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SUNUŞ/PRESENTATION
Değerli Okuyucularımız,
Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri
yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri
mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik
kazandırmak, endüstri mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek
sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin başlıca hedefleri
arasında yer almaktadır.
Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği dergisi, alanında önemli bir
başvuru kaynağıdır. Ulusal ve Uluslararası birçok veri tabanında veritabanında yer almakta olan
Endüstri Mühendisliği dergisi, https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin
erişimine sunulmaktadır.
Dergimiz, ayrıca 2019 yılından itibaren e-dergi olarak DergiPark sisteminde Türkçe veya İngilizce
makale kabulüne ve yayımlanmaya başlanmıştır. Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal
ve uygulamalı makaleler, yenilenen dergimiz yazım kurallarına (APA 6.0) uygun olarak Dergipark’daki
veritabanına (https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi) yüklenmekte ve değerlendirme süreçleri
bu sistem üzerinden yürütülmektedir.
Editörler Kurulu’nda yurt dışı üyeler mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre
hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına
girmektedir.
Dergimizin 2019 yılının ikinci sayısında, ilk sayısında olduğu gibi üniversitelerden gelen 5 makale yer
almaktadır. Bu dönem çıkarılması planlanan 3. sayımızda ek olarak Adana’da gerçekleştirilecek olan
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresinin ardından ek bir özel sayı daha hazırlanacaktır.
Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve
teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine,
gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz.
Dergimizin bu sayısında çalışmalarına yer verdiğimiz yazarlara ve çalışmaların değerlendirme sürecine
katkı sağlayan hakemlerimize teşekkür ederiz.
İyi okumalar dileğiyle,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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AGV SAYISINA VE HATLARDAKİ STOK MİKTARLARINA KARAR VEREN BİR HAT
BESLEME SİSTEMİ KURULMASI
Zeynep GÜRGEN1*, H. Cihan OTACIOĞLU2, H. Ozan KURT3
1Orta

Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara
ORCID No: http://orcid.org/0000-0003-1805-8131
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara
ORCID No: http://orcid.org/0000-0003-2322-0228
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara
ORCID No: http://orcid.org/0000-0003-0909-873X
Anahtar Kelimeler

Öz

Fabrika-içi lojistik,
Süpermarket, Parça besleme,
Karma montaj hattı,
Tur çizelgeleme

Dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren ve çamaşır makinası üretilen bir
firmada malzemeler depodan montaj hatlarına gönderilmeden önce süpermarket denilen
ara stok alanında tutulmaktadır. Süpermarket alanında ön hazırlık, ambalaj açma gibi
katma değeri olmayan işler yapılmaktadır. Burada belirli bir hat besleme sistemi
olmadığından malzemeler montaj hatlarına kullanım zamanlarından daha geç veya daha
erken gönderilebilmektedir. Süpermarkette hazırlanan malzemelerin geç gönderilmesi
sebebiyle üretimde duruşlar yaşanırken, erken gönderilmesi sebebiyle de hat kenarlarında
hedeflenenden fazla stok birikmektedir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar
sonucunda çalışmanın amacı “Üretimdeki duruşları azaltacak, süpermarketteki süreç ve akış
verimliliğini artıracak şekilde otomatik stoklama ve çekme sistemi (ASRS) ve montaj hatları
arasındaki malzeme akışının tasarlanması” olarak belirlenmiştir. Problemin çözümü için
literatürdeki malzeme besleme çalışmaları ışığında, rotalama, yükleme ve çizelgeleme
kararlarını veren üç aşamalı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu sezgisel kullanılarak (i)
belirli stok miktarları için olası en az otomatik yönlendirmeli araç (AGV) sayısının ve (ii)
belirli AGV sayısı kısıtı altında olası en az stok miktarlarının belirlendiği iki alternatif çözüm
oluşturulmuştur. Bu iki alternatif sistemdeki belirsizliklerin de göz önünde bulundurulduğu
bir benzetim yöntemiyle denenmiş ve gerek AGV sayısı, gerekse stok miktarları bakımından
şirketin çalışma öncesinde kullandığı yöntemlere göre önemli iyileştirmeler sağladığı
gözlemlenmiştir.
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Öz
In a company operating in the durable consumer goods sector and producing washing
machines, the materials are kept in an interim stock area called supermarket before being
sent to the assembly lines. Since there is no specific line feeding system, the materials may be
sent later or earlier than the time of use. While producton stops due to late shipment, due to
the early shipment, excessive stock is accumulated near the lines. The aim of the study is
“Designing the material flow between storage and assembly lines in a way to reduce
production downtime and increase process and flow efficiency in the supermarket”. In the
light of the material feeding studies in the literature, a three-stage heuristic approach which
makes routing, loading and scheduling decisions has been developed. Using these heuristics,
two alternative solutions have been developed in which (i) the minimum possible number of
automated guided vehicles (AGV) for certain stock quantities and (ii) the minimum possible
stock quantities under the specified AGV number constraint. Solution has also been tested
with a simulation method and it has been observed that the company gets significant
improvements both in terms of AGV number and stock amounts compared to the methods
used before the study.
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1. Giriş
Çalışma 13,000 adet kapasiteli çamaşır makinesi
üretimi yapan bir fabrikada gerçekleştirilmiştir. Bu
fabrikada M1, M2, M3 ve M4 adı verilen dört farklı
montaj hattı bulunmaktadır. Şekil 1’deki fabrika
yerleşim planı benzetiminde her hattın sol tarafında
hangi hat oldukları belirtilmiştir. Plandaki noktalar
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ise her hattaki malzeme boşaltma noktalarını, SM1
kısaltmasıyla ifade dilen dikdörtgen alansa
çalışmanın odak noktası olan Süpermarket-1’i temsil
etmektedir. Boşaltma noktaları ve Süpermarket-1
arasındaki çizgiler AGV’lerin kullandığı yolları
göstermektedir.

