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Ölçüt 
Önemlerinin 
Belirlenmesi

Çoğu yöntem ölçütlerin göreli önemlerini 
“ağırlık”  olarak isimlendirilen sayılara 
dönüştürür (Vincke, 1992)
Söz konusu yöntemler iki gruba ayrılabilir 
(Huylenbroeck, 1995; Munda 1993; Al-Kloub et 
al., 1997; Kleindorfer et al., 1993; Yoon and
Hwang, 1995):

Doğrudan belirleme
Dolaylı belirleme
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Ölçüt Önlemlerinin Belirlenmesi

KV'nin doğrudan sayısal değerler ataması
Puana dayalı yöntemler
•Puan verme (rating)
•Puan dağıtma (point allocation)
•Sınıflandırma (categorization)
Ölçütlerin sıralanmasına (Ranking) dayalı yöntemler
Değişim/Dönüşüm (Swing) yöntemi
Değiş tokuş (Trade-off ) yöntemi
Oran (Ratio) [Özvektör (Eigenvector) yöntemi]

Dolaylı olarak ölçüt ağırlıklarının belirlenmesi
Merkezilik değeri kullanarak

Regresyon – Conjoint analizi ile
KV ile karar analistinin etkileşimi ile



Puana Dayalı 
Yöntemler

Puan verme
Her ölçüte belli 
bir ölçekte 
puan verilir 
(Örneğin 0-100 
ölçeğinde)

Puan Dağıtma
Belirli bir puan 
(Örneğin 100) 
ölçekler 
arasında 
dağıtılır.

Sınıflandırma

Ölçütler farklı 
önemleri olan 
sınıflara atanır. 
Her  sınıfının 
farklı bir 
ağırlığı vardır.



Sıralama

En önemli ölçüte 1 ve en az önemliye 𝑛 atarız. Sayısal  ağırlıklar aşağıdaki 
formüllerden biri ile elde edilebilir:

Sıralama tersi ağırlıklar
(Rank reciprocal weights) 𝑤2 =

⁄1 𝑟2
∑-3!0 ⁄1 𝑟-

Sıralama toplamı ağırlıklar
(Rank sum weights) 𝑤2 =

𝑛 − 𝑟2 + 1
∑-3!0 𝑛 − 𝑟- + 1

𝑟2: 𝑗. Ölçütün sıra numarasıEğer iki ölçüt n. ve (n+1). sırayı paylaşıyorsa her  ikisine 
de (2n+1)/2 atanır



Değişim / 
Dönüşüm 

Karar matrisi verilmiş bir problem için N ölçüt sayısı 
olsun.

Seçenek kümesi üzerinde her ölçüt için en iyi ve en 
kötü değerler belirlenir.
N+1 adet yapay seçenek üretilir: İlk üretilen seçenek 
"en kötü durumu" göstersin ve tüm ölçütlerden en 
kötü değeri alsın. Diğer N yapay seçenek ise her 
seferinde farklı bir  ölçüt hariç tüm ölçütlerde en 
kötü değeri alsın. Kalan  ölçütler için her seçenek en 
iyi değeri alsın.
N+1 yapay seçenek KV tarafından sıralanır. En kötü  
durumdaki yapay seçenek N+1. sırada ve en iyi 
durumdaki  yapay seçenek 1. sırada olacaktır.



Değişim / 
Dönüşüm 

(devam)

N+1 yapay seçenek puanlanır. Sıralamada en 
sonda olana 0,  en başta olan 100 puan verilir. 
Aradakiler sıralamaları  dikkate alınarak 
puanlanır.
Her puan tüm puanların toplamına bölünerek 
normalize edilir. Böylece en kötü durumdaki 
yapay seçeneğin  normalize puanı 0 olur ve 
tüm normalize puanların  toplamı 1 olur.
Yapay seçeneğin normalize puanı söz konusu 
seçeneğin en  iyi durumda olduğu ölçütün 
ağırlığıdır.



Değiş/Tokuş (Trade-off) Yöntemi

TÜM KRİTERLER İÇİN EN AZ 
TERCİH EDİLEN DEĞERLERE 
SAHİP BİR YAPAY SEÇENEK 

GÖZ ÖNÜNE ALINIR.

EĞER KRİTERLERDEN 
SADECE BİRİNİ EN AZ TERCİH 
EDİLEN SEVİYEDEN EN  ÇOK 

TERCİH EDİLEN SEVİYEYE 
ÇIKARMANIZ MÜMKÜN 
OLSAYDI,  HANGİSİNİ 

SEÇERDİNİZ?

AYNI SORU GERİYE KALAN 
KRİTERLER İÇİN DE TEK TEK 
SORULUR. TÜM  KRİTERLER 

SIRALAYINCAYA KADAR 
DEVAM EDİLİR.

DEĞİŞİM İÇİN EN ÇOK TERCİH 
ETTİĞİNİZ KRİTER (KRİTER 1) 

İLE İKİNCİ SIRADA TERCİH 
ETTİĞİNİZ KRİTERİ (KRİTER 2) 

KARŞILAŞTIRINIZ.



Değiş/Tokuş 
(Trade-off) 

devam

Varsayalım ki 2. kriteri en az tercih edilen 
seviyeden en çok  tercih edilen seviyeye 
çıkarabilirsiniz veya 1. kriteri en az  tercih 
edilen seviyeden ortada bir değere 
çıkarabilirsiniz.  Değişiklik sonrası iki seçenek 
arasında kayıtsız kalmak için 1. kriterin orta 
değeri nedir?
Bu durumda oluşan iki yapay seçeneğin 
değerleri birbirlerine eşit olmalıdır:
𝑤E𝑣E 𝑥FE +𝑤G𝑣G 𝑥GH = 𝑤E𝑣E 𝑥EH +𝑤G𝑣G(𝑥G∗)

𝑤E𝑘 + 𝑤G𝑜 = 𝑤E𝑜 + 𝑤G1
𝑤E𝑘 = 𝑤G




