyerek tercih edilecebilecek 
alternati�eri belirlemede yetersiz kalmasıdır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi seçim probleminde kullanılan 
ELECTRE yöntemlerinden biridir?

a. ELECTRE II
b. ELECTRE III
c. ELECTRE IV
d. ELECTRE Is
e. ELECTRE Tri-B

a

f

b

g

e

cd

2. Yukarıda verilen ELECTRE grafiğinin çekirdek kümesi 
hangisidir?

a. K = {a,b,c}
b. K = {f,b,d}
c. K = {a,c,e}
d. K = {a,g,e}
e. K = {g,c,e}

3. 5 kriterin bulunduğu bir problemde uyum seti en fazla 
kaç elemanlı olur?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

4. 3 alternatifin ve 4 kriterin bulunduğu bir problemde 
uyum matrisinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

a. 3x3
b. 4x4
c. 3x4
d. 4x3
e. 3x1

5. 4 alternatif ve 5 kriterden oluşan bir karar probleminde 
kriterlerin ağırlıkları sırasıyla; 0.15, 0.25, 0.05, 0.35, 0.20 bi-
çimindedir. C23 = {1,3,4} olan uyum setine karşılık gelen c23 
elemanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0.65
b. 0.55
c. 0.45
d. 0.40
e. 0.35

6. Uyum matrisi 

 

C =

− 0.45 0.30 0.50

0.60 − 0.50 0.45

0.30 0.45 − 0.50

0.45 0.30 0.60 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 olarak 

veriliyor.
Buna göre uyum eşik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0.60
b. 0.55
c. 0.45
d. 0.40
e. 0.35

7. Uyumsuzluk matrisi 

 

D =

− 0.81 0.95

0.70 − 0.81

0.70 0.95 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

 olarak 

veriliyor.
Buna göre Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. 

 

G =

− 0 0

0 − 1

1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

b. 

 

G =

− 1 0

0 − 0

1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

c. 

 

G =

− 0 0

1 − 1

1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

d. 

 

G =

− 1 1

0 − 1

1 0 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

e. 

 

G =

− 0 1

0 − 0

0 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
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8-10. soruları aşağıda verilen matrislere göre cevaplandı-
rınız. 
A1, A2, A3 ve A4 alternati�erinden oluşan bir karar proble-

mine ait uyum üstünlük matrisi 

 

F =

− 1 0 1

0 − 1 1

0 1 − 1

0 0 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

ve 

uyumsuzlık üstünlük matrisi 

 

G =

− 1 1 0

0 − 0 0

0 1 − 1

1 1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

şeklin-

de verilmektedir.

8. Verilen bilgilere göre Toplam Üstünlük Matrisi aşağıda-
kilerden hangisidir?

a. 

 

E =

− 1 0 0

0 − 0 0

0 1 − 1

0 0 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

b. 

 

E =

− 1 1 0

0 − 0 0

0 1 − 1

0 0 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

c. 

 

E =

− 1 0 0

0 − 0 0

0 1 − 1

0 1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

d. 

 

E =

− 1 0 1

0 − 0 0

0 1 − 1

1 1 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

e. 

 

E =

− 1 0 1

0 − 0 0

0 1 − 1

1 0 1 −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

9.	 Çekirdek	Diyagramı	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. 

A1

A3

A2

A4

b. 

A1

A3

A2

A4

c. 

A1

A3

A2

A4

d. 

A1

A3

A2

A4

e. 

A1

A3

A2

A4

10. Çekirdek küme aşağıdakilerden hangisidir?
a. K = {A1,A3}
b. K = {A2,A3}
c. K = {A3,A4}
d. K = {A3}
e. K = {A4}
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “ELECTRE Yöntemlerinin Özel-

likleri ve Temel Kavramlar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Çekirdek	Diyagramının	Oluştu-
rulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Uyum ve Uyumsuzluk Setlerinin 
Belirlenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Uyum ve Uyumsuzluk Matris-
lerinin Oluşturulması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Uyum ve Uyumsuzluk Matris-
lerinin Oluşturulması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Uyum Üstünlük ve Uyumsuzluk 
Üstünlük Matrislerinin Oluşturulması” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Uyum Üstünlük ve Uyumsuzluk 
Üstünlük Matrislerinin Oluşturulması” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Toplam Üstünlük Matrisinin 
Oluşturulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Çekirdek	Diyagramının	Oluştu-
rulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Çekirdek	Diyagramının	Oluştu-
rulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Çekirdek(K) kümenin belirlenmesinde; çekirdek kümede-
ki hiçbir alternatif diğerine baskın değil ve çekirdek küme 
dışındaki alternati�er, çekirdek kümede yer alan en az bir 
alternatif tarafından baskın olmalıdırlar. Bu durumda çe-
kirdek diyagramı incelendiğinde, Çekirdek(K) küme K = 
{A1,A6,A8} olmaktadır.

A6 A8 A4

A2A7

A1 A5

A3

Sıra Sizde 2
Net uyumluluk ve net uyumsuzluk indeksleri, alternati�er 
arasındaki üstünlüklerin net olarak anlaşılmadığı durum-
larda hesaplanmaktadır. Net uyumluluk indeksi ck ve net 
uyumsuzluk indeksi dk, ELECTRE I Yönteminin Adımları 
başlığı altında verilen formüller yardımı ile bulunur. Hesap-
lanan bu değerlerden ck < 0 ve/veya dk > 0 değerini alan seçe-
nek elenmelidir. ck değerleri büyükten küçüğe ve dk değerleri 
küçükten büyüğe doğru sıralanarak nihai sıralama elde edilir. 
ck değeri ne kadar büyükse ve dk değeri de ne kadar küçükse, 
o seçeneğin tercih edilebilirliği artmaktadır.

Sıra Sizde 3
D	matrisinin	d13	elemanı	bulunurken	D	=	{2,4} uyumsuzluk 
seti göz önüne alınır. d13 elemanının değerinin bulunuşuna 
ait hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 
Önce formülün pay kısmı hesaplansın.

 

j = 2⇒ y12 − y32 = 0.0394−0.0788 = 0.0394

j = 4⇒ y14 − y34 = 0.1629−0.2444 = 0.0815

olarak bulunur. 
Sonra formülün payda kısmı hesaplansın.

 

j =1⇒ y11− y31 = 0.1486−0.0743 = 0.0743

j = 2⇒ y12 − y32 = 0.0394−0.0788 = 0.0394

j = 3⇒ y13− y33 = 0.2228−0.1486 = 0.0742

j = 4⇒ y14 − y34 = 0.1629−0.2444 = 0.0815

olarak bulunur. Pay ve payda kısmına ait hesaplamalar yar-
dımıyla

 

d13 =
max 0.0394;0.0815{ }

max 0.0743;0.0394;0.0742;0.0815{ }
=
0.0815

0.0815
=1

değeri elde edilir. 
d21	 elemanı	 bulunurken	 D21 = {1,4} uyumsuzluk seti göz 
önüne alınır ve ilgili hesaplamalar aşağıda verilen biçimde 
gerçekleştirilir:
Formülün pay kısmı için,

 

j =1⇒ y21− y12 = 0.1114−0.1486 = 0.0371

j = 4⇒ y24 − y14 = 0.0611−0.1629 = 0.1018

olarak bulunur. 
Formülün payda kısmına ait hesaplamalar

 

j =1⇒ y21− y11 = 0.1114−0.1486 = 0.0371

j = 2⇒ y22 − y12 = 0.0473−0.0394 = 0.0079

j = 3⇒ y23− y13 = 0.2971−0.2228 = 0.0743

j = 4⇒ y24 − y14 = 0.0611−0.1629 = 0.1018

olarak yapılır. 
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Buradan

 

d21 =
max 0.0371;0.1018{ }

max 0.0371;0.0079;0.0743;0.1018{ }
=
0.1018

0.1018
=1

olur. 
d23	elemanına	ait	hesaplamalar	için	D23 = {2,3} uyumsuzluk 
seti kullanılır. 
Böylece formülün pay kısmı için,

 

j = 2⇒ y22 − y32 = 0.0473−0.0788 = 0.0315

j = 4⇒ y24 − y34 = 0.0611−0.2444 = 0.1833

olarak bulunur. 
Formülün payda kısmına ait hesaplamalar

 

j =1⇒ y21− y31 = 0.1114−0.073 = 0.0371

j = 2⇒ y22 − y32 = 0.0473−0.0788 = 0.0315

j = 3⇒ y23− y33 = 0.2971−0.1486 = 0.1485

j = 4⇒ y24 − y34 = 0.0611−0.2444 = 0.1833

olarak bulunur. Buradan

 

d23 =
max 0.0315;0.1833{ }

max 0.0371;0.0315;0.1485;0.1833{ }
=
0.1833

0.1833
=1

bulunur. 
(D)	uyumsuzluk	matrisinin	üçüncü	 satır	 birinci	 sütun	 ele-
manı olan d31	için	ise	D31 = {1,3} uyumsuzluk seti göz önüne 
alınır. 
Buradan, formülün pay kısmı için 

 

j =1⇒ y31− y11 = 0.0743−0.1486 = 0.0743

j = 3⇒ y33− y13 = 0.1486−0.2228 = 0.0742

ve formülün payda kısmına ait hesaplamalar ise 

 

j =1⇒ y31− y11 = 0.0743−0.1486 = 0.0743

j = 2⇒ y32 − y12 = 0.0788−0.0394 = 0.0394

j = 3⇒ y33− y13 = 0.1486−0.2228 = 0.0742

j = 4⇒ y34 − y14 = 0.2444−0.1629 = 0.0815

olarak elde edilir ve böylece

 

d31 =
max 0.0743;0.0742{ }

max 0.0743;0.0394;0.0742;0.0815{ }
=
0.0743

0.0815
= 0.91

bulunur. 
Son olarak d32	için	ise	D32 = {1,3} uyumsuzluk seti göz önüne 
alınır. Buradan, formülün pay kısmı için 

 

j =1⇒ y31− y21 = 0.0743−0.1114 = 0.0371

j = 3⇒ y33− y23 = 0.1486−0.2971 = 0.1485

ve formülün payda kısmına ait hesaplamalar ise 

 

j =1⇒ y31− y21 = 0.0743−0.1114 = 0.0371

j = 2⇒ y32 − y22 = 0.0788−0.0473 = 0.0315

j = 3⇒ y33− y23 = 0.1486−0.2971 = 0.1485

j = 4⇒ y34 − y24 = 0.2444−0.0611 = 0.1833

olur ve buradan da

 

d32 =
max 0.0371;0.1485{ }

max 0.0371;0.0315;0.1485;0.1833{ }
=
0.1485

0.1833
= 0.81

elde edilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
VIKOR tekniğinin özelliklerini açıklayabilecek,
VIKOR tekniğinin adımlarını sıralayabilecek,
Çok kriterli karar verme problemlerinde VIKOR tekniğini uygulayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

 

•	 VIKOR	Tekniği
•	 Uzlaşık	Çözüm

•	 Maksimum	Grup	Faydası
•	 Minimum	Pişmanlık	

İçindekiler





İşletmelerde Karar Verme 
Teknikleri VIKOR

•	 GİRİŞ
•	 ÇOK	KRİTERLİ	KARAR	
PROBLEMLERİNDE	ÖLÇEKLENDİRME	

•	 VIKOR	TEKNİĞİ
•	 VIKOR	TEKNİĞİNİN	ADIMLARI
•	 VIKOR	TEKNİĞİNİN	İŞLETME	
UYGULAMALARI

•	 VIKOR	TEKNİĞİNİN	DİĞER	ÇOK	
KRİTERLİ	KARAR	VERME	TEKNİKLERİ	İLE	
KARŞILAŞTIRILMASI

İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ



GİRİŞ
İşletme kararlarında genellikle kârın/gelirin/faydanın en büyük değerde olması ya da 
maliyetin/giderin/zararın en küçük değerde olması amaçlanır. Ancak bu ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere, amaç genel bir çerçeve belirlemekte, amaca ulaşmak için nelerin önem-
li olduğu hede�erle, hede�ere ulaşma ölçütleri ise kriterlerle ifade edilmektedir. Tek bir 
kriterin söz konusu olduğu karar problemlerinde en iyi çözümü sağlayan seçeneğin be-
lirlenmesi kolaydır. Oysa gerçek yaşam problemlerinde dikkate alınması gereken kriter 
sayısının tek olduğu durumlar oldukça azdır. Özellikle işletme problemlerinde kararı et-
kileyecek pek çok kriterin birarada gözönününde bulundurulması gerekir. Örneğin bir iş-
letmenin üretim bölümünde kullanılmak üzere yeni bir makine satın alınması problemini 
ele alalım. Bu karar probleminde, farklı makine seçenekleri arasından bir tercih yapılır-
ken, makinenin satın alma maliyeti, üretim kapasitesi, çalışma hızı, aralıksız çalışma süre-
si vb. biçiminde sıralanabilecek pek çok kriterin göz önünde bulundurulması gerekecektir.