Şekil 1. Fabrika Yerleşim Planı Benzetimi
Üç farklı süpermarketin bulunduğu fabrikada
çalışma, Süpermarket-1’in beş farklı malzeme tipi
(parazit filtresi, emniyet anahtarı, su seviye sensörü,
şebeke kablosu ve kayış) için gerçekleştirilmiştir.
Mevcut durumda üretimde kullanılacak malzemeler
otomatik depolama ve çekme sistemiyle (ASRS)
çalışan bir depoda stoklanmaktadır. Bu malzemeler
üretimdeki ihtiyaca göre bu depodan çekilip
süpermarket alanına getirilmektedir. Süpermarket1, ASRS depo ve montaj hatları arasına kurulan bir
ara stok alanı olarak tanımlanmış ve bu alanda katma
değeri olmayan palet kırma, koli açma gibi işler
yapılmaktadır.
Ön
hazırlığı
süpermarkette
tamamlanan malzemeler ihtiyaca göre otomatik
yönlendirmeli araçlar (AGV) yardımı ile montaj
hatlarına gönderilmektedir.
Süpermarket-1‘de iki operatör üretim planına göre
AGV’lere malzeme yerleştirilmesinden sorumludur.
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Süpermarket-1 ve montaj hatları arasında malzeme
taşıyan beş AGV bulunmaktadır. Şekil 2’de ASRS ve
montaj hatları arasındaki malzeme akışı görülebilir.
ASRS’den çıkan paletli malzemeler çekicilerle
Süpermarket-1’e gönderildikten sonra büyük
boyutlu malzemeler paletli şekilde çekicilerle montaj
hatlarına taşınır. Küçük boyutlu olan malzemelerin
paletleri Süpermarket-1’de kırılır ve malzemeler koli
içinde AGV’lerle hatlara taşınır. Montaj hatlarında
kırılmış, anlık üretimde kullanılmayan, fakat içindeki
malzeme bitmemiş koliler hat kenarında fazla yer
kaplamamaları için çekicilerle Süpermarket-1’e geri
gönderilir. Süpermarket-1’de kırılan fakat uzun süre
kullanılmayan paletler ise kısıtlı alan nedeniyle
çekicilerle ASRS’ye geri gönderilir.
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Şekil 2. ASRS ve Montaj Hatları Arasındaki Malzeme Akış Şeması
Şekil 3’te ASRS ve montaj hatları arasındaki bilgi
akışı görülmektedir. Montaj hatlarında hangi
malzeme tükenmekte ise hattaki operatör
Süpermarket-1’e bu malzemenin eksikliğini sinyal
gönderecek butona basar. Süpermarket-1’deki
operatörler eğer süpermarket alanında malzeme

yoksa ASRS’ye elektronik malzeme talebi yollar.
Üretim planlama departmanı malzeme takip ve
kontrol planını Süpermarket-1 operatörlerine eposta ile yollar. Üretim planı ise montaj hatlarına
gönderilir.

Şekil 3. ASRS ve Montaj Hatları Arasındaki Bilgi Akışı Şeması
Şekil 4’te ise üst yarıda kesikli çizgi ile ayrılan
kısımda ASRS’den süpermarkete malzeme tedariği
sırasında verilen kararlar, alt yarıda kesikli çizgi ile

ayrılan kısımda da süpermarketten montaj hatlarına
malzeme tedariği sırasında verilen kararlar
gösterilmiştir.

Şekil 4. ASRS-Montaj Hatları Arası Karar Şeması
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Üretimin malzeme akışı nedeniyle aksaması, montaj
hat kenarları ve süpermarket alanlarının verimsiz
kullanılması gibi sorunlardan şikâyet eden firmanın
beklentisi doğrultusunda, çalışmanın konusu
‘üretimdeki duruşları azaltacak, süpermarketteki
süreç ve akış verimliliğini artıracak şekilde ASRS ve
montaj hatları arasındaki malzeme akışının
tasarlanması’ olarak belirlenmiştir. Yapılan literatür
araştırması, benzer problemler için kurulan
modellerin zorluğuna işaret ettiğinden, problemin
çözümü için üç aşamalı bir sezgisel geliştirilmiştir.
Sezgiselin performansı belirsizliklerin de ele alındığı
bir benzetim modeli üzerinde ve şirkette uygulanan
bir pilot çalışmada test edilmiş, önerilen çözüm
yönteminin hem hat yanı stok miktarlarını hem de
AGV sayılarını azalttığı görülmüştür.
Makalenin kalan kısmı şu şekilde ilerlemektedir:
İkinci bölümde problem belirtileri özetlenmekte,
üçüncü bölümde bu problem belirtileri ışığında
oluşturulan problem tanımına değinilmekte,
dördüncü bölümde ilgili literatür taraması ve
oluşturulan üç aşamalı sezgisel yaklaşım ayrıntılı
olarak anlatılmakta, beşinci bölümde bu yaklaşımın
benzetim modeli ve pilot çalışmayla denenmesiyle
oluşan sonuçlar verilmekte, altıncı bölümde ise
çalışmaya
dair
çıkarımlarla
makale
sonlandırılmaktadır.
2. Problem Belirtileri
Firmanın beklentileri ve yapılan gözlemlere
dayanarak iki farklı problem belirtisi tanımlanmıştır:
1.

Süpermarket-1’den malzeme tedariğinin
gecikmesi nedeniyle montaj hatlarında
meydana gelen duruşlar

2.

Montaj hatları kenarlarında hedeflenenden
fazla stok tutulması

Süpermarket kurulduğundan beri gözlenen bu
belirtilerin nedenleri araştırılmış, detaylı analizleri
yapılmış ve sistemde yarattığı sorunlar yerinde
gözlenmiştir.
Süpermarket-1’den
malzeme
tedariğinin gecikmesi nedeniyle montaj hatlarında
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meydana gelen duruşların üç farklı nedeni şöyle
özetlenebilir:


Süpermarketteki
operatörler
günlük
malzeme takip ve kontrol planına göre
montaj hatlarına malzeme göndermekte,
fakat montaj
hatlarındaki malzeme
miktarını görememektedir. Hatlardaki
gerçek malzeme ihtiyacı bilinmediğinden
Süpermarket-1’den
montaj
hatlarına
malzeme
gönderimi
zamanında
yapılamamaktadır.



Anlık üretim planı değişikliklerinde
süpermarket bu değişikliğe hazırlıksız
yakalanmaktadır. Operatörler değişiklik
öncesi üretim planına göre hazırlanan
malzemeleri
AGV’lere
yükleyebildiklerinden, yeni üretim planında
istenilen malzemeler değişiklik nedeniyle
süpermarkette hazır bulunamayabilir.



