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Özet 

Faiz oranlarının vade yapısının ve varlık fiyatlarının para politikası 
şoklarına tepkisi: Türkiye örneği 

Bu makale, vektör otoregresif modeli, değişen varyans tabanlı tanımlama ve günlük veri kullanarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Federal Rezerv (Fed) politika kararlarının Türkiye’nin 
varlık fiyatlarına ve faiz oranlarının vade yapısına olan ektisini 2010 ve 2016 arasındaki dönem için 
incelemektedir. İncelenen dönemi önemli kılan nokta, TCMB’nin parasal istikrara ek olarak finansal 
istikrarı da hedefleri arasına eklemesi ve bu hedeflere ulaşmak için birden fazla politika aracının birlikle 
kullanımını sağlayan yeni bir para politikası benimsemesidir. Para politikasının tanımlanması için, para 
politikası şoklarının değişen varyanslı olduğu varsayımı benimsenmiştir. Sonuçlarımıza göre, TCMB 
kaynaklı genişlemeci para politikası şokları getiri eğrisini daha dik hale getirmiştir. Bu sonuç, birden fazla 
hedefe odaklanmanın TCMB’nin uzun vadeli faiz oranları üzerindeki kontrolünü zayıflattığını 
göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Para Politikası, Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Varlık Fiyatları, Değişen Varyans 
Tabanlı Tanımlama. 
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Özet 
Bu çalışmada yeni bir referansa bağlı seçim prosedürü önerilmekte ve bu prosedür, 

seçimler üstüne konan aksiyomlarla karakterize edilmektedir. Her bir seçim problemi iki 
kümeden oluşmaktadır: mevcut elemanları içeren “seçim kümesi” ve bu elemanlardan farklı 
elemanlar içermesi mümkün olan “referans kümesi”. Kişi ilk olarak referans kümesi içinden 
kendi referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referans noktasının etkisi altında seçim 
kümesindeki elemanlar arasından seçimini yapmaktadır. Çalışmada gösterilmiştir ki bu 
prosedür, hem ekzojen olarak tanımlanan statükoların etkilerini modelleyen Masatlioglu ve Ok 
(2005; 2014) ile Guney ve Richter (2016) prosedürlerini hem de endojen olarak belirlenen 
ulaşılamayan hayallerin etkilerini modelleyen Guney vd. (2018) prosedürünü özel birer durumu 
olarak kabul etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ekzojen referans, endojen referans, hayalet etkisi, çekicilik etkisi, statüko 
yanlılığı. 

JEL kodları: D00, D01, C91. 

1. Giriş 
Literatürdeki deneysel ve ampirik çalışmalar, seçimlerin referans 

noktalarından etkilendiğini göstermektedir. Statükolar ve ulaşılamayan hayaller 
önemli referans noktalarına örnektir (Samuelson ve Zeckhauser, 1988; Farquhar ve 
Pratkanis, 1992, 1993). Referans noktalarının seçimler üstündeki etkileri teorik 
olarak sıklıkla çalışılmıştır. Teorik literatürdeki birçok çalışmanın ortak özelliği, 
spesifik bir referans noktasına odaklanılmış ve sadece o spesifik referans noktasının 
seçimler üzerindeki etkilerinin çalışılmış olmasıdır. Bizim bu çalışmadaki 
amacımız ise hem ekzojen olarak tanımlanan statükoların (Masatlioglu ve Ok, 
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2005, 2014; Guney ve Richter, 2016) hem de endojen olarak belirlenen 
ulaşılamayan hayallerin (Guney vd., 2018) seçimler üstündeki etkilerini 
açıklayabilecek daha genel bir referans modeli önermek ve bu modeli seçimler 
üstüne konan aksiyomlarla karakterize etmektir. 

Bilindiği üzere standart dünyada her bir seçim problemi, mevcut alternatifleri 
temsil ettiği düşünülen ve alternatif uzayı 𝑋𝑋’in alt kümesi olan bir kümeden, mesela 
S’ten, oluşur. Bu çalışmada hem statükonun hem de ulaşılamayan hayallerin 
etkisini inceleyebilmek için, seçim problemlerini (S,Y) şeklinde yeniden 
tanımlayacağız.1 S, hala standart dünyadaki gibi kişinin içinden seçim yapacağı 
mevcut alternatifler kümesini temsil etmekteyken, seçim problemlerine yeni 
eklenen Y kişinin, zamanında gördüğü/hatırında kalmış alternatifleri içeren ve 
içinden referans noktasını belirleyeceği kümeyi temsil edecektir. 

Yeni tanımladığımız problemlerdeki seçimler üstüne aksiyomlar koyarak, bir 
seçim prosedürü karakterize etmekteyiz. Bu prosedüre göre kişi (S,Y) türünde bir 
seçim problemi ile karşılaştığında, önce Y kümesinde tercihlerini maksimize ederek 
referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referansa bağlı olan tercih ilişkisini 
maksimize ederek S kümesinden bir (veya daha fazla) alternatifi seçmektedir. 

Bu çalışmada önerilen yeni seçim modeli, literatürdeki önemli makalelerden 
biri olan ve ekzojen kabul edilen statükoya bağlı seçimleri karakterize eden 
Masatlioglu ve Ok (2005, 2014) modeli ile o modeli statükoların daha geniş bir 
yelpazede referans etkisi göstermesine izin verecek şekilde genelleyen Guney ve 
Richter (2016) modelini, ve endojen olarak belirlenen ulaşılamayan hayallerin 
seçimler üzerindeki etkilerini karakterize eden Guney vd. (2018) modelini özel 
birer durumu olarak kabul etmektedir. 

Dolayısıyla, önerdiğimiz model deneysel çalışmalarda ortaya çıkan bazı 
davranışsal anomalileri de tek bir çatı altında açıklayabilmektedir. Mesela, bir 
alternatifin statüko olduğunda seçilme şansının daha yüksek olduğunu söyleyen 
statüko yanlılığı (Samuelson ve Zeckhauser, 1988); statükoların kendi seçilmese 
bile diğer alternatifler arasındaki seçimi etkileyebileceklerini gösteren statükonun 
referans etkisi (Masatlioglu ve Uler, 2013; Guney ve Richter, 2016); ortama 
asimetrik olarak domine edilen bir alternatif konduğunda onu domine eden 
opsiyonun seçilme şansının arttığını anlatan çekicilik etkisi (Simonson, 1989) 
bunlar arasındadır. Psikoloji ve pazarlama literatürlerinde sıklıkla çalışılmış 
olmasına rağmen, ekonomi literatüründe nispeten daha yeni çalışılmaya başlanan 
hayalet etkisi önerilen model tarafından açıklanabilen başka bir anomalidir. İlk defa 
Farquhar ve Pratkanis’in (1992; 1993) deneysel çalışmasında ortaya konan hayalet 
etkisine göre, çok arzu edilen ama ulaşılamayan bir alternatif (mesela, stoklarda 
tükenmiş bir ürün) kişileri ona en çok benzeyen opsiyonu seçmeye sevk etmektedir 
                                                 
1 Burada hem S hem Y, 𝑋𝑋’in alt kümesi olacaktır. 
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ve bu da irrasyonel davranışların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.2 
Highhouse (1996) ve Pettibone ve Wedell (2000) hayalet etkisinin, çekicilik etkisi 
ve uzlaşı etkisi ile aynı büyüklükte olduğunu göstermişlerdir. Daha yeni bir çalışma 
olan Guney ve Richter (2015) ise yaptıkları deneyde, kişilerin hayallerini ve 
akıllarındaki “benzerlik” kavramını onların seçimlerinden endojen olarak çıkararak 
hayalet etkisini çalışmışlardır.3 

Çalışmamızdaki (S,Y) türündeki seçim problemleri daha önce Guney vd. 
(2018) tarafından, ulaşılamayan hayallerin seçimler üzerindeki etkisini teorik 
olarak incelemek için kullanılmıştır. Ancak o çalışmadaki seçim problemlerinde  
S ⊆ Y -yani mevcut alternatiflerin kümesinin, içinden referansın belirleneceği 
kümenin alt kümesi olması- şartı vardı. Orada Y kümesi kişinin gözlemlediği tüm 
alternatifler, S kümesi ise gözlemlenen tüm alternatifler arasından mevcut olanlar 
diye yorumlanmıştı. Bu alt küme şartı, Guney vd.’nin (2018) modelinde makul iken 
bizim çalışmamızda fazla kısıtlayıcı olmaktadır. Çünkü bizim amacımız Y’nin hem 
tek elemanlı hem de birden fazla elemanlı olabileceği durumları aynı anda model 
içinde barındırmak ve böylece hem ekzojen olan statükoların etkisini (Y’nin tek 
elemanlı olduğu durumda) hem de endojen olarak belirlenen ulaşılamayan 
hayallerin etkisini (Y’nin birden fazla elemanı olduğu durumda) aynı model içinde 
karakterize edebilmektir. Bu sebeple, bu çalışmada S ve Y kümeleri arasında bir alt 
küme şartı konmadığı gibi statüko bazlı seçim modellerinden (Masatlioglu ve Ok, 
2005, 2014; Guney ve Richter, 2016) farklı olarak Y’nin birden fazla eleman 
içermesine de izin verilmiştir. 

Makalenin devamı şu şekilde yazılmıştır. 2. bölümde model, analiz ve 
bulgular anlatılmıştır. 3. bölümde, modelin özel durumları tartışılmıştır. 4. bölümde 
sonuç verilmiştir. 5. bölümde ise ispatlar sunulmuştur. 