Karar probleminin çözümünü güçleştiren önemli nedenlerden biri çevresel faktörler-
deki belirsizlik düzeyi iken bir diğeri ise problemin birbiriyle çelişen birden çok kriter içer-
mesidir. Buradaki güçlüğün nedeni, genellikle seçenekler arasında mutlak üstünlüğün ol-
maması, bazı kriterler açısından diğerlerinden üstün olan bir seçeneğin, diğer bazı kriterler 
açısından ise diğerlerinden zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Böylesi durumlarda en 
iyi kararı verebilmek amacıyla geliştirilen karar verme teknikleri Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV) teknikleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bu tekniklerden en bilinenleri 
Ünite 4’ten itibaren incelenmiş olup son olarak VIKOR tekniği de bu ünitede ele alınacaktır. 

ÇOK KRİTERLİ KARAR PROBLEMLERİNDE ÖLÇEKLENDİRME 
Çok kriterli karar problemlerinde çözüm olarak belirlenen alternatif, karar vericinin kri-
terlere verdiği önceliğe göre “en tercih edilen” seçenek olacaktır. Çok kriterli karar ver-
mede nihai karar, kriterler arası ve kriterler içi karşılaştırmalara dayanır. Kriterler arası 
karşılaştırmada, kriterler birbiriyle kıyaslanır. Bu kıyaslamadan amaç, kriterleri bir ön-
celik sırasına sokmak, başka bir ifadeyle kriterlerin karar verici için önem derecelerini 
belirlemektir. Kriterler içi kıyaslama ise, belirli bir kriter esas alındığında, hangi alternati-
fin o kriterde daha cazip olduğunu belirlemek için yapılır. Son karar, bu iki kıyaslamanın 
sentezi sonucunda verilir (Aktaş, R. vd. 2015, s.181). 

Çok kriterli karar problemlerinde kriterlerin bir kısmı nitel ifadeler kullanılarak, bir 
kısmı ise nicel değerlerle ancak farklı ölçüm birimleri kullanılarak ifade edilebilir. Diğer 
tara�an kriterlerin yönü de birbirinden farklı olabilir. Kriterin yönü, o kriter için küçük 

VIKOR
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değerlerin mi, yoksa büyük değerlerin mi tercih edildiğini gösterir. Eğer kriter bir maliyeti 
temsil ediyorsa, küçük değerler tercih edileceği için kriterin yönü minimizasyon, kriter bir 
faydayı temsil ediyorsa, büyük değerler tercih edileceğinden kriterin yönü maksimizasyon 
olur. Kriter olarak nitel ifadelerin kullanılması, nicel değerlerle ifade edilen kriterlerde 
farklı ölçüm birimlerinin kullanılması ve son olarak kriterlerin farklı yönlerde olabilme-
si, alternati�erin birbirleriyle kıyaslanmasını olanaksız hale getirir. Bu nedenle, öncelikle 
karar matrisindeki orijinal değerler ortak bir ölçeğe dönüştürülmelidir. Bu amaçla gelişti-
rilecek ölçeğin, aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir. 

•	 Ölçek	nicel	(sayısal)	olmalıdır.	
•	 Ölçek,	kriterler	arasındaki	birim	farkını	ortadan	kaldırmalıdır.
•	 Ölçeklendirme	sonucunda	kriterlerin	yönü	aynı	olmalıdır.	
Alternati�er arasında anlamlı bir kıyaslama yapabilmek için, karar matrisinin yukarı-

da açıklanan özelliklere sahip bir ölçekle dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle nitel 
değerler içeren orijinal karar matrisini ölçeklendirilmiş karar matrisine dönüştürmek için 
iki aşamalı bir yol izlenir. Birinci aşamada, nitel değerler nicel değerlerle ifade edilir. Bu 
amaçla Örneğin Tablo 8.1’deki gibi bir ölçek kullanılabilir. Burada kriterin fayda ya da 
maliyeti temsil etmesine göre karar vericinin ilgili kritere sayısal bir değer vermesi gerekir. 

Ölçek Fayda Maliyet

9 Çok	Yüksek Çok	Düşük

7 Yüksek Düşük

5 Orta Orta

3 Düşük	 Yüksek

1 Çok	Düşük	 Çok	Yüksek

Yukarıdaki ölçek kullanılarak nitel değerlerin nicel değerlere dönüştürülmesinden 
sonra tüm kriterler fayda biçimine dönüşmüş olur. Bu durum, ölçeğin bir sonucudur. 
Çünkü bu ölçekte yüksek değerler arzu edilen değerlerdir. Örneğin Tablo 8.1’de maliyet 
çok düşük ise bu en yüksek değer olan 9 ile sayısallaştırılmıştır (Burada sözü edilen yak-
laşım kullanılarak, nitel değerlerin nicel değerlere dönüştürüldüğü örnek bir problem 
ünitenin izleyen kesiminde “Kuruluş Yeri Seçim Problemi” başlığı altında ele alınmıştır). 

Nitel değerler nicel değerlere dönüştürüldükten sonra, ikinci aşamaya geçilir (Sözkonu-
su problemin orijinal karar matrisi nitel değer içermediğinde doğal olarak doğrudan ikinci 
aşama uygulanacaktır). İkinci aşamada farklı birimlerle ifade edilen tüm nicel değerler ortak 
bir ölçeğe çevrilir. Kriterleri birimlerinden arındırmak için gerçekleştirilen ve normalizas-
yon işlemi olarak adlandırılan bu işlemde, farklı yaklaşımlar kullanılabilir. En yaygın kulla-
nılan normalizasyon yaklaşımları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aktaş, R. vd. 2015, s.184-185): 

•	 Doğrusal	Orantı
•	 Doğrusal	Sabit
•	 Standartlaştırma	(Z	Score)	
•	 Vektör	Normalizasyonu
•	 Bir	Referans	Noktasına	Göre	Normalizasyon
•	 İkili	Kıyaslamalar
VIKOR tekniğinde normalizasyon işlemi için Doğrusal Sabit yaklaşımı kullanılmak-

tadır. Elinizdeki kitapta hesaplama ayrıntılarının “VIKOR Tekniğinin Adımları” başlığı 
altında verildiği bu yaklaşımda, orijinal matris değerlerine 0-1 arasındaki değerler karşılık 
getirilmektedir. İlgili kriterdeki en iyi değer 1 ile en kötü değer 0 ile gösterilir. Bu yakla-
şımda orijinal değerler arasındaki doğrusal orantı korunmaz.

Farklı ölçüm birimleriyle temsil 
edilen kriterleri birimlerinden 
arındırmak ve karşılaştırılabilir 
biçime dönüştürmek amacıyla 
yapılan işleme normalizasyon 
denir. 

Tablo 8.1
Nitel Değerlerin 
Nicel Değerlere 
Dönüştürülmesine 
Örnek

Kaynak: Aktaş R. vd. 
(2015). s.184. 
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Normalizasyon yaklaşımlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere; Aktaş, R. Doğanay, M.M., Gökmen, 
Y., Gazibey, Y., Türen, U. tarafından yazılan Sayısal Karar Verme Yöntemleri, (2015, İstan-
bul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.) adlı kitaptan ulaşabilirsiniz. 

VIKOR TEKNİĞİ
VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje – Çok Kriterli Optimi-
zasyon ve Uzlaşma) tekniği Opricovic ve Tzeng (2004) tarafından çok kriterli karar verme 
problemlerinde uygulanabilir bir teknik olarak önerilmiştir. VIKOR tekniği, birden çok 
kriterin değerlendirildiği karar verme problemlerinde alternati�er arasından uzlaşık bir 
sıralama yapma ve uzlaşık bir çözüme ulaşmayı amaçlar. Tekniğin temeli “ideal çözüme 
yakınlık” ölçümüne dayanır. Uzlaşma, ortak kabul üzerinde anlaşmaya varmaktır. Uzla-
şık çözüm ise ideale en yakın uygun çözümdür. Uzlaşık çözümün temelleri Yu (1973) ve 
Zeleny	(1982)	tarafından	atılmıştır.	Her	alternatifin	her	kriter	açısından	değerlendirildi-
ği varsayımı altında, ideal alternatife yakınlık değerleri karşılaştırılarak uzlaşık sıralama 
oluşturulur. 

VIKOR tekniğinin uygulandığı problemlerde aşağıda sıralanan özellikler bulunur: 
1. Problemin çözümü için uzlaşma kabul edilebilir olmalıdır.
2. Karar verici, ideal çözüme en yakın çözümü kabul etmeye istekli olmalıdır.
3. Karar verici için, fayda ile her bir kriter fonksiyonu arasında doğrusal bir ilişki 

olmalıdır. 
4. Kriterler birbirleriyle çelişen nitelikte ve karşılaştırılamayan birimlerle ölçülüyor 

olmalıdır. 
4. Alternati�er, belirtilen tüm kriterler için değerlendirilmelidir.
5. Karar vericinin tercihleri kriterlere verilen ağırlıklar ile ifade edilebilir olmalıdır.
6. VIKOR tekniği, karar vericinin etkileşimli katılımı olmadan başlar, fakat nihai çö-

zümü karar verici onaylayacağından, bu nihai çözüme kendi tercihlerini de dahil 
edebilir (Opricovic ve Tzeng 2007, s.517). 

VIKOR tekniğinin uygulanması sonucunda alternati�er için uzlaşık bir sıralama belir-
lenir. Teknik, elde edilen bu sıralamaya ek olarak belirli bir avantaj oranına sahip uzlaşık 
bir çözüm de sunar. Bu uzlaşık çözüm, maksimum grup faydası ve minimum pişmanlığı 
birlikte bünyesinde barındırdığı için tercih edilebilir (Karaman ve Çerçioğlu 2015, s.570). 

VIKOR TEKNİĞİNİN ADIMLARI
VIKOR tekniğinde karar verme süreci, karar probleminin tanımlanması ile başlar. Ka-
rar probleminin tanımlanmasıyla birlikte problemin amacı da ortaya konur. Daha sonra 
alternati�er ve alternati�erin karşılaştırılmasında, sıralanmasında ve seçilmesinde etkili 
olacak kriterler belirlenir. Kriterler karar vericinin alternati�erden beklentisini yansıta-
cak biçimde sezgisel olarak belirlenebileceği gibi konunun uzmanlarının görüşleri alına-
rak da belirlenebilir. Teknikte her bir alternatifin her bir kritere göre aldığı değerler skor 
ya da performans olarak ifade edilmektedir. Karar problemine ilişkin kriterlerle birlikte 
kriterlerin yönü de belirlenmelidir. Kriterlerin yönünü belirlemede, kriterin maliyet ya 
da fayda özelliklerinden hangisini taşıdığı önem kazanmaktadır. Çözüm algoritmasının 
adımları uygulanırken, kriterin özelliği maliyet olduğunda tüm değerler içinden en kü-
çük değer tercih edileceğinden, çözüm için oluşturulan tablolarda kriterin yönü (min) 
biçiminde temsil edilir. Benzer biçimde kriterin faydayı yansıtması durumunda ise tüm 
değerler içinden en büyük değer tercih edileceğinden kriterin yönü de (max) biçiminde 
ifade edilecektir. Örneğin yeni bir araba almak isteyen biri için alternatif araba modelleri 
arasından en iyisini seçme probleminde, arabanın satış fiyatı kriteri maliyet özelliği, bagaj 

VIKOR tekniğindeki “uzlaşık” 
ifadesi, bir alternatif üzerinde 
ortak bir kabul ile anlaşmaya 
varıldığı anlamındadır. 

VIKOR tekniği, birbiri ile 
çelişen kriterlerin göz önüne 
alınması gereken problemlerde, 
alternati�erin sıralanmasına 
ve en uygununun seçimine 
odaklanmıştır.

Uzlaşık çözüm ideal çözüme en 
yakın çözümdür. 

VIKOR tekniğinde, problemde 
yer alan bir kriter maliyeti temsil 
ediyorsa kriterin yönü “min”; kriter 
faydayı temsil ediyorsa kriterin 
yönü “max” biçiminde ifade edilir. 
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hacmi kriteri ise fayda özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla alternati�er fiyat kriteri açısından 
değerlendirildiğinde, alternati�erin skorları içinden en düşük olanı tercih edilirken, bagaj 
hacmi kriteri açısından değerlendirildiğinde alternati�erin skorları içinden en büyük olan 
amaca daha çok katkı sağlayacağından tercih edilecektir. Kriterlerin yönünün belirlen-
mesinin ardından kriterlerin göreli önem dereceleri (ağırlıkları) de tespit edilir. Kritere 
atanan ağırlık, ilgili kriterin alternatifin değerlendirilmesinde ne oranda etkili olacağını 
belirleyen bir ölçüdür. VIKOR tekniğinde kriter ağırlıkları oran olarak ifade edilmekte ve 
toplamı 1’e eşit olmaktadır. 