Süpermarketten bağımsız olarak, üretimde
gerekli malzemelerin gelişi ASRS ya da
tedarikçi
firma
nedeniyle
gecikebilmektedir.

Firmadan alınan 256 iş gününe ait montaj hattı duruş
verileri
incelendiğinde,
Süpermarket-1’deki
malzemelerden
kaynaklanan
125
duruş
gerçekleştiği, bu duruşların toplam 63,8 saatlik iş
kaybına neden olduğu gözlenmiştir. Yaklaşık olarak
bir iş gününde 15 dakikalık duruşun süpermarket
nedeniyle gerçekleştiği ve bu duruşların günde
ortalama 40 adet, 11 ayda ise yaklaşık 10.000 adet
bitmiş ürün kaybına neden olduğu hesaplanmıştır.
Şekil 5’teki dilim grafiklerinde süpermarketten ve
malzeme tedarikçilerinden kaynaklı duruşların
yüzdeleri görülmektedir. Süpermarket-1’den geç
gönderilen malzemeler toplam duruş sayısının
%46’sını oluşturmakta, bununla birlikte toplam
duruş süresinin %80’inden sorumlu olduğu
görülmektedir.
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Şekil 5. Tedarikçi ve Süpermarketten Kaynaklı Duruş Sayılarının (Solda) Ve Sürelerinin (Sağda) Yüzdesel
Dağılımı (Ocak-Kasım 2017)

Montaj hatları kenarlarında hedeflenenden fazla
stok tutulmasının nedenleri şöyledir:


Montaj hatları ve süpermarket arasında
kesintisiz bir iletişim gerçekleşmediği için,
süpermarket operatörleri malzemeleri
hatlarda ihtiyaç oluştuğunda göndermek
yerine bir üretimde gereken toplam
malzeme
miktarını
bir
seferde
göndermektedir.
Diğer
bir
deyişle
süpermarketten
hatlara
gönderilmesi
gereken malzeme sayısını belirleyen
sistematik
bir
karar
mekanizması
bulunmamaktadır.



Üretim planı değişikliğinde, önceki üretime
ait malzemeler montaj hatları kenarlarında
fazladan yer işgal etmektedir. Bu
malzemelerin
tekrar
süpermarkete

gönderilmesi
fazladan
oluşturmaktadır.

iş

yükü

Firmanın endüstri mühendisliği takımı montaj
hatları kenarlarında ortalama 2 saatlik, en fazla 4
saatlik üretime yetecek kadar malzeme bulunmasını
hedeflemektedir. Aksi durumda malzemeler hat
kenarlarında fazla yer kaplamakta ve hatlarda
çalışan işçilerin performansını düşürmektedir.
Ayrıca kullanılmayan fazla malzemelerin tekrar
süpermarkete taşınması gerekmekte ve bu da
fazladan elleçlemeye yol açmaktadır. İki farklı günde
yapılan malzeme sayımlarına göre M1, M2, M3 ve M4
hatlarının kenarlarındaki malzemelerin saatlik
stokları hesaplanmış ve Şekil 6’da görüldüğü gibi 4
saatlik stok sınırının hemen hemen her hatta aşıldığı
görülmüştür.

Şekil 6. İki Farklı Günde Yapılan Gözlemlere Dayalı Ortalama Stok Miktarları
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3.2 Problem Elemanları ve Tanımı

3. Problem Tanımı

Mevcut duruma daha geniş bir çerçeveden
bakabilmek için Şekil 6’daki hiyerarşi şeması
oluşturulmuş ve sistemin bileşenleri mavi renkle,
süreçleri ise siyah renkle bu şemada gösterilmiştir.

Problemin altı elemanı olan karar verici, amaç, karar
ölçütleri, performans ölçüleri, alternatif eylem
planları ve bağlam aşağıdaki gibi belirlenmiş, bu
unsurlar ışığında problem tanımı yapılmıştır. Buna
göre karar verici endüstri mühendisliği takım lideri,
karar vericinin amaçları ise hat duruşlarını azaltmak
ve üretimdeki malzeme ihtiyacını anında
karşılayabilmektir. Bu amaçlara hizmet eden üç
karar ölçütü (1) montaj hattı duruşlarını enazlamak,
(2) istenen AGV sayısı için montaj hatlarında tutulan
stok miktarını enazlamak, (3) istenen stok miktarı
için gereken AGV sayısını enazlamaktır.

İlgilenilen dar sistem sadece Süpermarket-1’deki
bileşenler ve süreçlerden oluşmaktadır. Operatörler
malzeme düzenleme politikasına göre farklı tip
malzemeleri süpermarket alanına yerleştirir,
ASRS’den malzeme sipariş politikasına göre bu alana
çekicilerle malzeme çeker ve besleme politikasına
göre montaj hatlarına AGV’lerle malzeme yollar.
Süpermarket operasyonları ASRS, montaj hatları ve
üretim planlama departmanı operasyonlarıyla
yakından ilişkilidir. Süpermarkete ASRS’den
malzeme çekme ve montaj hatlarına malzeme
gönderme işlemleri günlük üretim planına göre
yapılmaktadır. Üretim sistemleri ve tedarikçi
operasyonları da sistemi etkilemektedir. Ek olarak,
montaj hatlarına malzeme tedariğinde fabrika içi
trafik faktörü de önemli rol oynamaktadır, bu
nedenle trafiğe neden olan operasyonlar da ilgili
çevre kapsamı altına alınmıştır.

Sistemin çıktıları arasında yer alan ve karar vericinin
ölçütlere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için
kullanacağı performans ölçüleri belirli bir süre
içinde montaj hatlarında meydana gelen duruş sayısı
ve duruşların toplam süresi, montaj hatlarındaki
malzeme stok miktarları, kullanılan AGV sayısı ve
AGV kullanım ve doluluk oranları olarak
belirlenmiştir. Şekil 7’deki dar sistemden yola
çıkarak üç farklı alternatif eylem planından söz
edilebilir: (1) süpermarketten montaj hatlarına her
turda gönderilecek malzeme çeşidi ve sayıları, (2)
süpermarkette çalışan operatörlerin iş emirleri, (3)
hat kenarında tutulacak zaman cinsinden stok
miktarları. Önceden belirlenmiş olan, üzerine etki
edilemeyen girdiler bağlamı oluşturmaktadır. Bu
girdilerin en önemlileri üretim planı, AGV sayıları ve
kapasiteleri ile süpermarket ve istasyonlar arası
uzaklıklardır.