 
 
 

  

                                                 
2  T ve R diye adlandırdığımız iki alternatif düşünelim öyle ki T fiyat olarak daha cazip (ucuz) olsun, R 

de kalite olarak daha iyi olsun. Yani, T ve R birbirini domine etmesin. Bir tane de P alternatifi 
düşünelim öyle ki P, T ile aynı kalitede ancak T’den biraz daha ucuz olsun. Yani P, T’yi domine etsin 
ancak R ile arasında bir üstünlük ilişkisi olmasın. Yaptıkları anket çalışmasında Farquhar ve Pratkanis 
(1992; 1993), kişilerin önce T ve R alternatifleri arasında (hipotetik) bir seçim yapmalarını istemiştir, 
sonra ortama seçilmesine izin vermedikleri P alternatifini eklediklerinde kişilerin P’ye daha yakın olan 
T alternatifini daha sıklıkla seçtiklerini görmüşlerdir. 

3  Hayalet etkisi üzerine yapılmış ampirik çalışmalar da mevcuttur, mesela Ge vd. (2009) ve Hedgcock 
vd. (2009). 

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 161 

ve bu da irrasyonel davranışların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.2 
Highhouse (1996) ve Pettibone ve Wedell (2000) hayalet etkisinin, çekicilik etkisi 
ve uzlaşı etkisi ile aynı büyüklükte olduğunu göstermişlerdir. Daha yeni bir çalışma 
olan Guney ve Richter (2015) ise yaptıkları deneyde, kişilerin hayallerini ve 
akıllarındaki “benzerlik” kavramını onların seçimlerinden endojen olarak çıkararak 
hayalet etkisini çalışmışlardır.3 

Çalışmamızdaki (S,Y) türündeki seçim problemleri daha önce Guney vd. 
(2018) tarafından, ulaşılamayan hayallerin seçimler üzerindeki etkisini teorik 
olarak incelemek için kullanılmıştır. Ancak o çalışmadaki seçim problemlerinde  
S ⊆ Y -yani mevcut alternatiflerin kümesinin, içinden referansın belirleneceği 
kümenin alt kümesi olması- şartı vardı. Orada Y kümesi kişinin gözlemlediği tüm 
alternatifler, S kümesi ise gözlemlenen tüm alternatifler arasından mevcut olanlar 
diye yorumlanmıştı. Bu alt küme şartı, Guney vd.’nin (2018) modelinde makul iken 
bizim çalışmamızda fazla kısıtlayıcı olmaktadır. Çünkü bizim amacımız Y’nin hem 
tek elemanlı hem de birden fazla elemanlı olabileceği durumları aynı anda model 
içinde barındırmak ve böylece hem ekzojen olan statükoların etkisini (Y’nin tek 
elemanlı olduğu durumda) hem de endojen olarak belirlenen ulaşılamayan 
hayallerin etkisini (Y’nin birden fazla elemanı olduğu durumda) aynı model içinde 
karakterize edebilmektir. Bu sebeple, bu çalışmada S ve Y kümeleri arasında bir alt 
küme şartı konmadığı gibi statüko bazlı seçim modellerinden (Masatlioglu ve Ok, 
2005, 2014; Guney ve Richter, 2016) farklı olarak Y’nin birden fazla eleman 
içermesine de izin verilmiştir. 

Makalenin devamı şu şekilde yazılmıştır. 2. bölümde model, analiz ve 
bulgular anlatılmıştır. 3. bölümde, modelin özel durumları tartışılmıştır. 4. bölümde 
sonuç verilmiştir. 5. bölümde ise ispatlar sunulmuştur. 

 
 
 

  

                                                 
2  T ve R diye adlandırdığımız iki alternatif düşünelim öyle ki T fiyat olarak daha cazip (ucuz) olsun, R 

de kalite olarak daha iyi olsun. Yani, T ve R birbirini domine etmesin. Bir tane de P alternatifi 
düşünelim öyle ki P, T ile aynı kalitede ancak T’den biraz daha ucuz olsun. Yani P, T’yi domine etsin 
ancak R ile arasında bir üstünlük ilişkisi olmasın. Yaptıkları anket çalışmasında Farquhar ve Pratkanis 
(1992; 1993), kişilerin önce T ve R alternatifleri arasında (hipotetik) bir seçim yapmalarını istemiştir, 
sonra ortama seçilmesine izin vermedikleri P alternatifini eklediklerinde kişilerin P’ye daha yakın olan 
T alternatifini daha sıklıkla seçtiklerini görmüşlerdir. 

3  Hayalet etkisi üzerine yapılmış ampirik çalışmalar da mevcuttur, mesela Ge vd. (2009) ve Hedgcock 
vd. (2009). 



160 Begüm Güney 

2005, 2014; Guney ve Richter, 2016) hem de endojen olarak belirlenen 
ulaşılamayan hayallerin (Guney vd., 2018) seçimler üstündeki etkilerini 
açıklayabilecek daha genel bir referans modeli önermek ve bu modeli seçimler 
üstüne konan aksiyomlarla karakterize etmektir. 

Bilindiği üzere standart dünyada her bir seçim problemi, mevcut alternatifleri 
temsil ettiği düşünülen ve alternatif uzayı 𝑋𝑋’in alt kümesi olan bir kümeden, mesela 
S’ten, oluşur. Bu çalışmada hem statükonun hem de ulaşılamayan hayallerin 
etkisini inceleyebilmek için, seçim problemlerini (S,Y) şeklinde yeniden 
tanımlayacağız.1 S, hala standart dünyadaki gibi kişinin içinden seçim yapacağı 
mevcut alternatifler kümesini temsil etmekteyken, seçim problemlerine yeni 
eklenen Y kişinin, zamanında gördüğü/hatırında kalmış alternatifleri içeren ve 
içinden referans noktasını belirleyeceği kümeyi temsil edecektir. 

Yeni tanımladığımız problemlerdeki seçimler üstüne aksiyomlar koyarak, bir 
seçim prosedürü karakterize etmekteyiz. Bu prosedüre göre kişi (S,Y) türünde bir 
seçim problemi ile karşılaştığında, önce Y kümesinde tercihlerini maksimize ederek 
referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referansa bağlı olan tercih ilişkisini 
maksimize ederek S kümesinden bir (veya daha fazla) alternatifi seçmektedir. 

Bu çalışmada önerilen yeni seçim modeli, literatürdeki önemli makalelerden 
biri olan ve ekzojen kabul edilen statükoya bağlı seçimleri karakterize eden 
Masatlioglu ve Ok (2005, 2014) modeli ile o modeli statükoların daha geniş bir 
yelpazede referans etkisi göstermesine izin verecek şekilde genelleyen Guney ve 
Richter (2016) modelini, ve endojen olarak belirlenen ulaşılamayan hayallerin 
seçimler üzerindeki etkilerini karakterize eden Guney vd. (2018) modelini özel 
birer durumu olarak kabul etmektedir. 

Dolayısıyla, önerdiğimiz model deneysel çalışmalarda ortaya çıkan bazı 
davranışsal anomalileri de tek bir çatı altında açıklayabilmektedir. Mesela, bir 
alternatifin statüko olduğunda seçilme şansının daha yüksek olduğunu söyleyen 
statüko yanlılığı (Samuelson ve Zeckhauser, 1988); statükoların kendi seçilmese 
bile diğer alternatifler arasındaki seçimi etkileyebileceklerini gösteren statükonun 
referans etkisi (Masatlioglu ve Uler, 2013; Guney ve Richter, 2016); ortama 
asimetrik olarak domine edilen bir alternatif konduğunda onu domine eden 
opsiyonun seçilme şansının arttığını anlatan çekicilik etkisi (Simonson, 1989) 
bunlar arasındadır. Psikoloji ve pazarlama literatürlerinde sıklıkla çalışılmış 
olmasına rağmen, ekonomi literatüründe nispeten daha yeni çalışılmaya başlanan 
hayalet etkisi önerilen model tarafından açıklanabilen başka bir anomalidir. İlk defa 
Farquhar ve Pratkanis’in (1992; 1993) deneysel çalışmasında ortaya konan hayalet 
etkisine göre, çok arzu edilen ama ulaşılamayan bir alternatif (mesela, stoklarda 
tükenmiş bir ürün) kişileri ona en çok benzeyen opsiyonu seçmeye sevk etmektedir 
                                                 
1 Burada hem S hem Y, 𝑋𝑋’in alt kümesi olacaktır. 
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ve bu da irrasyonel davranışların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.2 
Highhouse (1996) ve Pettibone ve Wedell (2000) hayalet etkisinin, çekicilik etkisi 
ve uzlaşı etkisi ile aynı büyüklükte olduğunu göstermişlerdir. Daha yeni bir çalışma 
olan Guney ve Richter (2015) ise yaptıkları deneyde, kişilerin hayallerini ve 
akıllarındaki “benzerlik” kavramını onların seçimlerinden endojen olarak çıkararak 
hayalet etkisini çalışmışlardır.3 

Çalışmamızdaki (S,Y) türündeki seçim problemleri daha önce Guney vd. 
(2018) tarafından, ulaşılamayan hayallerin seçimler üzerindeki etkisini teorik 
olarak incelemek için kullanılmıştır. Ancak o çalışmadaki seçim problemlerinde  
S ⊆ Y -yani mevcut alternatiflerin kümesinin, içinden referansın belirleneceği 
kümenin alt kümesi olması- şartı vardı. Orada Y kümesi kişinin gözlemlediği tüm 
alternatifler, S kümesi ise gözlemlenen tüm alternatifler arasından mevcut olanlar 
diye yorumlanmıştı. Bu alt küme şartı, Guney vd.’nin (2018) modelinde makul iken 
bizim çalışmamızda fazla kısıtlayıcı olmaktadır. Çünkü bizim amacımız Y’nin hem 
tek elemanlı hem de birden fazla elemanlı olabileceği durumları aynı anda model 
içinde barındırmak ve böylece hem ekzojen olan statükoların etkisini (Y’nin tek 
elemanlı olduğu durumda) hem de endojen olarak belirlenen ulaşılamayan 
hayallerin etkisini (Y’nin birden fazla elemanı olduğu durumda) aynı model içinde 
karakterize edebilmektir. Bu sebeple, bu çalışmada S ve Y kümeleri arasında bir alt 
küme şartı konmadığı gibi statüko bazlı seçim modellerinden (Masatlioglu ve Ok, 
2005, 2014; Guney ve Richter, 2016) farklı olarak Y’nin birden fazla eleman 
içermesine de izin verilmiştir. 

