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SUNUM AKIŞI – POLİTİKA ANALİZİ VE POLİTİKA 
GELİŞTİRME HAKKINDA DÜŞÜNMEK 

1. Politika Analizi (PA) neden gereklidir? 

2. PA nedir - çerçeve, rol vb. 

3. PA nasıl yapılır - adımlar
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1. POLİTİKA ANALİZİ NEDEN 
GEREKLİDİR?
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POLİTİKA ANALİZİNE İLİŞKİN ON TANIM

1. Karar alıcılara yardımcı olacak bilgileri düzenleme süreci
2. Politika yapım süreçleriyle ilgili soruların incelemesinin yapılması, dolayısıyle bu sürece katkı sağlanması    
3. Politika yapıcıların aldıkları  kararları uygulamalarını güçlendirecek bilgiler üreten analizler
4. Karmaşık bir ortamda politika tercihleri belirlenirken politika yapıcılara yardımcı olacak analizler
5. Politika yapıcıların karar verilmesi zor bir ortamda insan refahını artırmak için yapılması gereken eylemleri 

hazırlamalarına, anlamalarına, seçmelerine ve uygulamalarına ve bu eylemlerin sonuçlarını değerlendirmelerine 
yardımcı olan analizler

6. Gelecekteki alternatif politikaların maliyet, fayda ve risk açısından sistematik bir şekilde analizi ve 
karşılaştırılması

7. Kamu kurumlarının sorumlu olduğu sorunları çözmek için bilimsel bilgi ve yöntemlerin uygulanması
8. Politika yapıcıların sosyal hedefler ve eşitlik kavramları, karar verme ve tercih unsurları ve daha geniş 

bağlamların ve belirsizliklerin uygun şekilde değerlendirilmesi ile birlikte, modern bilimsel ve teknolojik bilgi ve 
yöntemleri kullanarak karşılaştıkları sorunları iyileştirmelerine ve politika sorunlarını yönetmelerine yardımcı 
olan analizler,

9. Çok daha kötü cevapların verileceği sorulara kötü cevaplar vermek (Kötünün iyisi)
10. Güçlü olabilmek için doğruları söylemek
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POLİTİKA ANALİZİ ŞUNLARI SAĞLAYABİLİR:

• Kötü bir politika önerilmesi, iyi bir politika fırsatının 
kaçırılması, bir politikanın yanlış bir zamanda uygulanması 
veya yanlış sorunlara odaklanılması ihtimalini azaltabilir

• Tatmin edici (kabul edilebilir) çözümlerin verimli bir şekilde 
geliştirilmesi

• Karmaşıklıkların yönetilebilir seviyelere getirilmesi

• Sezgi, görüş ve anlayış sağlanması 

• Yoğun belirsizliklerle başa çıkılması
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İYİ BİR POLİTİKA ANALİZİ YAPILMADAN YANLIŞ 
POLİTİKALAR SEÇEBİLİR
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2019 yılında EUROSTAR’ı 11 milyon yolcu kullanmıştır, önceki yıllara kıyasla 
büyük bir artış olmasına rağmen, tahmin edilen rakamlara çok uzak 

kalınmıştır.

İngiltere ve Fransa arasındaki 
havayolu yolcuları



POLİTİKA ANALİZİ, TARTIŞILAN BİR POLİTİKANIN 
YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYABİLİR

• Örnek 1 - Hollanda Hava Taşımacılığı Altyapısının (TNLI) Geleceği: 
– Belirtilen Asıl Sorun: Hollanda’nın ikinci ulusal havaalanını nerede olmalıdır?

– Projenin sonucu: İkinci ulusal havaalanına ilişkin tüm konuşmalar sona ermiştir! 

