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ÖN SÖZ 

Yönetsel faaliyetler karar verme esaslı olup yöneticiler öncelikle birer 

karar vericidirler. Üretim, finans, ticaret, eğitim, sağlık, ekonomi ve siyaset 

gibi alanlarda organizasyonlar çeşitli seviyelerde karar mercilerinin 

yönetimindedirler. Bir yönetim problemine çözüm getirmek için bilgi, zekâ, 

yaratıcılık, sezgi ve deneyim gibi bireysel yetenek ve donanımlar 

kullanılabilir. Bunları desteklemek ve daha iyi çözümler getirmek ise bilimsel 

bir yaklaşıma dayanan sistematik nicel yöntemlerden faydalanılarak 

mümkündür. Çünkü yönetimin faaliyet gösterdiği organizasyonlar hızla 

gelişmekte, yönetsel karar vermeyi etkileyen faktörler değişmekte ve karar 

verme daha karmaşık hale gelmektedir. Gelişen teknoloji, iletişim ağları ve 

internet tabanlı sistemler karar alternatiflerinin sayısını artırmaktadır. Büyük 

hacimlerde ve hızla elde edilen veriler, karar verme alternatiflerinin de bilgiye 

dayalı analizini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bu hız, değişimi ve 

belirsizliği de artırmakta, rekabet ortamı nedeniyle hızlı ve isabetli karar 

verme zorunlu hale gelmektedir. 

Karar verme, belirlenen amaç veya amaçları gerçekleştirmek için, 

belirlenen kriterler dikkate alınarak, eldeki seçenekler arasından en iyi olanın 

seçilmesidir. Karar bilimi, bireysel ve organizasyonel düzeyde karar vermeyi 

desteklemek için kullanılan nicel tekniklerin toplamıdır. Karar analizi, çok 

kriterli karar verme, yöneylem araştırması, optimizasyon, simülasyon 

modellerine ilaveten istatistiksel çıkarım, ekonometrik modeller ve veri 

madenciliği tekniklerini de kullanarak en iyi kararı arayan yöntemleri içerir. 

Bu kitap işletme yönetimi, insan kaynakları, sağlık, klinik tıp, eğitim ve iktisat 

alanlarında yapılmış altı araştırmayı içermektedir. Teorik ve ampirik olarak; 

çok kriterli karar verme yöntemleri, veri madenciliği ve makine öğrenmesi 

teknikleri, çok değişkenli istatistik yöntemlerinin güncel uygulamalarına yer 

verilen bu araştırmalar, karar biliminin disiplinler arası çalışmalarına güzel ve 

önemli örnekler barındırmaktadırlar. Böylelikle okuyucuya, karar biliminin 

farklı alanlara açılan pencerelerini birlikte görme imkânı sunulmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde, makine öğrenmesi yöntemlerinden Karar 

Ağaçlarının topluluk halinde kullanıldığı Rastgele Orman yöntemi teorik ve 

uygulamalı olarak incelenmektedir. Yöntemin tarihçesi, avantaj-

dezavantajları, algoritması ve model değerlendirme ölçütleri hakkında detaylı 

bilgiler verilen çalışmanın uygulama kısmı ise MIT Hesaplamalı Fizyoloji 

Laboratuvarı tarafından geliştirilen ve kullanıma açık bir klinik tıp veri tabanı 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yöntemin etkinliğini test etmek için bir 
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sınıflandırıcı olan Lojistik Regresyon ile karşılaştırılarak yapılan uygulama 

sonucunda, rastgele orman yöntemiyle yapılan sınıflandırmayla daha verimli 

bir model elde edildiği belirlenmiştir.  İkinci bölümde, çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden ENTROPİ, CRITIC ve IDOCRIW ile ağırlıklarının 

belirlendiği, WASPAS, EDAS, MABAC ve MAIRCA ile karar 

alternatiflerinin sıralamasının yapılan bir araştırma yer almaktadır. 

Üniversiteye yerleştirme için yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre her bir 

lise türünün, ilgili puan türü cinsinden ortalama yerleştirme puanları 

kullanılarak yapılan çalışmada, zikredilen yöntemlerle eğitim alanında 

yapılmış çalışmaların geniş bir taraması yapıldıktan sonra yöntemler hakkında 

detaylı bilgi verilmektedir. Uygulama kısmında; karar kriteri olarak belirlenen 

puan türlerinin ağırlıkları belirlendikten sonra, bu ağırlıklar yardımıyla dört 

yöntem kullanılarak lise türlerinin sıralaması yapılmıştır.  Çalışmanın 

sonuçları, Türkiye’de ortaöğretim sistemine önemli öneriler getirmektedir. 

Üçüncü bölümde, yine çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak yapılan 

yükseköğretimde bursiyer seçimi üzerine bir araştırma yer almaktadır. 

Çalışma, bursiyer seçimi ile ilgili çok kriterli karar verme yöntemleriyle 

yapılmış yayınların detaylı bir özetini içermektedir. Yapılan uygulamada ise 

seçilen sekiz seçim kriterinin ENTROPİ yöntemiyle ağırlıkları hesaplandıktan 

sonra PROMETHEE ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile bursiyer seçimi ve 

sıralaması belirlenmektedir. İki yöntemle yakın sıralamaların elde edildiği 

çalışmanın sonuçları, çok sayıda başvurunun olduğu sıralama ve seçim 

problemlerinde yöneticilere objektif karar verme imkân ve kolaylığı sağlaması 

bakımından da değerlidir. Dördüncü bölümde ise genellikle kesikli olarak 

gözlemlenen fonksiyonel verilerin analizinde kullanılan fonksiyonel veri 

analizi yöntemleri açıklanarak, klasik istatistiksel analizlerin ve detaylı olarak 

Doğrusal Regresyon Analizinin fonksiyonel karşılıkları hakkında bilgi 

verilmektedir. Bu bağlamda Fonksiyonel Doğrusal Regresyon Analizi 

modelleri açıklanmış ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve yaşam beklentisi 

fonksiyonel değişkenleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir uygulamaya yer 

verilmiştir. Çalışmanın sonuçları, araştırılan değişkenler arasında tüm 

ilgilenilen zaman periyodu boyunca ilişkilerin önerilen yöntemle 

incelenebildiğini, bu bağlamda 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı olarak GSYİH’nin yaşam beklentisini pozitif yönde etkilediğini 

ortaya koymaktadır. Beşinci bölümde, işletme yönetimi, insan kaynakları ve 

örgütsel davranış alanlarında önemli bir kavram olan çalışan motivasyonu 

üzerine yapılan, kurye ve dağıtım sektörüyle ilgili bir araştırma yer 

almaktadır. Motosikletli kuryeleri en çok zorlayan faktörlerin ikili 
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karşılaştırmalı ölçekler yardımıyla yüz yüze görüşmelerle belirlendiği 

çalışmada, bu faktörlerin etki dereceleri ve önem sıralamaları Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Süreci (Bulanık AHP) yöntemiyle belirlenmiştir. Kurye ve 

dağıtımla ilişkili sektörlerde yapılan Bulanık AHP çalışmalarına genişçe yer 

verilen çalışmanın sonuçlarına göre, yöntemin, dilsel anlatımları analiz etme 

olanağı sunduğu ve geleneksel AHP yöntemine göre insani düşünme tarzına 

daha yakın bulgular verdiği vurgulanmaktadır. Son olarak altıncı bölümde, 

sağlıkta hastalık teşhisinde, bilhassa kanser gibi önemli hastalıkların tahmini 

ve prognozunda giderek daha yaygın olarak kullanılan veri madenciliği ve 

makine öğrenmesi yöntemleri incelenmiştir. Bu yöntemlerin amaçlarının, 

türlerinin ve aşamalarının anlatıldığı çalışmada, kanser tahmini ve prognozu 

vaka çalışması amacıyla yayınlanan araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 

makine öğrenimi yaklaşımları incelenmiştir. Yapay Sinir Ağları, Karar 

Ağaçları, Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Naive Bayes sınıflandırma 

algoritmaları tartışılarak, Web of Science veri tabanında bunlarla yapılan 

çalışmalar karşılaştırmalı olarak derlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, önerilen 

yöntemlerin kanser araştırmaları alanında tahmin amacıyla kullanımın umut 

verici olduğunu bildirmektedir. 

Şüphesiz bu kitabın ortaya çıkmasında en büyük katkı bölüm 

yazarlarımızındır. Kendi sorumlulukları ile hazırladıkları kitap bölümleri, 

editör tarafından, bölüm içeriklerine müdahale etmeden ortak biçimsel 

standartlarda bir araya getirilmiştir. Bölümlerini başarıyla ve titizlikle 

hazırlayan sayın yazarlarımız; Prof. Dr. Kasırga Yıldırak’a, Prof. Dr. Çağdaş 

Hakan Aladağ’a, Prof. Dr. Nuri Ömürbek’e, Doç. Dr. İstem Köymen Keser’e, 

Doç. Dr. Yusuf Şahin’e, Dr. Öğretim Üyesi Bora Öçal’a, Dr. Yavuz Selim 

Balcıoğlu’na, Arş. Gör. Dr. Zeynep İlhan Taşkın’a, Arş. Gör. Aslı Kılıç’a, 

Aliye Yeşildoğan’a ve Sibel Erişkan’a teşekkürlerimi sunarım. 

Yayımlanmasında emeği geçen İksad Yayınevi yetkililerine ve 

çalışanlarına teşekkür ederken, “Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme” 

kitabının akademik dünyaya ve sektörlerin profesyonellerine katkı sunmasını 

dileyerek saygılarımı sunuyorum. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY1 

Mart, 2023 

Kırklareli 
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Yöntemler ABD, Kırklareli, Türkiye. E-Mail: atalay@klu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3960-

500X 
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GİRİŞ 

Büyük veri çağında verinin toplanıp depolanmasının ardından 

araĢtırmacıların en önemli sorunu depolanan verinin doğru biçimde 

değerlendirilerek analiz edilmesidir. Elde edilen verinin doğru iĢlenerek 

verimli sonuçlar elde edilmesi insana dair pek çok alana ıĢık tutmaktadır. 

Büyük verinin en önemli avantajlarından birisi ise makine öğrenmesi ile 

algoritmalar tarafından eğitilebilir olmasıdır. Eğitilen algoritmalar ile 

gelecekte ortaya çıkabilecek durumlara dair daha net öngörüler yapmak 

oldukça önemlidir. Bu nedenle giderek büyüyen bu çağda veride klasik 

yaklaĢımlarla çalıĢmak yetersiz sonuçlar elde etmeye neden olacaktır. 

Makine öğrenmesi oldukça derin ve birçok çeĢidi içerisinde 

barındıran bir alandır. Uygulamada bilinen bir baĢlangıç veri seti ile baĢlanır 

ve bu set ile bir model geliĢtirilir. Elde edilen bu model hakkında pek fazla 

bilgi sahibi olunmayan diğer verilerde kullanılarak veriyi tanımaya yardımcı 

olmaya hazırdır. Özellikle büyük verinin hızla önem kazanması nedeniyle 

sinir ağları, destek vektör makineleri, karar ağaçları, kümeleme teknikleri ile 

diğer pek çok teknik pek çok problemin çözümünde sıkça tercih edilmektedir. 

Makine öğrenmesi temelde bilinen bir veri setiyle çalıĢmaya baĢlar ve 

yöntem bilinen bu veri seti (training set) kullanılarak eğitilir. Buradan 

öğrenilmiĢ bir algoritma ile model elde edilir ve bu model çözümlenmesi 

hedeflenen test veri seti eğitilmiĢ bu modelden geçirilerek sonuç elde edilir. 

Büyük veri çalıĢmalarında tahmin modelleri oluĢturmada ve 

sınıflandırma konusunda sıklıkla karar ağaçları tercih edilmektedir. Basit bir 

dille bir karar ağacı, denetlenen ve sınıflandırma problemlerinde yaygın 

olarak kullanılan önceden tanımlanmıĢ bir hedef değiĢkene sahip bir tür veya 

tür öğrenme algoritması olarak tanımlanabilir. Hem sürekli girdi çıktı 

değiĢkenlerinde hem de kategorik çıktı değiĢkenlerinde kullanılabilir. Oldukça 

popüler olan karar ağaçları yönteminde genellikle aĢırı öğrenme (overfitting) 

durumunun ortaya çıkıĢı araĢtırmacıları çözüm arayıĢına götürmüĢtür. Bu 

nedenle tekil karar ağaçları yerine topluluk halinde karar ağaçlarının 

kullanımı ile sorunun üstesinden gelmek hedeflenmiĢtir. En sık 

kullanılanlarından birisi ise Rastgele Orman (Random Forest) yöntemi 

olmuĢtur. 

Rastgele Orman yöntemi karar ağaçlarından oluĢan bir tür makine 

öğrenmesi algoritmasıdır. Karar ağaçlarının karmaĢık ve büyük veride 

kısıtlılıkları nedeniyle karar ağaçlarından oluĢan ormanlarla bu kısıtlılıkları 
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aĢmak hedeflenmiĢtir. Rastgele Orman veri setinden rastgele olarak seçilen alt 

kümelerden karar ağaçları oluĢturularak sınıflandırma ve regresyon 

çalıĢmaları için sıklıkla kullanılmaktadır. 

Temel olarak bootstrap yöntemini kullanan Rastgele Orman yöntemi 

alt örneklemler üzerinde sınıflandırma ve regresyon yapabilmektedir. Çok 

boyutlu ve karmaĢık veri setlerinde özellikle sınıflandırma çalıĢmalarında 

dikkat çekici sonuçlar vermektedir. Yöntem, değiĢken önemliliği, hata ve 

gözlemler arasındaki iliĢkiyi ifade eden uzaklık matrisini hesaplayarak 

çalıĢmaktadır. Hesapladığı bu matris aracılığıyla kayıp verilere de atama 

yaparak tüm veriyi kullanabilmektedir. 

Bir sınıflandırma metodu olarak bu yöntemin etkinliğini test etmek 

için doğrusal bir sınıflandırıcı olan Lojistik Regresyon ile karĢılaĢtırılması 

önemli bulunmuĢtur. Böylelikle, büyük bir veride makine öğrenmesine 

dayanan bu yöntemin klasik bir yöntemle sonuçları karĢılaĢtırılabilecektir. 

Ġkinci bölümde Rastgele Orman yöntemi, algoritması ve ölçütleri 

açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde karĢılaĢtırma amacıyla kullanılan Lojistik 

Regresyon analizi hakkında bilgi verilmiĢtir. Dördüncü bölümde yönteme dair 

öğrenme yeterliliği ölçülürken, beĢinci bölümde örnek bir olayla karĢılaĢtırma 

sonuçları sunulmuĢtur. 

1. RASGELE ORMAN

Rastgele Orman yöntemi Leo Breiman tarafından 2001 yılında 

literatüre sunulmuĢtur. Breiman, 1996 yılında yine kendisinin önerdiği 

bagging (torbalama) yöntemi ile rastgele alt grupların seçimi konusunu 

birleĢtirerek yöntemi önermiĢtir. Yöntem biyoloji ve tıpta özellikle genetik ve 

mikrodizi büyük verilerinde kullanılmaktadır (Shi and Horvath, 2006; Shi et 

al., 2005). 

Rastgele Orman, karar ağaçlarına dayanan ikili yöntemle veriyi 

bölmek için kullanılan bir tekniktir (Ji et al., 2020). Rastgele Orman yöntemi 

bilinen makine öğrenme yöntemleri içerisinde eĢsiz bir tahmin geçerliliği ve 

model yorumlaması sağlar. Rasgele örneklemeyi ve topluluk yöntemlerdeki 

tekniklerin iyileĢtirilmiĢ özelliklerini içermesi nedeniyle Rastgele Orman 

yöntemi daha iyi genellemeler sunar ve geçerli tahminlerde bulunur (Yılmaz, 

2014). 

Rastgele Orman yönteminin tahminlerinin kesinliğinin nedenleri 

yanlılığı düĢük sonuçlar vermesi ve ağaçlar arasındaki düĢük korelasyondur. 
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DüĢük yanlılık miktarı, oldukça büyük ağaçların oluĢturulması sonucu elde 

edilir. Mümkün olduğunca birbirinden farklı ağaçlar oluĢturarak da düĢük 

korelasyon yapısında bir topluluk elde edilir (Yılmaz, 2014). 

Breiman (2001), ormandaki her ağacın bağımsız ve aynı dağılımlı 

rastgele vektörlere bağlı olduğunu belirterek Rassal Orman yönteminin bu 

ağaç tahmin edicilerinin kombinasyonu olduğunu vurgulamıĢtır. Bu 

yöntemde, karar ağaçları rastgele ormanlar oluĢturmak amacıyla bir araya 

getirilmektedir. Her bir ağaç, veri setinin alt kümelerinden rastgele olarak 

seçilmektedir. 

Literatürde sınıflandırma problemlerinde en iyi ayrım için Gini index 

ve sapmalar kullanılmaktadır (Vanstone, 1992). Gini ölçümleriyle, en küçük 

Gini indeksine sahip olan bölünme pozisyonu belirlenir. Gini indeksi 

büyüdükçe sınıf heterojenliği artarken, Gini Ġndeksi azaldıkça sınıf 

homojenliği artar. Bir alt düğümün Gini indeksi bir üst düğümün Gini 

indeksinden daha az olduğunda o dal baĢarılıdır. Gini indeksi sıfıra ulaĢınca 

yani her bir yaprak düğümde bir sınıf kaldığında ağaç dallanma iĢlemi 

sonlanır (Watts, vd., 2011). Kaç tane ağaç üretmek istenirse her düğüm için en 

iyi dal belirlenerek o kadar ağaç üretilir (Liaw ve Wiener, 2002). 

Birçok karar ağacından oluĢan bir topluluk sınıflandırıcısı olarak 

Rastgele Orman yönteminde ġekil 1‟de ifade edildiği gibi tek tek tüm 

ağaçların tahminlerinin birleĢtirilmesiyle nihai olarak tahmin edilen sınıf elde 

edilmektedir. Her bir düğüm tek bir özelliğe göre bölümlenir ve her bir dal bir 

uç düğümde bitmektedir. Uç düğümler, ağacın izlediği yola dayalı test sınıfı 

için tahmin sonucunu verir. Uç düğümünün rengi, sınıf tahminini 

göstermektedir. Bir test sınıfı için son tahmin edilen sınıf, tüm bireysel 

ağaçların tahminlerinin birleĢtirilmesiyle elde edilmektedir (Gray vd., 2013). 
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Şekil 1: Rastgele ormanların gösterimi (Gray vd., 2013) 

Her biri biraz farklı Ģekilde oluĢturulmuĢ bir dizi karar ağacından 

Rastgele Orman yöntemi uygulaması için de yine bir baĢlangıç veri setine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veri setinde önemli kısımlardan birisi verinin 

bağımsız değiĢkenleridir. Bağımsız değiĢkenler üzerinden alınan cevaplarla en 

iyi karar ağacını seçerek sonuca ulaĢmak hedeflenir. Her ağaç, bağımsız 

olarak seçilen örneklerden oluĢturulmaktadır. Burada seçilen alt örneklemlerin 

seçimiyle varyansı ve hatayı azaltarak bağımlı değiĢkenin tahmininde verimi 

artırmak hedeflenmektedir. Veri seti alt örneklemlere ayırmada bootstrapping 

(yeniden yükleme) kullanılmaktadır. Rastgele Orman yönteminde kullanılan 

bootstrapping ġekil 2„de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 2: Rastgele Orman yönteminde bootstrapping 

BaĢka bir deyiĢle, Rastgele Orman birçok sınıflandırma ve regresyon 

ağacı üretir ve ardından bu ağaçlardan elde ettiği sonuçları bir araya getirerek 

Veri Seti 

Alt 
Örneklem 1 

Model 1 

Alt 
Örneklem 2 

Model 2 

Alt 
Örneklem 3 

Model 3 

Alt 
Örneklem 4  

Model 4 

Alt 
Örneklem 5 

Model 5 
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nihai bir tahmine ulaĢır. OluĢturduğu her bir ağaç, makine öğrenmesini eğiten 

verileri (training data) bagging (torbalama) ile örneklendirerek bağımsız 

olarak oluĢturulmaktadır (Ji vd., 2020). 

Rastgele Orman uygulamasında bagging (torbalama) yönteminin 

tercih edilmesinin iki önemli nedeni vardır; birincisi, bagging (torbalama) 

iĢleminde rastgele özellik kullanıldığından doğruluğun artması; ikincisi, 

genelleĢtirilmiĢ hataların hesaplanmasıdır (Breiman, 2001). 

Yöntemde her bir ağaç rastgele seçilen örneklerden oluĢtuğu için, 

aralarında korelasyon olan değiĢkenlerin etkileĢimlerinden etkilenmemektedir. 

Bu özellik yönteme dair önemli avantajlardan birisidir (Qiu vd., 2013). 

Rastgele Orman‟ın genel tanımı Breiman (2001) tarafından 

verilmiĢtir. Rastgele Orman,    özdeĢ dağılımlı rastgele vektörler olmak 

üzere ağaç yapılı sınıflandırıcıların bir koleksiyonundan oluĢan 

sınıflandırıcıdır ve her yeni x gözleminde her bir ağaç en popüler sonuç için 

katkıda bulunur. Verinin eğitimi aĢamasında (training phase), X eğitim veri 

setindeki nesneyi (N : eğitim verilerinin sayısı, M : değiĢken sayısı olmak 

üzere N x M boyutlu matris);       ormanda bulunan ağaçların sayısını; 

  rastgele ormandaki her bir rastgele ağacı (             );      

bölünmek üzere rastgele seçilen özelliklerin sayısını ifade etmektedir (Ji vd., 

2020). Buna göre, Rastgele Orman birden çok karar ağacı sınıflandırıcısından 

oluĢan entegre bir sınıflandırıcı olarak EĢitlik 1‟de olduğu gibi 

tanımlanmaktadır. 

 (    )                          (1) 

q,    ‟den gelen bağımsız ve özdeĢ dağılımlı rastgele değiĢkenler 

olmak üzere        ile ( ̂(    )    ̂(    )) ağaç tahmincilerinin bir 

koleksiyonu olduğu varsayımında Rastgele Orman tahmini  ̂  , rastgele ağaç 

koleksiyonunun toplanmasıyla elde edilmektedir. Toplama iĢlemi, tek tek 

ağaç tahminlerinin ortalaması ile EĢitlik 2„te regresyon için EĢitlik 3„te ise tek 

tek ağaç tahminleri arasında en çok seçilen ile sınıflandırma için yapılır 

(Genuer ve Poggi, 2020). 

 ̂  ( )  
 

 
∑  ̂(     )
 
               (2) 

 ̂  ( )             ∑   ̂(     )  
 
                    (3) 
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Rastgele Orman yönteminin genel ilkesi, karar ağaçlarının rastgele bir 

koleksiyonunu bir araya getirmektir. Amaç, bir CART (Classification and 

Regression Trees) ağacında olduğu gibi "bir kerede" bir tahminciyi optimize 

etmeye çalıĢmak yerine, bir dizi tahminciyi (optimal olması gerekmez) bir 

araya getirmektir. Tahminlerin hatası, test veri seti hatası (out of bag error) ile 

değerlendirilir (Genuer ve Poggi, 2020). 

Yöntemin önemli avantajlarından birisi, değiĢkenlerin görece 

önemliliklerini görebilmektir. Gerçek hayattaki yüzlerce değiĢkenle çalıĢıldığı 

durumlarda (örneğin, bir hastanın ölümüyle ilgili değiĢkenler) değiĢkenler 

arası görece önemlilik oldukça önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Çok 

sayıda değiĢkenle çalıĢırken hangilerinin en önemli olduğunu bilmek modeli 

yorumlarken ve karar verirken zaman kazandırmakla birlikte araĢtırmacıya 

doğru yorumlamada da destek olmaktadır. AraĢtırmacının sezgisel olarak 

önem atfettiği değiĢkenin gerçekte ne kadar önemli olduğunu görmek 

yöntemin ayrıcalıklarındandır. 

Yöntemin avantajları aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Hem sınıflandırma hem de regresyon problemlerini çözebilir.

 Büyük veri setinde ve binlerce girdi değiĢkeniyle yüksek

boyutlulukla çalıĢabilir. Bu nedenle önemli bir boyut indirgeme

aracı olarak kabul edilir.

 Algoritma, eksik verileri etkin bir Ģekilde doğruluğu koruyarak

tahmin edebilir.

 Algoritma, veri kümeleri arasındaki hatalardaki dengesizlikleri

düzeltebilir.

 Verileri rastgele olarak değiĢtirerek örnekler. Bootstrap

yöntemini etkin biçimde kullanmaktadır.

Avantajlar gibi, Rastgele Orman‟ın da diğer yöntemlerde olduğu gibi 

bazı dezavantajları vardır. Bununla birlikte, dezavantajlarla 

karĢılaĢtırıldığında, avantajların sayısı daha fazla olmakla birlikte yöntemin 

dezavantajları ise aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Regresyon problemlerinde sınıflandırma kadar verimli sonuç

vermemektedir. Verilen eğitim veri setinde dıĢında tahmin edemez bu

nedenle sonuçları diğer algoritmalar kadar doğru olmayabilir.

 Eğitim verisi aĢırı gürültülü ise aĢırı öğrenme (overfitting) sorunu

ortaya çıkabilir.
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 Algoritmanın ne yaptığı üzerinde çok az kontrole sahipsiniz, bu 

nedenle yalnızca size istediğiniz çıktıyı verdiği varsayılabilir. 
 

1.1. Algoritma 

ÇeĢitli teknikleri tek bir sağlam modelde birleĢtiren çok yönlü bir 

makine öğrenimi algoritması olan Rastgele Orman regresyon, sınıflandırma 

ve boyut küçültme görevlerinin yanı sıra aykırı değerleri ve eksik değerleri ele 

alma gibi temel veri araĢtırma görevlerini yerine getirebilir. 

Yönteme ait algoritma aĢağıdaki gibidir (Yılmaz, 2014). 

 Uygulama yürütülecek veri seti eğitim veri seti (training data) 

ve test veri seti (out of bag) olarak ayrılır. 

 Eğitim veri seti ile karar ağaçları oluĢturulur. Q adet girdi 

değiĢkeni varsa, q<Q sayısı belirlenir ve sabit tutulur. 

Böylece her ağaç Q‟den rastgele q değiĢken seçebilir. 

Buradaki q<Q koĢulu ağacın aĢırı büyümesine ve aĢırı 

öğrenme (overfitting) sorunuyla karĢılaĢmasına engel 

olmaktadır. 

 Her ağaç için q tane değiĢkenden en iyi bölünme bulunur. Bu 

ayrım Gini indeksine göre gerçekleĢtirilir. 

 Bütün ağaçlar budama yapılmadan mümkün olan en geniĢ 

ölçüde büyür ve yeni dal oluĢturmak mümkün olmayana dek 

devam edilir. 

 Orman, tüm ağaçların tahminlerini toplayarak ve 

sınıflandırma için en çok oy alanı veya regresyon ortalamasını 

seçerek sonucu tahmin eder. 

Rastgele Orman yöntemiyle iyi bir öngörü performansı elde etmek 

için olabildiğince çeĢitli ağaçlardan oluĢan bir koleksiyon oluĢmalıdır. Çünkü 

birbirine çok benzeyen bir dizi tahminciyi bir araya getirmek yine benzer bir 

tahminci oluĢturmaktan baĢka bir Ģey vermez. Öte yandan, bu yöntem kabul 

edilebilir öngörü kapasitesine sahip bireysel tahmincilerden oluĢan bir ağaç 

koleksiyonu oluĢturmalıdır, çünkü x yeni gözlemi için tüm ağaçlardan verimli 

bir tahmin elde edilemiyorsa bu ağaçlardan bir araya gelen ormandan da 

verimli bir tahmin elde edilemez (Genuer ve Poggi, 2020).  

R paket programında yöntemin uygulaması için randomForest paketi 
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Liaw ve Wiener (2022) yılında tarafından, Breiman ve Cutler‟in Fortran 

uygulaması temel alınarak geliĢtirilmiĢtir. predict( ), print( ), plot( ) gibi 

fonksiyonların desteğiyle uygulama tamamlanır. Yönteme ait algoritma ilgili 

paket aracılığıyla uygulanır ve gerekli sonuçlar yorumlanır. 

library(randomForest) ile Rastgele Orman yöntemi için gerekli kütüphane 

çağırılarak uygulamaya baĢlanır. AĢağıdaki kodların girilmesiyle uygulama 

gerçekleĢtirilerek elde edilen sonuç yazdırılır. 

> cikti = randomForest(as.factor(bdegisken)~., data=training, ntree=1000, 

mtry=6, importance=TRUE, na.action=na.roughfix)  

Üzerinde uygulama yürütülen veri seti için paketten çağrılan parametreler 

aĢağıdaki gibi tanımlanabilir. 

data : Modelde bulunan değiĢkenleri içeren veri setidir. 

ntree : Ormandaki ağaç sayısını ifade etmektedir. Her x yeni gözlemi için 

yeterli sayıda tahmin yapılabilmesi için küçük bir sayı olarak seçilmemelidir. 

mtry : Her bir düğümde rastgele seçilen değiĢkenlerin sayısıdır. Varsayılan 

olarak sınıflandırmada √ , regresyonda ise    ‟tür (p, burada girdi 

değiĢkenlerinin sayısını ifade eder). 

importance : Önemli değiĢkenler değerlendirilecekse TRUE ile 

cevaplandırılır. 

na.action : Eksik veri olması durumunda modelin nasıl davranacağı 

tamamlanır. 

> print(cikti) kodu ile veri üzerinde yürütülen öğrenmenin sonuçları yazdırılır 

ve aĢağıdaki çıktı elde edilir. 

 

Call: 

randomForest(formula = as.factor(bdegisken) ~ ., data = 

training,      ntree = 100, mtry = 6, importance = TRUE, 

na.action = na.roughfix)  

               Type of random forest: classification 

                     Number of trees: 100 

No. of variables tried at each split: 6 

        OOB estimate of  error rate: 20.56% 

Confusion matrix: 
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     0     1  class.error 

0 12571 1434   0.1023920 

1  3169 3018   0.5122030 

 

> varImpPlot( ) kodu ile çalıĢmada kullanılan değiĢkenler 

önemliliklerine göre sıralanır. 

> predict ( ) kodu ile öğrenilen algoritma kullanılarak tahmin yapılır. 

Tahmin sonuçları ile ROC eğrisi sonuçları elde edilebilir. 

Son olarak confusionMatrix( ) ile çapraz geçerlilik ölçütüne dair sonuçlar 

elde edilerek yöntemden elde edilen model değerlendirilir. 

1.2. Model değerlendirme ölçütleri 

Model geliĢtirme sürecinin en önemli ve dikkatle sürdürülmesi 

gereken adımlarından birisi model geçerliliklerinin değerlendirilmesidir. 

Üzerinden çalıĢılan veriyi en iyi temsil eden ve gelecekte kullanımında en 

verimli sonucu veren modelin seçiminde değerlendirme yöntemleri oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır. 