Bu bölümde sistem düşüncesi perspektifi altında
sistem bileşenleri, sistem hiyerarşisi ve problem
elemanları tanımlanmış, ardından buna uygun
olarak problem tanımı yapılmıştır.
3.1 Sistem Bileşenleri ve Hiyerarşisi

Müşteri

Şekil 7. Sistem Hiyerarşi Şeması
80
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Tüm bu analizlere ve gözlemlere dayanarak problem
‘montaj hatlarındaki duruşları ve stoğu azaltacak,
malzeme
akışlarının
verimliliğini
artıracak,
süpermarket içinde bir stok yenileme ve hat besleme
sistemi kurmak’ olarak tanımlanmıştır.
4. Literatür Taraması ve Çözüm Yaklaşımı
Yapılan literatür araştırması ışığında ‘Rotalama,
Çizelgeleme ve Yükleme Problemi’ ile ilgili Battini,
Boysen ve Emde (2012), Battini (2009), Boysen &
Bock (2011), Boysen ve Emde (2014), Boysen, Emde,
Hoeck ve Kauderer (2015), Choi ve Lee (2002),
Chuzhoy ve Codenotti (2009), Emde (2016), Emde ve
Boysen (2011), Faccio, Gamberi, Persona, Regattieri
ve Sgarbossa (2013) çalışmaları incelenmiş, bu alt
problemlerin genellikle ayrı ayrı ele alındığı
görülmüştür.
Çalışmaya benzerliği ile dikkat çeken çalışmalardan,
yükleme ile ilgili olarak Emde, Fliedner ve Boysen
(2012), çekici araçlara her turda yüklenecek olan
malzeme miktarını belirleyen polinom zamanlı bir
çözüm yöntemi sunmuştur. Emde ve Gendreau
(2016) matematiksel bir modelle çekici araçların
operasyonel çizelgelemesini yaptıkları çizelgeleme
problemini ‘çözümü zor’ olarak nitelendirmiştir.
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Rotalama için Vaidyanathan, Matson ve Miller
(1999), AGV rotalarının belirlenmesinde sezgisel bir
yöntem kullanmıştır. Golz, Gujjula, Günther,
Rinderer ve Ziegler (2012) ise rotalama, çizelgeleme
ve yükleme problemlerini bütünsel bir şekilde
sezgisel bir yaklaşımla çözmüştür.
Malzeme besleme problemi operasyonel düzeyde
olduğundan hızlı karar verebilme ve değişikliklere
çabuk tepki verebilmesi gerektirmektedir. Hem bu
nedenle hem de genel problemin zorluğu göz önüne
alınarak sezgisel bir çözüm yöntemi oluşturulmasına
karar verilmiştir. Golz ve diğ., (2012)’de bahsedilen
süpermarket ve teslim noktaları arasında gerekli
araç sayısını enazlamayı amaçlayan sezgisel
uyarlanarak rotalama, yükleme ve çizelgeleme yapan
üç aşamalı ve iki amaçlı yeni bir sezgisel yaklaşım
geliştirilmiştir. Burada üretim planından oluşturulan
malzeme ihtiyacı, AGV ve stok kapasiteleri gibi
bilgiler girildiğinde (i) hedeflenen AGV sayısı için
hatlarda stoklanabilecek en az malzeme miktarının
ve (ii) hedeflenen hat kenarı stoğu için kullanılacak
en az AGV sayısının bulunmasına dayalı iki alternatif
yöntem geliştirilmiştir. Önerilen çözüm temel olarak
tur oluşturma, tur birleştirme ve tur çizelgeleme
aşamalarından oluşmaktadır. Şekil 8’de bu aşamalar
özetlenmiştir.

Şekil 8. Çözüm Yaklaşımı Akış Şeması
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Bölüm 4.1, 4.2, 4.3’te sezgisel algoritmalar anlaşılır
ve detaylı bir şekilde anlatılmış olup, 4.4’te
algoritmanın
girdilerini
ve
çıktılarının
açıklamalarına yer verilmiştir.
4.1 Tur Oluşturma
Tur oluşturma sezgiselinde, bir iş günü hatların
çevrim süresi uzunluğundaki parçalara (takt zaman)
bölündükten sonra ilk adım olarak her malzeme
kaleminin her hattaki kümülatif malzeme ihtiyacı
üretim planı kullanılarak oluşturulur. Sonrasında
kümülatif sipariş kümülatif malzeme ihtiyacını
karşılayacak şekilde gün içindeki sipariş noktaları
oluşturulur. Her sipariş noktası en geç teslim
zamanını gösterir. Mevcut envanter bir üretimdeki
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üretim talebini karşılamadığında, söz konusu SKU
için bir önceki takt zamana sipariş emri oluşturur (en
geç teslim zamanı = c-1). Bu siparişler ilgili boşaltma
noktalarına gidecek şekilde ayrı turlar olarak
tanımlanır. Her malzemenin en erken teslim zamanı,
en geç teslim zamanından stok politikası (bir
boşaltma noktasında tutulabilecek dakika cinsinden
en fazla malzeme miktarı) çıkarılarak belirlenir.
Çıktılar gün içinde ihtiyaç duyulan malzemeler,
bunların süpermarketten en erken ve en geç (takt)
çıkış zamanları ve bu malzemelerin gönderim
adetleridir. Şekil 9’da tur oluşturma aşamasında
çözüm ufku içindeki farklı malzeme kalemleri için
belirlenen sipariş noktaları örneklendirilmiştir.
Buradan görüleceği üzere, çözüm ufkunda, farklı
malzeme kalemleri için farklı aralıklarda ve farklı
noktalarda sipariş oluşturulabilmektedir.