• Örnek 2 - Hollanda'daki yük taşımacılığı (FORWARD):
– Belirtilen Asıl Sorun: Yük taşımacılığı karayollarından alınıp diğer ulaşım modlarına 

nasıl aktarılabilir

– Projenin sonucu: Mod değiştirmek, karayolu yük taşımacılığının olumsuz etkilerini 
azaltmaya yönelik en pahalı yöntemdir; yeni odak noktası, karayolu yük taşımacılığının 
verimliliğinin artırılması olarak belirlenmiştir.
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POLİTİKALARA İLİŞKİN KARAR VERMEK 
ZORDUR

 Politika sorunları şunları içerir:
 Birçok seçeneğin olması

 Fayda sağlayacak birçok sonuç olması 

 Birçok paydaş olması (çakışan hedeflere sahip)

 Birçok belirsizlik olması (özellikle gelecek hakkında)

 Geleceği tahmin etmek imkansız olduğu için, en uygun çözümü 
bulmak da imkansızdır.

 Tüm paydaşların hedeflerinin karşılanması olasılığı düşük 
olduğundan, (belirsizlik olmasa bile) tüm paydaşlara yönelik en 
uygun çözüm diye bir şey yoktur.
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POLİTİKA ANALİZİ FARKLI AMAÇLARLA 
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
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Bu eğitim “tasarım ve öneriler” üzerine odaklanacaktır

Değerlerin ve 
Argümanların
Netleştirilmesi



2. POLİTİKA ANALİZİ NEDİR?
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POLİTİKA ANALİZİ ADIMLARI
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7.  Sonuçların İlgili Aktörlere Sunulması

6.  Seçeneklerin Analiz Edilmesi ve Karşılaştırılması (Modeller)

5.  Politika Seçeneklerinin Elenerek Belirlenmesi

4.  Senaryolar Geliştirilmesi

3.  Sonuç Göstergelerinin Belirlenmesi

2.  Hedeflerin Belirlenmesi

1.  Sorunun Tespit Edilmesi



TANIMLAR (1)
• Amaç: Bir politikanın genelleştirilmiş (niceliği belirlenmemiş)  nihai hedefi (örneğin, hava kirliliğinin 

azaltılması) (amaç ve hedefler, fayda sağlayacak sonuçlarla ilgilidir)

• Sonuç göstergesi (O): Bir hedefin veya amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçmek için 
kullanılan, fayda sağlayacak sonuçlarla ilgili ölçülebilir miktar (Örneğin; Hollanda'da karayolu 
taşıtlarının NOx emisyonları); bazen performans ölçüsü, etki, ölçüt veya proksi olarak da adlandırılır. 

• Hedef: Bir  politikanın, bir amaca ulaşılmasına yardımcı olmak için  elde etmek istediği istediği  
sonuç göstergesinin büyüklüğü (niceliği belirlenmiş) (örneğin, 2010 yılında Avrupa Birliği'ndeki 
karayolu trafik ölümleri 2000 yılına göre %50 daha az olacaktır)

• Kısıtlama: Politika için bir sınır (örneğin; minimum düzeyde bir performans elde edilmesi şartı)

13



TANIMLAR (2)
• Politika seçeneği (P): Sorunu sahiplenen tarafın, amaçların 

veya hedeflerin bir veya daha fazlasının 
gerçekleştirilmesine yardımcı olacak şekilde sistemi 
değiştirmeye yönelik eylemi (örneğin, belirli bir yerde yeni 
bir otoyol inşa edilmesi)

• Senaryo (X): “Tasarlanacak, test edilecek veya 
değerlendirilecek sistem veya politikanın hangi şartlar 
altında uygulanacağının belirlenmesi” [Quade, ES, Kamu 
Kararları Analizi, Kuzey Hollanda, 1989]
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POLİTİKA ANALİZİ ÇERÇEVESİ (X, P, R, O, W)
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Politikalar için 
Sistem Etki 
Alanı(R)

Dış
Kuvvetler (X)

Politika yapıcılar

Politika 
Amaçlarıyla İlgili 
Sonuçlar (O)

Hedefler, Amaçlar,
Tercihler (W)

Politikalar (P) Paydaşlar



POLİTİKA ANALİZİ ÖĞELERİ

Sistem Modeli
(R)

Sistem Verileri
Senaryo(lar)

(X)

Politika Değişiklikleri
(P)

Sonuç 
Göstergeleri

(O)