Modelle ilgili doğru yorumu yapabilmek adına, uygulanan 

algoritmanın sonunda sınıflandırma modelinin tahmin yeteneği 

değerlendirilmelidir. Önerilen modellerin performansının doğrulanmasında 

çeĢitli istatistiksel parametreler veya çapraz doğrulama prosedürleri 

kullanılmaktadır (Gaba vd., 2014; Hastie vd., 2009). 

1.2.1. Çapraz geçerlilik ölçütü 

Çapraz geçerlilik ölçütü pek çok makine öğrenimi yönteminde 

sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Rastgele Orman yönteminde test veri seti 

hatasının (out of bag error) kullanımı nedeniyle çapraz geçerlilik ölçütüne 

ihtiyaç görülmese de model verimliliğinin tespiti için yararlı olabilir. Tipik bir 

çapraz doğrulamada, verilerin bir kısmını bir kenara koyulur ve bunu ayrılan 

verilerle modelin ne kadar iyi çalıĢtığına dair bir metrik elde edilebilir. 

Örneğin, verilerin %20‟si bir kenara ayrılabilir kalan %80 ile öğrenme adımı 

gerçekleĢtirilir. Ardından ayrılan %20 üzerinde model kök ortalama kare 

hatası, logaritmik kayıp, sınıflandırma doğruluğu gibi metriklerle test edilir. 

Çapraz geçerlilik ölçütünde öncelikle veri K alt gruba ayrılmaktadır. 

Bunların arasından, K-1 alt grupta öğrenme gerçekleĢtirilir ve sonra kalan bir 
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grupta öğrenilen model uygulanarak hata kaydedilir. Tüm alt kümeler için 

model kaydırılarak uygulanır ve hatalar toplanır. Adımlar tamamlanınca 

simülasyon hataları ortalaması alınarak çapraz geçerlilik sonucu elde edilir ve 

yorumlanır (Ramasubramanian ve Singh, 2016). 

K-katlı çapraz geçerlilik ölçütünün yapay zekâda oldukça önemli bir

tutmaktadır. Büyük sayılar kanununa benzeterek, kat sayısının artmasıyla 

yorumlamanın daha isabetli olacağını belirtmiĢtir. Elde edilen tahminin 

varyansı, K arttıkça azalmaktadır (Ramasubramanian ve Singh, 2016). Çapraz 

geçerlilikte sıklıkla tercih edilen yollardan birisi verinin %10‟unun 10‟lu 

katlamalı Ģekilde ayrılarak test edilmesidir. Verinin %90‟lık kısımda 

algoritma öğretilerek ardından %10‟luk kısımda öğrenilen algoritma test 

edilmektedir. Katlamalı olarak 10 kez tekrarlanarak elde edilen sonucun 

ortalaması ile modele dair yorum yapılabilir. Böylelikle modelin verimliliği 

görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğruluk ve Kappa değerleri 

üzerinden modelin geçerliliği incelenmektedir. Kappa veya Cohen‟ın kappa 

katsayısı, gözlemlenen doğruluk ile beklenen doğruluk arasındaki iliĢkiyi 

ölçen bir istatistiktir. Sınıflama düzeyinde puanlama yapan iki puanlayıcı 

arasındaki uyumun derecesini belirlemek için geliĢtirilmiĢtir (Cohen, 1960). 

Kappa istatistiği -1 ile +1 arasında değer almaktadır. Kappa ölçüt sınırları 

Tablo 1„de ifade edilmektedir (Ramasubramanian ve Singh, 2016). 

Tablo 1: Kappa ölçüt sınırları 

0 - 0,20 Zayıf 

0,20 - 0,40 Vasat 

0,40 - 0,60 Orta 

0,60 – 0,80 Ġyi 

0,80 – 1,00 Çok Ġyi 

Kappa ölçütü ile modelin gücü hakkında fikir edinmekle birlikte, 

Rastgele Orman yönteminde kısıtlı bulunmaktadır ve yöntemin kendiliğinden 

getirdiği test veri seti hatası (Out of bag) öne çıkmaktadır. 

Makine öğrenmesinde ve istatistiksel sınıflama problemlerinde hata 

matrisi elde edilen modelin performansının incelenmesinde sıklıkla tercih 

edilmektedir (Stehman, 1997). Matris gözlem ve tahmin sonuçları arasındaki 

iliĢkiyi doğruluk üzerinden inceleyerek modelin geçerliliğini test etmektedir. 

Hata matrisi tablosu Tablo 2„de olduğu gibi ifade edilmektedir (Powers, 

2011). 



17 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

Tablo 2: Hata matrisi (Powers, 2011) 

 

Gözlenen 
Toplam 

H+ H- 

T
a

h
m

in
 

E
d

il
en

 

H+ 
Doğru Pozitif 

(DP = A) 

YanlıĢ Pozitif 

(YP = B) 
T(T+) 

H- 
YanlıĢ Negatif 

(YN = C) 

Doğru Negatif 

(DN = D) 
T(T-) 

Toplam G (H+) = A+C G (H-) = B+D N 

        

Modelin sınıflandırma yeteneğini ve performansını değerlendirmek 

amacıyla hata oranı (error rate) ve doğruluk (accuracy) gibi değerler 

hesaplanır. Denklemlerde DP, YP, YN ve DN kısaltmaları doğru pozitif, 

yanlıĢ pozitif, yanlıĢ negatif ve doğru negatif değerlerini iĢaret etmektedir. 

Doğru pozitif pozitif tahmin edilen pozitif sonucu, yanlıĢ pozitif pozitif 

tahmin edilen negatif sonucu, yanlıĢ negatif negatif tahmin edilen pozitif 

sonucu ve doğru negatif negatif tahmin edilen negatif sonucu 

tanımlamaktadır. Bu dört faktörün arasındaki iliĢki en iyi hata matrisi 

üzerinden açıklanabilir (Li vd., 2015). 

Doğru sınıflandırma oranı olan doğruluk değeri, toplam tahminler 

içerisinde doğru tahmin edilen pozitif ve negatif sonuçlar ile modelin gücünü 

göstermektedir ve EĢitlik 4 ile ifade edilmektedir. 

        (        )  
   

 
 
     

      
                      (4) 

YanlıĢ sınıflandırma oranı olarak tanımlanan hata oranı, gözlenen 

pozitif iken tahminin negatif; gözlenen negatif iken tahminin pozitif olması 

durumundaki hata oranını göstermektedir. EĢitlik 5 ile hesaplanmaktadır. 

           (          )  
   

 
 

     

      
                    (5) 

Modele dair doğruluk ve hata oranı gibi değerler aracılığıyla model 

geçerliliğine dair önemli ölçüde bilgi sahibi olmaktayız. Makine öğrenmesine 

dair temel ölçütlerin incelenmesinin ardından, Rastgele Orman yönteminden 

gelen test veri setinin (out of bag) hatasının incelenmesi modele dair önemli 

bilgiler vermektedir. 
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1.2.2. Test verisinin hatası (Out of bag error) 

Rastgele Orman uygulamasının çıktısı sonucunda tahmin hatası 

kestirilmektedir. Bu kestirim, çapraz geçerlilik ölçütü ile aynı tiptedir ve bir 

test veri seti ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle ayrıca bir veri seti 

kullanmadan ormanın ne kadar verimli sonuç verdiği bu hata ile 

ölçülebilmektedir. Bu hata kestirimi out of bag hatası olarak adlandırılır ve 

kısaca OOB hatası (test veri setinin hatası) olarak kullanılmaktadır (Genuer ve 

Poggi, 2020). 

Çapraz geçerlilik ölçütünde, verilerin belirli bir kısmı ayrılarak 

makine öğrenmesi sonucu elde edilen model bu ayrılan kısma uygulanarak 

modelin verimliliği incelenmektedir. Küçük bir veri setinde bir kısım veriyi 

ayırmak sonuçlarda önemli etkiler yaratabilir. Ancak Rastgele Orman 

yönteminde veriyi bir kenara ayırma adımı rastgele olarak yöntemin içinde 

gerçekleĢmektedir. 

Bu hata kestiricisinde ana fikir, bootstrap aĢamasında kullanılmamıĢ 

gözlemleri test verisi olarak kullanmaktır. Xi, i. gözlemi tahmin etmek için (Xi, 

Yi) içermeyen önyükleme örnekleri üzerine kurulu tahmin ediciler bir araya 

getirilmektedir. i. gözlemin çıktısı için  ̂   tahmini elde edilir. OOB hatası 

regresyon için EĢitlik 6 ile sınıflandırma için EĢitlik 7 ile hesaplanır (Genuer 

ve Poggi, 2020). 

 

 
∑ (    ̂ )

  
                  (6) 

 

 
∑      ̂ 
 
                         (7) 

Özellikle bu ölçüt çalıĢmada önemli bir yer tutmaktadır, çünkü klasik 

yöntemlerin sağlamadığı avantajı sağlayarak ayrıca bir veri seti kullanmadan 

modele dair detaylı bilgi vermektedir. 

1.2.3. ROC eğrisi analizi 

Alıcı iĢletim karakteristik eğrisi anlamına gelen ROC eğrisi(A 

receiver operating characteristic curve) ikili sınıflayıcı modelin yeteneğini 

gösteren çizgisel bir grafiktir. 

ROC eğrisi, çeĢitli kesim noktalarına göre doğru pozitif orana (DP) 

karĢılık yanlıĢ pozitif oranının (YP) çizilmesiyle elde edilmektedir. Doğru 

pozitif orana duyarlılık veya belirleme olasılığı denilmektedir. YanlıĢ pozitif 
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oran ise yanlıĢ sonucun olasılığı olarak ifade edilebilir ve (1-özgüllük) ile 

hesaplanmaktadır (Giancristofaro ve Salmaso, 2007). 

Bu yöntemde, araĢtırmacıya yol gösteren en önemli kavram eğri 

altında kalan alandır. Eğri altında kalan alan, testin bireyleri ayırt etme 

derecesini bir sayısal sonuçla özetleyerek modelin gücü ile ilgili olarak 

çalıĢmacıya yol göstermektedir. Bu alanın alabileceği en küçük değer 0,50 

iken en büyük değer 1,00‟dır. Alanın 1,00 olması, seçilen kesim noktası ile 

gerçek sonucun %100 uyumlu olduğunu göstermektedir (Ġyisoy, 2014). 

ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) modelin ayırıcı gücü ile ilgili 

bilgi vermektedir. Genel kural Tablo 3„de ifade edildiği gibidir (Hosmer ve 

Lemeshow, 2000). 

Tablo 3: AUC değerlerine göre modelin ayırım gücü 

AUC ≥ 0,9 Üstün ayırım gücü 

0,9 > AUC ≥ 0,8 Mükemmel ayırım gücü 

0,8 > AUC ≥ 0,7 Kabul edilebilir ayırım gücü 

0,7 > AUC > 0,5 Zayıf ayırım gücü 

AUC = 0,5 Ayırım gücü yok 
 

ROC eğrisi görselleĢtirilmesinde karar verici için önemli noktalardan 

birisi ROC eğrisi altında kalan alandır. Eğri altında kalan alan modelin 

geçerliliği ve ayırıcı baĢarısı konusunda çalıĢmacıya ıĢık tutmaktadır. Örnek 

bir ROC eğrisi ġekil 3„de gösterilmektedir.  

 

Şekil 3: ROC eğrisi örneği 
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Modellerin geçerliliği bu ölçütler kullanılarak net olarak 

gözlenebilmektedir ve araĢtırmacının yaptığı tahminin gücünü açıkça ortaya 

koymaktadır. Buradan yola çıkarak, bu ölçütlerle model doğruluğu artırılması 

hedeflenmektedir. 

2. LOJİSTİK REGRESYON

Regresyon Analizi, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiyi incelemede sıklıkla baĢvurulan yöntemlerden birisidir. DeğiĢkenler 

sürekli ve kesikli yapıda olabilirken bağımsız değiĢkenin kategorik olması 

durumunda doğrusal regresyon analizine alternatif olarak kullanılması 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle, bağımlı değiĢkenin iki veya ikiden 

fazla kategorili olması durumunda Lojistik Regresyon Analizi önerilmektedir. 

Bağımlı değiĢkenin ikili ya da ikiden fazla seçenekli olduğu durumlar 

değerlendirilerek yöntem kullanılmaktadır. Bağımlı değiĢkenin iki kategorili 

olması durumunda ikili lojistik regresyon analizi (binary), ikiden fazla 

kategorili olduğu durumda ise çoklu lojistik regresyon analizi (multiple) tercih 

edilmektedir. Burada bağımsız değiĢken kategorik veya nümerik 

olabilmektedir (Agresti, 1990; Hosmer ve Lemeshow, 2000). 

“Lojistik Regresyon Analizi, çok değiĢkenli normallik ve varyansların 

homojenliği gibi varsayımları olan diskriminant analizine alternatif bir 

yöntem olmaktadır. Ayrıca çoklu doğrusal regresyonda, elde edilen çoklu 

doğrusal denklemindeki bağımsız değiĢkenlere iliĢkin katsayıları/ağırlıkları 

yardımıyla bağımlı değiĢkenin gerçek değeri kestirilirken, lojistik regresyonda 

bağımlı değiĢken kategorilerinden birine atanma olasılığı elde edilir. 

Dolayısıyla bağımlı değiĢkene iliĢkin olasılıklar 0-1 arasında değiĢir.” (Alpar, 

2011). 

Yi bağımlı değiĢkeni, 0 ve 1 değerlerini alırken, Yi‟nin beklenen değeri 

P(Yi=1)‟e eĢittir. X=x değeri bilindiğinde Y‟nin koĢullu beklenen değeri 

EĢitlik 8„teki gibi olmaktadır (Hosmer ve Lemeshow, 2000).  

0 1( | ) ( )iE Y x X x      (8) 

Basit lojistik regresyon modelinin özel hali ise EĢitlik 9‟da 

gösterilmektedir (Hosmer ve Lemeshow, 2000).  
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Lojistik regresyon çalıĢmasının temelinde  (  ) lojit dönüşümü 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönüĢüm  (  ) açısından EĢitlik 10 ile 

gösterilmektedir  (Hosmer ve Lemeshow, 2000).   
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Lojistik Regresyon modellemesinde en önemli adımlardan bir diğeri 

ise modele değiĢken seçimidir. Doğrusal regresyon analizinde olduğu gibi 

bütün katsayıların sıfıra eĢit olup olmadığı hakkında yargıya varmak için 

ileriye doğru, geriye doğru ve adımsal yöntem Lojistik Regresyon Analizinde 

de uygulanmaktadır (Ġlhan, 2019). 

Modellerin elde edilme aĢamasında kullanılan anlamlılık değeri, 

Nagelkerke R2 veya Hosmer-Lemeshow testleri ile incelenerek ilerlenir. Elde 

edilen bu değerler model hakkında anlamlılık, uygunluk gibi fikirler verirken 

elde edilen modelin geçerliliği ile ilgili hata matrisi, çapraz geçerlilik ölçütü 

ve ROC eğrisi değerleriyle tespit edilmektedir (Trehan ve Joshi, 2018). 

SONUÇ 

Rastgele Orman ve Lojistik Regresyon yöntemlerine dair uygulama 

MIT Hesaplamalı Fizyoloji Laboratuvarı tarafından geliĢtirilen ve kullanıma 

açık bir veri tabanı olan MIMIC-III üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir (Johnson vd., 

2016). Veri tabanına ve hakkında detaylı bilgiye 

https://physionet.org/content/mimiciii/1.4/ adresinden ulaĢılabilir. 

Veri setinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 15191 

kadın, 10048 erkek olmak üzere 25239 yoğun bakım hastası üzerinde 

Rastgele Orman ve Lojistik Regresyon uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bağımlı değiĢken ölüm değiĢkeni, 17444 hasta için ölüm yok (0) ve 7795 

hasta için ölüm var (1) Ģeklinde ikili bağımlı değiĢkendir. 40 adet bağımsız 

değiĢken kullanılarak örnek uygulama tamamlanmıĢtır. 

https://physionet.org/content/mimiciii/1.4/
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Rastgele Orman uygulaması için 100, 200, 500, 1000, 5000 ve 10000 

ağaçlık ormanlar R programlama dilinde oluĢturularak sonuçlar 

değerlendirilmiĢtir. library(randomForest) ile Rastgele Orman yöntemi için 

gerekli kütüphane çağırılarak uygulamaya baĢlanır. Buna göre, Rastgele 

Orman yöntemiyle elde edilen ormanların doğruluk, hata oranı ve ROC eğrisi 

sonuçları Tablo 4„de verilmiĢtir. 

Tablo 4: Rastgele orman sonuçları 

Doğruluk Kappa OOB Hata ROC eğrisi 

100 77,49% 0,4340 22,80% 0,913 

200 77,13% 0,4189 22,31% 0,916 

500 78,01% 0,4468 22,02% 0,919 

1000 77,37% 0,4244 22,09% 0,920 

5000 77,95% 0,4421 21,27% 0,919 

10000 78,09% 0,4477 21,91% 0,919 

Elde edilen sonuçlar Lojistik Regresyon Analizi‟nden gelen anlamlı 

sonuçlarla karĢılaĢtırılarak yöntemin verimliliği incelenmiĢ ve Tablo 5‟te 

verilmiĢtir. 

Tablo 5: Rastgele Orman ve Lojistik Regresyon sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

Doğruluk Kappa ROC eğrisi 

Rastgele Orman 77,59% 0.4332 0.918 

Lojistik Regresyon 74,70% 0,3230 0,769 

Ayrıca Lojistik Regresyon Analizi‟nde önemli bir geçerlilik ölçütü 

olan Nagelkerke R2 değeri 0,257 olarak elde edilmiĢtir.  

Model geçerlilik ölçütleri incelendiğinde Rastgele Orman yöntemiyle 

yapılan sınıflandırma ile doğruluk, hata oranı ve ROC eğrisi alanı açısından 

Lojistik Regresyon‟a göre oldukça verimli sonuç elde edildiği görülmektedir. 

Rastgele Orman yöntemiyle daha verimli bir model elde edildiği ortadadır. 

Modelin tahminlerdeki gücü de makine öğrenmesinin klasik yöntemlere karĢı 

daha verimli sonuçlar verdiğini göstermektedir.  
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GĠRĠġ 
 

Çok kriterli karar analizi, bireylerin veya grupların önemli kararlarını 

vermelerine yardımcı olmada temel kriterleri dikkate almaya çalıĢan resmi 

yaklaĢımların bir toplamı olarak tanımlanmaktadır (Greene vd., 2011: 412). 

Birden çok değerlendirme kriterinin var olduğu ve alınması gereken kararların 

birbiriyle çeliĢen hedefleri kapsadığı bir ortamda Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) yöntemleri sistematik ve güvenilir bir çözüm temin etmektedir 

(Karadayı vd., 2020: 265).  Karar verme sürecinin neredeyse her alanında 

karĢılaĢılan ÇKKV problemlerini çözümlemek için çok sayıda yöntem 

geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen yöntemlerin bir kısmı ile kriter ağırlıkları elde 

edilirken diğer bir kısmı ile de alternatif sıralama iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir 

(Karaoğlan ve ġahin, 2018: 66).  

Çok kriterli karar verme problemlerinde her kriter farklı anlam ve 

öneme sahip olabileceği için her kriter için uygun ağırlığı bulmak her zaman 

kolay olmayabilir (Andreica vd., 2010: 254).  Kriter ağırlıkları, alternatiflerin 

toplam puanlarının elde edilmesinde ve en önemlisi de çok kriterli analiz 

problemlerinin sonuçlandırılmasında önemli bir kilit noktadır (Roszkowska, 

2013:30). Kriter ağırlıklandırmada amaç, kriterlere bir değer vermek ve 

kriterlerin karar problemindeki göreceli önemini tespit etmektir. Bu değerler, 

kullanılmaya karar verilen yöntemin çözümünde alternatiflerin 

değerlendirilmesi ve sıralanması için kullanılır (Arslan, 2018: 71). 

Bu çalıĢmada da ÖSYM tarafından gerçekleĢtirilen Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı’nda (YKS) her bir lise türünün ilgili puan türü cinsinden 

ortalama yerleĢtirme puanları kullanılarak ÇKKV yöntemleri ile lise türlerinin 

baĢarı durumlarının incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada puan türlerinin 

ağırlıklarının belirlenmesinde ENTROPĠ, CRITIC ve IDOCRIW yöntemleri 

ile karar alternatiflerini sıralamak için WASPAS, EDAS, MABAC ve 

MAIRCA yöntemleri kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Borda Sayım 

yönteminde bütünleĢtirilerek nihai bir sonuca ulaĢılmıĢtır. 

1. LĠTERATÜR TARAMASI  

Bu çalıĢmada kullanılan yöntemler üzerine literatürde oldukça fazla 

sayıda çalıĢma yer almaktadır. Bu nedenle bu kısımda; eğitim alanında 

yapılan ve çalıĢmada kullanılan ÇKKV yöntemlerinin yer aldığı çalıĢmalara 

yer verilecektir.  
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- ENTROPİ Yöntemiyle Eğitim Alanında Yapılmış 

Çalışmalar 

Demirdağ (2020) çalıĢmasında, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir 

KarabaĢ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ĠĢletmeciliği Bölümünde 

okuyan ve not ortalaması 4 üzerinden 3 ve 3’ün üstünde olan uzaktan eğitim 

öğrencilerinin uzaktan eğitime olan memnuniyet algılarını ortaya koymayı 

amaçlamıĢtır. Uzman görüĢlerinden ve literatür taramasından faydalanarak 

sekiz kriter (KiĢisel Uygunluk, Etkililik, Öğrenme, Program 

Değerlendirilmesi, Teknoloji, Materyal, Değerlendirme ve Destek Hizmetleri) 

belirlemiĢ ve bu kriterleri ENTROPĠ yöntemiyle analiz ederek en önemli ve 

en az öneme sahip olan kriterleri tespit etmiĢtir. Kriterlerden önem derecesi 

yüksek olan kriterler “Teknoloji”, “Etkililik” ve “Öğrenme” iken en düĢük 

öneme sahip kriterin ise “Değerlendirme” kriterinin olduğunu belirlemiĢtir. 

- WASPAS Yöntemiyle Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Ayyıldız ve Murat (2017) çalıĢmalarında, eğitimin önemini 

vurgulayarak 81 Ģehrin eğitim performansını ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır. 

ÇalıĢmada dokuz farklı kriterin ENTROPĠ yöntemiyle ağırlığı belirlenmiĢ ve 

WASPAS yöntemine göre 81 Ģehrin eğitim performansı sıralanmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda, nüfusu az olan Ģehirlerin nüfusu çok olan Ģehirlere 

göre daha baĢarılı bir eğitim performansı gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Harahap vd. (2021) çalıĢmalarında, en iyi lisansüstü öğrencilerinin 

belirlenmesindeki zorlukla beraber bu öğrenciler arasındaki mezun olacak 

öğrencileri belirleme zorluğuna dikkat çekerek sekiz alternatif ve beĢ 

kriterden oluĢan veri matrisinde, WASPAS yöntemine göre hesaplamalar 

yapmıĢlardır. Sonuç olarak, WASPAS yöntemiyle en iyi mezunların tespit 

edilebileceğini fakat en iyi lisansüstü öğrencilerin belirlenmesi için çalıĢmada 

birkaç kriter ile alternatifin kullanılması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

- EDAS Yöntemiyle Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Jocic vd. (2020) çalıĢmalarında internet kullanımının artmasıyla 

beraber popülaritesi artan E-öğrenme kurslarının kalitesini 

değerlendirmiĢlerdir. EDAS yöntemini kullanarak dört E-kursu, yirmi dört 

katılımcının görüĢüne dayanan yedi kritere göre değerlendirmiĢlerdir. Elde 

ettikleri sonuç doğrultusunda çevrimiçi kursların hangi özelliğini geliĢtirmesi 

gerektiğini ve rekabete göre konumlarının nasıl olduğunu ortaya 

koymuĢlardır.  
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- MABAC Yöntemiyle Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

 Telli ve Ayçin (2021) çalıĢmalarında, özel okulda çalıĢacak öğretmen 

adaylarının seçiminde altı kriter ve beĢ öğretmen adayı üzerinden En Ġyi-En 

Kötü yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlemiĢler ve öğretmen adaylarını da 

MABAC yöntemiyle sıralayarak en iyi öğretmen adayının A4 olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. 

- Borda Sayım Yöntemiyle Eğitim Üzerine Yapılmış 

Çalışmalar 

Uluskan vd. (2022) çalıĢmalarında, 72 Vakıf Üniversitesinin 

performansını analiz etmiĢlerdir. ÇalıĢmalarında kullandıkları 10 kriteri AHP 

yöntemiyle ağırlıklandırmıĢ ve bu ağırlıkları COPRAS, SAW ve TOPSIS 

yöntemlerinde kullanarak performans sıralaması yapmıĢlardır. Her yönteme 

göre yapılan sıralamaları Borda Sayım Yöntemiyle birleĢtirmiĢler ve sonuç 

olarak, Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin ilk sırada, T.C. Faruk Saraç 

Tasarım MYO ise son sırada yer aldığını tespit etmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmanın literatürde yer alan eğitim çalıĢmalarından farkı, en 

baĢarılı lise türü ile en iyi ağırlık katsayısına sahip puan türünün 

belirlenmesidir. Ayrıca bu çalıĢmada, eğitim üzerine yapılan çalıĢmalardan 

farklı olarak dört farklı alternatif sıralama yöntemi ile iki farklı 

ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak ilgili yöntemlerin güvenilirliği ortaya 

koyulmuĢtur. Dört farklı alternatif sıralama yönteminden elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde birbirine oldukça yakın sıralamalar elde edildiği görülmüĢtür. 

Dolayısıyla bu çalıĢmada kullanılan yöntemlerin kriterleri ağırlıklandırmak ve 

alternatifleri sıralama için oldukça güvenilir ve doğru sonuçlar veren 

yöntemler olduğu kanıtlanmıĢtır. Ayrıca, literatürde lise türlerinin bir arada 

değerlendirildiği herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu durum da bu 

çalıĢmayı diğerlerinden ayırt ederek özgün kılmaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢmada ÖSYM tarafından gerçekleĢtirilen YKS’de her bir lise 

türünün ilgili puan türü cinsinden 2021 yılı ortalama yerleĢtirme puanları 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada kriterleri (puan türleri) ağırlıklandırmak ve karar 

alternatiflerini (lise türleri) sıralamak için kullanılan yöntemler aĢağıda yer 

almaktadır. 
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2.1. ENTROPĠ Yöntemi 

ENTROPĠ kavramı, 1865 yılında ilk kez Rudolph Clausius tarafından 

kullanılarak literatüre girmiĢ ve evrende kendi haline ve doğal Ģartlara 

bırakılmıĢ olan bütün sistemlerin zamanla dağılması ve düzensizleĢmesi 

olarak tanımlanmıĢtır (Ersoy, 2018: 370; Güçlü ve Ayçin, 2020: 294). 2009 

yılında ise Wang ve Lee tarafından ENTROPĠ yöntemi geliĢtirilmiĢ ve bir 

ağırlık hesaplama yöntemi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Gezen, 

2019:217). ENTROPĠ yöntemi, ÇKKV probleminde kriterlerin ağırlıklarının 

belirlenmesinde nesnellik sağladığından çok sık kullanılan bir yöntemdir 

(Ayyıldız ve Yalçın, 2018: 130). Çünkü, kriter ağırlıkları için değerlendirme 

yapmaya gerek yoktur. Karar matrisi, kriterlerin ağırlıklarının hesaplanması 

için yeterli olacaktır (Özdağoğlu vd., 2017: 346).  

ENTROPĠ yöntemine ait hesaplama adımları aĢağıda yer almaktadır 

(Abdullah ve Otheman, 2013: 26; Ayçin ve Arsu, 2019: 430; Bhuyan ve 

Routara, 2016: 273; Çakır ve Perçin, 2013: 83; Safari vd., 2012: 99; Zhu vd., 

2020: 2).  

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması 

ENTROPĠ yönteminin ilk adımında yer alan  değerlerinin 

oluĢturduğu ve D ile gösterilen karar matrisi EĢitlik (1)’de yer almaktadır.  

D =        (1) 

i, karar alternatif sayısı i=1, 2, , m; j, değerlendirme kriter sayısı 

j=1,2,..,n sayısını ifade eder. 

2. Adım: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisinde birden fazla oluĢan indekslerin boyutlarının ortak 

ölçütlerinin bulunması, karar matrisi üzerindeki etkileri yok etmek için 

indekslerin çeĢitli yöntemlerle standart hale getirilebilmektedir. Fayda ve 

maliyet indekslerine göre elde edilen kriterler EĢitlik (2) ve EĢitlik (3) 

yardımıyla standardize edilmektedir. 
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rij = xij / maxxij  (i=1..., m; j=1,..., n)    (2)  

rij = minxij / xij  (i=1..., m; j= l,..., n)                (3) 

3. Adım: Karar Matrisinin Normalizasyonu 

Karar matrisinde ölçülen değerlerin normalizasyonu EĢitlik (4) 

yardımıyla gerçekleĢtirilmektedir. 

         (4) 

4. Adım: ENTROPİ Değerlerinin Hesaplanması 

Bu adımda kriterlere iliĢkin ENTROPĠ değerlerinin hesaplanması için 

EĢitlik (5)’den yararlanılır. 

                 (5) 

Burada k, sabit bir sayı olup,    k =  formülüyle hesaplanır. 

5. Adım: Farklılaşma Derecelerinin Bulunması 

j. kriterin, karar verici için ne ölçüde yararlı bilgilere sahip olduğunu 

gösteren sapma derecesi (dj) hesaplanırken EĢitlik (6)’dan yararlanılır. 

= 1 -          (6) 

6. Adım: Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

ENTROPĠ yönteminin bu son adımında EĢitlik (7) yardımıyla kriter 

ağırlıkları hesaplanmaktadır. 

 =               (7)  

2.2. CRITIC Yöntemi  

CRITIC yöntemi, kriterler için objektif ağırlıkları belirleyen 

ağırlıklandırma yöntemlerinden biridir (Adalı ve IĢık, 2017: 94).  Bu 
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yöntemde elde edilen ağırlıklar, hem bir kriterin kontrast yoğunluğunu hem de 

kriterler arasındaki çeliĢkiyi ifade eder (Ghorabaee vd., 2017: 69). Normalize 

edilmiĢ karar matrisindeki değerlerin standart sapmalarını ve kriterlerarası 

korelasyonun dikkate alındığı CRITIC yöntemi, araĢtırmacılar tarafından 

sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir (Akbulut, 2020: 475). Göreceli 

kriter ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılan CRITIC yönteminin adımları 

aĢağıda gösterilmiĢtir (Akçakanat vd., 2018: 6; Diakoulaki vd., 1994: 765; 

IĢık, 2019: 548; Kiracı ve Bakır, 2019: 161).  

1.Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması

EĢitlik (8)’de yer alan karar matrisinde karar problemine iliĢkin 

kriterler ve alternatifler yer almaktadır. 

X= [ ]=    (8) 

2. Adım: Karar Matrisinin Normalizasyonu

Fayda yönlü kriterler için EĢitlik (9) ve maliyet yönlü kriterler için 

EĢitlik (10)’da yer alan denklemler kullanılarak normalizasyon iĢlemi 

gerçekleĢtirilir. 

