
Sayısal Analiz

Yönetimsel Karar Vermeye Bilimsel Yaklaşım
Hem Nicel hem de Nitel Faktörler Göz Önünde Bulundurulmalı

Ham Veri Nicel Analiz Anlamlı Bilgi



Analizler
Nicel Analiz
• Mantık
• Deneyimler
• Pazar Araştırması
• Bilimsel Analiz
• Modelleme

Nitel Analiz

• Hava
• Eyalet ve federal mevzuat
• Yeni Bilimsel Gelişmeler
• Seçim Sonucu



Tipik İşletme Kararları

Birkaç tane, muhtemelen çelişen amaç
Birçok alternatif
Düşünülmemiş alternatifler
Kararlar bir grup tarafından verilebilir
Grup üyelerinin önyargıları
Gelecekte karşılaşılabilecek sonuçlar
Riske karşı duruş
Bilgi gereksinimi
Bilgi toplamak zamana ve maliyete yol açar
Çok fazla bilgi

“Vaka (What-if)” analizleri, senaryolar
Deneme yanılma deneyleri kayıplara yol 
açabilir
Gerçek sistem üzerinde deney – sadece bir 
kez
Ortamda sürekli değişimler olabilir
Zamansal baskılar



Karar VermeZAMANIMIZIN VE ZİHİNSEL 
ENERJİMİZİN BÜYÜK 

ÇOĞUNLUĞUNU KARAR 
VEREREK GEÇİRİYORUZ.

KARARLARIMIZ HAYATIMIZA 
ŞEKİL VERİYOR: KİMİZ, 
NEYİZ, NEREDEYİZ, NE 

KADAR BAŞARILIYIZ, NE 
KADAR MUTLUYUZ, 

CEVAPLARI 
KARARLARIMIZA BAĞLI 

SORULARDIR.

İYİ KARARLAR VERME 
KONUSUNDAKİ ŞANSIMIZI 
ARTTIRABİLMEK İÇİN, İYİ 

BİR KARAR VERME 
YÖNTEMİ KULLANMAYI 
ÖĞRENİYORUZ – Kİ BU 

YÖNTEM BİZE EN İYİ 
SONUCU, MİNİMUM ZAMAN, 

ENERJİ, PARA VB. 
KAYBIYLA VERENDİR. 



Karar Verme

İhtiyaçlara karşılık kasıtlı yada içgüdüsel seçimler (Kleindorfer et al., 1993)
Karar Vericinin (KV) bir altenatifi yada bir alternatifler altkümesini, bütün 
olası alternatifler arasından amacı(ları) doğrultusunda seçmesi (Evren and
Ülengin, 1992)
Bir problemi; olası çözümleri birçok kriteri göz önünde bulundurarak ve 
seçme, puanlandırma, yada sınıflandırma gibi yöntemlerle çözmek 
(Topcu, 1999)



Etkin Karar Verme Süreci

Etkin bir karar verme süreci aşağıdaki 6 kriteri sağlayacaktır (Hammond et 
al., 1999):

Önemli olan şeye odaklanır.
Mantıklı ve tutarlıdır.
Sübjektif ve objektif faktörleri göz önünde bulundurur ve analitik çözümle sezgisel 
düşünceyi bütünleştirir.
Eldeki sorun neyse, onu çözmeye yeterli ve gerekli olacak bilgi ve analizle ilgilenir.
Konu ile ilgili bilgileri ve deneyimleri toplamaya yardımcı olur
Açık seçik, güvenilir, kullanımı kolay ve esnektir.



