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Fayda Teorisi
Utility Theory
Getiriler fayda değerlerine dönüştürülürken en kötü  getiriye 0 ve en iyi 
getiriye 1 atanabilir.
Fayda değerlerini belirlemek için standart bir kumar  oyunu kullanılır: KV 
iki seçenek arasında kayıtsız ise  seçeneklerin fayda değerleri eşit’tir.
Beklenen fayda’sı (expected utility) en büyük olan seçenek seçilir.

𝐸𝑈 𝑎( = 𝑢 𝑎( =L
*
𝑢 𝑣(* 𝑃 𝜃 *



Fayda Belirleme İçin Standart Kumar
𝑃

1 − 𝑃

𝑢 𝑣∗ = 1

𝑢 𝑣/ = 0

En iyi getiri

En kötü getiri

Kesin getiri𝑢 𝑣 = 1×𝑃 − 0× 1 − 𝑃

Piyango

Kesin para



Fayda Belirleme
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v*
u(v*) = 1

x1
u(x1) = 0.5

x2
u(x2) = 0.75

(0.5)

(0.5)

En iyi getiri(v*)  
u(v*) = 1

En kötü getiri(v–)  
u(v–) = 0

Kesin getiri (x1)  
u(x1) = 0.5

(0.5)

(0.5)

x1
u(x1) = 0.5

v–
u(v–) = 0

x3
u(x3) = 0.25

(0.5)

(0.5)

Örnekte;
u(-180) = 0 and u(200) = 1  
x1= 100 Þ u(100) = 0.5
x2 = 175 Þ u(175) = 0.75
x3 = 5 Þ u(5) = 0.25
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Fayda Belirleme
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1 − 𝑃

𝑢 𝑣∗ = 1

𝑢 𝑣/ = 0

𝑢(xi)=0.5

Piyango

Kesin para

Piyango

Kesin para

Piyango

Kesin para
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En iyi getiri (v*)

En kötü getiri

Kesin getiri (Xi)

𝑣/

𝑢(xi)=0.5
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v
u(v)=0

X3

u (xi) = 0.25

v*
u(v*) = 1

x1
u(x1) = 0.5

x2
u(x2) = 0.75
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Beklenen Fayda (Örnek 1)

130

v ij u(v ij )
200 1
175 0.75
100 0.5
5 0.25
0
-20
-180 0

v ij u(v ij )
5 0.25
0 0.2432
-20 0.2162
-180 0

Fayda DURUMLAR

ALTERNATİFLER
İyi pazar Kötü pazar Beklenen

Fayda
Büyük fabrika kurma 1 0 0.6
Küçük fabrika kurma 0.5 0.2162 0.3865
Yatırım yapmama 0.2432 0.2432 0.2432
Olasılıklar 0.6 0.4



Fayda Belirleme (2. yaklaşım)
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En iyi getiri(v*)  
u(v*) = 1

En kötü getiri(v–)  
u(v–) = 0

Kesin getiri(vij)
u(vij) = p

(p)

(1–p)

Örnekte:
u(-180) = 0 and u(200) = 1
For vij=–20, p=%70 Þ u(–20) = 0.7
For vij=0, p=%75 Þ u(0) = 0.75

ijFor v =100, p=%90 Þ u(100) = 0.9
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Beklenen Fayda

Faydalar Yüksek Talep Düşük Talep Beklenen Değer

Olasılıklar 60% 40%

Büyük fabrika kurma 1 0 $48,000

Küçük fabrika kurma $100,000 ($20,000) $52,000

Yatırım yapmama $0 $0 $0 132

Fayda DURUMLAR

ALTERNATİFLER
İyi pazar Kötü pazar Beklenen

Fayda
Büyük fabrika kurma 1 0 0.6
Küçük fabrika kurma 0.9 0.7 0.82
Yatırım yapmama 0.75 0.75 0.75
Olasılıklar 0.6 0.4



Preferences for Risk

Monetary outcome

U
til
ity



Belirlilik Eşdeğeri
Certainty Equivalence

Eğer KV piyango ile kesin para seçimi arasında  kayıtsızsa, kesin para 
piyangonun belirlilik eşdeğerini (BE) verir



Risk Primi
Risk Premium
Bir piyangonun BD’si ile BE’si arasındaki fark  piyangonun risk primi’dir
(RP)
ØKV riskten kaçıyorsa (hoşlanmıyorsa): RP > 0

(Piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almayı, piyangoya girmeye 
tercih ediyor)
ØKV riske eğilimli ise (risk arıyorsa): RP < 0
(Piyangoya girmeyi, piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almaya 
tercih ediyor)
ØKV riske kayıtsız ise: RP = 0
(Piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almaya ya da piyangoya 
girmeye karşı kayıtsız)



Karar Ağacı

Karar Düğümü
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Karar Ağacı

Şans / Olasılık Düğümü



Karar Ağacı

Şans / Olasılık Dalı

Durumlar



Karar Ağacı

Son Düğümler

Getiriler / Faydalar



Karar Tablosunun Karar Ağacına Dönüştürülmesi
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Karar Ağacı 
Yöntemi