Şekil 9. Malzeme Kalemlerine Göre Şipariş Noktası Oluşturma Örneği
Bu aşamanın MATLAB algoritması aşağıdaki gibidir.
Girdi: S(m,l), V(m,c,l), Q(m), stock_policy, volume(m), loopduration(l),
duration(m,l), unload_point(m,l), l, cycletime(l)
Çıktı: Sipariş seti N
1
2
3
4
5
6
7
82

N := Ø;
foreach loop l ∈ L do
| S, V, loopduration girdilerini çek
| foreach SKU m ∈ M do
| nrOrders = 0;
| foreach takt zamanı c ∈ C do
| if S(m,l) + nrOrders*Q(m) – V(m,c,l) < 0 then
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| nrOrders ← nrOrders + 1;
| foreach rota l ∈ L do
| ed(earliest date)=c-1-stock_policy hesapla, duration(m,l)
girdisini çek
| Sipariş n’yi yarat n = (ed, c – 1, m, volume(m),
Q(m), loopduration(l), l, duration(m,l), unload_point(m,l));
| N = N ∪ {n};
Return N

4.2 Tur Birleştirme
Tur birleştirme işlemi ilk aşamada oluşturulan
turları girdi olarak alır ve Golz ve diğ., (2012)
tarafından
kullanılması
önerilen
tasarruf
sezgiselinden faydalanılarak sezgisel bir şekilde
gerçekleştirilir. Şekil 10’da tur birleştirme
aşamasında
kullanılan
tasarruf
sezgiselinin
basamakları ve çalışma mantığı gösterilmiştir.

Üretim hattında AGV’ler bir turda sadece bir rotaya
gidebildiği ve yola çıktığında bu rotayı tamamlaması
gerektiği için her malzemenin birleştirilmesi, rotayı
dolaşma süresi kadar tasarruf sağlar. Bu durumda
tasarruf sezgiseli belli kısıtlar altında her AGV’ye en
fazla tur atanmasına dönüşür. Stok politikası, AGV
kapasitesi ve sayısı, malzemelerin en erken ve en geç
teslim zamanları(takt), malzeme cinsi-bırakma
noktaları ataması gibi kısıtlar altında ayrı turlar
şeklinde tanımlanmış olan siparişler bir AGV ile
taşınacak şekilde birleştirilir; sonunda tümleşik AGV
turları ile bu turlara süpermarketten en erken ve en
geç çıkılabilecek zamanlar belirlenir.

Şekil 10. Tasarruf Sezgiselinin Çalışma Mekanizması

Bu aşamanın MATLAB algoritması aşağıdaki gibidir.
Girdi: N, VBagv, Vagv, unload_time(l)
Çıktı: T, Tour, tourtime
Turlara Sipariş Atama
1 T := Ø;
2 foreach n ∈ N do
3 | Her sipariş n için yeni bir tur t oluştur;
4 | t = [tour id, ed, c-1, m, unload_point(m,l), volume(m), Q(m),
loopduration(l), l, duration(m,l)]
5 | T := T ∪ {t};
6 Return T
Tur Birleştirme
7 Tour:= Ø;
8 Vtour:= Ø;
9 while birleştirmemiş tur varsa do
10 | foreach Tour ve bireysel tur t ∈ T do
11
| ilk turu Tur setine ata ve ‘edtour’ ve ‘ddtour’u aşağıdaki
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gibi tanımlayın
| edtour(süpermarketten en erken çıkış zamanı) = ed(en erken zaman) duration(supermarket boşaltma noktası arası süre)
| ddtour(süpermarketten en son çıkış tarihi) = dd(son teslim zamanı) duration(supermarket boşaltma noktası arası süre)
|
If Vtour + volume(m,l) <= Vagv ve tur Tour setiyle aynı rotaya
aitse
| AGV’nin her bir bölmesindeki materyaller aynı bırakma noktasına
(unload_points) gönderilmeli
| AGV’nin her bir bölmesi en fazla “VBagv” kadar koli taşımalı,
| birleştirilen turların [edtour,ddtour] aralıkları çakışmalı then,
edtour <- max(edtour) çünkü max(edtour) birleştirilmiş tur t’lerin üst
üste gelen aralıklarının başlangıç noktasıdır
ddtour <- min(ddtour) çünkü max(ddtour) birleştirilmiş tur t’lerin üst
üste gelen aralıklarının bitiş noktasıdır
tourtime = (edtour-unload_time(l), ddtour-unload_time(l))
Tour = Tour ∪ {t}
Return Tour, tourtime

4.3 Tur Çizelgeleme
Tur birleştirme sezgiselinden gelen AGV’nin en
erken tura başlayabileceği (EEB) ve en geç
süpermarkete dönebileceği (EGD) süreler her turun
olurlu zaman aralığını oluşturur. Cieliebak, Erlebach,
Hennecke, Weber ve Widmayer, (2004)’teki en
uygun (greedy best fit) sezgiseliyle turlar (EGD –
EEB) cinsinden küçükten büyüğe sıralanır. Golz ve
diğ., (2012)’nin çizelgeleme yöntemi kullanılarak bir
turun daha önce çizelgelenmiş turlarla kesişmesinin
en az olduğu takt zamanları bulunup, bu
zamanlardan en erken olanına çizelgelenir. Böylece

(i) belirli bir AGV sayısı verildiğinde en az stoğun ve
(ii) belirli stok miktarı verildiğinde en az AGV’nin
kullanıldığı iki alternatif çözüm oluşur. Şekil 11’de
tur çizelgeleme aşamasında, önceden çizelgelenmiş
üç AGV turuna dördüncü bir turun eklenmesi
görselleştirilmiştir. Burada ilk üç AGV turu sabit
alındığında, dördüncü AGV turunun olurlu zaman
aralığı kırmızı çizgilerle belirtilmiştir. Golz ve diğ,
(2012)’ye uygun olarak bu tur, olası en az kesişme
olan 3 AGV alternatifleri içinde olası en erken
başlayacak şekilde ilk AGV turunun bitimine
çizelgelenmiştir.