İyi Karar Verme

İyi karar vermenin sırrı, konu ile ilişkili kimselerin bilgi, fikirler ve 
tercihlerini karar verme süreci içine dahil eden yapısal bir methot
sağlayabilmektir (Kirkwood, 1997).
İyi bir karar;

Mantıklıdır
Bütün mevcut kaynakları kullanır
Bütün olası alternatifeleri gözden geçirir
Nicel bir yöntem kullanır



Temel Kavramlar

Problemler
Değişkenler: amaç, kriterler, özellikler
Alternatifler
Karar verme sürecinin katılımcıları (problem paydaşları)



Problem

Hissedilen bir zorluk
Bir boşluk yada aşılamayan bir engel
Hedeflenen durumdan tatmin olamama
Şimdiki durumla istenen durum arasında 
bir sapmanın yada aralığın varlığının 
hissedilmesi
Bir problemi üç şart tanımlar (Evans, 1989):

Seçilebilecek alternatif çözümler vardır
Şu anda seçilecek bir eylemin gelecek üzerinde 
önemli etkileri vardır
Hangi eylemin seçilmesi gerektiği konusunda 
şüpheler/çekinceler vardır.

Önemli ve istenmeyen bir durumdur, bir 
şekilde çözülebilirdir ancak çözümü 
muhtemelen zordur (Smith, 1989). 
Bu tanımın ana elemanları:

Tercihler ve gerçekler arasındaki mesafe, 
Bu mesafeyi kapatmanın önemi, 
Bunu yapmanın beklenen zorluğu.



Değişkenler

Amaç; ulaşılmak istenen şeyin/durumun ifade edilmesidir
Bir kriter, alternatifleri bazı “önemli gerçeklere” yada “bakış açılarına” 
göre kıyaslamaya yarayan bir “araçtır” (Bouyssou, 1990)
Bir nitelik, amaca ulaşılma derecesini ölçer (Keeney, 1996)
Bir nitelik, bir alternatifin temel karakteristik, kalite yada verimlilik 
parametrelerini temsil eder (Evren and Ulengin, 1992)



Nitelikler

Fonksiyon türüne göre sınıflandırma

Fayda
Maliyet
Monoton-olmayan

İnşa türüne göre sınıflandırma

Doğal
Kurulmuş (subjektif)
Vekaleten (endirekt)



Alternatifler

Alternatifler yapılan eylemler, amaçlar, adaylar, kararlar kümesidir. Karar 
sürecinde kontrol edilebilmeleri için  
Alternatifler kümesi şöyle tanımlanabilir:

Sonlu ve yeterince küçük olduğunda elemanlarını listelemek (ÇAKV)
Sonsuz yada listeleme için fazla büyük olduğunda, elemanlarını karakterize eden 
özellikleri söylemek (ÇAKV)



Problem Ortakları

Problemin sahibi
Problemin bazı yönlerini kontrol eden, özellikle ne yapılacağı kararını veren kişi ve 
gruplar.

Problemin kullanıcısı
Sonucu kullanır ya da karar verici yada problem sahibi tarafından onaylanan 
kararları uygular ve/yada çözümleri kullanır.Kararlerı değiştirme yetkisi yoktur.

Problemin müşterisi 
Sonucu kullanmaktan yararlananlar yada zarar görenler

Problem çözücü 
Problem sahibinin onayı için problemi analiz edip, çözümü geliştiren karar 
analizcisi



Yönetimsel 
Karar Verme

Karar verme: yöneticilerin, fırsatlara ve 
tehditlere, seçenekleri analiz ederek, 

amaçlar ve eylem yönü hakkında 
kararlar vererek tepki vermeleridir.

Fırsatlara göre verilen kararlar: 
yöneticiler organizasyon performansını 

arttırmaya yönelik yollara yönelirler.

Tehditlere göre verilen kararlar: 
yöneticiler organizasyona yönelik 

olumsuz olaylarla karşılaştıklarında 
meydana gelir. 



Karar Verme Türleri

Programlanmış Kararlar

Rutin, neredeyse otomatik süreçler.
Yöneticiler, kararı önceden çok kez 
verdiyse,
Takip edilebilecek kurallar yada 
kılavuzlar varsa,
Örnek: Ofis malzemelerini yeniden 
düzenlemeye karar vermek.

Programlanmamış Kararlar

Her zaman başa gelmeyen 
olağandışı olaylar.
Karar yeni olduğu için takip 
edilecek kurallar yoktur.
Bu kararlar bilgiye, yöneticinin 
öngörüsüne ve yargısına dayanarak 
verilmiştir. 
Örnek: Firma yeni bir teknolojiye 
yatırım yapmalı mıdır?



