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1. GİRİŞ 
 

Ekonomik alanda,  işletme yönetiminin  karşılaştığı en büyük sorun karar verme 
aşamasıdır. Bu nedenle, üretici veya tüketici konumundaki işletmelerin vermiş olduğu  
kararlar doğrudan doğruya tüketim veya üretim şekillerini etkilemektedir. İşletmeler karar 
verme aşamasında genellikle içsel koşullarına bağlı olarak geleceğe yönelik belirledikleri 
hedeflere  ulaşmayı amaçlarlar. 
 
İşletmeler bu nedenle karar verme aşamasında  zaman serileri trend analizi, kesit veri 
regresyon modelleri, matematiksel programlama (Yöneylem araştırmaları) gibi kantitatif 
karar verme teknikleri ile geçmiş dönemlerdeki elde edilen verilerle geleceği tahmin etme 
yoluna gidilmektedirler.  
 
Bu yöntemlerde çoğu kez değişkenler arasında karşılıklı etkileşim dikkate alınmaz yada 
bunun otomatik olarak oluşturulan modellere yansıdığı  kabul edilir.  Ayrıca, sözü edilen bu 
kantitatif değişkenlerden elde edilen sonuçlarda  bir çok sosyo-ekonomik  değişkenin 
modele eklenmesinde  zorluklar yaşanmaktadır(Özdil 1998).  
 
 Bu nedenle, yeni bir yaklaşım olarak oyun teoremi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.   Sosyo-
ekonomik değişkenleri içinde barındıran oyun teoremi, ekonomik kararların alınmasında, 
karşılıklı etkileşimi işinde optimal karar vermeye yönelik bir yaklaşım olarak  daha sağlıklı 
sonuçlar verebildiği görülmüştür.  
 
Oyun teorisi karmaşık etkileşimli karar alma sürecinde çözüm için bir başlangıç sağlaması 
açısından güçlü bir yönetsel araçtır. Oyun kuramı rekabet halindeki karar verici açısından, 
rakip hangi stratejiyi oynarsa  oynasın, “kazanç söz konusu ise maksimizasyon, kayıp söz 
konusu ise minimizasyon amacına yönelik olarak optimal strateji ne olmalıdır? “sorusunun 
yanıtını vermektedir. Bu alanda oyun teorisi rekabetin yer aldığı ekonomik piyasalarda 
ekonomik kararların alınmasında önemli ipuçları sağlayabilmektedir. Oyun teoremi çatışma 
ortamında rakiplerin de karar süreçlerini dikkate alarak  karar verme olayını inceleyen 
matematiksel bir yaklaşımdır. “Rakiplerin hangi davranışı seçeceği bilinmeden, olumlu 
hareket kararları alabilmek için en rasyonel davranış ne olmalıdır?” sorusu teoremin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur Bu nedenle Oyun Teoremi karmaşık çıkarların mücadelesini 
açıklayan matematiksel bir yaklaşımdır. (Özdil 1998). 
 
 Tarımsal faaliyetin özelliklerinden dolayı, oyun teorisinin uygulama alanı çok geniş 
olabilmektedir. Bunların başında, çiftçinin tabiat koşulları nedeniyle üretimin ne şekilde 
olacağı konusunda yaşadığı belirsizlik ve bu belirsizlik altında çiftçi ve doğa arasında 
oynanan oyunlar olarak söz edilebilir. Bu belirsizlik nedeniyle, çiftçinin üretim şeklini ve 
kazancının ne şekilde gerçekleşeceği,  çiftçi ve tabiat arasındaki  oyunun sonucuna bağlı 
olacaktır. Ayrıca, tarım sektöründe oyun teorisi; tarım ürünlerinin iç ve dış piyasada 
pazarlama aşamasında  üretici ve alıcı (uluslararası ticaret) arasında  oynanan oyunlardan 
da söz edebilir. Bu nedenle tarımsal ürünlerin üretim planlanması aşamasında, piyasaların 
yada doğanın davranışları irdelenerek, rasyonel olan üretim planı yapılması ihtiyacı 
doğmaktadır.  

  



 
Bu seminerde kantitatif bir yöntem olan oyun teoremini ana hatları ile açıklanıp tarımdan 
bir örnek incelenecektir.  
 

2. OYUN TEORİSİ VE OYUN TEORİSİNİN TARİHİ 
 

2.1. Oyun Teorisinin  Tanımı 
 

İktisatçı ve matematikçiler açısından oyun teoremini  tanımlarsak; iki yada daha fazla rakibi 
belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar  karşısında, 
birbirlerine karşı en doğru stratejiyi belirleme yöntemdir.  

 
Oynanmış ve günümüzde hala  oynanmakta olan bir çok oyunun kendisiyle ilişkilendirilmiş 
bir takım kuralları vardır. Bu oyunlara örnek olarak futbol, golf, basketbol tenis gibi 
oyunlar poker ve briç gibi kart oyunları ile satranç ve tavla gibi oyunlar verilebilir. Bütün 
bu oyunlar bir etkileşim bir rekabet unsuru içermektedir. Yani oyunda bir oyuncu diğer 
oyuncularla rekabet etmektedir ve oyuncunun başarısı, kendi hareketlerinin yanı sıra diğer 
oyuncuların hareketlerine de bağlıdır(Morton  1997) 

 
2.2. Oyun Teorisinin Tarihi ve Gelişimi 

 
Oyun teorisini 160 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber, teorinin son 70 yılda 
gelişiminden söz etmek mümkündür. 

 
Oyun teorisi ekonomi alanına ilk olarak aksak rekabet piyasalarının ekonomik analizinde 
kullanılmıştır. Fransız ekonomist Augustin Cournot’un 1838 yılında  yayınladığı “ 
Researches Into Mathematical Principles  Of The  Theory Of Wealth” (Refah Teorisinin 
Matematiksel Prensipleri Konusundaki Araştırmalar) kitabı üretici rekabeti konusundadır 
(Çağlar 2002). 

 
 1883 yılında Josepf Bertrand, Cournot’un yapmış olduğu çalışmayı eleştirerek, karar 
değişkeninin üretim değil, fiyatların olduğunu ileri sürerek kendi Duopol modelini 
yaratmıştır.  

 
1913 yılında oyun teorisi açısından en önemli çalışmayı E.Zermelo tarafından yapılmıştır. 
Bu çalışması ile satranç oyununu inceleyen Zermelo,  oyuncularından birinin taşlar satranç 
tahtasının neresinde olursa olsun her zaman bir kazanma stratejisine sahip olduğunu 
bulmuştur. Bu nedenle satranç oyununun her zaman bir çözümünün olduğunu matematiksel 
olarak ortaya koymuştur. Bu çalışması ile oyun teorisinde günümüzde oyun ağacı formunda 
olan sıralı oyunların çözümünde kullanılan geriye doğru çıkarım (backwards  induction) 
olarak adlandırılan yöntem bu çalışması ile oluşturmuştur. 

 
1940’ lar da ekonomik alanda ortaya çıkan gelişmelerle birlikte, ekonomi tarihsel bir 
bilimken, matematiksel bir bilim dönüşmeye başlamıştır. Bazı iktisatçılar iktisadı 
matematiksel olarak ifade etmeye teşebbüs etmişlerdir. İngiltere’de Jevons, Fransa‘da 

  
 

 



Walras, İtalya ‘da Pareto ve Amerika’da Irving Fisher, iktisadı matematiksel olarak 
oluşturmaya çalışanlar arasındadır (Çağlar 2002). Bu çalışmalarla iktisatta gerçekleşen 
olayların matematiksel olarak açıklanması başlamıştır; fakat, bu değişimin ekonomi 
bilimine yerleşmesi yavaş gerçekleşmiştir.  

 
 Saf “Pure” strateji ve karma stratejilerin minimax çözümde ilk olarak matematiksel 
tanımlamasını 1921-1927 yılları arasında yapmış olduğu çalışmalarla Emile Boral 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmasını saf strateji sayısının sınırlı olduğu iki kişilik 
oyunların minimax teoreminin ispatlanması, von Neumann tarafından, 7 Aralık 1926 
gününde Göttingen Matematik Topluluğuna sunması ile gerçekleşmiştir (Çağlar 2002).  
Günümüzdeki modern oyun teorisinin temeli olarak kabul edilen bu çalışma 1928 yılında 
John von Neumann tarafından yayınlanmıştır. 

 
John von Neumann ayrıca 1944 yılında Oskar Morgenstern ile birlikte “Theory of Games 
and Economic Behavior” (Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış) Amerika’da 
yayınlamışlardır. 

 
Bu kitapla von Neumann ve Morgenstern oyun kavramını formalize etmelerinin yanı sıra, 
ekonomi alanına üç önemli katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan birincisi, fayda teoremine 
getirilmiş olan aksiyon esaslı yaklaşımın getirilmesi; ikinci olarak, sıfır toplamlı oyunlar 
olarak adlandırılan  ki oyuncudan birinin oyunu ancak ve ancak birinin kaybetmesi 
durumunda  kazanabileceği durumlar için ortaya çıkacak optimal çözümlerin detaylı bir 
biçimde karakterize edilmesi ve üçüncüsü ise, oyuncuların işbirliği yaptığı ve  ortaklaşa 
oynanan oyunlar (cooperative game) olarak adlandırılan oyunların  oyun teorisine 
kazandırmasıdır (Kafadar 2002). 

 
Oyun teorisinde bir diğer önemli çalışma 1950 yılında John Nash  tarafından 
gerçekleştirilerek, çözüm ve denge noktası olarak da bilinen ve günümüzde en çok 
kullanılan Nash dengesini teorisini oluşturmuştur.  

 
1950-1953 oyun teorisi alanında dört makale yazan   Nash, bu makalelerden ikisi, 
Oligopolistik piyasalar konusundaki Cournot’un çalışması üzerine Nash Dengesi  
oluşturmuş diğer ikisi pazarlık problemi üzerinedir. Bu dört makale, bilim dalının daha çok 
gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. John Nash’ın yaklaşımı, oyun teorisinin, sıfır toplamlı 
oyunlardan  sıfır toplamlı olmayan oyunlara doğru gelişmesini de sağladı. 1950 yılında, 
“N-kişili oyunlarda denge noktaları”  ve 1951 yılındaki  “Anlaşmasız oyunlar” hakkındaki 
iki tebliğ ile Nash, anlaşmasız oyunlarda Nash dengesini sağlayan bir Stratejinini varlığını 
kanıtlamıştır. Bu denge stratejisini anlaşmasız oyunlara indirgeme yoluyla  anlaşmalı 
oyunların çalışma prensibini ortaya koymuştur. 1950 yılında “Pazarık Problemi”ve 1953 
yılında “iki –kişilik anlaşmalı Oyunlar” adlı iki tebliğ ile aksiyomatik pazarlık teorisini 
ortaya koydu. Pazarlık çözümünün varlığını kanıtladı ve ilk olarak Nash Programının 
uygulamasını yaptı. John Nash Bunların hepsi ile 1994 de ekonomi alanındaki Nobel ödülü 
ile ödüllendirildi (Mirowski 1992).  

