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Tanımlar

karar

“bir konu hakkında düşünüp bir seçim
yapmaktır: karar vermenin 
sonucudur.”
http://www.merriam-
webster.com/dictionary/decision

Tek bir eyleme adanmadır.
Çoğunlukla bu adanma, maliyet ya da
kaynak ataması şeklindedir.



Tanımlar

karar

“bir konu hakkında düşünüp bir seçim
yapmaktır: karar vermenin 
sonucudur.”
http://www.merriam-
webster.com/dictionary/decision

Tek bir eyleme adanmadır.
Çoğunlukla bu adanma, maliyet ya da
kaynak ataması şeklindedir.

karar verme

“var olan seçeneklerden birini
seçmek için düşünce süreci.”
http://www.businessdictionary.com/d
efinition/decision-making.html



Tanımlar

kriter

Bir alternatifin tercih edilebilirliği ile 
alakalı bir kıstas.
Bir şeyin değerlendirilebileceği ya da 
tahmin edilebileceği özelliği.
Bir şeyin değerlendirilebileceği ya da 
tahmin edilebileceği standart.

alternatif

Olası eylem.
Bu satin alınacak bir şey, bir grup şey,
bir politika ya da yönetsel eylem
olabilir.



Sürecin 3 temel öğresi

Amacını bil
Önyargılarını bil/anla
Farklı sonuçları değerlendirin



Sürecin 3 temel öğresi

Amacını bil
Emekli olmadan önce 1,000,000 TL param olsun
Önyargılarını bil/anla
Farklı sonuçları değerlendirin



Sürecin 3 temel öğresi

Amacını bil
Önyargılarını bil/anla
Yasal faktörler, etik faktörler, vb.
Farklı sonuçları değerlendirin



Sürecin 3 temel öğresi

Amacını bil
Önyargılarını bil/anla
Farklı sonuçları değerlendirin
Şimdiki aracını birkaç yıl daha kullan 
Yeni bir iPhone satın alma
İki yılda bir tatile çık



Point of View Strengths Weaknesses When to Use it

1
Decision 
Analysis

Decisions should be made 
systematically, even in the 
face of uncertainty. Decision 
trees provide a framework, 
and Bayesian statistics 
provide rules for revising 
probability assessments.

Consistent, 
rational, 
teachable

Doesn’t always 
account for 
limits of time, 
data, and 
human 
cognitive 
abilities

To make big decisions with 
long investment horizons 
and reliable data-in oil and 
gas and pharma; whether to 
go to grad school. Also in 
negotiations and group 
decisions

2
Heuristics 
and Biases

When people make 
decisions under uncertain 
conditions, they rely on rules 
of thumb, or heuristics, that 
sometimes yield reasonable 
judgments but sometimes 
cause big errors.

Based on 
observed 
human 
behavior

Not always 
clear how to 
apply to actual 
decision making

To design better institutions, 
warn ourselves away from 
dumb mistakes, and better 
understand the priorities of 
others

3
Going with 
your Gut

The heuristics that people 
use to make decisions are 
often very effective.

Simple, without 
extraneous 
information

Can be hard to 
know in 
advance 
whether a 
heuristic will 
work

In predictable situations with 
opportunities for learning-
firefighting, flying, sports. 
Also in highly uncertain 
situations where you can’t 
necessarily rely on data

Fox, 2015



problem

“var olan durum ile olması istene durum 
arasındaki algılanan boşluk yada 

normdan, standarttan yada statükodan  
sapma.”

http://www.businessdictionary.com/definition/problem.html



“Problem” Örnekleri

Abur cubur yediğin ve egzersiz yapmadığın için kilo alıyorsun 
Seçtiğin egzersiz metodu işe yaramıyor



problem

“var olan durum ile 
olması istene 

durum arasındaki 
algılanan boşluk 
yada normdan, 

standarttan yada 
statükodan  

sapma.”

http://www.businessdictionary.com/definition/problem.html

problem 
çözme

“çözüme ulaşmak 
için problemin 

ayrıntılarını 
inceleme süreci.”

http://www.businessdictionary.com/definition/problem-
solving.html