Makalenin devamı şu şekilde yazılmıştır. 2. bölümde model, analiz ve 
bulgular anlatılmıştır. 3. bölümde, modelin özel durumları tartışılmıştır. 4. bölümde 
sonuç verilmiştir. 5. bölümde ise ispatlar sunulmuştur. 

 
 
 

  

                                                 
2  T ve R diye adlandırdığımız iki alternatif düşünelim öyle ki T fiyat olarak daha cazip (ucuz) olsun, R 

de kalite olarak daha iyi olsun. Yani, T ve R birbirini domine etmesin. Bir tane de P alternatifi 
düşünelim öyle ki P, T ile aynı kalitede ancak T’den biraz daha ucuz olsun. Yani P, T’yi domine etsin 
ancak R ile arasında bir üstünlük ilişkisi olmasın. Yaptıkları anket çalışmasında Farquhar ve Pratkanis 
(1992; 1993), kişilerin önce T ve R alternatifleri arasında (hipotetik) bir seçim yapmalarını istemiştir, 
sonra ortama seçilmesine izin vermedikleri P alternatifini eklediklerinde kişilerin P’ye daha yakın olan 
T alternatifini daha sıklıkla seçtiklerini görmüşlerdir. 

3  Hayalet etkisi üzerine yapılmış ampirik çalışmalar da mevcuttur, mesela Ge vd. (2009) ve Hedgcock 
vd. (2009). 
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2. Analiz ve bulgular 
𝑋𝑋, tüm alternatifleri barındıran kompakt bir metrik uzay olsun. 𝑋𝑋 üstünde 

tanımlı yansıyan ve geçişken bir ilişkiye tercih ilişkisi diyelim ve ≽ ile gösterelim. 
Eğer her 𝑥𝑥 ve 𝑦𝑦 alternatif çifti için, 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦 ve 𝑦𝑦 ≽ 𝑥𝑥’den en az biri sağlanıyorsa bu 
tercih ilişkisine “tam” diyelim. Kişinin hiçbir alternatif çifti arasında kayıtsız 
kalmadığını gösteren tercih ilişkisini ≻ ile, referans noktası olan bir 𝑥𝑥 alternatifine 
bağlı tercih ilişkisini ≽𝑥𝑥 ile gösterelim. 𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑥𝑥) kümesi, ≽’nin 𝑥𝑥’e göre üst kontur 
setini temsil etsin, yani 𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑥𝑥) = {𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋 | 𝑦𝑦 ≽ 𝑥𝑥}. 

Her bir seçim problemi (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) şeklinde ifade edilsin öyle ki 𝑆𝑆 ve 𝑌𝑌, 𝑋𝑋’in boş 
olmayan birer alt kümesi olsun. Burada 𝑆𝑆, mevcut alternatifleri barındıran, içinden 
alternatif seçilecek kümeyi temsil etsin ve “seçim kümesi” olarak adlandırılsın. 𝑌𝑌 
ise zamanında görülmüş/hatırda kalmış alternatiflerin oluşturduğu, içinden referans 
noktasının belirleneceği kümeyi temsil etsin, ve “referans kümesi” olarak 
adlandırılsın. 𝑆𝑆 ve 𝑌𝑌’nin kesişimleri boş küme olabilir de olmayabilir de. 𝑌𝑌 ∖ 𝑆𝑆’teki 
alternatiflerin her birine ise “hayalet alternatif” diyelim, çünkü bu alternatifler 
kişinin hatırında kalan ancak şu anda seçilmek üzere mevcut olmayan 
alternatiflerdir. Seçilememesinin sebepleri arasında ürünün fiyatı, stokta 
bulunmayışı vb. nedenler olabilir. Eğer 𝑆𝑆 = 𝑌𝑌 ise, referans kümesindeki tüm 
alternatifler seçilmeye müsaitlerdir. Tüm seçim problemlerinin kümesi 𝒞𝒞(𝑋𝑋) 
şeklinde ifade edilsin. Çoklu seçim fonksiyonu olan 𝑐𝑐: 𝒞𝒞(𝑋𝑋) ⇉ 𝑋𝑋 şu özelliği 
sağlasın: her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için, 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ⊆ 𝑆𝑆.4 

Örnek olarak, elbise almak isteyen Özge’yi düşünelim. Birkaç mağaza 
dolaştıktan sonra, son bir mağazaya girer ve artık çok yorulduğundan kesin olarak 
oradan bir tane elbise almaya karar verir. Dolaştığı tüm mağazalardaki 
beğendiği/aklında kalan elbiseler referans kümesi olan 𝑌𝑌’yi oluşturuyor, bu son 
mağazada Özge’ye uyan bedende bulunan elbiseler seçim kümesi olan 𝑆𝑆’yi 
oluşturuyor şeklinde düşünülebilir.5 Ancak, mesela bu son mağazada Özge’nin 
aklında kalan ancak ona uyan bedende kalmamış elbiseler; veya Özge’nin diğer 
mağazalardaki elbiseler arasından hatırında kalan ancak şimdiki mağazada 
bulunmayan elbiseler 𝑌𝑌 ∖ 𝑆𝑆’nin içindedir, yani hayalet alternatiflerdir. 

İlk aksiyom, standart rasyonellik aksiyomunun buradaki seçim problemlerine 
genellenmiş şeklidir. 

                                                 
4  Burada, Guney vd. (2018) çalışmasındaki gösterim şekli takip edilmektedir ancak onların çalışmasında 

bulunan 𝑆𝑆 ⊆ 𝑌𝑌 şartı- daha önce de tartışıldığı gibi- kaldırılmıştır. Bu gösterim şekli aynı zamanda, 
Salant ve Rubinstein (2008) çalışması ile de uyumludur. Salant ve Rubinstein’a (2008) göre, seçim 
problemindeki 𝑌𝑌 kümesi, seçim problemindeki “çerçeve”yi temsil etmektedir. 

5  Eğer Özge’nin bir bütçe kısıtı varsa, 𝑆𝑆 kümesi hem uygun bedendeki hem de bütçe dahilindeki elbiseleri 
içermelidir. Ancak örneği basitleştirmek adına, ortada bir bütçe kısıtı olmadığını varsayalım. 
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Aksiyom 2.1. Öyle seçim problemleri (𝑆𝑆, 𝑌𝑌), (𝑇𝑇, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) alalım ki  𝑇𝑇 ⊆ 𝑆𝑆 
olsun. Bu durumda, 

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∩ 𝑇𝑇 ≠ ∅ olduğunda, 𝑐𝑐(𝑇𝑇, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∩ 𝑇𝑇 sağlanır. 

 
Yukarıdaki aksiyom, referans kümesi aynı olduğu sürece seçimlerin rasyonel 

olacağını söylemektedir. Mesela, Özge örneğine geri dönersek bu aksiyom şunu 
söyler. Özge’nin hatırında kalan elbiseler aynı olduğu müddetçe, farklı 
mağazalardaki mevcut elbiseler içinden yapacağı seçimler rasyonel olacaktır. Bu 
aksiyom, 𝑆𝑆 ⊆ 𝑌𝑌 olduğunda Guney vd. (2018) çalışmasındaki “Sabit Potansiyel 
Küme Altında WARP” aksiyomuna6, 𝑌𝑌 kümesi tek elemanlı olduğunda ise Guney 
ve Richter (2016) çalışmasındaki “’WARP” aksiyomuna indirgenmektedir.7 

Bir sonraki aksiyom, ortamda hayalet alternatif bulunmadığında seçimlerin 
rasyonel olduğunu söylemektedir. 

 

Aksiyom 2.2. Öyle seçim problemleri (𝑆𝑆, 𝑆𝑆), (𝑌𝑌, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) alalım ki 𝑆𝑆 ⊆ 𝑌𝑌 
olsun. Bu durumda, 

𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) ∩ 𝑆𝑆 ≠ ∅ olduğunda, 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑆𝑆) = 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) ∩ 𝑆𝑆 sağlanır. 

 

Guney vd. (2018), seçim kümesinin ve referans kümesinin aynı olduğu  
problemlerden seçilen alternatifleri, yani 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌)’yi, 𝑌𝑌 kümesindeki “hayal” olarak 
adlandırmışlardır. Çünkü bu alternatifler, hatırda kalan tüm opsiyonlar ortamda 
mevcutken seçilmiştir, haliyle çok istenen ve hayal edilen alternatifler olmalıdırlar. 
Bu yorum ışığında Aksiyom 2.2 der ki, hayaller rasyonel şekilde belirlenir. Bu 
aksiyom, Guney vd. (2018) makalesinde “Hayaletsiz WARP” olarak 
adlandırılmıştır.8 

Yukarıdaki iki aksiyom birlikte şunu söyler. Ortamda hayalet alternatif yok 
ise veya ortamda hayalet alternatif varken referans kümesi aynı ise, irrasyonel 
davranışlar görülmez. Dolayısıyla, rasyonellikten sapmalar ancak ortamda hayalet 
alternatifler varken referans kümesi değiştiğinde görülebilir. 

Sıradaki aksiyom, referansın belirlendiği kümenin etkisini kısıtlamaktadır. 
 