 

  



Reinhard Selten 1965’li yıllara dayanan çalışmalarda Nash dengesi kavramını dinamik 
oyunlara uyarlamayı başarmıştır. Bu tip oyunlarda  oyuncunun mevcut durumda yapacağı 
bir hareket, oyunun sonraki aşamalarında ortaya çıkacak olan sonuçları önemli ölçüde 
etkilemektedir. Selten bu noktadan hareketle akla uygun davranmayı öngören bir yöntem 
geliştirmiştir. Harsanyi ise 1967-1968 yıllarında yapmış olduğu çalışmalarla Nash’in 
geliştirmiş olduğu fikirleri, oyuncuların birbirleriyle ilgili tam olarak bilgi sahibi olmadığı 
tipteki oyunlara adapte etmiştir (Kafadar 2002) 

 
1980’li yıllardan sonra oyun teorisi hızla gelişmiştir. Bu tarihlerden sonra David Kreps ve 
Robert Wilson (Yetersiz Bilginin Söz Konusu Olduğu Oyunların Çözümü ,1982), 
Robinstein (Pazarlık Modelindeki Kusursuz Denge,1982), Tan ve Werlang (Oyunların 
çözüm anlayışlarının Bayestan Temeli,1988) gibi isimler oyun teorisine çok büyük 
katkılarda bulunmuşlardır (Çağlar 2002).   

 
3. OYUN TEORİSİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 
Oyun teorisinin tanımına geri dönersek; “İki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında 
birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar  karşısında, birbirlerine karşı en doğru 
stratejiyi belirleme yöntemidir” şeklinde tanımlamıştık. Bu tanıma göre bir oyunda şu 
unsurların bulunması gerekmektedir. 
 

a) Oyuncular 
b) Oyunun kuralları ve  stratejiler 
c) Oyunda  elde edilen kazanç veya kayıplar(payoff) 
d) Oyunun sonucu yada denge noktası 

 
Sözü edilen bu dört unsura ek olarak geniş anlamda bir oyunun elemanları olarak hareketler 
ve bilgi durumu da dahil edilebilir. 

 
Oyuncu: Bir oyunda her bir karar veren birime oyuncu denir Yada bir başka 
ifadeyle;  oyunun taraflarına oyuncu denir. Bu oyuncular poker oyununda olduğu 
gibi bireyler, oligopol piyasalarda olduğu gibi firmalar veya askeri çatışmalarda 
olduğu gibi uluslar da olabilir(Walter 1998) Bir oyunu oynayabilmek için en az iki 
oyuncuya ihtiyaç vardır. Her oyuncu kendi bilgi seti ve rakibinin bilgi seti 
doğrultusunda faydasını maksimize edecek şekilde rasyonel olarak hareket ettikleri 
varsayımı altında  hareket ederler. Rasyonel olmayan hareketlerin hiçbiri oyun 
teorisi içinde yer alamaz. Kısacası her oyuncu sahip olduğu tercihler arasında, 
mümkün olan en büyük ödülü verecek tercihi seçerek oyunu bitirmek arzusundadır. 

a) 

b) 
 

Oyunun kuralları ve   stratejiler: Bir oyunun oynana bilmesi için oyuna taraf olan 
oyuncuların belirli kurallar altında birleşmeleri gerekmektedir. Kuralların olmaması 
durumunda taraflar stratejilerini belirleyemeyeceklerdir. Bu kurallar satranç 
oyununda olduğu gibi her taşın nasıl hareket edeceği, şirketlerin ticaretini bir 
düzende tutan ticaret kanunu yada uluslararası anlaşmalarla belirlenen kurallar 
olarak da ifade edilebilir.    

  
 

 



Stratejiler ise; her oyunda oyuncuların belli hareketler içerisinde çeşitli seçenekleri 
vardır. Oyuncuların belirli bir zaman dilimi içerisinde rakibinin olası hareketlerine 
karşı önceden belirlenen ve olanaklı alternatiflerden rakibin hareket tarzlarını 
saptayan kurallar bütününe strateji denir. Bir oyunda strateji sayısı sonlu yada 
sonsuz olabilir (Özdil 1998). Yapılan hareketin diğer oyuncuyu etkilemesi ve 
etkileşim sürecinin sürekli olması, o sürecin oyun olmasını sağlayacaktır. 
 
Oyunda elde edilen kazanç ve kayıplar: Oyunun oynanması süresince her bir 
stratejiye karşılık gelen, her oyuncunun bir kazancı yada bir kaybı söz konusudur. 
Bu kazanç yada kayıplar artı sonsuz ile eksi sonsuz arasında yer alabilir. Bu 
değerler sayısal olarak ifade edilebileceği gibi, oransal olarak da ifade edilebilir. 
Kazançlar yada kayıpların birimleri her durumda aynı ölçü biriminde olması 
gerekmektedir. Oyuncuların strateji seçimlerinden ortaya çıkan kazanç ve kayıpları 
göstermek için kullanılan  matrise ise ödemeler matrisi adı verilmektedir. 

c) 

d) 
   

Oyunun sonucu yada denge noktası: Her oyuncunun rasyonel olarak hareket 
ettikleri varsayımı altında, oyuncuların oyunu bitirmeleri sonucunda ulaştıkları  
noktaya,  oyunun sonu yada denge noktası adı verilir. Oyun teoreminde bu denge 
noktasına Nash dengesi adı verilmektedir. Bu noktada her oyuncunun oynayacağı 
strateji belli olup,  sözü edilen bu stratejiyi kullanmak için karar verilen   hareketler 
uygulanır.     

 
 
4. OYUNLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 
Oyunlar temelde iki farklı gruba ayrılırlar. Birincisi, şans oyunları olarak söz ettiğimiz 
oyunlar olup, oyunun sonucu ihtimal hesaplarına dayanan oyunlardır. Bu oyunların sonucu 
matematiksel olarak olasılık dağılımı  ile ilgili hesaplamalarla çözülebilir. Örneğin, bir 
madeni paranın havaya atılması sonucunda yazı veya tura gelmesi sonucu elde edilecek 
olan kazanç veya kayıplar şansa bağlıdır. Bu tür şans oyunları oyun teorisi içinde kabul 
edilen oyun kategorisi içinde yer almaz. İkinci tür oyunlar, oyuncunun bilgi, beceri, zeka 
vb. düzeyleri ile doğrudan ilgili strateji oyunları olarak adlandırdığımız oyunlardır. Strateji 
oyunlarının yapısına baktığımızda oyuncular, stratejiler, kazanç veya kayıplar ile denge 
noktasını içinde barındıran oyunlardır.  Bu nedenle oyun teorisi, bu tür stratejik oyunlarla 
ilgilenmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Oyunların sınıflandırılmasını  şematik olarak  aşağıdaki gibi  gösterebilir (Özden 1989 ). 

  



 
 

                  Şekil 4.1. Oyunların sınıflandırılması 
 
Oyunca sayısına göre strateji oyunları iki kişilik ve n kişilik oyunlar olarak ikiye ayrılır. 
Oyun sadece iki kişi tarafından oynanıyorsa bu tür oyunlar iki kişilik oyun adı 
verilmektedir. İki firma arasındaki rekabet ve bu rekabet sonucu oluşturulan kurallar bütünü 
iki kişilik oyunlar olarak adlandırılabilir. Bununla beraber Satranç oyunu iki kişili oyunlara 
verilebilecek en iyi örnektir. Oyuncu sayısı ikiden fazla olan oyunlara n sayılı oyunlar adı 
verilmektedir. Oyuncu sayısı arttıkça ödemeler matrisini oluşturmak ve bu oluşturulan 
matrisi çözümü oluşturmak teorik olarak yetersizdir. Çünkü, insan beyni 3 boyuttun fazla 
boyutu algılayamamaktadır. Bu nedenle n sayılı oyunlarda, bir oyuncu diğer oyunculardan 
ayırarak geriye kalan oyuncuların tamamını bir oyuncu olarak kabul edilmesiyle oyun iki 
kişili oyunlar formuna dönüştürülebilir.   
 
Oyuncular strateji sayılarına göre sonlu yada sonsuz oyunlar olarak adlandırılmaktadır. 
Çözüm yöntemi uygulanabilirlik açısından oyunlar strateji sayılarına göre 
değerlendirilebilse de (2x2,2x3,2xn,mx2,mxn gibi) genelde strateji sayısının belirli olup 
olmamasına göre sonlu ve sonsuz oyunlar olarak ikiye ayrılabilir (Wentsell,1965). Fakat bir 
oyunun  oynanan bilmesi için stratejilerin belli olması gerekmektedir. Eğer, stratejileri 
sonsuz bir oyun ile karşılaşılırsa bu oyunun çözümü için gerekli olan ödemeler  matrisinin 
oluşturulması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle sonsuz  bir oyunu oynanırken( sürekli 
tekrarlanan) matematikte yer alan limit kavramından yararlanarak ödemeler matrisi 
oluşturulabilir.  
 
Oyun boyunca oyuncular seçtikleri stratejilere göre kazanç yada kayıp elde ederler.  Oyun 
boyunca seçilen her stratejide kazanç ve kayıplar değişmiyorsa,  bu, sabit toplamlı oyunlar 
olarak adlandırılmaktadır. Bu toplam iki kişilik bir oyunda özel olarak sıfır ediyorsa, burada 
birinin kazancı diğerinin kaybı demektir. Bu tür oyunlara iki kişili sıfır toplamlı oyunlar adı 
verilmektedir. Bu oyunların temel özelliği çözümde tam stratejiyi vermesidir. Bu strateji 
her iki oyuncu için optimaldir. Değişik Toplamlı oyunlarda oyun boyunca seçilen her farklı 
strateji çifti için farklı oyun değerleri söz konusudur (Özdil,1998). 