VIKOR tekniğinin adımları aşağıda verildiği gibidir: 

Karar Matrisinin (X) Oluşturulması
Karar problemine ilişkin alternati�er, kriterler ve kriterlere göre alternati�erin skorları 
belirlendikten sonra skorlar; 

   

X =

x11 x12 ... x1n

x21 x22 ... x2n

... ... ... ...
xm1 xm2 ... xmn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 (1)

biçiminde bir karar matrisine dönüştürülür. Karar matrisinin satırları (i = 1, 2, ..., m) al-
ternati�eri, sütunları (i = 1, 2, ..., n) ise kriterleri gösterir. 

Her Kriter İçin En İyi (
  
f j

* ) ve En Kötü (
  
f j
−) Değerlerin 

Belirlenmesi
Karar matrisi oluşturulduktan sonra her kriter (i = 1, 2, ..., n) için   

fj
*  ile temsil edilen en 

iyi değer ve 
  
fj
− ile temsil edilen en kötü değer belirlenir. En iyi ve en kötü değerlerin be-

lirlenmesinde kriterin özelliği gözönünde bulundurularak iki farklı yol izlenir. Buna göre; 
j. kriter bir faydayı temsil ettiğinde 

  
fj

*  ve 
  
fj
− değerleri; 

    
fj

* = max
i

xij
 (2)

    
fj
−= min

i
xij

eşitlikleri ile belirlenirken, 
j. kriter bir maliyeti temsil ettiğinde 

  
fj

*  ve 
  
fj
− değerleri;  

    
fj

* = min
i

xij
 (3)

 
    

fj
−= max

i
xij

 
eşitlikleri yardımıyla belirlenir.

Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması
Karar matrisini oluşturan değerleri birimlerinden arındırmak ve karşılaştırılabilir seviye-
ye getirmek üzere normalizasyon işlemi uygulanır. m alternatif ve n kriterden oluşan bir 
karar problemine ilişkin karar matrisi, normalizasyon işlemi sonunda mxn boyutlarında 
R normalize matrisine dönüştürülür. R matrisinin elemanları; 
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rij =
fj

*− xij

fj
*− fj

−
 (4)

eşitliği	yardımıyla	hesaplanır.	Hesaplamalar	sonucu	elde	edilen	R normalize karar matrisi, 

   

R =

r11 r12 ... r1n

r21 r22 ... r2n

... ... ... ...
rm1 rm2 ... rmn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 (5) 

biçiminde gösterilir.

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 
wj kriter ağırlıkları olmak üzere, normalize karar matrisinde sütunlarda gösterilen kri-
terlerin ilgili ağırlıklar ile çarpılmasıyla, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi V elde 
edilir. Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi elemanları vij, 

vij = rij . wj (6)

eşitliği ile hesaplanır. 
Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi V, 

   

V =

v11 v12 ... v1n

v21 v22 ... v2n

... ... ... ...
vm1 vm2 ... vmn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 (7) 

biçiminde gösterilir.

Ortalama Grup Faydası (Si) ve En Büyük Pişmanlık (Ri) 
Değerlerinin Hesaplanması 
Si değeri i. alternatif için ortalama grup skoru olup ortalama grup faydasını, Ri değeri ise 
i. alternatif için en kötü grup skoru olup en büyük pişmanlığı göstermektedir. Si ve Ri de-
ğerleri (8) ve (9) nolu eşitlikler yardımıyla hesaplanır. 

   

Si = vij
j=1

n

∑

Si = wj .rij
j=1

n

∑

Si = wj .
fj

*− xij

fj
*− fj

−
j=1

n

∑

 (8)
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Ri = max
j

vij

Ri = max
j

(wj .rij )

Ri = max
j

wj .
fj

*− xij

fj
*− fj

−

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟

 (9)

Burada hesaplanan ve en büyük pişmanlığı gösteren (Ri) değeri ile, tekniğin 3. adımın-
da oluşturulan normalize karar matrisi (R)’nin isim benzerliği dışında bir ilgisi yoktur. 

Qi Değerlerinin Hesaplanması
Bu adımda alternati�eri sıralamak için kullanılacak Qi değerlerinin hesaplanması gere-
kir. Bu amaçla Qi değerlerinin hesaplanmasında kullanılan S*, S–, R* ve R– parametreleri 
sırasıyla

  

   

S* = min
i

Si

S−= max
i

Si

R* = min
i

Ri

R−= max
i

Ri

 (10)
 

eşitlikleri ile hesaplanır. Qi değerlerinin hesaplanmasında kullanılan diğer bir eleman olan 
q parametresi ise kriterlerin çoğunluğunun ağırlığını (maksimum grup faydasını) göste-
rir. q değeri maksimum grup faydasını sağlayan strateji için ağırlığı ifade ederken (1-q) 
ise karşıt görüştekilerin minimum pişmanlığının ağırlığını ifade etmektedir. Uzlaşma “ço-
ğunluk oyu” (q > 0,5) ile; “konsensus” (q = 0,5) ile; veya “veto” (q < 0,5) ile sağlanabilir. 
Uygulamada genellikle (q = 0,5) kabul edilir.

Diğer bir ifade ile (q > 0,5) seçildiğinde Qi sıralamasına çoğunluğun olumlu tutum 
gösterme eğiliminde olduğu ifade edilirken, (q < 0,5) seçildiğinde Qi sıralamasına çoğun-
luğun	olumsuz	 tutum	gösterdiği	 anlamı	 yüklenir.	Genellikle	 (q = 0,5) olarak seçilerek, 
değerlendirme uzman gruplarının (olumlu ve olumsuz) uzlaşmacı tutum sergiledikleri 
varsayılır. (Paksoy, S. 2015, s.160).

Parametreler yukarıdaki biçimde belirlendikten sonra Qi değerleri (11) nolu eşitlik 
kullanılarak hesaplanır. 

   
Qi =

q.(Si−S*)

S−−S*
+

(1−q).(Ri−R*)

R−−R*
 (11)

Alternati�erin Sıralanması ve Koşulların Denetlenmesi 
Bu adımda, Si, Ri ve Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak alternati�ere ilişkin 
üç sıralama listesi elde edilir. Daha sonra sıralamanın doğrulunu sınamak amacıyla al-
ternati�erin kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına uygunlukları 
denetlenir. Buna göre; Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan A1 alternatifi, 
aşağıda verilen iki koşulu sağlıyorsa uzlaşık en iyi çözüm olarak kabul edilir. 
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Koşul 1 Kabul edilebilir Avantaj Koşulu (C1): En iyi ve en iyiye en yakın seçenek ara-
sında belirgin bir fark olduğunun kanıtlanmasına yönelik koşuldur. Qi değerleri küçükten 
büyüğe doğru sıralandığında, ilk sırada yer alan alternatif A1 ve ikinci sırada yer alan 
alternatif A2 olmak üzere, kabul edilebilir avantaj, 

Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ (12)

koşuluna bağlıdır. Eşitsizlik (12)’de kullanılan DQ parametresi alternatif sayısına bağlı 
olup, m alternatif sayısını göstermek üzere, 

   
DQ =

1
m−1

 (13) 

eşitliği ile hesaplanır. Alternatif sayısı 4’ten küçük olduğunda ise DQ = 0,25 olarak kabul 
edilir. 

Buna göre eşitsizlik (12)’de verilen koşul sağlanıyorsa A1 alternatifinin, kabul edilebilir 
avantaj koşulunu sağladığı kabul edilir.

Koşul 2 Kabul Edilebilir İstikrar Koşulu (C2): Elde edilen uzlaşık çözümün istikrarlı 
olduğunun kanıtlanması açısından sağlanması gereken koşuldur. Qi değerleri küçükten 
büyüğe doğru sıralandığında, ilk sırada yer alan A1 alternatifi, Si ve/veya Ri değerlerine 
göre küçükten büyüğe doğru yapılan sıralamada da minimum değere sahip olmalıdır. Bu 
durumda uzlaşık çözümün istikrarlı olduğu kabul edilir. 

Yukarıda belirtilen iki koşuldan birinin sağlanmadığı durumda ise birden fazla uzlaşık 
çözüm kümesi aşağıdaki biçimde önerilir:

•	 Eğer	Koşul 2 (kabul edilebilir istikrar koşulu) sağlanmıyor ise,  A1ve  A2 alternati�e-
rinin her ikisi de uzlaşık ortak çözüm olarak kabul edilir. 

•	 Eğer	Koşul 1 (kabul edilebilir avantaj koşulu) sağlanmıyor ise,  A1,  A2, ..., AM al-
ternati�erinin tamamı uzlaşık en iyi çözüm kümesinde yer alır. Burada üst sınır 
değeri olan maksimum M, 

 Q(AM) – Q(A1) < DQ (14)

 ilişkisine göre belirlenir. Qi sıralamasında (14) nolu eşitsizliği sağlayan son alterna-
tifin sıra numarası M ile temsil edilir. 

Uzlaşık çözüm kümesi dahilinde Q değerlerine göre sıralama yapılır. En iyi alternatif, 
minimum Q değerine sahip alternati�erden biridir. Tercih minimum değere sahip ilk al-
ternatifin uygulanması yönündedir. 

VIKOR TEKNİĞİNİN İŞLETME UYGULAMALARI
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, VIKOR tekniğinin, personel seçimi, performans değer-
lemesi, kuruluş yeri seçimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, bilgisayar seçimi, yazılım 
seçimi, proje tekli�erinin değerlendirilmesi, tedarikçi seçimi, vb. alanlarda uygulandığı 
görülmüştür. İzleyen kesimde işletme uygulamalarına örnek olmak üzere, işletmeye servis 
aracı alımı, üretim işletmelerinde kullanılacak lazer kesme makinesi seçimi, yeni bir şube 
açmak amacıyla yer seçimi ve işletmeye en uygun klima alımı problemlerinde VIKOR 
tekniğinin uygulanması örneklerine yer verilmiştir. 

Alternatif sayısı 4’ten 
küçük olduğunda 
DQ = 0,25 olarak kabul 
edilir.

Qi sıralamasındaki 
yerini Si ya da Ri 
sıralamalarının en 
azından birinde de 
koruyan alternati�er 
Kabul Edilebilir İstikrar 
Koşulunu sağlar. 
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İşletmeye Araç Alımı Problemi 
İşletmesinde araç ihtiyacını karşılamak üzere otomobil satın almak isteyen bir işletme yö-
neticisi,	yaptığı	araştırmalar	sonucunda	altı	farklı	otomobil	markasını	(L,	M,	N,	X,	Y,	Z)	
alternatif olarak değerlendirmeye almıştır. Bu alternati�erin belirlenmesinde; panelvan 
sınıfına giren, dizel, 70-105 beygir motor gücüne sahip, 5 kapı, düz vites özelliğine sa-
hip araçlar olmasına dikkat edilmiştir. Alternati�erin değerlendirilmesinde kullanılacak 
kriterler;	K1:	Fiyat,	K2:	Yakıt,	K3:	Maksimum	Hız,	K4:	Güvenlik,	K5:	Beygir	gücü	ve	K6:	
Performans	olarak	belirlenmiştir.	Kriterler;	Fiyat	%25,	Yakıt	%25,	Maksimum	Hız	%15,	
Güvenlik	%15,	Beygir	gücü	%10	ve	Performans	%10	olarak	ağırlıklandırılmıştır.	İşletme	
yöneticileri fiyat ve yakıt kriterleri için minimum değerleri tercih ederken diğer tüm kri-
terler için maksimum değerleri tercih etmektedir. Bu verilere göre VIKOR tekniği yardı-
mıyla işletme için hangi otomobil markasının en iyi seçim olacağını belirleyelim (Soba, 
M.’nin	2012’de	yaptığı	çalışmada,	PROMETHEE	tekniği	ile	çözülen	karar	problemine	VI-
KOR tekniği uygulanmıştır). 

http://journal.yasar.edu.tr/arsiv/vol7/no28-vol7/ adresinden, Soba, M. (2012). “Promethee 
Yöntemi Kullanarak En Uygun Panelvan Otomobil Seçimi ve Bir Uygulama” adlı çalışmaya 
ulaşabilirsiniz. 

1. Karar Matrisinin Oluşturulması: Alternati�erin, kriterlerin ve kriterlere göre her 
alternatifin aldığı değerlerin yer aldığı karar matrisi Tablo 8.2’de verilen biçimde 
oluşturulmuştur. 

 
KRİTERLER

Kriterin 
Adı

Fiyat Yakıt Maksimum 
Hız

Güvenlik Beygir 
Gücü

Performans

Kriterin 
Birimi

(Bin TL) (TL/100 km) (km/saat) (EuroNCAP2) (Hp) (0-100 sn/
km)

Kriter Ad 
Kısaltması

K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

L 35,25 5,7 150 4 75 19,6

M 58,86 5,3 168 5 102 12,6

N 34,40 5,3 158 5 85 16

X 37,24 5,2 164 4 105 13,4

Y 29,80 4,6 151 4 70 19,8

Z 35,55 6,4 163 5 90 12,5

Tablo 8.2’den de izlenebildiği gibi, tüm kriterler doğrudan sayısal değerlerle gösteri-
lebilmektedir. Bununla birlikte her kriterin ölçüm birimi farklıdır. Dolayısıyla kriterlerin 
doğrudan birbirleriyle karşılaştırılmaları mümkün değildir. Bu nedenle matris değerleri-
nin birimlerden arındırılarak birbirleriyle karşılaştırılabilir duruma getirilmesi amacıyla 
normalizasyon işleminin uygulanması gerekir. Bu amaçla ikinci adımda, normalizasyon 
formülünde kullanılacak değerler belirlenir. 