     (9) 

(10) 

3.Adım: Kriterlerarası İkili Korelasyonların Hesaplanması

Kriterler arasında iliĢkinin gücünü tespit etmek için EĢitlik (11) 

kullanılarak kriter çiftleri arasındaki korelasyon katsayı belirlenir (Orhan ve 

Aytekin, 2020: 762). 

     j,k = 1, 2, … , n (11)
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4. Adım: Cj Değerinin Hesaplanması 

j. kriter tarafından yayılan Cj bilgisinin miktarı, aĢağıdaki EĢitlik (13) 

yer alan çarpımsal toplama formülü aracılığıyla iki kavramı nicelleĢtiren 

ölçütler bir araya getirilerek belirlenir. 

 = j. Kriterin standart sapma değerini ifade eder. 

 =           (12)                         

= . )            j=1,2,3,…,n               (13) 

5. Adım: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

wj değerleri EĢitlik (14) yardımıyla elde edilmektedir. 

 =            (14)  

2.3. IDOCRIW Yöntemi 

Türkçe karĢılığı BütünleĢik Objektif Kriter Ağırlıklarının 

Belirlenmesi olan IDOCRIW yöntemi, 2016 yılında Zavadskas ve Podzenko 

tarafından ortaya konulan yeni bir ağırlıklandırma yöntemidir (Demir, 2020). 

IDOCRIW yöntemi, farklı yöntemler sonucu elde edilen ağırlıkları bir toplam 

ağırlığa dönüĢtürme düĢüncesinden hareket edilerek ortaya konulmuĢtur 

(Aghamammadlı, 2019: 53). 

IDOCRIW yöntemiyle entegre edilen Wj ağırlık değeri denklemi 

(Aytekin, 2021: 14);  

 =                     (15)  

2.4. WASPAS Yöntemi 

WASPAS yöntemi, Zavadskas ve diğerleri tarafından önerilen bir 

yöntemdir (Mardani vd., 2018: 1676). WASPAS yöntemi, ağırlıklı toplam 

modeline (WSM) ve ağırlıklı çarpım modeline (WPM) dayanan sağlam ve 

kapsamlı bir yöntem olmasıyla beraber toplamsal ve çarpımsal yönün ağırlıklı 
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toplamını dikkate alarak alternatifleri değerlendirilen bir yöntemdir (Nguyen 

vd., 2021: 8).    

WASPAS yönteminin adımları aĢağıda sıralanmıĢtır (Bid ve 

Siddique, 2019: 6; Chakraborty ve Zavadskas, 2014: 2; Lashgarı vd., 2014: 

740; Mathew ve Sahu, 2018: 143; Zavadskas, 2012: 3). 

1.Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması

Çoğu ÇKKV yöntemi, EĢitlik (16)’da yer alan karar matrisi ile 

baĢlamaktadır.   

(16) 

2.Adım: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi

Bu adımda normalizasyon iĢlemi fayda yönlü kriterler için EĢitlik 

(17) ile yapılırken maliyet yönlü kriterler için EĢitlik (18) ile yapılmaktadır.

(17) 

     (18) 

3.Adım: WSM İle Alternatiflerin Toplam Göreceli Öneminin

Hesaplanması 

EĢitlik (19) yardımıyla i. alternatifin toplam göreceli önemi 

hesaplanır. 

WSM = = (19) 

4.Adım: WPM İle Alternatiflerin Toplam Göreceli Öneminin

Hesaplanması 

Ağırlıklı Çarpım Yöntemine göre (WPM) i. alternatifin toplam 

göreceli değeri EĢitlik (20) ile hesaplanır. 
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 =         (20) 

5. Adım: Q i Değerlerinin Ortak Genel Kriter Değerinin 

Hesaplanması 

WASPAS yönteminin bu son adımında Qi değerlerini hesaplamak ve 

alternatifleri sıralamak için EĢitlik (21) kullanılır. 

 0,5. 0,5                  (21)                              

i= 1,2,…, m;  j= 1,2…,n. 

2.5. EDAS Yöntemi   

ÇKKV yöntemlerinden biri olan EDAS yöntemi, yeni bir yöntem 

olarak ilk kez Ghorabaee vd. (2015) tarafından geliĢtirilmiĢtir (Çakır, 2018: 

1913).  “EDAS yöntemi, ideal alternatiften, her bir alternatifin pozitif ve 

negatif uzaklıklarına göre alternatif sıralamalarını belirlemektedir” (Can ve 

Kargı, 2019: 23). Alternatiflerin değerlendirilmesi, PDA’nın daha yüksek 

değerlerine ve NDA’nın daha küçük değerlerine bakılarak yapılmaktadır 

(Ghorabaee vd., 2015: 439).  

EDAS yöntemi 6 adımdan oluĢmaktadır. Bu adımlar Ģöyledir 

(Chatterjee vd., 2018: 193; Liang, 2020: 6; Stevic vd., 2016: 311; Zhang vd., 

2019: 1129) ; 

1.Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması 

EĢitlik (22) yardımıyla X karar verme matrisi oluĢturulur. 

X = [  =       (22) 

Burada  (   i. alternatifin j. kriter üzerindeki performans 

değerini göstermektedir. 

2. Adım: Ortalama Çözüm Matrisinin Elde Edilmesi 

Bu adımda aĢağıdaki eĢitlikler yardımıyla tüm kriterlerin ortalaması 

alınarak ortalama çözüm matrisi oluĢturulur. 
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AV= [         (23) 

 =          (24) 

3. Adım: Ortalamadan Uzaklık Matrisinin Elde Edilmesi 

Ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) ve ortalamadan negatif uzaklık 

(NDA) bu adımda yer alan aĢağıdaki eĢitlikler yardımıyla hesaplanır. 

PDA = [                      (25) 

NDA = [                          (26) 

j. kriter fayda yönlü ise, 

=                         (27) 

 =        (28) 

 j. kriter maliyet yönlü ise, 

                         (29) 

       (30) 

4. Adım: Ağırlıklı Toplam Değerlerin Belirlenmesi 

Ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) ve ortalamadan negatif uzaklık 

(NDA)’nın ağırlıklı toplamını ifade eden SPĠ ve SNĠ değerleri EĢitlik (31 ve 

32) yardımıyla hesaplanır. 

                       (31) 
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       (32)   

5. Adım: Ağırlıklı Toplam Değerlerin Normalizasyonu 

EĢitlik (33) ve EĢitlik (34) yardımıyla 

 

        (33) 

                   (34) 

6. Adım: Değerlendirme Skorlarının Hesaplanması 

Her bir alternatifin NSPi ve NSNi değerlerine dayalı olarak 

değerlendirme skoru (AS) EĢitlik (35) ile hesaplanır. 

         (35) 

AS sonucuna göre tüm alternatifler sıralanır ve en yüksek AS 

değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak kabul edilir. 

2.6. MABAC Yöntemi 

Pamučar ve ģiroviĤ tarafından 2015 yılında literatüre kazandırılan 

MABAC yöntemi, alternatifleri sıralamak için kullanılmaktadır (Demir, 2022: 

118). MABAC yönteminde bir sınır yakınlık alanı oluĢturularak her bir 

alternatifin kriter fonksiyonları hesaplanır ve bunların sınır yakınlık alanından 

uzaklıkları belirlendikten sonra kriter fonksiyonlarının uzaklıklarının 

belirlenmesiyle beraber alternatifler sıralanır ve en iyi alternatif bulunur 

(Bakır, 2019: 55).   

MABAC yöntemi adımları aĢağıda açıklanmıĢtır (Bozanic vd., 2016: 

713-716; Bozanic vd., 2020: 25; Pamucar ve Cirovic, 2015: 3019-3021). 

1.Adım: Başlangıç Karar Matrisinin (X) Oluşturulması 

Karar matrisi X, EĢitlik (36)’da görüldüğü gibidir. 
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X = (36) 

2.Adım: Başlangıç Matrisi (X)’in Normalizasyonu

BaĢlangıç matrisinin normalizasyonu EĢitlik (37)’de gösterilmiĢtir.

N=  (37) 

NormalleĢtirilmiĢ matrisin (N) öğeleri, denklem kullanılarak belirlenmektedir. 

Fayda yönlü kriterler için EĢitlik (38), maliyet yönlü kriterler için EĢitlik 

(39)’dan yararlanılır. 

(38) 

(39) 

ve  baĢlangıç karar matrisinin (X) bileĢenleridir ve Ģu Ģekilde 

tanımlanmaktadır: 

= max ( ) alternatiflere göre gözlemlenen kriterin 

maksimum değerini ifade etmektedir. 

( ) alternatifler tarafından gözlemlenen 

kriterlerin minimum değerini ifade etmektedir. 

3.Adım: Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması (V)

Bu adımda kriter ağırlıkları EĢitlik (40)’dan yararlanılarak hesaplanır. 

. (  + 1)       (40) 
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 normalleĢtirilmiĢ matrisin (N)’nin öğeleri olduğundan,  

kriterlerin ağırlık katsayılarıdır. 

V= =  

Burada, n kriter sayısını, m ise, toplam alternatif sayısını belirtir. 

4. Adım: Sınır Yakınlık Alanı Matrisinin (G) Belirlenmesi 

Her bir kriter için sınır yakınlık alanı EĢitlik (41) yardımıyla 

belirlenir. 

=         (41) 

, ağırlıklı matrisin öğeleridir ve m toplam alternatif sayısını 

göstermektedir. Her bir kriter için,  değerleri hesaplandıktan sonra EĢitlik 

(42)’de yer alan Sınır Yakınlık Alanı Matrisi (G) elde edilmektedir. 

         

G =        (42) 

5.Adım: Karar Alternatiflerinin Sınır Yakınlık Alanına olan 

uzaklıklarının (Q) Hesaplanması 

Bu adımda karar matrisinde yer alan her bir değerin sınır yakınlık 

alanından uzaklığı hesaplanarak EĢitlik (43)’de gösterilen Q matrisi elde 

edilmektedir. 

Q =       (43) 
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 değerleri, ağırlıklandırılmıĢ karar matrisi ögeleri ile sınır yakınlık 

matrisi elamanları arasındaki fark alınarak EĢitlik (44)’de gösterildiği gibi 

belirlenir. 

Q = V-G =    (44) 

, alternatifi sırasıyla sınır yakınlık alanına (G), üst yakınlık alanına 

( ) veya alt yakınlık alanına ( ) ait olabilir, yani { G V V }. 

Üst yakınlık alan ( ), ideal alternatifin (A+) bulunduğu bir alandır, alt 

yakınlık alanı ( ) ise ideal olmayan alternatifin (A-) bulunduğu alandır 

(ġekil 1). 

 

ġekil 1: Üst ( G+), Alt (G-) ve Sınır (G) Yakınlık Alanı (Karacan vd., 2022: 25). 

alternatifinin sınır yakınlık alanına göre durumu EĢitlik (45) 

yardımıyla belirlenir. 
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              (45) 

 alternatifinin kümedeki en iyi alternatif olarak seçilmesi için, üst 

yakınlık alana (G+) ait olabildiğince çok kritere sahip olması gereklidir.  Eğer 

 >0, yani   ise,  alternatifi ideal alternatife yakın ya da ona 

eĢittir. Eğer  <0, yani   ise, alternatifi ideal olmayan alternatife 

yakın ya da ona eĢit olduğunu ifade etmektedir. 

6. Adım: Alternatiflerin sıralanması 

Alternatifler için kriter fonksiyonlarının değer tahmini, alternatiflerin 

sınır yakınlık alanlarına olan uzaklıklarının toplamından EĢitlik (46) 

yardımıyla elde edilmektedir. Q matrisinin satırlarındaki eleman değerleri 

toplanarak alternatiflerin kriter fonksiyonlarının son değerleri elde 

edilmektedir. 

 =          (46) 

 j= 1,2, , n, i=1,2, ,m  Burada n, kriter sayısını m, ise alternatiflerin 

sayısını temsil etmektedir. 

2.7. MAIRCA Yöntemi 

Gigovic vd. tarafından 2016 yılında ÇKKV yöntemi literatürüne 

eklenen MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative 

Analysis) yöntemi, ideal ve ampirik derecelendirmeler arasındaki boĢlukları 

tanımlamaya dayanmaktadır (Kaya, 2020: 105). BoĢlukların toplamı her bir 

kriter için hesaplanmaktadır. Hesaplanan toplam değer, gözlemlenen her 

alternatif için toplam boĢluğu verir (Aksoy, 2021: 5). Sürecin sonunda 

alternatifler sıralanır ve toplam boĢluğu en küçük değere sahip olan alternatif, 

en iyi sıralanan alternatif olarak belirlenir (Badi ve Ballem, 2018: 25). 
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MAIRCA yöntemi 6 adımda uygulanır (Gigovic vd., 2016: 12-13; 

Pamucar vd., 2014: 91; Pamucar vd., 2018: 1647). 

1.Adım: İlk Karar Matrisinin Oluşturulması

Ġlk karar verme matrisi EĢitlik (47)’deki gözlemlenen her alternatif 

için kriter değerlerini ( , i= 1,2, n; j=1,2, m) belirler. AĢağıdaki 

matristen alınan kriterler nicel ve nitel olabilir. Nicel kriter değerleri, kriterleri 

sunan gerçek göstergelerin nicelleĢtirilmesiyle elde edilir. Nitel kriter 

değerleri, karar verici ya da çok sayıda uzman görüĢlerinin bir araya 

getirilmesiyle belirlenmektedir. 

X= (47) 

2. Adım: Alternatiflere Göre Tercihlerin Belirlenmesi  Seçimi 

Alternatif seçim sırasında, karar verici nötrdür. Karar verici, 

alternatifleri, görünüĢe göre eĢit olasılığa sahip olabilecekmiĢ gibi algılar ve 

bu nedenle m olası alternatif arasından birini seçme tercihi EĢitlik (48)’de yer 

almaktadır. 

= ;   1,    i= 2, m  (48) 

Burada m, toplam seçenek sayısını belirtir. 

Karar verme analizinde, verilen olasılıklar ile karar vericinin riske 

karĢı yansız kaldığı varsayılır. Bu durumda, tüm tercihler belirli alternatiflerin 

seçimine göre EĢitlik (49)’da gösterildiği üzere eĢit kabul edilir. 

(49)
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3.Adım: Teorik Değerlendirme Matrisi Elemanlarının 

Hesaplanması ( ) 

Teorik değerlendirme matrisi n x m (n toplam kriter sayısı, m toplam 

alternatif sayısı) biçiminde oluĢturulur. Teorik değerlendirme matrisi 

elemanları ( )  alternatiflerin öncelikleri EĢitlik (50) gösterildiği gibi ( ) 

ve kriter ağırlıklarının ( ) çarpılmasıyla hesaplanır.   

                                              

=     (50) 

4. Adım: Gerçek Derecelendirme Matrisinin ( ) Tanımı 

Gerçek değerlendirme matrisi EĢitlik (51) gösterildiği gibidir.  Bu 

matriste bulanan n toplam kriter sayısı, m ise toplam alternatif sayısını 

gösterir. 

                 

=        (51) 

Gerçek değerlendirme matrisi elemanlarının ( ) hesaplanması, 

gerçek değerlendirme matrisi elemanlarının ( ) ve ilk karar verme matrisinin 

(X) elemanlarının denkleme göre çarpılmasıyla yapılır: 

 Fayda Yönlü Kriterler için;               

                               =      (52) 
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 Maliyet Yönlü Kriterler için;    

                              =        (53) 

Adım 5. :  Toplam Boşluk Matrisinin Hesaplanması (G) 

G matrisinin öğeleri EĢitlik (54) yardımıyla, teorik derecelendirme 

matrisi ( ) ile gerçek derecelendirme matrisi ( ) arasındaki fark olarak 

EĢitlik (55)’deki gibi elde edilir. 

 

 =              [0, )      (54) 

=  

=        (55) 

 

6.Adım: Alternatiflerin Nihai Kriter Fonksiyonlarının Değerinin (

) Hesaplanması 

 olarak gösterilen kriter fonksiyon değeri, EĢitlik (56) yardımıyla 

hesaplanmaktadır. 

 ;   i= 1        (56) 

, her alternatif için toplam boĢluk olarak adlandırılır. Alternatifler 

arasından en iyi alternatifi belirlemek için alternatifler azalan düzende 

sıralanır. En düĢük  değerine sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak 

kabul edilir. 

2.8. Borda Sayım Yöntemi 

Borda Sayım Yöntemi, bir karar verme probleminde araĢtırmacıların 

birden fazla ÇKKV yöntemini kullanarak yaptıkları sıralamaları tek bir 

sıralama sonucuna bağlamasını sağlamaktadır (Aydın, 2019: 28). Amaca en 

uygun olan karar alternatifin seçilmesine dayanan bu yöntemde, n adet 

alternatif içinde en çok tercih edilene (n-1), ikinci sırada tercih edilene (n-2) 

ve en az tercih edilene de sıfır puan verilerek borda puanları hesaplanmaktadır 

(Kısa ve Perçin, 2020: 40). 
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3. ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME YÖNTEMLERĠ ĠLE 

LĠSE TÜRLERĠNĠN ÖSYM’DEKĠ BAġARILARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bu çalıĢmada, 2018 yılından bu yana ÖSYM tarafından 

gerçekleĢtirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) her bir lise 

türünün ilgili puan türü cinsinden ortalama yerleĢtirme puanları kullanılarak 

ÇKKV yöntemleri ile lise türlerinin baĢarı durumlarının incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla YKS 2021 yılı değerlendirme raporunda yer alan 

her bir lise türünün ilgili puan türü cinsinden ortalama yerleĢtirme puanları 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada ÖSYM’nin YKS için hazırlamıĢ olduğu 2021 yılı 

değerlendirme raporunda 

(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/yksdegrapor241220

21.pdf) yer alan 27 lise türünün değerlendirme verilerinin tam olmasından 

dolayı TYT, SAYISAL, SÖZEL, EġĠT AĞIRLIK ve DĠL puan türlerindeki 

ortalama yerleĢtirme puanları istatistiklerinden yararlanılmıĢtır. Lise türlerinin 

değerlendirilmesi bir karar problemi olarak ele alınmıĢtır.  

Her bir lise türünün ilgili puan türü cinsinden ortalama yerleĢtirme 

puanları kullanılarak karar matrisi hazırlandıktan sonra ilk olarak, ENTROPĠ 

ve CRITIC yöntemleriyle her bir ilgili puan türünün (kriter) ilgili ağırlığı 

hesaplanmıĢtır. Her iki yönteme göre de elde edilen ağırlıklar IDOCRIW 

ağırlıklandırma yöntemiyle birleĢtirilerek yeni ağırlıklar elde edilmiĢtir. 

Ġkinci olarak, ağırlıklar lise baĢarı puanlarına yansıtılarak elde edilen 

karar matrisinin ÇKKV yöntemleri arasında yer alan ve yaygın Ģekilde 

kullanılan WASPAS, EDAS, MABAC VE MAIRCA yöntemleri ile her bir 

yönteme göre lise türlerinin baĢarı sırası belirlenmiĢtir. 

Son olarak dört yönteme göre elde edilen baĢarı sıralama sonuçları 

Borda Sayım Yöntemiyle birleĢtirilerek her bir ilgili lise türünün baĢarı 

sıralaması incelenerek bir sonuca ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada izlenen yöntem 

aĢağıda ġekil 2’de görülmektedir. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/yksdegrapor24122021.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/yksdegrapor24122021.pdf
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ġekil 2: ÇalıĢmada Ġzlenen Yöntem 

3.1.ÇalıĢmada Kullanılan Kriterler ve Karar Matrisi 

Bu çalıĢma için hazırlanan karar matrisinde (Tablo 2) yer alan puan 

türleri (kriterler) ile ilgili açıklamalar Tablo 1’de görüldüğü gibidir. Bütün 

kriterler fayda yönlü olduğundan dolayı ilgili puan türlerinin (kriterlerin) 

puanları maksimum yönlü olarak değerlendirilmektedir.  
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Tablo 1: ÇalıĢmada Kullanılan Kriterler (Puan Türleri) 

TYT Yükseköğretim Kurumu sınavının ilk oturumda gerçekleĢtirilen 

bu sınav toplamda 120 sorudan oluĢmaktadır. Bu sınav Türkçe (40 

soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen 

Bilimleri (20 soru) testlerini kapsamaktadır. 

SAYISAL AYT oturumunda sayısal puan türünün hesaplanmasını isteyen 

aday öğrencinin Matematik ve Fen Bilimleri testlerini cevaplandırarak 

aldığı sınav türü puanıdır. 

SÖZEL AYT oturumunda sözel puan türünün hesaplanmasını isteyen 

aday öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1-2 testlerini 

cevaplandırarak aldığı sınav türü puanıdır. 

EġĠT 

AĞIRLIK 

AYT oturumunda sözel puan türünün hesaplanmasını isteyen 

aday öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 ve 

Matematik testlerini cevaplandırarak aldığı sınav türü puanıdır. 

DĠL Bu sınav için yapılan oturumda soru kitapçıkları Arapça, 

Almanca, Rusça, Ġngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanmakta ve 

aday öğrenci hangi dilde sınava girmek istiyorsa ona göre tercih 

yapmaktadır. Sınav 80 sorudan oluĢmaktadır. 

Kaynak: (ÖSYM, YKS Değerlendirme Raporu, 2021: 9). 

Tablo 2’de lise türlerinin her bir puan türü açısından ortalama 

puanlarından oluĢturulan karar matrisi görülmektedir. ÇalıĢmada kullanılan 

ÇKKV yöntemlerine göre yapılan hesaplamalar Tablo 2’de yer alan karar 

matrisi üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Tablo 2: Karar Matrisi 

 Max Max Max Max Max 

LĠSE TÜRLERĠ 

TYT 

SAYISA

L 

SÖZE

L 

EġĠT 

AĞIRLIK DĠL 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki 

Açıköğretim Lisesi/ 

Açıköğretim Ġmam Hatip 

Lisesi 

240,0

4 290,73 265,47 270,28 

317,4

6 

Anadolu Lisesi (Yabancı 

Dille Öğretim Yapan Resmî 

Liseler) 

274,8

0 296,12 271,87 274,25 

325,6

6 

Askeri Lise 

296,7

0 272,52 289,39 284,24 

371,0

6 

Astsubay Hazırlama 

Okulları 

254,3

9 265,88 274,42 257,32 

335,6

0 

Çok Programlı Liseler 

227,0

5 274,74 272,83 262,48 

314,0

4 

Diğer 

214,3

4 228,18 241,33 241,35 

316,5

2 

Diğer Meslek Liseleri 

226,3

2 260,92 253,78 247,12 

287,7

5 
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Endüstri Meslek Liseleri 

216,9

8 258,45 253,70 245,51 

291,9

0 

Fen Lisesi 

372,2

7 351,61 282,17 313,82 

399,7

9 

Güzel Sanatlar Liseleri 

223,1

2 267,05 256,76 245,04 

306,0

4 

Ġmam Hatip Liseleri 

245,2

0 294,33 269,03 266,28 

306,1

9 

Kız Meslek Liseleri 

223,3

6 248,35 263,39 246,18 

288,4

7 

Lise (Resmî ve Gündüz 

Öğretimi Yapan Liseler) 

239,2

0 263,89 275,29 256,90 

300,8

4 

Lise, Özel Lise (Yabancı Dil 

Ağırlıklı Program 

Uygulayan Liseler) 

269,8

4 273,22 286,36 273,73 

328,9

3 

Otelcilik ve Turizm Meslek 

Liseleri 

222,4

0 246,80 257,47 251,76 

278,6

1 

Öğretmen Liseleri 

302,2

7 275,47 299,38 282,75 

342,0

5 

Özel AkĢam Lisesi 

212,1

5 282,62 249,35 248,16 

300,3

4 

Özel Fen Lisesi 

362,6

7 350,13 280,97 313,06 

400,1

0 

Özel Lise 

261,1

3 281,43 276,16 267,77 

325,4

0 

Özel Temel Lise 

262,3

4 283,69 265,71 267,57 

318,5

0 

Polis Koleji 

302,1

7 268,81 304,53 292,04 

367,5

6 

Sağlık Meslek Liseleri 

247,5

3 258,07 267,50 248,12 

286,7

9 

Sosyal Bilimler Lisesi 

292,6

1 262,79 297,04 294,05 

331,5

0 

Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi 

214,7

5 243,82 246,81 241,23 

278,6

1 

Teknik Liseler 

227,3

3 248,85 255,79 243,55 

297,8

5 

Ticaret Meslek Liseleri 

219,5

5 248,78 257,01 245,51 

291,6

7 

Yabancı Dille Öğretim 

Yapan Özel Lise / Özel 

Anadolu Lisesi 

282,5

9 301,88 272,07 280,43 

348,0

1 

3.2. ENTROPĠ Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

ENTROPĠ Yönteminin ilgili her bir adımı uygulandıktan sonra puan 

türlerinin (kriter) elde edilen ağırlıkları Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3: ENTROPĠ Yöntemine Göre Kriter Ağırlıkları 

Puan Türleri TYT SAY SÖZ EA DĠL 

Wj 0,4642 0,1780 0,0632 0,1092 0,1854 
 

ENTROPĠ kriter ağırlıklandırma yöntemiyle gerçekleĢtirilen uygulama 

sonucuna göre en önemli sınav puan türü TYT (0,4642) iken diğerleri 

sırasıyla; Dil (0,1854), Sayısal (0,1780) EĢit Ağırlık (0,1092) ve Sözel 

(0,0632)’dir. 

3.3. CRITIC Yöntemi Ġle Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

CRITIC Yönteminin ilgili her bir adımı uygulandıktan sonra elde edilen puan 

türlerinin (kriter) ağırlıkları Tablo 4’de görülmektedir. 

 

 

Tablo 4: CRITIC Yöntemine Göre Kriter Ağırlıkları 

Puan Türleri TYT SAY SÖZ EA DĠL 

Wj 0,1566 0,3073 0,1751 0,1750 0,1860 
 

CRITIC yöntemine göre gerçekleĢtirilen uygulama sonucu elde edilen 

Wj değerleri incelendiğinde en önemli ağırlığa sahip olan sınav puan türü 

sırasıyla; Sayısal (0,3073), Dil (0,1860), Sözel (0,1751), EĢit Ağırlık (0,1750) 

ve TYT (0,1566)’dir. 

3.4. IDOCRIW Yöntemi 

ENTROPĠ ve CRITIC kriter ağırlıklandırma yöntemlerine göre her 

bir puan türünün ağırlığı elde edildikten sonra EĢitlik (15) yardımıyla 

IDOCRIW yöntemine göre ağırlıklar birleĢtirilmiĢ ve bütünleĢik objektif 

kriter ağırlıkları elde edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 5: IDOCRIW Ağırlıkları 

Puan Türleri TYT SAY SÖZ EA DĠL 

ENTROPĠ 0,4642 0,1780 0,0632 0,1092 0,1854 

CRITIC 0,1566 0,3073 0,1751 0,1750 0,1860 

wj*wj 0,07269 0,05470 0,01107 0,01911 0,03448 

IDOCRIW Ağırlıkları 0,3785 0,2848 0,0576 0,0995 0,1796 
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IDOCRIW ağırlıkları incelendiğinde ortalama yerleĢtirme puan 

türlerinde en önemli etkiye TYT’nin (0,3785) sahip olduğu görülmektedir. 

Daha sonra sırasıyla; Sayısal (0,2848) , Dil (0,1796), EĢit Ağırlık (0,0995) ve 

Sözel (0,0576)  puan türleri gelmektedir. Bu yönteme göre elde edilen puan 

türlerinin (kriter) ağırlıkları WASPAS, EDAS, MABAC ve MAIRCA 

Yöntemlerinin ilgili adımlarında kullanılarak lise türlerinin baĢarı sıralaması 

her bir yönteme göre tespit edilmiĢtir. AĢağıda karar alternatiflerini sıralamak 

için kullanılan WASPAS, EDAS, MABAC ve MAIRCA Yöntemlerinin ilgili 

adımlarında IDOCRIW Ağırlıkları (Tablo 5) kullanılarak her bir ilgili lise 

türünün baĢarısı tespit edilmiĢtir. 

3.5. WASPAS Yöntemiyle Lise Türlerinin Sıralanması 

WASPAS yönteminin her bir adıma göre hesaplamalar karar matrisi 

(Tablo 2) üzerinden yapılmıĢtır. Yapılan hesaplamalara göre elde edilen 

sıralama sonucu aĢağıda Tablo 6’da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: WASPAS Yöntemine Göre Lise Türlerinin Sıralaması 

LĠSE TÜRLERĠ Q
i

Sıralama 

Fen Lisesi 0,9956 1 

Özel Fen Lisesi 0,9842 2 

Polis Koleji 0,8386 3 

Askeri Lise 0,8326 4 

Öğretmen Liseleri 0,8295 5 

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu 

Lisesi 

0,8275 6 

Sosyal Bilimler Lisesi 0,8073 7 

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî 

Liseler) 

0,8029 8 

Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan 

Liseler) 

0,7831 9 

Özel Lise 0,7753 10 

Özel Temel Lise 0,7735 11 

Ġmam Hatip Liseleri 0,7580 12 

Astsubay Hazırlama Okulları 0,7566 13 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ 

Açıköğretim Ġmam Hatip Lisesi 

0,7552 14 

Çok Programlı Liseler 0,7259 15 

Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 0,7236 16 

Sağlık Meslek Liseleri 0,7177 17 

Güzel Sanatlar Liseleri 0,7041 18 

Özel AkĢam Lisesi 0,7010 19 

Diğer Meslek Liseleri 0,6950 20 

Teknik Liseler 0,6902 21 
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Endüstri Meslek Liseleri 0,6841 22 

Kız Meslek Liseleri 0,6835 23 

Ticaret Meslek Liseleri 0,6798 24 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 0,6775 25 

Diğer 0,6641 26 

Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi 0,6620 27 
 

Her bir lise türü için Qi değerleri incelendiğinde en yüksek Qi değerine 

göre sıralama yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, Qi değerine göre 

sıralama yapıldığında en yüksek Qi değerine Fen Lisesinin sahip olduğu 

görülmektedir. Fen Lisesini sırasıyla; Özel Fen Lisesi, Polis Koleji, Askeri 

Lise ve Öğretmen Liseleri takip ederek sıralama devam etmektedir. 

3.6. EDAS Yöntemiyle Lise Türlerinin Sıralanması  

EDAS yöntemine göre lise türlerinin sıralanması 5 Adımda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. EDAS yöntemine göre hesaplamalar karar matrisi (Tablo 

2)  üzerinden yapılmıĢtır.  Her bir adım uygulandıktan sonra elde edilen 

sıralama sonucu aĢağıda Tablo 7 Değerlendirme Skorlarının (AS) 

Hesaplanmasında görüldüğü gibidir. 