  
 

 



Oyunun özellikleri bakımından farklılık göstermesi açısından da oyunları sınıflandırmamız 
mümkündür. Bu tür sınıflandırma yöntemi, oyunun kurallarından kaynaklanan  farklılıklara 
göre sınıflandırma olarak da adlandırılmaktadır. 

 
a) Oyunların bilgi düzeyine göre sınıflandırılması: Oyunlar bilgi düzeyine göre tam 

bilgi altında oynanan oyunlar ile eksik bilgi altında oynanan oyunlar olarak 
sınıflandırılabilir. Tam bilgi altında oynanan oyunlarda oyuncular karşılıklı olarak 
kazanç ve kayıplarını oyuna başlamadan önce bildikleri oyunlardır.  
Eğer, oyuncular oyunun sonunda elde edecekleri kayıp ve kazançlarını 
bilmiyorlarsa veya birbirleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları bu tür oyunlara eksik 
bilgi altında oynanan oyunlar adı verilmektedir. Eksik bilgi altında oynanan 
oyunlarda karşılıklı oynanan oyunlar defalarca oynanması durumunda, taraflar 
birbirleri hakkında elde edecekleri bilgi setleri her oynanan oyundan sonra 
artacaktır. Bu da oyuncuların birbirleri hakkında bilgiyi her oyun sonunda 
artırmaları yani birbirlerinin hareketlerini tanımaya başlamaları anlamına gelecektir. 

 
b) Oyuncuların oyuna başlamadan önce anlaşmalı olup olmamaya bağlı oynanan 

oyunlar: Bu tür oyunlara işbirlikli oyunlar yada işbirliksiz oyunlar olarak da 
adlandırılmaktadır. Oyuncular oyuna başlamadan önce işbirliğine girmeleri 
durumunda elde edecekleri kazanç, işbirliğine girmeden önce elde edecekleri 
kazançtan daha yüksek olacaktır. İşbirliğine girmenin amacı, her oyuncunun kendi 
faydasını maksimum düzeye yükseltme isteğinden doğmaktadır.    Bir oyuncu 
işbirliğini bozması durumunda diğer oyuncunun buna karşı bir misilleme 
yapabileceği ihtimalini  içinde bulunduran oyunlar olarak da ifade edilebilir. 
İşbirliksiz oyunlarda, oyuncular arası işbirliğini kesin olarak yasaklayan yada 
karşılıklı olarak rakiplerin birbirlerine karşı güvenlerinin olmadığı türde oynanan 
oyunlardır. Her oyuncu kendi çıkarına göre en iyisini yapma arzusu içindedir. Tam 
bir rekabet söz konusudur. İşbirliğine dayanmayan oyunlara örnek olarak; serbest 
piyasada her şirket kendi bağımsız fiyatını ve kendi bağımsız reklam stratejilerini 
belirleme imkanına sahiptir. Şirketlerin rekabeti bozacak şekilde işbirliğine girmesi 
kesinlikle yasaktır şeklinde olan piyasalar verilebilir. 

 
 

5. DENGE KAVRAMI VE NASH DENGESİ 
 
Oyuncuların oyunu bitirmeleri sonucunda ulaştıkları  noktaya,  oyunun sonu yada denge 
noktası adını vermiştik. Bu noktada, oyuncuların seçtikleri stratejiler a= (ai,a-i) şeklinde 
ifade edilir. Bu gösterimde yer alan   ai, İ’inci oyun stratejisini verirken, a-i diğer oyuncunun 
stratejisini vermektedir.   
 
Oyunun oynanması durumunda, her oyuncunun stratejisi olacaktır. Bu stratejiler içinde 
oyuncular kendi baskın stratejisinin (Dominant Action) olmasını arzularlar. Bu şekilde 
baskın stratejiye sahip olan oyuncular oyunun ne şekilde oynayacaklarını ve oyunun 
sonucunun ne şekilde biteceğini bilmek oldukça kolay hale gelmektedir.  Baskın stratejiyle 

  



bir oyuncunun karşıdaki oyuncu yada oyuncular ne şekilde oynarlarsa oynasınlar tek bir 
biçimde oyuncunun  hareket etmesi anlamına gelmektedir. 
 
Çoğu oyunların hakim stratejileri yoktur ve oyuncular kendi hareketlerini seçmek için diğer 
oyuncunun hareketlerini ortaya çıkarmak zorundadır. Bu bakımdan oyuncular, diğer 
oyuncuların kararları veri iken yapabileceklerinin en iyisini yapacaklardır. Bu da hakim 
strateji dengesini de içine alan ve daha geniş  bir denge kavramı olan  Nash dengesidir. 
Nash dengesi çok geniş oyunlar sınıfında  çok kuvvetli tahminle üreten  bir çözüm 
kavramıdır (Esen 2001).  
 
Nash dengesinde temel unsur, bir denge noktası düşüncesidir. Analizde Nash, von 
Neumann minimax teoremi genelleştirilmesinin temeli olarak en iyi cevap (a best-reply) 
yaklaşımını seçmiştir. Nash’ e göre, iki kişilik bir oyunun çözümüne aday olacak bir strateji 
çifti,  stratejinin her biri rakibinin oynayacağını tahmin ettiği diğerine, en iyi cevap 
verebilme niteliğini sağlaması  gerekmektedir. Bir denge noktası diğer oyuncuların 
stratejileri hususunda  karar verdikleri inanılıyorsa, her bir oyuncunun stratejilerinin, 
oyuncunun kendi ödülünü maksimize ettiği durumu ifade etmektedir.  Her bir oyuncunun 
stratejisi, diğer oyuncuların oynayacağını tahmin ettiği stratejilerine karşı optimaldır.  Bu 
özellikleri olan bir strateji çifti (kombinasyonu) Nash dengesi olarak isimlendirilmekte, 
işbirliksiz oyunların temelini oluşturmaktadır (Çağlar 2002).    
 
Bu durumda oynanan herhangi bir durumda oyunda oyuncular için baskın stratejilerin 
bulunması sonucunda ulaşılan denge durumunun aynı zaman da Nash dengesine karşılık  
geldiğini söylemek mümkündür. Buna karşılık her Nash dengesi baskın stratejiye sahip 
ortaya çıkaran dengeyi vermek zorunda değildir. Çünkü, kimi oyunlarda birden fazla Nash 
dengesine ulaşılması mümkündür (Kafadar 2002).   
 

6. OYUNLARIN GÖSTERİM BİÇİMLERİ 
 

Oyunların oynanış biçimlerini gösterebilmek için iki farklı yol vardır. Bunlar; normal form 
biçiminde oynanan oyunlar ve oyun ağacı formunda oynanan oyunlar olarak 
adlandırılabilir. 

 
6.1. Normal Form 
 

Normal form yapısında gösterilen oyun biçimi, oyun teorisinde en çok rastlanan biçim 
olup, normal biçimde, her oyuncunun olası stratejileri ile oyuncuların farklı stratejilerinin 
kesişiminde elde edilecek ödül veya kayıpları gösteren bir formdadır.  
 
Bir oyunun normal bir formda gösteriminde, her oyuncu eşanlı olarak stratejilerini seçerler. 
Eğer bir oyun eş zamanlı oynanıyorsa bu durumda oyunun biçimi normal formda olmalıdır 
ve oyun bu nedenle matris gösterimi ile  gösterilmelidir. Buna göre oyunculardan birinin n 
tane, diğerinin m tane stratejiye sahip olduğu sıfır toplamlı oyun normal formda gösterimi 
Şekil 6.1. gibidir.  

 

  
 

 



 
2. Oyuncu 

  B1 B2 B3 . . Bn 
A1 a11 a12 . . . A1n 
A2 a21 a 22 .  . A2n 
A3 a31 a 32 . . . A3n 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 1.

 O
yu

nc
u 

Am am1 am2 . . . amn 
 

Şekil 6.1 Normal form oyun 
 
Normal formda gösterilen  bir oyunda her oyuncunun kazanç ve kayıplarının gösterildiği 
matrise ödemeler matrisi adı verilmektedir.    
 
6.1.1.Mahkumlar çıkmazı 
 
Normal formda oynanan oyunları ve bu oyunlarda elde edilen dengeyi daha iyi 
anlatabilmek için mahkumlar çıkmazı örneği üzerinden açıklamayı çalışırsak(Oran 2004) 
 
Bir soygun soruşturması sonucu  iki şüpheli yakalanmış ve ayrı odalarda ilk 
sorgulamalarının yapılmasını beklemektedirler. Soruşturmayı yöneten savcı, bu iki 
tutukluya bir anlaşma paketi önerir. Bu öneriye göre ikisi de suçu itiraf ederse 6 yıl, ikisi de 
reddederse birer yıl hapis cezası yiyeceklerdir. Eğer birisi itiraf, diğeri reddederse itirafçı 
serbest kalacak ve arkadaşı on yıl hapis cezası yiyecektir.  Oyunun tanımı bu bilgilere göre 
yapılabilir. 
 
Buna göre oyunu kurarasak; 

 
1)          Oyuncu sayısını ve oyuncular tanımlanır: I = {birinci şüpeli, ikinci şüpeli}  
2)      Oyunun stratejileri tanımlanır;   Ai = {İtiraf, Red}, i = birinci şüpeli, ikinci 

şüpeli 
3) Bu oyunun her olası sonucu için getirileri bir getiri (kazanç) matrisi ile 

gösterilebilir: 
                         Çizelge 6.1. Mahkumlar Çıkmazı 

2. Oyuncu 
  İtiraf Ret 

İtiraf -6;-6 0;-10 
1. Oyuncu Ret -10;0 -1;-1 

       
Dikkat edilecek nokta, yukarıdaki getiri matrisindeki kazançların negatif olmasıdır. Çünkü 
bu oyunda getiriler hapiste geçirilecek olan yıllardır. Taraflar en az hapiste kalma 

  



stratejileri optimal strateji olarak düşünülebilir.  Her hücredeki ilk rakam satır 
oyuncusunun, ikincisi ise kolon oyuncusunun  getirileridir. Bu sorunun çözümünde Nash 
dengesinden faydalanabiliriz.  
 