Klasik Model

Karar vermenin klasik modeli: kararların nasıl verilmesi gerektiğini 
«anlatan» model.

Yöneticinin karar verme için gerekli bütün bilgilere sahip olduğunu varsayar.
Böylece yöneticiler, kendi tercihlerini sıralayarak, alternatifler arasından kolayca en 
iyi çözüme ulaşabilirler.

Ne yazık ki, yöneticiler bütün (yada çok miktarda) bilgiye sahip değillerdir. 



Klasik Model

Alternatifleri & sonuçları listele

Yöneticinin 
bütün bilgiye

sahip olduğunu 
varsayar

Her bir alternatife büyükten küçüğe değer ver

En iyi alternatifi seç

Yöneticinin bilgiyi
değerlendirebileceğini 

varsayar

Yöneticinin,
organizasyonun 
gelecek planını 

bildiğini
varsayar



İdari Model

Karar vermenin idari modeli: Yöneticinin karar verme için gerekli bütün 
bilgilere sahip olduğu ve bu bilgileri değerlendirebileceği klasik varsayıma 
karşı çıkar.

Sonuç olarak karar verme risklidir.

Sınırlı mantık: Çok fazla alternatif ve devasa boyutta bilgi vardır, 
yöneticinin hepsini göz önünde bulundurması imkansızdır.

Kararlar insanların idrak yeteneği ile sınırlıdır.

Eksik bilgi: çoğu yönetici bütün alternatifleri görmez ve eksik bilgiye 
dayanarak karar verir.



Tam bilgi neden yoktur?

Belirsizlik
Risk
Müphemlik
Zaman kısıtları
Bilgi maliyeti
Var olanla yetinme



Karar Verme Süreci

Problemi kurma
Karar modelini oluşturma
Problemi analiz etme (çözme)



Yönetim Bilimleri Süreci
Gözlem Yapma

Problem tanımı

Model Kurma

Çözüm

Uygulama

Bilgi

Geri Bildirim

Yönetim Bilimi 
Teknikleri



Yaklaşım I

Problemi tanımla Model kur Veri topla Çözüm geliştir

Çözümü test et
Çözümleri analiz 

et, duyarlılık 
analizi uygula

Sonuçları uygula



Problem tanımı

Her şey buna bağlıdır.
Anlaşılır ve kısa bildirim gereklidir.
En zor adım olabilir.
Nedenlere ilişkin semptomların ötesine geçebilir.
Problemler birbirlerine bağımlıdır.
«Doğru» problem belirlenmelidir.
Belirli, ölçülebilir amaçlar gerektirebilir.



Model kurma

Model: bir durumun temsili
Modeller: fiziksel, mantık, ölçekli, şema yada matematiksel
Modeller: değişkenler (kontrol edilebilir yada kontrol edilemez ) ve 
parametreler
Kontrol edilebilir değişkenler Þ karar değişkenleri
Modeller çözülebilir, gerçekçi, anlaşılması kolay, değişiklik yapması kolay 
olmalıdır.



Veri toplama

Doğru veri önemlidir (ÇGÇÇ)
Veriler nereden alınabilir:
Şirket raporları
Şirket dosyaları
Röportajlar
Yerinde ölçüm
İstatistiksel örneklem



Çözüm üretme

Modeli değerlendir, “en iyi” çözümü bul
Çözüm: 

Pratik
Uygulanabilir

Çeşitli çözümler:
Denklem(lerin) çözümü
Deneme yanılma
Tam listeleme
Algoritmanın uygulanması



Çözümü test etme

İkiside test edilmeli:
Girdi değişkenliği
Model

Belirle:
Doğruluk
Girilen verinin tamlığı

Verileri farklı kaynaklardan topla ve kıyasla

Sonuçları tutarlılık açısından değerlendir
Mantıklılar mı?

Analizden önce test et!



