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Öğrenme Hedefleri

Modül 5'e hoş geldiniz: Karar Verme Stratejileri

● Bu Modül, kullanıcıların kendi kararlarına ulaşabilmeleri ve doğru karar verebilmeleri için gerekli bilgileri sunar.

● Modül 5'in İngilizce versiyonu, mesleki hayatta profesyonel bir şekilde doğru kararlar vermeniz için uluslararası 

çalışmalar ve önerilerle desteklenen, çoğunlukla AB çapında geniş bir içerik sunarken, aynı zamanda iş 

hayatınızda profesyonel olmanızı sağlar . Modül, faydalanıcıların aynı zamanda işgücü piyasasında istihdam 

edilmeleri için gerekli becerilere sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

● Modül 5, AB çapındaki katkılarla birlikte her ortak ülkedeki ihtiyaçları karşılamak için uyarlanmış ve 

yerelleştirilmiş Fransızca, Yunanca, Türkçe ve İtalyanca olarak da sunulmaktadır.



Ünite 1

Karar Verme  



Konu 1: Giriş

Karar verme birkaç olası alternatif seçenek arasında bir inancın veya bir eylem akışının seçilmesiyle

sonuçlanan bilişsel süreç olarak kabul edilir. Mantıklı ya da mantıksız olabilir. Karar verme süreci, karar

vericinin değerlerine, tercihlerine ve inançlarına ilişkin varsayımlara dayanan bir akıl yürütme sürecidir.[1]

Her karar verme süreci, harekete geçmeyi teşvik eden ya da etmeyen nihai bir seçim üretir.[2]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fsellik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rasyonellik
https://tr.wikipedia.org/wiki/De%C4%9Fer_(etik)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tercih
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A7im_(psikoloji)
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
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Konu 2: Karar Vermenin Gerekliliği

“Korkuya ve olabileceklerin olasılığına göre karar veremezsin."

― Michelle Obama [3]

Bir karar vermeniz gerektiğinde, vermeniz gereken kararın temelini doğru bir şekilde tanımlamaya çalışmalısınız. Bu ilk

adım çok önemlidir. Doğru karara bu sayede ulaşabiliriz.

"Mesele doğru seçimi yapmak değil.

Önemli olan bir seçim yapmak ve bunu doğru yapmaktır."

― J.R. Rim, Sevebilmek sevilebilir olmaktan daha iyidir.[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1


Dijital Çağda Verimli Liderlik

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era


Konu 3: Karar Vermeyle İlgili Zorluklar 

Karar vermede çeşitli zorluklar vardır. Karar vermek her zaman zor olacaktır, çünkü seçeneklerinizi tartmak zaman ve 

enerji gerektirir. 

““Doğru cevabı bulmak, karar vermenin en zor kısmı değildir. Yönetim Akademisi'nin yıllık

toplantılarından [5] birinde sunulan bir araştırmaya göre en zor kısmı, bilgiyle hareket etme

cesaretine sahip olmaktır."

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1


Konu 4: Karar Vermede Gelişme

Karar verme becerilerinizi nasıl geliştirirsiniz? [6]

1. Bir plan yapın

2. İddialı olun

3. Bir uzmana sorun

4. Perspektif içinde tutun

5. Son tarihleri belirleyin

6. Seçenekleri sınırlayın

7. Seçeneklerinizi tartın

8. Egzersiz yapın

9. Biraz dinlenin 

10. Yeni arkadaşlarla tanışın 

11. Deneyler yapın

12. Öğrenin ve geliştirin  

13. Ara verin 

14. Bir liste üzerinde çalışın 

15. Pratik yapın

Daha fazla detay için FR[1] 

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-improve-decision-making


Etkinlikler
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Etkinlik 1 

Test

Karar vermeyi zorlaştıran nedir?:

1. Zaman alması

2. Enerji alması

3. Eleştirilmesi



Etkinlik 2 

Test

Karar vermedeki zorluklar ile ilgisi olmayan hangisidir?