Mahkumlar çıkmazı gibi 2x2 bir kazanç matrisi olan oyunlarda Nash dengesini  bulmak 
çok kolaydır. Bunun için matrisin bütün hücrelerine tek tek bakmak yeterli olacaktır: 
 
1. Oyuncu itiraf eylemi sabit tutulursa, 2. Oyuncunun yapabileceği en iyi seçim itiraf 
etmektir. Çünkü, itiraf ederse 5, etmezse 10 yıl yatacaktır. 2. oyuncu Red eylemi sabit 
tutulduğunda, 1. oyuncunun  en iyi seçimi yine İtiraf olacaktır. Çünkü birinci oyuncu 
serbest kalmayı, 2 yıl hapse yeğleyecektir. Yani, 2. oyuncu ne yaparsa yapsın itiraf etmek 
birinici oyuncu için dominant bir stratejidir. 2. oyuncu için de aynı durum söz konusudur. 
Akılcı oyuncular ayrı odalarda, birbirlerinin nasıl davranacaklarını düşünürken ulaştıkları 
sonuç olan (itiraf, itiraf) gerçekten oyunun Nash dengesini verir, çünkü ne birinci ne de 
ikinci oyuncu rakibin itiraf stratejisi karşısında kendi itiraf stratejilerini değiştirmek 
istemezler. Oysa her ikisi de, beşer yıl yerine ikişer yıl hapis yatmayı tercih ederler. Bu 
tercihlerine rağmen, akılcı oldukları ve akılcılığın genel bilgi olduğu için işbirlikçi sonucu 
(Ret, Ret) elde edemezler. Oyunun ismindeki çıkmaz sözcüğü buradan kaynaklanmaktadır.   
 
 Eğer, oyuncular arasında işbirliği söz konusu olsaydı iki oyuncuda ret etme seçeneğini 
seçerek optimum faydalarını maksimum yapma yoluna gideceklerdi. Fakat, bir kez oynanan 
oyunlarda işbirliğine girilmesi mümkün değildir. Çünkü, karşılıklı olarak oyuncuların 
birbirine güvenleri tam olarak sağlanamaz ve bir oyuncunun yükümlüğü yerine 
getirmemesi durumunda diğer oyuncunun yaptırımı söz konusu olmayacaktır. 
 
6.2. Oyun Ağacı Formu 
 
Oyun ağacı formunda bir oyunun oluşturulması, işbirliksiz oyunların gösteriminde 
kullanılmaktadır. Bu türlü oyunlar ayrıca sıralı olarak oynan oyunlar olarak da 
adlandırılmaktadır. 
 
Oyun ağacı biçiminde gösterilen oyunlarda  oyuncuların seçebilecekleri  hareketlerin 
zamanlanması  ve onların bu seçimi yaparken, sahip oldukları bilgileri ön plana 
çıkarır(Kreps 1991). 
 
Bu ağaç formunu detaylı olarak tanımlarsak, herhangi bir süre zarfında  oyucuların oyunu 
oynaması aşamasında , stratejilerinin ne olacağını gösteren bir biçimli oyunlardır. Bu tür 
oyunların normal formdan en büyük farkı kurulan modellere  zaman bileşenini 
eklenmesidir. Bir oyun ağacında bu nedenle dallar ve düğümler yer almaktadır. Bunların 
yanında oyunun oynanması için bir ilk harekete ihtiyaç vardır. Bu hareketlerin bulunduğu 
düğüme başlangıç düğümü adı verilir. Her dal bir düğüme bir karara sahiptir. Bu nedenle 
her düğüm birden fazla stratejiye sahip olabilir. Bir düğüm dallara ayrılmıyorsa bu 
durumdaki düğüme son düğüm adı verilir (Naeve 2004).  Oyun ağacı formdaki oyunların 
gösterimi Şekil 6.2.’ de verilmiştir. 
 

  
 

 



Oyun ağacı formundaki bir oyunun  çözümü  bilinen çözüm yöntemlerinden farklı olup, 
sondan başa doğru çözüm olarak adlandırılan (Geriye Doğru Çıkarım Yöntemi) yöntem 
kullanılmaktadır. Bu yöntemde son düğümde yer alan kayıp yada kazanç değerleri 
üzerinden başlangıç düğümünü ulaşılmak hedeflenmektedir. Bir örnek ile Oyun ağacı 
yöntemini incelersek; 

 
 

Şekil 6.2 Oyun Ağacının Gösterilmesi 
 

Piyasada A ve B adı altında iki firma bulunmaktadır. Firma A, x ürününü piyasada 
bulundurmaktadır. B firması benzer bir y ürününü piyasaya sokarak A firması ile rekabete 
girmeyi planlamaktadır. A firmasının Reklam vermek ve reklam vermemek gibi iki 
hareketine  karşılık B firmasının piyasaya  y ürünü ile girip girmeme hareketi 
bulunmaktadır. Her iki firmanın son düğüm noktası kazanç yada kayıp getirileri aşağıdaki 
oyun ağacında verilmiştir. Aşağıdaki şekilde her iki firmanın son düğümde elde ettikler 
kazanç matrisleri yer almaktadır. Bu kazanç matrislerinde yer alan sayıların üstte yer alan 
sayı A firmasına ait olup, alttaki sayı B firmasına aittir. 
 
 









3
3

  
B firmasına ait getiri 

A firmasına ait getiri 

 

  



 
     Şekil 6.3. Oyun ağacı örneği 

 
Her iki şirkete ait stratejiler ortaya konulması gerekir. Buna göre a firmasının stratejileri;  
 
1)Reklam vermek ve  
2) Reklam vermemek şeklinde olacaktır. 
 
B firmasının stratejileri;  
1) A firması reklam verirse   B firması piyasaya girer ve A firması Reklam vermezse  B 
firması Piyasaya girer . 
2) A firması reklam verirse   B firması piyasaya girmez  ve A firması Reklam vermezse  B 
firması Piyasaya girmez. 
3) A firması reklam verirse   B firması piyasaya girmez  ve A firması Reklam vermezse  B 
firması Piyasaya girer. 
4) A firması reklam verirse   B firması piyasaya girer  ve A firması Reklam vermezse  B 
firması Piyasaya girmez şeklinde sıralayabiliriz. 
 
 
Bu aşamadan sonra oyun ağacının çözüm aşamalarından olan geriye doğru çözüm yöntemi 
ile oyunun denge noktası bulunur. Oyuna ait çözüm şekil 6.4’de verilmiştir. 
 

  
 

 



 
Şekil 6.4. Oyun ağacı problemi çözümü 

 
Geriye doğru çözüm yolu incelendiğinde A firması eğer  reklam verirse bu durumda B 
firmasının iki seçeneği olacaktır. Ya piyasa ya girerek 2 birimlik getiri kazanacak yada  
piyasaya girmeyerek 3 birimlik getiri kazanacak. Her oyuncunun  rasyonel hareket ettiği 
varsayımı altında B  firması A firması reklam vermesi durumunda piyasaya 
girmeyecektir(2<3). Eğer A firması reklam vermemesi yolunu seçerse bu durumda B 
firması rasyonel hareket ederek piyasaya girecektir. Çünkü, piyasaya girmemeye karşılık 
kazanacağı getiri piyasaya girme yolunda kazanacağı getiriden küçüktür(4>2).  
 
Şekilde büyük kesikli  çizgi ile gösterilen dalları B oyuncusu oynamayacaktır. A 
oyuncusunun  B oyuncusuna karşı iki stratejisi bulunmaktadır bunlardan birincisi reklam 
vermemek ve reklam vermek.  B oyuncusunun her iki duruma karşılık belli olan stratejilere 
karşılık A firması ya reklam vererek 3 birimlik getiriyi kabul edecek yada reklam 
vermemekle 2 birimlik getiriyi kabul edecektir. A firmasının da rasyonel bir oyuncu 
olduğunu kabul ettiğimize göre A firması reklam verme stratejisini seçecektir.   Şekilde 
küçük kesikli çizgi ile gösterilen stratejiyi A firması asla seçmeyecektir. Buna göre elde 
edilen Nash dengesi “ A firması 1 stratejisine karşılık; B firmasının  3.  stratejiyi seçer” 
şeklinde oluşur. Buna göre A ve B firmalarının oyun sonucu  getirileri 3’e 3 dür.   
 
Oyun ağacı ile normal formda oynanan oyunlar arasında en büyük fark; normal formda 
oynanan oyunlarda birden fazla Nash dengesi bulunabilirken, oyun ağacı formunda 
oynanan oyunlarda her zaman bir tek Nash dengesine ulaşılır. 
 
Oyun ağacı formunda yer alan bir oyun normal forma dönüştürüle bilmesine karşılık, 
normal formda yazılan bir oyun  ağacı formunda yazılması ve bu formda oynanması 
mümkün değildir.  Oyun ağacında oyuna kimin başladığına göre oyunun sonunda elde 
edilen Nash dengesi farklı şekillerde oluşabilir. Oyun ağacında sıra çok önemli bir husustur.        

  



7. OYUN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ 
 
Oyun teoreminde oluşturulan ödemeler matrisinin çözümünde kullanılan çeşitli yöntemler 
bulunmaktadır. Rekabetin söz konusu olduğu ve karşılıklı etkileşimin görüldüğü 
anlaşmasız oyunların çözümünde genel olarak n=2 kişilik oyunlar için sıfır toplamlı ( Bir 
oyuncunun oyun sonunda elde ettiği kazanç ile diğer oyuncunun oyun sonunda elde ettiği 
kayıp toplamı sıfıra eşit olan oyunlara sıfır toplamlı oyunlar denir. ) ve değişken toplamlı 
oyunlar için oluşturulan çözüm yöntemleri bulunmaktadır.  
 
Oyun ağacı formunda yer alan oyunların çözümü ise bir önceki bölümde geriye doğru 
çıkarım yöntemi adı altında çözülen örnekte verilmiştir. Normal formda oynana oyunların 
çözümün    aşağıdaki örneklerle çözülerek açıklamaya çalışılacaktır. 
 
a) Hücreye karşı hücre yöntemi ve hakim stratejiler yöntemi ile normal formlu oyun 
problemlerinin çözümü; 
 
Örnek: 
İki oyuncunun kayıp ve kazanç matrisini gösteren ödemeler matrisi aşağıdaki gibidir. 
 
