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Risk Altında Karar Verme

Olasılık
Nesnel (objektif)
Öznel (sübjektif)

Beklenen (Parasal) Değer - Expected (Monetary) Value
Tam Bilginin Beklenen Değeri - Exp. Value of Perfect Information
Beklenen Fırsat Kaybı - Expected Opportunity Loss
Fayda Teorisi - Utility Theory

Belirlilik Eşdeğeri - Certainty Equivalence
Risk Primi - Risk Premium



Olasılık

Olasılık bir olayın gerçeklemesi (ortaya çıkması) ile ilgili sayısal bir 
ifadedir.
Herhangi bir olayın gerçekleşmesini gösteren P olasılığı 0’dan küçük veya 
1’den büyük olamaz:

0 ≤ 𝑃 𝑜𝑙𝑎𝑦 ≤ 1

Bir etkinliğin tüm olası çıktılarının basit olasılık toplamı 1’e eşittir.



Nesnel Olasılık

Deney ve gözlemlere dayanılarak elde edilen olasılıktır.
Havaya atılan paranın tura gelme olasılığı
Desteden çekilen iskambil kağıdının maça olma olasılığı

𝑃 𝐴 = lim
+→-

𝑛 𝐴
𝑛

A olayının gerçekleşme
olasılığı

bir A olayının gerçekleşme sayısı

bağımsız ve özdeş deney veya gözlem
tekrarı sayısı



Öznel Olasılık

Bir uzmanın, incelenen olayların göreli oluşma olasılıkları hakkındaki;
yargısı,
kişisel inanç ve deneyimleri,
durum hakkındaki var olan bilgilerinin

birleştirilmesiyle elde edilen olasılıktır.



Ödemeler Matrisi ve Olayların Olasılıkları

Yüksek Talep Düşük Talep

Alternatifler 60% 40%

Büyük fabrika kurma $500,000 ($180,000)

Küçük fabrika kurma $120,000 ($20,000)

Yatırım yapmama $0 $0
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Beklenen (Parasal) Değer

Yüksek Talep Düşük Talep Beklenen Değer

Olasılıklar 60% 40%

Büyük fabrika kurma $500,000 ($180,000) $228,000

Küçük fabrika kurma $120,000 ($20,000) $64,000

Yatırım yapmama $0 $0 $0

Ağırlıklı satır ortalaması en büyük olan seçenek seçilir

𝐸𝑉 𝑎( =L
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Duyarlılık Analizi

Büyük Fabrika kurmanın beklenen değeri
𝐸𝑉# = 200,000𝑃 − 180,000 1 − 𝑃

Küçük Fabrika kurmanın beklenen değeri 
𝐸𝑉$ = 100,000𝑃 − 20,000 1 − 𝑃

Yatırım yapmamanın beklenen değeri
𝐸𝑉% = 0𝑃 − 0 1 − 𝑃 = 0
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Tam Bilginin Beklenen Değeri
Expected Value of Perfect Information

KV, bir danışman yardımıyla veya daha fazla analiz yaparak tam bilgi elde 
ederse risk altında karar verme problemi  belirlilik altında karar verme 
problemi haline gelir.
Bu şekilde tamamen güvenilir bilgi elde etmeye değer  mi: TBBD 
danışmanlık ücretinden (analiz maliyetinden) daha fazla mı?
KV’nin ek bilgi için ödeyeceği en büyük miktar TBBD’dir.



Tam Bilginin Beklenen Değeri

TBBD, tam bilgi elde edilmesi sonucu oluşan beklenen  parasal 
değerdeki artıştır.

𝐸𝑉𝑃𝐼 = 𝐸𝑉./) 0(12( −max𝐸𝑉3(4&
Yüksek Talep Düşük Talep Beklenen Değer

Olasılıklar 60% 40%

Büyük fabrika kurma $500,000 ($180,000) $228,000

Küçük fabrika kurma $120,000 ($20,000) $64,000

Yatırım yapmama $0 $0 $0

𝐸𝑉$%& '()*( = 500,000×60%+ 0×40% = 300,000 𝐸𝑉+(,- = 228,000

𝐸𝑉𝑃𝐼 = 300,000 − 228,000 = 72,000



Beklenen Fırsat Kaybı
Expected Opportunity Loss
Pişmanlık matrisinde ağırlıklı satır ortalaması en  küçük olan seçenek 
seçilir

𝐸𝑂𝐿 𝑎( =L
*
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Pişmanlık Değerleri Yüksek Talep Düşük Talep Beklenen Fırsat Kaybı

Olasılıklar 60% 40%

Büyük fabrika kurma $0 $180,000 $72,000

Küçük fabrika kurma $380,000 $20,000 $236,000

Yatırım yapmama $500,000 $0 $120,000



Sınıf Çalışması

Çok Yüksek Talep Yüksek Talep Ortalama Talep Düşük Talep

Olasılıklar 20% 25% 35% 20%

Özel Cafe $60,000 $30,000 $20,000 ($40,000)

Büyük Cafe $80,000 $50,000 $55,000 ($50,000)

Butik Cafe $100,000 $70,000 $30,000 ($80,000)

Yatırım yapmama $0 $0 $0 $0



«Var mısın, yok musun» TV yarışması

Yarışma içlerinde farklı miktarda paranın bulunduğu belirli sayıda 
çantanın (ya da kutunun) açılması üzerinedir.
Tüm çantalardaki içeriklerin (parasal değerlerin) ne  olduğu oyunun 
başında bilinmektedir ama hangi ödülün  nerede olduğu belli değildir.
Oyuna başlarken yarışmacı bir çanta seçer (ya da kendisine bir çanta 
atanır).
Oyun sonuçlanana kadar çantanın içindeki ödülün ne  olduğu belli olmaz.



«Var mısın, yok musun» TV yarışması

Yarışmacı daha sonra oyun dışı bırakılacak çantaları  seçmeye başlar.
Seçtiği çantalar açılarak içindeki para miktarlarının ne  olduğu görülür.
Yarışma sırasında, önceden belirlenmiş sayıda çanta  açıldıktan sonra, 
bankacı yarışmacıya bir para ödülü  önererek oyunu bırakmasını önerir.
Önerilen para oyundaki para miktarları ile yarışmacının  tavırlarına göre 
belirlenir: banka yarışmacının çantasını  çantadaki olası değerden daha 
düşük bir fiyata satın almayı dener.



«Var mısın, yok musun» TV yarışması

Yarışmacıya "var mısın yok musun" diye sorulur ve bir  yanıt vermesi 
istenir:

"Varım" derse bankanın önerisini kabul edip oyunu sonlandırır
"Yokum" derse öneriyi reddedip oyuna devam eder

Bu süreç yeni çantaların açılması ve yeni tekliflerin  alınması ile aşağıdaki 
durumlardan biri gerçekleşinceye  kadar sürer

Ya oyuncu tekliflerden birini kabul edip "Varım" derse,
Ya da tüm teklifleri reddeder ve kendi çantasındaki parayı alır.

Oyunu uzatmak için, özellikle oyunun başlarında,  bankerin önerileri 
beklenen değerden az olur.