2. Her kriter için en iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesi: Bu adımda kriterin özelliği 
de dikkate alınarak her kriter için en iyi (

  
fj

*) ve en kötü (
  
fj
−) değerler Tablo 8.3’de 

verildiği gibi belirlenir. Bu yapılırken kriterin özelliği de gözönünde tutulmuştur. 
Buna göre, Fiyat ve Yakıt kriterleri maliyet özelliğinde olup kriterin yönü (min) 
biçimindedir. Bu nedenle Fiyat ve Yakıt kriterleri için en iyi değer (3) nolu eşitlik-

Tablo 8.2
Araç Alımı Problemine 
İlişkin Karar Matrisi 
(X)



8. Ünite - VIKOR 147

lerde belirtildiği gibi, tüm alternati�er içinden en düşük değer seçilerek en kötü 
değer ise tüm alternati�er içinden en yüksek değer seçilerek belirlenmiştir. Diğer 
tüm kriterler ise fayda özelliğinde olup kriterlerin yönü (max) biçimindedir. Bu 
nedenle diğer tüm kriterlerde işlem, Fiyat ve Yakıt kriterinin tersine (2) nolu eşit-
likler kullanılarak yapılmıştır. 

KRİTERLER

Kriterin 
Yönü min min max max max max

Kriterin Adı Fiyat Yakıt Maksimum 
Hız Güvenlik Beygir 

Gücü Performans

Kriterin 
Birimi (Bin TL) (TL/100 km) (km/saat) (EuroNCAP2) (Hp) (0-100 sn/

km)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

L 35,25 5,7 150 4 75 19,6

M 58,86 5,3 168 5 102 12,6

N 34,40 5,3 158 5 85 16

X 37,24 5,2 164 4 105 13,4

Y 29,80 4,6 151 4 70 19,8

Z 35,55 6,4 163 5 90 12,5

En	iyi	değer		fj
* 29,80 4,6 168 5 105 19,8

En	kötü	değer	fj
- 58,86 6,4 150 4 70 12,5

3. Normalizasyon İşlemi ve Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması: Eşitlik (4)’te 

verilen 

   

rij =
fj

*− xij

fj
*− fj

−
 formülü yardımıyla hesaplanan değerler Tablo 8.4’te verilen 

R normalize karar matrisini oluşturur. Buna göre ilk alternatife ilişkin rij değerleri 
aşağıdaki biçimde hesaplanmıştır. 

   

   

r11 =
29,80−35,25
29,80−58,86

= 0,19 r12 =
4,6−5,7
4,6−6,4

= 0,61 r13 =
168−150
168−150

=1

r14 =
5−4
5−4

=1 r15 =
105−75
105−70

= 0,86 r16 =
19,8−19,6
19,8−12,5

= 0,03

Diğer alternati�ere ilişkin olarak Tablo 8.4’te verilen rij değerleri de benzer biçimde 
hesaplanır. (Bu adım ve diğer adımlarda yapılan hesaplamalarda, ondalık basamak sayısı 
iki olarak alınmıştır)

Tablo 8.3
Araç Alımı Probleminde 
Her Kriter için En İyi ve 
En Kötü Değerler
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KRİTERLER

Kriterin 
Yönü min min max max max max

Kriterin 
Adı Fiyat Yakıt Maksimum 

Hız Güvenlik Beygir 
Gücü Performans

Kriterin 
Birimi (Bin TL) (TL/100 km) (km/saat) (EuroNCAP2) (Hp) (0-100 sn/km)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

L 0,19 0,61 1,00 1,00 0,86 0,03

M 1,00 0,39 0,00 0,00 0,09 0,99

N 0,16 0,39 0,56 0,00 0,57 0,52

X 0,26 0,33 0,22 1,00 0,00 0,88

Y 0,00 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00

Z 0,20 1,00 0,28 0,00 0,43 1,00

4. Normalize Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması: wj kriter ağırlıklarını göstermek 
üzere, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi elemanları, eşitlik (6)’da verilen 
vij = rij . wj formülü yardımıyla hesaplanarak Tablo 8.5’teki ağırlıklı normalize ka-
rar matrisi oluşturulur. 

İlk satırda yer alan L alternatifine ilişkin ağırlıklandırılmış değerler aşağıdaki gibi he-
saplanmıştır: 

v11 = r11.w1 = (0,19).(0,25) = 0,05 v12 = r12.w2 = (0,61).(0,25) = 0,15

v13 = r13.w3 = (1,00).(0,15) = 0,15 v14 = r14.w4 = (1,00).(0,15) = 0,15

v15 = r15.w5 = (0,86).(0,10) = 0,09 v16 = r16.w6 = (0,03).(0,10) = 0,00

Diğer alternati�ere ilişkin değerler de benzer hesaplamalar sonucunda elde edilir. 

KRİTERLER

Kriterin 
ağırlığı 0,25 0,25 0,15 0,15 0,10 0,10

Kriterin 
Yönü min min max max max max

Kriterin 
Adı Fiyat Yakıt Maksimum 

Hız Güvenlik Beygir 
Gücü Performans

Kriterin 
Birimi (Bin TL) (TL/100 km) (km/saat) (EuroNCAP2) (Hp) (0-100 sn/

km)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R L 0,05 0,15 0,15 0,15 0,09 0,00

M 0,25 0,10 0,00 0,00 0,01 0,10

N 0,04 0,10 0,08 0,00 0,06 0,05

X 0,06 0,08 0,03 0,15 0,00 0,09

Y 0,00 0,00 0,14 0,15 0,10 0,00

Z 0,05 0,025 0,04 0,00 0,04 0,10

Tablo 8.4
Araç Alımı Probleminde 
Normalize Karar 
Matrisi (R)

Tablo 8.5
Araç Alımı Probleminde 
Ağırlıklı Normalize 
Karar Matrisi (V)
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5. Ortalama Grup Faydası (Si) ve En Büyük Pişmanlık (Ri) Değerlerinin Hesaplanması: 

Tüm alternati�er için Si ve Ri değerleri eşitlik (8)’de verilen 
   
Si = vij

j=1

n

∑ ve eşitlik 

(9)’da verilen 
   
Ri = max

j
vij formülleri yardımıyla hesaplanır. Yine örnek olmak 

üzere ilk alternatife ilişkin Si ve Ri değerleri; 

 S1 = (0,05 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,09 + 0,00) = 0,59

 R1 = max v11 = 0,15 olarak bulunur.

Bu biçimde hesaplanan tüm Si ve Ri değerleri Tablo 8.6’da verilmiştir. 

Alternati�er Si Ri

L 0,59 0,15

M 0,45 0,25

N 0,33 0,10

X 0,42 0,15

Y 0,39 0,15

Z 0,48 0,25

6. Qi Değerlerinin Hesaplanması: Tüm alternati�er için;    
 

               
olmak üzere,    

S* = min
i

Si = 0,33 S−= max
i

Si = 0,59 R* = min
i

Ri = 0,10

R−= max
i

Ri = 0,25 ve (q = 0,5)

Qi değerleri, eşitlik (11)’de verilen

   
Qi =

q.(Si−S*)

S−−S*
+

(1−q).(Ri−R*)

R−−R*
formülü ile hesaplanır. 

Örneğin ilk alternatif L için Qi değeri; 

   
Q1 =

(0,50).(0,59−0,33)
0,59−0,33

+
(0,50).(0,15−0,10)

0,25−0,10
= 0,68  olarak bulunur.

Diğer alternati�er için Qi değerleri de benzer biçimde hesaplanmış ve Tablo 8.7’de 
verilmiştir. 

 
Alternati�er Qi

L 0,68

M 0,74

N 0,00

X 0,34

Y 0,29

Z 0,80

Tablo 8.6
Araç Alımı Probleminde 
Si ve Ri Değerleri

Tablo 8.7
Araç Alımı Probleminde 
Qi Değerleri
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7. Alternati�erin sıralanması ve koşulların denetlenmesi: Si, Ri ve Qi değerleri küçük-
ten büyüğe doğru sıralanarak alternati�er arasındaki sıralamanın belirlendiği üç 
sıralama listesi Tablo 8.8’de verildiği gibi elde edilmiştir.

Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

N 0,33 N 0,10 N 0,00

Y 0,39 X 0,15 Y 0,29

X 0,42 Y 0,15 X 0,34

M 0,45 L 0,15 L 0,68

Z 0,48 M 0,25 M 0,74

L 0,59 Z 0,25 Z 0,80

Elde edilen sıralamanın doğrulunu sınamak amacıyla alternati�erin kabul edilebilir 
avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına uygunluklarının denetlenmesi gerekir. Bu 
amaçla; Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan N alternatifi, 1.sıradaki al-
ternatif olarak A1 ile ikinci sırada yer alan Y alternatifi de 2.sıradaki alternatif olarak A2 ile 
gösterildiğinde, ilk tercih olarak önerilen N alternatifinin kabul edilebilir avantaj ve kabul 
edilebilir istikrar koşullarını sağlayıp sağlamadığı aşağıdaki gibi kontrol edilir. 

Koşul 1. 
   
DQ =

1
m−1

=
1

6−1
= 0,20  (m=alternatif sayısı=6)

 
 Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ

 0,29 – 0 ≥ 0,20

olduğundan N alternatifi kabul edilebilir avantaj koşulunu sağlamıştır. 
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan N alternatifi, Si ve Ri 

sıralamalarının her ikisinde de en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul edilebilir 
istikrar koşulu da sağlanmıştır. 

Her	iki	koşul	da	sağlandığı	için	N	marka	otomobil	uzlaşık	en	iyi	çözümdür.

Araç alımı probleminde Koşul 2’nin sağlanmaması durumunda uzlaşık en iyi çözüm ne olur-
du? Açıklayınız.

İşletmeye Alınacak Klima Seçimi Problemi
Bir işletmede, ısıtma ve soğutma problemini ortadan kaldırmak amacıyla satın alınabilecek 
en iyi klima alternatifinin ne olduğu belirlenmek istenmektedir. Yapılan araştırmalar sonu-
cunda klimaların değerlendirilebileceği temel kriterler; K1: Fiyat, K2: Isıtma kapasitesi, K3: 
Isıtma sarfiyatı, K4: Isıtmadaki enerji verim oranı, K5: Soğutma kapasitesi, K6: Soğutma 
sarfiyatı, K7: Soğutmadaki enerji verim oranı olarak belirlenmiştir. Yine yapılan piyasa araş-
tırmaları	sonucunda	sekiz	farklı	klima	firmasının	(B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I)	alternatifler	olarak	
değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. Kriterlerin ağırlık değerleri belirlenirken, 10 
farklı tüketici ile görüşülmüş ve kriterlere 1 ile 10 arasında değerler vererek karşılaştırmaları 
istenmiştir. Bu karşılaştırma sonucunda elde edilen değerler yardımıyla kriter ağırlıkları da 
belirlenmiştir. VIKOR tekniğini kullanarak işletmeye en iyi klima seçimine ilişkin adımlar 
izleyen kesimde verilmiştir (Örnek, Ertuğrul, İ. ve Özçil, A. (2014) ’ten uyarlanmıştır).

http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/2052549987_JFEAS_4_1_14.pdf adresinden, 
Ertuğrul, İ. ve Özçil, A. (2014). “Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemle-
riyle Klima Seçimi” adlı çalışmaya ulaşabilirsiniz. 

Tablo 8.8
Araç Alımı Probleminde 
Alternati�erin Si, Ri 
ve Qi Değerlerine Göre 
Küçükten Büyüğe 
Doğru Sıralanması

1
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1. Karar Matrisinin Oluşturulması: Farklı birimlerle ifade edilen kriterlerin her bir 
alternatif için aldığı değerler Tablo 8.9’da verilen karar matrisi biçiminde düzen-
lenmiştir. 

KRİTERLER

Kriterin 
Adı

Fiyat
Isıtma 

Kapasitesi
Isıtma 

Sarfiyatı

Isıtmadaki 
Enerji 
Verim 
Oranı

Soğutma 
Kapasitesi

Soğutma 
Sarfiyatı

Soğutmadaki 
Enerji Verim 

Oranı

Kriterin 
Birimi

(TL) (BTU) (WH)
(COP)
(W/W)

(BTU) (WH) (EER)(W/W)

Kriter Ad 
Kısaltması

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

B 5660 24250 2150 3,75 27300 2165 3,30

C 3185 25700 9250 3,60 24500 9950 3,25

D 3200 29150 8530 3,91 25800 7540 3,63

E 2780 26600 7850 3,60 23400 6730 3,25

F 2950 26500 7765 3,61 25000 7050 3,27

G 3735 21250 6300 3,63 21950 6250 3,25

H 2900 25090 7500 3,65 22870 6730 3,20

I 3000 28820 8450 3,21 23950 7100 3,65

2. Her kriter için en iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesi: Kriterin özelliği de dikkate 
alınarak her kriter için en iyi (

  
fj

*) ve en kötü (
  
fj
−) değerler belirlenerek Tablo 

8.10’da verilmiştir.   