Etki
Modeller

Hedefler/
Amaçlar

Politika Analisti/
Karar alıcı

(W)
Politika
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3. POLİTİKA ANALİZİ NASIL YAPILIR
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POLİTİKA ANALİZİ ADIMLARI
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7.  Sonuçların İlgili Aktörlere Sunulması

6.  Seçeneklerin Analiz Edilmesi ve Karşılaştırılması (Modeller)

5.  Politika Seçeneklerinin Taranması ve Seçilmesi 

4.  Senaryolar Geliştirilmesi

3.  Sonuç Göstergelerinin Belirlenmesi

2.  Hedeflerin Belirlenmesi

1.  Sorunun Tespit Edilmesi



1. ADIM: SORUNUN TESPİT EDİLMESİ



Politika Analizi Çalışması 
İki Bölüme Ayrılabilir

1. Sorunun açık ve kesin bir şekilde ifade 
edilmesi

2. Sorunun “çözülmesi”
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“Başarısız olmamızın sebebi, genellikle, doğru 
soruna yanlış çözüm bulmamız değil, yanlış 

soruna çözüm bulmamızdır.”
− Russell Ackoff (1974)



SORUN FORMÜLASYONUNUN 
ÖĞELERİ

• Sorunun daha rafine hale getirilmesi
– Analiz için sınırların belirlenmesi

– Eylemlere ilişkin kısıtlamaların tespit 
edilmesi

– Analiz için bir plan geliştirilmesi

• Sistemin tanımlanması

• Hedeflerin belirlenmesi (tüm paydaşlar 
için)

• Sonuç göstergelerinin tespit edilmesi

• Politika seçeneklerinin tespit edilmesi

• Senaryo(lar)ın tanımlanması

BAZI ORTAK TUZAKLAR

• Verimsiz zaman harcanması

• Ciddi olmayan sorunların üzerinde 
durulması

• Kurumsal kapsamın çok dar (veya çok 
geniş) olması

• Sistem kapsamının çok dar (veya çok 
geniş) olması

• Amaç ve araçların karıştırılması

• Kısıtlamaların gözü kapalı bir şekilde 
kabul edilmesi
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22

Asıl sorun: Hollanda’daki yük taşımacılığını karayollarından alıp başka 
bir ulaşım moduna taşımanın en iyi yolu nedir?

Akla gelen: Bu kulağa bir çözümmüş gibi geliyor. Peki o zaman, sorun 
ne? (yani amaçlarla araçların  karıştırılması)

Düzeltilmiş sorun: Karayolu yük taşımacılığında öngörülen büyümenin 
ekonomik faydalarını muhafaza ederek olumsuz etkilerini azaltmaya 
yönelik uygulanacak en iyi stratejiler neler olabilir?

FORWARD için 
Sorun Formülasyonu



SORUN FORMÜLASYONU: SİSTEM 
DİYAGRAMI



SİSTEM ÇERÇEVESİ
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Sistem
Politika 

Amaçlarıyla 
İlgili Sonuçlar 

(O)

Dış faktörler (X)

Sistemdeki 
Değişiklikler (P)

"Bir amaca ulaşmak adına düzenli olarak 

etkileşim içinde olan veya birbirine bağlı 

öğeler kümesi." 



SİSTEM DİYAGRAMI ÖĞELERİ

• Sistem sınırlarının belirlenmesi, sistemin içinde ve 
dışında nelerin kaldığının tespit edilmesi (ana girdiler)

• Sistem içindeki yapının ve etkileşimlerin tespit edilmesi 
(öğelerin, bağlantıların ve akışların tespit edilmesi gibi)

• Politika amaçlarıyla ilgili sonuçların belirlenmesi
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KAVRAMSAL SİSTEM DİYAGRAMI
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Rotterdam Limanı için Sistem Diyagramı
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2. ve 3. ADIM: HEDEFLERİN, AMAÇLARIN 
VE SONUÇLARIN BELİRLENMESİ
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FAYDA SAĞLAYACAK SONUÇLAR HEDEFLER VE 
AMAÇLAR İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLMALIDIR

