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Proje Yönetimi, PERT, CPM ve İndirgeme (Crashing)
!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
diyagramları ve CPM (Critical Path Method) proje
yönetimi için kullanılan ve projedeki işlerin sırası,
verimliliği, önemi veya aralarında problem olan işlerin ve
bu
problemlerin
etkileri
gibi
kritik
bilgilerin
gözlemlenmesi için kullanılan yöntemlerdir. Basitçe bir
projedeki işler ve bu işlerin sürelerinin çıkarılması ile işe
başlanır. Ardında projedeki işlerin hangi işlere bağlı olduğu
bulunur ve sonrasında PERT diyagramı çizilebilir. CPM ise
PERT diyagramları üzerinde kullanılan bir yöntemdir.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek üzerinden
PERT diyagramının nasıl çizildiğini gösterelim. Öncelikle
işleri ve öncesinde bitmesi gereken işleri örnek olarak
verelim. Burada işler için A, B gibi harfler kullanılmıştır
ancak gerçek hayatta bu işler yönetilen projenin alt işleri
olarak düşünülebilir. Örneğin bir yazılım projesindeki
müşteri görüşmeleri, projenin fonksiyonel özelliklerinin
yazıldığı adımlar veya testler gibi projede yer alan işlemler
düşünülebilir. Buradaki öncelikler veya işlemlerin süreleri
genelde uzmanlar tarafından belirlenir. İşlem sürelerinin
belirlenmesi çoğu projede problem olabilmektedir. Bunun
için farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin Scrum Poker
veya
Delphi
Metodu
gibi
tahmin
yöntemleri
kullanılabileceği gibi işlerin kestirilmesinin zor olduğu
durumlarda daha alt işlere bölünmesi veya benzer işlerin
sürelerinin kullanılması gibi yaklaşımlar da uygulanabilir.

Şekil%%1%Örnek%İşlem, Süre ve Öncelikler%

Yukarıdaki işlem ve öncelik listemizden artık bir PERT
diyagramı oluşturmamız mümkün.

Şekil%%0%Örnek%PERT%Diyagramı%

PERT diyagramı, şekilde de görüldüğü üzere proje
adımlarının düğümlere (node) yazılı olduğu bir
diyagramdır. Ancak bazı kaynaklarda aynı diyagramın
proje adımları kenarlara (edges) yazılı olarak da çizildiği
görülebilir. Burada işlemlerin düğümde (activity on node
AON) veya işlemlerin kenarda (activity on edge AOE)
olarak tutulmasına göre iki yaklaşımdan bahsetmek
mümkündür.
Aşağıda, farklı durumlar için düğümlerde olan işlemlerin
nasıl kenarlarda gösterildiği (veya tam tersi) şekiller ile
açıklanmıştır.
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Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2014) Proje Yönetimi, PERT, CPM ve İndirgeme
(Crashing) YBS Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 2-6
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Şekil%%3%AON%ve%AOE%geçiş%örnekleri%

Dolayısıyla,
yukarıda
çizmiş
olduğumuz
diyagramının işlemlerini kenarlara aldığımız
aşağıdaki şekilde de çizilebilir.

PERT
zaman

Şekil%%4%Örnek%PERT%diyagramının%AOE%çevrilmiş%hali%
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Şekil% % 6% PERT% diyagramının% başlama% ve% bitiş% zamanları%
eklenmiş%hali%

Şekilde her düğüm için kendinden önceki bitiş değeri
başlangıç değeri olarak kabul edilmiştir. Örneğin E işi, C
işinin bitmesinden sonra başlayabilmektedir. Bu yüzden E
işinin başlangıç değeri C işinin bitiş değeri olan 4 olarak
kabul edilmiş ve yine E işleminin süresi olan 4 değeri
eklenerek 4+4 = 8 olarak E işinin bitiş süresi bulunmuştur.
Bir iş, şayet birden fazla işin bitmesinden sonra
başlayabiliyorsa, bu işlerin en son bitenini beklemek
zorundadır. Örneğin D işi kendinden önce A ve B işlerinin
bitmesini gerektirmektedir. Bu durumda A işi 2 ve B işi 3
zaman sonra bittiğinden D işinin en erken başlama süresi
bu iki değerden yüksek olan 3’tür.
Sonuçta en son işlem olan H işinin en erken bitiş süresi 15
olarak bulunmuştur. Diğer bir deyişle işlerimizin
sıralandığı ilk tablodaki bütün işler toplandığında 25
değerine sahip bir iş listesi varken, şu anda bu işlerin doğru
sıralama ve paralel ilerleme ile 15 zamanda biteceğini
biliyoruz.
Artık CPM hesaplamasının ikinci aşamasına geçebilir ve
en geç başlama ve en geç bitiş değerlerini de hesaplayarak
diyagrama ekleyebiliriz. Burada işlemi sondan başa doğru
ilerletiyoruz:

!

PERT diyagramı çizildikten sonra her düğüm için (her
işlem için) en erken başlama, en erken bitme, en geç
başlama ve en geç bitme durumlarını hesaplayarak
işlemlerin dizilimi üzerindeki kritik yolu bulmaya
çalışacağız. Bu yol daha sonra işlemler için farklı yorumlar
yapmamızda yardımcı olacak. Öncelikle bu 4 değeri
şekilde göstermek için düğümlere aşağıdaki gibi 5 farklı
alan ekliyoruz:

!

!

Şekil% % 5% PERT% diyagramı% üzerinde% CPM% işlemi% için% zamanların%
eklenme%şablonu%

Şekil% % 7% Geri% işlemeden% sonra% PERT% diyagramının% En% Geç%
zamanları%eklenmiş%hali%

Buna göre ilk çizdiğimiz PERT diyagramındaki her işlemin
süresini düğüme yerleştirirsek aşağıdaki gibi bir şekil elde

Örneğin en son düğüm olan H işleminin bitişinin 15 ve
başlangıcının 13 olduğunu biliyoruz ancak bu düğümün
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öncesinde gelen F ve G düğümleri H düğümünün en erken
13. zamanda başlayacağı göz önüne alınırsa en geç 13.
zamanda bitmelidir. Bu durum G düğümü için sorun teşkil
etmez çünkü G düğümü zaten 13. zamanda bitecekti ancak
F düğümü 7. Zamanda bitebilecekken artık 7. zamanda
bitmesinin bir anlamı yoktur çünkü kendisinden sonra
gelen H düğümü ancak 13. zamanda başlayabilecektir.
Basit bir analizle bu durum F düğümü için ayrılan
kaynakların (insan gücü, makine vs.) en az 6 zaman
boyunca israf olacağı olarak yorumlanabilir. İşlemin
devamında F düğümü 3 birim zaman gerektirdiği için 13 –
3 = 10 ise F düğümünün “en geç başlama” zamanı olarak
bulunur. Yani diğer bir deyişle F düğümü 4 yerine 10’da
başlarsa ve işlem süresi olan 3 birim zaman boyunca
yapılırsa sistemin toplam bitiş süresine bir gecikme
yansımaz.
Sistemde gecikmeye sebep olan düğümler artık
hesaplanabilir.

Şekil%%8%Kritik%Yolda%Olan%Düğümlerin%Bulunması%

Şekil%%9%PERT%diyagramının%kritik%yollarının%işaretlenmiş%hali%

!

Süreçteki Değişkenlik
Bu aşamaya kadar PERT ve CPM kullanarak işlemlerin
önceliğe göre akışını ve işlemlerin kritik olanlarını, en
erken başlama, bitiş ve en geç başlama bitiş değerlerini
bulduk. Buna göre işlemlerin her birinin iyi ihtimalle (en
erken) ve en kötü ihtimalle (en geç) ne kadar zamanda
biteceğini artık biliyoruz. Bu bilgiler ışığında istatistiksel
bir analiz ile işin tahminen (ortalama) ne kadar zamanda
biteceğini bulabiliriz. Burada basitçe bir istatistik
dağılımdan faydalanacağız. İstatistiksel dağılımlar, bir olay
gerçekleşmeden önce yaşanabilecekler hakkında tahmin
yapmak için kullanılır. Olayların genel olarak en iyi, en
kötü veya ortalama durumlarda bitmesi ihtimalleri
hesaplandığında genelde Beta Dağılımına benzer bir durum
elde edilir. Bu dağılım aşağıdaki şekilde görselleştirilebilir:

!

Görüldüğü üzere bazı işlemlerin sistemde gecikme
(oyalanma) imkanı varken bazı işlemlerin gecikme şansı
0’dır. Diğer bir deyişle bu işlemlerdeki herhangi bir
gecikme sistemin toplam zamanının gecikmesine sebep
olmaktadır. Bu yüzden sıfır gecikme hakkına sahip
işlemleri kritik yol üzerindeki işlemler olarak kabul
edebiliriz.
Sistemdeki kritik yol üzerinde bulunan işlemler yine PERT
diyagramı üzerinde aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Şekil%%10%Beta%Dağılımının%istatistikel%yorumu%

!

Dağılımda görüleceği üzere bir eğri bulunmakta ve en sol
tarafta en kötü durumların ne kadar sıklıkla gerçekleştiği,
en sağ tarafta ise en iyi durumların ne kadar sıklıkla
gerçekleştiği resmedilmiştir. Diğer bir deyişle, aslında
olayların çok büyük bir kısmı ideal olan en iyi durum veya
istenmeyen ve kaçınan en kötü durumda gerçekleşmek
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yerine
daha
sık
olarak
ortalama
durumda
gerçekleşmektedir. Bu dağılım 3 ihtimale, yani en hızlı, en
yavaş ve ortalama olarak indirgenecek olursa, genelde en
hızlı ve en yavaş ihtimaller birbirine yakın ve ortalama
ihtimal ise diğer ihtimallerin 4 misli yüksek şansa sahiptir
denilebilir. Bu istatistiksel bilgi kullanılarak aslında her
işin gerçekleşme ihtimali aşağıdaki formülle hesaplanabilir
Beklenen zaman = (en iyi + 4 x ortalama + en kötü ) / 6
Yani basitçe ortalama değer alınmış olur. Ayrıca
kullanacağımız dağılım beta dağılımı olduğu için, bu
dağılımın varyans değerini de aşağıdaki şekilde
hesaplayabiliriz:
Varyans = ((en iyi – en kötü ) / 6)2
Bu formüller kullanılarak her iş için aşağıdaki gibi bir
hesap yapılabilir:

Projenin İndirgenmesi (Crashing)
Yukarıdaki son adımda sayılan durum göz önüne
alındığında, projenin süresinin kısaltılması için nasıl bir
analiz yapılabilir? Sorusuna cevap arayacağız. Öncelikle
bilinmeli ki her kazanımın bir maliyeti vardır. Yani
projenin beklenen süreden daha kısa yapılması mümkünse
bile bu bir maliyet olarak yansıyacaktır. Bu maliyetin
doğrusal
olması
durumunda
aşağıdaki
şekilde
hesaplanabileceğini söyleyebiliriz:
Zaman başına maliyet = (indirilmiş maliyet – normal
maliyet ) / (normal zaman – indirilmiş zaman)
Aynı örnek üzerinden devam ederek, her işlemin örnek
maliyeti ve işi hızlandırma (indirme) maliyetleri aşağıdaki
tablodaki gibi olsun.

Şekil%%12%Örnek%proje%işlerinin%indirilmiş%maliyetleri%tablosu%

!

Şekil% % 11% Beta% Dağılımına% göre% İşlemlerin% Beklenen% zamanları%
ve%varyansları%

Bu tabloya göre aşağıdaki gibi bir indirme ve bunun
karşılığında maliyet analizi ortaya çıkacaktır.

Yukarıdaki her iş için varyans hesabı yapıldıktan sonra
projenin tamamının varyans ve standart sapması
hesaplanabilir. (Standart sapma, varyansın karekökü olarak
bulunur)
σ2= .11 + .11 + 1.00 + 1.78 + .11 = 3.11
ve karekökü
√σ2= 3.11 = 1.76 hafta olarak bulunur.
Artık projenin verilen bir tarihten önce bitme ihtimali
hesaplanabilir. Örneğin projenin 16 haftadan önce bitme
ihtimalini hesaplamak istiyor olalım. Bu durumda
aşağıdaki formülü kullanacağız:
Z = (verilen tarih – beklenen tarih ) / 1.76
Z = (16 – 15) /1.76
Z = 0.57 , yani %57 ihtimalle 16 haftadan önce projenin
biteceğini söyleyebiliriz.
Şimdiye kadar geldiğimiz noktanın bir özetini yapacak
olursak, projenin en erken 15 haftada tamamlanmasını
bekliyoruz. 16 haftalık bir süre verilirse projenin %57
ihtimalle bitmiş olmasını bekliyoruz. Elimizdeki işlerden
A, C, E, G ve H işlerinin kritik yol üzerinde olduğunu ve
B, D ve F işlerinin ise gecikme opsiyonları olduğunu
biliyoruz.

Şekil%%13%Örnek%indirme%maliyeti%analizi%

!

Bu analiz, proje yöneticisinin zaman / maliyet ikilemini
doğru anlaması ve yönetebilmesi için önemlidir.
Kaynaklar
Bu yazı, Heizer/Render, "Operations Management",
Pearson, Prentice Hall, 2008 kitabı 3. bölüm için ders notu
niteliğinde hazırlanmış ve kitaptaki şekillerden ağırlıklı
olarak faydalanılmıştır.
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Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of Seperation)
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi,
! Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com

eyaletlerinden seçilen iki kişinin arda kaç arkadaş ile
iletişim kurabileceklerini denenmiştir. Bu eyaletler hem
uzaklık hem de sosyal yapı açısından birbirinden farklı
özelliklerde olduğu için özel olarak seçilmiştir ve deneyin
başlangıcında üç seviyeli kurallar zinciri tanımlanmıştır
[5]:
• Mektup size ulaştığında hedefteki kişiyi tanıyorsanız
doğrudan ulaştıracaksınız
• Şayet hedefteki
kişiyi
tanımıyorsanız
tanıyor
olabileceğini düşündüğünüz bir kişiye mektubu
yönlendireceksiniz.
• Her aşamada mektubu sizden önce yönlendirenlerin
sayısını bir arttırarak yönlendirme yapacaksınız.
Deney sonunda yönlendirilen mektup Kansans -> Iowa ->
India -> Tennessee -> Virginia -> Newyork -> Boston
güzergahını izleyerek hedefe ulaşmıştır.
3. Küçük Dünya Projesi E-Posta Yöntemi
2003 yılında Columbia Üniversitesinde geliştirilen bir
proje ile 13 farklı ülkeden 18 hedef belirlenerek 24.163 eposta zinciri ile ve 100.000 kayıtlı e-posta adresi ile
hedeflerin birbirine bağlanma sayısı ölçülmek istenmiştir.
Bu amaçla gönderilen postalarda sadece 384 tanesi (%3’ten
daha az) hedefe ulaşmıştır.
Farklı zamanlarda değişik amaçlar için gönderilen epostalarda da benzer deneyler yapıldığı söylenebilir.
Örneğin “bu e-postayı 5 arkadaşına yolla dileğin kabul
olsun” veya “bu e-postayı 5 arkadaşına yollamazsan
lanetlenirsin” mealinde çok sayıda e-posta gönderimi ile
kişilerin bağlantı seviyeleri, postaların hareket hızları veya
kilit öneme sahip kişilerin ölçülebilmesi mümkündür ve
sanıyorum bu yazıyı okuyan çoğu okuyucu hayatında en
azından bir kere buna benzer e-postalarla karşılaşmıştır.
4. Bilimsellik
Miligram’ın yapmış olduğu araştırma [5] başta olmak
üzere konu ile ilgili yapılan araştırmaların çoğu bilimsel
olarak insanlar arasında sanılandan çok daha kısa sayıda
kişi ile iletişimin mümkün olduğunu ortaya koymuştur.
Ancak ayrımın altı derecesi olarak geçen ve altı adımda
mutlaka iki kişinin birbiri ile tanıdık olacağı tezini
desteklemekle birlikte tam olarak ispatlayan bir bilimsel
çalışma olmamıştır. Bu yüzden iddianın bilimsel açıdan bir
şehir efsanesi olarak kabul edildiğini söylemek hata olmaz.
2000’li yıllarda bilgisayar ağlarının gelişmesi ile birlikte
konuya duyulan ilgi artmış ve sosyal ağların kullanımının
artması ile konu daha da ilginç bir hal almıştır. 2000’li
yılların başında e-posta üzerinden yapılan çalışmalarla bilgi