Çizelge 7.1. Örnek problem 
 

2. Oyuncu 
  Strateji I Strateji II Strateji III 

Strateji I 60,60 36,70 36,35 
Strateji II 70,36 50,50 30,35 1. Oyuncu 
Strateji III 35,36 35,30 25,25 

 
Her stratejinin kesiştiği hücrelerde yer alan sayıların birincisi birinci oyuncuya ait kazancı, 
ikincisi ikinci oyuncuya ait kazancı vermektedir. İlk yöntem olarak hücreye karşı hücre 
yöntemi(Cell by Cell) ile oyunun denge noktasını bulunmaya çalışılırsak; 
 
Çizelge 7.2. Örnek problem çözümü 1 
 

2. Oyuncu 
  Strateji I Strateji II Strateji III 

Strateji I 60,60 36,70* 36*,35 
Strateji II 70*,36 50*,50* 30,35 1. Oyuncu 
Strateji III 35,36* 35,30 25,25 

   
Birinci oyuncu,  birinci stratejisini oynadığı durumda,  ikinci oyuncu rasyonel davranacağı 
kabul edilirse, ikinci stratejiyi yani 70 değerini elde edeceği stratejiyi seçecektir( 70 
>60>35). Birinci oyuncu  ikinci stratejiyi oynadığı durumda ikinci oyuncu ikinci stratejiyi 
oynayarak 50 değerini elde edecek ve birinci oyuncu  üçüncü stratejiyi oynadığı durumda 

  
 

 



ikinci oyuncu birinci stratejiyi oynayarak 36 değerini elde edecek hareketi 
gerçekleştirecektir.  Bu şekilde ikinci oyuncunun birinci oyuncunun stratejilerine karşı 
hareketleri belirlenmiş oldu.  
 
İkinci oyuncunun stratejilerine karşı birinci oyuncunun tepkileri bakılırsa; ikinci oyuncu  
birinci stratejisini oynadığı durumda,  birinci oyuncu rasyonel davranacağı kabul 
edildiğinden, ikinci stratejiyi yani 70 değerini elde edeceği stratejiyi seçecektir(70>60>35). 
İkinci oyuncu  ikinci stratejiyi oynadığı durumda, birinci  oyuncu ikinci stratejiyi 
oynayarak 50 değerini elde edecek ve ikinci oyuncu  üçüncü stratejiyi oynadığı durumda 
birinci oyuncu birinci stratejiyi oynayarak 36 değerini elde edecek hareketi 
gerçekleştirecektir.her bir oyuncuya ait stratejiler yukarıda verilen örnekte “*” yıldız şekli 
ile gösterilmiştir. 
 
Her iki oyuncunun ortak olarak birleştikleri nokta; birinci oyuncu için ikinci strateji ile 
ikinci oyuncunun ikinci stratejisidir. Bu nokta Nash dengesinin oluştuğu noktadır.   
 
İkinci olarak kullanılan yöntem hakim stratejiler yöntemidir; bu yöntemde her oyuncuya ait 
stratejiler arasındaki farklar irdelenerek en güçlü strateji bulunmaya çalışılır. Buna göre; 
Birinci oyuncunun stratejileri; 
 
Strateji I   : [ ]  363660
 
Strateji II  : [ ]  365070
 
Strateji III : [ ] 253535
  
Her strateji matrisi birbirleri ile kıyaslandığı taktirde birinci strateji ile ikinci strateji 
arasında bir üstünlük bulunamadığı, buna karşılık strateji I > III strateji ve strateji II > 
strateji III olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre birinci oyuncu hiçbir şekilde strateji III’ü 
oynamayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
İkinci oyuncunun stratejileri; 
 
Strateji I  Strateji II  Strateji III 
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Her strateji matrisi birbirleri ile kıyaslandığı taktirde birinci strateji ile ikinci strateji 
arasında bir üstünlük bulunamadığı, buna karşılık strateji I > III strateji ve strateji II> III 
strateji olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre ikinci oyuncu hiçbir şekilde strateji III’ü 
oynamayacağı bulunmuştur.  
 
Buna göre; her iki oyuncu üçüncü stratejiyi dışlayarak yeni bir ödemeler matrisi kurulursa 
ve bu matrise göre yeni bir hakim strateji seçilmeye çalışırsak; 

 
Çizelge 7.3. Örnek problem çözümü 2 

2. Oyuncu 
  Strateji I Strateji II 

Strateji I 60,60 36,70 1. Oyuncu 
Strateji II 70,36 50,50 

 
 
Birinci oyuncunun stratejileri; 

 
Strateji I   : [ ]  3660
 
Strateji II  : [ ]  5070
 
Birinci oyuncunun strateji II > strateji I olmasından dolayı, birinci oyuncu her ne şekilde 
olursa olsu ikinci stratejiyi seçecektir yani ikinci oyuncu hangi stratejiyi seçerse seçsin 
birinci oyuncu ikinci stratejisi olan hakim stratejisini oynayacaktır. 

    
İkinci oyuncunun stratejileri; 
 
Strateji I  Strateji II   
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İkinci oyuncunun strateji II > strateji I olmasından dolayı, ikinci oyuncu her ne şekilde 
olursa olsu ikinci stratejiyi seçecektir yani birinci oyuncu hangi stratejiyi seçerse seçsin 
birinci oyuncu ikinci stratejisi olan hakim stratejisini oynayacaktır. 
 
Sonuç olarak; Nash dengesi 1. oyuncu II. Strateji ve 2. Oyuncu II. Stratejinin kesiştiği 
noktada gerçekleşecektir. 
 

c) Minimaks Teoremi: 
 

İki kişili sıfır toplamlı  bir problemin çözüm yolu incelendiğinde  Rasyonellik sınırları 
içinde, satır oyuncusu şu şekilde düşünebilir; Hangi ödeme miktarını kendisi için garanti 

  
 

 



altına alabilir. Bunun anlamı, satır oyuncusunun kendisi için en doğru kötü seçeneğin 
seçilmesidir. Oyuncu bu nedenle en düşük ödemeye sahip olduğu stratejilere bakma ihtiyacı 
duyar. Bu şekilde, oyuncu matriste en düşük satır değerini aramaya koyulur.  Sadece bir 
strateji seçeceğinden;  her satırda minimum stratejiler içinde en büyüğüne bakar ve bu 
şekilde stratejiler içinde en küçük değere sahip olan kötü  seçeneği seçer. Bu tür stratejiler 
maksimin stratejiler adı verilir. Sütun oyuncusu ise, satır oyuncusunun bir negatif 
alternatifine ait stratejiyi hareket olarak kabul etmesi nedeniyle; bir önceki işlemin tersini 
gerçekleştirerek maksimum değerleri arasında minimum değeri seçerek stratejisini belli 
eder; bu tür stratejilere minimax stratejiler adı verilir(Naeve,2004).   

 
Örnek; İki kişili sıfır toplamlı  bir problemin ödemeler matrisi aşağıdaki gibidir. 
 
Çizelge 7.4. Örnek problem çözümü 3 
 

2. Oyuncu   

  Strateji I Strateji II Strateji III  ijji aMin=α  

Strateji I 60 40 45 40 
Strateji II 70 50 60 50* 
Strateji III 35 45 68 35 

1. 
Oyuncu 

 ijii aMax=β  70 50* 68 V=50 
   
 
β  değeri 2. oyuncunun kabul edebileceği en yüksek, α değeri ise 1. oyuncunun kabul 
edeceği en düşük değeri vermektedir. Oyun değeri olarak kabul edilen değer (v) bu iki 
değer arasında yer almaktadır (Özdil 1998). 

 
α  β≤≤ v  

 
Oyunun maksimin ve minimaks değerlerinin birbirine eşit olması halinde oyun  tam 
stratejili dengeli bir oyun olmaktadır. Maksimin ve minimaks eşitliğinin sağlandığı nokta; 
eğer noktası (tepe noktası olarak tanımlanmaktadır. Tam stratejili oyunlarda  ortaya çıkan 
tepe noktası  oyuncular için bir uzlaşma değeri niteliğindedir. Yani, tepe noktası üç boyutlu 
uzayda  bakış açısına göre hem maksimumu hem minimumu veren bir nokta 
olmaktadır(Özdil 1998). Buna göre örneğimizde alt ve üst değerler birbirine eşit 
olmasından dolayı  oyun dengeli bir oyun olup Nash dengesi 50 ‘ye 50 olarak bulunmuştur. 
 
Bunun  alternatifi olarak tepe noktası olmayan oyunlarda α β≤≤ v  olmaktadır. Burada 
oyuncular tek bir stratejiyle optimuma ulaşamazlar,karma strateji uygulamak zorundadırlar. 
Karma stratejili oyunlarda  oyunun değişik aşamalarında uygulanan  farklı stratejilere göre 
farklı  oyun değerleri çıkmakta, oyun değeri oyunun maksimin minimaks değerleri arasında 
değişmektedir (Özdil 1998).  
 

  



c) Karma Stratejili oyunların çözümü: 
 

Oyun tekrarlanan bir oyunsa, oyuncular farklı zamanlarda , farklı stratejileri karma şekilde 
seçip oynamak suretiyle, öyle bir sıklıkla (olasılık dağılımına göre) seçmelidir ki, kazanan 
oyuncu bakımından belli bir miktarın altına düşmeyen  bir kazancı, kaybeden oyuncu 
açısından  belli bir miktarın üzerine çıkmayan kaybı garanti edebilmelidirler. Karma 
stratejide elde edilen değer, beklenen değer olarak adlandırılmaktadır(Çağlar,2002).  
 
Hücre yöntemi ve hakim strateji ile elde edilemeyen denge modellerinde karma strateji 
yöntemi izlenir.  
Örnek; 

 
Çizelge 7.5. Karma strateji oyununun çözümü  

2. Oyuncu 
q q-1 

  Strateji A Strateji B 
p Strateji I 3,2 0,0 

1. Oyuncu 
1-p Strateji II 0,0 2,3 

 
İki oyuncuya ait ödemeler matrisi incelendiğinde, oyuncuların hiçbiri bir denge noktasında 
uzlaşamadıkları görülmektedir. Karma stratejilerle her bir oyuncunun stratejilerini oynama 
olasılıklarına bakmamız gerekmektedir. Buna göre; Birinci  oyuncunun  1. stratejiyi 
oynama olasılığı p ise 2. stratejiyi oynama olasılığı 1-p kadar olacaktır. Aynı şekilde, ikinci 
oyuncunun A stratejisini oyna ma olasılığı q ile B stratejisini oynama olasılığı 1-q olacaktır. 
Her oyuncu karşı tarafın olasılıklarını düşüneceğinden dolayı, hücre yöntemi gibi her bir 
stratejinin olasılığı hesaplanabilir.       
 