29

Politikalar için Sistem ı
Etki Alanı (R) 

Dış
Kuvvetler (X)

Politika yapıcılar

Amaçlarıyla

İlgili Sonuçlar (O)

Politika

Hedefler, Amaçlar,
Tercihler (W)

Politikalar (P) Paydaşlar



Amaçları Belirleme Yöntemi

• Paydaşları seçilmesi ve ilk toplantının düzenlenmesi

• Bireysel amaçların belirlenmesi

• Bireysel hedeflerin hiyerarşiye göre yapılandırılması

• Tüm amaçların tek bir hiyerarşik sistemde toplanması

• Süreç tekrarı
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AMAÇLAR HİYERARŞİSİ
(Havaalanı Politikası Analizi) 
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Hedef, Amaç, Kısıtlılık ve Sonuç Göstergelerinin 
Belirlenmesi

• İyi uygulama
– Tüm paydaşların amaçlarının dahil edilmesi

– Tüm politika seçeneklerinin her bir amaç üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için kullanılabilecek sonuç göstergelerinin belirlenmesi

• Tuzaklar
– Sonuçların yalnızca iş verene fayda sağlayacak şekilde sınırlandırılması

– Sonuçların yalnızca nicel göstergelerle sınırlandırılması

– Sonuç göstergelerinin finansal maliyetler ve faydalarla sınırlandırılması
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4. ADIM: SENARYOLARIN 
GELİŞTİRİLMESİ
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5. ADIM: POLİTİKALARIN SEÇİLMESİ
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Politika Seçeneklerinin Tespit Edilmesi
• İyi uygulama

– Çok sayıda seçeneğin belirlenmesi
– “Hiçbir şey yapmamak” (“her zamanki gibi devam”) seçeneğinin 

referans duruma dahil edilmesi
– Kişisel yargıların bir kenara bırakılması

• Tuzaklar
– Pratik gözükmeyen seçeneklerin dahil edilmemesi
– Geçmişteki uygulamalara, geçmiş tecrübelere veya müşteri tercihlerine 

aykırı olan seçeneklerin dahil edilmemesi
– Bir seçenek hakkında analiz yapılmadan karar verilmesi
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Nedensel Diyagram Kullanarak Politika 
Seçeneklerinin Oluşturulması için  

Yapılandırılmış Yaklaşım
• Öncelikle hedeflerin belirlenmesi

• Her hedef için nedensel diyagram oluşturulması

• Nedensel diyagramları kullanarak çözüm yönlerinin 
tespit edilmesi

• Kategorilere ayrılmış politika seçeneklerinin belirlenmesi
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Örnek : Ulaşım Hedefleri
• Çevre ve İmkanların İyileştirilmesi

– Araçların neden olduğu hava kirliliğinin azaltılması (“emisyonların azaltılması” bir hedef 
olarak kullanılabilir)

– Araçların neden olduğu gürültü kirliliğinin azaltılması
– Güvenliğin artırılması
– Enerji tasarrufu (yani, yakıt kullanımının azaltılması)
– Kırsal alanlardaki arazi bölünmelerinin azaltılması
– Ulaşımdaki gereksiz görsel işgallerin azaltılması

• Erişilebilirliğin Artırılması
– Karayolu trafik sıkışıklığının azaltılması
– Çeşitli ağların (karayolu ve karayolu dışı) kapasitesinin ve/veya yoğunluğunun artırılması.
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Trafik tıkanıklığı Araç kilometresi

Karayolu taşımacılığı
altyapısının
kapasitesi

+

Kamyon kilometreleri

+

-

İnsan kilometrelerinin
sayısı

İnsanların 
gerçekleştirmek istediği 

seyahat sayısı

Mesafeler

+  

+
+

Mesafeler

Ton kilometrelerinin
sayısı 

Yük faktörü

-

Taşınacak
ton

+

Alternatif modlara kıyasla kamyon 
taşımacılığının 

daha cazip olması

+

+

Otomobil başına 

-

+

+

Alternatif modlara kıyasla otomobil 
taşımacılığının 

daha cazip olması

Trafik Sıkışıklığına Yönelik Etki Diyagramı

38



Trafik Tıkanıklığına Yönelik Çözüm Yönleri
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Amaç-Araç Diyagramı Kullanarak Politika Seçeneklerinin 
Oluşturulması Üzerine Yapılandırılmış Yaklaşım
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(Politika seçenekleri)