1. Sınırlı rasyonellik

2. Bağlılığın Artması

3. Zaman Kısıtlamaları

4. Kesinlik



Ünite 2

Doğru Karar 



Konu 1: Giriş

Doğru karar vermek, kişiye, kuruluşa, ülkeye veya genel olarak dünyaya doğru görünen tüm seçenekler arasından seçim

yapmaktır. Doğru kararların hepsi birkaçı kadar etkili değildir. Şirketinizi büyütmek, işinizi büyütmek ve kariyerinizde

ilerlemek için verilen doğru kararların etkisi büyüktür. Ne yapılması gerektiği netleştikten sonra sıra, kaynakları insanlar

arasında paylaştırmaya gelir. Doğru kararı vermek, ustalaşmak için harika bir beceridir. [7]

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Konu 2: Doğru karar nedir 

- Karar verme, alternatifler arasından en iyi seçeneği seçmek olarak tanımlanabilir. Her gün farklı konularda farklı

alternatiflerle karşılaşıyoruz ve bu alternatiflerden birini seçerek karar veriyoruz. Literatürde farklı araştırmacılar

tarafından tanımlanmış birçok farklı karar verme stili bulunmaktadır. .[8] Doğru karar zamanla kendini gösterecektir.

Karar verme sürecinde yer almak bu becerinin gelişmesinde en önemli faktördür.

“Bir karar vermeden önce 100 kez düşün, ama bir kez karar verdikten sonra, bu kararın arkasında dur.”

Muhammad Ali Jinnah

‘’ En zor kalite doğru kararı vermektir. Çünkü hızlı olabilirsiniz, güçlü olabilirsiniz, inanılmaz bir şekilde

zıplayabilirsiniz, en iyi şutlara sahip olabilirsiniz ve 50 metreden gol atabilirsiniz. Ancak ne zaman şut 

çekeceğinizi, ne zaman koşacağınızı veya ne zaman zıplayacağınızı bilmiyorsanız, kaybedersiniz.

Ander Herrera

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Konu 3: Doğru karara nasıl ulaşılır 

Belirli bir karar türüyle ilgili ne kadar çok deneyiminiz varsa, sezgilerinize göre hareket etmek o kadar güvenli olur

çünkü bilinçaltınız kullanabileceğiniz çok sayıda güvenilir bilgiye erişebilir. Örneğin, bir motor ustası, bir araç için hangi

motor yağının daha verimli olduğunu belirlemede çok daha doğru olacaktır. Bu nedenle mesleki bilginiz ve birikiminiz

karar verme başarınızı artıracaktır. Yaratıcılık gibi bazı becerileriniz başarınıza olumlu katkı sağlayacaktır.
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Konu 4: Karar Verme Stratejileri

Tanıdık bir durumla ya da yeni bir durumla uğraşıyor olsanız da, hemen uygulamaya başlayabileceğiniz dört tür

stratejik karar vardır. [18]

● Analitik Karar Verme

Bu yönteme dikkat etmek gerekir çünkü mantığın rahatlığı bazen yanıltıcı olabilir. Nakit akışı durumunuza bakmadan yılın

geri kalanında işinizi sürdürmek için yeterli paranız olduğuna karar verebilirsiniz..

● Sezgisel Karar Verme

Bu strateji, ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip değilseniz, ancak elinizde bazı bilgi ve deneyimlerin bir karışımı varsa en

uygun olanıdır.

● Uzmanlık Karar Verme

Bu tür bir karar verme, bir alandaki uzmanlığınıza ve yetkinliğinize dayanır. Bu, bir şey hakkında fazlasıyla bildiğiniz ve

kararlarınızın çoğunun sezgisel olduğu kadar deneyime sahip olduğunuz zamanlar içindir.

● Rastgele Seçim Karar Verme

Bu garip görünebilir ama yazı tura atmak karar vermek için çok iyi bir yoldur. En basit yöntemdir ve size zaman

kazandırabilir ve hatta uygun şekilde kullandığınızda etkili olabilir.



Etkinlikler
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Etkinlik 1 

Test

Hangisi karar vermede yaratıcı olmana bir fayda sağlamaz?

1. Yeni bir şey denemek

2. Başka yetenekli kişilerle işbirliği yapma

3. Boş zamanlarında yaratıcılık egzersizleri yapma

4. Etrafının sorunlu insanlarla çevrili olması



Etkinlik 2 

Test

Aşağıdakilerden hangisi hemen uygulamaya başlayabileceğiniz dört tür stratejik karardan biri değildir?

1. Analitik Karar Verme

2. Sezgisel Karar Verme

3. Yargısal Karar Verme

4. Rastgele Seçim Karar Verme
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Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi platformlardan ve/veya YouTube'dan erişilmiştir ve herhangi bir 

telif hakkını ihlal etme niyeti olmadan adil kullanım yasaları içinde uygulanmıştır. Telif hakları ihlal edildiğini 

düşünüyorsanız, konuyu onarıcı bir adaletle çözmek için lütfen https://act-positive.eu/ üzerinden bizimle 

iletişime geçiniz. 

https://act-positive.eu/