                                                 
6  Bu aksiyomun Guney vd.’deki (2018) orijinal adı “WARP Given Potential Set” idir. 
7  𝑌𝑌 kümesi tek elemanlı olduğunda ve bu eleman 𝑆𝑆’te olduğunda ise, Masatlioglu ve Ok (2005; 2014) 

çalışmasındaki “WARP” aksiyomuna indirgenmektedir. 
8  Bu aksiyomun Guney vd.’deki (2018) orijinal adı “WARP without Unavailability” idir. 
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Aksiyom 2.3. Herhangi bir seçim problemi (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için,  

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌)) sağlanır. 

 
Bu aksiyom der ki, bir seçim probleminde önemli olan referans kümesinin 

tamamı değildir. Önemli olan ve seçimleri asıl yönlendiren, o referans kümesinden 
ortaya çıkan hayaldir. Örneğimize geri dönecek olursak, Özge’nin mevcut 
alternatifler arasındaki seçimini etkileyen, Özge’nin aklında kalan elbiselerin tümü 
değil, onlar arasından en çok beğendiği yani hayali olan elbisedir. Bu aksiyom, 𝑆𝑆 ⊆
𝑌𝑌 olduğunda Guney vd. (2018) makalesindeki “Alakasız Hayaletlerden 
Bağımsızlık” aksiyomuna denk olmaktadır.9 

Bir sonraki aksiyom, teknik anlamda modeli kolaylaştırmaya yöneliktir. Her 
kümenin tek bir hayal yarattığını söylemektedir ve Guney vd. (2018) çalışmasında 
“Tek Hayal” adı ile kullanılmıştır. 

 

Aksiyom 2.4. Her bir seçim problemi (𝑌𝑌, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için, |𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌)| = 1 
sağlanır. 

 
Yukarıdaki aksiyomlar hep birlikte Genel Seçim Modeli’ni (GSM) 

karakterize ederler. Bu karakterizasyon Teorem 2.1’de verilmiştir. 
 

Teorem 2.1. Çoklu seçim fonksiyonu olan 𝑐𝑐, Aksiyom 2.1 – 2.4’ü sağlar ancak 
ve ancak öyle tam tercih ilişkileri ≻ ve  ≽𝑥𝑥 vardır ki her 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 için 𝑈𝑈𝐶𝐶≽

𝑥𝑥
(𝑥𝑥) ⊆

𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑥𝑥) sağlanır ve her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için, 

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = max(𝑆𝑆, ≽𝑦𝑦∗) ve 𝑦𝑦∗ = max(𝑌𝑌, ≻). 
 

GSM’e göre kişi, önce Y kümesine odaklanmakta ve ≻ tercih ilişkisini Y 
kümesi üstünde maksimize etmektedir. Bu maksimizasyonun sonucunda belirlenen 
alternatif 𝑦𝑦∗, kişinin bundan sonraki adımında referans noktası olarak görev 
yapmaktadır. Bu noktada kişi artık sadece mevcut alternatiflerin kümesine, yani 
S’ye, odaklanmakta ve ≽𝑦𝑦∗ tercih ilişkisini 𝑆𝑆’de maksimize eden alternatifleri 
seçmektedir. 

 

                                                 
9  Guney vd.’deki (2018) orijinal adı “Independence of Irrelavant Unavailable Alternatives” idir. 
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9  Guney vd.’deki (2018) orijinal adı “Independence of Irrelavant Unavailable Alternatives” idir. 
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3. Özel Durumlar 
Çalışmanın bu bölümünde GSM’nin bazı özel durumlarını göstereceğiz. İlk 

özel durum olarak, Guney ve Richter’in (2016) (ekzojen) statüko modeline 
odaklanacağız. İkinci olarak da, Guney vd.’nin (2018) (endojen) ulaşılamayan 
hayaller modelini çalışacağız. 

3.1. Guney ve Richter (2016) 
Guney ve Richter (2016), Masatlioglu ve Ok’un (2005, 2014) statüko bazlı 

seçim modelini, statükoların seçimler üstündeki referans etkilerini daha geniş bir 
yelpazede açıklayacak şekilde genellemişlerdir. O çalışmada, iki tür seçim problemi 
vardır: (𝑆𝑆,⋄) şeklinde gösterilen statükosuz problemler ve (𝑆𝑆, 𝑥𝑥) şeklinde gösterilen 
statükolu problemler. 𝑆𝑆 mevcut alternatifleri temsil eden seçim kümesi iken, ⋄ 
statükosuz durumu, 𝑥𝑥 ise var olan statükoyu temsil etmektedir.10 Guney ve 
Richter’in (2016) karakterize ettikleri davranış biçimi şöyledir: Statükosuz bir 
problem olan (𝑆𝑆,⋄)’te, kişi fayda fonksiyonunu S üstünde maksimize ederek 
seçimini yapar. Statükolu bir problem olan (𝑆𝑆, 𝑥𝑥)’te ise, statükodan başka bir 
alternatif seçmek kişiye bir maliyet getirir ve bu maliyet 𝐷𝐷(⋅, 𝑥𝑥) ile temsil edilir. Bu 
durumda, her bir alternatifin net getirisi 𝑈𝑈(⋅) − 𝐷𝐷(⋅, 𝑥𝑥) olur. Sonuç olarak kişi, net 
getirisi en yüksek alternatifleri seçer. 

 

𝑐𝑐(𝑆𝑆,⋄) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠)   her  (𝑆𝑆,⋄) ∈ 𝒞𝒞⋄(𝑋𝑋)için 

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠) − 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑥𝑥)  her(𝑆𝑆, 𝑥𝑥) ∈ 𝒞𝒞𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋)için 

 

Guney ve Richter’de (2016) detaylı olarak tartışıldığı üzere bu prosedür, 
statüko yanlılığı çıkarmakta, statükonun referans etkilerini geniş bir yelpazede 
açıklayabilmekte, seçim döngülerine izin vermemekte ve ayrıca literatürde geniş 
bir yer edinen çekicilik özelliğini de açıklayabilmektedir. 

GSM’nin Guney ve Richter (2016) ile olan bağlantısını daha net 
gösterebilmek için, öncelikle yeni bir aksiyom daha sunacağız. 

 

Aksiyom 3.1. Öyle alternatifler 𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑋𝑋 alalım ki her bir 𝑛𝑛 = 1,2,… 
için 𝑥𝑥𝑛𝑛 → 𝑥𝑥 ve 𝑦𝑦𝑛𝑛 → 𝑦𝑦 olsun. Bu durumda, 

(i)    𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) ise 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥) sağlanır. 

                                                 
10  (𝑆𝑆, 𝑥𝑥) seçim problemlerindeki 𝑥𝑥 statükosu, Guney ve Richter’de (2016) 𝑆𝑆’nin elemanı olmak zorunda 

değilken, Masatlioglu ve Ok’ta (2005; 2014) 𝑆𝑆’nin elemanı olmak zorundadır. 
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(ii)    𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛) ise 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑦𝑦) sağlanır. 
(iii) 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑧𝑧) ise 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑧𝑧) sağlanır. 
 
Bu aksiyom teknik olarak benzer problemlerde benzer seçimlerin yapılmasını 

garanti etmektedir ve Guney ve Richter (2016) çalışmasında “Süreklilik” adıyla 
kullanılmıştır.11 

 

Teorem 3.1. Çoklu seçim fonksiyonu olan 𝑐𝑐, Aksiyom 2.1–2.4’ü ve Aksiyom 
3.1’i sağlar ancak ve ancak 

(1) kesin artan sürekli bir fonksiyon 𝑈𝑈:𝑋𝑋 → ℝ, 
(2) aşağıdan yarı sürekli bir fonksiyon 𝐷𝐷:𝑋𝑋 × 𝑋𝑋 → ℝ+ vardır öyle ki tüm 𝑥𝑥 ∈

𝑋𝑋 için 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0, ve her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için, 
 

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠) − 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌𝑈𝑈(𝑦𝑦). 
 
Teorem 3.1’deki modele göre kişi önce Y setinden faydasını maksimize eden 

alternatifi belirlemektedir, buna 𝑦𝑦∗ diyelim. Daha sonra mevcut alternatifleri 
barındıran S kümesinden seçimini yapacaktır. Ancak bu seçimi yaparken, referans 
görevi gören 𝑦𝑦∗’dan başka bir alternatifi seçmek kişiye 𝐷𝐷(⋅, 𝑦𝑦∗) miktarında bir 
maliyet getirmekte ve dolayısıyla her bir alternatifin net getirisi 𝑈𝑈(⋅) − 𝐷𝐷(⋅, 𝑦𝑦∗) 
olmaktadır. Kişi, S kümesinden net getirisi en yüksek olan alternatifleri 
seçmektedir. 

(𝑆𝑆, 𝑌𝑌)secim problemlerinde, 𝑌𝑌’nin tek elemanli oldugu durumlar Guney ve 
Richter’deki (2016) statükolu problemlere karşılık gelmekte ve kişinin, Teorem 
3.1’de ve Guney ve Richter’de (2016) aynı seçim davranışını uyguladığı 
görülmektedir. 𝑆𝑆 = 𝑌𝑌 olan durumlar ise, Guney ve Richter’deki (2016) statükosuz 
problemlere karşılık gelmekte. Bu tür problemlerde Teorem 3.1’deki davranış, 
𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑌𝑌𝑈𝑈(𝑠𝑠) − 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑌𝑌𝑈𝑈(𝑠𝑠)olmakta ve bu da 
Guney ve Richter’in (2016) statükosuz problem (𝑌𝑌,⋄)’deki seçimiyle 
örtüşmektedir. Buradaki tek fark, Guney ve Richter’de (2016) statükosuz 
problemlerde birden fazla alternatifin seçilmesi mümkünken, Teorem 3.1’de 
karakterize edilen modeldeki her bir (𝑌𝑌, 𝑌𝑌) tipi problemde sadece bir tane alternatif 

                                                 
11  Bu aksiyomun Guney ve Richter’deki (2016) orijinal adı “Upper Hemi-Continuity” idir. 
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seçilmesi dikte edilmiştir.12 Bu küçük fark dışında, Guney ve Richter’in (2016) 
seçim modeli GSM’nin özel bir durumudur. 