Bir Havaalanı ile ilgili Amaç-Araç Diyagramından elde 
edilen Politika Seçenekleri
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PA 6. ADIM: Seçeneklerin Analiz Edilmesi ve 
Karşılaştırılması (Modelleri Kullanarak)



ÖLÇÜMLER
(Gözlemler,

temel veriler)
BİLGİSAYAR

MODELİ

KAVRAMSAL

MODEL

ZİHİNSEL 

MODELLER

GERÇEK DÜNYA

• bilgi edinmek
• modelleri 
doğrulamak • kavramsal modelin 

uygulanması

• görüşler

• Gerçek dünyanın “resmi”
• hiçbir zaman mükemmel olmayan ve 
varsayımlara dayalı
• bunlardan bazıları matematiksel 
modellerdir

• politika yapıcılar
• analistlerin

•algılar

“Model” Derken Ne Demek İstiyoruz?
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GERÇEK DÜNYA

Fayda
Sistemi

Model

Sonuçlar

1

2

3

4

5

Model Oluşturma Süreci
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Yapılacaklar

Seyahat 

kalıpları

Ulaşım 

kalıpları

Ulaşım 

yöntemleri ve 

ulaşım 

hizmetleri

Altyapı ve 

özellikleri

Mekansal ve 

zamansal 

toplum yapısı

Seyahat

pazar

= Öğe (organizasyon dahil )

= Pazar (organizasyonu dahil)

Gösterim

Faaliyetlerin 

mekansal ve 

zamansal olarak 

belirlenmesi

Yükler için başlangıç 

noktası matrisi

Faaliyet 

ihtiyaçları 

Yüklerin, farklı 

ulaşım yöntemleri ve 

hizmetlerine 

dağıtılması 

Ulaşım yöntemleri 

için başlangıç 

noktası matrisi

Trafik 

kalıpları

Ulaşım araçlarının 

altyapıya göre 

belirlenmesi 

Ulaşım

pazar

Trafik

pazar

Dış etkiler

(örneğin, gürültü ve emisyon)

Dış faktörler 

(ör. 

Demografik,

Ekonomi)

= Yük taşımacılık sistemi 

sınırı

Model sınırı

45



Veri Toplama

• İyi uygulama
– İlgili tüm verilere erişim sağlanması

– Verilerin ve veri güvenilirliğinin ne alma geldiğinin anlaşılması

– Verilerin temizlenmesi ve doğrulanması

– Verilerin belgelendirilmesi

• Tuzaklar
– İyi veri tabanları oluşturmak için zaman, kaynak ve bütçelerin 

çok az olması
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PA 7. ADIM: Sonuçların İlgili Aktörlere 
Sunulması
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UYGULAMA: KARAYOLU GÜVENLİĞİNDE POLİTİKA ANALİZİ

• BEŞER KİŞİLİK GRUPLAR

• TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU GÜVENLİĞİ İÇİN:
– 1. Adım: Politika probleminin formüle edilmesi, kabaca bir sistem diyagramı oluşturulması
– 2. Adım: Amaçların tanımlanması, bir amaçlar hiyerarşisi oluşturulması 
– 3. Adım: Amaçları ölçmek için sonuç göstergelerinin belirlenmesi
– 6. Adım: Tanımladığınız amaçlara ulaşmak için politika seçeneklerinin tanımlanması

• SUNUM (4 slayt)
– Sorunun formülasyonu ve sistem diyagramı
– Amaçlar
– Sonuç göstergesi
– Politika seçenekleri
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4. ADIM: SENARYOLARIN 
GELİŞTİRİLMESİ
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BELİRSİZLİĞİN TANIMI
• “Tam belirlilik (ulaşılamaz) idealinden herhangi bir şekilde sapma”