Şekil 11. Olası En Az Sayıda AGV Kullanacak Şekilde Yapılan Çizelgeleme Örneği
Algoritma yazılırken ilk önce en erken tarih, teslim
tarihi, taşıma ve çevrim süreleri takt zamandan
saniye cinsine dönüştürülür çünkü hatların çevrim
süreleri farklı olduğu için aynı takt zaman farklı
üretim hatları için aynı zamanı ifade etmez. Taktları
saniyelere çevirdikten sonra, tüm turlar için aynı
zaman birimini kullanarak çizelgeleme yapılır.
84

Çizelgelemenin sonunda, stokları hesaplamak için
tekrar her bir tur için harcanan zaman, her bir hattın
çevrim zamanına bölünerek takt zamana
dönüştürülür.
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Bu aşamanın MATLAB algoritması aşağıdaki gibidir.
Girdi: T, Tour, tourtime, loopduration(l), unload_time(l)
Çıktı: max_overlap, schedule, start_tour, end_tour
1 converttime isminde kaydırılabilir zaman aralıkları yarat
‘converttime(sipariş numarası, edtour, ddtour, sortpolicy, start_tour,
end_tour, loopduration(l), l)’;
2 clik: = Ø; (Bir gündeki takt zaman sayısı uzunluğunda sıfırlardan oluşan
zaman çizelgesi)
3 converttime’ı sortpolicy’e göre sırala; zaman aralıklarını küçükten büyüğe
sırala
4 while hala planlanmamış bir tur varsa do
5 | foreach tur t ∈ T do
| Zaman aralığı uzunluğu minimum olacak şekilde t ∈ T seç
6
| En erken tarih ile bitiş tarihi arasında çakışan tur sayısının minimum
olduğu bir başlangıç zamanı (start_tour) bul
7
| start_tour konumuna t’yi çizelgele;
8
| start_tour ile end_tour arasındaki değerleri 1 artırarak clik'i
güncelle
9 max_overlap = maks (clik)
10 edtour, ddtour, start_tour, end_tour 'u ilgili hatların çevrim sürelerine
bölerek saniyeden takt zamana dönüştür
11 Return max_overlap, schedule, start_tour, end_tour
Turların EEB ve EGD değerleri verildiğinde dahi tur
çizelgeleme problemi ‘zor’ bir problemdir ve
fabrikada karşılaşılan büyüklükteki çizelgeleme
problemlerine makul zamanlarda optimal çözüm
bulunamamaktadır.
Bu
nedenle,
sezgiselin
performansını ölçmek için bir alt sınır bulma
yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, her bir AGV’nin
mutlaka meşgul olduğu zaman aralığı olarak
tanımlanan “çekirdek” sürelerden faydalanmaktadır.
Herhangi bir AGV turunun süpermarketten en geç
olurlu çıkış zamanı (EGÇ), EGD değerinden turun

toplam dolaşma süresi çıkartılarak bulunabilir. Bu
değerlere göre EGÇ ve EGD zamanları arasında kalan
bölge o turun “çekirdeğini” oluşturur. Şekil 12’de
örnek bir AGV turu sırasıyla en erken başlayabileceği
ve en geç bitebileceği zamanlara çizelgelenmiş ve bu
çizelgelerin kesişimlerinden bulunan çekirdek süre
taralı alan ile belirtilmiştir. Bir planlama ufku
içindeki tüm çekirdek süreler bulunduğunda, aynı
anda en fazla çekirdeğin kesiştiği durumda kesişen
çekirdek sayısı, planlama ufku içinde ihtiyaç
duyulacak en az AGV sayısı için bir alt sınır verir.

Şekil 12. Bir AGV Turu İçin Çekirdek Sürenin (Taralı Alan) Bulunması Örneği
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Bu aşamanın MATLAB algoritması aşağıdaki gibidir.
1 minagv adlı bir matris oluştur
2 foreach a <= size(tourtime)
3 "coreend"(çekirdeğin bitiş noktası) = detour +
loopduration(l)
4 "corebeg"(çekirdeğin başlangıç noktası) = ddtour – loopduration(l)
5 if corebeg <coreend
6 | corebeg'den coreend'e hücrelerin değerini 1 arttır
7 corenumber = maks(minagv)
8 Return corenumber

Her bir takt zaman için hatlardaki anlık envanter seviyelerinin tutulması için hesaplama aşağıdaki gibi yapılır.
Girdi: start_tour, duration(m,l), S(m,l), Q(m), V(m,c,l)
Çıktı: Instant inventory
1 foreach t ∈ T
2
'Boşaltma noktasına ulaşma zamanı'=
start_tour + duration(m, l) (supermarket-boşaltma noktası arası süre)
3
foreach t ∈ T ve Tur ve c ∈ C ve m ∈ M
4
| boşaltma noktalarına ulaşma zamanından başlayarak her SKU’nun
başlangıç envanteri S’i her takt zaman c Q kadar artır,
talebin karşılanma zamanı
5 Bundan her rota için kümülatif talep tablosunu çıkararak gerçek anlık
envanter tablosu elde et

4.4 MATLAB Algoritmasının Girdi ve Çıktıları
4.4.1 Girdiler

S(m, l): loop1_init, loop2_init, loop3_init, loop4_init:
Her SKU m ve rota l için boşaltma noktalarındaki ilk
stoklar.

m: Her bir rotaya atanan 5 malzeme türünün SKU
sayısı

Q(m): Her bir SKU m için koli yükü

c: Bir iş günü içerisindeki takt zamanlar

unload_point(m, l): l rotasındaki her SKU m'nin
boşaltma noktalarının numarası

L = [1: 4]: Rotalar
volume(m): Her bir SKU m’nin kolisinin AGV’de
kapladığı alan
cycletime(l): Her hattın ortalama çevrim süresi
stock_policy: İstasyonlarda dakika cinsinden
tutulabilecek maksimum stok miktarını belirten ilk
stok tutma politikası
Bu değişkenin değeri, çalışma sırasında AGV
kullanımı maksimize edilinceye kadar güncellenir ve
gerekli AGV sayısı, mevcut kullanımdaki AGV sayısını
geçmez.
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duration(m, l): Her bir SKU m ve her rota l için turun
süpermarketten çıkışıyla boşaltma noktalarına
ulaşması arasındaki süreler (takt zamanında)
V(m, c, l): Her SKU m'nin her takt c’de her rota l için
kümülatif talebi.
Günlük üretim planı kullanılarak kümülatif talep
tabloları oluşturulmaktadır.
loopduration(l): Her rota l için boşaltma süreleri de
dahil olmak üzere tam bir tur tamamlama süreleri
Rota süreleri, bir rotanın toplam uzunluğunun bir
AGV'nin
ortalama
hızına
bölünmesiyle
hesaplanmıştır. Daha sonra, değerleri imalat
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sahasında ölçülen gerçek değerlerin ortalamalarına
yakınsanmıştır.