 3.2. Guney vd. (2018) 
Guney vd. (2018), ulaşılamayan hayallerin seçimler üstünde yarattığı hayalet 

etkisini açıklamak için bir teori önermiş ve bu teoriyi aksiyomlarla karakterize 
etmişlerdir. Daha önce de bahsedildiği gibi o çalışmada her bir seçim problemi 
(𝑆𝑆, 𝑌𝑌)’de, 𝑆𝑆 ⊆ 𝑌𝑌 olması şartı bulunmaktadır. Guney vd.’nin (2018) karakterize 
ettikleri davranış biçimi şöyledir: (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) seçim problemi ile karşılaşan bir kişi önce 
𝑌𝑌 kümesinde faydasını maksimize eden alternatifi belirler. Bu alternatif 𝑎𝑎(𝑌𝑌) ile 
gösterilir ve kişinin Y kümesindeki “hayali” olarak adlandırılır. Daha sonra kişi, 𝑆𝑆 
kümesine odaklanır ve burdaki alternatifler arasından hayaline en yakın olanları- 
kafasındaki subjektif mesafe algısı olan sürekli metrik fonksiyonu 𝑑𝑑’yi minimize 
ederek- seçer. 

 
 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑑𝑑(𝑠𝑠, 𝑎𝑎(𝑌𝑌)) 

 
Bu prosedür hayalin, mevcut olduğu durumlarda tek başına seçilmesini 

garanti eder. Fakat, hayalin seçim kümesinde olmadığı durumlarda kişi, o hayale en 
çok benzeyen mevcut alternatifleri seçer ve bu seçim de rasyonelliğe ters düşebilir. 
Bu durum, deneysel çalışmalarda bulunan hayalet etkisi (Farquhar ve Pratkanis, 
1992, 1993; Guney ve Richter, 2015) ile uyumludur. 

GSM modelinin, Guney vd. (2018) modelini özel bir durumu olarak kabul 
ettiğini görmek için, çalışmamızdaki seçim problemlerinin (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) türünde olduğunu 
hatırlayalım ve bu problemlere 𝑆𝑆 ⊆ 𝑌𝑌 olma şartını getirdiğimizi düşünelim. Bu şartı 
sağlayan seçim problemlerinin kümesine 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) diyelim. Bu durumda 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ⊆
𝒞𝒞(𝑋𝑋) olacaktır. Çoklu seçim fonksiyonunu artık şu şekilde tanımlayalım: 
𝑐𝑐ℎ: 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ⇉ 𝑋𝑋 öyle ki her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) için 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ⊆ 𝑆𝑆 hala sağlansın.13 
Çalışmamızın 2. bölümünde sunduğumuz Aksiyom 2.1-2.4’ü, yeni tanımlanan 
seçim problemleri 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ve seçim fonksiyonları 𝑐𝑐ℎ üstünde düşünelim, böylece 
Guney vd. (2018) makalesindeki aksiyomların aynılarını elde etmiş oluruz. Ek 
olarak, Guney vd. (2018) çalışmasında “Süreklilik” adı altında kullanılmış olan şu 
teknik aksiyomu da ekleyelim: 

 
                                                 
12  𝑈𝑈’nun kesin artan özelliğinin bu modelde olması ve Guney ve Richter (2016) modelinde olmamasının 

sebebi budur. 
13 Bundan böyle karışıklık olmaması için, tanım kümesi 𝒞𝒞(𝑋𝑋) olan seçim fonksiyonlarını 𝑐𝑐 ile, tanım 

kümesi 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) olan seçim fonksiyonlarını 𝑐𝑐ℎ ile göstereceğiz. 
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(ii)    𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛) ise 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑦𝑦) sağlanır. 
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Teorem 3.1. Çoklu seçim fonksiyonu olan 𝑐𝑐, Aksiyom 2.1–2.4’ü ve Aksiyom 
3.1’i sağlar ancak ve ancak 
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11  Bu aksiyomun Guney ve Richter’deki (2016) orijinal adı “Upper Hemi-Continuity” idir. 
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seçilmesi dikte edilmiştir.12 Bu küçük fark dışında, Guney ve Richter’in (2016) 
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Guney vd. (2018), ulaşılamayan hayallerin seçimler üstünde yarattığı hayalet 
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sağlayan seçim problemlerinin kümesine 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) diyelim. Bu durumda 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ⊆
𝒞𝒞(𝑋𝑋) olacaktır. Çoklu seçim fonksiyonunu artık şu şekilde tanımlayalım: 
𝑐𝑐ℎ: 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ⇉ 𝑋𝑋 öyle ki her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) için 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ⊆ 𝑆𝑆 hala sağlansın.13 
Çalışmamızın 2. bölümünde sunduğumuz Aksiyom 2.1-2.4’ü, yeni tanımlanan 
seçim problemleri 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) ve seçim fonksiyonları 𝑐𝑐ℎ üstünde düşünelim, böylece 
Guney vd. (2018) makalesindeki aksiyomların aynılarını elde etmiş oluruz. Ek 
olarak, Guney vd. (2018) çalışmasında “Süreklilik” adı altında kullanılmış olan şu 
teknik aksiyomu da ekleyelim: 

 
                                                 
12  𝑈𝑈’nun kesin artan özelliğinin bu modelde olması ve Guney ve Richter (2016) modelinde olmamasının 

sebebi budur. 
13 Bundan böyle karışıklık olmaması için, tanım kümesi 𝒞𝒞(𝑋𝑋) olan seçim fonksiyonlarını 𝑐𝑐 ile, tanım 

kümesi 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) olan seçim fonksiyonlarını 𝑐𝑐ℎ ile göstereceğiz. 
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Aksiyom 3.2. Öyle kümeler ve alternatifler alalım ki her bir 𝑛𝑛 için 
(𝑆𝑆𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑛𝑛), (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋), 𝑥𝑥𝑛𝑛 ∈ 𝑆𝑆𝑛𝑛, 𝑛𝑛 = 1,2,…;    𝑆𝑆𝑛𝑛 →

𝐻𝐻 𝑆𝑆, 𝑌𝑌𝑛𝑛 →
𝐻𝐻 𝑌𝑌 and 𝑥𝑥𝑛𝑛 → 𝑥𝑥 

olsun. Bu durumda, 
eğer her 𝑛𝑛 için 𝑥𝑥𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐ℎ(𝑆𝑆𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑛𝑛) olursa, o zaman 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐ℎ(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) de sağlanır. 

 
Böylece GSM’nin 𝒞𝒞ℎ(𝑋𝑋) kümesindeki seçim problemlerine kısıtlanmış hali 

Aksiyom 3.2 ile birlikte, Guney vd. (2018) makalesindeki ulaşılamayan hayaller 
modeline denktir. Yani, Guney vd.’nin (2018) seçim modeli GSM’nin özel bir 
durumudur. 

4. Sonuç 
Referans noktaları ve bunların seçimler üstündeki etkileri literatürde sadece 

deneysel ve ampirik olarak değil teorik olarak da ilgi çekmiştir. Bu çalışmada yeni 
bir referansa bağlı seçim modeli önerilmiş ve aksiyomatik olarak karakterize 
edilmiştir. Çalışmada gösterilmiştir ki önerilen seçim prosedürü, hem ekzojen bir 
referansın etkisini çalışan Masatlioglu ve Ok (2005, 2014) ile Guney ve Richter 
(2016) modellerinin, hem de endojen olarak belirlenen bir referansın etkilerini 
çalışan Guney vd. (2018) modelini özel birer durumu olarak kabul etmektedir. 

İleride, bu çalışmayı baz alan başka çalışmalar yapılabilir. Mesela, önerilen 
seçim prosedürünün oyun kuramı ve pazarlama gibi alanlardaki uygulamalarını 
yapmak ilgi çekici olabilir. İlginç olabilecek bir diğer çalışma ise, aksiyomların 
deneysel yöntemler kullanılarak laboratuvarda test edilmesi olabilir. 

5. Ek 

Teorem 2.1’in İspatı 
[⇒] Aksiyom 2.1, 2.2, 2.3, ve 2.4’ü sağlayan bir çoklu seçim fonksiyonu 𝑐𝑐 

alalım. Öyle bir ≽ tanımlayalım ki 𝑎𝑎 ≽ 𝑏𝑏 ancak ve ancak 𝑎𝑎 ∈ 𝑐𝑐(𝑎𝑎𝑏𝑏, 𝑎𝑎𝑏𝑏) olsun. 
Aksiyom 2.4 bu ilişkinin kayıtsızlığa izin vermeyen bir ilişki olmasını garanti eder, 
o yüzden bu ilişkiyi ≻ şeklinde gösterelim. Ayrıca, Aksiyom 2.2 ise her bir 𝑆𝑆 
kümesi için, 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑆𝑆) = max(𝑆𝑆,≻)olduğunu garanti eder. Tercih ilişkisi ≻, 
yansıyan, geçişken ve tamdır. 

Her bir 𝑑𝑑 ∈ 𝑋𝑋 için öyle bir ≽𝑑𝑑 tanımlayalım ki 𝑎𝑎 ≽𝑑𝑑 𝑏𝑏 ancak ve ancak 𝑎𝑎 ∈
𝑐𝑐(𝑎𝑎𝑏𝑏, 𝑑𝑑) olsun. Tercih ilişkisi ≽𝑑𝑑, yansıyan, geçişken ve tamdır. 

