
Karar Verme Çevreleri
Tip 1
Belirlilik altında karar
verme

Tip 2
Belirsizlik altında
karar verme

Tip 3
Risk altında karar
verme

KV her seçeneğin getirisini kesin bir
şekilde bilir.

KV doğanın sunduğu olayların
olasılıklarını bilmez. Aslında hiçbir
şey bilmez!

KV doğanın sunduğu olayların
olasılıklarını bilir.



Deterministik Problem
Karar verici, karar vermeden önce
doğal durumlar yerine gerçek
durumu bilmektedir.
Optimal çözüm en yüksek faydayı
sağlayan alternatifi seçmektir.

Belirlilik altında karar verme

𝑠!

𝑑! 𝑉!!

𝑑" 𝑉"!

… …

𝑑$ 𝑉$!



Belirsizlik Altında Karar Verme

İyimserlik Yaklaşımı
Kötümserlik Yaklaşımı
Uzlaşma kriteri
Eş olasılık kriteri
Pişmanlık



Kısa bir anket

1) Which alternative would 
you prefer?
a. A sure gain of $240
b. A 25% chance of winning 

$1000 and a 75% chance 
of winning nothing

2) Which alternative would 
you prefer?
a. A sure loss of $750
b. A 75% chance of losing 

$1000 and a 25% chance 
of losing nothing

3) How much would you 
pay to play the following 
game:
We flip a coin.
If it comes up heads, I’ll pay 
you $2.
If it comes up tails, we’ll flip 
again, and if it comes up 
heads, I’ll pay you $4.
If it comes up tails, we’ll flip 
again, and if it comes up 
heads, I’ll pay you $8.
And so on, out to infinity…
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https://unsplash.com/@vidarnm%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/pittsburgh%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Problem Formülasyonu

Pittsburgh Development Corporation yeni konut projesi için bir arazi 
satın aldı.
Üç farklı proje yapısı için mimari çizim ihalesine çıkıldı: 30, 60, 90 
konutluk.
Projenin başarısı konut kompleksinin büyüklüğü ve konutlara olan talebe 
dayalıdır.
Talebin bilinmezliği ışığında en fazla kar edeceği projeyi seçmek 
istemektedir.



Alternatifler

𝑑# : 30 konutluk küçük ölçekli proje
𝑑$ : 60 konutluk orta ölçekli proje
𝑑% : 90 konutluk büyük ölçekli proje



Etki Diyagramı

Karar OlasılıkSonuç



Tesis boyutu

Talep

Kâr

Doğal Durum:
Güçlü (𝑠!)
Zayıf (𝑠")

Alternatifler:
Küçük ölçek (𝑑!)
Orta ölçek (𝑑")
Büyük ölçek (𝑑#)

Sonuç:
Kâr/Zarar



Fayda Tablosu

Seçenekler Güçlü Talep (𝑠!) Zayıf Talep (𝑠!)

Küçük ölçek (𝑑!) 8 7

Orta ölçek (𝑑") 14 5

Yüksek ölçek (𝑑#) 20 -9



Photo by Fabrice Villard on Unsplash

Karar Ağaçları

https://unsplash.com/@fabulu75%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/tree%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Karar Tablosu / Ödemeler Matrisi

Yüksek Talep Düşük Talep

Büyük Fabrika Kurma $200,000 ($180,000)

Küçük Fabrika Kurma $100,000 ($20,000)

Yatırım Yapmama $0 $0

Olaylar

Se
çe

ne
kl

er



İyimserlik (Maksimaks)

Yüksek Talep Düşük Talep 𝒐𝒊

Büyük Fabrika Kurma $200,000 ($180,000) $200,000

Küçük Fabrika Kurma $100,000 ($20,000) $100,000

Yatırım Yapmama $0 $0 $0

𝑜& = max
#'(')

𝑜( = max
#'(')

max
#'*')

{𝑣(*}

İyimserlik düzeyi (o) en büyük olan seçenek seçilir



Kötümserlik (Maksimin)

Yüksek Talep Düşük Talep 𝑺𝒊

Büyük Fabrika Kurma $200,000 ($180,000) ($180,000)

Küçük Fabrika Kurma $100,000 ($20,000) ($20,000)

Yatırım Yapmama $0 $0 $0

Güvenlik düzeyi (s) en büyük olan seçenek seçilir

𝑠& = max
#'(')

𝑠( = max
#'(')

min
#'*')

{𝑣(*}



Uzlaşma (Gerçekçilik) Kriteri

Yüksek Talep Düşük Talep Ağırlıklı Ortalama 𝜶 = 𝟎, 𝟓

Büyük Fabrika Kurma $200,000 ($180,000) 380𝛼 − 180 ×1,000 $10,000

Küçük Fabrika Kurma $100,000 ($20,000) 120𝛼 − 20 ×1,000 $40,000

Yatırım Yapmama $0 $0 $0 $0

Hurwicz iyimserlik-kötümserlik indeksi (α) kullanılmasını  önermiştir. 
[burada 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ‘dır.]
İyimserlik ve güvenlik düzeylerinin ağırlıklı ortalaması en

büyük olan seçenek seçilir
𝑠& = max

#'(')
𝛼𝑜( + 1 − 𝛼 𝑠(
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Eşolasılık

Yüksek Talep Düşük Talep Satır Ortalaması

Büyük Fabrika Kurma $200,000 ($180,000) $10,000

Küçük Fabrika Kurma $100,000 ($20,000) $40,000

Yatırım Yapmama $0 $0 $0

Laplace “olaylar hakkında hiçbir şey bilmeme” ile “tüm  olayların 
gerçekleşme olasılıklarının eşit olması”nın eşdeğer olduğunu iddia
etmiştir.

Satır ortalaması (beklenen değeri) en büyük olan seçenek seçilir



Pişmanlık (Minimaks)

Fayda Pişmanlık

Yüksek Talep Düşük Talep Yüksek Talep Düşük Talep

Büyük Fabrika 
Kurma $200,000 ($180,000) $0 $180,000 $180,000

Küçük Fabrika 
Kurma $100,000 ($20,000) $100,000 $20,000 $100,000

Yatırım Yapmama $0 $0 $200,000 $0 $200,000

Savage pişmanlığı (fırsat kaybını)

� j olayının gerçek olay olması durumunda en iyi  seçeneğin getirisi
� i seçeneğinin j olayı için getirisi

arasındaki fark olarak tanımlamıştır.
En kötü (en büyük) pişmanlığı en küçük olan seçenek  seçilir



Örnek İçin Sonuçlar
YÖNTEM KARAR

Maksimaks Büyük fabrika kur

Maksimin Yatırım yapma

Uzlaşma Karar seçilen α’ya bağlı

Eşolasılık Küçük fabrika kur

Minimaks Küçük fabrika kur

Uygun yöntem KV’nin kişilik ve düşünce tarzına bağlıdır.



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

Olaylar

Se
çe

ne
kl

er



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
*
𝑣(*𝑃 𝑄*



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
*
𝑟(*𝑃 𝜃*

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