KRİTERLER

Kriterin 
Yönü

min max min max max min max

Kriterin 
Adı

Fiyat
Isıtma 

Kapasitesi
Isıtma 

Sarfiyatı

Isıtmadaki 
Enerji 
Verim 
Oranı

Soğutma 
Kapasitesi

Soğutma 
Sarfiyatı

Soğutmadaki 
Enerji Verim 

Oranı

Kriterin 
Birimi

(TL) (BTU) (WH)
(COP)
(W/W)

(BTU) (WH) (EER)(W/W)

Kriter Ad 
Kısaltması

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

B 5660 24250 2150 3,75 27300 2165 3,30

C 3185 25700 9250 3,60 24500 9950 3,25

D 3200 29150 8530 3,91 25800 7540 3,63

E 2780 26600 7850 3,60 23400 6730 3,25

F 2950 26500 7765 3,61 25000 7050 3,27

G 3735 21250 6300 3,63 21950 6250 3,25

H 2900 25090 7500 3,65 22870 6730 3,20

I 3000 28820 8450 3,21 23950 7100 3,65

En	iyi	değer		fj
* 2780 29150 2150 3,91 27300 2165 3,65

En	kötü	değer	fj
- 5660 21250 9250 3,21 21950 9950 3,20

Tablo 8.9
Klima Seçimi 
Problemine İlişkin 
Karar Matrisi (X)

Tablo 8.10
Klima Seçimi 
Probleminde Her Kriter 
için En İyi ve En Kötü 
Değerler
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3. Normalizasyon İşlemi ve Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması: Normalize ka-
rar matrisi R, Tablo 8.11’de verilen biçimde oluşturulur. 

KRİTERLER

Kriterin 
Yönü

min max min max max min max

Kriterin 
Adı

Fiyat
Isıtma 

Kapasitesi
Isıtma 

Sarfiyatı

Isıtmadaki 
Enerji 
Verim 
Oranı

Soğutma 
Kapasitesi

Soğutma 
Sarfiyatı

Soğutmadaki 
Enerji Verim 

Oranı

Kriterin 
Birimi

(TL) (BTU) (WH)
(COP)
(W/W)

(BTU) (WH) (EER)(W/W)

Kriter Ad 
Kısaltması

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

B 1,00 0,62 0,00 0,23 0,00 0,00 0,78

C 0,14 0,44 1,00 0,44 0,52 1,00 0,89

D 0,15 0,00 0,90 0,00 0,28 0,69 0,04

E 0,00 0,32 0,80 0,44 0,73 0,59 0,89

F 0,06 0,34 0,79 0,43 0,43 0,63 0,84

G 0,33 1,00 0,58 0,40 1,00 0,52 0,89

H 0,04 0,51 0,75 0,37 0,83 0,59 1,00

I 0,08 0,04 0,89 1,00 0,63 0,63 0,00

4. Normalize Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması: Kriter ağırlıkları sırasıyla K1:0,17 
K2:0,15	 K3:0,16	 K4:0,10	 K5:0,16	 K6:0,16	 K7:0,10	 biçiminde	 belirlenmiştir.	 Her	
kriter için belirlenen ağırlık değerinin o kriter için Tablo 8.11’de verilen değerlerle 
çarpılması sonucunda hesaplanan yeni değerler ağırlıklı normalize karar matrisi 
elemanları olup Tablo 8.12’de verildiği gibi bulunmuştur. 

KRİTERLER

Kriterin 
Ağırlığı 0,17 0,15 0,16 0,10 0,16 0,16 0,10

Kriterin 
Yönü min max min max max min max

Kriterin 
Adı Fiyat Isıtma 

Kapasitesi
Isıtma 

Sarfiyatı

Isıtmadaki 
Enerji 
Verim 
Oranı

Soğutma 
Kapasitesi

Soğutma 
Sarfiyatı

Soğutmadaki 
Enerji Verim 

Oranı

Kriterin 
Birimi (TL) (BTU) (WH) (COP)

(W/W) (BTU) (WH) (EER)(W/W)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

B 0,17 0,09 0,00 0,02 0,00 0,00 0,08

C 0,02 0,07 0,16 0,04 0,08 0,16 0,09

D 0,02 0,00 0,14 0,00 0,04 0,11 0,00

E 0,00 0,05 0,13 0,04 0,12 0,09 0,09

F 0,01 0,05 0,13 0,04 0,07 0,10 0,08

G 0,06 0,15 0,09 0,04 0,16 0,08 0,09

H 0,01 0,08 0,12 0,04 0,13 0,09 0,10

I 0,01 0,01 0,14 0,10 0,10 0,10 0,00

Tablo 8.11
Klima Seçimi 
Probleminde 
Normalizasyon Matrisi 
(R)

Tablo 8.12
Klima Seçimi 
Probleminde Ağırlıklı 
Normalize Karar 
Matrisi (V)
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5. Ortalama Grup Faydası (Si) ve En Büyük Pişmanlık (Ri) Değerlerinin Hesaplanma-

sı: Tüm alternati�er için Si ve Ri değerleri, Tablo 8.12’deki değerlere 
   
Si = vij

j=1

n

∑ ; 

   
Ri = max

j
vij formüllerinin	uygulanması	ile	hesaplanır.	Hesaplanan	Si ve Ri değerleri 

Tablo 8.13’de verilmiştir. 

Alternati�er Si Ri

B 0,36 0,17

C 0,63 0,16

D 0,33 0,14

E 0,52 0,13

F 0,48 0,13

G 0,67 0,16

H 0,57 0,13

I 0,46 0,14

6. Qi  Değerlerinin Hesaplanması: Tüm alternati�er için; 

 
 
               olmak üzere,
    

S* = min
i

Si = 0,33 S−= max
i

Si = 0,67 R* = min
i

Ri = 0,13

R−= max
i

Ri = 0,17 ve (q = 0,5)

Qi değerleri; 
   
Qi =

q.(Si−S*)

S−−S*
+

(1−q).(Ri−R*)

R−−R* formülü ile hesaplanarak Tablo 
8.14’de verilmiştir. 

Alternati�er Qi

B 0,55

C 0,82

D 0,20

E 0,30

F 0,23

G 0,88

H 0,42

I 0,37

7. Alternati�erin sıralanması ve koşulların denetlenmesi: Si, Ri ve Qi değerleri küçük-
ten büyüğe doğru sıralanır ve üç sıralama listesi Tablo 8.15’te verildiği gibi elde 
edilir.

Tablo 8.13
Klima Seçimi 
Probleminde Si ve Ri 
Değerleri

Tablo 8.14
Klima Seçimi 
Probleminde Qi 
Değerleri
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Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

D 0,33 F 0,13 D 0,20

B 0,36 E 0,13 F 0,23

I 0,46 H 0,13 E 0,30

F 0,48 I 0,14 I 0,37

E 0,52 D 0,14 H 0,42

H 0,57 C 0,16 B 0,55

C 0,63 G 0,16 C 0,82

G 0,67 B 0,17 G 0,88

Elde edilen sıralamanın doğruluğunu sınamak amacıyla alternati�erin kabul edilebilir 
avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına uygunluklarının denetlenmesi gerekir. Bu 
amaçla; Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan D firması, 1.sıradaki alter-
natif olarak A1 ile, ikinci sırada yer alan F firması da 2.sıradaki alternatif olarak A2 ile 
gösterildiğinde, ilk tercih olarak önerilen D firmasının kabul edilebilir avantaj ve kabul 
edilebilir istikrar koşullarını sağlayıp sağlamadığı aşağıdaki gibi kontrol edilir. 

Koşul 1. 
   
DQ =

1
m−1

=
1

8−1
= 0,14  (m=alternatif sayısı=8)

 
 Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ

 0,23 – 0,20 < 0,14

 0,03 < 0,14

olduğundan D firması için kabul edilebilir avantaj koşulu sağlanamamıştır. 
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan D firması, Si sıralamasın-

da da en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul edilebilir istikrar koşulu sağlanmıştır. 
D firmasının uzlaşık en iyi çözüm olabilmesi için yukarıda verilen her iki koşulu da 

sağlamış olması gerekirdi. Koşul 1 sağlanamadığı için, A1, A2, ..., AM alternati�erinin ta-
mamı, uzlaşık en iyi çözüm kümesinde yer alacaktır. Bu çözüm kümesinde yer alacak 
alternati�er Q(AM) – Q(A1) < DQ ilişkisini sağlayan alternati�er olacaktır. Eşitsizlikte AM 
ile belirtilen alternatif, Qi sıralamasında söz konusu bu eşitsizliği sağlayan son alternatifi 
temsil etmektedir. A1=D; A2=F; A3=E; A4=I; A5=H;	A6=B; A7=C; A8=G	olduğuna	göre;	

Q(AM) – Q(A1) < DQ
Q(A2) – Q(A1) = 0,03 < 0,14 olduğundan F firması koşulu sağlamakta
Q(A3) – Q(A1) = 0,10 < 0,14 olduğundan E firması koşulu sağlamakta
Q(A4) – Q(A1) = 0,17 > 0,14 olduğundan I firması koşulu sağlamamaktadır. Buna göre 

(AM)=E firması olup uzlaşık en iyi çözüm={D, F, E}  kümesidir. 
Bu küme içinde yer alan tüm alternati�er uzlaşık çözüm olup, alternati�er içinde mi-

nimum Qi değerine sahip olan D firması en iyi alternatif olarak kabul edilir. 

Kuruluş Yeri Seçim Problemi
Yücel ve Ulutaş 2009’da yaptıkları bir çalışmada, bir kargo şirketi için yeni şube yerinin se-
çimi problemine ELECTRE tekniği ile çözüm aramışlardır. Aynı örneğe ilişkin verileri kul-
lanarak kargo işletmesinin yeni şubesi için en uygun yeri VIKOR tekniği ile belirleyelim. 

Tablo 8.15
Klima Seçimi 
Probleminde 
Alternati�erin Si, Ri 
ve Qi değerlerine göre 
sıralanması
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http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/view/224 adresinden, Yücel, M. ve Ulutaş A. (2009). 
“Çok Kriterli Karar Yöntemlerinden ELECTRE Yöntemiyle Malatya’da Bir Kargo Firması 
için Yer Seçimi” adlı çalışmaya ulaşabilirsiniz.

Malatya’da faaliyet gösteren kargo şirketi, açmak istediği yeni şube için altı farklı yer 
seçeneğini aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

1. Şıra Pazarı
2. Akpınar Caddesi
3. Ayakkabıcılar Çarşısı
4. Organize Sanayi
5. Niyazi Mısri Caddesi
6. Saray Mahallesi 
Söz konusu altı seçeneğin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve ağırlık değer-

leri ise;
K1: Pazara yakınlık (0,30)
K2:	Hukuki	şartlara	uygunluk	(0,25)
K3: Rekabet şartları (0,15)
K4: Merkeze yakınlık (0,15)
K5: Trafik şartları (0,10)
K6: Ulaşım merkezlerine yakınlık (0,05)

biçiminde belirlenmiştir. Bu örnek uygulamanın diğerlerinden farkı, kriter değerlerinin 
doğrudan sayılarla ifade edilemeyişidir. Bununla birlikte seçeneklerin VIKOR ile değerlen-
dirilebilmesi için kriterlerin sayısal bir ölçekle değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Öl-
çek olarak kullanılacak sayı aralığı, karar verici tarafından isteğe bağlı olarak belirlenir. Buna 
rağmen önem sırası göz önüne alınarak, en büyük ölçek değerinin, önem derecesi en yük-
sek olan kritere verilmesinde yarar bulunmaktadır. Aynı mantık ağırlıklar için de geçerlidir. 
Önem derecesi en yüksek olan kriter en yüksek ağırlığa sahiptir. Bir zorunluluk olmamakla 
birlikte ağırlıkları aynı olan kriterlerin, ölçek olarak kullanılacak sayı aralığı da aynı alınır. 

Kriterlere ilişkin açıklamalar izleyen kesimde verilmiştir: 
Pazara yakınlık: Açılacak yeni şubenin, en çok kargo gönderen müşterilere yakın ol-

ması tercih edilmektedir. Puanlamada kullanılan ölçek karar verici tarafından 3-10 olarak 
belirlenmiştir. Puanlama yapılırken en yüksek puan verilen yerler, yeni açılacak kargo şu-
besi aracılığıyla en çok kargo gönderdiği düşünülen müşteri kitlesinin olduğu yerlerdir. 