Ayrımın altı derecesi, iki birey arasında altı adımda ilişki
kurulacağını iddia eden bir sosyal teoridir. Buna göre
örneğin arkadaşımın arkadaşı şeklinde ilişki kurulacaksa
arada 5 kişi veya daha az kişi kullanılarak iki kişi birbirine
bağlanabilir.
1. Erken Yaklaşımlar
Kavramın gelişmesinde önemli rol oynayan erken dönem
sosyal araştırmalardan aşağıdaki şekilde bahsedilebilir:
Küçülen Dünya (Shrinking World): Bu yaklaşım birinci
dünya savaşının ardından 1929 yılında Macar yazar
Karinty tarafından ortaya atılmıştır. Aslen basit hikayeler
yazan Karinty, bir yazısında “zincirler” veya “zincirbağlantılarından” bahsederek kişilerin birbirine bağlantısını
ifade etmiş ve sanılanın aksine, dünya nüfusu arttıkça
aslında insanlar arasındaki bağların daha da kısaldığını
ifade etmiştir [1]. Gelişen teknoloji ve iletişim olanakları
ile kişilerin çevreleri çok daha genişlemekte ve daha çok
kişiye ulaşabilmektedir. Bu anlamda dünyanın büyüdüğü
ancak aynı zamanda da küçüldüğünden bahsetmek
mümkündür. Karinthy hikayesinin birinde bir karakterinin
ağzından aşağıdaki şekilde bir oyunu anlatmaktadır[2]:
Bu tartışmadan oldukça ilginç bir oyun doğar. Birimiz
çıkıp birleşen dünyanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu
bir deneyle ispatlayabilir. Dünya nüfusu olan 1.5 milyar
kişiden herhangi bir yerde, herhangi bir kişiyi rasgele seçip
5 kişiden fazlasına ihtiyaç duyulmadan herhangi başka
birisi ile tanıdık çıkabilir.
Yukarıdaki bu yaklaşım sosyal ağlar için temel teşkil
ederek daha sonraları Christakis ve Fowler’ın “etkinin 3
derecesi” (three degrees of influence) olarak bilinen
çalışmalarını tetiklediği söylenebilir[3].
2. Küçük Dünya Deneyi (Small World Experiment)
Amerika ölçeğinde bir ülke için herkesin diğer herkese en
fazla iki arkadaş aracılığı ile ulaşabileceğini ve aslında
çoğu zaman bu iletişimin aradaki tek kişi ile
gerçekleşebileceğini iddia eden yaklaşımdır. 1961 yılında
ortaya atılmış ve 1973 yılında, o dönemki kısıtlı işlem
kapasitesi olan bilgisayarlarla Monte Carlo yöntemi ile
simule edilmiştir [4].
Ayrıca 1969 yılında Miligram tarafından da bu durum bir
deneyle ispatlanmıştır. Basitçe Kansas ve Boston
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2014) Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of
Separation), v. 2, is. 1, pp. 6 - 8
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yönlendirme grupları (information routing groups)
oluşturma fikri doğmuştur. Buna göre bir kişinin ilgi
duyduğu alandaki diğer kişilere herhangi bir mesajı
yönlendirmesi ile ilgi duyulan konuya özel olarak bir
gruplaşma ve hatta bu grup üzerinde de bilginin aktığı bir
yönden bahsetmek mümkün olabilir.
5. Sosyal ağlarda kullanım
Bakhshandeh tarafından yapılan bir çalışmada sosyal ağlar
hedef alınmış ve herhangi bir sosyal ağda (örneğin twitter)
ayrımın derecesi (degree of seperation) bağlı olarak arama
algoritmaları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma seçilen
iki rasgele twitter kullanıcısının 67 talepte bulunması
durumunda arasındaki ayrım derecesinin 3.43 olduğunu
göstermiştir. Aynı araştırmada talep sayısı 13.3’e düşünce
ayrım derecesinin sadece 3.8’e çıktığı gözlemlenmiştir
[6][7].
Sosyal ağların çoğu ayrım derecelerine ve sosyal ağdaki
şekil teorilerine (graph theory) özel önem vermektedir.
Bununla birlikte sosyal ağlar üzerinde açık olarak çeşitli
çalışmalar da yapılmaktadır. Örneğin “Six Degrees” isimli
bir facebook grubu bu konuyu araştırmak için kurulmuş ve
5.8 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Çalıştırılan bir uygulama
ile bu grubun üyelerinin arasındaki arkadaşlık derecesinin
5.73 olduğu ve en uzun ilişkinin ise 12 olduğu
görülmüştür. 2009 yılında facebook uygulamalara getirdiği
bir kısıtlama ile kullanıcı bilgilerinin saklanmasını
kısıtladığı için uygulamaya da son verildi.
Ardından konuya Facebook geliştirme ekibi tarafından da
ilgi duyulması ile 2011’in Kasım ayında bir araştırma
yapıldı ve o zamanlar için Facebook’ta kayıtlı olan 721
milyon kullanıcı ve 69 milyar arkadaşlık ilişkisi üzerinde
bir uygulama çalıştırılarak ilişki uzaklığı 4.74 olarak
ölçüldü. Bu ölçüm daha sonra istatistiksel veriler ile de
kontrol edilerek doğrulandı ve yayınlandı. Ayrıca
Facebook bu çalışma kapsamında kullanıcılarının
%99.91’inin büyük bir kullanıcı grubunu oluşturacak
şekilde arkadaş ağına bağlı olduğuydu [8][9][10].
5.1. Linked-in
Fikir olarak bağlantı sayıları üzerine kurulu bir sosyal ağ
yapısı sergilemektedir ve güncel olarak arkadaşlık
seviyesinin kullanıcıların gündemine girmesine sebep
olmuştur. Sitedeki çalışması içerisinde de kişilerin birbiri
ile ilişki derecesini 1., 2. ve 3. derece olanları ve
derecelerini göstermektedir [11].
5.2. Twitter
Twitter üzerinden de ağların takip edilmesi mümkündür.
5.2 milyarlık ilişkinin üzerinde yapılan bir araştırmada
arkadaşlık mesafesi ortalama 4.67 olarak bulunmuştur [12].
5.3. Matematiksel Dünya
Katkı yakınlığı ismi verilen bir yaklaşımdan da bahsetmek
mümkündür. Bu yaklaşımda katkı düzeyi Paul Erdos isimli
matematikçiye
yakınlığa
göre
kişiler

numaralandırılmaktadır. Amerikan Matematik Topluluğu
bu numaranın kontrol edilebileceği bir hizmeti de internet
üzerinden ücretsiz olarak sunmaktadır [13].
5.4. Psikoloji Dünyası
Bu yaklaşıma göre Milgram’ın yaklaşımı makale
yayınlayan akademisyenlerin birbiri ile aynı makalede
yazar olması esasına dayandırılmaktadır. Buna göre bir
makalede yazar olarak ismi geçen yazarların tamamı birbiri
ile arkadaş olarak kabul edilmiştir[14].
Kaynaklar
[1] Newman, Mark, Albert-László Barabási, and Duncan J.
Watts. 2006. The Structure and Dynamics of Networks.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
[2] Karinthy, Frigyes. Chain-Links. Translated from
Hungarian and annotated by Adam Makkai and Enikö
Jankó.
[3] Barabási, Albert-László. 2003. Linked: How Everything
is Connected to Everything Else and What It Means for
Business, Science, and Everyday Life. New York: Plume.
[4] Gurevich, M (1961) The Social Structure of
Acquaintanceship Networks, Cambridge, MA: MIT Press
[5] Stanley Milgram, "The Small World Problem",
Psychology Today, 1967, Vol. 2, 60–67
[6] Dodds, Muhamad, Watts (2003)."Small World Project,"
Science Magazine. pp.827-829, 8 August 2003
[7] Judith S. Kleinfeld, University of Alaska Fairbanks
(January–February 2002). "The Small World Problem".
Society (Springer), Social Science and Public Policy
[8] Barnett, Emma (22 November 2011). "Facebook cuts
six degrees of separation to four". Telegraph. Retrieved 7
May 2012.
[9] Backstrom, Lars; Boldi, Paolo; Rosa, Marco; Ugander,
Johan; Vigna, Sebastiano (2011-11-19). "Four Degrees of
Separation". ArXiv. Retrieved 23 November 2011.
[10] Ugander, Johan; Karrer, Brian; Backstrom, Lars;
Marlow, Cameron. "The Anatomy of the Facebook Social
Graph". ArXiv. Retrieved 23 November 2011.
[11] Jan, H.Kietzmann; Kristopher, Hermkens; Lan,
P.McCarthy; Bruno, S.Silvestre. "Social media? Get
serious! Understanding the functional building blocks of
social media". http://www.sciencedirect.com. Business
Horizons. Retrieved 3 December 2014.
[12] Reza Bakhshandeh, Mehdi Samadi, Zohreh Azimifar,
Jonathan Schaeffer, "Degrees of Separation in Social
Networks", Fourth Annual Symposium on Combinatorial
Search, 2011
[13] AMS,
http://www.ams.org/mathscinet/collaborationDistance.html
[14] Jesse S. Michel Six Degrees of Separation: An
Application to I-O Psychology ,
http://www.siop.org/tip/Oct07/Sheridan%20PDFs/452_029
to035.pdf
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Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi
(Self Evaluation Maintanance Theory)!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
olduğu bir kişi tarafından elde edilmesi durumunda kişi
başarıyı paylaşmaya daha eğilimli olacaktır.
Buna karşılık kişinin kendini tanımladığı alanda, yakın
arkadaşının başarısı, kişinin kendi değerlendirmesini
olumsuz yönde etkileyecek çünkü kişinin kendisi ile
arkadaşını karşılaştırmasına yol açan süreçte başarısızlık
olarak görülecektir.
Aynı örneğe dönerek bir kişinin bir oyunda yüksek puan
alması, aynı oyunda rekabet içerisinde olan ve oyun
konusunda iddia sahibi diğer yakın arkadaşlarının bu skoru
başarısızlık olarak görmelerine sebep olmaktadır.
Her iki ilişki türü olan yansıtma (reflection) ve
karşılaştırma (comparison) sürecinde de kişiler arasındaki
ilişki seviyesi ve başarının büyüklüğü önemli bir role
sahiptir.
Örneğin bireyin herhangi bir başarı elde etmemesi, kendini
değerlendirme sürecini tetiklememekte veya bireyden
oldukça uzak ilişkideki bir kişinin başarısı yine kişinin
kendini değerlendirme sürecine etki etmemektedir.
Bireyin kendini değerlendirme sürecindeki düşüşler, yani
bireyin kendini değersiz hissetmesi genelde 3 farklı sonuca
yol açmaktadır.
• İlişkideki yakınlığı azaltmak (örneğin başarılı olan
arkadaş ile daha az görüşmek)
• Kendini tanımladığı alanı değiştirmek (örneğin farklı
alanlarda hobi edinmek)
• Bireyin başarısını hedef almak (örneğin çok başarılı bir
arkadaşının atletik başarısını engellemek için
uğurlu ayakkabılarını saklamak, veya arkadaşının
başarısını şansa bağlamak gibi)
Bu üç noktada da dikkat edilecek husus, bireyler arasındaki
ilgi düzeyi arttıkça karşısındaki bireyin başarısının kendini
değerlendirme sürecine dahil edilme eğiliminin arttığıdır.
Örnek Deney
Yapılan bir deneyde, bir araştırma için gönüllüler çağrılmış
ve yanlarında en iyi arkadaşlarını getirmeleri istenmiştir.
Ardından 4 kişilik odalara ikili iki grup şeklinde bu
gönüllüler yerleştirilmiştir. Yani A kişisi ve en iyi arkadaşı
ile B kişisi ve en iyi arkadaşı aynı odaya yerleştirilmiştir.
Bu iki gruptan birisine yüksek ilgi düzeyi vermek için
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
bireylere önemli bir liderlik deneyi yapıldığı söylenmiş
Seker, S. E. (2015) Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi (Self (örneğin a kişisi ve arkadaşı olsun) diğer ikiliye ise sıradan
Evaluation Maintenance Theory) , v. 2, is. 1, pp. 8-10
ve önemsiz bir deney yapıldığı ifade edilerek düşük ilgi
düzeyi oluşturulmuştur (örneğin b kişisi ve arkadaşı olsun).

İki kişilik bir ilişkide, kişiler arasındaki tutarsızlıklar
üzerine kurulu teoridir. İlişkideki iki kişide karşısındaki ile
karşılaştırdığında kendisini psikolojik olarak iyi hissetmek
ister. Burada kişinin kendini değerlendirme süreci devreye
girer ve kişinin kendisi hakkında ne düşündüğü önemli bir
rol oynar (self evaluation). Bu kendini değerlendirme
süreci, sürekli bir süreçtir ve genelde kişini psikolojik
olarak yakın olduğu kişiler üzerinde kişisel gelişime bağlı
olarak alçalır veya yükselir. Ayrıca kişilerin yakın
arkadaşları tarafından, yabancılara göre daha fazla tehdit
edildiği de söylenebilir.
Devamlı kendini değerlendirme teorisi iki kabul üzerine
kuruludur:
• Kişi kendini değerlendirmeye devam edecek veya
arttıracaktır
• Kendini değerlendirme, diğer kişilerle olan ilişkilerle
yayılır
Kendini değerlendirme
Sürekli kendini değerlendirme teorisine göre, her birey
kendisini bir değerlendirme sürecine tabi tutar ve kişinin
değeri göreceli olduğu için, yani başkalarına göre bir değer
ifade ettiği için değerlendirme süreci başka kişilerle
karşılaştırılarak yapılır. Örneğin bir oyunda bireyin başarılı
bir skor alması, bireyin kendini değerlendirme sürecine artı
yönde etki edecektir. Bunun iki temel sebebi vardır,
birincisi bireyin topluluk içerisinde kendisini karşılaştırdığı
ve görece olarak daha üstün gördüğü bir durum
oluşmuştur. İkincisi oyundaki skor herkese duyurulmuş ve
bireyin üstünlüğü, bireyin yakın ilişkide bulunduğu kişilere
de etki etmiştir.
Aynı zamanda bireyin yakın ilişkide olduğu kişiler
üzerinde de yakınlık derecesine ve başarının büyüklüğüne
göre, başarı duygusunun paylaşılması söz konusudur. Buna
ayrıca yansıtma süreci (reflection process) ismi de verilir.
Kişinin başarıyı paylaşmasında önemli bir rol de (yansıtma
sürecindeki önemli bir rol) kişinin kendini tanımlamasına
(self-definition) bağlıdır. Örneğin bireyin kendini
tanımladığı alanın dışında bir başarının yakın ilişkide
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Ardından 4 kişilik odalara sorular yöneltilmiş ve
arkadaşının şifresini tahmin etmesi gibi birlikte çalışmayı
gerektirici oyunlar yöneltilmiştir (basitçe şifreyi sormak
dışında herhangi başka bir soru sorabilecekleri soru
oyunları olarak düşünülebilir).
Yüksek ilgi düzeyi olan gruplarda arkadaşlarının yardımı
çok az olurken ve hatta odadaki diğer kişiler yardımcı
olurken (örneğin sorunun a kişisine veya arkadaşına
sorulması durumunda b kişisi veya arkadaşının daha fazla
yardımcı olduğu gözlenirken) düşük ilgi düzeyindeki
arkadaşların birbirine yardımcı olma oranının çok daha
yüksek olduğu görülmüştür. Tesser ve Smith 13 deneyden
10’u gibi yüksek bir oranda davranışın bu şekilde olduğunu
ortaya koymuştur.

!

Şekil% % 14% Kendini% Değerlendirme% ve% Diğer% Kişilerin% Başarısı%
arasındaki%ilişki%

Yukarıdaki bilgiler ışığında bir kişinin kendini
değerlendirme sürecinde, kendisi ile ilgili görüşü, diğer
yakın ilişkideki kişilerin başarısı arttıkça azalmakta veya
azaldıkça artmaktadır (ters yönlü ilişki). Ve yine ilişkinin
yakınlığı azaldıkça ilgi düzeyi de azalmaktadır. Bu durum
yukarıdaki şekilde gösterilebilir.
Kaynaklar
[1] Feld, S. L. (1991). "Why Your Friends Have More
Friends Than You Do". American Journal of Sociology 96
(6): 1464–1477. doi:10.1086/229693. JSTOR 2781907.
[2] Fiske, S. T. (2004). Social Beings: A core motives
approach to social psychology. Hoboken, NJ: Wiley.
ISBN 0-471-14529-7.
[3] Tesser, A.; Schwarz, N., eds. (2001). Intraindividual
processes. Blackwell Handbook of Social Psychology.
Malden, MA: Blackwell. ISBN 0-631-21033-4.
[4] Zuckerman, Ezra W.; Jost, John T. (2001). "What
Makes You Think You're so Popular? Self-Evaluation
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Arkadaşlık Paradoksu (Friendship Paradox)
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
!
academic@sadievrenseker.com
İstatistiksel olarak bir kişinin arkadaşlarının ortalama
arkadaş sayısının o kişiden daha fazla olması durumudur.
Örneğin bir sosyal ağdaki x kişisinin arkadaş sayısı n ise, x
kişisinin n arkadaşının ortalama arkadaş sayıları n’den
büyüktür şeklinde tanımlanabilir.
Bu durumun sebebi basitçe bir kişinin sosyal ağdaki
arkadaşlarının aslında sosyal ağdaki arkadaş sayısı çok
olan kişilerden olması, sosyal ağda ortalamadan az arkadaşı
olan kişilerin ise bu kişinin arkadaşı olması ihtimalinin
zayıf olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Paradokssal kısmı ise çoğu kişini bu gerçeğin aksine,
arkadaşlarının arkadaş sayılarından daha fazla arkadaşı
olduğuna inanıyor olmasıdır [2].
Paradox ilk olarak Scott L. Fled tarafından 1991 yılında
American Journal of Sociology’de yayınlanan makalesinde
ele alınmıştır [1]. Günümüzde ise çoğu sosyal ağ ilişkisinin
ve metriklerinin çıkarılmasında kullanıldığı söylenebilir.
Matematiksel Açıklama
Kavramın isminde paradoks geçmesine ve çoğu kişinin
algısına göre bir paradoks olmasına karşılık vaka gerçekten
istatistiksel olarak ispatlanabilir.
Öncelkle Aritmetik ve Geometrik ortalamaların eşitsizliği
(literatürde AM-GM olarak arithmetic mean, geometric
mean kavramlarının kısaltması olarak da geçmektedir)
kavramının anlaşılması gerekmektedir.
Basitçe bir serideki değerlerin aritmetik ortalaması
(arithmetic mean) ve geometrik ortalaması (geometric
mean) birbirinden farklıdır. Bu ortalamaların formüllerini
hatırlayacak olursak, aritmetik ortalama aşağıdaki şekilde
yazılabilir:

Geometrik ortalama ise üstel olarak çalışmakta olup
aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Daha kolay anlaşılabilmesi için durumu iki sayı için
açıklayalım. Elimizde a ve b gibi iki tam sayı olsun. Bu
sayıların aritmetik ortalaması toplamlarının yarısıdır ve
geometrik ortalaması da çarpımlarının kareköküdür ve bu
iki değer birbirine eşit değildir şeklinde modellenebilir.