İlk önce, herhangi bir seçim problemi (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ⊆
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑆𝑆,≽𝑦𝑦∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑌𝑌, ≻) olduğunu gösterelim. Bunun için, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) 
alalım ancak 𝑥𝑥 ∉ 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑆𝑆, ≽𝑦𝑦∗) olsun. Öyle bir 𝑧𝑧 ∈ 𝑆𝑆 vardır ki, 𝑧𝑧 ≻𝑦𝑦∗ 𝑥𝑥. Yukarıda 
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yaptığımız ilişki tanımı 𝑧𝑧 = 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) olduğunu söyler. Aksiyom 2.3 der ki 𝑧𝑧 =
𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑌𝑌) olmalı ancak bu da Aksiyom 2.1’in verdiği 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑌𝑌) ile çelişir. 

Şimdi de, herhangi bir seçim problemi (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞(𝑋𝑋) için 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑆𝑆,≽𝑦𝑦∗) ⊆
𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑌𝑌, ≻) olduğunu gösterelim. Öyle bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑆𝑆, ≽𝑦𝑦∗) alalım 
ki 𝑥𝑥 ∉ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) olsun. O zaman bir tane 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) olmalı. Aksiyom 2.1 ve 2.3 der 
ki 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) olmalı, yani 𝑧𝑧 ≽𝑦𝑦∗ 𝑥𝑥. Aynı zamanda 𝑥𝑥 ∈ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑆𝑆,≽𝑦𝑦∗) 
olduğundan, 𝑥𝑥 ≽𝑦𝑦∗ 𝑧𝑧 olur. Yani, 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) = {𝑧𝑧, 𝑥𝑥}. Aksiyom 2.3 der ki 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑌𝑌) =
{𝑧𝑧, 𝑥𝑥}. Aksiyom 2.1’e göre, 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) olduğundan, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) de sağlanmalı ve 
bu ilk baştaki varsayımımızla bir çelişki olur. 

Son olarak, her 𝑥𝑥 için 𝑈𝑈𝐶𝐶≽
𝑥𝑥
(𝑥𝑥) ⊆ 𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑥𝑥) olduğunu gösterelim. Öyle bir 𝑦𝑦 ∈

𝑈𝑈𝐶𝐶≽
𝑥𝑥
(𝑥𝑥) alalım ki 𝑦𝑦 ∉ 𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑥𝑥) olsun. 𝑥𝑥 ≻ 𝑦𝑦 olması tanım itibariyle 𝑥𝑥 = 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑦𝑦) 

olduğunu söyler. Ayrıca, prosedür bize söyler ki 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑦𝑦) = 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥). Fakat 𝑦𝑦 ∈
𝑈𝑈𝐶𝐶≽

𝑥𝑥
(𝑥𝑥) oluşu, 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥) olduğunu söyler ve bu da 𝑥𝑥 = 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑦𝑦) oluşuyla 

çelişir. 
 
[⇐] Aksiyom 2.1 ve 2.4’ün sağlanması çok basit birer gözlemdir. Aksiyom 

2.2 ve 2.3’ü göstermek için ise her 𝑌𝑌 için 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑌𝑌,≻) = 𝑦𝑦∗ olduğunu 
gözlemlemek yeterli olacaktır. Herhangi bir Y kümesi alalım ve 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑌𝑌, ≻) = 𝑦𝑦∗ 
olsun. Şimdi öyle bir 𝑥𝑥 ≠ 𝑦𝑦∗ alalım ki 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) olsun. Prosedürün tanımı gereği, 
𝑥𝑥 ∈ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑌𝑌, ≽𝑦𝑦∗) olmalı. 𝑦𝑦∗ Y’nin elemanı olduğundan, 𝑥𝑥 ≽𝑦𝑦∗ 𝑦𝑦∗ olmalı. 
𝑈𝑈𝐶𝐶≽

𝑎𝑎
(𝑚𝑚) ⊆ 𝑈𝑈𝐶𝐶≽(𝑚𝑚) özelliği sayesinde biliyoruz ki 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦∗ olmalı. Ancak bu da 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑌𝑌, ≻) = 𝑦𝑦∗ varsayımıyla çelişmektedir.  
 

Teorem 3.1’in İspatı 
[⇒] Aksiyom 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ve 3.1’i sağlayan bir çoklu seçim fonksiyonu 

𝑐𝑐 alalım. Öyle bir ≽ tanımlayalım ki 𝑚𝑚 ≽ 𝑏𝑏 ancak ve ancak 𝑚𝑚 ∈ 𝑐𝑐(𝑚𝑚𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑏𝑏) olsun. 
Aksiyom 2.4 bu ilişkinin kayıtsızlığa izin vermeyen bir ilişki olmasını garanti 
ederken, Aksiyom 3.1 bu ilişkinin sürekli olmasını garanti eder. Ayrıca, Aksiyom 
2.2 ise her bir 𝑆𝑆 kümesi için, 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑆𝑆) = max(𝑆𝑆, ≽)olduğunu garanti eder. 

 
Şimdi, şu tercih ilişkisini tanımlayalım: 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ancak ve ancak ya (1) 𝑦𝑦 = 𝑡𝑡 ve 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦); veya (2) öyle 

bir 𝑒𝑒 ∈ 𝑋𝑋 vardır ki 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑡𝑡), ve 𝑦𝑦 ≽ 𝑒𝑒, ve 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦). 
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≽∗yansıma özelliğini sağlamaktadır ve ayrıca her bir 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑋𝑋 için 
(𝑎𝑎, 𝑎𝑎) ≽∗ (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) özelliği de sağlanır. 

 

İddia 0: Herhangi 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑋𝑋 için, eğer (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ise, o zaman 𝑥𝑥 ∈
𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olur. 

İspatı: Tercih ilişkisi ≽∗, iki şart kullanılarak tanımlanmıştır. Şimdi, 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunda, ikinci şartın birinci şartı işaret ettiği gösterilecektir. 
Yani, öyle bir 𝑒𝑒 varsa ki (1) 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑦𝑦), (2) 𝑦𝑦 ≽ 𝑒𝑒, ve (3) 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦) sağlanıyor, 
o zaman 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) de sağlanır. Tanımı gereği (2), 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) olduğunu 
garanti eder. Aksiyom 2.4 der ki, 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦). Ayrıca, Aksiyom 2.3 sayesinde 
bilinir ki 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦)) ve böylece 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olur. 𝑥𝑥 ∉
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunu varsayalım. Bu durumda, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ∩ {𝑥𝑥, 𝑦𝑦} ≠ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦), 
böylece Aksiyom 2.1 der ki 𝑦𝑦 ∉ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦). Fakat, o zaman 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ∩ {𝑒𝑒, 𝑦𝑦} ≠
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ve Aksiyom 2.1’i tekrar uygulamakla 𝑒𝑒 ∉ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) elde edilir. Böylece, 
𝑧𝑧 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦), ve Aksiyom 2.1 𝑧𝑧 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunu söyler, bu da bir çelişkidir. 
Sonuç olarak, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ve Aksiyom 2.1 sayesinde, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olur. 

 

İddia 1: (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ancak ve ancak 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦. 

İspatı: Önce 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦 olduğunu varsayalım. (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olduğunu 
göstermek için ≽∗ tanımındaki 𝑒𝑒’yi 𝑦𝑦 olarak alalım. Diğer yönü göstermek için, 
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋 için (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olduğunu varsayalım. ≽∗’in tanımı sayesinde 
bilinmektedir ki, bir 𝑒𝑒 ∈ 𝑋𝑋 vardır öyle ki 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ve 𝑥𝑥 ≽ 𝑒𝑒. Şimdi, 𝑦𝑦 ≻ 𝑒𝑒 
olduğunu varsayalım. Yani, 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦). Böylece 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) =
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦)) = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 olur (ilk ve üçüncü eşitlik 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) 
oluşundan, ikinci eşitlik ise Aksiyom 2.3’ten gelmektedir). Bu da bir çelişkidir. 
Dolayısıyla, 𝑒𝑒 ≽ 𝑦𝑦 olmalıdır. Sonuç olarak, 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦 olur. 

 

İddia 2: 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆((𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗),≽∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦,≽) 
İspatı: Aksiyom 2.4 sayesinde öyle bir 𝑦𝑦∗ olduğunu biliyoruz ki 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) =

𝑦𝑦∗. En başta gösterildiği üzere, 𝑦𝑦∗ = 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦, ≽). Ayrıca, Aksiyom 
2.2 garanti eder ki 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗). Şimdi, bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) alalım. 
Aksiyom 2.1 der ki herhangi bir 𝑧𝑧 ∈ 𝑆𝑆 için, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) sağlanır. ≽∗’in tanımı 
sayesinde, her bir 𝑧𝑧 ∈ 𝑆𝑆 için, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦∗) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) elde edilir. Alt küme ilişkisinin 
diğer yönünü göstermek için, bir 𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆 alalım öyle ki her bir 𝑡𝑡 ∈ 𝑆𝑆 için 
(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) ≽∗ (𝑡𝑡, 𝑦𝑦∗) olsun ve ayrıca 𝑠𝑠 ∉ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) olsun. Hiçbir seçim 
problemi için çoklu seçim fonksiyonu 𝑐𝑐 boş küme olamayacağından, bir 𝑟𝑟 ∈
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≽∗yansıma özelliğini sağlamaktadır ve ayrıca her bir 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝑋𝑋 için 
(𝑎𝑎, 𝑎𝑎) ≽∗ (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) özelliği de sağlanır. 

 

İddia 0: Herhangi 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑋𝑋 için, eğer (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ise, o zaman 𝑥𝑥 ∈
𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olur. 