Eğer, 2. oyuncu sadece A stratejisini oynarsa bu durumda 1.oyuncu  

2xp+0x(1-p)=2p  
2. oyuncu sadece B stratejisini oynarsa bu durumda 1.oyuncu 
0xp+3x(1-p)=3-3p 
bu iki değeri birbiri ile eşitlersek; 
2p=3-3p 

p=
5
3  bulunur. Bunun anlamı 1. oyuncu 3/5 ihtimalle strateji 1’i oynar 

1.oyuncu sadece I stratejisini oynarsa bu durumda 2.oyuncu; 
3xq+0x(1-q)=3q 
1.oyuncu sadece II stratejisini oynarsa bu durumda 2.oyuncu 

 0xq+2x(1-q)=2-2q 
 bu iki değeri birbiri ile eşitlersek; 
 3q=2-2q 

  
 

 



 q=
5
2 bulunur. Bu da, 2. oyuncu 2/5 ihtimalle strateji A’yı oynar. 

 
Oyuncuların her birinin stratejilerini oynama ihtimalleri hesaplandıktan sonra her oyuncuya 
ait bekledikleri getirilerinin incelenmesi gereklidir. Eğer, birinci oyuncu p ve 1-p ye göre 
oynarsa; 2x3/5+0(1-3/5)=6/5 ve ; 0x3/5+3x(1-3/5)=6/5 olarak oyundan  beklediği ödül 
değerini bulmuş olacaktır. İkinci oyuncu q ve 1-q  ya göre oynarsa bu durumda; 
3x2/5+0x(1-2/5)=6/5 ve 0x2/5+2x(1-2/5)=6/5 olarak oyundan beklediği ödül değerini 
bulmuş olacaktır. Karma stratejilerde Nash dengesi her iki oyuncunun bekledikleri ödül 
değeri olduğundan, bu değer her kik oyuncu için aynı olacaktır. Buna göre bu oyundaki 
denge stratejileri (3/5 strateji I , 2/5 strateji II ve 2/5 strateji a, 3/5 strateji B) oyun ödülü 6/5 
olarak bulunur.  Bir başka ifade ile; birinci oyuncu % 60 ‘nın birinci, kalan %40’nın ikinci 
strateji ile değerlendirmesi şeklinde yorumlanabilir. 
 
8. KLASİK DÜOPOL MODELLER 
 
Oyun teorisinde kişiler yada işletmeler arasındaki rekabeti açıklamak için çeşitli düopol 
modeller kullanılmaktadır. Daha önceki bölümlerde açıkladığımız gibi oyun teorisinde 
oyuncu sayısının artması çeşitli çözüm sorunlarının doğuracağı şeklindeydi. Bu nedenle 
kişi, işletme, firma yada ülkeye karşı diğer rakiplerin oluşturduğu kümeyi bir oyuncu olarak 
kabul ederek oyunun çözümü aranmaktadır.  Bu şekilde oyun iki kişili oynanan oyun 
şekline dönüştürülmüş olur. Oyun teoreminde bu nedenle bu çalışmada  en yoğun 
kullanılan üç duopol model incelenmiştir.  
 
8.1. Cournot Düopol Modeli 
 
Cournot Pazar yapısı modeli Oligopol niteliği taşıyan  bir pazarda , firmalar arasında 
üretilen ürün miktarına bağlı olarak yapılan rekabetin analizinde çok yaygın bir biçimde 
uygulanır. Cournot Oligopol modeline göre ele alınan pazarda tam rekabet piyasasının 
aksine sınırlı sayıda firma bulunduğundan , arz ve talep eşitliğine bağlı olarak bir denge 
fiyatı  bir veri olarak alınamaz. Bunun yerine firmalar üretim miktarını belirleyerek fiyatı 
tespit ederler (Kafadar 2002). Cournot  Duopol modeli  iki firmanın rekabeti varsayımı 
altında durmaktadır. Ancak pazarda belirli sayıda firmanın bulunması durumunda da benzer 
hesaplamalar yaparak da  denge üretim miktarı kolayca bulunabilir. 
 
Cournot modelinde, bir malın talebinin malın piyasa fiyatına göre değiştiği, bu günkü talep 
eğrisinin benzeri, ilk ortaya konulduğu şekliyle  Cournot tarafından tasarlanmıştır. Bu 
ilişkinin özelliği  ve şekli, bir malın fayda türüne , malın yapabileceği hizmet yada 
saklayabileceği zevke, alışkanlıklara ve insanların gelenek- göreneklerine onların ortalama 
servetlerine  ve servetin dağılımına bağlıdır (Çağlar 2002).  
 
Cournot, iki firmanın  homojen bir ürünü sabit bir marjinal maliyete ( c)  katlanarak ürettiği 
varsayımı altında sayar. Piyasada  elde edilecek maksimum fiyat , piyasada satılan toplam 

  



miktara bağlı olacaktır(q=q1+q2). Bu nedenle her firmanın karı kendi üretim seviyesinin 
yanında rakiplerinde üretim seviyesine de bağlı olacaktır (Eichberger 1993)  
 
 Cournot’a Firmalara ait kar fonksiyonu  göre aşağıdaki gibidir(Naeve 2004). aşağıdaki 
denklemde i firmasına ait üretim miktarını (q) temsil etmektedir; 
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Şeklinde işbirliksiz  Cournot Duapol modeli yazılabilir. Bu modele göre elde 
maksimizasyon denkleminin birinci türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz durumda i firmasına ait 
reaksiyon fonksiyonuna ulaşırız. 
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Her iki firmaya ait reaksiyon fonksiyonu yada en iyi karşılık fonksiyonu; 
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Nash dengesi bu denklere göre hesaplanırsa,  
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−a  olarak bulunacaktır bu iki şirketin üretim fonksiyonu birbirinini simetrisi 

olmasından dolayı x2
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Nash dengesi buna göre; 
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Eğer iki firma da işbirliğine girerek karlarını maksimize etmeyi kabul ederlerse bu durumda 
maksimizasyon probleminin denklemi aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. 
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şirketlerin işbirliğine girerek kartelleşmesi nedeniyle üretim miktarı X=x1+x2 toplam üretim 
olarak ifade edilebilir. 
 
Buna göre; 

2)( bxxcaMax
X

−−= maksimizasyon denklemi bulunur. 

Elde edilen bu değerin x’e göre birinci türevini alır ve sıfıra eşitlersek; 
02)( =−− bxca  
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b
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−  olarak reaksiyon fonksiyonu bulunur. 

Bu denklemle Nash dengesi arandığında monopol kar’ı veren denge modeline ulaşılır. 
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Monopol kara sahip olan şirketler karı  yarıya bölüşeceklerinden dolayı, her bir şirkete 
düşen kar; 
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oyuna göre elde edilen Nash dengesinden büyüktür; 
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)( 2−  bunun sonucu olarak işletmeler işbirliğine girmeleri durumunda karları 

işbirliğine girmemelerine karşın daha yüksek olacaktır. 
 
Cournot modelini mahkumlar çıkmazı şeklinde rastladığımız durumun benzeri şeklindeki 
simülasyonu görebiliriz. Bu problemin çözümünde işletmeler yada şirketler işbirliğine 

  



girme yada girmeme şeklindeki stratejilerine göre elde edecekleri kar miktarları rekabet 
düzeylerine göre bir ödemeler matrisini oluşturursak(Naeve,2004); 
 
a) Şirket i işbirliksiz oynarken şirket -i işbirlikli şekilde oyunu oynarsa; 
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b) Şirket -i işbirliksiz oynarken şirket i işbirlikli şekilde oyunu oynarsa; 
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c) Her iki şirkette işbirliksiz oynarsa; 
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d) her ikisi işbirlikli ve monopol karı paylaştıklarında; 
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Çizelge 8.1 Cournot Modeli Ödemeler Matrisi 
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 Bütün değerleri sadeleştirip tek bir değer altında toplarsak; 
 
Çizelge 8.2 Sadeleştirilmiş Cournot Modeli ödemeler matrisi 
 
 kx2  *

2x  
kx1  18,18 15,20 
*
1x  20,15 16,16 

                            
 
Şeklinde olacak ve Nash dengesi işbirliksiz ortam altında 16 ya 16 olacaktır(Naeve,2004). 
 
 

  
 

 



8.2. Bertrand Düopol Modeli 
 
Cournot ‘un kitabı 1838 yılında yayınladıktan sonra, ilk kırk beş yıl kadar dikkat 
çekmemiştir. 1883 yılında, Fransız matematikçi Joseph Bertrand tarafından Cournot 
modelini tekrar incelemiştir.  
Bertrant özellikle Cournot’un  fiyat tepki fonksiyonu kullanmayıp, çıktı tepki fonksiyonunu 
kullanmasını eleştirmiştir. Bertrand düopol modelinde, her bir düopolist, diğerinin fiyatını 
değiştirmeden sabit tutacağını varsaymaktadır. Her firma  aynı piyasa talep eğrisi ile karşı 
karşıyadır ve rakip firmanın fiyatını sabit tutacağı varsayımı altında , kendi karını 
maksimize etmeyi amaçlamaktadır (Çağlar,2002). 
 
Bertrand Düopol modelinin yapısını incelersek(Eichberger,2002).  
 
İki firmanın yada işletmelerin talebi karşılamak için oluşturdukları fonksiyon  

olarak ifade edilirse; ),(),( 212211 ppxveppx
),( 211 ppx = max{ }11211 .,0 pCpBA −+  
),( 212 ppx = max{ }22122 .,0 pCpBA −+  

Ai>0,   Bi>0,   Ci>0  i=1,2. 
 
Bu iki firmaya yada işletmeye ait maliyet fonksiyonu; 
Ci(xi)=ki.xi 
Ai>0,  ki>0,   i=1,2. 
 