start_tour: Planlanan turun başlangıç zamanı
end_tour: Planlanan turun bitiş zamanı

unload_time(l): Her rota hareketi için harcanan
boşaltma süresi

schedule: Başlangıç ve bitiş zamanları ve süreleri
olan turlar

Turlardaki boşaltma süreleri, AGV'lerin her turdaki
tüm boşaltma noktalarında durduğu varsayımıyla
hesaplanmaktadır.
Ayrıca,
her
boşaltma
noktasındaki boşaltma işleminin yapılan ölçümlere
göre 25 saniye sürdüğü varsayıldı.

max_overlap: Çizelgedeki maksimum tur çakışması
sayısı
Bu çıktı, çizelge için gerekli minimum AGV
numarasını verir.

Vagv = 16: Kolinin hacmi 1 birim ise, AGV'lerin bir
kerede taşıyabileceği koli sayısı

Anlık
envanter: loop1_instant,
loop2_instant,
loop3_instant, loop4_instant: Her rota için takt c'de
bulunan m malzemesinin anlık envanteri

Tüm AGV'ler quadropol modeldir ve 8 koli
kapasitesine sahiptir.
VBagv = 4: AGV'ler üzerlerinde 2 raf bulundurur ve
her biri 4 koli kapasitesine sahiptir.

5. Sezgisel, Benzetim Modeli ve Pilot Uygulama
Sonuçları
5.1 Sezgisel Sonuçları

4.4.2 Çıktılar

Sezgisel, Matlab programını kullanarak işletmeden
alınan 17, 18, 20 ve 21 Kasım 2017 tarihlerine ait
dört günlük üretim planları için çözdürüldüğünde
Tablo 1 ve 2’de görülen ilk sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 1’de belirli bir stok politikası için en az AGV
sayısının bulunması amacı için dört günlük sonuçlar
tabloda görülmektedir.

n  N: SKU talebinin karşılanabileceği en erken tarih
ve SKU talebinin karşılanması gereken bitiş tarihi
(takt zamanda) ile tanımlanan siparişler
t  T: Her bir siparişin bireysel turları
Tour: Taşınacak siparişlerin ve bu siparişlerin en
erken ve son teslim tarihlerinin verildiği turlar
tourtime: Birleştirilmiş turların en erken ve son
teslim zamanları (boşaltma süreleri çıkarıldı)

Tablo 1
Verilen Stok Miktarları Altında Sezgisel Çözümle Bulunan AGV Sayıları

Tutulan Stok Miktarı (Dakika)

30

60

90

120

AGV
Sayısı

Alt
Sınır

Tur
Sayısı

AGV
Sayısı

Alt
Sınır

Tur
Sayısı

AGV
Sayısı

Alt
Sınır

Tur
Sayısı

AGV
Sayısı

Alt
Sınır

Tur
Sayısı

11/17/2017

8

6

163

5

4

127

4

3

112

6

6

97

11/18/2017

5

4

118

4

3

93

3

2

79

3

3

68

11/20/2017

6

4

146

5

3

110

5

2

97

4

3

83

11/21/2017

5

4

132

4

3

102

3

3

84

3

2

74

Ortalama AGV
Doluluk Oranı (%)
Ortalama AGV Meşg.
Oranı (%)
Ortalama İşlem
Süresi (s)

40

51

58

66

47

49

52

44

142

170

203

223
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Tablo 2
Verilen AGV Sayısı Altında Sezgisel Çözümle Bulunan En Az Stok Miktarları

11/18/2017
11/20/2017
11/21/2017

AGV
Sayısı

Alt
Sınır

Tur
Sayısı

AGV
Doluluk
Oranı (%)

AGV
Meşguliyet
Oranı (%)

Çözüm
Süresi (Sn)

40
30
30
35

5
5
5
5

4
4
4
3

145
119
130
111

46
41
39
41

57
48
60
48

170
135
139
160

Toplam Tur Sayısı

Tablo 1’de 30, 60, 90 ve 120 dakikalık stok
politikaları için AGV sayısı, AGV sayısı alt sınırı, tur
sayısı, ortalama AGV doluluk oranı (%), ortalama
AGV meşguliyet oranı (%) ve ortalama işlem süresini
göstermektedir. Farklı stok politikaları ve farklı
üretim planlarına göre bulunan AGV sayısının alt
sınırdan ortalama %38 saptığı görülmektedir. Alt
sınırın en uygun AGV sayısından daha da düşük
olabileceği düşünüldüğünde, sezgisel çözümle
bulunan AGV sayılarının kabul edilebilir değerlerde

olduğu söylenebilir. Ayrıca, artan stok politikası için
çözümün verdiği ortalama tur sayısı 140’tan 81’e
azalırken, ortalama AGV doluluk oranının %40’tan
%66’ya arttığı gözlenmiştir. Bu durum işletmenin
çözümlemesi gereken bir ödünleşim problemine
işaret etmektedir. Farklı stok miktarlarıyla değişen
tur sayıları ve ortalama AGV doluluk oranı değerleri
Şekil 13’te görülmektedir.

160

80

140

70

120

60

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10

0

AGV Ortalama Doluluk Oranı (%)

11/17/2017

Stok
Politikası
(Dk)

0
30

60

90

120

Stok Politikası (dk)

Toplam Tur Sayısı

Ortalama AGV Doluluk Oranı (%)

Şekil 13. Toplam Tur Sayısı ve AGV Doluluk Oranı Arasındaki Ödünleşim Grafiği
Fabrikada Süpermarket-1 ve montaj hatları arasında
5 AGV kullanılmakta olup, bu sayı altında duruşa
mahal vermeyecek en az stok miktarlarının
88

belirlenmesi amacıyla yine aynı dört güne ait
sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Bu durumda sırasıyla 40, 30, 30 ve 35 dakikalık stok
politikaları hatlarda duruş yaşanmaması için yeterli
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olmakta olduğu görülmektedir. AGV sayısının alt
sınırdan ortalama %35 saptığı göze çarpmaktadır.
İşletme ortalaması yaklaşık %42 olan AGV doluluk
oranlarını düşük bulursa, 5 AGV sayısı için daha fazla
miktarda stok miktarlarını hedefleyerek de çözüm
alabilir. Böylece artan stok miktarıyla daha fazla AGV
doluluk oranı elde edilmiş olacaktır.

