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Karar Verme Çevreleri
Tip 1
Belirlilik altında karar
verme

Tip 2
Belirsizlik altında
karar verme

Tip 3
Risk altında karar
verme

KV her seçeneğin getirisini kesin bir
şekilde bilir.

KV doğanın sunduğu olayların
olasılıklarını bilmez. Aslında hiçbir
şey bilmez!

KV doğanın sunduğu olayların
olasılıklarını bilir.



Deterministik Problem
Karar verici, karar vermeden önce
doğal durumlar yerine gerçek
durumu bilmektedir.
Optimal çözüm en yüksek faydayı
sağlayan alternatifi seçmektir.

Belirlilik altında karar verme

𝑠!

𝑑! 𝑉!!

𝑑" 𝑉"!

… …

𝑑$ 𝑉$!



Belirsizlik Altında Karar Verme

İyimserlik Yaklaşımı
Kötümserlik Yaklaşımı
Uzlaşma kriteri
Eş olasılık kriteri
Pişmanlık



Kısa bir anket

1) Which alternative would 
you prefer?
a. A sure gain of $240
b. A 25% chance of winning 

$1000 and a 75% chance 
of winning nothing

2) Which alternative would 
you prefer?
a. A sure loss of $750
b. A 75% chance of losing 

$1000 and a 25% chance 
of losing nothing

3) How much would you 
pay to play the following 
game:
We flip a coin.
If it comes up heads, I’ll pay 
you $2.
If it comes up tails, we’ll flip 
again, and if it comes up 
heads, I’ll pay you $4.
If it comes up tails, we’ll flip 
again, and if it comes up 
heads, I’ll pay you $8.
And so on, out to infinity…
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https://unsplash.com/@vidarnm%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/pittsburgh%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Problem Formülasyonu

Pittsburgh Development Corporation yeni konut projesi için bir arazi 
satın aldı.
Üç farklı proje yapısı için mimari çizim ihalesine çıkıldı: 30, 60, 90 
konutluk.
Projenin başarısı konut kompleksinin büyüklüğü ve konutlara olan talebe 
dayalıdır.
Talebin bilinmezliği ışığında en fazla kar edeceği projeyi seçmek 
istemektedir.



Alternatifler

𝑑# : 30 konutluk küçük ölçekli proje
𝑑$ : 60 konutluk orta ölçekli proje
𝑑% : 90 konutluk büyük ölçekli proje



Etki Diyagramı

Karar OlasılıkSonuç



Tesis boyutu

Talep

Kâr

Doğal Durum:
Güçlü (𝑠!)
Zayıf (𝑠")

Alternatifler:
Küçük ölçek (𝑑!)
Orta ölçek (𝑑")
Büyük ölçek (𝑑#)

Sonuç:
Kâr/Zarar



Fayda Tablosu

Seçenekler Güçlü Talep (𝑠!) Zayıf Talep (𝑠!)

Küçük ölçek (𝑑!) 8 7

Orta ölçek (𝑑") 14 5

Yüksek ölçek (𝑑#) 20 -9