Tablo 7: EDAS Yöntemine Göre Lise Türlerinin Sıralaması 

LĠSE TÜRLERĠ AS Sıralama 

Fen Lisesi 1,0000 1 

Özel Fen Lisesi 0,9746 2 

Polis Koleji 0,6543 3 

Askeri Lise 0,6496 4 

Öğretmen Liseleri 0,6478 5 

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu 

Lisesi 0,6400 6 

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî 

Liseler) 0,5888 7 

Sosyal Bilimler Lisesi 0,5748 8 

Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program 

Uygulayan Liseler) 0,5452 9 

Özel Lise 0,5302 10 

Özel Temel Lise 0,5223 11 

Astsubay Hazırlama Okulları 0,4576 12 

Ġmam Hatip Liseleri 0,4372 13 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ 

Açıköğretim Ġmam Hatip Lisesi 0,4258 14 

Çok Programlı Liseler 0,3166 15 
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Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 0,3082 16 

Sağlık Meslek Liseleri 0,2856 17 

Güzel Sanatlar Liseleri 0,2117 18 

Özel AkĢam Lisesi 0,1780 19 

Diğer Meslek Liseleri 0,1668 20 

Teknik Liseler 0,1427 21 

Endüstri Meslek Liseleri 0,1109 22 

Kız Meslek Liseleri 0,1082 23 

Ticaret Meslek Liseleri 0,0892 24 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 0,0787 25 

Diğer 0,0124 26 

Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi 0,0000 27 
 

EDAS yöntemine göre elde edilen AS değerleri incelendiğinde en 

yüksek değere sahip olan lise türünün WASPAS yönteminde de olduğu gibi 

Fen Lisesi olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla; Özel Fen Lisesi, Polis 

Koleji,  Askeri Lise ve Öğretmen Liseleriyle devam ettiği görülmektedir. 

3.7. MABAC Yöntemiyle Lise Türlerinin Sıralanması 

Lise türlerinin sıralanması için kullanılan bir diğer yöntem ise ÇKKV 

yöntemlerinden olan MABAC yöntemidir. Karar matrisi (Tablo 2) 

kullanılarak MABAC yönteminin beĢ adımına göre hesaplamalar yapılmıĢ ve 

elde edilen sonuç aĢağıda Tablo 8’de gösterilmiĢtir. 

Tablo 8: MABAC Yöntemine Göre Lise Türlerinin Sıralaması 

LĠSE TÜRLERĠ S
i
 Sıralama 

Fen Lisesi 0,6693 1 

Özel Fen Lisesi 0,6415 2 

Polis Koleji 0,2554 3 

Askeri Lise 0,2317 4 

Öğretmen Liseleri 0,2159 5 

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel 

Anadolu Lisesi 0,2110 6 

Sosyal Bilimler Lisesi 0,1616 7 

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî 

Liseler) 0,1376 8 

Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program 

Uygulayan Liseler) 0,0904 9 

Özel Lise 0,0661 10 

Özel Temel Lise 0,0541 11 
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Ġmam Hatip Liseleri 0,0212 12 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ 

Açıköğretim Ġmam Hatip Lisesi 0,0196 13 

Astsubay Hazırlama Okulları 0,0134 14 

Çok Programlı Liseler -0,0570 15 

Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) -0,0782 16 

Sağlık Meslek Liseleri -0,1119 17 

Güzel Sanatlar Liseleri -0,1344 18 

Özel AkĢam Lisesi -0,1353 19 

Diğer Meslek Liseleri -0,1679 20 

Teknik Liseler -0,1815 21 

Endüstri Meslek Liseleri -0,1918 22 

Kız Meslek Liseleri -0,1954 23 

Ticaret Meslek Liseleri -0,2054 24 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri -0,2135 25 

Diğer -0,2485 26 

Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi -0,2626 27 
 

MABAC yöntemine göre elde edilen her bir lise türünün değeri 

incelendiğinde WASPAS ve EDAS yönteminde olduğu gibi ilk sırada Fen 

Lisesinin sonra sırasıyla; Özel Fen Lisesi, Polis Koleji, Askeri Lise ve 

Öğretmen Liselerinin geldiği görülmektedir. 

3.8. MAIRCA Yöntemiyle Lise Türlerinin Sıralanması 

Lise türlerinin sıralanması için kullanılan son yöntem ise MAIRCA 

yöntemidir. Karar matrisi (Tablo 2) üzerinden MAIRCA yönteminin beĢ 

adımı için hesaplamalar yapılmıĢ ve elde edilen sıralama sonucu aĢağıda 

Tablo 9’da gösterilmiĢtir. 

Tablo 9: MAIRCA Yöntemine Göre Lise Türlerinin Sıralaması 

LĠSE TÜRLERĠ Q
Ġ
 Sıralama 

Fen Lisesi 0,0008 1 

Özel Fen Lisesi 0,0018 2 

Polis Koleji 0,0161 3 

Askeri Lise 0,0170 4 

Öğretmen Liseleri 0,0176 5 

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu 

Lisesi 0,0177 6 

Sosyal Bilimler Lisesi 0,0196 7 

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler) 0,0205 8 
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Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan 

Liseler) 0,0222 9 

Özel Lise 0,0231 10 

Özel Temel Lise 0,0236 11 

Ġmam Hatip Liseleri 0,0248 12 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ Açıköğretim 

Ġmam Hatip Lisesi 0,0248 13 

Astsubay Hazırlama Okulları 0,0251 14 

Çok Programlı Liseler 0,0277 15 

Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 0,0285 16 

Sağlık Meslek Liseleri 0,0297 17 

Güzel Sanatlar Liseleri 0,0305 18 

Özel AkĢam Lisesi 0,0306 19 

Diğer Meslek Liseleri 0,0318 20 

Teknik Liseler 0,0323 21 

Endüstri Meslek Liseleri 0,0327 22 

Kız Meslek Liseleri 0,0328 23 

Ticaret Meslek Liseleri 0,0332 24 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 0,0335 25 

Diğer 0,0348 26 

Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi 0,0353 27 

MAIRCA yönteminde diğer üç yöntemden farklı olarak sıralamalar 

küçükten büyüğe doğru yapılmaktadır. Qi değerleri incelendiğinde en iyi karar 

alternatifinin diğer üç yöntemde olduğu gibi Fen Lisesi olduğu görülmektedir. 

Daha sonra sırasıyla; Özel Fen Lisesi, Polis Koleji, Askeri Lise ve Öğretmen 

Lisesi gelmektedir. Her ne kadar sıralama küçükten büyüğe yapılmıĢ olsa da 

diğer üç yöntemdeki gibi bu beĢ lise türü için sıralama aynı Ģekilde devam 

etmektedir.  

3.9. Borda Sayım Yöntemiyle Lise Türlerinin Sıralanması 

WASPAS, EDAS, MABAC ve MAIRCA yöntemlerinden elde edilen 

lise türlerinin sıralama sonuçları incelendiğinde ilgili her yönteme göre ilk altı 

sırada aynı liselerin yer aldığı ve Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve 

Ġmam Hatip Liselerinin EDAS yöntemine göre farklı sıralamaya sahip olduğu 

görülmüĢtür. Bununla beraber Astsubay Hazırlama Okullarının WASPAS ve 

EDAS yöntemine göre sıralamada farklılık gösterdiği ve Açıköğretim 

Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ Açıköğretim Ġmam Hatip Lisesinin 

WASPAS ve EDAS yönteminde 14. sırada MABAC ve MAIRCA yöntemine 

göre ise 13. sırada yer aldığı tespit edilmiĢtir. Bu sıra farklılığını ortadan 
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kaldırmak ve sıralama sonuçlarını bütünleĢtirmek için ilgili karar alternatifi 

sıralama yöntemlerinden elde edilen sıralamalar, Borda Sayım Yönteminde 

yer alan (n-1) puanlama formülü yardımıyla tek bir toplamsal sıralamada 

birleĢtirilmiĢtir. Elde edilen bütünleĢik sıralama sonucu Tablo 10’da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 10: Borda Skorlarına Göre Lise Türlerinin Sıralanması 

 WASPAS EDAS MABAC MAIRCA   

LĠSE TÜRLERĠ 

Borda 

Puanı 

Borda 

Puanı 

Borda 

Puanı 

Borda 

Puanı 

Toplam 

puan Sıra 

Fen Lisesi 26 26 26 26 104 1 

Özel Fen Lisesi 25 25 25 25 100 2 

Polis Koleji 24 24 24 24 96 3 

Askeri Lise 23 23 23 23 92 4 

Öğretmen Liseleri 22 22 22 22 88 5 

Yabancı Dille Öğretim 

Yapan Özel Lise / Özel 

Anadolu Lisesi 21 21 21 21 84 6 

Sosyal Bilimler Lisesi 20 19 20 20 79 7 

Anadolu Lisesi 

(Yabancı Dille Öğretim 

Yapan Resmî Liseler) 19 20 19 19 77 8 

Lise, Özel Lise 

(Yabancı Dil Ağırlıklı 

Program Uygulayan 

Liseler) 18 18 18 18 72 9 

Özel Lise 17 17 17 17 68 10 

Özel Temel Lise 16 16 16 16 64 11 

Ġmam Hatip Liseleri 15 14 15 15 59 12 

Astsubay Hazırlama 

Okulları 14 15 13 13 55 13 

Açıköğretim 

Lisesi/Mesleki 

Açıköğretim Lisesi/ 

Açıköğretim Ġmam 

Hatip Lisesi 13 13 14 14 54 14 

Çok Programlı Liseler 12 12 12 12 48 15 

Lise (Resmî ve Gündüz 

Öğretimi Yapan Liseler) 11 11 11 11 44 16 

Sağlık Meslek Liseleri 10 10 10 10 40 17 

Güzel Sanatlar Liseleri 9 9 9 9 36 18 

Özel AkĢam Lisesi 8 8 8 8 32 19 

Diğer Meslek Liseleri 7 7 7 7 28 20 

Teknik Liseler 6 6 6 6 24 21 

Endüstri Meslek 

Liseleri 5 5 5 5 20 22 

Kız Meslek Liseleri 4 4 4 4 16 23 

Ticaret Meslek Liseleri 3 3 3 3 12 24 

Otelcilik ve Turizm 

Meslek Liseleri 2 2 2 2 8 25 
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Diğer 1 1 1 1 4 26 

Spor Lisesi/Özel Spor 

Lisesi 0 0 0 0 0 27 

Borda Sayım Yöntemine göre yapılan sıralama sonucunda ilk iki 

sırada yer alan lise türlerine bakıldığında Türkiye’de en çok bilinen ve 

baĢarısını kanıtlamıĢ lise türlerinin geldiği görülmektedir. Ġlk sırada yer alan 

Fen Lisesi, yetenekli ve nitelikli eğitim almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği 

ve genellikle Matematik ve Fen ağırlıklı derslerin verildiği lisedir. Bu lise 

türünden eğitim almak isteyen öğrenciler, LGS sınavında belirli bir yüzdelik 

dilime girmek zorundadır. Fen Lisesi öğrencileri, YKS sınavında genellikle 

Sayısal puan türünden tercih yapmaktadır. Fen Lisesi öğrencileri 

yükseköğrenim eğitimi için Tıp, Mühendislik, Eczacılık, DiĢ Hekimliği gibi 

alanları tercih etmektedir. Ġkinci sırada yer alan Özel Fen Liselerinin Fen 

Liselerinden tek farkı ücretli olması ve yaptıkları bursluluk sınavlarıyla lise 

öğrencilerine lise eğitim ve öğretim hayatlarında kolaylık sağlamalarıdır. Bu 

lise türlerinin mezun öğrencileri her ne kadar Sayısal alanından tercih yapsa 

da diğer puan türleri üzerinden de tercih yapabilme hakkına sahiptir. 
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SONUÇ, DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER 

Bir karar problemi birden çok alternatifle beraber birden çok kriter 

içermektedir. Bu karar probleminin çözümü için literatür de çok sayıda çok 

kriterli karar verme yöntemi yer almaktadır. Her yöntemin amacı farklı 

olmakla beraber verdiği sonuçlarda farklılık göstermektedir. Bu çalıĢmada da 

lise türleri bir karar problemi olarak ele alınmıĢ ve bu problemin çözümünde 

birçok farklı çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak bir sonuca 

ulaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, farklı çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak 

önem derecesi en yüksek puan türü ile baĢarı derecesi en yüksek olan lise türü 

tespit edilmiĢtir. Kriter ağırlıklarını belirlemek için çalıĢmada iki farklı kriter 

ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bunlar, objektif sonuçlar vermesiyle 

beraber literatür de en yaygın Ģekilde kullanılan ENTROPĠ ve CRITIC 

yöntemidir. ENTROPĠ yöntemine göre yapılan hesaplamalar sonucunda önem 

derecesi en yüksek sınav puan türü sırasıyla; TYT (0,4642), Dil (0,1854), 

Sayısal (0,1780), Eşit Ağırlık (0,1092) ve Sözel (0,0632)’dir. CRITIC 

yöntemine göre elde edilen değerler incelendiğinde ise önem derecesi en 

yüksek sınav puan türü sırasıyla; Sayısal (0,3073), Dil (0,1860), Sözel 

(0,1751), Eşit Ağırlık (0,1750 ) ve TYT (0,1566)’dir. Her iki yönteme göre de 

elde edilen bu ağırlıklar IDOCRIW yöntemine entegre edildiğinde puan 

türleri arasından en önemli etkiye TYT’nin (0,3785) sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Bir sıralama probleminde birden fazla ÇKKV yöntemi 

kullanılabilmektedir. Ancak, sıralama sonuçları her yönteme göre farklılık 

gösterebilmektedir. Birçok ÇKKV yönteminin bir arada kullanıldığı 

çalıĢmalarda elde edilen yöntemlerin bütünleĢtirilmesi kaçınılmazdır. Bu 

yüzden bu çalıĢmada, lise türlerinin sıralaması için literatürde yer alan ve 

yaygın olarak kullanılan alternatif sıralama sonucu veren yöntemlere 

baĢvurulmuĢtur. Bu yöntemler WASPAS, EDAS, MABAC ve MAIRCA 

yöntemleridir. IDOCRIW yöntemine göre elde edilen ağırlıklar, lise türlerinin 

sıralanması için bu dört yöntemde kullanılmıĢtır.  

Her yöntemin sıralama koĢuluna göre lise türlerinin sıralama 

dereceleri incelendiğinde yirmi iki lise türünün sıralaması aynıdır. Fakat, 

Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/ Açıköğretim Ġmam Hatip 

Lisesi, Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler), 

Astsubay Hazırlama Okulları, Ġmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi 
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türlerinin her yönteme göre baĢarı sıralaması farklılık gösterdiği için bütün 

yöntemlere göre elde edilen sıralama sonuçları Borda Sayım Yönteminde 

bütünleĢtirilerek nihai bir sıralama sonucu elde edilmiĢtir.  

Borda Sayım Yöntemine göre birinci sırada Fen Lisesi ve ikinci 

sırada Özel Fen Lisesi yer almaktadır. Bunun en büyük sebebi ise, Fen Lisesi 

ve Özel Fen Liselerinin Matematik ve Fen ağırlıklı eğitim vererek geleceğin 

bilim insanlarını yetiĢtirmeyi hedeflemeleridir. Bu iki lise türünden mezun 

olan aday öğrenciler, Doktorluk, Mühendislik, Mimarlık, DiĢçilik ve Eczacılık 

gibi hem itibarı hem de YKS yerleĢtirme puanları oldukça yüksek olan bu 

meslek gruplarını seçerek yükseköğrenim hayatına devam etmektedir. 

Öğrencilerine iyi bir eğitim vererek onlara yükseköğrenim hayatlarında seçkin 

meslek gruplarına iliĢkin eğitim görme fırsatı veren bu lise türleri en iyi baĢarı 

derecesine ulaĢmıĢtır. 

Bu iki lise türünü, Borda Sayım Yöntemine göre elde edilen 

sıralamada sırasıyla; Polis Koleji, Askeri Lise ve Öğretmen Lisesi takip 

etmektedir. Bu lise türleri için verilen eğitimin Fen Lisesi statüsünde 

olmasıyla beraber Anadolu ve Askeri eğitime dayalı olarak da verilen 

eğitimler bu üç lise türünü sıralama da iyi bir derece elde etmesini sağlamıĢtır. 

2015-2016 yılları arasında kapatılan bu lise türlerinin 2021 YKS 

değerlendirme raporunda yer alan aday sayıları incelendiğinde eski 

mezunların hali hazırda YKS sınavına girdiği düĢünülmektedir. 

Sıralamada sırasıyla; Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel 

Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ile Anadolu Lisesi’nin (Yabancı Dille 

Öğretim Yapan Resmî Liseler) yer aldığı görülmektedir. Bu lise türleri, 

ağırlıklı olarak yabancı dilde eğitim vererek öğrencilerini yükseköğrenime 

hazırlamaktadırlar. Oldukça iyi yabancı dil eğitimi veren bu lise türleri, 

sıralamada iyi bir baĢarıya sahip olabilme Ģansını yakalamıĢlardır. 

Sıralamada, onuncu ve on altıncı sıralama derecesi arasında Özel 

Lise, Özel Temel Lise, Ġmam Hatip Liseleri, Astsubay Hazırlama Okulları, 

Açıköğretim Lisesi / Mesleki Açıköğretim / Açıköğretim Ġmam Hatip 

Lisesinin, Çok Programlı Liseler ve Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan) 

lise türlerinin yer aldığı görülmektedir. Bu lise türlerinden Astsubay 

Hazırlama Okulları, askeri öğrenci yetiĢtirmeyi amaçlaması, Ġmam Hatip 

Liselerinin Ġslami Bilimler üzerine eğitim vermesi ve Çok Programlı 

Liselerinde endüstri ve mesleki alanda öğrencilerine yeterlilik kazandırmak 

istemesinden dolayı ortalama yerleĢtirme puan türlerinde iyi bir baĢarı elde 
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edememiĢlerdir. Diğer dört lise türünün verdiği eğitimlerin birbirinden hiçbir 

farkı olmamasıyla beraber Açıköğretim Lisesi / Mesleki Açıköğretim / 

Açıköğretim Ġmam Hatip Lise türleri için verilen eğitimlerin yüz yüze verilen 

eğitimlerden hiçbir farkı olmaması durumu bu lise türlerinin sıralamada 

birbirlerini takip etmesine yol açmıĢtır.   

Son on sıralama derecesi içerisinde kalan lise türlerine bakıldığında 

öğrencilerine mesleki yeterlilik kazandırıp ve onları meslek hayatına 

hazırlayarak özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiĢtirmek 

için faaliyet gösteren meslek liselerinin yer aldığı görülmektedir. Bu lise 

türleri ağırlıklı olarak mesleki beceri üzerine eğitim verdiğinden ve 

öğrencilerine isterlerse kendi iĢ yerlerini açma Ģansı tanıdığından dolayı 

ortalama yerleĢtirme puan türleri bazında iyi bir baĢarı sıralaması 

yakalayamamıĢlardır. Son sırada yer alan Spor Lisesi / Özel Spor Lisesi, 

nitelikli sporcu yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bu lise türünün sıralamada 

sonuncu sıra da yer alması ve ortalama yerleĢtirme puanları üzerinde iyi bir 

baĢarı yakalayamamasının sebebi öğrencilerin özel yetenek sınavı ile 

yükseköğrenim hayatına baĢlamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, Beden 

Eğitimi Öğretmenliği bölümü için bazı üniversiteler YKS puanı istediği için 

bu öğrencilerin YKS puanları ile tercih yapmalarını zorunlu kılmıĢtır.  

Her ne kadar bu yirmi yedi lise türü öğrencilerine farklı amaçlar 

doğrultusunda eğitim veriyor olsa da öğrenciler YKS sınavına girerek istediği 

bölümde eğitim görme Ģansına sahiptir. YKS sınavında, aday istediği 

bölümün sınav puan türüne iliĢkin yeterli puanı almasıyla beraber 

yükseköğrenim hayatına baĢlayabilmektedir. 

Bu çalıĢmanın sonucunda, Borda Sayım Yöntemine göre elde edilen 

bütünleĢik sıralama sonucu incelendiğinde ortalama yerleĢtirme puan türü 

bazında baĢarı derecesi en yüksek lise türünün Fen Lisesi ve baĢarı derecesi 

düĢük lise türünün Spor Lisesi / Özel Spor Lisesinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın her yıl yeni verilerle farklı ÇKKV yöntemleri ile 

yenilenmesi sonucunda yıllık lise türlerinin YKS baĢarıları 

değerlendirilebileceği gibi iller bazında da yapılarak illerin lise türleri 

açısından YKS sınavındaki baĢarıları da değerlendirilebilir.  
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GĠRĠġ 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik büyümesinde, toplumsal gelişmişlik 

düzeyi ve çevre üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden birinin eğitim 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim, toplumun yapı taşlarını planlı ve 

uyumlu bir şekilde bireylerinin yetenek ve becerilerini dikkate alarak inşa 

eder. Sorumluluk bilincini bireylere aşılayarak, bireyleri esnek ve çok boyutlu 

olan geleceğe yönelik yetiştirmek ancak eğitim-öğretim faaliyetleri sayesinde 

mümkündür (Çalışkan, Karabacak ve Meçik, 2013: 31). Eğitim-öğretim 

sisteminin en önemli parçalarından birisi de yükseköğretimdir. Eğitim 

faaliyetlerinde sağlanan kalite, eğitim öğretimin konusu ve odak noktası olan 

bireylerin yükseköğretim ışığında aydınlatılarak, bir sonraki nesle aydınlık bir 

gelecek sunulabilmeleri için hayati önem taşır (Gedikoğlu, 2005: 73). 

Üniversitelerde bireylerin niteliksel özelliklerine yatırım yapılarak beşerî 

sermayede verimlilik artışı ve bununla birlikte ülke kalkınmasında önemli bir 

iyileşme sağlanabilmektedir. Değişim ve gelişimin hızlı şekilde yaşandığı 

günümüzde, üniversitelerin temel fonksiyonları olan bilime yönlendirme, 

düşünmeye ve araştırmaya yönlendirme, nesiller arası bilgi transferi, bireye 

uzmanlık edindirme anlayışlarının yanı sıra üniversite-toplum etkileşimi ve 

kamu liderliği ve etkinlik ve verimlilik fonksiyonları da yüklenmiştir (Dura, 

1994: 48-52). 

Dünyanın her yerinde eğitim-öğretim hayatının içerisinde olan 

bireylerin karşı karşıya kaldığı problemlerin başında maalesef ki maddi 

sıkıntılar gelmektedir. Bireyin daha iyi bir eğitim alabilmesi için hiç şüphesiz 

ihtiyaç duyduğu fiziksel ve sosyal gereksinimleri karşılanmalıdır. Bu nedenle 

öğrencilere çeşitli şekillerde kaynak sağlanması gerekir. Bu noktada kimi 

zaman devletler, kimi zamansa özel kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından 

öğrencilere kaynak sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada, bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

bünyesinde eğitim alan ve burs başvurusunda bulunan 50 öğrenci çeşitli 

ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Mülakatlarda belirleyici olan sekiz ölçüt 

Entropi Yöntemi ile ağırlıklandırılmış, 50 öğrenciden burs verilecek 10 

kişinin sıralama ve seçimi için Promethee ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri 

kullanılmıştır. Belirlenen öğrenci sıralamaları ise burs değerlendirme 

komisyonuna öneri olarak sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde 

bursiyer seçimi ile ilgili bilimsel yazın taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde 

kullanılan değerlendirme ölçütleri ile çalışmada kullanılan yöntemler detaylı 



Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme| 74 

olarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde bulgular ve tartışma, en son kısımda 

ise sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

1. BĠLĠMSEL YAZIN TARAMASI

Bursiyer seçimi ile ilgili olarak bilimsel yazında farklı yöntemlerin 

kullanıldığı birçok çalışma yapılmıştır. Bu kısımda bursiyer seçimi 

probleminin çözümü için çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin kullanıldığı 

çalışmalar incelenmektedir.  

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), TOPSIS, SAW ve VIKOR gibi 

yöntemler bursiyer seçiminde sıkça kullanılmaktadır. Yeh ve Willis (2001), 

bursiyer seçimi için öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılım oranı, sportif 

faaliyetlere katılımları (hobileri), iletişim becerileri, iş dünyasına yönelik 

hazırlıkları, olgunluk düzeyleri ve liderlik özellikleri gibi ölçütler 

kullanmıştır. Ölçütlerin eşit ve farklı ağırlığa sahip olduğu durumlar için 

ağırlıklı toplam yöntemi, ağırlıklı çarpım yöntemi, SAW ve TOPSIS 

yöntemleri ile sıralama ve seçim işlemi yapılmıştır. Yeh (2003), 

Avustralya’da bir üniversitede burslu öğrenci seçim problemini ele almıştır. 

Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden kaynaklanan tutarsız sıralama 

sorununun üstesinden gelmek için yeni bir deneysel geçerlilik prosedürünün 

önerildiği bu çalışmada, kullanılan dört yöntemin de bursiyer seçimine uygun 

olduğu, ancak ağırlık dağılımlarının eşit alınması halinde SAW yönteminin en 

az beklenen değer kaybını sağladığı için en uygun yöntem olduğu ifade 

edilmektedir.  

Hacıköylü (2006), Anadolu Üniversitesinde yemek ve konaklama 

yardımı alacak öğrencilerin belirlenmesinde AHP yöntemini uygulayarak bir 

seçim çalışması yapmış ve bulguları komisyon kararları neticesinde belirlenen 

öğrencilerle karşılaştırmıştır. Çakır (2016), üniversite bünyesinde çalışacak 

kısmi zamanlı 20 öğrencinin seçimi için AHP temelli VIKOR yöntemi 

kullanmıştır. Demirci ve Küçük (2007), bursiyer seçim problemini AHP 

yöntemi ile ele alarak değerlendirme yapmıştır. Uyun ve Riadi (2011) 

çalışmalarında, bulanık çok ölçütlü karar yöntemlerini kullanarak Islam 

Negeri Sunan Kalijago Üniversitesinde akademik ve diğer alanlara bursiyer 

seçimi için TOPSIS ve WP (Weighted product) yöntemlerini kullanmışlardır. 

Bu çalışmada ölçüt ağırlıkları AHP yöntemi ile belirlenmiştir. Abalı, Kutlu ve 

Eren (2012), belirlenen beş ölçüt ile AHP ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak 

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde burs verilecek bir öğrencinin 
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seçimini yapmıştır. Çakır (2016) kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen 

öğrencilerin seçimi için AHP temelli VIKOR yöntemini kullanmıştır.  

Kır, Nehir, Karabıyık, Yazgan ve Ercan (2014), deneyimli bir 

komisyonun yaptığı bursiyer seçimi ile Ağırlıklı Aksiyomatik Tasarım ve 

Analitik Ağ Süreci kullanılarak yapılan bursiyer seçimini istatistiksel olarak 

karşılaştırmıştır. Purba ve Sembiring (2016) Polytechnic Unggul LP3M 

Medan üniversitesinde bursiyer öğrenci seçim problemi için Promethee esaslı 

bir yazılım hazırlamıştır. Mesran, Sianturi, Waruwu ve Siahaan (2017) 

bursiyer seçimi için Tercih Seçim Dizini (PSI-preference selection index) 

yöntemini kullanmıştır. Saatçi vd. (2017) bursiyer seçim sürecinde zaman 

tasarrufu sağlamak ve objektif ve subjektif değerlendirmeleri dikkate almak 

amacıyla makine öğrenmesi ve yapay zekâ tabanlı yazılım işletim sistemi ve 

paket programı önermişlerdir. Çalışmada kullanılan kriterler olarak kredi 

yurtlar kurumunun soruları dikkate alınmıştır. Akıllı (2018) Akdeniz 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine yaptığı 

incelemede yemek bursuna yapılan başvuruları değerlendirmiş ve TOPSIS ve 

VIKOR Yöntemleri ile öğrenci sıralaması elde etmiştir. Sosyal hizmet 

uzmanları ile yapılan görüşmelerde belirlenen kriterin ağırlıklandırılmasında 

Ağırlıklı Toplam Yöntemi tercih edilmiştir. Aslan ve Bağ (2021) bir 

üniversitede lisans düzeyi öğrencileri için belirlenen beş kriterde AHP ve 

geometrik ortalama senteziyle ağırlıklandırma yapmış ve PROMETHEE 

Yöntemiyle bursiyer seçimi gerçekleştirmiştir. 

Tablo 1. Bursiyer Seçimi ile İlgili Çalışmalar 

 
YÖNTEMLER 

YAYIN 

W
E

K
A

 

S
W

IN
G

 

V
IK

O
R

 

M
A

U
T

 

A
H

P
 

V
IK

O
R

 

T
O

P
S

IS
 

S
A

W
 

W
P

 

A
ğ

ır
lı

k
lı

 T
o

p
la

m
 

B
u

la
n

ık
 M

o
d

el
le

r
 

P
ro

m
et

h
ee

 

P
S

I 

A
k

si
y

o
m

a
ti

k
 T

a
sa

rı
m

 

G
en

e
ti

k
 A

lg
o

ri
tm

a
 

Yeh ve Willis (2001)    
   

    
  

 
  

Yeh (2003)    
   

    
  

 
  

Mesran vd. (2017)    
         

 
  

Hacıköylü (2006)    
 

 
       

 
  

Demirci ve Küçük 

(2007) 
   

 
 

       
 

  

Küçük vd., (2008)    
         

 
 

 

Uyun ve Riadi 

(2011) 
   

     
 

 
 

 
 

  



Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme| 76 

Abalı vd. (2012)   

Wimatsari vd. 

(2013) 
 

Saragih vd. (2013)  

Çiçekli ve 

Karaçizmeli (2013) 
 

Sulaiman ve 

Mohamad (2006) 
 

Kır vd. (2014)  

Purba ve Sembiring 

(2006) 
 

Çakır (2016)   

Saatçi vd. (2017)  

Akıllı (2018)    

Aslan ve Bağ (2021)   

Deterministik yöntemlerin yanı sıra bulanık TOPSIS (Uyun ve Riadi, 

2011; Wimatsari, Putra ve Buana, 2013; Saragih, Marbun ve Reza, 2013), 

bulanık AHP (Çiçekli ve Karaçizmeli, 2013), bulanık mantık (Sulaiman ve 

Mohammad, 2006), genetik algoritma (Küçük, Demirci ve Keskintürk, 2008) 

gibi yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar da bilimsel yazında yer almaktadır. 

Bu çalışmalara bakıldığında bursiyer seçimi için çoğunlukla AHP ve TOPSIS 

yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Bilimsel yazında bursiyer seçimi 

ile ilgili olarak yapılan çalışmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

2. YÖNTEM

2.1. Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi

Üniversiteler tarafından burs verilecek öğrenci belirleme işlemleri 

fakülteler tarafından belirlenen bir komisyon tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak burs başvurusunda 

bulunacak öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen 

bir formu doldurarak fakültelerine müracaat etmektedir. Ardından 

fakültelerdeki komisyonlar adaylar ile yüz yüze görüşmeler yaparak burs 

ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmektedir. Komisyon üyeleri öğrencilerle 

görüşmeler sürecinde en doğru kararı verebilmek ve ihtiyaç sahibi öğrencileri 

belirlemek için oldukça fazla çaba sarf etmektedir. Bütün çabalara rağmen 

sürecin nispeten öznel olması ve birçok ölçütün kullanılması en doğru kararın 

alınması noktasında sorun teşkil etmektedir. 