Walker, Harremöes, Rotmans, van der Sluis, van Asselt, Janssen, 
and von Krauss, 2003
• “ Bir kişinin, bir olayın spesifik sonuçları hakkında emin olamadığı 

hallerde yaşadığı durum”
Klauer ve Brown, 2003

• Matematiksel olarak:
• Y bir olay olsun 
• (Nesnel veya öznel) (Y) Olasılığı  ≠ 1 veya 0 ise, Y olayı kesin değildir
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BELİRSİZLİĞİN ÜÇ BOYUTU
(Walker, Harremöes, Rotmans, van der Sluis, van Asselt, Janssen, and von Krauss, 2003)

• Konum 
– belirsizliğin analitik çerçeve içinde kendini gösterdiği yer (X, P, R, O, W)

• Seviye 
– Belirsizliğin büyüklüğü, belirleyici bilgiden toplam cehalete kadar

• Doğası: Belirsizliğin aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı: 
– bilginin kusurlu olması (epistemik; belki sadece zamanla azaltılabilir) 
– ölçme kabiliyetinin kusurlu olması (ölçüm hatası; azaltılabilir)
– tarif edilen olgunun doğasından kaynaklanan değişkenlik (rastgele/ şansa bağlı; 

azaltılamaz) 
– eşit derecede geçerli çoklu bilgi çerçevesinin/bakış açılarının aynı anda var 

olması(anlam karmaşıklığı; genellikle azaltılabilir)
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Belirsizlik Seviyeleri

52

Bu eğitim, 3. Seviye 
belirsizliklere odaklanacaktır.



SENARYO NEDİR?

• Senaryo; Analiz edilecek, tasarlanacak veya 
değerlendirilecek bir sistem veya politikanın 
gerçekleşeceği varsayımıyla gerekli olan şartların 
tanımlanmasıdır  (Buna bazen bağlam (context) veya 
ortam (setting) denir.)

• Bir senaryo, en muhtemel geleceğin tahmin edilmesi 
değil, makul bir geleceğe ilişkin açıklamadır.

test



SENARYOLARI KULLANMANIN FAYDALARI

• Senaryo kaynakları ile ilgili birçok belirsizlik olan durumlarla başa 
çıkılmasına yardımcı olur

• Senaryo belirsizlikleri ile ilgili “ihtimallerin” incelenmesini sağlar
– Sistemin gelecekte nasıl değişebileceğini ilişkin öneriler sunar

– Bu değişikliklerin sonuçlarının incelenmesini sağlar

• Senaryo belirsizliklerinin politika geliştirme süreçlerine muhtemel 
etkilerinin araştırılmasını sağlar
– Gelecekteki olası sorunların tespit edilmesi

– Sorunlarla başa çıkmak için sağlam politikaların belirlenmesi

test



EĞİLİMLERE GÖRE VE EĞİLİMLERE KARŞI 
SENARYOLAR

• Eğilim senaryoları, geleceğin, tüm önemli yönleri 
açısından, bugünün ve yarının bir devamı olacağını 
varsayar.
– Geleceğin geçmişin devamı olacağını varsayan politikaların 

uygulanması, sadece dikiz aynasına bakarak araba kullanmak 
gibidir.

• Eğilime karşı senaryolar, sistemde yapısal değişiklikler 
gerçekleştirilmesini sağlar.

test



ENERJİ KULLANIM TAHMİNLERİ (1973) BÜYÜK 
ORANDA FAZLA TAHMİN EDİLEN TALEP
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SCHIPHOL'DAKİ TALEP TAHMİNLERİ, BÜYÜK 
ÖLÇÜDE EKSİK HESAPLANAN TALEP
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SENARYOLAR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
SONUÇLARI İLE NASIL İLİŞKİLİDİR

Politikalar için 
Sistem Etki Alanı 

Dış
Faktörler
(FDSC)