Kavramı biraz daha ilerletecek olursak aritmetik
ortalamanın geometrik ortalamadan her zaman daha yüksek
olduğunu da söyleyebiliriz. Yani yukarıdaki modelimizi
aşağıdaki eşitsizlik haline dönüştürmemiz doğru olacaktır:

Yukarıdaki büyük eşittir ifadesinin tek eşitlik durumu x=y
için gerçek olmaktadır. Diğer bütün durumlarda büyüktür
olarak düşünmek gerekir.
Sosyal Yapıya Uyarlanması
Öncelikle yukarıdaki eşitsizlik durumlarının bir sosyal ağa
nasıl uygulanabileceğini anlatmaya çalışalım. Herhangi bir
sosyal ağı, aslında yönsüz bir şekil (graph) olarak görmek
mümkündür çünkü ağda bulunan her arkadaşlık aslında
ağdaki her düğüm (kişi) arasındaki bir kenara (edge)
karşılık gelmektedir ve A ile B arkadaş ise aynı zamanda B
ile A da arkadaştır denilebilir. Bu durumda elimizde klasik
olarak G = (V,E) şeklinde gösterilebilecek bir şekil (graph)
bulunmaktadır.
Paradoksumuza geri dönecek olursak ortalama arkadaş
sayısı aslında bu şekil üzerindeki her düğümün ortalama
kenar sayısı olarak düşünülebilir. Graf teorisinde bir
düğümün kenar sayısı o düğümün derecesi ( d(v) ) olarak
ifade edilebilir. Bu durumda ortalama arkadaş sayısı
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

işte aritmetik ve geometrik ortalamaların eşitsizliği aslında
bu iki değerin birbirine eşit olmadığını söylemektedir yani
aşağıdaki durum bir eşitsizliktir:

Yukarıdaki denklemde n, düğüm sayısı ve d(v) herhangi
bir düğümün derecesi olarak kullanılmıştır. Arkadaşlık
ilişkisi, ikili bir ilişki olduğu için düğüm dereceleri kenar
Seker, S. E. (2015) Arkadaşlık Paradoksu (Friendship Paradox), sayısının iki misli olacaktır. Yani aslında her düğümün bir
YBS Ansiklopedi, v. 4, is. 1, pp. 10 - 12
komşusu için bu düğüm de başka bir düğümün komşusu
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
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olacaktır. Bu durumda yukarıdaki denklem aşağıdaki
şekilde yeniden yazılabilir:

Yani kenar sayısının iki mislinin düğüm sayısına oranı
olarak düşünülebilir.
Herhangi bir arkadaşın bir arkadaşının arkadaşları ise
aslında ikili ilişkinin (arkadaşlık ilişkisi olan her bir kenar)
üzerinden seçilmiş olan kenarların derecesi kadardır. Bu
durum istatistiksel olarak iki olasılığın çarpılmasını
gerektirir ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

MART!2015!

olduğunu (ki bu durumda da bütün ağdaki kişilerin arkadaş
sayısının birbirine eşit olduğunu) söyleyebiliriz.
Kaynaklar
[1] Feld, Scott L. (1991), "Why your friends have more
friends than you do", American Journal of Sociology 96
(6): 1464–1477, doi:10.1086/229693, JSTOR 2781907.
[2] Zuckerman, Ezra W.; Jost, John T. (2001), "What
makes you think you’re so popular? Self evaluation
maintenance and the subjective side of the "friendship
paradox"", Social Psychology Quarterly 64 (3): 207–223,
doi:10.2307/3090112.

Yani herhangi bir arkadaşlık ilişkisinde (mesela a ile b
arasında olsun) a’nın arkadaşı olan b’nin d(b) kadar
arkadaşı olduğunu biliyoruz. Ayrıca tanım itibariyle bu
d(b) değerinin içerisinde a ile b arkadaşlığının da olduğunu
biliyoruz. Ve yine tanım itibariyle b’nin d(b) kadar
arkadaşı olduğunun d(b) kadar arkadaşının değerleri
içerisinde olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla d(b)’nin
karesini alıyoruz. Bunu daha iyi anlayabilmek için a,b
ilişkisinin aslında 1, d(b), d(b)2, ... şeklinde giden bir etkisi
olduğu da düşünülebilir. Bu denklem ayrıca aşağıdaki
şekilde de yazılabilir:

Yani basitçe standart sapmanın karesinin ortalamaya
bölümü ile elde edilen sapma miktarının ortalamaya
eklenmesidir. Buradaki ortalama ve standart sapmanın
karesinin (çift fonksiyon olmasından dolayı da ) pozitif
değerler olacağı bilinmektedir (eksi sayıda komşu
olamayacağına göre ortalama değer her zaman pozitif
olacaktır)
Denklemin paydası ise ortalama değer olarak her kenar için
iki düğüm olacağı gerçeğinden yola çıkarak kenar sayısının
iki mislini hesaplayarak bulunmaktadır.
Şimdi iddiamızı yeniden yazacak olursak aşağıdaki
eşitsizlik olarak düşünülebilir:

Kısaca yukarıdaki bütün sembollerin pozitif değerler ile
ifade edildiğini kabul edersek eşitsizliğin doğru olduğu ve
ancak standart sapmanın sıfır olduğu durumda eşitlik
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Saldırgan Yazılım Geliştirme
(Scrum Software Development)!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Çevik yazılım geliştirme (agile software development)
yöntemlerinden birisi olan saldırgan yazılım geliştirme
(scrum software development) yönteminin en önemli
özelliği, yazılım geliştirme sürecinde sürekli tekrarlanır
(iterative) yapıda ve arttırımlı (incremental) özellikte
çözüm üretmesidir. Çevik yazılım geliştirme yöntemindeki
bütün yaklaşım özelliklerini benimsemiştir. Örneğin
ihtiyaçların bir yayık gibi sallandığı (requirements churn)
değişkenlik ortamında, tamamen değişken özelliklerde ekip
yönetimi ve ürün geliştirme stratejilerinin kullanıldığı bir
yöntemdir. Saldırgan yönteme (scrum method) göre bir
yazılım problemi tam olarak anlaşılamaz ve tanımlanamaz,
bu uğurda enerji harcamak yerine deneyimci (empirical)
şekilde ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verilmesi daha
doğrudur.
Tarihsel Süreç
Bilgi yönetimi (knowledge management) konusundaki
çalışmaları ile de tanınan Ikujiro Nonaka ve Hirotaka
Takeuchi [1] 1986 yılındaki “Yeni Yeni Ürün Geliştirme
Oyunu” [2] başlıklı yazılarında geleneksel ve ardışık
yaklaşıma karşı çıkmışlardır. Bu yazılarında önemli bir
yaklaşım farkı aşağıdaki şekilde tercüme edilebilir:
“örgütsel bilgi üretimi, özellikle yeniliğin sürekli, artan ve
spiral olarak getirilmesi ile iyi olmaktadır” [3] . O yıllarda
henüz yazılım endüstrisinin bugünkü kadar gelişmiş
olduğundan bahsedilemez bu yüzden yazarlar daha çok
fotokopi makineleri, otomobil ve yazıcı endüstrileri
üzerinden örnekler vermişler [4] ve bir çok amaçlı takımın
birbiri ile kesişen aşamalardaki proje süreçleri üzerinde
takım çalışması ile bütün süreci çözmelerinden
bahsetmişlerdir. Bu yaklaşımı da bütüncül (holistic) ve
saldırgan bir oyun ismi olan ragbi (rugby) isimleri ile
nitelemişlerdir. Rugby oyunu ayrıca “scrum” teriminin
çıkışı için de önemlidir çünkü oyun içerisinde oyuncuların
kafalarını aşağı eğerek top hakimiyeti elde etmeye
çalıştıkları ve oyuncuların yakın durdukları bir dizilime de
scrum ismi verilmektedir [5].
Saldırgan yazılım geliştirmenin Scrum (saldırgan) kelimesi
ile tek başına anılması ilk defa 1990’lı yıllarda olmuştur ve
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2015) Saldırgan Yazılım Geliştirme (Scrum
Software Development), YBS Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 12-15