İspatı: Tercih ilişkisi ≽∗, iki şart kullanılarak tanımlanmıştır. Şimdi, 
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunda, ikinci şartın birinci şartı işaret ettiği gösterilecektir. 
Yani, öyle bir 𝑒𝑒 varsa ki (1) 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑦𝑦), (2) 𝑦𝑦 ≽ 𝑒𝑒, ve (3) 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦) sağlanıyor, 
o zaman 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) de sağlanır. Tanımı gereği (2), 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) olduğunu 
garanti eder. Aksiyom 2.4 der ki, 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦). Ayrıca, Aksiyom 2.3 sayesinde 
bilinir ki 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦)) ve böylece 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olur. 𝑥𝑥 ∉
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunu varsayalım. Bu durumda, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ∩ {𝑥𝑥, 𝑦𝑦} ≠ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦), 
böylece Aksiyom 2.1 der ki 𝑦𝑦 ∉ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦). Fakat, o zaman 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ∩ {𝑒𝑒, 𝑦𝑦} ≠
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ve Aksiyom 2.1’i tekrar uygulamakla 𝑒𝑒 ∉ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) elde edilir. Böylece, 
𝑧𝑧 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦), ve Aksiyom 2.1 𝑧𝑧 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunu söyler, bu da bir çelişkidir. 
Sonuç olarak, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ve Aksiyom 2.1 sayesinde, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olur. 

 

İddia 1: (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ancak ve ancak 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦. 

İspatı: Önce 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦 olduğunu varsayalım. (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olduğunu 
göstermek için ≽∗ tanımındaki 𝑒𝑒’yi 𝑦𝑦 olarak alalım. Diğer yönü göstermek için, 
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋 için (𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ≽∗ (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olduğunu varsayalım. ≽∗’in tanımı sayesinde 
bilinmektedir ki, bir 𝑒𝑒 ∈ 𝑋𝑋 vardır öyle ki 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ve 𝑥𝑥 ≽ 𝑒𝑒. Şimdi, 𝑦𝑦 ≻ 𝑒𝑒 
olduğunu varsayalım. Yani, 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦). Böylece 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑦𝑦) =
𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦)) = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) = 𝑦𝑦 olur (ilk ve üçüncü eşitlik 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑦𝑦, 𝑒𝑒𝑦𝑦) 
oluşundan, ikinci eşitlik ise Aksiyom 2.3’ten gelmektedir). Bu da bir çelişkidir. 
Dolayısıyla, 𝑒𝑒 ≽ 𝑦𝑦 olmalıdır. Sonuç olarak, 𝑥𝑥 ≽ 𝑦𝑦 olur. 

 

İddia 2: 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆((𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗),≽∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦,≽) 
İspatı: Aksiyom 2.4 sayesinde öyle bir 𝑦𝑦∗ olduğunu biliyoruz ki 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) =

𝑦𝑦∗. En başta gösterildiği üzere, 𝑦𝑦∗ = 𝑐𝑐(𝑌𝑌, 𝑌𝑌) = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦, ≽). Ayrıca, Aksiyom 
2.2 garanti eder ki 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗). Şimdi, bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) alalım. 
Aksiyom 2.1 der ki herhangi bir 𝑧𝑧 ∈ 𝑆𝑆 için, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) sağlanır. ≽∗’in tanımı 
sayesinde, her bir 𝑧𝑧 ∈ 𝑆𝑆 için, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦∗) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑦𝑦∗) elde edilir. Alt küme ilişkisinin 
diğer yönünü göstermek için, bir 𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆 alalım öyle ki her bir 𝑡𝑡 ∈ 𝑆𝑆 için 
(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) ≽∗ (𝑡𝑡, 𝑦𝑦∗) olsun ve ayrıca 𝑠𝑠 ∉ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) olsun. Hiçbir seçim 
problemi için çoklu seçim fonksiyonu 𝑐𝑐 boş küme olamayacağından, bir 𝑟𝑟 ∈
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𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) vardır. Aksiyom 2.1 işaret eder ki 𝑟𝑟 ∈ 𝑐𝑐(𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑦𝑦∗). Ayrıca (𝑟𝑟, 𝑦𝑦∗), 
𝑆𝑆 üstünde ≽∗ tercih ilişkisini maksimize ettiğinden bilinmektedir ki 
(𝑟𝑟, 𝑦𝑦∗) ≽∗ (𝑟𝑟, 𝑦𝑦∗) sağlanır ve iddia 0, 𝑟𝑟 ∈ 𝑐𝑐(𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑦𝑦∗) olduğunu garanti eder. Aksiyom 
2.1’i bir kere daha uygulamak 𝑟𝑟 ∈ 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑦𝑦∗) verir ve bu da bir çelişkidir. 

 

İddia 3: ≽∗ geçişkendir. 

İspatı: 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡,𝑚𝑚, 𝑛𝑛 ∈ 𝑋𝑋 için, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ve (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑛𝑛) olduğunu 
varsayalım ve amaç (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑛𝑛) olduğunu göstermek olsun. Mümkün olan 4 
durum vardır: 

Durum 1: 𝑦𝑦 = 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛  

İddia 0 sayesinde bilinir ki, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) ve 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑧𝑧𝑚𝑚, 𝑦𝑦) sağlanır. Aksiyom 
2.1 sebebiyle, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧𝑚𝑚, 𝑦𝑦) sağlanmalıdır ve yine Aksiyom 2.1 sayesinde 𝑥𝑥 ∈
𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑚𝑚, 𝑦𝑦) olur. Böylece, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑦𝑦) sağlanır. 

Durum 2: 𝑦𝑦 = 𝑡𝑡 ve𝑡𝑡 ≠ 𝑛𝑛 
İddia 0 gösterir ki 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑦𝑦) sağlanır ve bir 𝑒𝑒 vardır öyle ki 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑚𝑚, 𝑛𝑛), 

ve 𝑦𝑦 ≽ 𝑒𝑒, ve 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑧𝑧𝑦𝑦, 𝑦𝑦). Aksiyom 2.1, 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧, 𝑦𝑦) olduğunu garanti eder ve bu 
da 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦) olduğunu işaret eder. ≽∗ tanımı sayesinde (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑛𝑛) elde 
edilir. 

Durum 3: 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛 ve 𝑦𝑦 ≠ 𝑡𝑡 
İddia 0 sayesinde, 𝑧𝑧 ∈ 𝑐𝑐(𝑧𝑧𝑚𝑚, 𝑡𝑡) sağlanır ve öyle bir 𝑒𝑒 vardır ki 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 

𝑦𝑦 ≽ 𝑒𝑒, ve 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦) sağlanır. Aksiyom 2.1, 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑚𝑚, 𝑡𝑡) olduğunu garanti eder. 
≽∗ tanımı gösterir ki (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑡𝑡) sağlanır. 

Durum 4: 𝑡𝑡 ≠ 𝑛𝑛 ve 𝑦𝑦 ≠ 𝑡𝑡  
(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) sayesinde öyle bir 𝑒𝑒 ∈ 𝑋𝑋 vardır ki (𝑒𝑒, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 𝑥𝑥 ∈

𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦), ve (𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑒𝑒, 𝑒𝑒) sağlanır. Benzer şekilde, (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑛𝑛) garanti eder 
ki bir 𝑓𝑓 ∈ 𝑋𝑋 vardır öyle ki 𝑓𝑓 ∈ 𝑐𝑐(𝑚𝑚𝑓𝑓, 𝑛𝑛), (𝑡𝑡, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑓𝑓, 𝑓𝑓), ve (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑡𝑡, 𝑡𝑡) 
sağlanır. Böylece, 

(𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑒𝑒, 𝑒𝑒) ≽∗ (𝑒𝑒, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑡𝑡, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑓𝑓, 𝑓𝑓). 
≽∗’in 3. durumdaki geçişkenlik özelliği yukarıdaki alternatiflere 

uygulandığında, 

(𝑦𝑦, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑒𝑒, 𝑒𝑒) ≽∗ (𝑡𝑡, 𝑡𝑡) ≽∗ (𝑓𝑓, 𝑓𝑓) 
elde edilir. İddia 1 ve ≽’in geçişkenlik özelliği beraber 𝑦𝑦 ≽ 𝑓𝑓 olduğunu 

söyler. ≽∗ tanımı sayesinde de (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑚𝑚, 𝑛𝑛) olduğu anlaşılır. 
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İddia 4: ≽∗ yukarıdan yarı süreklidir. 

İspatı: 𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡 ∈ 𝑋𝑋 alalım öyle ki 𝑥𝑥𝑛𝑛 → 𝑥𝑥 ve 𝑦𝑦𝑛𝑛 → 𝑦𝑦 olsun, ayrıca her 
bir 𝑛𝑛 için (𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) de sağlansın. Amaç (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) olduğunu 
göstermek. 

Sonsuz sayıda 𝑛𝑛 için 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑡𝑡 olduğunu varsayalım. İddia 0, sonsuz sayıda 𝑛𝑛 
için 𝑥𝑥𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑧𝑧, 𝑡𝑡) olduğunu söyler. Aksiyom 3.1 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝑡𝑡) olduğunu garanti 
eder. Ayrıca, 𝑦𝑦 = 𝑡𝑡 de sağlanır. Böylece, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡). 

Sonsuz sayıda 𝑛𝑛 için 𝑦𝑦𝑛𝑛 ≠ 𝑡𝑡𝑛𝑛 olduğunu varsayalım. Bu durumda sonsuz 
sayıda 𝑒𝑒𝑛𝑛 ∈ 𝑋𝑋 vardır öyle ki 𝑒𝑒𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑛𝑛𝑧𝑧, 𝑡𝑡), ve 𝑦𝑦𝑛𝑛 ≽ 𝑒𝑒𝑛𝑛, ve 𝑥𝑥𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛) 
sağlanır. 𝑋𝑋 kompakt olduğundan, 𝑒𝑒𝑛𝑛’in yakınsayan bir alt dizisi 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘 vardır öyle ki 
𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘 → 𝑒𝑒 (𝑒𝑒 ∈ 𝑋𝑋 olduğu unutulmamalıdır). Aksiyom 3.1 sayesinde 𝑒𝑒 ∈ 𝑐𝑐(𝑒𝑒𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 𝑦𝑦 ≽
𝑒𝑒, ve 𝑥𝑥 ∈ 𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝑦𝑦). Ayrıca, ≽∗ tanımı sayesinde, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≽∗ (𝑧𝑧, 𝑡𝑡) elde edilir. 