Politika yapıcılar

Politika Amaçlarıyla ilgili
Sonuçlar

Hedefler, Amaçlar,
Tercihler

Merkezi Paydaşlar
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SENARYO GELİŞTİRME ADIMLARI
• 1. ADIM: Sistem diyagramı geliştirilmesi ve fayda sağlayacak sonuçların 

belirlenmesi
• 2. ADIM: İlgili dış faktörlerin (FDSC) tespit edilmesi
• 3. ADIM: Sistem değişikliklerinin ve kuvvetler sistem değişiklikleri ve 

fayda sağlayacak sonuçlar arasındaki mantıksal bağların tespit edilmesi
• 4. ADIM: Belirli olmayan konuyla ilgili kuvvetlerin ve sistem 

değişikliklerinin tespit edilmesi (fayda sağlayacak sonuçlar üzerinde 
büyük etkisi olması muhtemeldir) 

• 5. ADIM: Senaryolar Geliştirilmesi
• 6. ADIM: Senaryoların Niceliğini Belirlemek 

test



BAZI TANIMLAR
• Oldukça belirgin kuvvetler ve değişiklikler: Gerçekleşme olasılığı kesin 

veya neredeyse kesin olarak değerlendirilecek kadar yüksek olan şeydir 
(TÜM senaryolarda yer almaktadır)

• Belirsiz kuvvetler ve değişiklikler: Gerçekleşme olasılığı, kesin veya 
neredeyse kesin olarak değerlendirilecek kadar yüksek değildir 
(senaryolar arasında seçim yapmak için başlangıç noktası)

• İlgili kuvvetler ve değişiklikler: fayda sağlayacak sonuçlardan bir veya 
daha fazlası üzerinde büyük etkileri vardır (büyük değişikliklere yol açar)

• İlgili olmayan kuvvetler ve değişiklikler: fayda sağlayacak sonuçlar 
üzerinde hiç veya neredeyse hiç etkileri yoktur (senaryolar dışında 
bırakılabilir)

test



1. ADIM: Sistem Diyagramı Geliştirilmesi ve 
Fayda Sağlayacak Sonuçların Belirlenmesi

• Sistem diyagramı - politika sorunuyla ilgili hususları 
incelemek adına bir çerçeve sunar

• Sistem sınırlarını ve politika etki alanlarını tanımlar

• Politika amaçlarıyla ilgili sonuçları etkileyecek unsurlar 
içerir

test



2. ADIM: Dış Faktörlerin Tespit Edilmesi

• Sistemin dışında, sisteme etki eden kuvvetler

– sistemin işleyişinde değişikliklere yol açabilir 

– fayda sağlayacak değişikliklere yol açabilir

• Politika yapıcıların (sorunlarınızı sahiplenen kişilerin) 
kontrolü dışındadır

• Bu adımın çıktısı: dış faktörler (FDCS) listesi

test



3. ADIM: Yapısal değişikliklerin,  güçler arasındaki mantıksal bağların, 
sistemdeki değişikliklerin ve politika amaçlarıyla ilgili sonuçların tespit 

edilmesi

• Kuvvetler, sistem değişiklikleri ve politika amaçlarıyla ilgili 
sonuçlar arasındaki mantıksal bağlar - ne, neyi, nasıl etkiler? 
(nedensel diyagram; model)

• Dikkat edilmesi gerekenler:
– Her kuvvet için olasılık aralığı nedir? (belirsizlik derecesi)
– Kuvvetlerin her biri sistemde hangi değişikliklere yol açar?
– Bir kuvvet sayesinde politika amaçlarıyla ilgili sonuçlarda görülen 

değişiklik, büyük mü yoksa küçük müdür? (İlgi durumu)
– Dış faktörler arasındaki etkileşim ve değişiklikler nelerdir? (küçültmeler 

ve büyültmeler)

test



Mantıksal Zincir Örneği 
(nedensel diyagram)
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Değişiklik 3

Değişiklik 1

Değişiklik 2

Kuvvet 2

Kuvvet 1
+

-

+

-

Politika  

amaçlarıyla ilgili 

sonuçlarda 

değişiklikler



4. ADIM: Belirli Olmayan ve Konuyla ilgili 
Unsurların Tespit Edilmesi (1)

• Ele alınması gereken farklı türde belirsizlikler vardır:

– Unsurun gerçekleşme ihtimali düşük olabilir, ancak gerçekleşirse, 
kesinlikle değişiklik olacaktır.