Hukuki şartlara uygunluk: Açılacak yeni şubenin belediye binasına yakın olması, 
belediye tarafından istenmeyen bir durumdur. Bu kriterde puan uygulaması yapılırken 
yüksek puan alan yerler belediye binasına uzak olan yerlerdir. Bu kriter için puanlamada 
kullanılan ölçek karar verici tarafından 1-9 olarak belirlenmiştir.

Rekabet şartları: Kargo şubesinin yakınında başka bir kargo şirketine ait şubenin ol-
ması istenmemektedir. Bunun için puanlama yapılırken, yüksek puan verilen yerler yeni 
açılacak şubeye yakın başka bir kargo şubesinin bulunmadığı yerlerdir. Puanlamada kul-
lanılan ölçek karar verici tarafından 2-8 olarak belirlenmiştir. 

Merkeze yakınlık: Açılacak kargo şubesinin Malatya şehir merkezine yakın olması isten-
mektedir. Bu nedenle puanlamada, yüksek puan alan yerler merkeze daha yakın olan yerlerdir. 
Bu kriter için kullanılan puanlama ölçeği de karar verici tarafından 2-8 olarak belirlenmiştir. 

Trafik şartları: Trafik yoğunluğunun kargo taşıyan araçlar için sıkıntı oluşturacağı dü-
şüncesiyle, açılacak kargo şubesinin, trafiğin yoğun olmadığı bölgede olması tercih edilmek-
tedir. Bu nedenle puanlama yapılırken daha yüksek puan verilen yerler, trafiğin daha az ol-
duğu yerlerdir. Karar verici tarafından puanlamada kullanılan ölçek 1-7 olarak belirlenmiştir.
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Ulaşım merkezlerine yakınlık: Kargo şirketi açılacak yeni şubenin ulaşım merkezle-
rine yakın olmasını istemektedir. Malatya, hava alanı, demiryolları ve karayollarına sahip 
bir kent olduğundan, şirket bu üç ulaşım yolundan da faydalanmak istemektedir. Bu ne-
denle puanlama yapılırken, yerlerin her birinin ulaşım merkezlerine yakınlıklarının orta-
laması alınarak yüksek ortalamaya sahip olan yerlere yüksek puanlar verilmiştir. Bu son 
kriter için karar verici tarafından belirlenen ölçek 1-6’dır. 

Yukarıda verilen açıklamalar ışığında, her kritere ilişkin ölçeğe göre verilen puanlar 
problemin karar matrisi olarak Tablo 8.16’da verildiği gibi düzenlenmiştir. 

KRİTERLER

Kriterin Adı Pazara 
Yakınlık

Hukuki 
Şartlara 

Uygunluk

Rekabet 
Şartları

Merkeze 
Yakınlık

Trafik 
Şartları

Ulaşım 
Merkezlerine 

Yakınlık

Ölçek (1-9) (2-8) (2-8) (1-6) (3-10) (1-7)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

Şıra	Pazarı	 10 8 8 7 6 4

Akpınar	
Caddesi 6 6 5 6 6 5

Ayakkabıcılar	
Çarşısı 9 8 6 7 5 5

Organize	Sanayi 8 9 8 2 7 6

Niyazi	Mısri	
Caddesi 4 6 6 8 2 5

Saray	Mahallesi 6 5 8 5 4 4

Kriterlere ilişkin olarak yukarıda verilen açıklamalar hatırlanacak olursa, problem ya-
pılandırılırken, tüm alternati�er için istenilen durum yüksek puanlarla temsil edilmişti. 
Bu nedenle tüm kriterler (max) özelliğinde olacak biçimde düzenlenmiş ve her kriter için 
en iyi (

  
fj

*) ve en kötü (
  
fj
−) değerler Tablo 8.17’de verildiği gibi belirlenmiştir. 

KRİTERLER

Kriterin Adı Pazara 
Yakınlık

Hukuki 
Şartlara 

Uygunluk

Rekabet 
Şartları

Merkeze 
Yakınlık

Trafik 
Şartları

Ulaşım 
Merkezlerine 

Yakınlık

Ölçek (1-9) (2-8) (2-8) (1-6) (3-10) (1-7)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

Şıra	Pazarı	 10 8 8 7 6 4

Akpınar	Caddesi 6 6 5 6 6 5

Ayakkabıcılar	
Çarşısı 9 8 6 7 5 5

Organize	Sanayi 8 9 8 2 7 6

Niyazi	Mısri	
Caddesi 4 6 6 8 2 5

Saray	Mahallesi 6 5 8 5 4 4

En	iyi	değer						fj
* 10 9 8 8 7 6

En	kötü	değer		fj
- 4 5 5 2 2 4

Tablo 8.16
Kuruluş Yeri Seçim 
Problemine İlişkin 
Karar Matrisi (X)

Tablo 8.17
Kuruluş Yeri Seçim 
Probleminde Her Kriter 
için En İyi ve En Kötü 
Değerler
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Her	kriter	 için,	 en	 iyi	ve	en	kötü	değerler	belirlendikten	 sonra,	 eşitlik	 (4)’te	verilen	
formül yardımıyla normalize karar matrisi R, Tablo 8.18’de verilen biçimde oluşturulur. 

KRİTERLER

Kriterin Yönü max max max max max max

Kriterin Adı Pazara 
Yakınlık

Hukuki 
Şartlara 

Uygunluk

Rekabet 
Şartları

Merkeze 
Yakınlık

Trafik 
Şartları

Ulaşım 
Merkezlerine 

Yakınlık

Ölçek (1-9) (2-8) (2-8) (1-6) (3-10) (1-7)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

Şıra	Pazarı	 0,00 0,25 0,00 0,17 0,20 1,00

Akpınar	
Caddesi 0,67 0,75 1,00 0,33 0,20 0,50

Ayakkabıcılar	
Çarşısı 0,17 0,25 0,67 0,17 0,40 0,50

Organize	
Sanayi 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Niyazi	Mısri	
Caddesi 1,00 0,75 0,67 0,00 1,00 0,50

Saray	
Mahallesi 0,67 1,00 0,00 0,50 0,60 1,00

Kriter ağırlıkları, K1 için (0,30), K2 için (0,25), K3 için (0,15), K4 için (0,15), K5 için 
(0,10) ve K6 için (0,05) olduğuna göre, ağırlıklı normalize karar matrisi elemanları, eşitlik 
(6)’da verilen formül yardımıyla hesaplanarak Tablo 8.19’daki gibi oluşturulur. 

KRİTERLER

Kriterin 
Ağırlığı 0,30 0,25 0,15 0,15 0,10 0,05

Kriterin Yönü max max max max max max

Kriterin Adı Pazara 
Yakınlık

Hukuki 
Şartlara 

Uygunluk

Rekabet 
Şartları

Merkeze 
Yakınlık

Trafik 
Şartları

Ulaşım 
Merkezlerine 

Yakınlık

Ölçek (1-9) (2-8) (2-8) (1-6) (3-10) (1-7)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5 K6

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

Şıra	Pazarı	 0,00 0,06 0,00 0,03 0,02 0,05

Akpınar	
Caddesi 0,20 0,19 0,15 0,05 0,02 0,03

Ayakkabıcılar	
Çarşısı 0,05 0,06 0,10 0,03 0,04 0,03

Organize	
Sanayi 0,10 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

Niyazi	Mısri	
Caddesi 0,30 0,19 0,10 0,00 0,10 0,03

Saray	
Mahallesi 0,20 0,25 0,00 0,08 0,06 0,05

Tablo 8.18
Kuruluş Yeri Seçim 
Probleminde Normalize 
Karar Matrisi (R)

Tablo 8.19
Kuruluş Yeri Seçim 
Probleminde Ağırlıklı 
Normalize Karar 
Matrisi (V)
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Tüm alternati�er için Si ve Ri değerleri eşitlik (8) ve eşitlik (9)’da verilen formüller yar-
dımıyla	hesaplanır.	Hesaplanan	tüm	Si ve Ri değerleri Tablo 8.20’de verilmiştir. 

Alternati�er Si Ri

Şıra	Pazarı	 0,16 0,06

Akpınar	Caddesi 0,63 0,20

Ayakkabıcılar	Çarşısı 0,30 0,10

Organize	Sanayi 0,25 0,15

Niyazi	Mısri	Caddesi 0,71 0,30

Saray	Mahallesi 0,64 0,25

Si ve Ri  değerleri bulunduktan sonra; 

        olmak üzere,
   

S* = min
i

Si = 0,16 S−= max
i

Si = 0,71 R* = min
i

Ri = 0,06

R−= max
i

Ri = 0,30 ve (q = 0,5)
   

tüm Qi değerleri eşitlik (11)’de verilen formül ile hesaplanmış ve Tablo 8.21’de verilmiştir. 
 

Alternati�er Qi

Şıra	Pazarı	 0,00

Akpınar	Caddesi 0,72

Ayakkabıcılar	Çarşısı 0,21

Organize	Sanayi 0,27

Niyazi	Mısri	Caddesi 1,00

Saray	Mahallesi 0,82

Daha sonra Si, Ri ve Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Söz konusu bu 
sıralama Tablo 8.22’de görülmektedir.

Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

Şıra	Pazarı	 0,16 Şıra	Pazarı	 0,06 Şıra	Pazarı	 0,00

Organize	Sanayi	 0,25 Ayakkabıcılar	
Çarşısı	

0,10 Ayakkabıcılar	
Çarşısı	

0,21

Ayakkabıcılar	
Çarşısı

0,30 Organize	Sanayi 0,15 Organize	Sanayi 0,27

Akpınar	Caddesi 0,63 Akpınar	Caddesi 0,20 Akpınar	Caddesi 0,72

Saray	Mahallesi	 0,64 Saray	Mahallesi	 0,25 Saray	Mahallesi 0,82

Niyazi	Mısri	
Caddesi

0,71 Niyazi	Mısri	
Caddesi

0,30 Niyazi	Mısri	
Caddesi

1,00

Son olarak, elde edilen sıralamanın doğruluğu sınanır. Buna göre öncelikle Qi sırala-
masında en küçük değerle ilk sırada yer alan Şıra Pazarı alternatifininin Koşul 1’i (kabul 
edilebilir avantaj koşulu) sağlayıp sağlamadığını sınayalım. 

Tablo 8.20
Kuruluş Yeri Seçim 
Probleminde Si ve Ri 
Değerleri

Tablo 8.21
Kuruluş Yeri Seçim 
Probleminde Qi 
Değerleri

Tablo 8.22
Kuruluş Yeri 
Seçim Probleminde 
Alternati�erin Si, Ri 
ve Qi Değerlerine Göre 
Küçükten Büyüğe 
Doğru Sıralanması
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Koşul 1. 
   
DQ =

1
m−1

=
1

6−1
= 0,20   

 
 Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ

 0,21 – 0 ≥ 0,20  

olduğundan Şıra Pazarı alternatifi kabul edilebilir avantaj koşulunu sağlamıştır. 
Şimdi de Şıra pazarı alternatifinin, istikrarlı bir seçim olduğunu ispatlayan Koşul 2’yi 

sağlayıp sağlamadığına bakalım. 
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan Şıra Pazarı alternatifi, 

Si ve Ri sıralamalarının her ikisinde de en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul 
edilebilir istikrar koşulunu da sağlamıştır. 

Her	iki	koşul	da	sağlandığı	için	Şıra	Pazarı	alternatifi	yeni	şubenin	açılması	için	belir-
lenen uzlaşık en iyi çözümdür.

Kuruluş yeri seçim probleminde (q = 0,75) olması ne anlama gelir? Bu durumda uzlaşık en 
iyi çözüm ne olur? Açıklayınız.

Üretim Bölümünde Kullanılacak Kesme Makinesi Seçimi 
Problemi
Bir işletme, üretim bölümünde kullanmak üzere lazer kesme makinesine ihtiyaç duymak-
tadır. En iyi makineyi belirlemede etkili olan kriterler K1: Kesim hızı, K2: Konumlanma 
hızı, K3: Çalışma hassasiyeti, K4: İvme ve K5: Eksen derinliği olarak belirlenmiştir. Bu 
kriterler içinden çalışma hassasiyeti değerinin mümkün olduğunca küçük olması istenilen 
durum iken diğer bütün kriterler için değerlerin mümkün olduğunca yüksek olması isten-
mektedir.	Her	kriter	farklı	ölçüm	birimleriyle	ifade	edilmektedir.	Bununla	birlikte	önem	
dereceleri eşit kabul edilmiştir. Piyasada alternatif olarak üç farklı lazer kesme makinesi 
bulunmaktadır. Bu üç alternatifin her bir kritere göre aldığı değerler karar matrisi olarak 
Tablo 8.23’te düzenlenmiştir (Örnek uygulamada, Özdağoğlu, A.’nın 2013’te yaptığı çalış-
madan esinlenilmiştir).

www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/288/pdf adresinden, Özdağoğlu, A. (2013) 
“Üretim İşletmelerinde Lazer Kesme Makinelerinin Promethee Yöntemi ile Karşılaştırılma-
sı” adlı çalışmaya ulaşabilirsiniz. 

