
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



Karar Matrisi

Seçeneklerin ölçütlere göre performans 
değerleri kullanılarak bir karar matrisi 
oluşturulur.

Hücreler: performans değerleri
Satırlar: seçenekler
Sütunlar: ölçütler
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Karar Matrisi

𝐶" … 𝐶#

𝑆" 𝑣"" … 𝑣"#

… … … …

𝑆$ 𝑣$" … 𝑣$#

Ölçütler

Seçenekler

Performans
Değerleri



Örnek – Otomobil Satın Alma

Satış Fiyatı
(1000 TL)

Benzin Tüketimi
(1t/100km)

Konfor
1-5

a 80 10 5

b 60 9 4

c 70 8 4
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Örnek – Cep telefonu

Fiyat 
(TL)

Kamera
Çözünürlüğü Hafıza Pil-Konuşma

Süresi (saat) Ekran Tasarım

LG V10 2,600 16 MP 64GB 15 saat 5.7 inç İyi (4)

Sony Xperia Z5
Premium 2,500 23 MP 32GB 16 saat 5.5 inç Çok İyi (5)

iPhone 3,099 12 MP 16GB 14 saat 4.7 inç Çok İyi (5)

Samsung S6 
Edge 2,200 16 MP 32GB 18 saat 5.1 inç İyi (4)
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Örnek –
Tedarikçi 

Seçimi

Formosa Watch Co., Ltd. (FWCL) Asya’nın önde 
gelen saat  üreticilerinden biridir.

Firma geliştirmekte olduğu yeni ürünler için kilit 
öneme sahip malzemelerin tedarikçilerini 
belirlemeye çalışmaktadır.

Kalifiye tedarikçilerden (S1; S2; S3; S4) birini 
seçmek için bir  komite kurulmuştur. Komite, bu 
şeçimde kullanılmak üzere  beş kritik kriter 
belirlemiştir:

Yakın ilişki (C1)
Ürün kalitesi (C2)
Teslimat yetkinliği (C3)
Garanti süresi (C4)
Ortalama fiyat (C5)



Örnek –
Tedarikçi 
Seçimi

Seçenekler C1 C2 C3 C4 C5
S1 6.62 2.78 3.30 3.05 16.50

S2 0.54 8.86 6.23 1.75 18.22

S3 5.56 3.65 4.20 2.95 21.01

S4 8.50 2.70 8.76 4.07 25.12

Kriter 
Ağırlıkları

Yüksek Düşük Orta Yüksek Çok 
Yüksek

• Yakın ilişki (C1): 0-10 ölçeği, 0: çok kötü, 10: çok iyi
• Ürün kalitesi (C2): 0-10 ölçeği, 0: çok kötü, 10: çok iyi
• Teslimat yetkinliği (C3): 0-10 ölçeği, 0: çok kötü, 10: çok iyi
• Garanti süresi (C4): 0-10 ölçeği, 0: çok kötü, 10: çok iyi
• Ortalama fiyat (C5): ABD Doları



Ölçütler

Kar (yarar) ölçütü
Artan tekdüze (monotonic) fayda sunar. 

Seçeneğin ölçüt değeri arttıkça tercih 
edilebilirliği artar.
Maliyet ölçütü

Azalan tekdüze fayda sunar. Seçeneğin ölçüt 
değeri büyüdükçe tercih edilebilirliği azalır
Tekdüze olmayan (nonmonotonic) ölçütler
Tekdüze olmayan fayda sunar. En büyük 

fayda, ölçüt aralığının içinde bir noktadadır
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Global 
Performans 

Değeri

Kullanılan sorun çözüm yöntemine bağlı 
olarak  seçeneklerin global performans 
değerlerinin  hesaplanması için performans 
değerlerinin  biraraya getirilmesi gerekebilir.
Performans değerlerinin biraraya getirilmesi 
gerekirse uygulanacak işlemler:

Değerlerin boyutsuz hale getirilmesi  
(Normalizasyon)
Ölçütlerin göreli önemlerinin belirlenmesi
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Normalizasyon

Ölçütler arası karşılaştırmalar 
yapabilmek için  karşılaştırılabilir 
ölçekler oluşturmayı hedefler

Normalize performans değerleri 
boyutsuzdur  (birimden 
bağımsızdır)

Normalize değer büyüdükçe, 
tercih artar
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Normalizasyon
Yötemleri

Uzaklığa dayalı normalizasyon yöntemleri
Orana dayalı normalizasyon yöntemleri  
(Standardizasyon)
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Uzaklığa Dayalı 
Normalizasyon

Yöntemleri

Normalize değer, seçeneklerin ölçütlere göre 
performans  değerlerinin başlangıç noktasına (sıfır 
vektörüne) olan  uzaklığının tüm seçeneklerin 
başlangıç noktasına  toplam uzaklığına oranı (Yoon
and Kim, 1989):

𝑟!" 𝑝 =
𝑥!" − 𝜃

1
∑#$%& 𝑥#" − 𝜃

'

Bu denklem özellikler için oluşturulmuştur.

Ters oran alınarak maliyet özellikleri fayda 
özelliklerine çevrilebilir (1/ xij). 



Uzaklığa Dayalı Normalizasyon Yötemleri
𝑃 = 1 için (Manhattan Uzaklığı) normalizasyonu
𝑃 = 2 için (Euclid Uzaklığı) vektör normalizasyonu
𝑃 = ∞ için (Tchebycheff uzaklığı) doğrusal norm

𝑟!" 1 =
𝑥!"

∑#$%& 𝑋#"

𝑟!" 2 =
𝑥!"

∑#$%& 𝑥#"
'

𝑟!" ( = )()
*+, )*)

𝑘 = 1,2, … ,𝑚 (Fayda ölçütü)

𝑟!" ( =min 𝑥#" , 𝑘 = 1,2, … ,𝑚 /𝑥!" (Maliyet ölçütü)



Orana Dayalı Normalizasyon Yöntemleri
Seçeneğin ölçüte göre performans değeri ile o ölçüte ait  en kötü değer arasındaki farkın yine o 
ölçüte ait en iyi ve  en kötü değerler arasındaki farka oranı (Kirkwood, 1997)

Fayda ölçütü:

𝑟34 =
𝑥34 − 𝑥45

𝑥4∗ − 𝑥45

Maliyet ölçütü:

𝑟34 =
𝑥45 − 𝑥34
x75 − x7∗

En  iyi performans değeri * ile, en kötü değer – ile gösterilir 

(en iyi: söz konusu ölçüt kar ölçütü ise en büyük; maliyet ölçütü ise en küçük veya KV’nin o ölçüt için 
belirlediği ideal değer)



Tek Düze Olmayan Ölçütün Tek Düzeye 
Dönüştürülmesi
exp − 8!

$
üstel fonksiyonu ile geri dönüşüm yapılır.

𝑧 =
𝑥(* − 𝑥*9

𝑠*

𝑥2: 𝑗 ölçütü için en çok tercih
edilen performans değeri

𝑠2: 𝑗 ölçütü performans
değerlerinin standart sapması



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