77 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

Bu zorlukla başa çıkabilmek için öncelikli olarak bilimsel yazın 

araştırması ve hali hazırda kullanılan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak 

sekiz adet ölçüt belirlenmiştir. Belirlenen bu ölçütlerden sözel olarak ifade 

edilenlerin sayısallaştırılması için 1-5 önem ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Ölçütler ve sözel ifadelerin sayısallaştırılması için kullanılan ölçekler Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Değerlendirme Ölçütleri, Kullanılan Ölçekler ve Kısaltmalar 

ÖLÇÜTLER DEĞERLER 
ÖNEM 

ÖLÇEĞĠ 

Ailede Kişi Başı Düşen Harcanabilir 

Aylık Gelir (CR1) 
TL - 

Anne Baba Durumu (CR2) 

Sağ Beraber 1 

Sağ Ayrı 2 

Baba Vefat  3 

Anne Vefat 4 

Anne ve Baba Vefat 5 

Sahip Olunan Mülk Değeri (CR3) TL - 

Öğrencinin Barınma Durumu (CR4) 

 

Ailesi ile Yaşıyor 1 

Akrabası ile Yaşıyor 2 

Kiralık Ev/ Apart 3 

Özel Yurt 4 

KYK Yurdu 5 

Öğrencinin Not Ortalaması (CR5) 
Ağırlıklı Genel Not Ort. 

(AGNO) 
- 

Öğrencinin Aldığı Burs Tutarı (CR6) 

401– 1 

Öğrenim Kredisi Alıyor 2 

201– 400 3 

1– 200 4 

0 5 

Görüşme Süreci İzlenimleri (CR7) 

Çok Kötü 1 

Kötü 2 

Orta 3 

İyi 4 

Çok İyi 5 

Disiplin (CR8) 

Çok Kötü 1 

Kötü 2 

Orta 3 

İyi 4 

Çok İyi 5 
 

2.2. Entropi Yöntemi 

Termodinamiğin ikinci kanunu olarak Rudolph Clausius tarafından 

1865 yılında tanımlanan Entropi kavramı sistemdeki düzensizliğin ve 
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belirsizliğin bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Fizik, matematik ve diğer 

birçok bilim ve mühendislik dallarına uygulanan ve belirsizliği temsil eden 

Entropi kavramı bilgi teorisinde ilk kez Claude E. Shannon (1948) tarafından 

kullanılmıştır (Zhang, Gu, Gu ve Zhang, 2011: 444; Ömürbek, Eren ve Dağ, 

2017:31).  

Bireylerin kişisel kanaat ve önyargılarını devre dışı bırakarak 

ölçütlerin önem derecelerinin belirlenmesi için kullanılan güvenilir bir yöntem 

olan Entropi, günümüz bilimsel yazınında ağırlıklandırma yöntemi olarak 

sıkça tercih edilmektedir (Perçin ve Sönmez, 2018). Bu kapsamda, verilerin 

bilindiği bir durumlarda ölçütlerin önem derecelerinin belirlenmesini karar 

vericiye bırakmayarak, verilerin sahip oldukları dağılımın özelliklerini dikkate 

almak suretiyle ölçütlerin nesnel ağırlıklarının hesaplanması fonksiyonunu 

yerine getirir. Veri seti kendi öz bünyesinde niteliksel önemliliğini de 

taşımaktadır. Her bir ölçüt için alternatiflerin bünyesinde var olan 

karşıtlıklarının yoğunluk derecesine bağlı olarak veri seti içerisinden 

ağırlıklandırma değerleri hesaplanabilmektedir. Veri setindeki yoğun 

karşıtlıklar ölçütün önemlilik derecesinin artması ile sonuçlanır (Çınar, 2004).  

Bilimsel yazında incelendiğinde Entropi yönteminin kurumsal 

sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi (Alp, Öztel ve Köse, 2015), 

istihdam tahmini (Blien ve Tassinopoulos, 2001), tedarikçi seçimi 

(Shemshadi, Shirazi, Toreihi ve Tarokh, 2011), performansı değerlendirme 

(Ömürbek, Karaatlı ve Balcı, 2016; Akçakanat, Eren, Aksoy ve Ömürbek, 

2017; Tunca, Ömürbek, Cömert ve Aksoy, 2016; Orakçı ve Özdemir,2017) ve 

pazar seçimi (Yavuz, 2016) gibi alanlarda uygulamaları mevcuttur. Bazı 

çalışmalarda karar verici yanlılığını azaltmak amacıyla objektif ve subjektif 

ağırlıklandırma yöntemleri birlikte tercih edilebilmektedir. Bu amaçla Chen 

(2020) TOPSIS Yöntemi ile entegre olacak biçimde subjektif ağırlıklandırma 

yöntemlerinden AHP ve objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden Entropi 

Yöntemini birlikte ele alarak yapı malzemesi tedarikçi seçimi problemi 

üzerine bir inceleme sunmaktadır. Entropi Yöntemi uygulama alanı öylesine 

geniştir ki Fan vd. (2022), asteroit madenciliğinde küresel eşitliği ölçmek için 

yaptıkları çalışmada TOPSIS ve AHP ile entegre olarak Entropi Yöntemini 

kullanmışlardır. Dede ve Zorlu (2023) ise Kuzeydoğu Anadolu'daki Karçal 

Dağları'nda tespit edilen buzul ve buzul çevresi yer şekillerini değerlendirmek 

amacıyla kriter ağırlıklandırmada yöntemden yararlanmıştır. Yöntem temel 

olarak aşağıda belirtilen üç adımdan oluşur (Alp vd., 2015: 69-70). 
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Adım 1: m adet alternatif ve n adet ölçütten oluşan bir karar 

probleminde ilk olarak veriler Eşitlik (1) kullanılarak normalleştirilir.     : i. 

Alternatif için j. kriterin aldığı değer olmak üzere normalleştirilmiş karar 

matrisi   [   ]   
 hesaplanır. 

    
   

∑    
 
   

 , i=1,…m ve j=1,…n (1) 

Adım 2: Eşitlik (2) kullanılarak her bir ölçüt için entropi değerleri 

(   hesaplanır. 

    
 

   
∑         
 
   , j=1,…n (2) 

Adım 3: Elde edilen Entropi (ej) (3) numaralı eşitlikte yerine yazılarak 

her bir ölçüt için ağırlık değeri hesaplanır. 

   
    

∑     
 
   

, j=1,…n (3) 

Ağırlıklı değer ataması işleminin sonucunda entropi tabanlı ölçüt 

ağırlıkları elde edilmiş olur ve böylece önemlilik dereceleri belirlenen ölçütler 

problem çözümünde kullanılabilir. Belirlenen ağırlıkların toplamı 1 değerine 

eşittir.  

2.3. Promethee Yöntemi 

Bir seçim ve sıralama yöntemi olarak Promethee (Preference Ranking 

Organization Method for Evaluations) ailesinden mevcut alternatif durumların 

kısmi sıralamasını içeren Promethee I ve söz konusu bu alternatiflerin tam 

sıralamasını içeren Promethee II, J. P. Brans tarafından 1982 yılında 

Kanada’da bir konferansta tanıtılmıştır (Behzadian, Kazemzadeh, Albadvi ve 

Aghdasi, 2010: 199). Diğer karar verme yöntemleri gibi mevcut ölçütlere göre 

alternatifleri değerlendiren Promethee yönteminde, ölçütlerin önem 

derecesinin yanı sıra kendi içindeki ilişki de dikkate alınır (Yaralıoğlu, 2010).  

Bilimsel yazında yer alan çalışmalar değerlendirildiğinde yöntemin 

tedarikçi seçimi (Dağdeviren ve Eraslan, 2008; Şenkayas ve Hekimoğlu, 

2013; Alkan, Kasımoğlu, Çelik ve Aladağ, 2017), yatırım projesi 

değerlendirme (Aygün, 2011), ülkeleri ekonomik kriterlere göre sıralanması 

(Genç ve Masca, 2013), hafif ticari araç seçimi (Ömürbek, Karaatlı, Eren ve 
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Şanlı, 2014), portföy seçimi (Şahin ve Akkaya, 2014), Uygun arılık yerlerinin 

seçimi (Sari vd., 2020) gibi seçim ve sıralama problemlerinde uygulamaları 

bilimsel yazında mevcuttur. Kullanım alanı oldukça geniş olan yöntem birçok 

farklı yöntemle entegre olarak da araştırmacılara katkı sağlar. Mousavi ve Lin 

(2020) çalışmalarında kurumsal kredi riski ve sıkıntı tahmini amacıyla 

Promethee Yönteminden yararlandıkları çalışmada istatistiksel, yapay zekâ ve 

makine öğrenimi modelleri ile yöntemin entegre kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca yöntemin genişletilmiş sayılarla uygulamaları da 

mevcuttur. Altun vd. (2020) çalışmalarında grup karar problemleri için 

olasılığa dayalı basitleştirilmiş nötrozofik küme teorisi ile entegre bir 

Promethee Yöntemi sunmaktadır. Çalışmada bulanık ölçüme dayalı bir 

yöntemle kriterlerin ağırlıkları belirlenmekte ve her bir karar vericinin 

ağırlığını belirlemek için tercih fonksiyonuna dayalı bir yöntem 

geliştirilmektedir. Tuğrul ve Çitil (2022), sezgisel bulanık değerler biçiminde 

kriterlerin önemini ifade etmek için kontrollü kümeler kullanarak sezgisel 

bulanık PROMETHEE yöntemini önermişlerdir. Öğrencilerin başarısını 

etkileyen faktörleri inceleyerek eğitim sistemine katkı sağlamayı hedefleyen 

sezgisel bulanık tabanlı PROMETHEE algoritması sunmuşlardır. Promethee 

yönteminde sıralama işlemi yapılırken çeşitli tercih fonksiyonları kullanılır. 

Bu tercih fonksiyonları ve hangi hallerde kullanıldığı Tablo 3’te özetlenmiştir 

(Yaralıoğlu, 2010: 31; Bağcı ve Rençber, 2014:42). 

Tablo 3: Tercih Fonksiyonları 

Tercih 

Fonksiyonu 
Fonksiyon 

Kullanılan 

Parametreler 
Kullanım Durumu 

1. tip 

(Olağan tip) 
 (   {

     
     

 -- 

Ölçüt açısından özel 

bir tercihin 

olmadığı durumda 

2. tip (U 

Tipi) 
 (   {

     
     

 q 

Karar vericinin 

belirlediği ölçüt 

değerinin 

üzerindeki 

alternatifler dikkate 

alındığında 

3 tip (V 

Tipi) 

 (  

 {

     
 
 ⁄       

     

 
p 

Karar verici 

ortalamanın 

üzerinde kalan 

değerleri tercih 

ederken altında 

kalanları da tam 

manasıyla devre 

dışı bırakmak 
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istemiyorsa 

4. tip 

(Seviyeli) 

 (  

 {

     
 
 ⁄       

     

 
p, q 

Ölçüt için değer 

aralığı kullanılacak 

ise 

5. tip 

(Doğrusal) 

 (  

 

{
 

 
     

   

   
      

     

 
p, q 

Ortalama değerinin 

üzerindeki bir 

alternatif 

seçilecekse 

6. tip 

(Gaussian) 

 (  

 {
     

   
 
  

       
 

s 

Seçilecek alternatifi 

etkileyecek faktör 

ortalamadan sapma 

değerleri ise 

(Aslan ve Bağ, 2021: 2304; Brans ve De Smet, 2016: 195) 

Promethee yöntemi temel olarak 7 adımdan oluşmaktadır 

(Dağdeviren ve Eraaslan, 2008: 70-72):   

Adım 1: Ölçütler, ölçüt ağırlıkları ve alternatiflerin bu ölçütlere göre 

aldığı değerler kullanılarak veri matrisi oluşturulur. 

Adım 2: Tablo 3’te gösterilen tercih fonksiyonlarından ölçütler için 

uygun olanlar seçilir. 

Adım 3: Tercih fonksiyonları dikkate alınarak alternatif çiftleri için 

ortak tercih fonksiyonları belirlenir. 

Adım 4: Ortak tercih fonksiyonlarından hareketle tercih indeksleri 

Eşitlik (4) kullanılarak hesaplanır. 

 (     
∑      (    
 
   

∑   
 
   

 (4) 

Adım 5: Eşitlik (5) ile Pozitif (    ve Eşitlik (6) ile negatif (     

üstünlük değerleri hesaplanır. 

  (   ∑ (     x= (b, c, d, ….) (5) 
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  (   ∑ (     x= (b, c, d, ….) (6) 

Adım 6: Promethee I ile alternatiflerin kısmi sıralamaları belirlenir. 

Adım 7: Son olarak Promethee II ile alternatiflerin tam sıralaması 

belirlenir. 

2.4. Gri ĠliĢkisel Analiz (GĠA) Yöntemi 

Bazı durumlarda karar verici ihtiyaç duyduğu bilgiye tam ve eksiksiz 

bir şekilde sahip olmayabilir. Bilginin yetersiz olduğu seçme, sıralama ve 

değerlendirme türündeki karar problemlerinde Gri İlişkisel Analiz (GİA) 

yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır (Wu ve Zhao; 2009: 598). Gri ilişkiler 

ile ifade edilen durumlar, nesneler, sistemler, öğeler veya davranışlarda 

bulunan belirsiz ilişkilerdir (Tzeng ve Huang, 2011: 104). Gri sistem 

teorisinin tahminleme, üretim, kontrol ve yapay zekâ alanlarında kullanımı 

söz konusudur (Aydemir, Bedir ve Özdemir, 2013: 191).  

Bilimsel yazın incelendiğinde, sistem güvenliğinin değerlendirilmesi 

(Liu, 2011), borsa tahminleri ve portföy seçimi (Huang ve Jane, 2009), 

performans değerlendirme (Kung ve Wen, 2007; Song ve Shepperd, 2011; 

Tayyar, Akcanlı, Genç ve Erem, 2014), işe alım kararları (Olson ve Wu, 

2006), personel seçimi (Çakır ve Kacır, 2018), sürdürülebilir enerji 

kaynaklarının planlaması ve değerlendirilmesi (Arce, Saavedra, Míguez ve 

Granada, 2015; Chen ve Ren, 2018), hizmet kalitesine etki eden faktörlerin 

analizi (Aydemir ve Şahin, 2019), optimal tornalama parametrelerinin 

belirlenmesi (Tzeng, Lin, Yang ve Jeng, 2009), tesis yerleşimi (Kuo, Yang ve 

Juang, 2008), maliyet tahmini (Acun ve Apalı, 2020), hidrojen üretim 

teknolojilerinin sürdürülebilirlik değerlendirmesi (Li, Ren, Ding ve Dong, 

2020) ve CNC takım tezgahı seçimi (Şahin ve Aydemir, 2022)  gibi konularda 

GİA yönteminin uygulamalarının olduğu görülmektedir. GİA yöntemi 

normalizasyon, gri ilişkisel katsayı hesabı ve gri ilişkisel derece hesabı olmak 

üzere temelde üç adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar aşağıda listelenmiştir (Li 

ve Ho, 2003:12; Yıldırım, 2014: 232-236; Şahin ve Aydemir, 2019:229-230): 

Adım 1: Fayda, maliyet ve optimallik durumuna göre sırasıyla Eşitlik 

(7), Eşitlik (8) veya Eşitlik (9) kullanılarak alternatiflere ait veriler normalize 

edilir. Bu işlemden sonra bütün değerler 0-1 arasında değer alır. 
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  (      
 

  (  

   
 

  (      
 

  (  
 (7) 

  
   

   
 

  (     (  

   
 

  (      
 

  (  
 (8) 

  
   

  (      (  

   
 

  (      (  
 (9) 

Adım 2: Eşitlik (10) yardımıyla referans alınan seri ile normalize 

edilen ölçüt değerin arasındaki mutlak farklar alınarak mutlak fark matrisi 

oluşturulur. 

   (    |  
 (     

 (  |  (10) 

Adım 3: Eşitlik (11) kullanılarak Gri ilişkisel katsayılar (   (  ) 

hesaplanır ve bulunan katsayıların ortalaması alınarak sıralamada kullanılacak 

gri ilişkisel derece hesaplanır. 

   (   
          

   (        
 (11) 

Burada; 

     ve       : mutlak fark matrisindeki en küçük ve en büyük değerler 

    : referans serisinin değeri ile j. alternatifin değeri arasındaki mutlak fark 

   0 ile 1 arasında değer alabilen ayırıcı katsayı 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

Bu kısımda, önceki bölümlerde detayları verilen yöntemlerin bursiyer 

seçim problemine uygulaması yapılmıştır. Öncelikle belirlenen ölçütler 

Shannon’un Entropi Yaklaşımı ile ağırlıklandırılmış, elde edilen ağırlıklar 

kullanılarak Promethee ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri ile öğrenci 

sıralaması belirlenmiştir. Entropi ve GİA yöntemleri için MS Office Excel® 
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programı, Promethee yöntemi için ise Visual Promethee® programı 

kullanılmıştır. Değerlendirme ölçütleri için alternatiflere ait değerler (karar 

matrisi) Ek-1’de sunulmaktadır. 

3.1. Entropi Yöntemi ile Ağırlıkların Hesaplanması 

İlk olarak Bölüm 2.1’de listesi verilen değerlendirme ölçütleri için 

Eşitlik (1) yardımıyla normalizasyon işlemi yapılmıştır. Normalleştirilen 

veriler Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Normalleştirilmiş Karar Matrisi ( 

ÖLÇÜTLER 

Öğrenci CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

1 0,019 0,012 0,019 0,007 0,016 0,013 0,015 0,021 

2 0,024 0,012 0,005 0,007 0,022 0,007 0,037 0,028 

3 0,018 0,012 0,011 0,027 0,015 0,020 0,030 0,007 

4 0,021 0,059 0,040 0,007 0,017 0,007 0,015 0,014 

5 0,027 0,012 0,026 0,027 0,023 0,034 0,037 0,035 

6 0,024 0,012 0,030 0,007 0,025 0,007 0,007 0,035 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 0,017 0,012 0,027 0,034 0,019 0,027 0,007 0,021 

46 0,036 0,024 0,032 0,027 0,018 0,027 0,015 0,035 

47 0,019 0,012 0,006 0,021 0,022 0,013 0,015 0,035 

48 0,004 0,012 0,030 0,034 0,015 0,027 0,022 0,014 

49 0,020 0,035 0,020 0,021 0,024 0,007 0,022 0,035 

50 0,007 0,035 0,039 0,034 0,021 0,034 0,015 0,007 

İkinci adımda Eşitlik (2) kullanılarak her bir ölçüt için Entropi 

değerleri belirlenir. Normalleştirilmiş veriler ve Eşitlik (2) kullanılarak 

hesaplanan Entropi değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir.  Üçüncü ve son 

aşamada ise Tablo 5’te gösterilen Entropi değerleri ve Eşitlik (3) kullanılarak 

ölçütlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Tablo 5’te görüldüğü üzere 

kullanılan 8 ölçüt içerisinde en önemlileri anne-baba durumu (CR2) ile sahip 

olunan mülk değeri (CR3) ölçütlerdir. Bunları sırasıyla, ailede kişi başı düşen 

harcanabilir aylık gelir (CR1), disiplin (CR8), öğrencinin aldığı burs tutarı 

(CR6), disiplin (CR8), öğrencinin barınma durumu (CR4), görüşme süreci 

izlenimleri (CR7) ve not ortalaması (CR5) ölçütleri izlemektedir. 



85 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

Tablo 4. Kriterlerin Entropi Değerleri (ej) ve belirlenen ağırlıklar 

 ÖLÇÜTLER 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

 

   
 0,2556 0,2556 0,2556 0,2556 0,2556 0,2556 0,2556 0,2556 

   0,9636 0,9408 0,9408 0,9736 0,9950 0,9667 0,9742 0,9704 

   0,13 0,22 0,22 0,10 0,02 0,12 0,09 0,11 

 

3.2. Promethee yöntemiyle öğrencilerin sıralanması 

Burs için başvuru yapan öğrencilerin sıralanması için kullanılan ilk 

yöntem Promethee yöntemidir. İlk olarak Ek 1’de sunulan veriler Visual 

Promethee® programına girilmiştir. Ardından “preferences” kısmından 

ölçütlerin maksimize veya minimize tercihleri işlenmiştir. Ailede kişi başı 

düşen harcanabilir aylık gelir, sahip olunan mülk değeri, öğrencinin aldığı 

burs tutarı ölçütleri için “min” seçilerek bu değerleri düşük olan öğrencilerin 

tercih edilmesi istenilir iken; diğer ölçütler için “max” seçilmiş olup değerleri 

büyük olan alternatiflerin seçimi ne öncelik verilmiştir. Ölçütler için 

kullanılan tercih fonksiyonları ve minimum veya maksimum olma durumları 

Tablo 6’da gösterilmiştir. Promethee I ile bulunan kısmi sıralamalar ile 

Promethee II ile bulunan tam sıralamalar sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 5. Ölçütler için tercih fonksiyonları ve min/max olma durumları 

Ölçütler 
Ölçüt 

Tercihleri 

Tercih Fonksiyonu 

Tipi 

Ailede kişi başı düşen harcanabilir aylık gelir (CR1) min 5 (Doğrusal) 

Anne baba durumu (CR2) max 6 (Guassian) 

Sahip olunan mülk değeri (CR3) min 5 (Doğrusal) 

Öğrencinin Barınma Durumu (CR4) max 3 (V tipi) 

Öğrencinin Not Ortalaması (CR5) max 2 (U tipi) 

Öğrencinin aldığı burs tutarı (CR6) min 5 (Doğrusal) 

Görüşme Süreci İzlenimler (CR7) max 4 (Seviyeli) 

Disiplin (CR8) max 5 (Doğrusal) 
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ġekil 1. Promethee I ile Kısmi Sıralamalar 

 

ġekil 2. Promethee II ile Tam Sıralamalar 

Alternatiflerin pozitif (  ) üstünlük, negatif (  ) üstünlük ve (Ф(A) 

tam öncelik değerleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre elde 

edilen sıralamaların bir kısmı Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’de gösterilen 

sıralamaya göre tercih edilmeye en uygun öğrenci 24 numaralı öğrenci iken, 

en son sırada 32 numaralı öğrenci yer almaktadır. 

 

  



87 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

Tablo 6. Alternatiflerin Sıralaması-Üstünlük Değerleri 

Sıra No Öğrenci No Ф(A)         

1 24 0,3518 0,4884 0,1365 

2 26 0,3232 0,4591 0,1359 

3 47 0,2569 0,4231 0,1662 

4 30 0,2465 0,4473 0,2008 

5 41 0,2391 0,431 0,1919 

6 23 0,2258 0,4215 0,1957 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 14 -0,1886 0,2113 0,3999 

46 4 -0,2169 0,2398 0,4567 

47 27 -0,218 0,1916 0,4095 

48 39 -0,2562 0,1663 0,4224 

49 7 -0,2956 0,1641 0,4596 

50 32 -0,318 0,1443 0,4623 
 

3.3. Gri ĠliĢkisel Analiz Yöntemi ile Bursiyer Öğrenci Seçimi 

Bu kısmında ele alınan problemin GİA yöntemi ile çözümlemesi 

yapılmıştır. Aşağıda yöntemin çözüm adımları detaylı olarak sunulmuştur. 

Daha önce de belirtildiği üzere GİA yöntemine ilişkin hesaplamalar için 

Microsoft Excel® programından yararlanılmıştır. 

Yöntemin ilk adımında referans serisi ve karşılaştırma matrisi 

oluşturulmuştur. Ham veri setine eklenmiş referans serisi Tablo 8’de 

gösterilmiş olup, matrisin ilk satırında yazan “max” ve “min” ifadeleri ölçüt 

değerlerinin maksimize veya minimize edilmesinin istendiğini ifade eder. 

Referans serisi hesaplanırken, daha sonraki bir süreçte farklı öğrenci verileri 

üzerinde de setin kullanılabilmesi amacıyla Microsoft Excel® programının 

mantıksal sınama işlevleri kullanılmıştır. 

Tablo 7. Referans Serisi Eklenmiş Karşılaştırma Matrisi 

 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

 min max min max max min max max 

Öğrenci No 50,000 5,000 1,000 5,000 3,860 1,000 5,000 5,000 

1 267,000 1,000 97,000 1,000 2,350 2,000 2,000 3,000 

2 333,000 1,000 24,000 1,000 3,250 1,000 5,000 4,000 

3 250,000 1,000 53,000 4,000 2,220 3,000 4,000 1,000 

4 300,000 5,000 198,000 1,000 2,560 1,000 2,000 2,000 

5 375,000 1,000 130,000 4,000 3,390 5,000 5,000 5,000 

6 333,000 1,000 148,000 1,000 3,730 1,000 1,000 5,000 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 233,000 1,000 135,000 5,000 2,770 4,000 1,000 3,000 

46 500,000 2,000 158,000 4,000 2,700 4,000 2,000 5,000 

47 260,000 1,000 29,000 3,000 3,190 2,000 2,000 5,000 

48 50,000 1,000 149,000 5,000 2,280 4,000 3,000 2,000 

49 283,000 3,000 101,000 3,000 3,610 1,000 3,000 5,000 

50 100,000 3,000 195,000 5,000 3,120 5,000 2,000 1,000 
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İkinci aşamada, bir önceki adımda elde edilen karşılaştırma matrisi 

verilerinin karşılaştırılabilir olması amacıyla normalizasyon işlemi 

uygulanmıştır. Normalize edilmiş karar matrisi Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 8. Normalize edilmiş karar matrisi 

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

min max min max max min max max 

Öğrenci No 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1 0,745 0,000 0,513 0,000 0,222 0,750 0,250 0,500 

2 0,667 0,000 0,883 0,000 0,686 1,000 1,000 0,750 

3 0,765 0,000 0,736 0,750 0,155 0,500 0,750 0,000 

4 0,706 1,000 0,000 0,000 0,330 1,000 0,250 0,250 

5 0,618 0,000 0,345 0,750 0,758 0,000 1,000 1,000 

6 0,667 0,000 0,254 0,000 0,933 1,000 0,000 1,000 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 0,785 0,000 0,320 1,000 0,438 0,250 0,000 0,500 

46 0,471 0,250 0,203 0,750 0,402 0,250 0,250 1,000 

47 0,753 0,000 0,858 0,500 0,655 0,750 0,250 1,000 

48 1,000 0,000 0,249 1,000 0,186 0,250 0,500 0,250 

49 0,726 0,500 0,492 0,500 0,871 1,000 0,500 1,000 

50 0,941 0,500 0,015 1,000 0,619 0,000 0,250 0,000 

Üçüncü adımda mutlak farkların bulunması ve gri ilişkisel 

katsayıların hesaplaması yapılmıştır. Bu aşamada normalizasyon adımı 

sonucu elde edilen verilerin kullanılması ile alternatif öğrenciler arası mutlak 

fark değerleri belirlenmiştir. Elde edilen mutlak farklar Tablo 10’da ve gri 

ilişkisel katsayılar ise Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 9. Mutlak fark tablosu 

Öğrenci No CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

1 0,255 1,000 0,487 1,000 0,778 0,250 0,750 0,500 

2 0,333 1,000 0,117 1,000 0,314 0,000 0,000 0,250 

3 0,235 1,000 0,264 0,250 0,845 0,500 0,250 1,000 

4 0,294 0,000 1,000 1,000 0,670 0,000 0,750 0,750 

5 0,382 1,000 0,655 0,250 0,242 1,000 0,000 0,000 

6 0,333 1,000 0,746 1,000 0,067 0,000 1,000 0,000 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 0,215 1,000 0,680 0,000 0,562 0,750 1,000 0,500 

46 0,529 0,750 0,797 0,250 0,598 0,750 0,750 0,000 

47 0,247 1,000 0,142 0,500 0,345 0,250 0,750 0,000 

48 0,000 1,000 0,751 0,000 0,814 0,750 0,500 0,750 

49 0,274 0,500 0,508 0,500 0,129 0,000 0,500 0,000 

50 0,059 0,500 0,985 0,000 0,381 1,000 0,750 1,000 
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Tablo 10. Gri ilişkisel katsayılar 

Öğrenci No CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

1 0,662 0,333 0,506 0,333 0,391 0,667 0,400 0,500 

2 0,600 0,333 0,811 0,333 0,614 1,000 1,000 0,667 

3 0,680 0,333 0,654 0,667 0,372 0,500 0,667 0,333 

4 0,630 1,000 0,333 0,333 0,427 1,000 0,400 0,400 

5 0,567 0,333 0,433 0,667 0,674 0,333 1,000 1,000 

6 0,600 0,333 0,401 0,333 0,882 1,000 0,333 1,000 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

45 0,699 0,333 0,424 1,000 0,471 0,400 0,333 0,500 

46 0,486 0,400 0,386 0,667 0,455 0,400 0,400 1,000 

47 0,669 0,333 0,779 0,500 0,591 0,667 0,400 1,000 

48 1,000 0,333 0,400 1,000 0,380 0,400 0,500 0,400 

49 0,646 0,500 0,496 0,500 0,795 1,000 0,500 1,000 

50 0,895 0,500 0,337 1,000 0,567 0,333 0,400 0,333 

     1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ζ 0,500        
 

GİA yönteminin son aşamasında sıralamaya esas olacak gri ilişkisel 

dereceler belirlenmiştir. Bu aşamada, Entropi yöntemiyle hesaplanan 

ağırlıklar kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Elde edilen gri ilişkisel dereceler 

Tablo 12’de gösterilmektedir. Buna göre 24 nolu öğrenci Promethee 

yönteminde olduğu gibi GİA yönteminde de ilk sıradadır. İlk on sırada yer 

alan öğrencilerin yedi tanesi her iki yöntemde de aynıdır. Her iki yöntem için 

ilk on sırada yer alan öğrenciler Tablo 13'te ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 11. Gri ilişkisel dereceler ve öğrenci sıralaması 

 
 

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8  

Sıralama Öğrenci No 0,13 0,22 0,22 0,10 0,02 0,12 0,09 0,11     

1 24 1,00 0,33 0,99 0,50 0,43 1,00 1,00 0,33 0,72 

2 31 0,61 1,00 0,33 0,40 0,55 0,66 0,50 1,00 0,66 

3 2 0,60 0,33 0,81 0,33 0,61 1,00 1,00 0,66 0,65 

4 9 0,68 1,00 0,33 0,66 0,39 1,00 0,40 0,33 0,64 

5 26 0,92 0,33 0,99 0,50 1,00 0,66 0,33 0,50 0,64 

6 49 0,64 0,50 0,49 0,50 0,79 1,00 0,50 1,00 0,64 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

47 37 0,63 0,33 0,58 0,40 0,36 0,33 0,33 0,4 0,44 

48 39 0,68 0,33 0,37 0,40 0,37 0,66 0,40 0,33 0,4 

49 7 0,63 0,33 0,34 0,33 0,56 0,50 0,66 0,40 0,439 

50 32 0,56 0,33 0,45 0,40 0,77 0,33 0,40 0,40 0,42 
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Tablo 12. Elde edilen nihai sıralamalar 

 YÖNTEMLER 

SIRALAMA PROMETHEE GĠA 

1 24 24 

2 26 31 

3 47 2 

4 30 9 

5 41 26 

6 23 49 

7 2 41 

8 15 30 

9 49 47 

10 44 38 

 

 