1. Sorunun tanımlanması
2. Karar ağacının çizilmesi / yapılandırılması
3. Olayların oluşma olasılıklarının atanması
4. Beklenen getirinin (veya faydanın) ilgili 
şans  noktası için hesaplanması - geriye 
doğru, işlem

5. En yüksek beklenen getirinin (faydanın) 
ilgili karar noktasına atanması - geriye 
doğru, karşılaştırma

6. Önerinin sunulması



Büyük fabrika kur

$200,000
Yüksek
talep (60%)

Küçük fabrika kur

Yatırım
yapma

Düşük
talep (40%) -$180,000

$100,000
Yüksek
talep (60%)

Düşük
talep (40%) -$20,000

$0



Büyük fabrika kur

$200,000
Yüksek
talep (60%)

Küçük fabrika kur

Yatırım
yapma

Düşük
talep (40%) -$180,000

$100,000
Yüksek
talep (60%)

Düşük
talep (40%) -$20,000

𝐸𝑉 = $48,000

𝐸𝑉 = $52,000

$0



Olaylar / Durumlar

Düşüş
40%

Artış
60%
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Yeni donanım 130 220

Fazla mesai 150 210

Bir şey yapmama 150 170
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Ardışık Karar Ağacı

Ardışık (sequential) karar ağacı, birbirlerine bağlı  sıralı kararların verildiği 
(çok aşamalı karar verme;  multi-stage decision making) ve karar 
tablosunun (tek  aşamalı kararla sınırlı) yetersiz kaldığı durumların  
gösterimi için kullanılır



Sınıf Çalışması
Diyelim ki KV ilk kararın sonucuna bağlı ikinci bir  kararın olduğu iki karar vermeli
Yeni bir fabrika kurmadan önce KV’nin $10.000’a bir pazarlama araştırması çalışması 
yapma seçeneği olsun
Araştırmadan gelecek bilgi büyük fabrika kurma, küçük  fabrika kurma veya bir şey 
yapmama kararı üzerinde  yardımcı olacaktır
Araştırma öncesi KV, yüksek talep ve düşük talep  gerçekleşme olasılıklarının eşit 
olduğuna inanmaktadır:  her olayın olasılığı %50
Araştırma sonuçları %45 olasılıkla yüksek talep  beklenildiğini verecektir
Her ne kadar pazarlama araştırması KV’ye kesin bilgi  vermese de koşullu (artçıl) 
olasılıkları (conditional (posterior) probabilities) belirleyerek yardımcı olacaktır:

Araştırma sonucu olumlu olduğunda talebin yüksek  olma olasılığı %78
Araştırma sonucu olumsuz olduğunda talebin yüksek  olma olasılığı %27



Sınıf Çalışması

Araştırma öncesi KV, yüksek talep ve düşük talep  gerçekleşme 
olasılıklarının eşit olduğuna inanmaktadır:  her olayın olasılığı %50
Araştırma sonuçları %45 olasılıkla yüksek talep  beklenildiğini verecektir
Her ne kadar pazarlama araştırması KV’ye kesin bilgi  vermese de koşullu 
(artçıl) olasılıkları (conditional (posterior) probabilities) belirleyerek 
yardımcı olacaktır:

Araştırma sonucu olumlu olduğunda talebin yüksek  olma olasılığı %78
Araştırma sonucu olumsuz olduğunda talebin yüksek  olma olasılığı %27





$100,000
Yüksek talep (50%)

Araştırma yapma

Düşük talep (50%)
-$20,000

Küçük fabrika kur

Araştırm
a yap

$-10,000

$0
Fabrika kurma

$200,000

-$180,000

Yüksek talep (50%)

Düşük talep (50%)

$90,000
Yüksek talep (27%)

Düşük talep (73%)
-$30,000

Küçük fabrika kur

-$10,000
Fabrika kurma

$190,000

-$190,000

Yüksek talep (27%)

Düşük talep (73%)

Yüksek talep (27%)

Düşük talep (73%)
Küçük fabrika kur

$-10,000
Fabrika kurma

Yüksek talep (27%)

Düşük talep (73%)

$90,000

-$30,000

$190,000

-$190,000

Büyük fabrika kur

Büyük fabrika kur

Büyük fabrika kur





Sınıf Çalışması
Tanrıverdi İnşaat, 5 farklı inşaat projesinden birini 
seçecektir
Bu projelerin başarısı önümüzdeki 5 yılın faiz 
oranlarının değişimine bağlıdır. 
Tanrıverdi faiz tahminlerini daha iyi yapabilmek için 
Özaydın Danışmanlığa başvurur. 
Özaydın Danışmanlık Faiz oranları düştüğünde %80 
oranında faizlerin düşeceğini, %10 oranında 
faizlerin aynı kalacağını ve %10 oranında faizlerin 
artacağı yönünde tahminde bulunmuştur.
Firma faizler sabit kaldığında ise %70 oranında 
doğru tahmin edebilmiş, %10 oranında düşeceğini, 
%20 oranında ise artacağını düşünmüştür.
Firma en yüksek tahmin başarısını faizler arttığında 
göstermiştir. %90 oranında doğru öngörmüştür. %2 
oranında düşeceği ve %8 oranında sabit kalacağı 
şeklinde rapor hazırlamıştır.