Easel Şirketindeki gelişmiş geliştirme yöntemleri için
kullanılmıştır[6]. Schwaber ve Sutherland, 1995 yılında bu
yaklaşımı bir makale haline getirerek Austin Texastaki
OOPSLA çalıştayında sunmuşlardır [7].
2001 yılında ise yine Schwaber tarafından yazılan ve
başlığı “Scrum ile Çevik Yazılım Geliştirme” olarak
Türkçeye çevrilebilecek kitapta [8] da Scrum’dan
bahsedilmektedir ancak bu dönemde scrum kelimesinin
anlamında da değişim olmuş ve ilk başlardaki anlamı
yerine çoğu işletme tarafından artık farklı kelimelerin baş
harflerinden oluşan SCRUM kısaltmasına dönüşmüştür.
Daha sonraları Schwaber tarafından Scrum Organizasyonu
kurulmuş ve Scrum Master Sertifikaları bu kurum
tarafından verilmeye başlanmıştır. 2009 yılında ise bu
organizasyondan ayrılan Ken tarafından Scrum.org sitesi
açılarak Scrum yaklaşımı farklı bir yoldan da devam
etmektedir [9].
Roller
Saldırgan geliştirmedeki rolleri anlatmaya geçmeden önce,
kavramların üzerine oturtulduğu bir fabl’dan bahsetmekte
yarar var. Fabl bir domuz ve tavuk arasında geçmektedir ve
İngilizce literatürde “pig and chicken fable” olarak
bulunabilir. Buna göre bir tabakta yemek ikram etmek
isteyen domuzun tek alternatifi kendi etini tabağa
koymaktır, buna karşılık tavuk için yumurta ikram etme
imkanı vardır. Bu iki yaklaşım arasındaki far, birisinin
kendisini ikrama adaması iken diğerinin sadece bu sürece
katkı sağlamasıdır.
Bu fabl örneği yazılım geliştirme süreci için sıklıkla
kullanılmaktadır. Yani yazılım geliştirme sürecinde
kendisini sürece adayan ve kendi varlığını bu sürecin bir
parçası haline getiren kişilerin yanında, sadece sürece katkı
veren ve bu katkının karşılığında, aslında çok da bedel
ödemeyen rollerden bahsedilebilir.
Temel olarak saldırgan modelde 3 rol vardır :
• Ürünün sahibi: genelde müşteridir ve çoğu zaman
yazılımın
paydaşları
olarak
düşünülebilir.
Müşterinin sesi (voice of customer) olarak da ifade
edilebilir.
• Geliştirme Takımı: Yazılımı geliştirecek takımdır.
Takım ruhu ile çalışması, 3-9 kişi arasında ve çok
fonksiyonlu bireylerden oluşması, her dönemde
(sprint) dönem sonu teslimlerini (PSI: potentially
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shippable sprints) yapması beklenir.
• Scrum Master (Saldırı Yöneticisi, Saldırı Ustası):
Sürecin yönetilmesinden sorumludur ancak klasik
bir
yönetici
veya
takım
lideri
olarak
düşünülmemelidir. Daha çok saldırı takımının
çalışmasını engelleyici bütün unsurların çözülmesi
ve takımın daha başarılı şekilde sonuca
ulaşmasından sorumludur. Scrum sürecinin sağlıklı
ilerlemesinden sorumludur ve scrum yönteminin
başarısı
için
yöntemin
şartlarının
doğru
uygulanması için takımı ve paydaşları zorlamakla
yükümlüdür.
Scrum yöntemindeki yöneticilik rolü daha çok liderlik
çeşitlerinden “Hizmetkar Lider” (servant leader) çeşidine
benzetilebilir. Yani takımın başarısı için takıma hizmet
eden lider rolüdür.
Scrum yönteminde ayrıca ürün sahibinin de sorumlulukları
bulunmaktadır. Temel olarak yazılımın paydaşları
(kullanıcılar, kullanıcıların hizmet verdiği müşteriler,
teknik destek ekibi, tedarikçiler vs.) ile yazılım ekibi
arasında köprü görevi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
• üretilen çözümleri paydaşlara sunmak ve açıklamakla
sorumludurlar
• Yeni sürümlerin duyurusunu yaparlar
• Takımın iletişiminden sorumludurlar
• Proje aşamalarının organizasyonundan sorumludurlar
• Paydaşların
gelişim
sürecindeki
eğitiminden
sorumludurlar
• Öncelikler, kapsam, bütçe ve zamanlama konularını
tartışan makamdır
Scrum Olayları
Saldırgan yazılım geliştirme (scrum software development)
yönteminde süreç boyunca olaylar ve bu olayların
sıralaması önemli bir rol teşkil eder. Bu olayların isimleri
aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
• Çıkışlar (Sprint, iteration): Saldırgan yazılım geliştirme
yönteminde koşulardaki hızlı çıkışlara (sprint)
benzer şekilde çıkışlar bulunmaktadır. Aslında bu
çıkışlar farklı aşamalardaki teslimleri temsil
etmektedir. Her çıkış belirli bir zaman kutusuna
konulmuştur ve saldırgan yazılım geliştirme
yönteminin temel yapı taşı olarak kabul edilebilir.
Her çıkış, daha önceden tanımlanmış bir hedefe
ulaşmak için yapılır ve çıkış sonunda hedefe
ulaşılıp ulaşılmadığı kontrole tabi tutulur. Başarılı
her çıkışın teslim edilebilir bir ürün veya eklenti
olarak yazılımın paydaşları tarafından kullanılacak
halde teslim edilmesi, gerekli eğitim ve son
kullanıcı dokümanlarını içermesi beklenir.
• Toplantılar: Saldırgan yazılım geliştirme yönteminde
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toplantılar 3 grupta toplanabilir:
Çıkış Planlama Toplantıları (Sprint Planning
Meeting): her çıkış öncesinde çıkış ile
ilgili planlama yapılır. Periyotları çıkış
süreleri ile aynıdır. Örneğin ortalama ayda
bir çıkış yapılan bir geliştirme modelinde
aylık toplantılar yapılır. Her toplantıda bir
kaynak planlaması da yapılır. Kaynak
planlaması genel olarak zaman ve ekip
ayrımı gibi detayları içerir.
Günlük Saldırgan Toplantılar (Daily Scrum
Meetings): Her gün gerçekleştirilen
toplantılarda, her takım üyesi günlük
olarak gelişmeleri içeren bir rapor sunar.
Takım üyelerinden eksikler olsa bile daha
önceden belirlenen zamanda mutlaka
toplantı başlar. Toplantı sürekli aynı
mekanda yapılır. Genelde herkesin
katılımına ve konuşmasına açıktır ancak
genelde çekirdek rollerdeki kişilerin
konuşması beklenir. Toplantılar zaman
sınırına sahiptir ve genelde 15 dakikalık
bir süreçtir. Toplantının cevap aradığı 3
temel soru vardır ve bunlar “dün hedef için
neler yapıldı?”, “bugün hedef için neler
yapılacak?”, “hedefe ulaşmayı engelleyici
herhangi bir gelişme var mı?”
Sonuç toplantıları (Sprint Review, Sprint
Retrospective): Çıkış sürecinin sonunda
değerlendirme toplantısıdır. Geriye yönelik
olarak (retrospective) çıkış (sprint)
süresince yapılan işler değerlendirilir ve
her takım üyesinin iki soruya cevap
bulması istenir. Bunlar “iyi giden işler
nelerdir?”, “iyileştirilmesi gereken işler
nelerdir?” sorularıdır. Oturun yine Saldırı
Ustası (Scrum Master) tarafından yönetilir
ve genelde 3 saat gibi bir zaman limiti
bulunur.
Alternatifler (Extensions): Saldırgan yazılım geliştirme
yaklaşımında
alternatif
yöntemlerden
de
bahsetmek mümkündür. Bu yöntemler genelde
yaşanan tecrübelere göre yöntemin farklı alt
uygulamaları
olarak
görülebilir.
Başlıca
alternatifler aşağıda sıralanmıştır.
Kayıtların
Tımar
edilmesi
(Backlog
Refinmement, Grooming): Bu alternatif
yaklaşımda çıkışlarda kullanılacak içerik
tanımlarının (backlog) üzerinden geçilerek
bu içerikler tanımlarının anlaşılabilir,
ulaşılabilir olması sağlanır. Genelde bu
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amaca yönelik olarak içeri tanımlarının
daha alt parçalara bölünmesi, müşteri ile
yeniden görüşülerek hedeflerin açık hale
getirilmesi
veya
teknik
detayların
araştırılarak açıklanması gibi işlemler
yapılabilir.
◦
Saldırıların saldırısı (scrum of scrums): Birden
fazla ekibin aynı proje üzerinde çalışması
gibi durumlarda ihtiyaç duyulan bir
alternatiftir. Genelde yazılımın farklı
parçalarının uyum (integration) sürecinde
devreye alınır ve farklı ekiplerin birbirine
göre tutum alması sağlanır. Genelde
takımların birbiri ile aynı protokol
üzerinde çalışıyor olması iletişim ve uyum
sorunlarını çözmek için yeterli olmaktadır
ancak kaynak yönetimi ve projenin
metrikleri açısından senkronize çalışmaları
da büyük önem taşır, bu yüzden proje
ekiplerinin
birbirinin
zamanlamasına
uygun hale getirilmesi için takımlar arası
toplantılar düzenlenerek geri kalan takımın
belirlenmesi, geri kalma sebeplerinin
belirlenmesi
ve
çözüm
yollarının
geliştirilmesi gibi konular üzerinde
durulur.
Yapı Taşları
Saldırgan yazılım geliştirme yönteminde yapı taşı olarak
kullanılan bazı kavramlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir
[10]:
İş Sonu Çizelgeleri (Burn-down Charts): Zamana göre
kalan işin durumunu gösteren çizelgedir. İş sonu çizelgeleri
zorunluluk olmamakla birlikte sürecin şeffaflığını
göstermek için kullanılabilirler.
İş Başı Çizelgeleri (Burn-up Chart): Zamana göre
ölçümlerdeki artışı göstermek için kullanılan çizelgelerdir.
İş sonu çizelgelerine benzer şekilde zorunlu olmamakla
birlikte şeffaflık amacıyla kullanılabilir.
Günlük Saldırı (Daily Scrum): Günlük 15 dakikalık
saldırı toplantılarıdır. Çıkışlar (Sprint) öncesinde geliştirme
takımları
ile
yapılan
planlamaları
tutmaktadır.
Güncellemeler saldırı kayıtlarında (Scrum Backlogs)
tutulmaktadır.
Yapılan Tanımı (Definition of Done): Geliştirme takımı
tarafından yönetilen ve projenin paydaşları tarafından aynı
şeylerin anlaşılmasını sağlamak için kullanılan ortak bir
sözlüktür.
Geliştirme Takımı (Development Team): Projenin
geliştirilmesi, teslimler ve arttırımlardan sorumlu, bunları
yöneten ve organize eden takımdır.
Ortaya Çıkarma (Emergence): Bir vakanın bir bilgiyi
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ortaya çıkarması sürecidir. Yaşanan bir deneyim
sonucunda bilgi elde edilmesidir. Farklı bir bakış açısında
göre bilginin bir olay sonunda fark edilmesi olarak da
görülebilir.
Emprisyonizm (Empricism): Deneyselciliktir ve bir
kararın gözlem, tecrübe ve deneylere dayandırılmasıdır. 3
temel sütun üzerine inşa edilir ve bunlar şeffaflık
(transparency), kontrol (inspection) ve uyarlamadır
(adaptation).
Mühendislik standartları: Yazılımın kullanılabilir
arttırımları için geliştirme takımı tarafından uygulanan her
türlü teknoloji standardını ifade eder.
Tahmin (Forecast): Çıkışlarda (sprint) kullanılmak üzere
ürün kayıtlarından (product backlog) geliştirme takımının
çıkardığı fonksiyonel beklentileri ifade eder.
Artırım (increment): Daha önceden üretilmiş yazılıma
eklentiyi ifade eder. Anlık olarak ürünün tamamı, o ana
kadar yapılan artırımları ifade eder.
Ürün kaydı (Product Backlog): Bir yazılımın üretilmesi,
sürdürülebilmesi ve bakımı için gerekli işlerin tutulduğu
kayıttır. Ürün sahibi tarafından yönetilir.
Ürün kaydı arıtma (Product Backlog Refinement):
Ürün kaydı üzerindeki çıkış konusu olacak parçanın ürün
sahibi ve geliştirme ekibinin ortak kararıyla seçilmesi
işlemidir.
Ürün Sahibi (Product Owner): Bir ürünün değerini
azami seviyeye çıkarmak ve özellikle ürünün yönetimi ve
iş süreçleri ve fonksiyonel beklentilerin geliştirme ekibine
doğru aktarılmasından sorumludur.
Hazır durumu (Ready) : Çıkış planına geçirilen ve ürün
kaydında bulunan tanımların ürün sahibi ve geliştirme
takımı tarafından ortaklaşa olarak hazır olduğunun
anlaşılması durumudur.
Hız (Velocity) : Genelde saldırgan yazılım geliştirme
sürecinin gerekli adımlarından birisi olmamakla birlikte
çoğu süreçte kullanılmaktadır ve ürün kayıtlarından
(Product Backlog) artırımlarla birer çıkışa dönüşme ve
geliştirme takımı tarafından ele alınması ve saldırı ekibi
tarafından takip edilmesi şekilden tanımlanabilecek sürecin
tekrar hızını (frekansını) belirtmektedir.
Paydaş (Stakeholder): Basitçe saldırgan yazılım
geliştirme sürecinden etkilenen herkesi ifade etmektedir
ancak geliştirme ekibi (development team), ürün sahibi
(product owner), saldırı ustası (scrum master) gibi bazı kişi
ve gruplara özel olarak isim verildiği için bu grupların
dışında kalan kişiler için kullanılmaktadır. Çoğu zaman da
yazılımı kullanacak veya yazılımın etkisini hissedecek
müşteri veya şirket çalışanlarını ifade eder.
Çıkış değerlendirmesi (Sprint review): Çıkışların
değerlendirilmesi için (örneğin aylık olarak) zaman
kısıtlaması bulunan (örneğin 4 saatlik) toplantıların ismidir.
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Çıkışta yapılan üründeki değişimlerin genel resme etkisinin
incelendiği ve ürün kayıtlarının güncellendiği toplantılar
olarak düşünülebilir.
Çıkışa geri bakışlar (Sprint retrospective): Genelde 3
saat ile sınırlı tutulan ve çıkışların sonunda yapılan
toplantılardır. Bir çıkış sürecinin değerlendirmesi yapılır ve
gelecek çıkıştaki geliştirmeler planlanır.
Çıkış Planlama (Sprint Planning): Bir çıkışın
başlamasından önceki planlama aşamasıdır ve genelde 1
gün ile sınırlıdır. Saldırı takımı (scrum team) tarafından
ürün geçmişi (product backlog) üzerinde yapılan bir
çalışma ile bir sonraki çıkışta (sprint) yapılması planlanan
değişikliklerin üzerinden geçilir.
Çıkış Hedefi (Sprint Goal): Çıkışın hedefini anlatan kısa
bir tanımdır. Genelde iş sürecindeki bir probleme atıfta
bulunur. Çıkış hedefine ulaşmak için genelde çıkışın
fonksiyonelliğinin ayarlanması gerekebilir.
Çıkış Kaydı (Sprint backlog): Çıkış hedefine ulaşmak
için yapılan geliştirme çalışmalarının genel görüntüsünü
sunar. Hedefe ulaşmak için gerekli olan fonksiyonellik,
tahminler, ve işlerin listesi gibi içerikleri bulundurur.
Geliştirme takımı tarafından yönetilir.
Çıkış (Sprint): Genelde 30 günlük geliştirme sürecidir.
Çıkışlar genelde ardışık olarak ve aralarında boşluk
bırakmadan yapılır. Bir çıkış, daha sonraki çıkışlara
tecrübe ve iş başlıklarını da aktarmaktadır.
Kendini Yönetme (Self Organization): Takımların
otonom olarak kendilerini yönetmesi anlamına gelir.
Buradaki kendini yönetme tam özgürlük anlamından çok,
takımların verilen hedefe ulaşmak için gerekli tercihleri
kendilerinin yaptığı ve sınırları olan bir özgürlüktür.
Takım, takım dışındakiler tarafından yönlendirilmek
yerine, kendi kararlarını kendisi vererek işi tamamlamak
için gereken adımları kendisi seçer.
Saldırgan Geliştirme Değerleri (Scrum Values):
Saldırgan yazılım geliştirme yaklaşımının temel değerlerini
içerir. Bunlar genel olarak adanmışlık, odaklanma, açıklık
ve cesaret şeklinde sayılabilir.
Saldırı Takımı (Scrum Team): Kendini yöneten bir
takımdır ve Ürün sahibi (product owner), geliştirme takımı
(Development team) ve saldırı ustası (scrum master)'dan
oluşmaktadır.
Saldırı Tahtası (Scrum Board): Genelde çıkış kayıtlarını
tutmak için saldırı takımı tarafından kullanılan tahtadır.
Saldırgan yazılım geliştirme sürecinde zorunlu değillerdir
ancak sürecin açıklığın sağlamak için Kan-ban [11] benzeri
bir şekilde herkesin görebileceği bir ortamda bilginin
tutulması anlamına gelmektedir.
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Management), YBSAnsiklopedi, v.1, is.2, pp. 8 - 14
[2] "New Product Development Game". Harvard Business
Review 86116:137–146, 1986. January 1, 1986. Retrieved
March 12, 2013.
[3] The Knowledge Creating Company. Oxford University
Press. 1995. p. 3. ISBN 9780199762330. Retrieved March
12, 2013.
[4] Takeuchi, Hirotaka; Nonaka, Ikujiro (January–February
1986). "The New Product Development Game" (PDF).
Harvard Business Review. Retrieved June 9, 2010.
[5] Scrum, scrimmage teriminin kıslaltması olarak, Oxford
English Dictionary Online.
[6] Sutherland, Jeff (October 2004). "Agile Development:
Lessons learned from the first Scrum" (PDF). Tarama 23
Ocak 2014.
[7] Sutherland, Jeffrey Victor; Schwaber, Ken (1995).
Business object design and implementation: OOPSLA '95
workshop proceedings. The University of Michigan.
p. 118. ISBN 3-540-76096-2.
[8] Schwaber, Ken; Beedle, Mike (2002). Agile software
development with Scrum. Prentice Hall. ISBN 0-13067634-9.
[9] Schwaber, Ken (February 1, 2004). Agile Project
Management with Scrum. Microsoft Press. ISBN 978-07356-1993-7.
[10] Scrum.org, tarama 25 Ocak 2015
[11]!Seker,!S.!E.!(2014)!KANBAN,!YBS!Ansiklopedi,!v.!1,!
is.!3,!pp.!21M25
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Çevik Yazılım Geliştirme
(Agile Software Development)!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Çevik yazılım çok daha önceleri literatürde olmasına
karşılık esas yükselişini 2001 yılındaki 17 yazılımcının
yayınladığı manifesto ile yapmıştır. Bu manifesto aşağıdaki
şekilde tercüme edilebilir [1]:
• Bireyler ve ilişkiler , süreçler ve araçlardan önemlidir
• Çalışan bir yazılım, detaylı bir dokümandan önemlidir
• Müşteri katkısı, kontrat görüşmelerinden önemlidir
• Değişime cevap verebilmek, bir plana bağlı kalmaktan
önemlidir
Yukarıdaki 4 maddeyi aşağıdaki şekilde yorumlamak
mümkündür [2]:
• Çevik geliştirmede kendi kendine yönetme yeteneği olan
organizasyonların ve motivasyonların daha önemli
olduğundan bahsedilebilir. Bu tip organizasyonel
yönetim stratejileri, eş konumlama ve çift
programlama gibi kavramları doğurmuştur.
• Çoğu zaman, çalışan bir yazılım, müşteriler için de daha
önemlidir.
Müşterilere
hatanın
nereden
kaynaklandığını, çok iyi hazırlanmış dokümanları
veya müşteri ile olan toplantıları mükemmel
şekilde yönetmek ve sonunda çalışmayan bir
yazılım sunmaktansa çalışan bir yazılım her zaman
için daha iyi karşılanacaktır.
• Müşterilerin projelere dahil olması ise her zaman için en
önemli şartlardan birisi olarak görülmüştür. Çoğu
zaman müşterilerin ihtiyaçları belirlemede veya ne
istediklerini bile bilmede problemleri olmaktadır.
Dolayısıyla sürekli olarak müşterilerin ve
paydaşların sürece dahil olduğu bir model daha
tercih edilebilirdir.
• Değişime cevap verebilmek ise çevik geliştirmenin
sürekli ve hızlı cevap vermeye odaklanması olarak
yorumlanabilir.
Çevik Prensipleri
Manifestonun ilanından sonra çevik yazılım geliştirme
yöntemi ilerleme göstermiş ve yeni özellikler kazanmıştır.
Bu gelişmiş prensipler güncel olarak 12 temel üzerine
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2015) Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software
Development) YBS Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 16 - 18