ġekil 3. Yöntemlere ve Öğrenci Numarasına Göre Sıralamalar 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik büyümesinde, toplumsal gelişmişlik 

düzeyi ve çevre üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden birinin eğitim 

olduğu biline bir gerçektir. Eğitim-öğretim hayatında kişilerin karşı karşıya 

kaldığı sıkıntılarda en başında da maalesef maddi sıkıntılar gelmektedir. Zorlu 

eğitim süreçlerinden geçmekte olan öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak 

amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşlarca maddi yardımlar sağlanmaktadır. Bu 

24 24 
26 

31 

47 

2 

30 

9 

41 

26 
23 

49 

2 

41 

15 

30 

49 47 
44 

38 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PROMETHEE GĠA

Ö
ğ

re
n

ci
 N

u
m

a
ra

sı
 

Yöntemler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



91 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

çalışmada, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs için başvuru 

yapan öğrenciler arasında bir sıralama yapmak ve oluşturulan burs 

komisyonuna vereceği kararda destek olmak için Entropi temelli Promethee 

ve GİA yöntemleri kullanılmıştır. İlk aşamada, yapılan bilimsel yazın 

araştırması neticesinde belirlenen sekiz ölçüt Entropi yöntemiyle 

ağırlıklandırılmıştır. Ardından belirlenen bu ölçütler ve ağırlıklar kullanılarak 

iki farklı yöntem ile sıralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemde ilk 

on içeresine giren öğrencilerden yedi tanesi aynıdır. Genel olarak bakıldığında 

yöntemler birbirine yakın ve tutarlı sonuçlar üretmiştir. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda komisyonun daha hızlı karar alabilmesi için çevrimiçi (online) 

alınacak başvurulara ait verilerin doğrudan yüklenebileceği bir karar destek 

yazılımı tasarlanabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan farklı çok ölçütlü 

karar yöntemleri ile sıralama işlemi yapılarak yöntemlerin etkinlikleri de bu 

aşamada kıyaslanabilir. 
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Ek 1. Kullanılan veri seti 

ÖĞRENCĠ 

NO 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 

1 267 1 97 1 2,35 2 2 3 

2 333 1 24 1 3,25 1 5 4 

3 250 1 53 4 2,22 3 4 1 

4 300 5 198 1 2,56 1 2 2 

5 375 1 130 4 3,39 5 5 5 

6 333 1 148 1 3,73 1 1 5 

7 300 1 190 1 3,11 3 4 2 

8 150 1 158 5 1,97 2 4 3 

9 250 5 198 4 2,38 1 2 1 

10 900 4 103 4 2,06 5 4 4 

11 167 1 163 5 3,74 1 1 3 

12 333 4 140 2 3,31 4 2 5 

13 233 1 135 3 3,3 4 3 3 

14 333 3 186 3 3,29 4 3 4 

15 200 1 124 4 3,46 2 3 4 

16 233 1 27 2 2,4 4 4 2 

17 350 1 78 3 3,45 1 3 3 

18 667 1 44 3 2,67 4 3 3 

19 440 1 41 1 3,25 1 2 2 

20 400 1 13 5 3,84 5 2 3 

21 333 1 174 4 2,87 2 3 4 

22 233 1 6 4 3,34 3 1 1 

23 67 1 31 3 3,69 5 4 3 

24 50 1 2 3 2,58 1 5 1 

25 250 1 101 3 2,1 2 1 1 

26 83 1 2 3 3,86 2 1 3 

27 375 1 149 3 2,36 5 3 4 

28 360 2 86 2 2,77 2 2 1 

29 325 3 58 2 1,92 4 3 3 

30 50 4 90 4 3,11 4 4 3 

31 313 5 194 2 3,09 2 3 5 

32 375 1 118 2 3,57 5 2 2 

33 467 1 37 4 3,61 4 2 3 

34 250 1 176 2 2,33 2 5 3 

35 234 1 43 1 3,59 1 1 1 

36 350 1 14 2 3,85 3 3 2 

37 292 1 71 2 2,17 5 1 2 

38 280 5 88 4 2,88 5 2 2 

39 250 1 166 2 2,23 2 2 1 

40 97 1 77 1 2,47 5 5 5 

41 233 1 1 1 3,34 5 4 5 

42 175 1 67 3 1,99 2 2 1 

43 50 1 162 4 3,25 2 2 2 

44 233 1 50 3 3,22 2 2 3 

45 233 1 135 5 2,77 4 1 3 

46 500 2 158 4 2,7 4 2 5 

47 260 1 29 3 3,19 2 2 5 

48 50 1 149 5 2,28 4 3 2 

49 283 3 101 3 3,61 1 3 5 

50 100 3 195 5 3,12 5 2 1 
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GĠRĠġ 

Fonksiyonel veriler sıklıkla belirli bir zaman aralığının sonlu bir alt 

kümesinde değerlendirilen gözlenen fonksiyonlar veya eğrilerden oluşan 

verilere karşılık gelir. Çoğu alanda klasik istatistiksel analizlerin fonksiyonel 

karşılıkları geliştirilmiştir. Fonksiyonel veri kavramı ilk olarak Ramsay ve 

Dalzell (1991) çalışmasında tanımlanmıştır.  

Ramsay ve Silverman (1997, 2002, 2005) doğrusal regresyon analizi, 

ana bileşenler analizi, kümeleme analizi, kanonik korelasyon analizi, 

regresyon analizi ve diskriminant analizi gibi birçok klasik çok değişkenli 

istatistiksel yöntemin fonksiyonel veri formülasyonu ile ilgili örnek sağlamış 

ve tanımlamışlardır.  

Bireysel eğrilerin elde edilmesinde kullanılan baz fonksiyon 

yaklaşımları yardımıyla ilgilenilen eğrilerin arzu edilen dereceden türevlerinin 

alınabilmesi de bu yöntemin en güçlü yanlarından biridir. Kimi zaman 

eğrilerin türevlerinin modellenmesi eğrilerin kendilerinin modellenmesinden 

çok daha anlamlı olabilir. 

Bir fonksiyonel değişkenin belirli bir zaman aralığında değişkenliğini 

açıklamak istediğimizde fonksiyonel ana bileşenler analizinden yararlanırken 

bir fonksiyonel değişkenin değişkenliğinin ne kadarının diğer değişkenlerce 

açıklandığını veya aralarında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemede fonksiyonel 

doğrusal regresyon analizinden yararlanılabilir.  Morris (2015) fonksiyonel 

doğrusal regresyon için geniş bir bakış açısı sağlamıştır. Bu bölümde bağımlı 

ve bağımsız değişkenin fonksiyonel olduğu eşzamanlı (concurrent) 

fonksiyonel regresyon analizi ele alınmıştır. Aynı zamanda gayri safi yurt içi 

hasıla (GSYİH) ve yaşam beklentisi verileri üzerinden bir örnek uygulama 

verilerek konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. 

Fonksiyonel veri analizindeki mevcut programlar için 

http://www.psych.mcgill.ca/misc/fda/software.html linkinden yararlanılabilir. 

Bu çalışmada analizler için R paket programından yararlanılmıştır. 

1. FONKSĠYONEL VERĠ ANALĠZĠ 

Fonksiyonel veriler genellikle kesikli olarak gözlemlenir ve tek 

bir fonksiyon     ’nin fonksiyonel gözlemi (       şeklinde n çiftten 

oluşur. Burada    bir scalerdir ve    zamanında      fonksiyonunun 

gözlemidir.   

http://www.psych.mcgill.ca/misc/fda/software.html
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 (  )      j=1, 2, … , n     (1) 

şeklinde ifade edilebilir. Hataların sıfır ortalama ve sabit varyansla 

bağımsız dağıldıkları varsayılır. Ayrıca  ’nin ] aralığında sınırlı 

olduğu varsayılır.  fonksiyonu  ’de mantıklı bir düzgünleştirme sağlar. 

t zamanı boyunca  şeklindeki düzgün fonksiyonları elde etmenin 

yolu (            şeklinde K bilinen baz fonksiyonun doğrusal 

kombinasyonundan oluşmasıdır.  

∑     (2) 

  ile aynı zaman aralığında tanımlı bilinen baz 

fonksiyonlar ve    baz fonksiyon katsayılarıdır. Burada önemli olan 

noktaların başında baz fonksiyonlar sisteminin uygun seçimi gelmektedir. 

K = n olduğunda her bir j için x(tj) = yj verecek şekilde  

katsayılarını seçebileceğimiz tam bir temsil veya interpolasyon elde edilebilir. 

Ancak fonksiyonel veri analizinde amaç sıklıkla eğrinin pürüzlülüğü ve 

verilerin eğriye uyumu arasında bir denge sağlamaktır. Bu nedenle, yj 

verilerinin interpolasyonu yerine ne ölçüde düzgünleştirildiği önemlidir. 

Düzgünleştirme ilk aşamada baz fonksiyonların sayısı K tarafından belirlenir. 

K'yı verilerin özelliklerine göre seçtiğimiz bir parametre olarak görmemiz 

gerekir. 

Farklı güçlü ve zayıf yönleri olan farklı tipte baz fonksiyonlar 

mevcuttur. En iyi seçim büyük ölçüde altta yatan eğrinin doğasına bağlıdır. 

En sık kullanılan baz fonksiyonlar Polinomlar, Fourier baz, B-Splaynlar ve 

Dalgacıklar (wavelets) şeklindedir. Bununla birlikte başka sistemler de 

mevcuttur.  

En çok bilinen baz fonksiyonlardan ilki 1, t, t2, t3 … şeklindeki 

polinomlar için baz fonksiyonlar olan güçlerdir. Bu tür baz fonksiyonlar 

periyodik olmayan fonksiyonları modellemek için uygundur. Polinomlar 

hesaplanması yönünden kolaydır. Bununla birlikte fonksiyonel yaklaşımda 

polinomların kullanılmasının bazı önemli dezavantajları bulunmaktadır. Eğer 

veri noktaları çok sayıda ise bu durumda yaklaşılan polinomun derecesi de 

yüksek olacaktır, bu nedenle elde edilen polinomun doğruluğu sınanmalıdır. 

Ayrıca hem türev alınabilmeyi ve hem de eğriselliği arttırmak için polinom t 

ile çarpılmalıdır. Bir diğer sakınca olarak az sayıda fiziksel kural yüksek 
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dereceli polinom yapısındadır, böylece yaklaşılan fonksiyon muhtemelen 

yaklaşım yapılmak istenen fonksiyondan daha az istikrarlı olacaktır. Yüksek 

dereceli polinomlar fizikte tipik olmayan birçok dönme noktasına sahiptir. Bu 

gibi nedenlerden polinomlar yeterince esnek değildir ve ancak doğrusal ve 

küçük eğrisellikler için uygulanması yerinde olur (Keser, 2007). 

Fourier serileri aracılığıyla oluşturulan Fourier baz fonksiyonlar ise 

özellikle çok göze çarpan özelliklerin olmadığı ve eğriselliğin hemen hemen 

her yerde aynı dereceden olduğu periyodik veriler için kullanışlıdır. Fourier 

baz özellikle sinyal prosesleri, sıcaklık, nem, yağış verileri gibi periyodik 

verileri modellemek için uygundur. Fourier bazlar sonsuz türevlenebilir 

fonksiyonlardır. 

Splayn fonksiyonları özellikle B-Splaynlar periyodik olmayan 

fonksiyonel veriler için en yaygın ve en esnek yaklaşım sistemidir. 

Düzgünleştirmenin kontrolü splayn teorisinin temel amacı olup verilen bir 

düzgünleştirme seviyesindeki B-Splayn baz fonksiyonları kullanılarak bir 

derece daha yüksek düzgünleştirme seviyesindeki yeni bir B-Splayn elde 

edilebilir. Benzer tekrarlı ilişki B Splaynların türevleri için de geçerlidir 

(Ferraty & Vieu, 2006; Keser, 2007).  Örneğin özellikle kübik B-Splaynlar 

uygulamada sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni kübik bir B-Splaynın birinci ve 

ikinci dereceden türevleri de sürekli fonksiyonlardır. Birinci ve ikinci türev 

sırasıyla hız ve ivmeyi gösterdiğinden uygulamada da çoğu zaman 

fonksiyonun kendisinin yorumlanmasındansa türevlerinin yorumlanması ve 

türevler arasındaki ilişkilerin incelenmesi çok daha anlamlı ve güçlü sonuçlar 

verebilir.  

Dalgacık tabanlı prosedürler fonksiyonel veri analizi, regresyon, 

yoğunluk ve fonksiyon tahmini, zaman serilerinin modellenmesi ve tahmini, 

faktör analizi, veri madenciliği ve sınıflandırma gibi istatistiğin pek çok 

alanında vazgeçilmezdir. Modellemede yapı taşları olarak dalgacıklar hem 

zaman hem de ölçek açısından iyi bir şekilde uyum göstermektedir. Hızlı 

yerel değişimlere sahip fonksiyonlar (süreksizlikler, doruklar, keskin sivri 

uçlar vb. olan fonksiyonlar) en az sayıda dalgacık katsayısı ile iyi bir şekilde 

temsil edilebilir. Bu durum, genel olarak, süreksizlik durumlarını veya yerel 

patlamaları tanımlamak için birçok "telafi edici" katsayı gerektirebilen diğer 

standart ortonormal bazlar için geçerli değildir (Morettin ve diğerleri, 2017). 

Baz fonksiyon sayısı K aynı zamanda yaklaşımın düzgünlüğünü 

kontrol eder. Genel olarak düşük sayıda bir K değeri tahminlenen fonksiyona 
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ait olan önemli bir özelliği kaçırabilir iken çok sayıda baz fonksiyon 

kullanılırsa da gözlem noktaları arasında cazip olmayan yüksek frekanslı 

dalgalanmalar gösterebilir (Strandberg, 2013). 

Fonksiyon tahmini için iyi çalışan birçok bazın gözlem noktaları 

arasında türevleri etkileyen arzu edilmeyen yüksek frekans dalgalanmaları 

olabilir. Bunun için tipik olarak baz fonksiyon yaklaşımının bir veya daha 

fazla türevi mantıklı hareket edecek biçimde seçilmelidir (Strandberg, 2013).  

Uygulamada yüksek boyutlu bazın pürüzlü ceza yöntemi ile birlikte 

kullanımı tercih edilebilir. Böylece pürüzlü cezayı kullanarak “düzgünlük” 

üzerinde daha doğrudan ve esnek bir kontrol sağlanmış olur (Ramsay ve 

diğerleri, 2009). 

Fonksiyonel veri analizinde eğrileri düzgünleştirirken yaygın olarak 

kullanılan Pürüzlü Ceza Yaklaşımının temel amacı eğrinin pürüzlülüğünü 

ölçmek ve eğrinin pürüzlülüğü ve verilerin eğriye uyumu arasında bir uzlaşma 

sağlamaktır (Keser, 2007). 

Pürüzlü Ceza Yaklaşımında tahminlerini elde ederken,      bireysel 

fonksiyonu         ] aralığında tanımlı türevlenebilir bir fonksiyon ve λ>0 

düzgünleştirme parametresi olsun. Cezalı kareler toplamı (CKTλ), 

     ∑(        )
 
  ‖   ‖  ∑(    (  ))

 
  ∫                            (3) 

şeklindedir. Burada ‖   ‖ eğrinin pürüzlülüğünü ölçmenin global 

olarak kabul edilen bir ölçümü ve λ düzgünleştirme parametresidir.  

Düzgünleştirme parametresi λ subjektif olarak veya çapraz geçerlilik 

veya genelleştirilmiş çapraz geçerlilik gibi otomatik belirleme yöntemleri 

kullanarak belirlenebilir. Önemli olan eğrilerdeki önemli değişimler 

kaçırılmayacak biçimde verilerin eğriye uyumu ve eğrinin pürüzlülüğü 

arasında bir denge sağlayacak düzgünleştirme parametresi değerinin 

belirlenmesidir. 

2. FONKSĠYONEL DOĞRUSAL REGRESYON ANALĠZĠ  

İstatistik biliminde bir değişkenin davranışının tahminlenmesi 

temel ilgi alanlarından birisidir. Davranışı tahminlenmek istenen değişken, 

başka değişkenlerin fonksiyonu  olarak ortaya çıkabilir. Bu fonksiyonun elde 

edilmesi veya tahminlenmesi, incelenmesi ve  yorumlanması regresyon 

analizinin temel ilgi alanı kapsamındadır. Davranışı diğer değişkenlerden 
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etkilenen değişkene yanıt değişkeni veya bağımlı değişken denir. Bağımlı 

değişkenler bir rassal değişkendir. Rassal değişkeninin değerini etkileyen 

değişkenler veya fonksiyonlarına da açıklayıcı değişkenler adı verilir. 

Açıklayıcı değişkenlerin kendi aralarındaki doğrusal bağımlılık olmaması 

durumunda her bir değişkene bağımsız değişken adı verilir. Bir açıklayıcı 

değişken bağımsız değişkenlerin fonksiyonu olabildiği gibi, yalnızca bir 

bağımsız değişkenin kendisi de açıklayıcı değişken olabilir. Klasik regresyon 

analizinde açıklayıcı değişkenlerin  bilinen sabitler olduğu varsayılır 

(Şehirlioğlu, 2005). 

Açıklayıcı değişkenlerin, şans değişkenini etkileyen fonksiyonuna 

regresyon modeli adı verilir. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki en 

temel doğrusal ilişki q bağımsız değişkenin olması durumunda  

      ∑      
 
        i=1,2, … ,n            (4) 

şeklinde doğrusal regresyon modeli olarak adlandırılır. Doğrusal 

regresyon analizi bağımlı değişkendeki değişkenliğin diğer bilinen veya 

gözlenen değişkenlerce açıklanabilirliğini araştırır. Burada   bağımlı 

değişkeni,   bağımsız değişkeni,    tahminlenecek parametreleri ve   hata 

terimini ifade etmektedir.  

Fonksiyonel anlamda ele aldığımızda ise regresyon analizinde 

aşağıdaki durumlardan biri ile karşılaşabiliriz (Ramsay & Silverman, 2005) 

1. t değerlerine sahip (genellikle t zaman noktaları olarak ele alınır) 

bağımlı veya yanıt değişkeni fonksiyoneldir 

2. Açıklayıcı değişkenlerin bir veya birkaçı fonksiyoneldir. 

2.1. EĢzamanlı Fonksiyonel Doğrusal Model 

Her iki değişkenin de fonksiyonel olduğu durumda fonksiyonel 

regresyon analizinin temel amacı regresyon analizi ile benzer şekilde bu sefer 

aynı veya farklı zaman bölgesinde tanımlı fonksiyonel yanıt değişkeninin 

tahminleyici fonksiyonel değişkenler ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır 

(Beyaztaş & Shang, 2020). q bağımsız değişken     her biri kendi regresyon 

fonksiyonu    ile çarpıldığında eşzamanlı çoklu regresyon modeli 

      ∑            
 
            i=1,2, … ,n (5) 
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şeklindedir. Bağımlı veya bağımsız değişkenler aynı t zaman 

ifadesindeki fonksiyonlar olduğu durumda Model (5) sadece aynı t zaman 

noktalarında  ’nin değerlerini  ’nin değerleriyle ilişkilendirdiğinden 

eşzamanlı (concurrent, simultaneous veya pointwise) fonksiyonel doğrusal 

model olarak adlandırılır. 

’leri içeren Nxq boyutlu fonksiyonel matrisi, 𝞫 ise regresyon 

fonksiyonlarının herbirini içeren qx1 boyutlu katsayı fonksiyonu vektörü 

olmak üzere eşzamanlı fonksiyonel doğrusal model matris notasyonunda 

(6) 

şeklinde ifade edilir. yanıt fonksiyonlarını içeren Nx1 boyutlu 

vektördür. 

Klasik regresyon analizindeki regresyon katsayılarının yerini 

fonksiyonel regresyon analizinde değerlerine sahip regresyon katsayı 

fonksiyonları alır. Regresyon katsayı fonksiyonları elde edilirken pürüzlü ceza 

yaklaşımı kullanılabilir. Hem baz ve hem de pürüzlü cezanın bir ’den 

diğerine değişmesine izin verilebilir. Bir diğer deyişle, pürüzlü cezayı her bir 

regresyon katsayı fonksiyonu için ayrı bir biçimde tanımlama imkanımız 

vardır (Ramsay & Silverman, 2005): 

( ) ∫[  ] (7) 

Her bir ceza o fonksiyonel parametre için uygun olan bir doğrusal 

diferansiyel operatör seçilerek tanımlanır. Örneğin eğrisellik operatörü 

 veya harmonik ivme operatörü  şeklindedir. 

Bu durumda, 

 𝞫 (8) 

olmak üzere cezalı uyum kriteri 

∫ ∑ ∫[  ] (9) 

şeklindedir. 
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Regresyon fonksiyonu   ,   verilere uygun baz fonksiyonu 

göstermek üzere baz fonksiyonlar cinsinden 

      ∑          
  

 
                             (10) 

şeklindedir.  

Verilere uyum iyiliğini araştırmada geleneksel doğrusal modele 

benzer şekilde  

        ∑ { ̂          }
 

  ∑ {       ̅   }
 

                  (11) 

şeklinde karesel korelasyon fonksiyonu ele alınabilir. Eğer uyumun 

tek bir numerik çözümüne ihtiyaç duyuluyorsa, t üzerinden   ’nin 

ortalamasını almak kullanışlıdır (Ramsay & Silverman, 2005; Harezlak ve 

diğerleri, 2007). 

Modelin anlamlılığını test etmek için tüm zaman noktalarını dikkate 

alan  

     
∑ { ̂      ̅   }

 
       

∑ {       ̂    }
 

       
                  (12) 

şeklinde bir F_oranı grafiği oluşturulur. İlgilenilen önem seviyesine 

göre modelin anlamlılığı yorumlanır. Fonksiyonun sınır değerin üzerindeki 

alanda istatistiksel olarak anlamlılığından söz edilebilir. 

3. UYGULAMA 

Fonksiyonel doğrusal regresyon analizinin anlaşılırlığını 

kolaylaştırmak üzere gayri safi yurtiçi hasıla ve yaşam beklentisi fonksiyonel 

değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Belirli bir standart olması 

bakımından Avrupa Birliği üye ülkeleri verileri ele alınmıştır.  

Ekonomik olarak güçlü ülkelerin vatandaşlarına daha iyi koşullar 

sağlayabileceklerinden dolayı daha uzun bir yaşam beklentisine sahip olmaları 

beklenmektedir. Burada incelenen model  

                                              j=1, … , 26       (13) 

şeklindedir ve  
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         (                     ) ve           (                            ) 

olarak ifade edilir. 

 

 

ġekil   1: Yaşam (üst) ve GSYİH (alt) Eğrileri 

Değişkenlerin aldığı değerlerin logaritmalarını almak doğrusal 

modele uyum gücünü arttırdığından öncelikle her iki değişkenin de 

logaritması alınmıştır.   Her iki değişken için de baz fonksiyonu 28 olarak 

seçilmiş ve düzgünleştirme parametresi λ=0,01 olarak alınmıştır. 

Düzgünleştirmenin asıl düzgünleştirme parametresi ile sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Özellikle tüm ülkelere ait yaşam beklentisi eğrilerinin yıllar boyunca 

artan bir trend gösterdiği görülmektedir.  GSYİH   eğrilerinin de yine nispeten 
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hafif artan bir trend gösterdiği görülmektedir. Bu Avrupa Birliği ülkeleri için 

beklenen bir durumdur.  

Eğrilere eşzamanlı doğrusal regresyon analizi uygulandığında elde 

edilen regresyon fonksiyonları Şekil 2’de verildiği gibidir. Burada sadece 

GSYİH şeklinde tek bir bağımsız değişken olduğundan       ve       

şeklinde iki regresyon fonksiyonu elde edilir.  

 

ġekil 2:       regresyon fonksiyonu (üstte) ,      regresyon fonksiyonu (altta) 

Üstte yer alan eğriyi incelediğimizde GSYİH’nın etkisi yokken 

beklenen yaşam eğrisini göstermektedir ki 1995-2020 arasında tüm zaman 

boyunca dalgalanma olmakla birlikte beklendiği gibi artan bir trend izlediği 

görülmektedir.  

GSYİH’nin etkisini gösteren regresyon fonksiyonu         

incelendiğinde tüm zaman periyodu boyunca GSYİH ile yaşam beklentisi 

arasındaki ilişkinin dalgalanma gösterdiği, bununla birlikte GSYİH’nin tüm 

zaman periyodu boyunca yaşam beklentisi üzerinde aynı yönlü pozitif bir 

etkisi olduğu net bir biçimde görülmektedir. Tüm eğri pozitif bölgede 

tanımlıdır.  

İki fonksiyonel değişken arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon 

katsayı fonksiyonları beklenildiği gibi pozitif ilişkiyi göstermekle birlikte 
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modelin istatistiksel anlamlılığını test etmek klasik regresyon analizinde 

olduğu gibi sırasıyla karesel korelasyon katsayısı ve F-oranı eğrisinden 

yararlanılacaktır.  

 

ġekil 3: Karesel Korelasyon Eğrisi 

Şekil 3’te görüldüğü üzere bağımsız fonksiyonel değişkenin bağımlı 

fonksiyonel değişkeni açıklama oranını veren karesel çoklu korelasyon 

katsayısının tüm zaman periyodu boyunca nispeten çok yüksek çıkmamasının 

nedeni yaşam ve GSYİH değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmakla birlikte GSYİH fonksiyonel değişkeni 

yaşam beklentisi fonksiyonel değişkenini açıklamada tek başına yeterli 

değildir. Burada sağlık harcamaları, eğitim, beslenme alışkanlıkları gibi 

yaşam beklentisi üzerinde etkisi olabilecek diğer değişkenlerin de hesaba 

katılması gerekir.  



113 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

 

ġekil 4: F Permütasyon Testi 

Son olarak kurulan modelin tüm zaman periyodu boyunca istatistiksel 

anlamlılığını verecek olan Permütasyon F testi ile oluşturulan Şekil 4’teki F-

oranı eğrisi incelendiğinde burada düz eğri tüm zaman periyodu boyunca F-

oranının kesikli çizgilerle gösterilen %95 güven seviyesindeki maximum ve 

nokta bazlı kritik değerlerin üzerinde seyrettiğini göstermektedir. F-oranı 

eğrisinin bu kritik değerler üzerinde olması modelin istatistiksel anlamlılığını 

göstermektedir ki tüm zaman periyodunu incelediğimizde modelin istatistiksel 

olarak 0,05 önem seviyesinde anlamlı olduğu açık bir biçimde görülmektedir. 

SONUÇ 

Fonksiyonel regresyon analizinin amacı tüm ilgilenilen zaman 

periyodu boyunca değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Burada 

bağımlı ve bağımsız değişkenler fonksiyonel olabileceği gibi biri scaler diğeri 

fonksiyonel de olabilir. Bu konuda fonksiyonlara baz fonksiyon yaklaşımları 

özellikle esnek bir uyarlanabilirlik sağlar. Aynı zamanda baz fonksiyonlar 

yardımıyla bireysel fonksiyonların ve regresyon fonksiyonlarının elde 

edilebilmesi de değişkenlerin sadece kendilerinin değil türev fonksiyonlarının 

da bir değişken olarak ele alınabilmesi fırsatını verir ve bu da yorumlamaları 

zenginleştirir ve kuvvetlendirir. İlgilenilen tüm zaman aralığı boyunca 

değişkenler arasındaki ilişkilerin hangi zaman periyodunda istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu da ortaya konulmaktadır. Bölümde örnek olarak ele alınan 
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GSYİH ve yaşam beklentisi fonksiyonel değişkenleri arasında da tüm 

ilgilenilen zaman periyodu boyunca 0,05 önem seviyesinde GSYİH’nın 

yaşam beklentisini pozitif yönde etkilediği biçiminde istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki ortaya konmuştur. 



115 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

KAYNAKÇA 

Beyaztaş, U. & Shang, H.L.(2020). On function-on-function regression: 

partial least squares approach. Environmental and Ecological 

Statistics, 27, 95-114.  

Ferraty, F., & Vieu, P. (2006). Nonparametric functional data analysis : 

theory and  practice. Springer. 

Harezlak J., Coull B.A., Laird N.M., Magari S.R. & Christiani D.C.(2007). 

Penalized solutions to functional regression problems. Computational 

Statistics & Data Analysis, 51, 4911-4925. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2084351/. 

Keser, İ. (2007).  Çok değişkenli istatistiksel boyut indirgeme yöntemi olarak 

düzgünleştirilmiş fonksiyonel ana bileşenler analizi üzerine bir 

araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi].Dokuz Eylül Üniversitesi. 

Morettin, P.A., Pinheiro, A. & Vidakovic, B. (2017). Wavelets in functional 

data analysis.  Springer. 

Morris, J.S. (2015).Functional regression. Annu. Rev. Stat. Appl, 2, 321-359. 

Ramsay,J.O.(2023). Functional Data Analysis. 

http://www.psych.mcgill.ca/misc/fda/software.html 

Ramsay J.O, & Silverman B.W. (2002). Applied functional data analysis: 

methods and case studies. Springer – Verlag. 

Ramsay J.O., & Silverman B.W. (1997). Functional data analysis. New York 

: Springer –Verlag. 

Ramsay J.O., & Silverman B.W. (2005). Functional data analysis. Second 

Edition. USA :Springer. 

Ramsay, J. O., & Dalzell C. (1991). Some Tools For Functonal Data Analysis. 

Journal of the Royal Statistical Society: Series B.,53 (3), 539-572.  

Ramsay, J.O., Hooker, G., & Graves, S. (2009). Functional data analysis with 

R and Matlab. USA: Springer. 

Strandberg, J. (2013). Cluster analysis for functional data [Unpublished 

Masterthesis]. Umeå University.. 

Şehirlioğlu, A.K.(2005). Regresyon Tanıları ve Artıkların Analizi. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2084351/
http://www.psych.mcgill.ca/misc/fda/software.html


Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme| 116 



117 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 

RESTORAN İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLİ 

KURYELERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğretim Üyesi Bora ÖÇAL
1 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Elektrik ve 

Elektroniği Bölümü, Isparta, Türkiye. boraocal@sdu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0654-0131. 



Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme| 118 



119 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi toplumsal alanda önemli 

değişimlere neden olmuştur (Bahçecioğlu, 2022: 210). Bu kapsamda 

insanların alışkanlıkları ve beklentileri de farklılaşmıştır. Bu durum 

işletmeleri, müşterileri beklentilerini karşılamak ve dolayısıyla müşteri 

memnuniyetini sağlamak için geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak yeni 

alternatifler üretmeye zorlamaktadır. Son yıllarda özellikle restoran 

sektöründe önemli değişimler yaşanmıştır. İşletmeler müşteri talepleri 

doğrultusunda geleneksel restoran hizmetlerinin yanında yoğun şekilde paket 

servis hizmeti de vermeye başlamışlardır. Özellikle Covid-19 pandemisinin 

ortaya çıkması ile birlikte Türkiye ve dünyada restoran işletmelerinin çalışma 

şekilleri önemli ölçüde değişmiş ve paket servis hizmetleri işletmeler için en 

önemli faaliyet haline gelmiştir (Karakul ve Akpınar, 2022: 74). İşletmeler 

paket servis hizmetlerini daha hızlı yerine getirebilmek için hareket kabiliyeti 

daha yüksek olan motosikletli kuryeleri kullanmaktadır. Ancak müşteri 

memnuniyeti açısından işletmeler tarafından belirlenen kriterler ve bazı diğer 

faktörler motosikletli kuryeler açısından oldukça zorlayıcı olabilmektedir.  