Kar fonksiyonu her iki firma için; 

),( 211 ppπ =( )..).( 1121111 pCpBAkp −+−  ve 
),( 212 ppπ =( )..).( 2212222 pCpBAkp −+−  

 
Bu denklemlerden de anlaşılacağı üzere her iki firmanın belirledikleri fiyat seviyesi diğer 
firmanın fiyatıyla ilişkilidir. Bu iki kar fonksiyonunun birinci türevlerini alıp sıfıra 
eşitlediğimiz taktirde her bir firmaya ait reaksiyon fonksiyonunu buluruz. 
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Bertrand modelinde  denge (Nash dengesi); Her iki şirketin kazançlarını maksimum 
yapmayı düşündükleri fiyat rakip şirketin piyasaya verdiği fiyata bağlı olduğundan, 
reaksiyon fonksiyonlarının kesiştiği nokta Nash dengesini verir. 
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 Şekil 8.1. Bertrand Dengesi 
 
Şekil de anlaşıldığı gibi her iki firma fiyatlarını rekabete göre oluştururlarsa, bu durumda 
fiyatlar ürün maliyetine kadar indirilebilir ve denge satış fiyatının üretim maliyetine eşit 
olduğu noktada oluşur. 
 
 
8.3. Heinrich von Stackelberg Düopol Modeli 
 
 
Alman iktisatçı Heinrich von Stackelberg, 1934 yılında yazdığı “Marktform und 
Gleichgewicht” (Pazar formu ve denge) adlı makalesinde piyasa yapılarını farklı şekilde 
sınıflandırdıktan sonra düolopolist ve oligopolistik piyasa yapısının genel bir analizini 
yapmıştır(Çağlar,2002). 
 
Bu model Cournot modelinin bir uzantısıdır. Stackelberg2in modelinde firmalardan bir 
tanesinin rakiplerinin Cournot varsayımına göre hareket ettiğinin farkında olduğu varsayımı 
doğrultusunda gerçekleşmektedir(Çetin,2001). 
 
Bu modelde firma 1 ve firma 2 olmak üzere iki oyuncu bulunmakta olup, piyasaya 
sürülecek olan arz miktarını önce birinci firma belirlemekte daha sonra ikinci firma 
gelmektedir (Naeve 2004). Cournot ve Bertrant modellerinde firmalar stratejilerini eş 
zamanlı olarak belirlerken Stackelberg düopol modelinde oyun sıralı bir şekilde 
oynanmaktadır. Bu nedenle bu türlü sıralı modellerin çözümü oyun ağacının çözümü gibi 
sondan başa doğru ilerlenmelidir.  
 
Bu modelde her iki şirkete kendisine ait bir masraf fonksiyonu bulunmaktadır.  
 

  
 

 



C:  xcx ., →ℜ→ℜ ++

 
 Piyasada oluşan fiyat fonksiyonu pozitif ve aşağıdaki gibidir. 
 
 P(X)= P(x1 +x2)=a-bX=a-b(x1 +x2) 
 
Öncelikli olarak firma 1 bir pozitif arz miktarı piyasaya sürmektedir( Stackelberg öncüsü),  
firma 2 daha sonra arz miktarını belirlemektedir( Stackelberg takip edicisi).Firma i için 
kazanç xi ile x-i arz miktarının belirlenmesinden sonra oluşmaktadır((Naeve,2004). 
 

2)(),( iiiiii bxxbxcaxx −−−= −−π  
 
Bu aşamadan sonra firma 2’nin firma 1 in belirlediği arz miktarından sonra nasıl tepki 
vereceği üzerine olacaktır. Buda cournot düopol modelinde bulduğumuz reaksiyon 
fonksiyonu ile aynı şekilde gerçekleşecektir(Naeve,2004). 
 

r2( = )1x 22
1x

b
ca
−

−  

 
Firma 2’ye ait belirlediğimiz reaksiyon fonksiyonuna göre firma 1 ‘in ne kadar üretim 
yapacağını tespit edebiliriz. Firma 1 karını maksimum yapacak olan arz miktarını üretmeyi 
amaçlayacaktır. Buna göre firma 1’e ait  reaksiyon fonksiyonu; 
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−
−  elde edilen bu değerin türevini alarak sıfıra eşitleyip reaksiyon 

fonksiyonuna ulaşırsak; 
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Firma 2’ye ait arz miktarı buna göre; 
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9.OYUN TEORİSİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÇÖZÜMÜ 
 

Oyun matrisinin özelliği ne olursa olsun, karmaya da tam stratejili veya 2 yada  2’den fazla 
seçenekli tüm iki kişilik sabit toplamlı oyunlarda , çözüm veren yöntem doğrusal 
programlama yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.  
 
Neumann ve Morgenstern  tarafından  geliştirilen oyun kuramının, doğrusal programlama 
modeline simpleks yöntemle çözülebileceğine  George B. Dantzig tarafından gösterilmiştir. 
İki kişilik sıfır toplamlı bir oyunda, oyuncuların ikiden çok kabul edilebilir davranışın 
olması halinde optimal stratejilerinin belirlenmesi doğrusal programlama yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir (Özdil 1998).   
 
İki oyunculu sıfır toplamlı oyunlar doğrusal programlama olarak ifade  edilebildiği ve 
terside geçerli olduğu için, oyun teorisiyle doğrusal programlama arasında güçlü bir ilişki 
vardır(Taha 2000). 
 
İki kişililik sıfır toplamlı oyunlarda ; 
 

a) Bir oyuncunun kaybı diğer oyuncunun kazancına  eşit olup, “v “ ile gösterilen bu 
değere “ oyunun çözüm değeri “ denilmektedir(Bölüm minimax teoremi). Her 
oyunda bir tek çözüm değeri vardır. 

b) Oyuncu A için x1,x2,...............,xm ‘den oluşan ve x1+x2+...............+xm=1 öyle bir 
karma strateji seti vardır ki,  A uzun dönemde A1 stratejisini x1 kez, A2 stratejisini 
x2 kez ,......, Am stratejisini xm kez uyguladığında, oyunun çözüm değeri olan  V 
kadar kazanacaktır(Özdil,1998).  

c) Benzer şekilde B oyuncusu da y stratejileri için aynı koşullar geçerlidir. 
d) Oyuncular stratejilerini bilmekte  ancak, hangi stratejinin ne zaman oynanacağını 

bilmemektedir. Bu nedenle ölçülü davranmak zorundadır(Özdil,1998).  
Dolayısıyla, oyuncular konumlarına göre minimax yada maksimin stratejilerini 
belirlemek zorundadır. 

 
Bu koşullara göre, oyuncuların doğrusal programlama modeline göre matematiksel olarak 
oyunu yazmaya çalışırsak; 
 
Oyuncu I,  maksimin değeri üzerinde hareket ediyorsa (Taha 2000); 
 
Maks.z= v  

∑
=

≥
m

i
iij vxa

1
        j=1,2,.......,n 

 
x1+x2+...............+xm=1 
xi mi ,.......,2,1,0 =≥  
Oyuncu II,  minimaks  değeri üzerinden hareket ediyorsa(Taha,2000), 
 

  
 

 



Min.w=  v

∑
=

≥
m

i
jij vya

1
        i=1,2,.......,m 

y1+y2+...............+yn=1 
yj nj ,.......,2,1,0 =≥  
 
İki problem de oyunun değeri olan aynı değişken  v ‘yi optimum kılmaktadır. Bunun nedeni 
oyuncu I’in problemi oyuncu II’nin dualini oluşturmaktadır(Taha,2000).    
 
10. OYUN TEORİSİNİ TARIMDA UYGULANMASI 

 
Oyun teoremi  tarım sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tarımsal ürünlerin 
üretiminin planlanması,  işletme büyüklüğü, ürünlerin ne zaman satılmasının gerektiği, en 
az riskli ürün deseninin ne olacağı gibi tarımsal karar problemleri oyun kuramı yardımıyla 
çözülebilmektedir (Özdil 1998). Bunların yanında ülkeler arasında tarım ürünleri ticareti de 
oyun teoremi işinde değerlendirilmektedir. 
 
Oyun kuramının tarım alanlarında kullanımlarına örnek olarak 1991 yılında Karp ve 
Beghin’in, oyun teoremi yaklaşımı ile  yaptıkları çalışma gösterilebilir. Bu çalışmada, 
destekleme piyasalarının oluşumunu belirleyen üç ana kesim dikkate alınmaktadır. Fiyat 
politikalarının belirlenmesi; ürünü üretip ihraç ya da ithal eden çiftçiler bu ürünleri tüketen  
kentliler  ve piyasaya müdahale eden  hükümet arasında oynana bir oyun olarak düşünerek 
incelenmektedir.  Söz konusu çalışmada  her kesim için kazanç fonksiyonu belirlenmekte, 
içsel ve dışsal değişkenler belirlenerek zaman serileri kullanarak iki aşamalı en küçük 
kareler yöntemi ile  pazarlık güç katsayıları tayin edilmekte  ve oluşturulan ödeme matrisi 
işbirlikçi oyun modeli içinde  çözüme alınmaktadır(Özdil 1998). 
 
Ülkemizde ise oyun teorisini tarımda uygulamalarından biri  B.Miran ve T. Dizdaroğlu’nun  
“Tarımsal İşletme Planlamasında Risk : Bir Oyun Teorisi Denemesi” adlı çalışmalarıdır 
(Miran ve ark.,1994). Bu çalışmada, tarım ürünleri üretimini planlaması aşamasında riski 
minimize etmek için hangi tarımsal ürünleri üretilmesi gerektiği konusunda oyun teoremi 
altında inceleyerek, Doğrusal programlama ile elde edilen işletme planlaması sonuçları ile 
kıyaslamıştır. Kıyaslama sonucunda doğrusal programlanın  risk konusundaki yetersizliği 
oyun teorisi yaklaşımıyla giderilebileceğini ortaya koymuştur. 

   
 

10.1.Doğaya Karşı Oynanan Oyunlar 
 

Oyun birbirine denk  yakın beceri ve zeka düzeyine sahip iki kişi ya da taraf arasında 
düşünebileceği gibi  taraflardan biri “ doğa” olacak şekilde de düşünülebilir.  Bu durumda 
oyunculardan birisi  kişi yada birey, grup , kurum  v.s., diğeri ise doğadır. Oyun tam 
belirsizlik altında doğaya karşı oynanana bir oyundur. Bu nedenle doğaya karşı oynanan 
oyunlara tek kişilik oyunlar adı da verilmektedir (Friedman 1997). 
 