değerler
1,000,000 

cinsindendir

Faiz Oranı

Proje

Düşüş
%40

Sabit
%50

Artış
%10

Ofis
Merkezi

0,5 1,7 2,5

Ofis Binası 1,5 1,9 2,5

Depo 1,7 1,4 1,0

AVM 0,7 2,4 3,6

Konut 3,2 1,5 0,6



Fayda Teorisi
Utility Theory
Getiriler fayda değerlerine dönüştürülürken en kötü  getiriye 0 ve en iyi 
getiriye 1 atanabilir.
Fayda değerlerini belirlemek için standart bir kumar  oyunu kullanılır: KV 
iki seçenek arasında kayıtsız ise  seçeneklerin fayda değerleri eşit’tir.
Beklenen fayda’sı (expected utility) en büyük olan seçenek seçilir.
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Fayda Belirleme İçin Standart Kumar
𝑃

1 − 𝑃

𝑢 𝑣∗ = 1

𝑢 𝑣/ = 0

En iyi getiri

En kötü getiri

Kesin getiri𝑢 𝑣 = 1×𝑃 − 0× 1 − 𝑃

Piyango

Kesin para



Fayda Belirleme
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v*
u(v*) = 1

x1
u(x1) = 0.5

x2
u(x2) = 0.75

(0.5)

(0.5)

En iyi getiri(v*)  
u(v*) = 1

En kötü getiri(v–)  
u(v–) = 0

Kesin getiri (x1)  
u(x1) = 0.5

(0.5)

(0.5)

x1
u(x1) = 0.5

v–
u(v–) = 0

x3
u(x3) = 0.25

(0.5)

(0.5)

Örnekte;
u(-180) = 0 and u(200) = 1  
x1= 100 Þ u(100) = 0.5
x2 = 175 Þ u(175) = 0.75
x3 = 5 Þ u(5) = 0.25
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Fayda Belirleme
0.5

1 − 𝑃

𝑢 𝑣∗ = 1

𝑢 𝑣/ = 0

𝑢(xi)=0.5

Piyango

Kesin para

Piyango

Kesin para
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En iyi getiri (v*)

En kötü getiri

Kesin getiri (Xi)

𝑣/

𝑢(xi)=0.5
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v
u(v)=0

X3

u (xi) = 0.25

v*
u(v*) = 1

x1
u(x1) = 0.5

x2
u(x2) = 0.75

(0.5)



Beklenen Fayda (Örnek 1)

159

v ij u(v ij )
200 1
175 0.75
100 0.5
5 0.25
0
-20
-180 0

v ij u(v ij )
5 0.25
0 0.2432
-20 0.2162
-180 0

Fayda DURUMLAR

ALTERNATİFLER
İyi pazar Kötü pazar Beklenen

Fayda
Büyük fabrika kurma 1 0 0.6
Küçük fabrika kurma 0.5 0.2162 0.3865
Yatırım yapmama 0.2432 0.2432 0.2432
Olasılıklar 0.6 0.4



Fayda Belirleme (2. yaklaşım)
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En iyi getiri(v*)  
u(v*) = 1

En kötü getiri(v–)  
u(v–) = 0

Kesin getiri(vij)
u(vij) = p

(p)

(1–p)

Örnekte:
u(-180) = 0 and u(200) = 1
For vij=–20, p=%70 Þ u(–20) = 0.7
For vij=0, p=%75 Þ u(0) = 0.75

ijFor v =100, p=%90 Þ u(100) = 0.9
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Beklenen Fayda

Faydalar Yüksek Talep Düşük Talep Beklenen Değer

Olasılıklar 60% 40%

Büyük fabrika kurma 1 0 $48,000

Küçük fabrika kurma $100,000 ($20,000) $52,000

Yatırım yapmama $0 $0 $0 161

Fayda DURUMLAR

ALTERNATİFLER
İyi pazar Kötü pazar Beklenen

Fayda
Büyük fabrika kurma 1 0 0.6
Küçük fabrika kurma 0.9 0.7 0.82
Yatırım yapmama 0.75 0.75 0.75
Olasılıklar 0.6 0.4



Preferences for Risk

Monetary outcome

U
til
ity



Belirlilik Eşdeğeri
Certainty Equivalence

Eğer KV piyango ile kesin para seçimi arasında  kayıtsızsa, kesin para 
piyangonun belirlilik eşdeğerini (BE) verir



Risk Primi
Risk Premium
Bir piyangonun BD’si ile BE’si arasındaki fark  piyangonun risk primi’dir
(RP)
ØKV riskten kaçıyorsa (hoşlanmıyorsa): RP > 0

(Piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almayı, piyangoya girmeye 
tercih ediyor)
ØKV riske eğilimli ise (risk arıyorsa): RP < 0
(Piyangoya girmeyi, piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almaya 
tercih ediyor)
ØKV riske kayıtsız ise: RP = 0
(Piyangonun beklenen değerine yakın bir miktar para almaya ya da piyangoya 
girmeye karşı kayıtsız)