kuruludur ve bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir [3]:
• Müşteri memnuniyeti için kullanışlı bir yazılımın hızlıca
geliştirilmesi
• Değişiklik isteklerine açık olma (geç geliştirme
aşamasında olunsa bile)
• Çalışan bir yazılımın sürekli olarak teslim edilmesi
(aylar süresinde teslimlerden se haftalar süresinde
teslimlerin hedeflenmesi)
• İş süreçlerindeki kişiler ile geliştirme sürecindeki kişiler
arasında günlük bazda yakın ilişkinin kurulması
• Projelerin güvenilir ve motive olmuş kişiler tarafından
geliştirilmesi
• Yüz yüze görüşmelerin tercih edilmesi
• Sürecin ölçülmesinde çalışan bir yazılımın ana unsur
olarak kabul edilmesi
• Sürdürülebilir geliştirmenin sürekli sürece destek
vermesi
• Sürekli olarak teknik iyileştirmeye ve iyi tasarıma
odaklanma avantajı
• Basitlik
• Değişen durumlara sürekli uyum sağlama avantajı
• Projenin yanında geliştirme ekibinin de sürekli uyum
sağlayan yapıda olması
Tarihsel Gelişimi
Tarihsel süreçte, çevik yazılım yaklaşımını, arttırımlı
yazılım yaklaşımı (incremental software development)
olarak ele alabiliriz. Bu yaklaşımda, bir yazılımın çalışması
için gereken asgari özellikler tesis edildikten sonra, istenen
her özellik zaman içerisinde bir arttırım (ilave) olarak ele
alınır ve yazılıma eklenir. M. Weinberg 2003 yılında
yayınlanan bir çalışmasında, bu konudaki ilk uygulamaları
araştırmış ve 1957 yılında benzer uygulamalar olduğunu
görmüştür [4]. E. A. Edmonds, Los Angeles, IBM’deki
çalışma
yaklaşımlarını
arttırımlı
yazılım
olarak
tanımlamaktadır. Kendisi de daha sonraları 1974 yılında
uyumlu sistemler için yazılım geliştirme (A Process for the
Development of Software for Nontechnical Users as an
Adaptive System) başlıklı bir makale yayınlamıştır [5].
1990’lı yıllara gelindiğinde özellikle 90’ların ortasında çok
sayıda çevik yazılıma öncü olarak kabul edilebilecek
yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. Bunlar tarihsel
süreçte aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1994 Akılcı Birleştirilmiş Süreç (Rational Unified Process)
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1995 Scrum
1995 Dinamik Sistemler Geliştirme Metodu (Dynamic
Systems Development Method, DSDM)
1995 Crystal Clear
1996 Uç Programlama (Extreme Programming)
1997 Uyumlu Yazılım Geliştirme (Adaptive Software
Development)
1997 Özellik Güdümlü Geliştirme (Feature Driven
Development)
Yukarıdaki listeye çok sayıda farklı yaklaşımın da
eklenmesi mümkündür. Bu yaklaşımların genel olarak
çıkmasının ana sebebi, şelale modeline karşı yükselen
eleştirilerdir.
Çevik Yazılımın Felsefesi
Tarihsel süreçten de görüleceği üzere çevik yazılım
geliştirme süreci, klasik yazılım geliştirme süreçlerine
tepki olarak doğmuş ve yazılım geliştirme sürecine daha
çok aşağıdaki felsefi yaklaşımları kazandırmıştır:
1 Yazılım geliştirmenin uyum (adaptive) / tahmin
(predictive) ikileminde, uyuma yakın olması [6].
2 Yazılım geliştirmenin tekrarlı (iterative) / şelale
(waterfall) ikileminde tekrarlıya yakın olması.
3 Kod ve doküman ikileminde ise koda yakın olması [7].
Eleştiriler
Çevik yazılım, yapısal olarak bir tepki şeklinde doğmuş
olsa da kendisine karşı da zaman içerisinde gelişmiş
eleştiriler bulunmaktadır. Öncelikle çevik yazılım
geliştirmenin doğru alanda uygulanması büyük önem arz
eder. Örneğin zaman içerisinde gelişme ihtiyacı duyan ve
ardışık yapıda olmayan projeler için daha uygun olduğunu
söylemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında çoğu
organizasyonda tam çevik yazılım geliştirme yaklaşımı
yerine karma bir yaklaşım ile problemlere yaklaşıldığı
söylenebilir [8].
Çevik yazılım ile ilgili bir eleştiri noktası, “çevik”
kelimesinin doğru kullanılmadığı ile ilgilidir. Yazılım
geliştirme
süreçlerinin
gelmiş
olduğu
noktadan
bakıldığında geliştirme ile ilgili ulaşılan bütün iyi ve
olumlu kazanımların tek bir “çevik” ismi altında toplanarak
“her bedene tek ölçü” şeklinde bir yaklaşım geliştirildiği
iddia edilmektedir.
Referanslar
[1] Beck, Kent; et al. (2001). "Manifesto for Agile
Software Development". Agile Alliance. Retrieved 14 June
2010.
[2] Jim Highsmith (2001). "History: The Agile Manifesto".
agilemanifesto.org.
[3] Beck, Kent; et al. (2001). "Principles behind the Agile
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Manifesto". Agile Alliance. Archived from the original on
14 June 2010. Retrieved 6 June 2010.
[4] Gerald M. Weinberg, as quoted in Larman, Craig;
Basili, Victor R. (June 2003). "Iterative and Incremental
Development: A Brief History". Computer 36 (6): 47–56.
doi:10.1109/MC.2003.1204375. ISSN 0018-9162.
[5] Edmonds, E. A. (1974). "A Process for the
Development of Software for Nontechnical Users as an
Adaptive System". General Systems 19: 215–18.
[6] Boehm, B.; R. Turner (2004). Balancing Agility and
Discipline: A Guide for the Perplexed. Boston, MA:
Addison-Wesley. ISBN 0-321-18612-5. Appendix A,
pages 165–194
[7] Rakitin, Steven R. (2001). "Manifesto Elicits Cynicism:
Reader's letter to the editor by Steven R. Rakitin". IEEE
Computer 34: 4.
[8] Barlow, Jordan B.; Justin Scott Giboney; Mark Jeffery
Keith; David W. Wilson; Ryan M. Schuetzler; Paul
Benjamin Lowry; Anthony Vance (2011). "Overview and
Guidance on Agile Development in Large Organizations".
Communications of the Association for Information
Systems 29 (1): 25–44.
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Yönetim Hevesi (Management Fad)!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Zaman içerisinde çeşitli yönetim modalarının etkin olması
ile yönetim kademesinin modaya uymak için yönetimde
yapmış olduğu değişimdir. Genelde “moda ile gelen moda
ile gider” ifadesine uygun olarak, bir yaklaşımın ihtiyaçtan
değil, sırf moda olduğu için uygulanması, yeni bir moda
çıkınca yine ihtiyaçtan değil de sırf moda olduğu için
değişeceği anlamına gelmektedir.
Genelde bir yönetim değişikliğinin kavramsal farkındalık
ve derin analizler sonucunda yönetimin yeni fikirleri
hayata geçirmesi ile yaşanan bir süreç olması gerekir [1].
Ayrıca
yönetimdeki
değişikliklerin
organizasyon
kültürüne, organizasyon politikalarına ve organizasyonun
yapılanmasına hem etkileri olması gerekir hem de bu
kavramlardan etkilenmesi beklenir. Yapılan çalışmalarda
bu şekildeki değişimlerin en az 3 ile 5 yıl arasında vakit
aldığına dikkat çekilmekte ve bu süreden kısa olan yönetim
yaklaşımındaki değişimlerin bir yönetim hevesi olarak
adlandırılabileceğini ortaya koymaktadır [2].
Genel Özellikleri
• İş süreçleri için yeni kelimelerin kullanılmaya başlaması
(jargon değişimi)
• Yönetim
hevesini
organizasyona
uygulayacak
danışmanların genelde dışarıdan temini
• Genelde bir ücret karşılığı moda yönetim yaklaşımının
sertifika ve eğitimlerinin alınması
• Mevcut çalışanların ve hatta mevcut işlerin yeni
isimlerle ve yeni ünvanlarla anılmaya başlaması.
• Genelde moda yaklaşımın kendi getirdiği ölçüm
sistemleri ile moda olan yönetime geçişin
ölçüldüğü bir süreç
• Moda yaklaşımı içeride destekleyen bir kişi, bir grup
veya bir bölüm olması
• Büyük sözler ve karmaşık sloganların kullanılması

• Z Teorisi (Theory Z) [4]
• 1 Dakikada Yönetim (One-minute management)
• Etrafı inceleyerek Yönetim (Management by wandering
around)
• Toplam Kalite Yönetimi (Total quality management)
• İş Süreçleri Değişim Mühendisliği (Business process
reengineering)
• Yeniden Katmanlandırma (Delayering)
• Personel Güçlendirme (Empowerment)
• 360 Derece Geri Besleme (360-degree feedback)
• Değişim Mühendisliği (Re-engineering)
• Takım Çalışması (Teamwork)

Referanslar
[1] Christensen, Clayton M. and Michael E. Raynor, "Why
Hard-Nosed Executives Should Care About Management
Theory," Harvard Business Review, Vol. 81, No. 9, Sept.
2003, pp. 66-74
[2] Ponzi, Leonard J. and Michael Koenig, "Knowledge
Management: Another Management Fad?," Information
Research, Vol. 8, No. 1, Oct. 2002, paper no. 145.
[3] Furnham,
Adrian,
Management
and
Myths:
Challenging Business Fads, Fallacies and Fashions,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, U.K., 2004, p. 17.
[4] Seker, Sadi Evren (2014), Teori X ve Teori Y (Theory
X and Theory Y), YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 1, pp. 30 – 33

Örnekler
Adrian Furnham, çalışmasında 1950 ve 1990’lı yıllar
arasında moda olmuş yönetim yaklaşımlarını bir liste
halinde toplamıştır [3].
• Hedef odaklı yönetim (Management by objectives)
• Matris Yönetimi (Matrix management)
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2015) Yönetim Hevesi (Management Fad), YBS
Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 18 - 18
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Eşli Programlama (Pair Programming)
!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Pair programming, Türkçede farklı kaynaklarda, çift
programlama, eşli programlama veya ikili programlama
şeklinde geçmektedir. Çift programlama, çevik yazılım
geliştirme yaklaşımının literatüre kazandırdığı bir
yöntemdir. Bu yöntemde iki yazılımcı (yani bir yazılımcı
çifti) aynı proje ve problem üzerinde tek bir bilgisayar
monitörü
ile
çalışmakta
ve
yazılımı
beraber
geliştirmektedir. Bu sayede yazılımcılardan birisinin bütün
işlemlerini diğeri izleyebilmekte ve yazılımcılar hem fikir
alışverişi yapabilmekte hem de birbirlerini takip
edebilmektedir.
Bu süreçte tek bilgisayarda tek bir yazılımcının anlık
olarak çalışması mümkün olduğu için yazılımcılardan birisi
“sürücü” (driver) rolünü üstlenmekte ve yazılımı
geliştirmekte, diğeri ise gözlemci (observer), gösterici
(pointer) veya yönlendirici (navigator) isimleri ile anılan
rolü üstlenmektedir [1]. Sürücü roldeki yazılımcı, işi
yaparken diğer yazılımcı izlemekte ve yazılanları kontrol
ederek geri bildirimde bulunmaktadır. Temel olarak sürücü
rolündeki yazılımcı taktik problemler ile ilgilenmekte iken
gözlemci pozisyonundaki yazılımcı stratejik problemlere
odaklanabilmekte, problemin o andaki çözümünden daha
iyi çözüm yollarını arayabilmekte veya yaşanan
tıkanıklıkların daha geniş analizini yaparak problemi
çözmekte yardımcı olabilmektedir. Yazılımcılar rollerini
aralıklarla değiştirmektedirler.
Faydaları
• Ekonomik : Genel olarak çift programlamada tek başına
program geliştiren bir yazılımcıya göre %15
oranında daha fazla vakit kaybedilmektedir. Buna
karşılık sonuçta çıkan yazılımın da %15 oranında
daha az problemli olduğu söylenebilir [2].
• Tasarım Kalitesi: Eşli programlamada genelde tasarım
kalitesinin aşağıdaki üç sebepten dolayı daha iyi
olduğu söylenebilir [3]:
Programcılar farklı tecrübelere sahip oldukları
için farklı tecrübelerin aynı proje
içerisinde bulunması mümkün olacaktır.
İhtiyaç duyulan bilgiye farklı yollardan ulaşmak
iki yazılımcı için mümkün olacaktır.
Aynı probleme iki farklı roldeki iki farklı

yazılımcı çözüm arayacağı için problemi
tek yazılımcının farklı açılardan ele
almasına göre daha kaliteli bir tasarıma
sahip olması beklenir.
• Müşteri Tatmini: Yapılan bir ankette, programcıların
%95’inin eşli programlamadan daha fazla zevk
aldığı görülmüştür [4]. Ayrıca araştırmalar
programcıların koduna güveniyor olmasının da
programcıların mutluluğunu arttıran bir özellik
olduğunu ortaya koymuştur. Çift programlamada
bir programcının yazdıklarının en az bir diğer
programcı tarafından kabul edilmiş olması bu
mutluluğu etkileyen unsur olarak görülebilir.
• Eğitim: Çift programlamada farklı geçmişten gelen
yazılımcıların bilgilerini paylaşıyor olması bir
eğitim sağlamaktadır. Ancak daha önemlisi
yazılımcıların bilgiyi paylaşmaya açık hale geliyor
olması ve bu sayede bilginin (knowledge)
yönetilmesinin daha kolay hale gelmesidir [5].
• Takım çalışması ve iletişim: Takım çalışmasını
engelleyen çoğu problemi çift programlama
çözmektedir. Örneğin bir takımdaki kişilerin
birbirinden farklı çalışma takvimlerine sahip
olması, çift programlama uygulanan bir ortamda
mümkün değildir [2].
Olası Problemler
İkili programlamanın da diğer yöntemler gibi bazı
problemleri ortaya çıkardığı kesindir. Bu problemlerin bazı
emareleri aşağıda listelenmiştir:
• Uzaklaşma (Disengagement) : Çalışanlardan birsinin,
diğerinden fiziksel olarak uzaklaşmaya çalışması,
örneğin
sandalyesini
uzaklaştırması
veya
klavyesini uzaklaştırması gibi belirtilerdir. Bazı
durumlarda çalışanın uyuklaması veya konudan
uzaklaşması gibi de görülebilir.
• Efendiyi İzleme : Bazı durumlarda çalışanlardan birisi
çok daha tecrübeli olduğu için efendiliğini ilan
eder ve diğer çalışanın çalışmaya olan
motivasyonu zaman içerisinde düşer, bu durum
genelde uzaklaşma ile sonuçlanır.
• Sessizlik : Şayet ikili arasında sessizlik oluyorsa, bu
beraber
çalışmadıklarının
en
bariz
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
emarelerindendir.
Seker, S. E. (2015) Eşli Programlama (Pair Programming), YBS • Fikir Ayrılıkları : İkili programlamanın en büyük
problemlerinden birisidir. Genelde bir programın
Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 19 - 21
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yazılmasının birden fazla yolu vardır ve
programcılar şayet bir fikir ayrılığı yaşarlarsa, bu
durum
“Efendiyi
İzleme”
emaresi
ile
sonuçlanabilir. Genelde bir çözüm olarak 3ncü bir
kişiden istifade edilmesi veya takım lideri veya
internette daha önceden anlaşılmış bir başvuru
kaynağından faydalanmak doğru çözüm olarak
görülmektedir.
Emek
Çeşitliliği:
Genelde
performans
değerlendirmelerinde, bir iş bir ikiliye atandığında, genelde
işin yükü ikiye bölünerek iki tarafın da performansı
değerlendirilir. Ancak çalışma sırasında iki kişiden
birisinin daha fazla emek harcaması durumunda
adaletsizlikler ortaya çıkmaktadır ki genelde tam eşit emek
ortaya konulması neredeyse imkansızdır. Bu durum, bazı
çalışanlarda haksızlık hissi doğurmakta ve yönteme karşı
tepki gösterilmesi ile sonuçlanmaktadır. Genel bir çözümü
olmamakla birlikte, farklı ekip arkadaşları ile çalıştırarak
çeşitliliği arttırmak bir yöntem olarak görülmektedir.

Referanslar
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[2] Cockburn, Alistair; Williams, Laurie (2000). "The
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Proceedings of the First International Conference on
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Şelale Modeli (Waterfall Model)!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Şelale modeli, yazılım geliştirme sürecinin yönetimi için
kullanılan modellerden birisidir. Model basitçe bir
şelalenin dökülmesine benzer şekilde yazılım geliştirme
sürecinin adımları arasındaki geçişi modellemektedir. Bu
açıdan arka arkaya devam eden aşamalardan oluşan bir
süreç olarak görülebilir.
Temelde bu aşamalar 4 ana grupta toplanır.
• tahlil (analiz, analysis)
• tasmim (tasarım, design)
• tatbik (uygulama, implementation
• tecrübe (test,test)
Yazılım mühendisliğindeki diğer modellere temel teşkil
eden bu modelde yukarıdaki aşamalar sırasıyla izlenir.
Aşamalar arası geçişleri oldukça sıkı olan bu modelde geri
dönüşler oldukça maliyetli olmaktadır.
Buna göre ilk aşamada sistemin tahlili yapılır ve
uygulanmak istenen yapı tam olarak ortaya konulur. Bu
tahlil aşamasından sonra SRS (Software requirements
specifications , yazılım ihtiyaç özellikleri) ismi verilen bir
doküman ve bu dokümanla birlikte bir tahlil raporu (analiz
raporu) çıkarılır.
Sonra bu tahlil ışığında bir tasmim (tasarım) yapılır ve
çözüm yolları ortaya konulur. Tasmim aşaması sonunda da
SDD (Software design document, tasmimname, yazılım
tasarım dokümanı) adı verilen bir doküman hazırlanır.
İsteklerin ve çözümlerinin dokümantasyonunun ardından
uygulamaya geçilir ve bu çözümler tatbik edilir. Bu
aşamadan sonra sistem somut (müşahhas) bir hâl almış olur
ve yapılan hataları daha net görme imkanı doğar. Bu
hataların tam olarak ortaya konulduğu aşama ise tecrübe
(test) aşamasıdır. Bu son aşamadan sonra bir test raporu
çıkarılarak gerekli adımlara geri dönülür ve hatalar telafi
edilerek sistem istenen hale getirilir.

Tarihsel Gelişimi
Metot tarihsel olarak üretim ve inşaat sektörlerinde
kullanılmakta olan ve isteklerin zaman içerisinde
değişmesinin maliyetli olduğu ve isteğin ortaya konmasının
ardından üretim tamamlanana kadar herhangi bir değişimin
olmadığı alanlarda uygulanmaktaydı. Genelde inşaat ve
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
Seker, S. E. (2015) Şelale Modeli (Waterfall Model), YBS
Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 21 - 23

üretim alanında bir üretimin tasarımı yapılıp üretime
geçildikten sonra talepler ya hiç karşılanamamakta ya da
kısıtlı oranlarda karşılanabilmektedir. 1983 yılında
literatüre ilk model olarak Benington tarafından
kazandırılan şelale modeli de bu yapıyı benimsemiştir [1].
Fikrin yayınlanmasından çok daha önce 1956 yılında fikir
Amerikan Donanması tarafından düzenlenen bir matematik
sempozyumunda yine Benington tarafından sunulmuştur
[2].
Fikir boyutunda metodun geliştirilmesi incelendiğinde,
yine “şelale (waterfall)” ismini kullanmadan metottan
bahseden ve genelde literatürde en çok atıfta bulunulan
çalışma Royce’a aittir [3]. Makalesine aşağıdaki
bağlantıdan erişilebilir:
http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Proces
s/waterfall.pdf
Makalenin dikkat çekici yanı, yazılım dünyasında yaşanan
geliştirme süreçlerini analiz ederken ve genel olarak
yapılan hataları ve problemleri anlatırken şelale modeli
yaklaşımını, ismini zikretmeden kullanmış olmasıdır.
Royce tarafından önerilen orjinal metot aşağıdaki
şekildedir [4]:
• İster analizi (Requirement Specifications), bu aşamanın
sonunda ürün ister dokümanı çıkar
• Tasarım (design), bu aşamanın sonunda yazılım
mimarisi çıkar
• İnşa
(construction),
kodlama
veya
uygulama
(implementation) aşamasıdır ve sonunda yazılım
çıkar
• Uyum (integration)
• Test ve hata ayıklama (test and debugging)
• Kurulum (installation)
• Bakım (maintenance)
Royce tarafından önerilen orijinal şelale modelinin yanında
geliştirilmiş modellerden bahsetmek de mümkündür ancak
orijinal modelde aşamalar arası geçişler net bir şekilde
belirlenmiş ve geri dönüş olmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Modelin diğer çeşitlerinin en önemli farkı, adımlar arasında
geri dönüşlerin daha başarılı tanımlanmış olmasıdır.