KRİTERLER

Kriterin Adı Kesim Hızı Konumlanma 
Hızı

Çalışma 
Hassasiyeti İvme Eksen 

Derinliği

Kriterin Birimi (mm/sn) (mm/sn) (mikrometre) (mm/sn2) (mm)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R Makine	1 130 225 50 1200 50

Makine	2 500 1600 10 166 50

Makine	3 500 800 10 200 200

2

Tablo 8.23
Kesme Makinesi Seçim 
Problemine İlişkin 
Karar Matrisi (X)
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Her	kriter	için	en	iyi	(
  
fj

*) ve en kötü (
  
fj
−) değerler Tablo 8.24’te verilmiştir. 

KRİTERLER

Kriterin Yönü max max min max max

Kriterin Adı Kesim 
Hızı

Konumlanma 
Hızı

Çalışma 
Hassasiyeti

İvme Eksen 
Derinliği

Kriterin Birimi (mm/sn) (mm/sn) (mikrometre) (mm/sn2) (mm)

Kriter Ad Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R Makine	1 130 225 50 1200 50

Makine	2 500 1600 10 166 50

Makine	3 500 800 10 200 200

En	iyi	değer	fj
* 500 1600 10 1200 200

En	kötü	değer		fj
- 130 225 50 166 50

Normalize karar matrisi R, Tablo 8.25’te verilen biçimde düzenlenmiştir. 

KRİTERLER

Kriterin Yönü max max min max max

Kriterin Adı Kesim 
Hızı

Konumlanma 
Hızı

Çalışma 
Hassasiyeti İvme Eksen 

Derinliği

Kriterin Birimi (mm/sn) (mm/sn) (mikrometre) (mm/sn2) (mm)

Kriter Ad Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R Makine	1 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Makine	2 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Makine	3 0,00 0,58 0,00 0,97 0,00

Gerekli	 hesaplama	 işlemleri	 sonrasında	 ağırlıklandırılmış	 normalize	 karar	 matrisi	
Tablo 8.26’daki gibi oluşturulmuştur. 

KRİTERLER

Kriterin Ağırlığı 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Kriterin Yönü max max min max max

Kriterin Adı Kesim 
Hızı

Konumlanma 
Hızı

Çalışma 
Hassasiyeti İvme Eksen 

Derinliği

Kriterin Birimi (mm/sn) (mm/sn) (mikrometre) (mm/sn2) (mm)

Kriter Ad 
Kısaltması K1 K2 K3 K4 K5

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

Makine	1 0,20 0,20 0,20 0 0,20

Makine	2 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

Makine	3 0,00 0,12 0,00 0,19 0,00

Tablo 8.24
Kesme Makinesi Seçim 
Probleminde Her Kriter 
için En İyi ve En Kötü 
Değerler

Tablo 8.25
Kesme Makinesi Seçim 
Probleminde Normalize 
Karar Matrisi (R)

Tablo 8.26
Kesme Makinesi Seçim 
Probleminde Ağırlıklı 
Normalize Karar Mat-
risi (V)
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Tüm alternati�er için Si ve Ri değerleri hesaplanmış ve bu değerler Tablo 8.27’de 
verilmiştir. 

Alternati�er Si Ri

Makine	1 0,80 0,20

Makine	2 0,40 0,20

Makine	3 0,31 0,19

Tüm alternati�er için; 

         
       ve olmak üzere, Qi değerleri hesaplanarak, Tablo 

8.28’de verilmiştir.
   

S* = min
i

Si = 0,31 S−= max
i

Si = 0,80 R* = min
i

Ri = 0,19

R−= max
i

Ri = 0,20 ve (q = 0,5)

Alternati�er Qi

Makine	1 1,00

Makine	2 0,59

Makine	3 0,00

Son adıma gelindiğinde, Si, Ri ve Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. 
Söz konusu üç sıralama listesi Tablo 8.29’da verildiği gibidir.

Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

Makine	3	 0,31 Makine	3	 0,19 Makine	3	 0,00

Makine	2	 0,40 Makine	2	 0,20 Makine	2	 0,59

Makine	1 0,80 Makine	1 0,20 Makine	1 1,00

Elde edilen sıralamanın doğruluğunu sınamak amacıyla alternati�erin kabul edilebilir 
avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına uygunluk denetlemesi yapılmıştır. 

Bu amaçla; Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan Makine 3 alternati-
finin (A1), 2.sırada yer alan Makine 2 alternatifinden (A2) kabul edilebilir bir üstünlüğü 
olduğunu göstermek üzere, Makine 3 alternatifi (A1) için Koşul 1 aşağıda verilen biçimde 
kontrol edilir. 

Koşul 1. Artık bilindiği gibi alternatif sayısı 4’ten küçük olduğundan DQ = 0,25 olarak 
alınmaktadır.

Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ
0,59 – 0 ≥ 0,25  

olduğundan Makine 3 alternatifi kabul edilebilir avantaj koşulunu sağlamıştır. 
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan Makine 3 alternatifi, 

Si ve Ri sıralamalarının her ikisinde de en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul 
edilebilir istikrar koşulunu da sağlamıştır. 

Her	 iki	koşul	da	 sağlandığından	Makine	3’ün	alınması	kararı,	uzlaşık	en	 iyi	 çözüm	
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 8.27
Kesme Makinesi Seçim 
Probleminde Si ve Ri 
Değerleri

Tablo 8.28
Kesme Makinesi 
Seçim Probleminde Qi 
Değerleri

Tablo 8.29
Kesme Makinesi 
Seçim Probleminde 
Alternati�erin Si, Ri 
ve Qi Değerlerine Göre 
Küçükten Büyüğe 
Doğru Sıralanması
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Kesme makinesi seçim probleminde tüm kriterler eşit ağırlıkta olmayıp, K1:0,25  K2:0,30 
K3:0,25  K4:0,10 ve K5:0,10 olsaydı alternati�ere ilişkin Si, Ri ve Qi değerleri ve sıralamaları 
nasıl olurdu? Açıklayınız.

VIKOR TEKNİĞİNİN DİĞER ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ÇKKV tekniklerinin hepsinde alternati�erin karşılaştırılmasında değerlendirme ölçütü 
olarak nitel ve nicel kriterler birarada kullanılabilmektedir. Sözkonusu bu teknikler, nitel 
kriterlerle karar vericilerin yargılarını dikkate aldığı için sübjektif, çözüm için matematik-
sel algoritmalara dayandığı içinse objektif analiz teknikleri olarak değerlendirilirler. 

Çok kriterli karar problemlerinde çözüm için en uygun tekniğin hangisi olduğu soru-
sunun	net	bir	cevabı	yoktur.	Hangi	tekniğin	seçilmesi	gerektiği	konusu	karar	vericinin	ter-
cihine	kalmıştır.	AHP,	ANP	ve	ELECTRE	tekniklerinde	hesaplamalar	ikili	karşılaştırma-
lar temeline dayandıkları için alternatif ve kriter sayısı arttıkça karşılaştırma ve hesaplama 
işlemleri daha karmaşık ve zaman alıcı olmaktadır. Bu anlamda TOPSIS ve VIKOR tek-
nikleri hesaplama kolaylığı açısından sözkonusu diğer tekniklere üstünlük göstermekte-
dir. Bunun sonucu olarak TOPSIS ve VIKOR teknikleri hesaplamalar için özel programlar 
gerektirmeyip MS Excel yazılımı, gerekli hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için yeterli 
olmaktadır. ÇKKV teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, son yıllarda 
tekniklerin birbirlerini tamamlayacak biçimde birlikte kullanıldıkları görülmüştür. Söz 
konusu	 çalışmalarda	 AHP	 ve	 ANP	 tekniklerinin	 kriter	 ağırlıklarının	 belirlenmesinde	
kullanıldığı, çözüm algoritmasının diğer adımları içinse TOPSIS ve VIKOR tekniklerinin 
tercih	edildiği	görülmektedir.	AHP,	ANP,	TOPSIS	ve	VIKOR	teknikleri	ÇKKV	problem-
lerinde alternati�erin sıralanması ve seçimi amacıyla kullanılırken ELECTRE bu amaçlara 
ek olarak alternati�erin sını�andırılması amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Sözkonusu bu teknikler arasında TOPSIS ve VIKOR teknikleri çözüm yaklaşımları 
ve hesaplama adımları açısından benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik her iki tekniğin 
de uzlaşık çözüm temeline dayanmasından kaynaklanmaktadır. TOPSIS ve VIKOR tek-
niklerinin her ikisi de, her bir kriter temelinde alternati�erin sıralanması ve seçimi için 
ideal çözüme olan uzaklıklar toplamını dikkate almaktadır. Bu benzerliğe karşın TOPSIS 
pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak alternatifi en iyi alternatif 
olarak belirlerken VIKOR pozitif ve negatif ideal çözümü oran olarak hesaplar ve avantajlı 
oranda uzlaşmacı bir çözüm önerir (Ertuğrul ve Özçil, 2014, s. 270). Diğer bir ifadey-
le VIKOR tekniği alternati�eri değerlendirirken maksimum grup faydası ile minimum 
pişmanlığı da kullanmaktadır. Tekniğin bu iki özelliği sağlayan bir sıralama elde etmesi 
ve buna göre bir uzlaşık çözüm kümesi sunması avantaj olarak kabul edilir (Karaman ve 
Çerçioğlu, 2015, s. 570).

TOPSIS ve VIKOR  teknikleri arasındaki önemli bir diğer fark kullandıkları normali-
zasyon yaklaşımıdır. TOPSIS tekniği vektör normalizasyonunu kullanırken VIKOR tekniği 
doğrusal normalizasyonu kullanır. Doğrusal olmayan yapılarda TOPSIS’in daha gerçekçi 
sıralama yapabileceği söylenebilir. VIKOR tekniği ise yüksek pişmanlığın uygulamacı için 
belirleyici olduğu durumlarda karar vericiye esneklik sağlayacaktır (Pekkaya ve Aktogan, 
2014, s. 112).

3
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Özet

VIKOR tekniğinin özelliklerini açıklamak
VIKOR tekniği, çok kriterli karar verme problemle-
rinde alternati�er arasından uzlaşık bir sıralama yap-
ma ve uzlaşık bir çözüme ulaşmayı amaçlar. Tekniğin 
temeli “ideal çözüme yakınlık” ölçümüne dayanır. 
Uzlaşma ortak kabul üzerinde anlaşmaya varıldığı 
anlamına gelir. Uzlaşık çözüm ise ideale en yakın uy-
gun	 çözümdür.	Her	 alternatifin	her	 kriter	 açısından	
değerlendirildiği varsayımı altında, ideal alternatife 
yakınlık değerleri karşılaştırılarak uzlaşık bir sıralama 
oluşturulur. 
 
VIKOR tekniğinin adımlarını sıralamak
VIKOR tekniğinin adımları aşağıda sıralandığı gibidir: 
1. Karar matrisi (X) oluşturulur.
2.	 Her	kriter	için	en	iyi	(

  
fj

*) ve en kötü (
  
fj
−) değer-

ler belirlenir.
3. Normalize karar matrisi (R) oluşturulur.
4. Ağırlıklı normalize karar matrisi (V) oluşturulur.
5. Ortalama grup faydası (Si) ve en büyük pişmanlık 

(Ri)değerleri hesaplanır.
6. Qi değerleri hesaplanır.
7. Alternati�er sıralanıp koşullar denetlenir.