 
Bilinmektedir ki ≽∗ yansıyan, geçişken ve yukarıdan yarı süreklidir fakat tüm 

uzay üstünde tam olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Ancak, Jaffray’in (1975) 
sonucu, ≽∗’in yansıyan, geçişken, yukarıdan yarı sürekli ve tam bir ilişkiye 
dönüştürülebileceğini söylemektedir. Bu yeni ilişki ≽𝐸𝐸

∗  ile gösterilsin. ≽𝐸𝐸
∗ , 

alternatifler arasında ≽∗’in belirlediği ilişkileri de koruduğundan, İddia 2 ≽𝐸𝐸
∗  için 

de sağlanır. 
Rader’ın (1963) teoremi ≽𝐸𝐸

∗ ’i temsil eden yukarıdan yarı sürekli bir fayda 
fonksiyonu 𝑈𝑈:𝑋𝑋 × 𝑋𝑋 → ℝ varlığını garanti eder. Böylece, her bir (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋) 
için, 

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦, ≽) 
sağlanır. İddia 1 ve ≽𝐸𝐸

∗ ’in, ≽∗’in sıralamasına saygı göstermesi sayesinde yeni bir 
fayda fonksiyonu 𝑈𝑈:𝑋𝑋 → ℝ tanımlanabilir öyle ki her bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 için 𝑈𝑈(𝑥𝑥):=
𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) ve böylece 𝑈𝑈, her 𝑆𝑆 için 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑆𝑆)’yi rasyonalize eder. Unutulmamalıdır ki, 
≽ kayıtsızlığa izin vermediğinden 𝑈𝑈 kesin artan bir fonksiyondur. Ayrıca, öyle bir 
𝐷𝐷:𝑋𝑋 × 𝑋𝑋 → ℝ+ tanımlanır ki her bir 𝑠𝑠, 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 için 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑥𝑥) = −𝑈𝑈(𝑠𝑠, 𝑥𝑥) + 𝑈𝑈(𝑠𝑠, 𝑠𝑠). 
Böylece, her bir (𝑆𝑆, 𝑥𝑥) ∈ 𝒞𝒞𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋) için, 

 
𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠) − 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗) ve 𝑦𝑦∗ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦, ≽) 

sağlanır. Her bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 için, 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 0 olduğunu farketmek gerekmektedir. 
Ayrıca, 𝑈𝑈 yukarıdan yarı sürekli ve 𝑈𝑈 sürekli olduğundan, 𝐷𝐷 aşağıdan yarı sürekli 
olmaktadır. Ek olarak, her bir 𝑥𝑥, 𝑠𝑠 ∈ 𝑋𝑋 için, 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑥𝑥) ≥ 0 sağlanır çünkü 
(𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ≽∗ (𝑠𝑠, 𝑥𝑥) ve böylece (𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ≽𝐸𝐸

∗ (𝑠𝑠, 𝑥𝑥) ve 𝑈𝑈(𝑠𝑠, 𝑥𝑥) − 𝑈𝑈(𝑠𝑠, 𝑠𝑠) ≤ 0 olmaktadır. 
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[⇐] Kesin artan sürekli bir fayda fonksiyonu 𝑈𝑈:𝑋𝑋 → ℝ ve aşağıdan yarı 

sürekli bir 𝐷𝐷:𝑋𝑋 × 𝑋𝑋 → ℝ+ fonksiyonu alalım öyle ki her bir 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 için 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) =
0 olsun. Ayrıca, her bir (𝑆𝑆, 𝑆𝑆) ∈ 𝒞𝒞⋄(𝑋𝑋) ve (𝑆𝑆, 𝑌𝑌) ∈ 𝒞𝒞𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑋𝑋) için,  

𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑆𝑆) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠)ve 𝑐𝑐(𝑆𝑆, 𝑌𝑌) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠∈𝑆𝑆𝑈𝑈(𝑠𝑠) − 𝐷𝐷(𝑠𝑠, 𝑦𝑦∗)  ve 
𝑦𝑦∗ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑦𝑦∈𝑌𝑌(𝑦𝑦, ≽)  olsun. 

 
Aksiyom 2.1, 2.2, ve 2.3’ün sağlanması çok basit birer gözlemdir. Aksiyom 

2.4’ü göstermek için 𝑈𝑈’nun kesin artan bir fonksiyon olduğunu hatırlamak 
yeterlidir. 

Aksiyom 3.1’in (i) kısmını göstermek için, öyle 𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 alalım ki 𝑦𝑦𝑛𝑛 → 𝑦𝑦 
ve 𝑥𝑥𝑛𝑛 → 𝑥𝑥 olsun ve ayrıca her bir 𝑛𝑛 için 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) sağlansın. Bilinmektedir 
ki, her bir 𝑛𝑛 için 𝑈𝑈(𝑦𝑦𝑛𝑛) − 𝐷𝐷(𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) ≥ 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑛𝑛) − 𝐷𝐷(𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) sağlanır. Her bir 𝑛𝑛 için, 
𝐷𝐷(𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 0 olduğundan, eşitsizlik her bir 𝑛𝑛 için 𝑈𝑈(𝑦𝑦𝑛𝑛) − 𝐷𝐷(𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑛𝑛) ≥ 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑛𝑛) 
şeklinde yazılabilir. 𝑈𝑈 sürekli ve −𝐷𝐷 yukarıdan yarı sürekli olduğundan, iki tarafın 
limsup’unu almak 𝑈𝑈(𝑦𝑦) − 𝐷𝐷(𝑦𝑦, 𝑥𝑥) ≥ 𝑈𝑈(𝑥𝑥) verir ve bu da 𝑈𝑈(𝑦𝑦) − 𝐷𝐷(𝑦𝑦, 𝑥𝑥) ≥
𝑈𝑈(𝑥𝑥) − 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) şeklinde yazılabilir. Böylece, 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑥𝑥, 𝑥𝑥) elde edilir. Aksiyom 
3.1’in (ii) özelliğini ispat etmek için 𝑈𝑈’nun sürekli olduğunu farketmek yeterlidir. 
Son olarak (iii) özelliğini ispat etmek için, öyle 𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥, 𝑧𝑧 alalım ki 𝑦𝑦𝑛𝑛 → 𝑦𝑦 olsun ve 
her bir 𝑛𝑛 için 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∈ 𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑛𝑛𝑥𝑥, 𝑧𝑧) sağlansın. Bu demektir ki her bir 𝑛𝑛 için 𝑈𝑈(𝑦𝑦𝑛𝑛) −
𝐷𝐷(𝑦𝑦𝑛𝑛, 𝑧𝑧) ≥ 𝑈𝑈(𝑥𝑥) − 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) sağlanır. Her iki tarafın limsup’unu alınca 𝑈𝑈(𝑦𝑦) −
𝐷𝐷(𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ≥ 𝑈𝑈(𝑥𝑥) − 𝐷𝐷(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) elde edilir ve böylece 𝑦𝑦 ∈ 𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑥𝑥, 𝑧𝑧) olur. 
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Extended summary 

A general model of reference-dependent choice 

Abstract 
We propose and axiomatically characterize a new reference-dependent choice procedure. A choice 

problem in our setting is composed of two sets: a “choice set” that includes all available alternatives and a 
“reference set” that possibly includes unavailable alternatives. When confronted with such a choice 
problem, a decision maker first determines his reference point from the reference set and based on this 
reference point, he then makes a choice from the choice set. This procedure is shown to accept the models 
of Masatlioglu and Ok (2005; 2014), Guney and Richter (2016), and Guney et al. (2018) as its special cases.  

Key words: Exogenous reference; Endogenous reference; Phantom effect; Attraction effect; Status quo bias. 

JEL classification: D00, D01, C91. 

 
 
 

Experimental literature documents that reference points such as status quos 
and aspirations affect choices. Theoretical literature suggests choice models to 
explain such effects and most models typically focus on one reference point and its 
effects at a time. Our aim in this paper, however, is to propose and axiomatically 
characterize a general model of reference-dependence that can explain the effects 
of both exogenously given status quos (Masatlioglu and Ok, 2005, 2014; Guney 
and Richter, 2016) and endogenously derived aspirations (Guney et al., 2018) on 
choices.  

In the classical theory, a choice problem is a subset S of the grand space of 
alternatives and interpreted as the set of alternatives available to the decision maker. 
We modify standard choice problems in order to incorporate different types of 
reference points into the setting. In our paper, a choice problem is composed of two 
sets (S,Y) where S represents the set of available options as in the classical theory 
and Y represents the set from which the agent determines his reference point. When 
Y is singleton, our setting resembles that of Masatlioglu and Ok (2005; 2014) and 
Guney and Richter (2016) where the effects of exogenously given status quos are 
studied. When Y has more than one alternative, then our setting is similar to Guney 
et al. (2018) where the effects of aspirations are studied.  

We impose axioms on choices and characterize the following choice 
procedure. When confronted with a choice problem (S,Y), the agent first determines 
his reference point by maximizing his preference relation on Y and then chooses an 
alternative from S by maximizing a (possibly different) preference relation that is 
based on his reference point. We then formally show that our model accepts the 
models of Masatlioglu and Ok (2005; 2014), Guney and Richter (2016), and Guney 
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et al. (2018) as its special cases. Therefore, our model can explain various 
behavioral anomalies that are frequently observed in experimental and empirical 
studies. Among these are status quo bias (Samuelson and Zeckhauser, 1988), 
reference effects of status quos (Masatlioglu and Uler, 2013; Guney and Richter, 
2016), attraction effect (Simonson, 1989), and phantom effect (Farquhar and 
Pratkanis, 1992, 1993; Guney and Richter, 2015). 