Şelale Modeline Eleştirel Bakış
Şelale modelinin en zayıf yönü olan ve geri dönüşe izin
vermeyen yapı, çoğu zaman önceki adımlarda yaşanan
problemler yüzünden geri dönülmeyi gerektirir. Özellikle
yazılım gibi esnek bir yapıdaki üretimin çok defa bu

21!

!

1
2

!

YBS!ANSIKLOPEDISI,!CILT!2!SAYI!1!

MART!2015!

Motivasyon Teorisi (Motivation Theory)
!
Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü
academic@sadievrenseker.com
Süreç ve içerik ikilemi: Benzer şekilde motivasyonun
temelleri süreç ve içerik temelli olarak da iki grupta
incelenebilir. Süreç temelli motivasyon çalışmalarında soru
“nasıl” motive olunduğu iken; içerik temelli motivasyon
çalışmalarında soru “neyin” motive ettiğidir. Örneğin aynı
sebep veya aynı varlık herkesi motive etmeyebilir, veya
farklı oranlarda motive edebilir. İşte süreç temelli
yaklaşımda bu motivasyonun kaynağı kadar motivasyona
dönüşen süreç incelenmektedir.
Farkında olunan ve olunmayan güdüler (motiveler):
Benzer bir bölümleme de algı üzerinden yapılmaktadır.
Motivasyonun farkında olunarak (conscious) ve farkında
olmadan (unconscious) olmasına göre de motivasyon iki
grupta incelenebilir [3] . Kişi kendisini motive eden
faktörlerin farkındaysa örneğin maaş, çalışma ortamı,
ilerideki kariyer olanakları gibi farkında olduğu sebeplerle
bir iş yerinde çalışmaya devam ediyorsa buna farkında
olunan motivasyon ismi verilir [4]. Bununla birlikte kişinin
farkında
olmadığı
motivasyon
kaynakları
da
bulunmaktadır.
Örneğin iş yerindeki motive edici unsurlardan birisi de
çalışma ortamıdır. Ancak herkesin farklı bir çalışma ortamı
Motivasyon Teorileri ve Modelleri
beklentisi olabilir. Burada kişinin beğeni ve isteklerini
Motivasyon
kavramına farklı
açılardan
bakmak
belirleyen motivasyon faktörleri kişi tarafından bilinmeden
mümkündür. Genelde dialektik olarak tez ve anti tez
isteniyor da olabilir.
şeklinde iki karşı açıdan konu ele alınabilir. Bu farklı
Genelde farkında olunmayan güdüler ile ilgili çalışmalar
ikilemlere bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.
Freud ve takipçileri tarafından yoğun şekilde çalışılmıştır.
Kaynağına göre: Motivasyonun kaynağının doğal güdüler
Örneğin Ryan ve Deci (2000) çalışmalarında bir erkeğin,
veya mantıksal güdüler olmasına göre iki grupta
birden fazla eşe ilgi duymasını ve bu ilginin boşanma veya
incelenmesi mümkündür. Doğal güdü kaynakları olarak
ayrılıkla sonuçlanmasını incelerken “onu da seviyordum”
insan doğasından kaynaklanan ihtiyaçları görmek
şeklindeki bir argümanın farkında olunmayan bir güdünün
mümkündür. Örneğin açlık, uyku gibi bedensel ihtiyaçlar
sonucu olabileceğini ortaya koymuşlardır [5]. Freud, ve
veya aile, bir gruba ait olmak gibi sosyal ihtiyaçlar doğal
takip eden akım, genellikle gerçek ve rasyonel hayatın
ihtiyaçlar olarak görülebilir. Bununla birlikte bilişsel
tamamını bilinç altı ve farkında olunmayan güdülerin
(Cognitive) temelleri olan ve akıl, mantık yürütme, bilgi,
kontrol ettiğine inanmakta ve baskılanmış dürtülerin ve
hafıza, muhakeme, işleme, karar verme, dimağ oyunları
geçmiş hatıraların rasyonel düşünmeye baskın olduğunu
gibi yöntemlerle geliştirilen güdüler (motive) ise mantıksal
iddia etmektedir. Bu açıdan konu ele alındığında farkında
güdü olarak görülebilir. Örneğin bir kişinin topluma faydalı
olunan motivelerin de aslında farkında olunmayan
olmak istemesi ve bu güdüye dayanarak bir sosyal
motiveler tarafından kontrol edildiği düşünülebilir [6].
faaliyette bulunması veya kişinin kendi kişiliğini arayışı
Tekil ve Çoğul ikilemi: Literatürdeki farklı bir bakış açısı
için çalışması mantıksal güdüler olarak düşünülebilir.
ise motivasyon çalışmalarının tekil veya çoğul olması
üzerinedir. Bazı araştırmacılar motivasyon faktörlerini
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
incelerken tek ve baskın bir motive faktörün üzerinde
Seker, S. E. (2015) Motivasyon Teorisi (Motivation Theory) YBS durulması gerektiğini, bu faktör dışındakilerin ya hiç
olmadığı ya da önemsiz olduğunu savunurken, bazı
Ansiklopedi, v. 2, is. 1, pp. 23 - 27
araştırmacılar bütün faktörlerin ele alındığı çoğul yaklaşımı
benimsemektedir [7].
Motivasyon kelimesi, hem kelime anlamı olarak hem de
akademik bir tanım olarak davranışı açıklamada kullanılan
terimdir. Motivasyon, bilimsel olarak insanların
davranışları, istekleri ve ihtiyaçlarını açıklamada kullanılır.
Örneğin insanların yaptıkları eylemleri neden yaptıklarını
anlatmak için kullanılabilir.
Motivasyon (ing. Motivation) kelimesinin kökü yine
İngilizcede kullanılan “motive” kelimesine dayandırılabilir
ve bu kelimenin Türkçe tercümesi “güdü” olarak
yapılabilir. Yani aslında motivasyon ile kast edilen
insanların eylemleri arkasındaki güdüdür.
“Güdü” kelimesinin de tanımı, motivasyon kavramının
anlaşılması için önemlidir. “Güdü” kelimesini basitçe bir
eylemin sebebi olarak tanımlamak mümkündür. Örneğin
acıkan bir kişinin açlığını gidermek için yemek yemesi
veya bir çalışanın işinde terfi almak için kendisine verilen
işi en mükemmel şekilde yapmaya çalışması birer güdü
örneğidir [1].
Yukarıdaki tanımların yanında motivasyon kelimesini
popüler kültürün bir parçası olarak gören yaklaşımlardan
bahsetmek de mümkündür [2].
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İçsel ve Dışsal ayrımı: Motivasyonun kaynağının kişinin
iç dünyası veya çevresinden kaynaklı olmasına göre iki
grupta incelenmesi mümkündür.
İç kaynaklı motivasyon çalışmalarına göre, kişinin
dışarıdaki herhangi bir ekmenden bağımsız olarak sahip
olduğu bazı güdüler bulunmaktadır. Örneğin hayvanların
sahip olduğu güdüler üzerinde yapılan çalışmalara
dayanarak kişinin herhangi bir ödül veya dış etken
olmaksızın zevkli bulduğu veya merak sahibi olduğu bazı
konular olduğu görülmüştür. Bu gözlemlere dayanarak,
içsel güdülerin daha çok kişinin kendi isteği ile yeni
meraklar edinmesi, gözlem yapması ve bilgi edinmesi
olarak özetlemek mümkün olacaktır [8].
Bilişim teknolojileri alanında çalışan profesyoneller
üzerinde yapılan incelemelerde genel olarak kişilerin içsel
güdülerinin, “bir bilgisayarın nasıl çalıştığına” duyulan
merak veya kişinin bilgi edinmekten ve öğrenmekten zevk
alması
gibi
içsel
bazı
güdülere
dayandığı
düşünülmektedir[9].
Dışsal güdüler ise daha çok kişinin çevresinde vuku bulan
fiillerle şekillenmektedir. Örneğin kişinin bir ödül
beklentisi ile motive olması veya kişinin herhangi bir
korkudan veya cezadan kaçınmak için bir alanda motive
olması genelde dış kaynaklı motivasyon örnekleridir.
Örneğin bir müsabakada seyircilerin tezahüratını alabilmek
için oyuncuların daha iyi performans ortaya koyması, dış
kaynaklı bir güdüdür [10].
Öz denetim teorisine (self determination theory) göre
kişinin dış dünyasındaki bazı güdüler zaman içerisinde
içselleşebilmektedir.
İtme ve Çekme yaklaşımları: Motivasyon teorisinde
ayrıca itme temelli veya çekme temelli olmak üzere iki
farklı yaklaşımdan bahsetmek de mümkündür. İtme temelli
yaklaşımda, kişinin kendisinden kaynaklanan motivasyon
faktörlerinin kişinin belirli bir hedefe ulaşmak için kişi
tarafından çevresine yayılması, zorlanması veya itilmesi
olarak düşünülebilir[11]. Örneğin kişinin kaçmak,
dinlenmek, sağlıklı olmak, kilo vermek, macera arayışı gibi
kendisinden kaynaklı bazı sebeplere dayanarak çevresine
zorladığı, çevresini değiştirmeye çalışması itme tipi
motivasyonlara örnektir[12].
Çekme tipi motivasyonlar ise kişinin çevresinden
kaynaklanan ve kişiyi çeken motivasyon örnekleridir.
Örneğin turizm işletmeciliğinde kullanılan ve kişinin tatil
tercihlerini etkileyen dış faktörlerin kişi üzerinde bir çekici
motivasyon etkisi yapması düşünülebilir.
Genel olarak çekem tipi (pull) motivasyon faktörlerinin
itme (push) tipine göre daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Motivasyon Teorisine Dayanan Diğer Teoriler

Sürücü Teorisi (Drive Theory):
Bu teoriye göre insanların motivasyonlarını açıklayan birer
sürücü bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin sürücü özelliği
toplum tarafından kabul görmek ise, buna bağlı olarak
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toplumda saygın bir konuma yükselmek istemesi, bunun
için daha çok çalışması veya insanlara yardım etmesi, buna
bağlı olarak örneğin haftaya yetiştireceği projeyi daha hızlı
yapmaya çalışması açıklanabilir. Buradaki motivasyon
faktörü belirli bir yönde hareket gerektiren ve bu yoldaki
hareketi sürdüren sürücü (driver) özelliğidir. Herkes için
farklı sürücü özellikleri bulunabilir. Herkes üzerindeki
sürücü etkisi de farklı oranlarda olabilir. Ancak çok
sayıdaki alt güdünün ana bir sebebi olması ve bu ana
sebebe doğru giden yoldaki hareketi açıklamak açısından
sürücü teorisi önemli bir yere sahiptir.

Sürücü Azalma
Theory):

(Drive-Reduction

Freud’un geri besleme (feedback) fikrinin üzerinde
dayandırılan bu teoriye göre, herhangi bir sürücü unsur,
tatmin edilmediği sürece etkisini arttırmakta iken sürücü
unsurun sürekli tatmini ise sürücü unsurum motivasyon
etkisini azaltmaktadır. Örneğin bir kişinin açlıktan
duyduğu sürücü unsur, zaman içerisinde açlığın
doyurulmaması ile artmakta iken, kişinin açlığının
doyurulması ile etkisini yitirmektedir.
Sürücü teorisinde açıklanmayan bazı noktalardan da
bahsetmekte yarar vardır. Örneğin sürücü teorisi ikinci
derece koşullandırmaları (second order conditioning)
açıklayamamaktadır. İkinci derece koşullandırmalar,
herhangi bir güdünün tatmininden sonra kişinin farklı
tatminlere yönelmesidir. Örneğin Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisinde [13] alt seviyeler tatmin edildikçe kişi yeni
arayışlara girmekte ve yeni motivasyon faktörleri ortaya
çıkmaktadır.
Daha basit anlamda ikinci derece koşullandırmalar (veya
bazı kaynaklarda yüksek derece koşullandırma, “higher
order conditioning” olarak da geçmektedir) bir
koşullandırmanın başka bir koşullandırmaya temel teşkil
ettiği durumlardır. Örneğin köpeklere et verilmeden önce
zil çalınması ile köpeklerin zile koşullandırılması sayesinde
köpeklerin et verilmese bile zil çalınınca ağızları
sulanmaktadır. Ardından hiç et kullanılmadan, zil
çalınmadan önce ışık yakılarak bu defa zil-ışık
koşullandırması ile köpeklerin bir süre sonra ortada hiç et
yokken, ışık yakılınca da ağzının sulandığı görülmüştür.
Buradaki ikinci koşullandırma olan ışık koşullandırması
sürücü teorisi tarafından açıklanamamaktadır çünkü ilk
koşullandırma bir amaca yönelik olarak birey tarafından
aranmakta iken bu güdünün tatmininin ardından ikinci bir
güdü doğmakta ve bu doğan ikinci güdü kişinin sürücü
yönü ile ilgisiz olabilmektedir. Örneğin toplumun itibarını
kazanmak için çalışan bir kişinin, bu amaçla belirli bir
kariyer planı yapıp, üniversiteden mezun olmaya çalışması,
birinci derece bir koşulu oluşturur ve ilk seviyedeki güdü
olarak yorumlanabilirken. Kişinin bu güdüyü tatmininden
yani mezun olmasından sonra tamamen farklı bir yöne
yönelerek örneğin itibardan daha çok para kazanmayı
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tercih etmesi veya evlenerek eşinin tercihlerini kendi
tercihlerinin önüne geçirmesi, ilk baştaki toplumsal itibar
sürücüsünün yerine farklı bir sürücü koyması olarak
görülebilir. Sürücü teorisi bu ve benzeri durumları
açıklamada yetersiz kalmaktadır.
Daha basit bir örnek ise yeme güdüsünden verilebilir.
Örneğin bir kişinin açlığını gidermek için yemek
yemesinin ardından, yemeğin tadını çok beğenerek bir
sonraki seferde aç olmadığı halde haz için yemek yemesi
sürücü teorisinin dışına çıkan bir örnektir.

Özendirme Teorisi (Incentive Theory):
Ödül
temelli
olarak
motive
edici
unsurların
oluşturulmasının hedeflendiği teoridir. Ödüller maddi veya
maddi olmayan şekilde düzenlenebilir. Yapılan çalışmalar,
ödüllerin hemen verilmesinin daha etkili olduğunu
göstermiştir. Bu sayede istenen ve özendirilen eylem ile
ödül arasında doğrudan ilişki kurulma süresi kısalmakta ve
etki artmaktadır. Tekrar eden eylem-ödül ilişkileri ise
kişide bir davranış şekli oluşturmaktadır [14].
Özendirme teorisinde destekçi yaklaşım önemli bir rol
oynar. Buna göre herhangi bir fiili takip eden her karşılık
bir destekçidir (reinforcement) ve destekçiler, artan
destekçi (positive reinforcement) ve azalan destekçi
(negative reinforcement) olmak üzere iki grupta
toplanabilir. Artan destekçiler, bir olayın sonrasında, daha
önceki destekçiye göre daha sık (frequency) veya daha
büyük (magnitute) olarak gelen destekçilerdir. Azalan
destekçiler ise tam tersi anlamında sıklıkta veya
büyüklükte azalan destekçilerdir. Bir desteğin olumlu
destek olup azalan olmasının da olumsuz destek olarak
sonuçlanması mümkündür. Buna göre azalan destekçilerin
olumsuz etki yapabildiği görülmüştür. Bu sayede fiilin
karşılığında ödül veriliyor olmasına rağmen, ödül değerini
yitirmektedir.
Azalan destekçilerin önemli bir özelliği, içsel veya dışsal
(intrinsic, extrinsic) olma özelliğinden bağımsız olarak
olumsuz anlamda etki etmesidir. Yani kaynak açısından
motivasyonun içsel veya dışsal olması önemli olmamakta,
her durumda azalan destekçinin etkisi olumsuz anlamda
görülebilmektedir.
Ayrıca ödül üzerinde kişisel (subjective) bir algı olduğu da
bulunmuştur. Yani aynı ödül, herkes için aynı değerde
olmadığı gibi herkes için farklı anlamlara da gelmektedir.
Ayrıca sürücü teorisine (drive theory) göre özendirme
teorisinde negatif destekçileri “azalan destekçi” olarak
adlandırmak daha doğrudur. Sürücü teorisinde negatif
destekçiler, bir olumsuzluğun kaldırıldığı ve bu sayede
motive gücü oluşturduğu durumlar için kullanılmaktadır.
Örneğin bir kişinin açlık gibi bir olumsuz durumu, yemek
yiyerek ortadan kaldırması için yemeğe duyulan
motivasyonun “negatif destekçi” olması durumuna karşılık,
özendirme teorisinde bu durum pozitif destekçi olarak
adlandırılırken, bu destekçideki azalmalar, örneğin her
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öğünde daha az yemek verilmesinin “negatif destekçi”
olarak adlandırılması söz konusudur [14]. Bu anlamda iki
kavramın
İngilizcedeki
karışıklığının
Türkçeye
taşınmaması için, özendirme teorisindeki destekçilere
“azalan destekçi” isminin verilmesi daha doğru
görülmektedir.
Kaçış-Arama Çatallanma Modeli (Escape Seeking
Dichotomy Model):
Bu modelde, kaçış ve arama arasındaki hareketlerin insan
kararları üzerindeki etkisi modellenmektedir. Örneğin bir
kişinin eşi ile yaşadığı problemlerden kaçmak için kitap
okumayı tercih etmesi bir kaçış (escapism) yaklaşımıdır.
Bununla birlikte kişinin okuduğu kitabın bir roman olması
veya kişinin bilgi seviyesini arttıran bir akademik kitap
olması kişinin araması (seeking) ile ilgilidir. Kişi kendi
aramasına göre kararlarını yönlendirmektedir.
Genelde kaçışlar kişisel özellikler göstermekte olup kişinin
tek başına verdiği kararların bir neticesi iken, aramalar
kişinin etrafı ile birlikte oluşmaktadır. Örneğin bir kişinin
bir problemi çözmek için arkadaşlarına danışması bir
arama örneğiyken, kişinin iş yerindeki problemlerden
dolayı istifa etmesi bireysel bir harekettir.

