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Karar Verme

Algılanan ihtiyaçlara özgü kasıtlı ve 
düşünceli  seçim (Kleindorfer et al., 1993)

Karar Verici (KV)’nin mevcut tüm 
seçenekler  arasından amacına veya 
amaçlarına en uygun bir  veya birkaç 

seçeneği seçme sürecine girmesi (Evren  
and Ülengin, 1992)

KV’nin mevcut seçenekler arasından bir 
seçim,  sıralama ya da sınıflandırma 

yapması gibi bir  sorunu çözmesi (Topcu, 
1999)



Çok Kriterli Karar Verme

Bir KV, çok kriterli karar verirken 
sayılabilir sonlu  ya da sayılamaz 
sayıda seçenekten oluşan bir küme  
içinde en az iki kritere dayalı 
değerlendirme  yaparak seçim 
yapar (Korhonen et al., 1992; Dyer 
et al., 1992)

ÇKKV çok sayıda kriter kullanarak 
bir seçenek  kümesinin 
değerlendirilmesi için global tercih  
ilişkisi oluşturmaktır (Vansnick, 
1986)

ÇKKV’nin amacı KV'ye seçenekleri 
kriterlere göre  değerlendirip 
sorununa en istediği çözümü 
ararken  yardım etmek ve yol 
göstermektir (Stewart, 1992)
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Çok Kriterli 
Karar Verme -
ÇKKV

Birden çok kriter: her problemde birden çok kriter 
(amaç / ölçüt) vardır

Birbirleriyle bağdaşmayan kriterler: kriterler 
birbirleriyle bağdaşmazlar

Farklı birimler: kriterler genellikle farklı birimlerle 
ölçülürler

Tasarım/Seçme: bir ÇKKV probleminin çözümü en yi 
alternatif(ler)i  tasarlamak veya önceden belirlenmiş 
sonlu sayıdaki alternatiften bir veya birçoğunu 
seçmektir



ÇÖKV - ÇAKV

Seçenek sayısına göre bir sınıflandırma yapılabilir (Yoon and Hwang, 
1995; Vincke, 1992; Korhonen et al., 1992; Stewart, 1992; Vincke, 1986;  
Zanakis et al., 1998; Hemming, 1978):
Çok Ölçütlü Karar Verme – ÇÖKV (Multi Attribute Decision Making –
MADM)

Seçeneklerin açıkça sonlu sayıda bir liste ile tanımlandığı kesikli durumda karar 
vermeye dayanır.

Çok Amaçlı Karar Verme – ÇAKV (Multi Objective Decision Making –
MODM)

Seçeneklerin bir matematiksel programlama yapısı ile  dolaylı olarak tanımlandığı 
ve sonsuz sayıda olduğu sürekli  durumda karar vermeye dayanır.
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Çok Ölçütlü
Karar Verme

ÇÖKV seçeneklerin (sonlu sayıda) seçilme,  
sıralanma, sınıflandırma, önceliklendirme veya  
elenme amacıyla ölçütler (çok sayıda, birbirleri 
ile  çelişen, ağırlıklandırılmış ve aynı ölçü 
birimini  kullanmayan) kullanılarak 
değerlendirilmesi  işlemidir (Yoon & Hwang, 
1995)
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ÇÖKV Sorun 
Tipleri

Sorun tipleri - Problématiques (Roy, 1990; 
Vanderpooten, 1990; Vincke, 1992; Yoon & 
Hwang, 1995):

Seçim - Choice (a)
Sınıflandırma - Classification/Sorting (b)
Sıralama - Ranking (g)
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Seçim

Uzlaşık çözüm (compromise solution) olarak 
en  tatmin edici seçeneklerden oluşan 
mümkün  olduğunca sınırlandırılmış en küçük 
alt kümenin  oluşturulması
Diğer tüm seçenekleri eleyen seçeneklerin  
ayrılması



Sınıflandırma Önceden tanımlanmış kategorilere 
seçeneklerin atanması
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Sıralama
Seçeneklerin (hepsi ya da bir kısmı) azalan  
tercihler yönünde, en iyiden en kötüye, 
mümkün  olduğunca zengin, kısmi veya tam bir  
sıralamasının oluşturulması
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Karar Verme 
Süreci

Sorunun 
yapılandırılması

Sorunu saptama ve 
tanımlama, KV’nin 
sorun ile ilgili  
kriterlerinin 
belirlenmesi, 
seçenek kümesinin  
oluşturulması

Karar Modelinin 
Kurulması

Tercihlerin, 
performans 
değerlerinin ve 
(gerekli ise)  kriter 
önemlerinin elde 
edilmesi

Sorunu 
Çözümleme

Uygun bir yöntem 
kullanılarak bir 
çözüm bulunması ve  
önerilmesi 
(dayanıklılık veya 
duyarlılık analizi ile  
çözümü inceleme)
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Çok Ölçütlü
Karar Verme

Basit Yöntemler
Değer Temelli Yöntemler

Çok Ölçütlü Değer Teorisi (Multi Attribute
Value Theory)
Basit Toplamlı Ağırlıklandırma (Simple 
Additive Weighting)
Ağırlıklı Çarpım (Weighted Product)
TOPSIS

Üstünlük Yöntemleri (Outranking)
AHS/AAS (AHP/ANP)
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Karar Verme 
Süreci

Sorunun Yapılandırılması

Karar Modelinin Kurulması

Sorunu Çözümleme