Bu çalışma, restoran sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde 

motosikletli kurye olarak çalışan personellerin çalışma hayatlarında 

karşılaştıkları ve iş yapma motivasyonlarının düşmesine neden olan 

faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin etki derecelerine göre sıralanması 

amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Isparta ilinde faaliyet gösteren 

kurumsal bir fast-food restoranında çalışan motosikletli kuryelerle yüz yüze 

görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda motosikletli kuryelerin 

görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları ve iş yapma motivasyonlarının 

düşmesine neden olan faktörlerin teslimat süresi, trafik, hava şatları, müşteri 

davranışları ve işveren davranışları olduğu tespit edilmiştir. İşletmede çalışan 

motosikletli kuryeler belirlenen faktörleri ikili olarak karşılaştırmışlar ve ikili 

karşılaştırmalar sonrası elde edilen veriler Bulanık Analitik Hiyerarşi (AHP) 

yöntemi ile analiz edilmiş ve faktörlerin etki dereceleri belirlenmiştir. Çalışma 

kapsamında uygulanan Bulanık AHP’de,  Chang (1996) tarafından geliştirilen 

kapsamlı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreç Analizi Yöntemi’nin yanı sıra Liou 

ve Wang (1992) tarafından geliştirilen Bulanık Sayıları Sıralama Yöntemi 

kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda motosikletli kuryelerin görevlerini yerine 

getirirken karşılaştıkları ve iş yapma motivasyonlarının düşmesine neden olan 

en önemli faktörün teslimat süresi olduğu, teslimat süresini trafik şartlarının 
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izlediği tespit edilmiştir. İşveren davranışlarının ise en düşük etki derecesine 

sahip faktör olduğu görülmüştür. 

Çalışmanın giriş bölümünü takiben ilk bölümde kavramsal çerçeve 

yer almaktadır. İkinci bölümde literatür taraması, üçüncü bölümde çalışmanın 

yöntemi, dördüncü bölümde çalışmanın uygulaması ve son bölümde ise sonuç 

yer almaktadır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

En yaygın kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri 

olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle problemin amacı, kriterleri, 

alt kriterleri ve alternatifleri hiyerarşik bir modele dönüştürülerek analiz edilir 

ve problemin çözüme ulaşması sağlanır (Ünver, 2010: 11). AHP’nin en temel 

özelliği belirlenen kriterlerin birbirileri ile olan hiyerarşik ilişkisidir. 

Oluşturulan hiyerarşinin en tepesinde varılmak istenen hedef, varılmak 

istenen hedefin altında göz önüne alınması gereken kriterler sıralanır. 

Oluşturulan hiyerarşide aşağılara doğru gidildikçe kriterlerin belirginliği artar 

ve hiyerarşinin en alt seviyesinde alternatifler yer alır (Eroğlu vd., 2014: 835). 

AHP yönteminde öncelikli olarak uzman kişilerin alternatifleri ikili olarak 

karşılaştırması sağlanır ve sonrasında ikili karşılaştırmalar aracılığıyla 

alternatiflerin öncelik sıralamaları belirlenir (Şengül vd., 2012: 145). AHP 

yöntemi hem nitel hem de nicel verilerin işlenmesinde etkin sonuçlar ortaya 

koyabilmektedir. İkili karşılaştırmalar, ayrıştırma, sentezleme ve önem 

vektörü oluşturma ilkelerini içeren AHP’nin amacı konu hakkında uzman 

kişilerin bilgisini kullanarak analiz yapmak olsa da geleneksel AHP, insani 

düşünme tarzını tam olarak yansıtmakta yetersiz kalmaktadır (Kahraman vd., 

2003: 386).  

Araştırmacılar geleneksel AHP’de yaşanılan belirsizlikleri ortadan 

kaldırmak ve analiz sonuçlarını optimize etmek amacıyla bulanık mantıkla 

AHP’yi birbirine entegre etmiş ve insani düşünme tarzına daha yakın sonuçlar 

veren Bulanık AHP yöntemini geliştirmişlerdir. Geleneksel AHP’de net 

değerler kullanılmaktayken Bulanık AHP’de karşılaştırma oranları bir değer 

aralığında yer almaktadır (Ertuğrul, 2007: 173). Bulanık AHP’de uzman 

kişilerin verdikleri cevapların Chang (1996) tarafından geliştirilen önem 

ölçeğine göre bulanık sayılara dönüştürülerek ifade edilmesi geleneksel 

AHP’de yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır (Akyurt ve 

Karadayı, 2020: 42). 
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Çalışma kapsamında ele alınan problemin Bulanık AHP yöntemi ile 

çözümünde Chang (1996) tarafından geliştirilen kapsamlı Bulanık Analitik 

Hiyerarşi Süreç Analizi Yöntemi ve Liou ve Wang'ın (1992) tarafından 

geliştirilen Bulanık Sayıları Sıralama Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemlerin 

uygulama aşamaları aşağıda verilmiştir. 

1. Adım: 

Öncelikli olarak uzman görüşlerinden faydalanılarak kriterlerin ikili 

karşılaştırma tablosu hazırlanır. Uzmanların bu kriterleri önem derecelerine 

göre değerlendirmeleri sonucu Tablo 1 elde edilir. 

Tablo 1. İkili Karşılaştırma Tablosu 

Kriter Karşılaştırma Tablosu Kriter 

Kriter 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 2 

Kriter 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 3 

Kriter 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 4 

Kriter 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 5 

Kriter 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 3 

Kriter 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 4 

Kriter 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 5 

Kriter 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 4 

Kriter 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 5 

Kriter 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kriter 5 
 

2. Adım: 

Tablo 1’den elde edilen veriler Tablo 2’de yer alan bulanık AHP 

önem yoğunluğu ölçeği yardımı ile bulanık sayılara dönüştürülür.  

Tablo 2. Bulanık AHP’de Önem Yoğunluğu Ölçeği 

Göreceli Önem 

Yoğunluğu 

Bulanık Sayılarla Önem 

Şiddetinin İfadesi 

Önem Yoğunluğu Çiftlerinin 

Bulanık Sayılarla İfadesi 

Eşit Önem (1,1,1) (1,1,1) 

Üç Kat Önem (2/3, 1, 3/2) (2/3, 1, 3/2) 

Beş Kat Önem (3/2, 2, 5/2) (2/5, ½, 2/3) 

Yedi Kat Önem (5/2, 3, 7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

Dokuz Kat Önem (7/2, 4, 9/2) (2/9, 1/4, 2/7) 

Tablo 1’den elde edilen verilerin Tablo 2 yardımı ile bulanık sayılara 

dönüştürülmesi sonucu etki oranlarının bulanık sayılarla ifadesi sağlanmış 

olur ve Tablo 3 elde edilir. 
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Tablo 3. Etki Oranlarının Bulanık Sayılarla İfadesi 

Kriterler Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Kriter 5 

Kriter 1 K11 K12 K13 K14 K15 

Kriter 2 K21 K22 K23 K24 K25 

Kriter 3 K31 K32 K33 K34 K35 

Kriter 4 K41 K42 K43 K44 K45 

Kriter 5 K51 K52 K53 K54 K55 

3. Adım:

Tablo 3’teki veriler yardımı ile öncelikli olarak bulanık sentetik 

kapsam değeri (Si) hesaplanır. 

1

1 1 1
i i

m n m
j j

i g g

j i j

S M M



  

 
   

 
 

 (1) 

1
i

m
j

g

j

M


 değeri, Formül (2)’de gösterilen kapsam değerlerinin (j=1,2,....m) 

bulanık olarak toplanması sonucu elde edilir (Şengül vd., 2012: 151). 

1 1 1 1
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m m m m
j

g j j j

j j j j

M l m u
   

 
   
 

   
  (2) 

Tablo 3’te yer alan etki oranlarına göre bulanık sayılara 

dönüştürülmüş değerlerin birinci ( ), ikinci(m) ve üçüncü (u) satırlarındaki 

değerlerin toplanmasıyla Formül (2)’deki değer hesaplanmış olur.  

Formül (3)’deki eşitlik kullanılarak 

1

1 1
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 değeri elde edilir.
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 matrisindeki her bir sütun toplanması ile 
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  değeri elde edilir.   
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 değeri Formül (4)’deki eşitlik yardımı ile hesaplanır.  
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 matrisindeki her bir değerin 1'e bölünmesi sonucu 
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Son olarak 
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 değerleri Formül (1)’de gösterildiği gibi 

çarpılarak Si değeri hesaplanır.  

4. Adım: 

Elde edilen Si değerine göre bulanık sayılar sıralanır. Kriterlerin 

önem sıralaması için Liou ve Wang yöntemi kullanılır. Bulanık sayıları 

sıralamak için Formül (5) kullanılmalıdır. Bu formülde kullanılan , 0-1 değer 

aralığında değerler alabilen iyimserlik değeridir. α değeri sıfıra yaklaştığında 

kötümser bir tahmini ifade ederken bire yaklaştığında ise iyimser bir tahmini 

ifade eder (Liou ve Wang, 1992; Şengül vd., 2012: 153). 

 (Si) =                                   (5) 

5. Adım: 

Ağırlık vektörü (WEtki Oranları) hesaplanırken elde edilen matrisin 

normalize edilmesi gerekir. Matris normalize edilirken  (Si) matrisinin her 

satırı satırların toplamına bölünür ve   (Si) matrisinin ağırlık vektörü (WEtki 

Oranları) elde edilir.  

file:///C:/Users/dell/Downloads/M.Atalay/5-BORA%20ÖÇAL-rev1.docx%23CBML_BIB_ch05_018
file:///C:/Users/dell/Downloads/M.Atalay/5-BORA%20ÖÇAL-rev1.docx%23CBML_BIB_ch05_024
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WEtki Oranları   =   

6. Adım: 

WEtki Oranları matrisinin doğruluğunu kanıtlamak adına tutarlılık 

kontrolünün yapılması gerekir (Leung ve Cao, 2000: 103). Çalışma 

kapsamında Kwong ve Bai (2003) tarafından ortaya konulan tutarlılık testi 

uygulanmıştır. Tablo 3’te yer alan değerler için durulaştırma işlemi yapılır. 

Durulaştırma işleminde Tablo 3’de yer alan her değer için  4 / 6l m u 

işlemi uygulanır ve bir matris elde edilir. 

Bulanıklaştırılmış matrisin ağırlık vektör değerleri ile elde edilen 

matris çarpılır ve yeni bir matris elde edilir. 

7. Adım:  

Formül (6)’da gösterilen eşitliğe göre Tutarlılık İndeksi (CI) 

hesaplanır. 

CI=                                                  (6) 

Formül (7)’teki eşitlik yardımıyla  değeri hesaplanır. 

 

 değeri hesaplandıktan sonra Formül (6)’da yer alan eşitlik kullanılarak 

CI değeri hesaplanır. 

8. Adım:  

Elde edilen WEtki Oranları matrisinin doğruluğun ispatı niteliğinde olan 

tutarlılık oranı (CR), Formül (8)’ de gösterildiği üzere, hesaplanan tutarlılık 

indeksi (CI)’nin Tablo 4’te gösterilen ve Saaty (1980) tarafından geliştirilen 
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tutarlılık tablosundaki kriter sayısına göre verilen değere bölünmesi sonucu 

elde edilir. 

Tablo 4: Tutarlılık Tablosu 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

CR=                                                                                 (8) 

Tutarlılık Oranı (CR)’nın 0,1’den küçük olması matrisin tutarlı olduğu 

anlamına gelirken, aksi halde matrisin tutarlı olmadığı kanaatine varılır.  

2.  LİTERATÜR TARAMASI 

Bulanık AHP yöntemi farklı seçenekler arasından en doğru seçeneğin 

belirlenmesine yardımcı olması nedeniyle çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden en çok kullanılanların başında gelmektedir. Bu nedenle 

literatürde Bulanık AHP yöntemi yardımı ile yapılmış pek çok çalışmaya 

rastlamak mümkündür. Literatürde yer alan lojistik, restoran ve diğer 

sektörlerde yapılan Bulanık AHP çalışmaları ile motosikletli kuryelerle ilgili 

çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

 Diğer sektörlerde yapılan bazı Bulanık AHP çalışmaları: 

Onat ve Kaçtıoğlu (2020) çalışmalarını perakende sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelere uygun tedarikçilerin seçilmesi amacıyla yapmışlardır. Bu 

amaçla Tuzla’da yer alan ve depo faaliyetleri yürüten bir işletmeyi ele almış 

ve uygun tedarikçi seçimi için 5 temel ve 15 alt kriter belirlemişlerdir. Bu 

kriterler yetkililer tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen verilere Bulanık 

AHP yöntemi uygulamışlardır. Çalışma sonucunda işletme için en uygun 

tedarikçileri belirlemişlerdir. 

Efe ve Kurt (2018) çalışmalarını bir liman işletmesinin personel 

seçimine yardımcı olmak amacıyla yapmışlardır. Bu kapsamda uzman 

kişilerle görüşmüş ve personel alımında önem arz eden 8 farklı kriter 

belirlemişlerdir.  Belirlenen kriterlerin uzmanlar tarafından 

değerlendirilmesini sağlamışlar ve elde edilen bu verilere Bulanık AHP 

yöntemini uygulamışlardır. Sonuç olarak ele alınan liman işletmesinin insan 

kaynakları uzmanı alımında öne çıkan kriterlerin organizasyon ve planlama 

kabiliyeti ve kendine güven olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Karabayır (2018) çalışmasını işletmeler için tedarikçi seçimi 

problemini değerlendirmek amacıyla yapmıştır.  Bu kapsamda inşaat ve 

otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uzman personelleri ile 

görüşmeler yapmış ve inşaat sektörü özelinde 7 temel ve 24 alt kriter ayrıca 

otomotiv sektörü özelinde 6 temel ve 26 alt kriter belirlemiştir. Belirlenen 

kriterler ışığında elde edilen verilere Bulanık AHP yöntemini uygulamış ve 

sonuç olarak her iki işletme için en uygun tedarikçiyi tespit etmiştir. 

Korucuk (2018) çalışmasını İstanbul’da faaliyet gösteren ve soğuk 

zincir taşımacılığı yapan işletmelerin üçüncü parti lojistik firma (3PL) 

seçimlerine yardımcı olmak amacıyla yapmıştır. Bu kapsamda soğuk zincir 

taşımacılığı sektöründe çalışan ve alanında uzman 25 kişi ile görüşmüştür. 

Görüşmeler neticesinde üçüncü parti lojistik firma (3PL) seçimine etki eden 

kriterleri belirlemiş ve bu kriterleri Bulanık AHP yöntemi ile 

ağırlıklandırmıştır. Çalışma sonucunda 3PL firma seçiminde işletme 

performansının en önemli kriter olduğunu tespit etmiştir. 

Sharma vd. (2018) çalışmalarını gıda tedarik zinciri yönetiminin 

emniyet ve güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla yapmışlardır. Bu kapsamda 

emniyet ve güvenlikle ilgili 9 adet başarı faktörü belirlemişler ve uzman 

görüşleri neticesinde elde edilen verilere Bulanık AHP yöntemini 

uygulamışlardır. Yapılan analiz sonucunda gıda tedarik zinciri yönetiminin 

emniyet ve güvenliğinin sağlanmasında paketleme ve devlet politikalarının 

önemli başarı faktörleri olduğunu tespit etmişlerdir. 

Söyler ve Yaraş (2016) çalışmalarında işletmelerin küresel pazarlara 

girmeleri halinde karşılaşacakları riskleri ve bu risklerin önem derecelerini 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla uzman görüşlerinden faydalanarak, 

küresel pazarlara girmenin ortaya çıkaracağı riskler ve bu risklerin göreceli 

önem derecelerini belirlemişlerdir. Elde edilen verileri Bulanık AHP yöntemi 

ile analiz ederek etkenlerin ağırlıklarını belirlemişler ve sonuç olarak küresel 

pazarlara girme kararında ödeme riskinin en önemli kriter olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Eroğlu vd. (2014) çalışmalarında karar vericiler açısından tehlikeli 

maddelerin depolanması için depo yeri seçimi kriterlerini belirlemek ve 

belirlenen bu kriterlerin önem derecelerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu 

kapsamda tehlikeli madde depo yeri niteliklerinin belirlenmesi amacıyla 

tehlikeli madde depolaması yapan farklı işletmelerle görüşmüşler ve bu 

konuya ilişkin veriler toplamışlardır. Elde edilen verileri Bulanık AHP 
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yöntemi ile analiz etmişler ve sonuç olarak politik ve hukuki faktörlerin en 

önemli kriterler olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kazançoğlu ve Ada (2010) çalışmalarını perakende sektöründe 

faaliyet gösteren bir işletme için uygun tedarikçiyi belirlemek amacıyla 

yapmışlardır. Bu kapsamda uzman görüşleri yardımıyla elde edilen verilere 

Bulanık AHP yöntemi uygulamışlar ve çalışma kapsamında ele alınan 

tedarikçiler içerisinden en uygun olan işletmeyi belirlemişlerdir.  

Güngör vd. (2009) çalışmalarını işletmeler için yetkin personellerin 

seçilmesinde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik öneri sunmak amacıyla 

yapmışlardır. Bu kapsamda elde edilen verileri Bulanık AHP yöntemi ile 

analiz etmişler ve elde edilen sonucu Yager’in ağırlıklı amaçlar yöntemiyle 

elde edilen verilerle karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak yöneticilerin personel 

seçiminde daha doğru kararlar alabilmeleri için bilgisayar tabanlı karar destek 

sistemi önermişlerdir. 

Kahraman vd. (2003)  çalışmalarını Türkiye’de faaliyet gösteren bir 

beyaz eşya firması için en uygun tedarikçiyi seçmek amacıyla yapmışlardır. 

Bu kapsamda işletmenin satın alma yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler 

yapmışlar ve tedarikçi seçiminde önemli olan kriterleri belirlemişlerdir. Elde 

edilen verilere Bulanık AHP yöntemini uygulamışlar ve sonuç olarak işletme 

için en uygun tedarikçiyi belirlemişlerdir. 

 Restoran sektöründe yapılan bazı Bulanık AHP çalışmaları: 

Shanker vd. (2021) çalışmalarını restoran tedarik zincirinde faaliyet 

gösteren üçüncü parti lojistik işletmelerinin risklerini değerlendirmek 

amacıyla yapmışlardır. Çalışma kapsamında elde ettikleri verileri Bulanık 

AHP yöntemi ile analiz etmişler ve sonuç olarak makro düzeydeki risklerin 

(pandemi, siyasal istikrarsızlıklar, felaketler vb. ) yüksek risk endeksi ve 

yüksek göreli ağırlık içeren en önemli riskler olduğunu tespit etmişlerdir. 

Abu Hassan vd. (2021) çalışmalarını Perlis’teki bir fast-food 

işletmesinin müşteri memnuniyeti kriterlerini analiz etmek amacıyla 

yapmışlardır. Anket yoluyla toplanan veriler fast-food işletmesinin 

yöneticileri tarafından analiz edilmiş ve araştırmacılar elde edilen verileri 

Bulanık AHP yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda hizmet 

kalitesinin, müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli kriter olduğunu tespit 

etmişlerdir. 
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Adenso-Díaz vd. (2020) çalışmalarını benzer yönetimsel özellikler 

taşıyan konteyner terminallerini sınıflandırmak amacıyla yapmışlardır. 

Çalışma kapsamında terminal operasyon verileri ve uzman görüşleri 

yardımıyla konteyner terminallerini etkileyen faktörleri belirlemişlerdir. Elde 

edilen verilere Bulanık AHP yöntemini uygulamış ve sonuç olarak terminalin 

otomasyon özelliklerinin kritik öneme sahip olduğu ve yönetim 

uygulamalarında teknolojik yaklaşımların kullanılması gerektiğini tespit 

etmişlerdir. 

Ulkhaq vd. (2016) çalışmalarını Kore restoranlarının servis hizmet 

kalitesini değerlendirmek amacıyla yapmışlardır. Bu kapsamda Endonezya’da 

bulunan 5 farklı Kore restoranını ele almışlar ve değerlendirme için 6 farklı 

kriter belirlemişlerdir. Elde edilen verileri Bulanık AHP yöntemi ile analiz 

etmişler ve sonuç olarak yeniliğin en önemli kriter olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Huang ve Hsu (2016) çalışmalarını uluslararası dağıtım merkezlerinin 

hizmet kalitesini değerlendirmek amacıyla yapmışlar ve Bulanık AHP 

yöntemi ile bir kalite fonksiyonu dağıtım modeli önermişlerdir. Araştırma 

kapsamında uluslararası dağıtım merkezleri için 18 tane hizmet gereksinimi 

kriteri ve 17 tane hizmet operasyonu kriteri belirlemişlerdir. Sonuç olarak en 

önemli hizmet gereksinimi kriterleri olarak nakliye siparişlerinin doğruluğu, 

hasarlı kargoların işlenmesi, depolama alanları ve nakliye sıklığı, dakiklik ve 

güzergâhlar olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca hizmet operasyonu kriteri 

içerisinde de en önemli olan beş tanesinin kargo istifleme ve boşaltma, 

konsolidasyon ve de-konsolidasyon, lojistik işleme, teslimat planlaması ve iş 

sorgulaması olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Sonalitha vd. (2015) çalışmalarını restoran işletmelerinde hammadde 

tedarikçilerinin seçimi problemini ortadan kaldırmak amacıyla yapmışlardır. 

Çalışma kapsamında uzman görüşleri yardımı ile kriterler belirlemiş ve bu 

kriterleri Bulanık AHP yöntemi ile analiz etmişlerdir. Sonuç olarak doğru 

tedarikçiyi seçmenin restoranların karlılığına önemli düzeyde etki ettiğini 

tespit etmişlerdir. 

 Lojistik sektöründe yapılan bazı Bulanık AHP çalışmaları:

Bahçecioğlu (2022) çalışmasını müşteriler tarafından 

yemeksepeti.com sitesi üzerinden yapılan taşıma hızına bağlı ve motosikletli 

kuryeleri ilgilendiren yorumları analiz etmek amacıyla yapmıştır. Çalışma 

sonucunda yemeksepeti.com sitesinde yapılan yorumların büyük çoğunluğunu 
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hıza bağlı yorumların oluşturduğu kanaatine varmıştır. 

Karakul ve Akpınar (2022) çalışmalarını Covid-19 sürecinde personel 

seçim problemini ele almak için yapmışlardır. Bu kapsamda personel alımına 

ilişkin kriterlere Covid-19 pandemi şartlarını da eklemiş ve elde edilen veriler 

ışığında belirlenen kriterleri AHP yöntemi ile ağırlıklandırılarak TOPSIS 

yöntemi ile sıralamışlardır. Sonuç olarak belirlenen kriterler üzerinden en 

uygun olan personeli belirlemişlerdir. 

Kaynak (2021) çalışmasını kapıda teslimat işi yapan motosikletli 

kuryelerin iş yükü, iş güvencesizliği ve tükenmişlik kavramları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapmıştır. Çalışma kapsamında 151 motosikletli 

kuryeye anket uygulamış ve elde ettiği verileri analiz etmiştir. Çalışma 

sonucunda iş yükü ve iş güvencesizliği algısının tükenmişlik üzerinde etkili 

olduğunu tespit etmiştir. Aynı zamanda tükenmişliğin de iş yükü algısını 

etkilediğini tespit etmiştir.  

Öztürk ve Keleş (2020) çalışmalarında ilaç sektöründe faaliyet 

gösteren bir ecza deposu için gerekli olan motosikletli kurye seçim problemini 

ele almışlardır. Çalışmada kullanılan verileri işletmede çalışan ve personel 

alımından sorumlu olan uzman kişi ile görüşmeler sonucu elde etmişlerdir. 

Elde edilen verileri AHP ve TOPSİS yöntemleri ile analiz etmişler ve sonuç 

olarak motosikletli kurye seçiminde en önemli kriterin teknik yeterlilik 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Özdemir (2017) çalışmasını müşteri memnuniyeti sağlamak adına 

gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uyguladıkları pazarlama 

stratejilerinin çalışanların, iş güvenliğine etkisini araştırmak amacıyla 

yapmıştır. Çalışmada 12 tane motorlu kurye ile yapılan yüz yüze görüşme 

sonucu elde edilen veriler betimsel olarak yorumlamıştır. Çalışma sonucunda 

motosikletli kuryeler için en önemli sorunun ürünlerin teslimat süresi 

olduğunu tespit etmiştir. 

Lin vd. (2009) çalışmalarında yabancı bir seyahat aracısının hizmet 

performansını yerel bir seyahat acentesinin gözünden değerlendirmeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmada alanında uzman 36 tane seyahat yöneticisinin 

görüşleri dâhilinde kriterler belirlemiş ve Bulanık AHP yöntemi ile bu 

kriterleri ağırlıklandırmışlardır. Sonuç olarak belirlenen 33 kriter arasında en 

önemli olanların tam bilgilendirme, otel sıralaması, zamanında bilgilendirme 

ve otellerle ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 
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 Motosikletli kuryelerle ilgili yapılan bazı çalışmalar:

Uçar vd. (2006) çalışmalarında İstanbul’da faaliyet gösteren

motosikletli kuryelerin iş kazası niteliğinde olan trafik kazaları ve bu duruma 

etki eden faktörleri tespit etmek amacıyla yapmışlardır. Çalışmada kullanılan 

verileri 173 motosikletli kurye ile yüz yüze görüşerek anket çalışması yoluyla 

elde etmişlerdir. Çalışma sonucunda motosikletli kuryelerin ciddi boyutlarda 

iş kazası niteliğinde kazalara maruz kaldıkları ve bu duruma da uzun mesai 

saatleri sonrası gerekli miktarda dinlenme süresi bulamamaların neden 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yapılan literatür incelemesi sonucunda Bulanık AHP yönteminin 

genellikle tedarikçi seçimi, personel seçimi, depo yeri seçimi, risk belirleme, 

müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi belirleme, işletmelerin 

sınıflandırılması ve derecelendirilmesi gibi konulara yoğunlaştığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca motosikletli kuryelerle ilgili az sayıda çalışma vardır. 

Literatürde motosikletli kuryelerin iş yaşamında karşılaştıkları zorlayıcı 

faktörlerin ele alındığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın 

özgün değer taşıdığı düşünülmektedir. 

3. YÖNTEM

Bir restoran işletmesinde çalışan motosikletli kuryelerle yapılan yüz 

yüze görüşmeler neticesinde çalışma hayatında motosikletli kuryeleri en çok 

zorlayan faktörler belirlenmiş ve kuryelerden bu faktörleri önem derecelerine 

göre karşılaştırmaları istenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde bu faktörlerin 

etki dereceleri ve önem sıralamaları Bulanık AHP yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Faktörlerin etki dereceleri Chang (1996)’ın kapsamlı Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Süreç Analiz Yöntemi ve önem sıralamaları ise Liou ve 

Wang (1992)’ın Bulanık Sayıları Sıralama Yöntemi yardımı ile yapılmıştır. 

4. UYGULAMA

Restoran işletmesinde çalışan motosikletli kuryelerle yapılan yüz 

yüze görüşmeler neticesinde çalışma hayatında kuryeleri en çok zorlayan 

faktörler olarak teslimat süresi, trafik şartları, hava şartları, müşteri 

davranışları ve işveren davranışları olarak belirlenmiştir. 

1. Adım:

Belirlenen bu faktörlerin önem derecelerine göre kuryeler tarafından 

yapılan ikili karşılaştırmaları Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Faktörlerin Önem Derecelerine Göre İkili Karşılaştırma Tablosu 

Kriter Karşılaştırma Tablosu Kriter 

Teslimat Süresi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Trafik 

Teslimat Süresi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Hava Şartları 

Teslimat Süresi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Müşteri Davranışları 

Teslimat Süresi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 İşveren Davranışları 

Trafik 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Hava Koşulları 

Trafik 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Müşteri Davranışları 

Trafik 9 7 5 3 1 3 5 7 9 İşveren Davranışları 

Hava Şartları 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Müşteri Davranışları 

Hava Şartları 9 7 5 3 1 3 5 7 9 İşveren Davranışları 

Müşteri Davranışları 9 7 5 3 1 3 5 7 9 İşveren Davranışları 

2. Adım: 

Tablo 5’ten elde edilen veriler Tablo 2’de yer alan Bulanık AHP 

önem yoğunluğu ölçeği yardımı ile bulanık sayılara dönüştürülmüş ve Tablo 

6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Faktörlerin Etki Oranlarının Bulanık Sayılarla İfadesi 

Kriterler 
Teslimat 

Süresi 
Trafik 

Hava 

Koşulları 

Müşteri 

Davranışları 

İşveren 

Davranışları 

Teslimat 

Süresi 
(1, 1, 1) (5/2, 3, 7/2) (5/2, 3, 7/2) (7/2, 4, 9/2) (7/2, 4, 9/2) 

Trafik 
(2/7, 1/3, 

2/5) 
(1, 1, 1) (3/2, 2, 5/2) (5/2, 3, 7/2) (7/2, 4, 9/2) 

Hava 

Koşulları 

(2/7, 1/3, 

2/5) 
(2/5, ½, 2/3) (1, 1, 1) (5/2, 3, 7/2) (3/2, 2, 5/2) 

Müşteri 

Davranışları 

(2/9, 1/4, 

2/7) 
(2/7, 1/3, 2/5) (2/7, 1/3, 2/5) (1, 1, 1) (3/2, 2, 5/2) 

İşveren 

Davranışları 

(2/9, 1/4, 

2/7) 
(2/9, 1/4, 2/7) (2/5, ½, 2/3) (2/5, ½, 2/3) (1, 1, 1) 

3. Adım: 

Tablo 6’daki veriler yardımı ile öncelikli olarak bulanık sentetik 

kapsam değeri (Si) hesaplanmıştır. Çalışma 1996 yılında Chang tarafından 

geliştirilen Bulanık AHP’de Kapsam Analizi Yöntemi’ne göre yapılmıştır 

(Chang, 1996: 650-655).  
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Si =  

4. Adım:  

Elde edilen (Si ) değerine göre bulanık sayılar sıralanmıştır. Bu 

çalışmada α değeri 0,8 olarak alınmıştır. 

 (Si) =                                (5) 

 (Si) =     =    

5. Adım: 

 (Si) matrisinin ağırlık vektörü (WEtki Oranları) elde edilmiştir. 

Kuryeleri en çok zorlayan faktörlerin etki oranları aşağıda verilmiştir. 

WEtki Oranları =    =   

6. Adım: 

Durulaştırma işlemi için Tablo 6’da yer alan her değer için  4 / 6l m u 

işlemi uygulanmış ve bir matris elde edilmiştir. 

 

Elde edilen bu matris, bulanıklaştırılmış matrisin ağırlık vektör değerleri ile 
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çarpılarak yeni bir matris elde edilmiştir. 

  x   =  

7. Adım:

Tutarlılık indeksi (CI) Formül (6)’te gösterilen eşitliğe göre 

hesaplanmıştır. 

CI=    (6) 

 değeri ise Formül (7)’teki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 

  =  

= (6,205+4,943+4,934+4,697+5,718)/6= 5,299 

CI değeri Formül (6)’da yer alan eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. 