Çok kriterli karar verme problemlerinde VIKOR 
tekniğini uygulamak
 VIKOR tekniğinin uygulanması için öncelikle ka-
rar problemi tanımlanır, amaç ortaya konur. Daha 
sonra amaca ulaştıracağı düşünülen alternati�er 
belirlenir. Alternati�erin hangi kriterlere göre de-
ğerlendirileceği, kriterlerin ağırlıkları ve kriterlerin 
yönü de belirlendikten sonra karar matrisi oluştu-
rulur. Karar matrisinin ögeleri, her alternatifin her 
kritere göre aldığı skor (performas) değerleridir. 
Daha sonra, kriterlerin yönü de dikkate alınarak, 
her kriter için en iyi ve en kötü değerler belirlenir. 
Kriter faydayı temsil ediyorsa en iyi değer her sütun 
için en yüksek değer; en kötü değer her sütun için 
en düşük değerdir. Kriter maliyeti temsil ediyorsa en 
iyi ve en kötü değerler tam tersi biçiminde belirlenir. 
Belirlenen bu değerlerden karar matrisinin normali-
ze edilmesinde yararlanılır. Normalize karar matrisi, 
başlangıçta oluşturulan karar matrisinde farklı öl-
çüm birimleriyle temsil edilen değerleri birimlerden 
arındırmak amacıyla yapılan normalizasyon işlemi 
sonucunda elde edilir. Normalize karar matrisinin 
elemanları hesaplanırken; öncelikle ilgili kriterin en 

iyi değerinden karar matrisinin ilgili sütundaki de-
ğerleri çıkarılır. Daha sonra bulunan bu fark değeri, 
kriterin en iyi değeri ile en kötü değeri arasındaki 
farka bölünür. Tüm alternati�er için yapılan bu iş-
lem sonucunda normalize karar matrisi oluşturul-
muş olur. Sonraki adımda normalize karar matrisin-
deki değerler kriter ağırlıkları ile çarpılarak ağırlıklı 
normalize karar matrisi elde edilir. Normalize karar 
matrisinin her satırı ayrı ayrı toplanarak ortalama 
grup faydası (Si), her satırındaki en büyük değer be-
lirlenerek en büyük pişmanlık değerleri (Ri) belirlen-

miş olur. Daha sonra (
   
S* = min

i
Si ); (

   
S−= max

i
Si ); 

(
   
R* = min

i
Ri ); (

   
R−= max

i
Ri

) olmak üzere, her 

alternatif için 
   
Qi =

q.(Si−S*)

S−−S*
+

(1−q).(Ri−R*)

R−−R*  

formülü uygulanarak Qi değerleri hesaplanır. Qi 
değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak uzla-
şık sıralama oluşturulur. Formülde yer alan q değe-
ri karar verici(ler) tarafından belirlenen bir değer 
olup maksimum grup faydasını sağlayan strateji 
için ağırlığı ifade eder. (1-q) ise karşıt görüştekilerin 
minimum pişmanlığının ağırlığıdır. (q > 0,5) seçil-
diğinde Qi sıralamasına çoğunluğun olumlu tutum 
gösterdiği anlamı yüklenir. (q < 0,5) seçildiğinde Qi 
sıralamasına çoğunluğun olumsuz tutum gösterdiği 
anlamı	yüklenir.	Genellikle	 (q = 0,5) olarak seçile-
rek, değerlendirme uzman gruplarının (olumlu ve 
olumsuz) uzlaşmacı tutum sergiledikleri varsayılır. 
Son adımda, Si, Ri ve Qi değerleri küçükten büyüğe 
doğru sıralanarak alternati�ere ilişkin üç sıralama 
listesi elde edilir. Daha sonra sıralamanın doğrulu-
ğunu sınamak amacıyla alternati�erin kabul edile-
bilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına 
uygunlukları denetlenir. Buna göre; Qi sıralamasın-
da en küçük değerle ilk sırada yer alan A1 alternatifi, 
aşağıda verilen iki koşulu sağlıyorsa uzlaşık en iyi 
çözüm olarak kabul edilir. 

 Koşul 1: Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıra-
landığında, ilk sırada yer alan alternatif A1 ve ikinci 
sırada yer alan alternatif A2 olarak gösterildiğinde, 
kabul edilebilir avantaj, Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ koşulu-
na bağlıdır. Eşitsizlik ile verilen koşul sağlanıyorsa A1 
alternatifi, kabul edilebilir avantaj koşulunu karşılar. 
Eşitsizlikte kullanılan DQ parametresi alternatif sayı-
sına bağlı olup, m alternatif sayısını göstermek üzere, 

1

2

3
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DQ = 1/(m – 1) eşitliği ile hesaplanır. Alternatif sayısı 
4’ten küçük olduğunda DQ = 0,25 olarak alınır. 

 Koşul 2: Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralan-
dığında, ilk sırada yer alan A1 alternatifi, Si ve/veya Ri 
değerlerine göre küçükten büyüğe doğru yapılan sıra-
lamada da minimum değere sahip olmalıdır. Bu du-
rumda uzlaşık çözümün istikrarlı olduğu kabul edilir. 

 Yukarıda belirtilen iki koşuldan birinin sağlanmadı-
ğı durumlarda ise birden fazla uzlaşık çözüm kümesi 
aşağıdaki biçimde önerilir:
•	 Eğer	Koşul	2	sağlanmıyor	ise,	A1ve A2 alternatif-

lerinin her ikisi de uzlaşık ortak çözüm olarak 
kabul edilir. 

•	 Eğer	Koşul	1	sağlanmıyor	ise,	A1, A2, ..., AM alter-
nati�erinin tamamı uzlaşık en iyi çözüm küme-
sinde yer alır. Burada üst sınır değeri olan mak-
simum M, Q(AM) – Q(A1) < DQ ilişkisine göre 
belirlenir. Qi sıralamasında son eşitsizliği sağlayan 
son alternatifin sıra numarası M ile temsil edilir. 

 Uzlaşık çözüm kümesi dahilinde Q değerlerine göre 
sıralama yapılır. En iyi alternatif, minimum Q değe-
rine sahip alternati�erden biridir. Tercih minimum 
değere sahip ilk alternatifin uygulanması yönündedir. 
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Kendimizi Sınayalım
Üç alternatifin dört kritere göre değerlendirileceği karar 
problemine ilişkin karar matrisi aşağıdaki gibidir. Karar 
problemi VIKOR tekniği kullanılarak çözülmek istenmek-
tedir. İzleyen 4 soruyu aşağıdaki karar matrisine ve VIKOR 
tekniğinin adımlarına göre cevaplandırınız. 

KARAR MATRİSİ

	

 KRİTERLER

Kriter Ağırlığı 0,40 0,15 0,25 0,20

Kriter Yönü max min min max

 K1 K2 K3 K4

A
LT

ER
N

AT
İF

LE
R

A1 120 8 18 5

A2 125 10 12 9

A3 130 15 20 7

1. İkinci kriter için 
  
fj

* ve 
  
fj
− değerleri aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a. 125 ve 9
b. 9 ve 125
c. 15 ve 8
d. 8 ve 15
e. 12 ve 20

2. Normalize karar matrisinde r13 değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. 0,29
b. 0,50
c. 0,75
d. 0,88
e. 1

3. Birinci kriter için ağırlıklı normalize karar matrisinin (V) 
ilk sütun değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. 

   

V =

v11
v12
v13

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=
0

0,4
0,15

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

b. 

   

V =

v11
v12
v13

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=
19
0

0,25

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

c. 

   

V =

v11
v12
v13

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=
20
0

0,10

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

d. 

   

V =

v11
v12
v13

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=
0,75

0
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

e. 

   

V =

v11
v12
v13

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=
0,40
0,20

0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

4. Kabul edilebilir avantaj koşulunun sınanmasında kulla-
nılan DQ değeri bu problem için kaçtır?

a. 0,20
b. 0,25
c. 0,30
d. 0,33
e. 0,50
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Karar matrisi üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda Si, 
Ri ve Qi değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Alternati�er Si Ri Qi

A1 0,79 0,40 1,00

A2 0,24 0,20 0,00

A3 0,50 0,25 0,36

5. Aşağıdakilerden hangisinde Qi değerlerine göre alterna-
ti�er doğru sıralanmıştır? 

a. A1 ; A2 ; A3
b. A3 ; A2 ; A1
c. A2 ; A3 ; A1
d. A1 ; A3 ; A2
e. A3 ; A1 ; A2

6. VIKOR tekniğinde kullanılan normalizasyon yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Doğrusal orantı
b. Doğrusal sabit
c. Standartlaştırma
d. Vektör normalizasyonu
e. İkili kıyaslamalar

7. Çok kriterli karar verme tekniklerinde kullanılan nor-
malizasyon işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Alternati�eri önceliklendirmek
b. Kriterleri ağırlıklandırmak
c. Alternati�eri kriterlerle eşleştirmek
d. Karar vericiler arasında uzlaşma sağlamak
e. Kriterleri birimlerden arındırmak

8. VIKOR tekniğinde, karar matrisinde j. kriter bir faydayı 
temsil ediyorsa 

  
fj

* değeri aşağıda verilen hangi eşitlik ile be-
lirlenir? 

a. 
   
fj

*= min
i

xij

b. 
   
fj

* = min
j

vij

c. 
   
fj

* = max
j

vij

d. 
   
fj

* = max
i

xij

e. 
   
fj

* = max
j

wjvij

 

9. VIKOR tekniğinin son adımında kabul edilebilir istikrar 
koşulu sağlanmıyor ise uzlaşık çözüm aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. Qi sıralamasındaki ilk iki alternatif
b.  Qi sıralamasındaki tüm alternati�er
c. Si sıralamasındaki ilk alternatif
d. Si sıralamasındaki tüm alternati�er
e. Bu durumda uzlaşık çözüm kümesi olmaz

10. Qi değerlerinin hesaplanmasında (q = 0,75) olarak alın-
ması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Karşıt görüştekilerin minimum pişmanlık ağırlığının 
0,75 olmasını

b. Uzlaşmanın çoğunluk oyu ile sağlanmasını
c. Uzlaşmanın konsensüs (fikir birliği) ile sağlanmasını
d. Qi sıralamasına çoğunluğun olumsuz tutum göster-

mesini
e. Maksimum grup faydasını sağlayan strateji ağırlığı-

nın 0,25 olmasını
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Çok Kriterli Karar Problemle-

rinde Ölçeklendirme” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Çok Kriterli Karar Problemle-
rinde Ölçeklendirme” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “VIKOR Tekniğinin Adımları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Kabul edilebilir istikrar koşulu olarak ifade edilen Koşul 2, 
elde edilen uzlaşık çözümün istikrarlı olduğunun kanıt-
lanması açısından sağlanması gereken koşuldur. Bu koşula 
göre Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında, ilk 
sırada yer alan A1 alternatifi, Si ya da Ri sıralamalarının en 
azından birinde de ilk sırada olmalıdır. Bu durumda uzlaşık 
çözümün istikrarlı olduğu kabul edilir. Eğer Koşul 2 sağlan-
mıyor ise, A1 ve A2 alternati�erinin her ikisi de uzlaşık ortak 
çözüm olarak kabul edilir. 
Buna göre araç alımı probleminde Koşul 2 sağlanmasaydı, 
uzlaşık en iyi çözüm = {N, Y} kümesi biçiminde Qi sıralama-
sında yer alan ilk iki alternatif olacaktı.

Sıra Sizde 2 
(q > 0,5) olması uzlaşmanın fikir birliği ile sağlandığı anlamı-
na gelir. Diğer bir ifadeyle Qi sıralamasına çoğunluğun olum-
lu tutum gösterme eğiliminde olduğu anlamı yüklenir. Buna 
göre, kuruluş yeri seçim probleminde (q = 0,75) olması da 
maksimum grup faydasını sağlayan stratejinin karar vericiler 
tarafından %75 kabul gördüğü biçiminde yorumlanır. Kuru-

luş yeri seçim probleminde (q = 0,75) olması durumunda Qi 
sıralaması	aşağıdaki	tabloda	verildiği	gibi	olacaktır.	Görüldü-
ğü üzere Qi sıralamasında 2. ve 3. sırada yer alan alternati�er 
yer değiştirmiş ancak ilk sırada yer alan Şıra Pazarı seçeneği 
sıralamadaki yerini korumuştur. 

Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

Şıra	Pazarı	 0,16 Şıra	Pazarı	 0,06 Şıra	Pazarı	 0,00

Organize	
Sanayi	 0,25 Ayakkabıcılar	

Çarşısı	 0,10 Organize	
Sanayi	 0,22

Ayakkabıcılar	
Çarşısı 0,30 Organize	

Sanayi 0,15 Ayakkabıcılar	
Çarşısı 0,24

Akpınar	
Caddesi 0,63 Akpınar	

Caddesi 0,20 Akpınar	
Caddesi 0,79

Saray	
Mahallesi	 0,64 Saray	

Mahallesi	 0,25 Saray	
Mahallesi 0,84

Niyazi	Mısri	
Caddesi 0,71 Niyazi	Mısri	

Caddesi 0,30 Niyazi	Mısri	
Caddesi 1,00

İlk sıradaki seçeneğin Koşul 1 ve Koşul 2 sınamaları gerçek-
leştirildiğinde;
Koşul 1.   

   
DQ =

1
m−1

=
1

6−1
= 0,20

 
Q(A2) – Q(A1) ≥ DQ

0,22 – 0 ≥ 0,20 olduğundan Şıra Pazarı alternatifi kabul edi-
lebilir avantaj koşulunu sağlamıştır. 
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan 
Şıra Pazarı alternatifi, Si ve Ri sıralamalarının her ikisinde de 
en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul edilebilir is-
tikrar koşulunu da sağlanmıştır. 
Sonuç olarak q değerinin farklılaşması bu problem için uzla-
şık çözümü değiştirmemiştir. Ancak bu bir genelleme olma-
yıp farklı problemlerde q değerinin farklı değerler almasının 
sonucu değiştirebileceği de bilinmelidir. 

Sıra Sizde 3 
Kesme makinesi seçim probleminde kriter ağırlıkları; 
K1:0,25 K2:0,30 K3:0,25 K4:0,10 ve K5:0,10 olsaydı alterna-
ti�ere ilişkin Si, Ri ve Qi değerleri ve sıralamaları aşağıdaki 
gibi olurdu. 

Alternati�er Si Alternati�er Ri Alternati�er Qi

Makine	2 0,20 Makine	2 0,10 Makine	2 0

Makine	3 0,27 Makine	3 0,17 Makine	3 0

Makine	1 0,90 Makine	1 0,30 Makine	1 1
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