Sonuçları analiz etme

Çözümün kastettiği eylemleri anlama
Eylemlerin olası sonuçlarını belirleme
Duyarlılık analizi uygula – giriş verilerini değiştir yada model 
parametrelerini değiştir ve sonuçları incele

Problemi anlayabilmek için duyarlılık analizi kullan (cevapları anlamak için de 
kullanılır)



Sonuçları uygulama

Sonuçları şirkette kullan 
Sonuçları izle
Modelin sonuçlarını ve duyarlılık analizini, yönetimi sonuçlara ikna etmek 
için kullan



2. Yaklaşım

Karar ihtiyacını fark etmek
Problemi belirlemek
Alternatifleri oluştur ve değerlendir
Alternatifler arasından seç
Seçilen alternatifi uygula
Geri bildirimden ders al



Alternatifleri Değerlendirme

Yasal mı?

Etik mi?

Ekonomik mi?

Pratik 
mi?



Gerçek hayatta modelleme

Modeller karmaşıktır
Modeller pahalı olabilirler
Modelleri kabul ettirmesi zor olabilir
Modeller, gerçek organizasyonlar tarafından gerçek dünyada gerçek 
sorunları çözmek için kullanılırlar



Model Oluşturma: Problem Tanımlama

Bilgi ve veri:
• Firma çelik ürünler üretiyor ve 

satıyor 
• Birim ürün üretim maliyeti 5TL
• Ürünün satış fiyatı 20 TL
• Birim ürün üretimi için 4 ton 

çelik gerekli 
• Firmanın 100 ton çelik rezervi 

mevcut

Problem:
Sınırlı miktarda çeliğimiz olduğunu 
hesaba katarak, en çok karı elde 
etmek için ne kadar ürün 
üretmemiz gerektiğini belirle



Değişkenler
𝑥 = ürün miktarı (karar değişkeni)
𝑍 = toplam kar

Model
𝑍 = 20𝑥 − 5𝑥 (amaç fonksiyonu)
4𝑥 = 100 ton çelik (kaynak kısıtı)

Parametreler
$20, $5, 4 ton, 100 ton (bilinen
değerler)

Modelin gösterimi
enb 𝑍 = 20𝑥 − 5𝑥
öyle ki 4𝑥 = 100

Model Kurma: Matematiksel Model



Model Kurma: Başa baş noktası analizi

Toplam maliyetle, toplam geliri eşitlemek için üretilmesi / satılması 
gereken ürün miktarını belirlemek için kullanılır.
Toplam maliyetle, toplam geliri eşitleyen miktar başa baş noktası diye 
adlandırılır. 
Başa baş noktasında kar sıfırdır.



Model Kurma: Başa baş noktası analizi

Sabit maliyetler (𝐶!)
Üretim miktarından bağımsız olan 
maliyetler
Değişken maliyetler (𝐶")
Ürünün birim maliyeti

Kar (𝑍)
Toplam ciro ile toplam maliyet 
arasındaki fark

𝑍 = 𝑉×𝑃 − 𝐶! + 𝑉×𝐶"
burada, 𝑃 satış fiyatı, 𝑉 üretim 
hacmidir.



Başa baş Noktası Analizi

Başa baş noktası, toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu ve karın sıfır 
olduğu noktadır:

𝑉 =
𝐶!

𝑃 − 𝐶"



Örnek

𝑐! = $10,000
𝑐" = $8 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑖𝑟
𝑝 = $23 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑖𝑟
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Modeller yöneticilere nasıl yardımcı olabilir?

İş ilişkileri hakkında daha derin anlayış kazandırır, 
Bu ilişkilerin değerini ölçmek için daha iyi yollar bulmak, ve
İş planları ve eylemler hakkındaki kararsızlığı azaltmak ya da anlamak için 
bir yol bulmak



Modeller

Gerçek sistemler üzerinde deney yapmaktan daha ucuzdur ve daha az
ayak bağı olur
“Şöyle olsaydı” sorularının sorulmasına izin verir
Yönetim problemleri için kurulurlar ve yönetimin girdisini desteklerler
Tutarlı yaklaşımı
Spesifik kısıtlar ve amaçlar belirlemeyi gerektirirler