– Unsurun gerçekleşme ihtimali yüksek olabilir, ancak bunu 
sonucunda değişiklik olup olmayacağı kesin değildir.

– Hem unsur (kuvvet) hem de aşağıdaki değişiklikler için büyük 
belirsizlikler söz konusudur

– Her ikisi de kesindir (sonuç için önceden belirlenmiş değişiklikler)

test



4. ADIM: Belirli Olmayan ve Konuyla ilgili 
Unsurların Tespit Edilmesi (2)

• Unsurun konuyla alaka düzeyi, politika amaçlarıyla ilgili 
sonuçlarda ortaya çıkan değişikliklerin büyük veya küçük 
olmasına bağlıdır (nitel tahminler)

• İlgili birden fazla politika amaçlarıyla ilgili sonuç varsa, bazı 
unsurlar hem büyük hem de küçük etkilere yol açabilir. 

• BİR UNSURUN POLİTİKA AMAÇLARIYLA İLGİLİ SONUÇLARIN 
HERHANGİ BİRİ ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ VARSA, BÜYÜK 
ETKİ EDEN UNSUR OLARAK SINIFLANDIRILMALIDIR

test



Senaryolar için İlgili Dış Unsurlar Nasıl 
Seçilir

67

Düşük etkiye yol açacak 

değişiklik (tüm  

fayda sağlayacak sonuçlar için)

Yüksek etkiye yol açacak 

değişiklik (en az bir 

fayda sağlayacak sonuç için)

Faktör/değişiklik 

kesin değildir

Faktör/değişim 

oldukça kesindir

Bu faktörler/ değişiklikler 

tüm senaryolarda “otonom 

gelişmeler” olarak yer alır. 

Bu faktörler/değişiklikler 

senaryo adaylarıdır

Bu faktörler/değişiklikler 

senaryolara dahil 

edilebilir ya da 

senaryoların dışında 

tutulabilir



5. ADIM: Senaryolar Geliştirilmesi

• Tüm senaryolar önceden belirlenmiş faktörleri içerir

• Belirli olmayan ve büyük etkilere yol açan unsurlar, 
geliştirilecek senaryo seçeneklerindendir (4. Adım çıktısı).

• Her senaryo için faktörler, tutarlı bir hikaye oluşturacak 
şekilde seçilir (3. Adımda tanımlanan mantıksal bağlar 
büyük önem arz eder).

• Senaryo, faktörler ve ortaya çıkan değişikliklerle ilgili 
varsayımlara göre tanımlanır. 

test



6. Adım: Senaryoların Niceliğini Belirlemek

• Nicel tahminler, senaryoya ilişkin daha detaylı resmin 
oluşmasını sağlar

• Nicel tahminler, senaryolar ile ilgili sorunlara ilişkin fikir 
sunar

• Senaryo değişkenlerinin değerleri, politika 
değişikliklerinin etkilerini tahmin etmek için kullanılan 
sistem modelleri için girdi niteliğindedir. 

test



Politika Analizinde Senaryoların Rolü
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PA 7. ADIM: Sonuçların İlgili Aktörlere 
Sunulması
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Alternatiflerin Analiz Edilmesi ve Sonuçlara 
Ulaşılması

• İyi Uygulama
– Tüm paydaşlara tüm sonuç göstergeleri hakkında tarafsız ve 

eksiksiz bir şekilde bilgilerin sunulması; yorumların başkalarına 
bırakılması

– Kişisel değerlerin empoze edilmesinden kaçınılması

• Tuzaklar
– “Model’e göre. . .” ile başlayan cümleler
– “En uygun” çözümün (O çözüm’ün) sunulması 
– Seçilen bilgilerin sunulması
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Sonuçları Sunmak için Puan Kartı Kullanılması
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Oosterschelde Politika Analizi (Policy Analysis of the Oosterschelde (POLANO)) projesinden örnek puan kartı