CI= (5,299-5) / (5-1)= 0,075 

8. Adım:

WEtki Oranları matrisinin doğruluğun ispatı niteliğinde olan tutarlılık 

oranı (CR) hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan kriter sayısının beş tane 

olması nedeniyle Tablo 4’e göre RI değeri 1,12 olarak alınmıştır. 
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CR=                                                                                                (8) 

CR= 0,075/ 1,12 = 0,067 

Tutarlılık Oranı (CR) 0,1’den küçük olduğu için matrisin tutarlı 

olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

Bu çalışma restoran işletmelerinde motosikletli kurye olarak çalışan 

personellerin çalışma hayatlarında karşılaştıkları ve iş yapma 

motivasyonlarının düşmesine neden olan faktörlerin belirlenmesi ve bu 

faktörlerin önem derecesine göre sıralanması amacıyla yapılmıştır. Bu 

kapsamda Isparta ilinde faaliyet gösteren kurumsal bir fast-food işletmesinde 

çalışan motosikletli kuryelerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve çalışma 

hayatlarında karşılaştıkları ve iş yapma motivasyonlarının düşüren faktörler; 

teslimat süresi, trafik şartları, hava şatları, müşteri davranışları ve işveren 

davranışları olarak belirlenmiştir. Uzun süredir motosikletli kurye olarak 

restoran sektöründe çalışan personellerden bu faktörleri ikili olarak 

karşılaştırmaları istenmiş ve elde edilen sonuçlar, uzman bilgisine dayalı 

dilsel anlatımları analiz etmek amacıyla geliştirilen ve geleneksel AHP 

yöntemine göre insani düşünme tarzına daha yakın sonuçlar veren Bulanık 

AHP yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Yapılan Bulanık AHP analizi sonucunda restoran sektöründe çalışan 

motosikletli kuryeleri zorlayan en önemli faktörün teslimat süresi olduğu 

tespit edilmiştir. Ürünlerin taşınması esnasında karşılaştıkları araç trafiği 

faktörü ise orta düzeyde öneme sahiptir. Ayrıca hava koşulları faktörünün etki 

derecesi araç trafiği faktörünün etki derecesinden daha düşük olduğu 

görülmektedir. Restoran sektöründe çalışan motosikletli kuryeleri zorlayan 

faktörler içerisinde müşteri davranışları faktörü düşük etki derecesine 

sahipken en düşük etki derecesine sahip faktörün işveren davranışları olduğu 

tespit edilmiştir. 

Çalışma, restoran sektöründe çalışan kuryelerin karşılaştıkları 

zorlukları ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışmanın sonucunu göz 

önüne alarak motosikletli kuryelerin tehlikesiz ve uygun şartlarda işlerini 

yerine getirmelerini sağlamak üzere kanun koyucular ve işverenlerin 

motosikletli kuryelerin çalışma koşullarını gözden geçirerek düzenlemeler 
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yapmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca motosikletli kuryelerle 

ilgili literatürde az sayıda çalışmanın yer alması nedeniyle bu çalışmanın 

literatüre katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır. 
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GĠRĠġ 

Kanser, modern çağda tüm dünya genelinde en fazla sayıda insanın 

ölümüne neden olan hastalıklardan biridir. Aynı zamanda en çeĢitli ve 

potansiyel olarak ölümcül hastalıklardan biridir. Hem kadın hem de 

erkeklerde ikinci en sık ölüm nedenidir (Mohammedi et al., 2021). ġu anda 

kanser tahmini amacıyla kullanılmakta olan birkaç farklı makine öğrenimi 

(Vaka, Soni, & K., 2020) ve veri madenciliği yöntemi vardır. Yapılması 

gereken en önemli Ģeylerden biri, kanser tahmini için en uygun algoritmayı 

bulmaktır. Kanser, hücre çoğalması kontrol edilemez hale geldiğinde oluĢan 

kötü huylu tümörlerden kaynaklanır (Cruz & Wishart, 2006). Vücudun yağ ve 

lifli dokularının önemli bir miktarının anormal büyümesi, nihayetinde 

kanserin geliĢmesine yol açan Ģeydir. Hastalığın çeĢitli evrelerine yol açan, 

tümörler boyunca kanser hücrelerinin çoğalmasıdır. 

Büyük bir veri kümesinden faydalı bilgileri çıkarma iĢlemine makine 

öğrenmesi denir. Makine öğrenimi teknikleri ve iĢlevleri, her türlü hastalığı 

keĢfetmeye yardımcı olur. Veri madenciliği, istatistik, veri tabanı, bulanık 

küme, veri ambarı ve sinir ağı gibi makine öğrenimi teknikleri, prostat 

kanseri, akciğer kanseri ve lösemi (Dhahri, Al Maghayreh, Mahmood, 

Elkilani, & Faisal Nagi, 2019) dahil olmak üzere farklı kanser hastalıklarının 

(Günther et al., 2022) tanı ve prognozunda yardımcı olur. Klinik muayene, 

radyografik görüntüleme ve patoloji testi, kanser tespitinde "altın standart" 

olarak bilinen tekniği oluĢturan üç bileĢendir (Xie et al., 2021). Bu yöntem, 

hastalığın teĢhisine yönelik geleneksel yaklaĢımın temelidir. Kanserin varlığı, 

regresyon adı verilen bir sürece dayanan bu geleneksel yaklaĢım kullanılarak 

belirlenebilir; tam tersine, modern makine öğrenimi yöntemleri ve 

algoritmaları, model oluĢturma kavramı üzerine kuruludur. Model, henüz 

görülmemiĢ verileri tahmin etmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir ve hem eğitim hem 

de test aĢamalarında beklenen tatmin edici sonuçları verir (Agrawal, 2019). 

Makine öğrenimi süreci, ön iĢleme, özellik seçimi veya çıkarımı ve 

sınıflandırma olan üç temel taktiğe dayanmaktadır (Ak, 2020). Ön iĢleme, 

verilerin analiz için hazırlandığı aĢamayı ifade eder. Özellik çıkarımı, makine 

öğrenimi sürecinin en önemli unsurudur ve kanserin teĢhisinde ve 

prognozunda gerçekten yardımcı olur. Bu teknik, kanser setini iyi huylu ve 

kötü huylu tümörler olarak detaylandırabilir (Huang et al., 2018). Özellik 

çıkarma, kanserin teĢhisinde ve prognozunda yardımcı olur. 

Bu çalıĢmada, kanser tahmini ve prognozu ile ilgili bu yaklaĢımlardan 

yararlanan araĢtırmaların bir incelemesini sunuyoruz. KiĢiselleĢtirilmiĢ tıbbın 
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alaka düzeyi ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanımındaki yükselen 

eğilim göz önüne alındığında, bu iki konuya da dikkat çekmenin önemli 

olduğunu düĢünüyoruz. Bu araĢtırmalarda prognostik ve tahmini özellikler 

dikkate alınmaktadır. Bu özellikler, belirli bir tedaviden bağımsız olabilir 

veya kanser hastalarına tedavi önermek için dahil edilebilir (Iqbal et al., 

2021). Ek olarak, kullanılmakta olan birçok makine öğrenimi (ML) 

yaklaĢımını, entegre ettikleri çeĢitli veri türlerini, önerilen her planın genel 

performansını ve her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını analiz ediyoruz. 

Veri madenciliği ve makine öğrenimi algoritmaları,birçok kanserin 

tanı ve prognozunda bizim için çok faydalıdır. Sınıflandırma, regresyon ve 

kümeleme olarak tasnif edilen bu algoritmalar (Bhardwaj & Hooda, 2019) bir 

eğitim veri setinden oluĢur ve bu veri setlerinin yardımıyla çeĢitli kanser 

türlerini tahmin etme olasılıklarını keĢfedebiliriz (Saba, 2020). 

1. KANSER TAHMĠNĠ ĠÇĠN MAKĠNE ÖĞRENME 

ALGORĠTMALARI 

Veri örneklerinden öğrenmenin zorluğu, Makine Öğrenimi (ML) 

olarak bilinen Yapay Zeka alanı tarafından çözülen kapsayıcı çıkarım fikri 

(Bonetto & Latzko, 2020) ile ilgilidir. Her öğrenme süreci iki farklı aĢamaya 

ayrılır: i) belirli bir veri kümesine dayalı olarak bir sistemdeki bilinmeyen 

bağımlılıkların tahmini ve (ii) sistemden gelecekteki çıktıları tahmin etmek 

için tahmin edilen bağımlılıkların kullanılması. Makine öğreniminin çeĢitli 

uygulamalarla biyomedikal araĢtırmalarda büyüleyici bir konu olduğu da 

gösterilmiĢtir. Bu alanda, çeĢitli yaklaĢımlar ve algoritmalardan yararlanarak, 

belirli bir biyolojik numune koleksiyonu için n-boyutlu bir uzayda arama 

yaparak uygun bir genellemeye ulaĢılabilir (Glaser et al., 2020). i) Denetimli 

öğrenme ve (ii) denetimsiz öğrenme, makine öğrenimi yaklaĢımlarının en 

yaygın iki türüdür.  Denetimli öğrenimde, sisteme beslenen verilerin bir 

tahminini yapmak veya bu verilerin eĢlemesini yapmak için eğitim verilerinin 

açıklamalı bir koleksiyonu kullanılır. Buna karĢılık, denetimsiz öğrenme 

tekniklerini kullanırken, öğrenme süreci boyunca ne etiketli örneklerin 

sağlanması ne de bir çıktı kavramı yoktur. Bunun bir sonucu olarak, girdi 

verilerindeki örüntüleri belirlemek veya bunlara dahil olan çeĢitli grupları 

bulmak öğrenme Ģemasına veya modeline bağlıdır. Denetimli öğrenme 

bağlamında, bu süreç bir sınıflandırma sorunu olarak görülebilir. Bir bilgi 

grubunu önceden belirlenmiĢ sayıda kategoriye bölen bir öğrenme sürecine, 

kategorizasyon iĢi denir. Regresyon analizi ve gruplama, diğer iki tipik 



145 | Teori ve Uygulamalarla Nicel Karar Verme 

 

makine öğrenimi görevidir. Regresyon içeren durumlarda, verileri gerçek 

değerlere sahip bir değiĢkene aktarmak için bir öğrenme iĢlevi kullanılır. 

Bunu takiben, yukarıda açıklanan teknik kullanılarak her yeni örneğe dayalı 

olarak bir tahmini değiĢkenin değeri hesaplanabilir. Kümeleme, amacın 

tanımlanabilmeleri için veri nesnesi kategorilerini veya gruplarını 

konumlandırmak olduğu, sık sık denetlenmeyen bir iĢ türüdür. Bu prosedür 

nedeniyle, herhangi bir yeni numune, hepsinin diğerleriyle ortak olan 

özelliklerindeki benzerliklere dayalı olarak önceden oluĢturulmuĢ kümelerden 

birine konulabilir. 

Bir makine öğrenimi tekniği kullanıldığında, temel yapı taĢları veri 

örnekleriyle temsil edilir. Her örnek, bir dizi özellik ile karakterize edilir ve 

her özellik, çeĢitli olası değer konfigürasyonlarını alabilir. Ek olarak, analizi 

için kullanılacak araçlar ve yöntemler hakkında uygun seçimleri yapmak için 

kullanılacak belirli türdeki verilerin önceden bilinmesi gerekir. Verilerin 

kalitesi ve makine öğrenimi için daha kabul edilebilir hale getirmek üzere ön 

iĢleme için alınan önlemler, verilerle ilgili zorluklara verilen iki örnektir. 

Verilerin kalitesiyle ilgili endiĢeler, gürültünün, aykırı değerlerin, eksik veya 

yinelenen verilerin yanı sıra önyargılı ve temsili olmayan verilerin varlığını 

içerir. Verilerin kalitesi artırıldığında, bu verilerin kullanılmasından 

kaynaklanan analizlerin kalitesi de genellikle iyileĢtirilir. Ayrıca ham verinin 

ileride yapılacak analizlere daha uygun hale getirilmesi için verinin 

modifikasyonuna odaklanan öniĢleme aĢamaları yapılmalıdır. Bu adımlar 

sırayla gerçekleĢtirilmelidir. Veri ön iĢleme alanında, her biri verileri belirli 

bir makine öğrenimi yöntemiyle kullanıma daha uygun hale getirmek için 

değiĢtirmeye odaklanan çeĢitli yöntemler ve yaklaĢımlar vardır. Bu yöntemler 

arasında boyut indirgeme, öznitelik seçimi ve öznitelik çıkarımı en önemli üç 

yaklaĢımdır: i) Özellik seçimi (ii) Özellik çıkarımı (iii) Boyut azaltma. Veri 

kümeleri çok sayıda özellik içerdiğinde, boyut azaltma, çeĢitli 

uygulamalarında bulunabilen çeĢitli avantajlar sunar. Boyut azaltıldığında, 

makine öğrenimi algoritmaları daha etkili bir Ģekilde çalıĢır (Xu, Zhou, 

Sekula, & Ding, 2021). Ayrıca bir veri setinin boyutsallığının düĢürülmesi 

gereksiz özelliklerden kurtulabilir, arka plan gürültüsünü azaltabilir ve daha 

az özellik içerdiğinden daha sağlam öğrenme modellerinin üretilmesine yol 

açabilir. Daha geniĢ anlamda, boyut indirgeme "özellik seçimi" olarak 

adlandırılır ve mevcut olanların bir alt kümesi olan yeni özelliklerin 

seçilmesiyle gerçekleĢtirilir. 
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Makine öğrenimi yaklaĢımlarının temel amacı sınıflandırma, tahmin, 

hesaplama veya benzer türden herhangi bir etkinliği gerçekleĢtirmek için 

kullanılabilecek bir modelin üretilmesidir. Sınıflandırma, öğrenme sürecinde 

yer alan en yaygın etkinliktir. Daha önce açıklandığı gibi, bu öğrenme iĢlevi 

veri öğesini önceden belirlenmiĢ birçok kategoriden birine sınıflandırır. 

Makine öğrenimi yaklaĢımlarını kullanılırken bir sınıflandırma modeli 

geliĢtirme süreci boyunca hem eğitim hem de genelleme hataları olması 

potansiyeli vardır. YanlıĢ sınıflandırma hataları olarak bilinen ilk terim, 

eğitim için kullanılan verilerle ilgiliyken, tahmin edilen hatalar olarak bilinen 

ikinci terim, test için kullanılan verilere odaklanır. Güçlü bir sınıflandırma 

modeli, eğitim seti ile iyi bir uyum sağlamalı ve tüm örnekleri uygun Ģekilde 

sınıflandırmalıdır. Bir modelin test hata oranları artmaya baĢladığında ve aynı 

zamanda eğitim hata oranları düĢmeye devam ettiğinde model aĢırı uydurma 

gerçekleĢir. Bu durum, modelin karmaĢıklığı ile bağlantılıdır; bu, modelin 

karmaĢıklığı arttıkça bir modelin eğitim hatalarının daha yönetilebilir hale 

gelebileceği anlamına gelir. AĢırı uydurmaya dirençli bir modelin 

karmaĢıklığının ideal olarak en küçük genelleme hatasıyla sonuçlanan model 

olması ĢaĢırtıcı değildir. Yanlılık-varyans ayrıĢımı, bir öğrenme 

algoritmasının öngörülen genelleme hatasını değerlendirmek için resmi bir 

yaklaĢımdır. Belirli bir öğrenme algoritmasının hata oranı, o algoritmanın 

yanlılık bileĢeni incelenerek belirlenebilir. Belirli bir boyuttaki tüm olası 

eğitim kümelerinde ve var olabilecek tüm test kümelerinde var olan bir baĢka 

potansiyel hata kaynağı, öğrenme sürecinin varyansı olarak adlandırılır. Bir 

sınıflandırma modelinin yanlılığının ve varyansının toplamı, modelin genel 

olarak beklenen hatasını oluĢturur ve bu toplam, yanlılık-varyans ayrıĢtırması 

kullanılarak ayrıĢtırılabilir. 

Veriler ön iĢleme tabi tutulduktan ve öğrenme iĢinin türü 

belirlendikten sonra, (i) Yapay Sinir Ağları (YSA), (ii) Karar Ağaçları (DT), 

(iii) Destek Vektör Makineleri (SVM) ve (iv) Naive Bayes (NB)leri içeren bir

makine öğrenimi teknikleri listesine eriĢim sağlanır. Bu yöntemler, verileri

sınıflandırmak ve tahmin etmek için kullanılır. Bu gözden geçirme

çalıĢmasının amacı ıĢığında, yalnızca kanser tahmini ve prognozu vaka

çalıĢması amacıyla yayınlanan araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılan makine

öğrenimi yaklaĢımlarına atıfta bulunacağız. Kullanılan makine öğrenimi

yöntemleri türleri, entegre edilen veri türleri ve ayrıca kanser tahmini veya

hastalık sonuçları için kullanılan yöntemlerin genel performansını

değerlendirmek için kullanılan değerlendirme yöntemleri ile ilgili eğilimleri
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belirliyoruz. Özellikle, entegre edilen veri türlerine iliĢkin eğilimlere 

odaklanıyoruz. 

2. KANSER TAHMĠNĠ ĠÇĠN MAKĠNE ÖĞRENME 

ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ 

YSA'lar, sınıflandırma veya örüntü tanımayı içeren çok çeĢitli 

sorunları çözebilir. Sisteme girilen değiĢkenlerin bir karıĢımı olan bir çıktı 

üretmeleri öğretilir. Çoğu durumda, bu yöntem sinirsel bağlantıları 

matematiksel olarak yansıtan bir dizi gizli katmanın kullanılmasını içerir. 

YSA'lar, bir dizi farklı sınıflandırma görevi için tercih edilen teknik olarak 

geniĢ çapta kabul görmelerine rağmen, önemli sınırlamaları vardır. Katmanlı, 

jenerik yapıları verimsizdir ve çok fazla çaba harcar, çok kötü performansla 

sonuçlanabilir. 

DT'ler, düğümlerin karar verme sürecinde kullanılan değiĢkenleri 

gösterdiği ve yaprakların nihai sonuçları yansıttığı ağaç yapılı bir 

sınıflandırma Ģemasına göre düzenlenir. DT'ler, sınıflandırma amaçları için 

yaygın olarak kullanılan ilk ve en dikkate değer ML yaklaĢımlarından biridir. 

Aynı zamanda en popüler sınıflandırma tekniklerinden biridir. DT'lerin yapısı 

gereği bunları anlamak zor değildir ve öğrenme "hızlı" gerçekleĢtirilebilir. 

Kategorizasyonunu belirlemek için ağaçta ilerlerken, yeni örneğin kategorisi 

hakkında eğitimli tahminler yapabiliriz. Kendilerine özgü tasarımlarından 

ortaya çıkan yargıların kabul edilebilir argümantasyona izin vermesi, bu 

yöntemin ilgi çekici olmasının nedenlerinden biridir. 

Destek vektör makineleri (SVM'ler), kanser tahmini alanında makine 

öğrenimi (ML) metodolojilerinin daha çağdaĢ bir tekniğidir. Sınıflandırma 

iĢleminin ilk adımında, destek vektör makineleri, giriĢ vektörünü daha yüksek 

boyutlu bir özellik uzayına çevirecek ve ardından veri noktalarını iki sınıfa 

bölen hiper düzlemi bulacaktır. Karar hiper düzlemi ile sınıra en yakın 

konumdaki örnekler arasındaki marjinal mesafeyi optimize etmek önemlidir. 

Ortaya çıkan sınıflandırıcı, yüksek derecede genelleĢtirilebilirliğe sahiptir ve 

sonuç olarak, taze verilerin doğru kategorizasyonu için kullanılabilir. 

DVM'lerin olasılıksal çıktılar da üretebildiğini akılda tutmak önemlidir. 

NB sınıflandırıcıları tahmin yapmak yerine ilgili olasılıkların 

tahminlerini sağlar. Adından da anlaĢılacağı gibi, ikili ilgili değiĢkenler 

arasındaki olasılıksal iliĢkilerle bağlantılı olarak yönlendirilmiĢ asiklik bir 

grafik aracılığıyla bilgileri temsil etmek için kullanılırlar. Bu, bilgi temsilinin 

amacını yerine getirmek için yapılır. NB'ler, bilgi temsili ve muhakeme 
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amaçları için kullanılmaya ek olarak, çeĢitli sınıflandırma problemlerinde 

yaygın kullanım görmüĢtür. 

Son yirmi yıl boyunca, çok çeĢitli makine öğrenimi yöntemleri ve 

özellik seçim algoritmaları, hastalık tahmini amacıyla yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmaların çoğu, kanserin seyrini simüle etmek ve daha 

sonra bir sınıflandırma sistemine dahil edilen yararlı özellikleri bulmak için 

makine öğrenimi tekniklerinden yararlanır. Ayrıca, hemen hemen tüm 

araĢtırmalarda, gen ifade profilleri, klinik faktörler ve histolojik veriler, girdi 

olarak verilmek üzere tamamlayıcı bir Ģekilde dahil edilir. Bu, doğru 

modelleme için her üç bilgi türünün de gerekli olduğu için geçerlidir. ġekil 1, 

kanser duyarlılığını tahmin etmek için makine öğrenimi yaklaĢımlarını 

kullanan yayınlanmıĢ makalelerin dağılımının bir temsilidir. Veriler, Web of 

Science veri tabanında gerçekleĢtirilen çok çeĢitli sorgu aramalarının 

sonuçları kullanılarak derlendi. Gösterilen yayınların sayısı, "kanser risk 

değerlendirmesi" VE "Makine Öğrenimi" ile "kanser tahmini" VE "Makine 

Öğrenimi" gibi aramaların sonucudur. 2012'den önce yayınlanan makaleler 

dıĢında, üretilen isabetlere herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Az önce 

belirtildiği gibi, ġekil 1'de görülebilen toplam yayın sayısı, elde edilen sayı ile 

aynıdır. Veri tabanları, her eserin yayın tarihini içermesi dıĢında 

değiĢmemiĢtir. 

  

ġekil 1. Son on yılda yayınlanan ve kanser tahmini için makine öğrenimi 

yaklaĢımlarından yararlanan araĢtırmaların bir dağılımıdır. 
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3. TARTIġMA 

Daha güncel araĢtırmaların derinlemesine bir incelemesi, risk 

değerlendirmesinde ve kullanılan ML yaklaĢımından bağımsız olarak bir 

kanser türünün nüksetme tahmininde geliĢen bir eğilim olduğunu göstermiĢtir. 

Bu, çalıĢmaların detaylarının incelenmesiyle keĢfedildi. Bu tahminlerin 

doğruluğu, kanserin bir hafifleme döneminden sonra nüksetme olasılığını 

araĢtıran çeĢitli unsurlarında belirlenmesinde fayda sağlamaktadır. Ayrıca 

araĢtırma kuruluĢlarının hedeflerinden biri olan farklı istatistiksel yöntemler 

kullanılarak elde edilen çıktılar da önemli derecede değer görmektedir. Buna 

ek olarak, bu makalelerin büyük çoğunluğu tahminlerini hem moleküler hem 

de klinik kanıtlara dayandırmıĢtır. 

Bunu takiben, birçok tahmin amacının her biri için bir senaryoyu ele 

alacağız ve bunu tamamen makine öğrenimi yaklaĢımlarını kullanarak 

yapacağız. Bu bölüm, gelecekteki sonuçları tahmin etme becerilerine dayalı 

olarak tarafımızca seçilen temsili çalıĢmaların bir özetini sunmaktadır. Bu 

incelemeye dahil edilmek üzere yalnızca son on yıl içinde onaylanan ve farklı 

makine öğrenimi yaklaĢımlarından yararlanan makaleler dikkate alındı. En sık 

görülen kanser türlerinin tahmininde kullanılan en modern yaklaĢımlar 

hakkında okuyuculara gerekli bilgileri sunuyoruz. 

WOS kullanarak daha derinlemesine bir araĢtırma yaptık ama bunu 

sadece son on yıl ile sınırladık. Bu bulgulara dayanan makalelerden biri, 

kanser türünün belirli bir tedaviye duyarlılığı hakkında bir tahmin sağlamak 

için makine öğrenimi yöntemlerini kullanır. Mesane kanseri duyarlılığının 

genetik epidemiyolojisinin bir araĢtırması, Öğrenme Sınıflandırma 

Sistemlerini (LCS'ler) kullanan yazarlar tarafından yürütülmektedir. Bu 

çalıĢmanın ek genetik sorunları araĢtırması ve genetik bilgilerle çalıĢması 

nedeniyle, onu mevcut vaka çalıĢmasından çıkarma kararı aldık. Bu 

kısıtlamaları belirledikten sonra çeĢitli biyomedikal veri tabanlarına bakarak 

araĢtırmamıza devam ettik. Bu baĢlıkların çoğu, tahminleri için makine 

öğrenimi yöntemlerinden yararlanmadı ve ankette alakalı olarak belirtilen 

belirli anahtar kelimelere atıfta bulunmadı. Bu inceleme makalesinde tartıĢılan 

diğer çalıĢmaların aksine, bu çalıĢma farklı türde verilerden yararlanmaktadır. 

Seçilen tüm makaleler moleküler, klinik veya popülasyona dayalı verileri 

kullanırken bile, bu çalıĢma ayrıca mamografik sonuçların yanı sıra 

demografik faktörleri de modele dahil eder. Arama kriterlerimize iliĢkin genel 

ifademiz bununla uyuĢmasa da bu çalıĢmayı vaka çalıĢmamıza dahil etmeyi 

seçtik. Bunun nedeni, gereksinimlerimizi karĢılayan baĢka bir arama sonucu 
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olmamasıdır. Gereksinimlerimizi karĢılayan baĢka bir arama sonucu olmadığı 

için, bu çalıĢma grubunu genel bildirimimizden çıkarmaya karar verdik. Bu 

derlemede tartıĢılan yayınlardan bazıları Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır. 

Yazarlar, meme kanserinde iyi huylu ve kötü huylu semptomları ayırt 

edebilen karar verme araçlarının geliĢtirilmesine odaklanan birincil odak 

noktasına dikkat çekmektedir.  

Tablo 1. Kanser duyarlılığının tahmininde kullanılan makine öğrenimi teknikleriyle 

ilgili yayınlar 

Yayın Yöntem Kanser 

Türü 

Kesinlik Hasta 

Sayısı 

Dom ve 

ark. (Dom, 

Abidin, 

Kareem, 

Ismail ve 

Daud, 

2012) 

Bulanık 

mantık 

Ağız kanseri %80 171 

Way ve   

ark. (Way 

et al., 2018) 

 Tümör %84 9074 

 

Tablo 2. Kanser nüksü tahmini için kullanılan makine öğrenimi algoritmalarıyla ilgili 

yayınlar 

Yayın Yöntem Kanser 

Türü 

Kesinlik Hasta 

Sayısı 

Yang ve ark. 

(Yang ve 

diğerleri, 

adaboost Meme 

kanseri 

%97 1061 
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2021) 

Sanyal ve 

ark. (Sanyal, 

Tariq, 

Kurian, 

Rubin ve 

Banerjee, 

2021) 

NLP Meme 

kanseri 

%94 8062 

Mohebian 

ve ark. 

(Mohebian, 

Marateb, 

Mansourian, 

Mañanas ve 

Mokarian, 

2017) 

 Meme 

kanseri 

%95 579 

 

Bu makale, makine öğrenimi yaklaĢımlarını kullanarak kanser 

tahminiyle ilgili en güncel araĢtırmalara genel bir bakıĢ sunmaktadır. Bu 

eserler 2012-2022 yılları içinde yayınlanmıĢtır. Makine öğrenimi alt alanına 

kısa bir giriĢ yaptıktan ve uygulanan veri ön iĢleme yöntemlerinin, özellik 

seçim stratejilerinin ve sınıflandırma algoritmalarının temelleri tartıĢılmıĢtır. 

Daha sonra kansere yatkınlığın, kanser nüksetmesinin tahmini ile ilgili belirli 

vaka çalıĢmalarına genel bir bakıĢ sağlamaya devam edilmiĢtir. Açıkçası, son 

on yılda önemli sayıda makine öğrenimi araĢtırması yayınlandı ve bu 

araĢtırmalar, tahmin edilebilecek belirli kanser sonuçları hakkında güvenilir 

bulgular sağladı. Bununla birlikte, klinik yargıların çıkarılması için olası 

olumsuzlukların tanımlanması esastır. Bu, deneysel tasarımı, kabul edilebilir 

veri örneklerinin toplanmasını ve sınıflandırılmıĢ bulguların doğrulanmasını 

içerir. 
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Ayrıca, çeĢitli makine öğrenimi sınıflandırma algoritmalarının uygun 

ve etkili karar vermeye yol açabileceğine dair vaatlere rağmen, bunların çok 

azı gerçekten klinik uygulamaya girmiĢtir. Bu vurgulanması gereken bir 

noktadır. Bununla birlikte, kliniklerde gen ifadesi imzalarının kullanılabilmesi 

için daha doğru doğrulama bulguları gereklidir. Tıp teknolojisindeki son 

geliĢmeler, bir dizi bozukluk hakkındaki bilgimizde gelecekteki 

iyileĢtirmelerin yolunu açmıĢtır. 

Sınırlı sayıda veri örneği, bu çalıĢmaya dahil edilen araĢtırma 

makalelerinde en yaygın kusur türlerinden biri olarak tanımlandı. Bir hastalığı 

temsil etmek için sınıflandırma sistemlerinden yararlanırken, yeterince büyük 

boyutta eğitim veri setlerine sahip olmak, karĢılanması gereken en temel 

gereksinimlerden biridir. Biraz büyük bir veri seti, onu eğitim ve test setlerine 

yeterince bölmeyi mümkün kılar ve bu da sonuçta tahmin edicilerin tatmin 

edici bir Ģekilde doğrulanmasına yol açar. Verilerin boyutsallığı ile 

karĢılaĢtırıldığında, çok küçük bir eğitim örneği yanlıĢ sınıflandırmalara 

neden olabilirken, tahminciler kararsız ve yanlı modeller oluĢturabilir. Verileri 

yani hastaların hayatta kalma Ģanslarını tahmin etmek için kullanılan hasta 

sayısını artırmanın, öngörücü modelin genelleĢtirilebilirliğini artıracağı 

mantıklı bir yaklaĢımdır. 

SONUÇ 

Bu tarama çalıĢmasında, makine öğreniminin (ML) temellerini ele 

alırken aynı zamanda kanserin teĢhisi ve prognozundaki uygulamalarına genel 

bir bakıĢ sağladık. Son birkaç yılda önerilen araĢtırma projelerinin çoğu, 

hastalığın sonuçlarını doğru bir Ģekilde tahmin etme çabasıyla denetimli 

makine öğrenimi teknikleri ve sınıflandırma algoritmaları kullanılarak 

tahmine dayalı modellerin oluĢturulmasına odaklanıyor. Bulguları analiz 

edildiğinde, özellik seçimi ve sınıflandırma için çeĢitli tekniklerin kullanımı 

ile çok boyutlu heterojen verilerin entegrasyonunun kombinasyonunun, kanser 

araĢtırmaları alanında çıkarım için umut verici araçlar sağlayabileceği açıktır. 
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