  



Doğa hiçbir zaman karşı oyuncuyu bir oyun  mantığı içinde rakip olarak görmez. En fazla 
zararı vermeye çalışmaz.Bu nedenle doğaya karşı oynanan oyunlarda  kazanan yada 
kaybeden  hiçbir zaman doğa değildir.  Ancak maksimin gereği , doğanın rakibine karşı  en 
çok zarar verici, yıkıcı, şekilde olumsuz davrandığı varsayılır.  En kötüye göre kendisini 
hazırlayan oyuncu, beklendiğinden daha iyi koşulların  gerçekleşmesi halinde oyun 
değerinden daha fazla bir getiri kavuşturacaktır.  Bu da oyuncuyu daha fazla memnun 
edecektir( Özdil 1998) 
 
Maksimin stratejisinde, doğa hali ne olursa olsun  oyuncunun her stratejisine  bir olasılık  
düzeyi atanıp elde edilecek gelirin  belli bir minimum gelir düzeyinden (V) az olmaması 
sağlanmaktadır.  Bu anlamda oyunun çözümünde doğrusal programlamayla maksimin olan 
oyun değerini  (v )’yi maksime edecek olasılık değeri saptanmaktadır.  Doğaya karşı 
oynanan oyunlarda oluşturulan ödemeler matrisi  önceden de açıklandığı gibi   oyuncu 
açısından doğrusal programlama modeliyle ifade edilip çözüme alındığında  doğanın 
stratejilerine  bağlı olmaksızın  maksime edilmiş minimum gelir düzeyini  sağlayacak 
optimal strateji vektörü elde edilebilmektedir(Özdil 1998). 
 
Doğaya karşı oynanan oyunlarda doğa: problemin yapısal özelliklerinin belirlendiği 
ortamdır (Özdil 1998). Örneğin tarımsal üretim yapan bir işletmenin vermesi gereken 
kararlar doğaya karşı yaklaşımı ile incelendiğinde, işletme dışı kararlarını etkileyen her 
türlü etken;  ürünün pazar yapısı, girdi piyasası, hava şartları, sosyo- ekonomik özellikler, 
arazi varlığı ve yapısı v. b gibi unsurların tamamı doğa olarak varsayılabilir. 

 
10.2. Oyun Teorisinin işletme planlamasında kullanımına yönelik örnek bir 

uygulama 
 

Doğrusal programlama  örneği için , 2002 yılında Erkuş ve Güneş’in “Tarım İşletmelerinde  
Optimal Kredi Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli makaledeki veriler esas  üzerinden bir 
doğrusal programlama modeli ele esas olarak alınmıştır (Erkuş,ve ark. 2002). Bu makalede, 
1.5 milyar liralık sınırlı bir kredi talebinde bulunan işletmenin  süt sığırcılığı yada besi 
sığırcılığı veya her ikisini bir arada yürütmek istiyorsa, işletme bu koşullarda süt sığırını  
veya besiyi veya her birini hangi miktarda  üretime alması halinde  maksimum geliri 
sağlayacaktır? Sorunun çözümünde, hazırlanacak maksimizasyon matristen yararlanılır. 
İşletmenini 48 m2 alana sahip  olduğu, fakat döner sermayesinin  olmadığı varsayımı ile 
aşağıdaki matris düzenlenmiştir(Erkuş ve ark.,2002).  

 
Çizelge 10.1. Doğrusal programlama kısıtları 
   

Brüt Kar 
C (1000000 TL) 

Süt sığırı 
480 

Besi Sığırı 
200 

sınırlılık 

Ahır 8 4             48 ≤
Döner sermaye 
(1000000 TL) 100 100 ≤ 1500 

 

  
 

 



Lindo paket programı ile hesaplanan modellin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 10.1.  Doğrusal Programlama Sonucunun Lindo Paket Programı Döküm Sayfası 

 
Erkuş ve Güneş bu makalesinde hesaplamış olduğu matrisin çözümüyle işletme 3 adet süt 
sığırı ve 6 adet  sığırına yer verilmesi sonucuna varmışlardır. Bununla beraber elde edilen 
gelir 2.640.000.000 TL dir.  
 
Bu makalede elde edilen doğrusal programlama modelinin çözümünün ardından, doğrusal 
modelde oyun teorisi  uygulamasına geçildiğinde; çiftçinin üç stratejisi bulunmakta olduğu 
görülmektedir. Bunlar ya üretici süt üretiminde ya besi üretiminde yada her iki üretim 
dalında hayvansal üretim faaliyetini yürütebilir.bunlardan elde edilen gelir  brüt marj olarak 
hesaplanmıştır. Doğa halleri olarak hayvansal üretim dallarının brüt etkileme durumlarını 
ifade etmek için 5 yıllık tahmini brüt karlar alınmıştır.  Bu beş yıllık seri içinde en düşük 
brüt marj en kötü koşullarını temsil ederken , en yüksek brüt marj en iyi koşulları temsil 
etmektedir. Sözü edilen koşullar üretim girdilerinin fiyatları yada süt ve et piyasasındaki 
fiyat oluşumu olarak söz edilebilir.  
 
 
 

  



 
 Çizelge 10.2. Hayvansal üretim dallarına  ait son beş  yıllık ortalama 

 brüt majlar (1.000.000 TL)  
 

Doğa( Yıllar) Üretim 
Dalları 1998* 1999* 2000* 2001* 2002 

Süt 460 420 440 490 480 
Et 210 210 220 240 200 

*tahmini değerler.  
 

Çiftçiye ait standart doğrusal programlama modeli aşağıdaki gibidir: 
Max Z=  ∑ jj xc

   ∑ = iijij bxa
xj >=0,  i: kısıtlayıcı sayısı, j: faaliyet sayısı 
 
Bu modelin oyun teorisi uygulamasına dönüştürülebilmesi için aşağıdaki sıra izlenmelidir 
(Miran, ark.1994): 
 

1. Doğrusal modelin kısıtlamaları oyun modelinde  hiç değiştirilmeksizin yer alır. 
2. Yeni amaç fonksiyonu sadece  Max z=  V şeklindedir. 
3. Doğrusal modelin amaç fonksiyonu ≥ 0 şeklinde  bir kısıtlama olarak  sınırlayıcılara 

eklenir.  
4. Doğrusal modeldeki  mevcut sınırlayıcılara , yıl sayısı kadar  (ele alınan örnekte 5 

adet) sınırlayıcı eklenir.  sınırlayıcılarda üretim  dallarının yıllar itibariyle  brüt 
marjları  katsayı olarak belirtilir.  Örneğin eklenecek ilk kısıtlama (1998 yılı için):   
 460süt+ 210 besi - V 0 şeklinde olacaktır.   ≥

Sınırlama bir minimum kısıtlamadır.  Hatırlanacağı üzere buradaki V , ulaşılmak istenen  
maksimin değerini ifade etmektedir.  Sözü edilen  beş kısıtlamanın her birinde  V değeri –1 
dir. 
 
Ayrıca işletme her koşulda sürü yenilemek için işletmesinde ahır genişliğine göre en az 2 
süt ineğinin bulunmasını arzu etmektedir.   
 
Yukarıda açıkladığımız aşamalar doğrultusunda oluşturulan model Lindo paket 
programıyla hesaplanabilir.                               
 

  
 

 



 
 

Şekil 10.2. Oyun teorisi sonucunun lindo paket programı döküm sayfası 
 

Matrisin çözümüyle işletme 2 adet süt sığırı ve 8 adet  sığırına yer verilmesi sonucuna 
varıldı. Bununla beraber elde edilen gelir 2.520.000.000 TL dir. Oyun kısıtları içinde en az 
2 süt sığırı işletmede bulundurma kısıttı yer almadığı  durumunda; oyun sonucunda elde 
edilen optimum çözüm değişmemekte buna karşılık, üretim 1.5 süt sığırı ve 9 besi sığırı 
olarak gerçekleştirilmektedir.   
 
Bu sonuç doğrusal programlama ile elde edilen sonuçlarından farklıdır. Doğrusal 
programlamada 3 süt sığırına karşılık oyun teoremi, 2 süt sığırı üretimi uygun bulurken, 
besi sığırı üretimini oyun teoremi yaklaşımı daha az riskli bularak üretimi 8 birim olarak 
hesaplamıştır.  
 
Oyun teorisi optimum planlamada yer alan faaliyetlerin en az  risk gelir düzeyini sağlama 
özelliği vardır. Bunun anlamı oyun teorisi  altında planlanan işletmeden elde ettiğimiz 
optimum çözüm değeri  doğrusal programlama yöntemiyle elde ettiğimiz optimum 
çözümden daha düşük olmasının yanında, oyun teorisi en az riskli yüksek geliri bize 
vermektedir.  
 

  



11. SONUÇ 
 
Oyun teorisinin oluşturulabilmesi için iki kişinin karşılıklı olarak rekabete girmesi 
gerekmektedir. Oyuncuların bir hedefe ulaşmak için strateji uygulaması söz konusu olduğu 
durumlarda karşılıklı bir oyun oynanmaya başlar. Bu nedenle oyun teorisi sadece ekonomik 
alanda değerlendirilmemelidir. Çünkü oyun kuramının, kişisel ilişkilerden başlayarak, 
uluslararası ilişkilerde, Askeri planlamalarda, eğlence amaçlı oyunlar(Satranç, Basketbol, 
Briç v.b) gibi geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.    
 
Oyun teoreminin farklı oyun kurallarına karşılık gelen  farklı oyun çözümleri 
bulunmaktadır. Bu nedenle oluşturulacak oyunda kuralların iyi tespit edilmesi ihtiyacı  
görülmektedir.    
 
Tarım sektörünün planlanması aşamasında yaygın olarak kullanılan bir çok kantitatif 
yöntem risk ve belirsizlikler konusunda yetersizdir. Bu sebeple oyun teoremi yaklaşımı;  
üreticinin yada tüketicinin içsel koşullarına bağlı olarak belirledikleri karar 
mekanizmalarının yanında, piyasada yada doğada yer alan diğer faktörlerin hareketlerini 
göz önüne alarak belli oranlarda bu açığı kapatmayı amaçlamaktadır. 
 
Tarım alanlarının planlamasında kullanılan doğrusal programlama yöntemine karşılık, oyun 
teoreminin uygulamada kullanılması gerçekte fazla zor değildir. Ancak oyun teorisinde 
bilgi setinin öneminden dolayı, işletmeler hakkında elde edilmesi gereken bilgiler geriye 
dönük olarak sağlıklı  veri bulunması güçlüğü bulunmaktadır.  Ülkemizde çiftçilere ait 
kayıtların geriye dönük olarak tutmaları durumunda, işletmeler için yapılacak olan 
planlamada risk konusunda önemli kolaylıklar sağlaması açısından oyun teorisi etkin bir 
yöntem olarak kullanılabilir. 
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