Bilişsel Uyumsuzluk
Dissonance Theory):

(Cognitive

İki
bilişsel
durum
arasındaki
tutarsızlıktan
(uyumsuzluktan) duyulan rahatsızlık üzerine inşa edilmiş
bilişsel teoridir. Genelde kişinin içsel dünyasındaki ve dış
dünyasındaki bilişsel tutarsızlıklar, kişinin iç ve dış dünyası
arasındaki tutarsızlığı sorgulaması olarak düşünülmektedir.
Örneğin bir ürün almak isteyen müşterinin iki ürün
arasında kararsız kalmasına sebep olan ve iki ürünün farklı
üstün özellikleri bulunması kişinin ürünlerden birisini
alması ile bilişsel bir tutarsızlığa dönüşebilir. Hatta satın
almadan sonra, satın alınmayan ürün ile ilgili bilişsel bir
olumlu düşünce (bilişsel pişmanlık) kişinin yapmış olduğu
satın alma ile ilgili kendisini sorgulaması olarak
sonuçlanabilir. Bu şekildeki uyumsuzlukların azaltılması
için bilişsel uyumsuzluk teorisi, kişinin bir sürücü
motivasyona sahip olmasının daha doğru olacağını ortaya
koymaktadır. Bilişsel uyumsuzluk teorisi burada devreye
girerek kişinin eylemi üzerindeki inanç, görüş, düşünce
gibi bilişsel sonuçlar doğuran süreçleri, kişinin eylemini
doğrular şekilde güçlendirerek kişinin tutarsızlıktan
uzaklaşmasını sağlamaktadır.

İçerik Teorileri (Content Theories)
Motivasyon teorisini içerik olarak benimseyen ve
açıklamalarında kullanan teorilerdir. Daha çok ilk
dönemlerde ortaya atılan ve ihtiyaçların doğurduğu
güdüleri belirli bir amaca yönelik olarak kullanan
teorilerdir. Pritchard ve Ashwood (2008) araştırmalarına
göre bu teorilerin daha çok belirli bir ihtiyacın karşılanması
için en fazla enerjinin ortaya konduğu teoriler olarak
açıklanması mümkündür [15].
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Bu teorilerden bazıları Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
(Maslow’s hierarchy of needs) [13] veya Herzberg’in iki
faktör teorisi (Herzberg’s two factor theory) [16] olarak
sayılabilir.
Motivasyon teorilerinin daha ileri ve gelişmiş hallerini ise
Beklenti Teorisi (Expectacy Theory) [17] veya Eşitlik
Uygulama Modeli (Equity Implementation Model) [18]
gibi yaklaşımlarda görebiliriz. Örneğin beklenti teorisi,
bilişsel (cognitive) bir yaklaşım ile motivasyon teorisini
zenginleştirirken eşitlik uygulama modeli, motivasyon
teorisini sistem yaklaşımı ile geliştirmiştir. Bu yaklaşımlara
temel teşkil eden çok sayıda çalışma vardır. Örneğin
Hawthrone etkisi (Hawthrone Effect) [19] bu çalışmalar
arasında görülebilir.

ERG Teorisi
Alderfer tarafından geliştirilen bu teori, Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisine [20] benzer özelliktedir ve 3
seviyeden oluşmaktadır. Teorinin ismi bu üç kelimenin baş
harflerinden oluşmaktadır:
1.
Existance (Var oluş): Maslow’un en ilkel olarak
adlandırdığı alt seviyedir. Kişinin var oluşu ile ilgili temel
ihtiyaçlarını modeller. Örneğin fiziksel ve güvenlik ile
ilgili kişinin varlığını tehdit eden unsurlar bu gruptandır.
2.
Relatedness (İlişki): Bu seviyede varlığı ile ilgili
ihtiyaçları tamamlanan bireyin çevresi ile olan ilişkisinden
bahsetmek mümkündür. Kişinin sosyal çevresi veya ailesi
ile olan ilişkileri, itibar, bilinirlik gibi duyguları bu
seviyede düşünülebilir.
3.
Growth (Gelişme): Bu grup kişinin kendini
geliştirmesine duyduğu ihtiyacı ifade etmektedir. Örneğin
kişinin yeni şeyler öğrenmesi, kişisel gelişimi, ahlak gibi
motivasyon unsurları bu grupta incelenebilir.

Zamansal Motivasyon
Motivation Theory)

Teorisi

(Temporal

2006 yılında Steel ve König [21] tarafından zamanın
motivasyon üzerindeki etksinin incelendiği ve motivasyon
ile zamansal sistemler (temporal systems) [22] arasında
ilişkinin kurulduğu bir teoridir. Yazarların iddiasına göre
güncel olan çoğu teoriyi kendi içerisinde barındırmaktadır.
Örneğin Başarı teorisi (achievement theory), özendirme
teorisi (incentive theory), sürücü teori (drive theory) veya
içerik temelli teoriler (content theories) zamansal
motivasyon teorisi (temporal motivation theory) tarafından
kapsanmaktadır.
Teori aşağıdaki formül ile açıklanabilir:

Yani motivasyonu, kişinin beklentileri (expectancy) ve
kişinin bu beklentilere vermiş olduğu değerlerin (value)
çarpımı olarak görmek mümkündür. Bununla birlikte
kişinin motivasyonuna ters yönde etki eden ve
motivasyonu
düşüren
kişinin
bu
beklentilerine
ulaşmasındaki gecikmelerdir (delay). Ayrıca bu gecikmeler

her birey için farklı etkiye (impusiveness) sahiptir ve
motivasyon modeli, etki ve gecikmenin çarpımı ile ters
orantılıdır.
Başarı Modeli (Achievement Model of Motivation)
Bu yaklaşımda motivasyonu oluşturan ana unsur kişinin
başarıya ve performansa duyduğu ihtiyaç üzerine
kuruludur. Model, esas itibariyle kişinin içinde bulunan ve
başarmak isteğine duyulan ihtiyacı temel almaktadır. [23]
17 farklı ölçekten oluşan ve kişinin başarı sistemini analiz
etmek isteyen üç ana faktör ile kişinin başarı iteği
ölçülebilmektedir. Bu başarı istekleri, kişiye göre
değişiklik gösteren motivasyon şablonlarına (motivation
pattern) uydurulmaktadır. Örneğin kişinin çalışkan olması,
daha zor öğrenilen konulara sırf zor oldukları için ilgi
duyması, başarıyı devam ettirmek için gayret sarf etmesi
gibi şablonlar kullanılabilir [24].
Başarı motivasyon modeli, kültürden bağımsız bir
özelliktedir ve McClelland’ın araştırmalarına göre üç ana
karakteristik aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1.
Başarı motivasyonuna sahip kişiler, problemleri
çözdükleri, sorumluluk aldıkları çalışma ortamlarını tercih
etmektedirler.
2.
Ulaşılabilir hedefler için hesaplanmış riskler
alabilirler
3.
Sürekli kabul görme isterler. Örneğin geri besleme
almak veya ne kadar iyi iş başardıklarını duymaya
ihtiyaçları vardır.

Hedef Güdümlü Teori (Goal-Setting Theory)
Bu teori ise belirli bir bitiş koşuluna odaklı kişilerin
motivasyonunu açıklamak için kullanılmaktadır. SMART
modeli
ismi
verilen
bir
yaklaşımla
kişilerin
motivasyonunun modellenmesine çalışılır [25].
S -> Specific (Belirgin): Anlaşılabilir, basit ve
sürdürülebilir hedefler olması gerekir.
M -> Measurable (Ölçülebilir): Anlamlı, yönetilebilir ve
motive edici özellikleri olan ölçülebilir hedefleri ifade eder.
A -> Achievable (ulaşılabilir): Kişinin ulaşabileceğine
inandığı, kabul edilebilir, eylemlere dökülebilir hedefleri
ifade eder.
R -> Relevant (ilişkili): Sonuç odaklı, gerçekçi ve mantıklı
hedefleri ifade eder.
T -> Time bound (Zaman sınırı olan): herhangi bir şekilde
zaman birimleri ile ifade edilebilen ve kişinin kendisini bu
zaman skalasında konumlandırarak kendi durumunu takip
edebildiği özellikte olmalıdırlar.
Bu modelin kazandırdığı en önemli bakış açılarından birisi,
kişinin hedeflerini ve motivasyonunu, sonu kestirilebilir bir
modelde ele almasıdır. Örneğin bir çocuğun bisiklete
binmek ve matematik çalışmak gibi iki seçimden birisini
yaparken, bisiklete binmenin sonucunun gözlemlenebilir
olması,
matematik
çalışmanın
ise
sonucunun
gözlemlenemez olması durumunda bisiklete binmek için
daha fazla motive olması, bu yüzden çocukların çoğunun,
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farklı bir motivasyon faktörü yoksa, genelde bisiklete
binmek için daha fazla motive olması bir örnek olarak
düşünülebilir.
Davranışsal Değişim Modelleri (Behavior Change Models)
Bu model, motivasyon kelimesini “davranışlardaki
değişim” olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre niyet
(intention) ve eylem (action ) arasında bir ilişki
vardır.
Davranışsal
değişim
modelini
kullanan
araştırmacılar, daha çok “irade” (will, volition) kavramı
üzerinde durmaktadırlar. Bu kavramın incelemesi
sonucunda çıkan neticeler, motivasyon ve iradenin kişinin
kendi hedeflerini koyduğu ve kendi hedeflerini takip için
kullandığı itici gücü oluşturmaktadır. Örneğin kişinin
kendine yeterli olma güdüsü (motivasyon) varsa bu
motivasyonun bir yan unsuru olarak kendine yeterli olma
iradesi (volition) doğmaktadır. Bu ikili, yani motivasyon ve
irade ikilisi, niyet (intention) olarak düşünülebilir ve
niyetlerin her adımda değişik şekillerde eylemlere
dönüştüğü kabul edilebilir [26]. Bu dönüşüm Atkinson
tarafından 3 şekilde incelenmiştir [26]:
1.
Kışkırtma (instigation): bir eylemin kişinin
motivasyonunu tatmin özelliği bulunuyorsa bu eyleme olan
eğilim artmaktadır.
2.
Engelleme (inhibition): bir eylemi engelleyen bir
unsur/engel bulunması durumunda kişinin eyleme olan
eğilimi azalmaktadır.
3.
Gaye (Consummation): Bir kişinin herhangi bir
eylemi yerine getirmesi ile bu motivasyonun gücünü
kaybetmesi durumudur.
Yukarıdaki bu üç temel unsur kullanılarak davranışlardaki
değişimler modellenebilir.
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Sonuç Tabloları (Payoff Tables)
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Sonuç tabloları, karar analizinde (decision analysis)
kullanılan araçlardan birisidir. Herhangi bir karar
öncesinde, kararların olası sonuçlarına göre bir tablo
halinde gösterilmesi ve bu tablodaki değerlere göre seçim
yapılması mümkündür. Örnek olarak bir yatırım yapmayı
düşünen yatırımcının farklı alanlarda yatırım yapması
durumunda farklı piyasa koşullarındaki beklentilerini
gösteren aşağıdaki tabloyu ele alalım.
Yatırım
Seçenekleri
Altın
Hisse
Senedi
Emlak
Banka Faizi
Opsiyonlu
Hisse
Senedi

Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Hafif
Sabit
Yükseliş
Yükseliş
-1000
1000
2000

Gerçekten de hisse senedi seçeneği, opsiyonlu hisse senedi
seçeneğine göre her aşamada ha üstün ya da eşittir. 5 farklı
piyasa koşulu incelenerek bu durum görülebilir.

Yukarıdaki karşılaştırmaya bakıldığında, üç durumda üstün
ve iki durumda eşitlik görülmektedir. Hiçbir durumda
opsiyonlu hisse senedi daha iyi bir alternatif olarak
görülmemektedir. Bu şartlar altında sonuç tablosundan
opsiyonlu hisse senedi seçeneğini silmek ve bu
!
seçeneği bir daha düşünmemek yerinde
Hafif
Hızlı
olacaktır. Sonuç tablomuz tablo 2’deki şekilde
Düşüş Düşüş
ele alıyoruz.
3000
0

Tablodaki üstünlük analizi sonucunda bütün
yatırım
alternatiflerinin
farklı
piyasa
5000
2500
1000
-2000
-6000
koşullarında avantaj sağladığı görülerek daha
600
600
600
600
600
fazla eleme yapmadan karar aşamasına
geçilebilir.
Karar aşamasında en önemli kriterlerden birisi
2000
1500
1500
-2000
-1500
yatırımcının risk alma iştahıdır. Risk algısında
göre farklı yatırım kararları verilebilir.
Yukarıdaki sonuç tablosunu okurken, örneğin 10.000 lira • Minmum risk, küçük ama garanti getiri
sermayesi olan bir kişinin bir yıllık yatırımı sonucunda 5 • Maksimum risk, büyük ama riskli getiri
farklı piyasa koşulunda alacağı sonuçları düşünerek Şeklinde iki uç karar noktası bütün sonuç tabloları için
okumak mümkündür. Örneğin 10.000 lira
Olası Piyasa Durumları
sermayenin altına yatırılması durumunda ve Yatırım
Hızlı
Hafif
Hafif
Hızlı
piyasada hızlı yükseliş olması durumunda, sermaye
Sabit
Yükseliş
Düşüş Düşüş
sahibi 1.000 lira kaybetmekte bununla birlikte Seçenekleri Yükseliş
opsiyonlu hisse senedi alan bir kişi sabit piyasa Altın
-1000
1000
2000 3000
0
koşullarında 1.500 lira kazanmaktadır.
Hisse
2500
2000
1500 -1000
-1500
Yukarıdaki sonuç tablosu incelendiğinde öncelikle Senedi
karar aşamasında baskın koşul aranır. Örneğin Emlak
5000
2500
1000 -2000
-6000
herhangi bir yatırım aracının diğer bir yatırım Banka
600
600
600
600
600
aracına her durumda üstün veya eşit olduğu durum Faizi
bulunmakta mıdır? Sorusu sorularak analize
mümkündür. Örneğin minimum risk yatırım stratejisi için
başlanabilir.
tablo üzerinde her yatırım alternatifinin en
Olası Piyasa Durumları
Yatırım
!
düşük olduğu değer bulunarak bu değerlerin en
Hızlı
Hafif
Hafif
Hızlı
Sabit
yüksek olanı seçilir. Bu yaklaşıma aynı
Seçenekleri
Yükseliş
Yükseliş
Düşüş Düşüş
zamanda maximin, yani minimumların
Hisse Senedi
2500
2000
1500
-1000
-1500
maksimumu ismi de verilir.
Opsiyonlu
2000
1500
1500
-2000
-1500
Hisse Senedi
Yukarıdaki tablonun son kolonunda her
Karşılaştırma
Üstün
Üstün
Eşit
Üstün Eşit
yatırım
alternatifinin
minimum
değeri
Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli):
gösterilmiştir. Bu değerlerden en yükseği banka faizi
2500

2000

1500

-1000

-1500

Seker, S. E. (2014) Sonuç Tabloları (Payoff Tables), YBS
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Yatırım
Seçenekleri
Altın
Hisse
Senedi
Emlak
Banka Faizi
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Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Hafif
Sabit
Yükseliş
Yükseliş
-1000
1000
2000

Hafif
Düşüş
3000

Hızlı
Düşüş
0

2500

-1000

-1500

2000

1500

Minimum
-1000
-1500

hesaplanmakta ve her kolondaki
en
yüksek
değerden
diğer
değerlerin çıkarılması ile kişinin
bu yatırımda ne kadar pişmanlığı
olacağını hesaplamaktadır.