Modeller

İyi Yönler

Gerçekliği tutarlı bir şekilde temsil 
ederler 
Karar vericinin problemi anlamasına 
yardım ederler 
Problem çözerken ve karar verirken 
para ve zaman kazandırırlar 
Büyük yada karmaşık problemleri kısa 
zamanda çözme yolu sağlarlar

Kötü Yönler

Oluşturması ve test etmesi pahalı ve 
zaman alıcı olabilir

Çoğu zaman yanlış anlaşılırlar (ve 
korkutucudurlar) ve yanlış 

kullanılırlar çünkü matematiksel 
olarak karmaşıktırlar 

Ölçülemeyen bilginin değerine ve 
rolüne yeterince önem vermez 

Genelde gerçek dünyadaki 
değişkenleri aşırı basitleştiren 

varsayımları vardır 



Model Kullanırken Karşılaşılan Olası Problemler

Problemi Tanımlarken
Çelişkili bakış açıları
Birimsel etkiler
Varsayımlar

Modeli Geliştir
Modele uyma
Modeli anlama

Giriş Verisini Elde Et
Veri miktarı
Verinin geçerliliği

Çözüm Geliştir

Kompleks matematik
Sadece bir cevap sınırlandırıcıdır
Çözümler hemen zaman aşımına uğrar

Çözümü Test Et
Uygun test prosedürlerini belirle

Çözümleri Analiz Et
Diğer şartları sabit tutmak
Etki ve tepkiyi anlamak

Çözümü Uygula
Çözümü başkalarına anlatmak



Modellerin kullanımında bazı öneriler

Açıklayıcı modeller 
kullan

01
Yöneticilerin karar 
verdikleri şeyleri 
neden öyle 
yaptıklarını anla

02
Modelin gerektirdiği 
yönetimsel ve 
organizasyonel 
kısıtları belirle

03
Her bir çözümü, 
yönetime etkisi 
açısından anlaliz et

04
Şu anki durum yerine 
alternatif çözüm 
kullanılırsa, bu durum 
için gerçekçi bir 
maliyet / fayda analizi 
hazırla

05



Risk Tarafından Karakterize Edilen Matematiksel 
Modeller

Deterministik modeler

Olasılık modelleri



Sayısal Analiz Yöntemleri

Matematiksel Programlama

Olasılık

Ağ

ÇKKV

Diğer



Tekniklerin Karakteristikleri

Matematiksel lineer programlama

Olasılık teknikleri

Ağ teknikleri

Talep Tahmini ve Depo Analizi teknikleri

Diğer teknikler



Yönetim Bilimlerinin İşletmelerde Kullanımı

Proje planlama

Bütçeleme

Depo analizi

Üretim planlama

Çizelgeleme



Uygulama dergileri



Karar Analizi



Giriş

Tek boyutlu (tek kriterli) karar verme

Tek aşamalı – Çok aşamalı karar verme

Karar analizi sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yoldur

İyi bir karar mantığa dayanır: mantıklı/rasyonel karar verici (KV)



Karar Analizinin Bileşenleri

KV’nin kontrolünde olmayan ve doğanın 
sunduğu gelecekte gerçekleşebilecek bir olası 
ayrık olay (state of nature)

Farklı kararların / seçeneklerin değişik olaylar 
için getirilerini gösteren fayda matrisi / karar 
tablosu (payoff matrix / decision table)



Fayda Tablosu

𝐷! 𝐷" … 𝐷#

𝐴! 𝐹!! 𝐹!" … 𝐹!#

𝐴" 𝐹"! 𝐹"" … 𝐹"#

… … … … …

𝐴$ 𝐹$! 𝐹$" … 𝐹$#



Karar Analizinin Temel Adımları

Problemin açık bir şekilde tanımlanması

Tüm olası seçeneklerin listelenmesi

Tüm olası olayların listelenmesi

Her seçeneğin her olay için elde edeceği ödemeleri  (kar veya maliyet) gösteren karar tablosunun  
oluşturulması

Bir karar yönteminin (model) seçilmesi

Yöntemin uygulanması ve kararın verilmesi