Yukarıdaki
tabloda
ayrıca
maksimum
pişmanlık
değeri
olarak her yatırım aracının en
!!
yüksek pişmanlık değeri de
alternatifidir ve en kötü durumda bile 600 liralık bir geri verilmiştir. Bu değerler incelendiğinde risk beklentisi
ödeme yapacağı garantisi bulunmaktadır. Bu hesaplamaya düşük olan bir kişi hisse senedi yatırımı ile alabileceği en
göre minimum risk almak isteyen bir yatırımcı, maximin fazla pişmanlığı azaltmak isteyebilir. Bu yaklaşıma
yaklaşımı ile banka faizine yatırım yapmalıdır.
minimaks pişmanlık (minimax regret) ismi verilmektedir.
Beklendik
Değer
Olası Piyasa Durumları
Yatırım
(Expected Value)
Hızlı
Hafif
Hafif
Hızlı
Sabit
Maximum
Seçenekleri
Yükseliş
Yükseliş
Düşüş
Düşüş
Bu aşamaya kadar olan
Altın
-1000
1000
2000
3000
0
3000
bütün
işlemlerde
Hisse Senedi
2500
2000
1500
-1000
-1500
2500
piyasanın olası durumları
Emlak
5000
2500
1000
-2000
-6000
5000
arasında
eşit
ihtimal
Banka Faizi
600
600
600
600
600
600
bulunduğu düşünülmüştür.
Ancak çeşitli sebeplerle
!!
(örneğin piyasa analizleri)
Tam tersi bir yaklaşımla yüksek risk iştahı bulunan ve koşulların eşit olmadığı ve her koşulun farklı olaslıklara
yüksek getiri beklentisi olan bir yatırımcı ise her yatırım sahip olduğu durumlardan bahsetmek mümkün olabilir.
alternatifi için en yüksek geri dönüş değerini
Olası Piyasa Durumları
Yatırım
hesaplayabilir.
Hızlı
Hafif
Hafif
Hızlı
Sabit
Seçenekleri Yükseliş
Yükseliş
Düşüş
Düşüş
Yukarıdaki tablonun son kolonunda bulunan
-1000
1000
2000
3000
0
maksimum değerler incelendiğinde en yüksek Altın
Hisse
getiri ihtimali olan yatırım seçeneği emlak
2500
2000
1500
-1000
-1500
olarak görülmektedir. Yatırım iştahı yüksek ve Senedi
5000
2500
1000
-2000
-6000
kazanç beklentisi de yüksek bir kişinin emlak Emlak
Banka
Faizi
600
600
600
600
600
yatırımı yapması daha doğru olacaktır. Bu
İhtimal
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
yaklaşıma maximax ismi de verilmektedir.
Pişmanlık (kabul etmeme) tablosu
!!
Pişmanlık (kabul etmeme) tablosu ise her olası
durumda yaşanacak fırsat maliyetini (opportunity cost) Aşağıda, sonuç tablosuna her piyasa durumunun
hesaplamaktadır.
gerçekleşme ihtimallerini de içeren bir satır eklnemiş hali
Örneğin hızlı yükseliş durumunda bir kişi doğru seçim verilmiştir.
yapar ve emlağa yatırım yaparsa 5000 lira kazanma Yukarıdaki yeni haliyle her yatırım seçeneği için farklı
potansiyeline sahiptir. Ancak bunun yerine altına yatırım piyasa alternatiflerindeki ihtimaller ile bir beklenti değeri
yapan bir kişi 1000 lira
Olası Piyasa Durumları
kaybetmiştir.
Aslında
bu Yatırım
Hızlı
Hafif
Hafif
Hızlı
Maksimum
kişinin
doğru
yatırımda
Sabit
Seçenekleri
Yükseliş
Yükseliş
Düşüş
Düşüş
Pişmanlık
kazanacağı 5000 lirayı da
6000
1500
0
0
600
6000
kaybettiğini ve dolayısıyla Altın
toplam kaybının 6000 lira Hisse
2500
500
500
4000
2100
4000
olduğunu
söylemek Senedi
mümkündür. İşte pişmanlık Emlak
0
0
1000
5000
6600
6600
tablosu
bu
yaklaşımla Banka Faizi 4400
1900
1400
2400
600
4400
5000
600

2500
600

1000
600

-2000
600

-6000
600

!!
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Yatırım
Seçenekl
eri
Altın
Hisse
Senedi
Emlak
Banka
Faizi
İhtimal

MART!2015!
yüksek yatırım ihtimalleri üzerinden
kazanç değerinin hesaplanmasıdır.

Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Yükseliş

Hafif
Yükseliş

Sabit

Hafif
Düşüş

Hızlı
Düşüş

EV

-1000

1000

2000

3000

0

1000

2500

2000

1500

-1000

-1500

1300

5000

2500

1000

-2000

-6000

1250

600

600

600

600

600

600

0.2

0.3

0.3

0.1

0.1

Bu sayede, piyasa her ne şekilde
gerçekleşirse
gerçekleşsin
biz
yapılabilecek en fazla karı yaptığımızı
düşünerek toplamdaki yapılabilecek en
fazla karı hesaplamış oluruz. Bu değer
bize piyasaki en yüksek kar ihtimalini
göstermesi açısından önemlidir.

!!
hesaplamak mümkündür. Bunun için basitçe aşağıdaki
formül kullanılır ve her piyasa durumundaki değer ile o
piyasa durumunun gerçekleşme ihtimali çarpılır ve çarpım
sonuçları toplanır.

Yukarıdaki
son
kolon,
beklenen
değeri
(EV)
göstermektedir ve bu değerlerden en yüksek olanı hisse
senedi yatırımına aittir. Buna göre tabloda verilen
ihtimallerle piyasanın şekillenme olasılığı varsa, en doğru
yatırım hisse senedi yatırımı olacaktır. Örnek olarak hisse
senedinin beklenen değerinin hesabı aşağıda ayrıca
verilmiştir:

Tam Bilgi ile Dönüş Değeri (Expected Return with
Perfect Information, ERPI)
Bu değer, piyasanın nasıl şekilleneceğinin tam olarak
bilinmesi durumundaki kazanç/dönüş değerini hesaplamak
için kullanılır. Yani piyasanın şekillenme ihtimalleri daha
önceki tabloda verildiği gibi olmakla birlikte, bizim bu
ihtimali tam başarı ile tahmin etmemiz durumunu
hesaplarız. Bunun anlamı her piyasa durumu için en
Yatırım
Seçenekleri
Altın
Hisse
Senedi
Emlak
Banka Faizi
İhtimal

!!

Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Hafif
Sabit
Yükseliş
Yükseliş
-1000
1000
2000

Hafif
Düşüş
3000

2500

2000

1500

-1000

5000
600
0.2

2500
600
0.3

1000
600
0.3

-2000
600
0.1

Yukarıdaki tablodaki en yüksek
değerler alındığında ve ihtimallerle çarpıldığında aşağıdaki
sonuç elde edilmektedir:
Yani bu piyasa ihtimalleri ile beklenebilecek en yüksek
kazanç değeri 2710 olmaktadır.
Tam Bilgi ile Beklendik Değer (Expected Value with
Perfect Information)
Bu değer, tam bilgiye sahip
olmanın kazandırdığı artı
değeri ifade etmektedir. Örneğin piyasa hakkında tam
bilgimiz olduğununda 2710 kazandığımızı bir önceki
adımdaki ERPI hesaplamasında bulmuştuk. Bu değerin
yanında piyasa hakkında bilgi olunmadığında 1300 liralık
bir beklenti değerimiz olduğunu da iki önceki adımda
bulmuştuk. İşte tam bilginin bize kazandırdığı değer
aslında bu iki değer arasındaki farktır.
Yani hangi piyasa koşulunun gerçekleşeceğini bilerek 2710
lira kazanıyor ve hangi piyasa koşulunun gerçekleşeceğini
bilmeden 1300 lira kazanıyorsak asılnda kazancımız 27101300 =1410 liradır denilebilir.
Hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:
Bayes Yaklaşımı (Bayesian Analysis)
Bir önceki adımdaki çözümde kesin ve tam bilgi (perfect
information) bahsederken şimdi kesin olmayan ancak
piyasanın belirli bir oranla tahmin edilmesi ihtimalinden
bahsedebiliriz. Örneğin bir danışmanın sizin için piyasanın
hızlı bir yükselişe gireceğini %80 ihtimalle doğru
bileceğini düşünün. Bu durumda piyasa bir önceki
Hızlı
adımda olduğu gibi %20 ihtimalle gerçekleşeceğini
Düşüş
ancak bizim bunu %80 ihtimalle doğru bileceğimizi
0
düşünüyoruz.
-1500 Bu durum için aşağıdaki gibi bir bayes ağı çizmek
de mümkündür:
-6000
600 Yukarıda verilen son satırda, başarılı tahmin
0.1 oranları gösterilmiştir. Bu oranlara göre piyasanın
oluşma ihtimalini belirli bir başarı oranıyla tahmin
29!
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Altın
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İhtimal
Başarılı
Tahmin
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Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Hafif
Sabit
Yükseliş
Yükseliş
-1000
1000
2000

Hafif
Düşüş
3000

2500

2000

1500

-1000

5000
600
0.2

2500
600
0.3

1000
600
0.3

-2000
600
0.1

0.8

0.7

0.5

0.4

etmeyi planlıyoruz. Buradaki tahmin oranının 0.8 olması,
piyasayı %80 başarı ile tahmin edebileceğimiz anlamına
gelirken 0 olması piyasa hakkında hiçbir tahmin
yeteneğimizin olmadığını ve bu piyasanın oluşumunun
tamamen rassal olduğunu ifade etmektedir.
Bu durumda acaba piyasadan beklentimizi arttırabilir
miyiz?
Soruya cevabımız, evet arttırabiliriz. Buradaki artışı
hesaplamak için öncelikle koşullu olasılık değerlerini
hesaplamamız gerekir. Bunun için kullanacağımız gösterim
aşağıdaki şekilde olacaktır.

Hızlı
Düşüş
0

Sonuç
olasılıkları
hesaplanabilir:

aşağıdaki

şekilde

Yukarıdaki tablodaki ilk sütun, piyasanın
oluşma ihtimalini, ikinci sutün bizim bu
-1500
piyasayı
başarılı
tahmin
ihtimalimizi
göstermektedir. Ardından bu iki olasılığın
-6000
çarpımı (yani piyasanın oluşması ve bizim
600
bunu tahmin etmemiz gibi koşullu bir olasılığı
0.1
ve ihtimali çarparak her bir önce olasılık
değerini
(prior
probability)
buluyoruz.
0
Ardından bu olasılık değerlerini kullanarak
sonu olasılığını buluyoruz. Örneğin Hızlı yükseliş için önce
olasılık hesaplanırken ihtimal değeri ile başarılı tahmin
değeri çarpılıyor:
Dolayısıyla hesaplama basit bir şekilde 0.2 x 0.8 = 0.16
şeklinde yapılıyor.
Ardından bu önce olasılık değerini bütün önce olasılık
değerlerinin toplamına bölerek bu piyasa yapısı için sonuç
olasılığını buluyoruz:

Piyasanın
önce
Hatalı
Sonuç
Gerçekleş
olasılık
Buradaki olasılık, basitçe başarılı tahmin yapıp Piyasa Yapısı
Tahmin
olasılığı
me
(birleşik
aynı zamanda da hızlı yükseliş olması
olasılığı
(Posterior)
Olasılığı
olasılık)
durumudur. Koşullu olasılık için ayrıca Bayes’
0.2
0.2
0.04
0.09091
teoremini de kullanabilir ve aşağıdaki şekilde Hızlı Yükseliş
Hafif
Yükseliş
0.3
0.3
0.09
0.20455
gösterilebilir:
Sabit
0.3
0.5
0.15
0.34091
Hafif Düşüş
0.1
0.6
0.06
0.13636
Hızlı Düşüş
0.1
1
0.1
0.22727
Buradaki
ifadesi için sonuç olasılığı
Yukarıdaki tabloda gösterilen sonuç olasılığı değerleri
(posterior probability) ve denklemin sağ tarafındaki “Hızlı Yükseliş” örneğindekine benzer şekilde teker teker
paydada bulunan bütün değerler için de önce olasılığı doldurulmuştur.
(prior probability) ismi verilebilir. Önce olasılığına (prior Yukarıdaki tablonun bir benzerini, başarısız tahmin için
probability) ayrıca birleşik olasılık (joint probabiliyt) ismi
hazırlamamız da mümkündür. Yani, örneğin
önce olasılık
0.8 ihtimalle doğru tahmin edeceğimiz hızlı
!
Başarılı
Sonuç olasılığı
Piyasa Yapısı
İhtimal
(birleşik
yükselişi, %20 ihtimalle yanlış tahmin
Tahmin
(Posterior)
olasılık)
edeceğimizi biliyoruz. Bu durumda benzer
Hızlı Yükseliş 0.2
0.8
0.16
0.28571
bir tablo aşağıdaki şekilde hazırlanabilir:
Hafif Yükseliş 0.3
0.7
0.21
0.375
Sabit
0.3
0.5
0.15
0.26786
Son aşamada bu doğru tahmin veya hatalı
tahmin etme ihtimallerimizin sonuçtaki
Hafif Düşüş
0.1
0.4
0.04
0.07143
beklendik değere (expected value) nasıl
Hızlı Düşüş
0.1
0
0
0
etkisi olduğunu buluyoruz:
de verilebilir. Buradaki amaç koşullu olasılık ile olayın
gerçekleşme olasılıklarının birleştirilerek uygulanmasıdır.
Yukarıdaki tabloda beklendik değerleri
Amacımız bütün bu önce olasılıklarını hesaplamak ve hesapladıktan sonra, başarılı tahmin yapacağımızı
sonuç olasılığını bulmaktır. Diğer bir deyişle 5 farklı biliyorsak en yüksek getirinin Emlak yatırımı olduğu
piyasa yapısı için elimizdeki tahmin ihtimallerinin etkisini sonucuna varabiliriz.
ölçmek istiyoruz.
Tahminin bizim için değerini maddi olarak ölçmemiz de
30!
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mümkündür. Bunun için ERSI (Expected return of
sampling information) ismi verilen ve örnekleme bilgisinin
geri dönüşü olarak türkçeye çevirebileceğimiz değeri
aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz:
ERSI = P(Olumlu Tahmin) x P(Hisse|Olumlu Tahmin) +
P(Olumsuz Tahmin) x P(Altın|Olumsuz Tahmin)
Bu formül, bir önceki adımda hesaplanan ve olumlu tahmin
durumunda en fazla getirisi olan “Hisse” yatırımı ile
Yatırım
Seçenekleri
Altın
Hisse Senedi
Emlak
Banka Faizi
P(Piyasa|Başarılı
Tahmin)
P(Piyasa|Hatalı
Tahmin)

Olası Piyasa Durumları
Hızlı
Hafif
Yükseliş
Yükseliş
-1000
1000
2500
2000
5000
2500
600
600

2000
1500
1000
600

Hafif
Düşüş
3000
-1000
-2000
600

Hızlı
Düşüş
0
-1500
-6000
600

Sabit

0.28571

0.375

0.26786

0.07143

0

0.09091

0.20455

0.34091

0.13636

0.22727

!
olumsuz tahminde en fazla getirisi olan “Altın”
yatırımlarının
birleşik
olasılıklarının
toplamından
oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
ERSI = 0.56 x 2500 + 0.44 x 1200 = 1925
Bu bilgiye ilave olarak EVSI, yani tahmin bilgisinin
beklenen değerini (expected value) bulmak için tahmin
bilgisi elimizde yokken elde ettiğimiz beklendik değerden
farkını alıyoruz:
EVSI = ERSI – EREV = 1925 – 1300 = 625
Yani tahmin bilgisi, olumlu veya olumsuz olarak bize 625
lira fazladan kazandırmış oluyor. Örneğin bir danışman
tutulup yukarıdaki tabloda verilen olumlu tahmin
ihtimalleri ile bizim adımıza tahminde bulunursa bize
danışmanın katkısı 625 lira olacaktır.
Son olarak danışmanın verimliliğini yüzdesel olarak ifade
etmek istersek, bu durumda daha önceki hesapladığımız
EVPI ile oranına bakmamız gerekir:
Bilginin Verimi = EVSI / EVPI = 625 / 1410 = 0.45
Yani tam olarak hangi piyasanın gerçekleşem ihtimali
olduğu bilgisi elimizde varken kazanacağımız paraya, ki bu
aslında kazanabileceğimiz en yüksek beklenti değerimizdir,
oranla şu anda kazandığımız ilave para, %45 verimliliğe
sahiptir diyebiliriz.
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Bekendik Değer
EV
EV
(Başarılı) (Başarısız)
839.3
1204.54
1794.64
670.475
2491.05
-329.51
600
600