Benzetim modeli iki kısımdan oluşmaktadır: İlk
kısım günlük üretim planına göre değişken çevrim
sürelerinde farklı malzemelere ihtiyaç yaratan
hatları; ikinci kısım ise sezgisel çözüm çıktısına göre
hatlara malzeme taşıyan AGV’leri modellemektedir.
İlk kısım için işletmeden alınan gerçek üretim planı
girdileri kullanılırken, ikinci kısım için o üretim
planları altında sezgiselin verdiği AGV çizelgeleri
kullanılmıştır. Hatların ürettiği her üründe stok
miktarları farklı malzemelere ve farklı hatlara göre
azalırken, her bir AGV turunu tamamladığında
boşaltma noktalarına giden kolilere göre stoklar koli
içi adedi kadar artmaktadır. Stokta yeterli malzeme
olmadığı durumda hatlar malzeme gelene kadar
durmaktadır. Benzetim modelinde değişken çevrim
sürelerine ek olarak fabrikadaki trafik etkisini
gözlemlemek için AGV’lerin boşaltma noktalarına
gidiş süreleri normal olasılık dağılımında alınarak
denemeler yapılmıştır. İlgili parametreler Tablo 3’te
gösterilmektedir.

5.2 Benzetim ve Pilot Uygulama Sonuçları
Sezgisel çözümün sonuçları her ne kadar AGV
sayıları ve stok seviyeleri bakımından önemli
iyileştirmelere işaret etse de sezgiselin göz ardı ettiği
AGV tur sürelerindeki rassallıkları gözetmek, birden
fazla performans ölçüsünü farklı senaryolar
üzerinde test etmek ve varsayımlar esnetildiğinde
çözümün davranışını incelemek için ARENA
programı kullanılarak bir benzetim modeli
kurulmuştur.

Tablo 3
AGV’lerin Tur Sürelerinin Arttığı Durumlar İçin Kullanılan Normal Olasılık Dağılımı Değerleri (dakika)
Gerçekleşen
Tur Süresi

%50 Artış
Ortalama

%100 Artış

Rota 1

20,6

31,4

Std.
Sapma
2,1

Ortalama
41,8

Std.
Sapma
2,8

Rota 2

18

27,6

2

36,8

2,7

Rota 3

16

28,1

1,9

37,4

2,5

Rota 4

15

22,5

1,4

30

1,9

Benzetim modeli iki farklı günün üretim planı, aynı
iki güne ait sezgisel çözüm ve ilgili olasılık dağılımları
kullanılarak çalıştırıldığında %50 artış için hatlarda

duruş gözlenmezken, %100 atış durumunda
gözlenen duruşlar sonucunda oluşan üretim
kayıpları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4
İki Farklı Güne Ait Üretim Planları Altında Benzetim Modeli Sonuçlarına Göre Üretim Kayıpları ve Günlük Üretim
Adetleri
Üretim Kaybı / Günlük Üretim Adedi
Hat 1

Hat 2

Hat 3

Hat 4

Gün-1

18 / 3382

0 / 3696

31 / 3484

14 / 1081

Gün-2

60 / 3078

60 / 2964

0 / 3725

0 / 772
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Rota sürelerinin %100 artışı durumunda bile üretim
kayıplarının günlük üretim üretim adedine göre
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun,
sezgisel yaklaşımdan elde edilen sonuçların yüksek
trafik etkisinde dahi hatlarda duruşa sebep
olmayacağına işaret ettiği söylenebilir.
Sezgisel çözüm sonucu oluşan ortalama stok
değerleri, daha önce fabrikadaki gözlemler sonucu
elde edilen ve Şekil 6’da gösterilen stok değerleriyle
karşılaştırılmak üzere Şekil 14’te verilmiştir.
Benzetim modeli çıktılarıyla gözlem sonucu elde
edilen değerlerin kıyaslanmasıyla, sezgisel çözümün
M1, M2, M3 ve M4 hatlarının kenarlarında tutulan
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ortalama stok miktarlarını yaklaşık olarak su seviye
saati için %78, emniyet anahtarı için %83, şebeke
kablosu için %50, parazit filtresi için %77 ve kayış
için %41 oranlarında azalttığı 4 saatlik değeri birkaç
durum dışında geçirmediği gözlenmiştir. Bu istisnai
değerler, ilgili malzemelerin koli içi adetlerin
gereğinden fazla olmasından kaynaklanmaktadır.
Örneğin, kayış malzemesinin bir kolisi 2,5 saatlik
stok miktarına denk gelmektedir. Bu durum,
fabrikanın stok değerlendirme ölçüsünü de gözden
geçirmesi gerektiğini göstermektedir.

Şekil 14. Benzetim Modeli Sonucu Hat Kenarındaki Ortalama Stok Miktarı (Saat)
Elde edilen sezgisel çözüm ve benzetim modeli
çıktılarının işletmeye sunulması sonrası, problem
karar vericisinin talebi ile çözümün fabrikada 3
Mayıs 2018 tarihinde uygulanmasına karar
verilmiştir. Saat 09:45 ile 15:15 arasında yaklaşık 5
saatlik üretim sürecinde, dört montaj hattına parça
tedariği için sezgisel çözümden alınan çıktılar
kullanımıştır. Malzemeler üretimde kullanılmalarına
en fazla 40 dakika kala hatlara gönderilmiş, bu süreç
boyunca 15 AGV turu gerçekleşmiş ve 60 koli montaj
hatlarına taşınmıştır.

90

Uygulama günü 5 AGV’den ikisi arızalı olduğu için 3
AGV ile taşıma yapılmış ve çözüm 3 AGV için
çalıştırılmıştır. Bu süre boyunca AGV’lerin
yazılımdan kaynaklı teknik arızalar çıkarması
dışında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.
Hatlarda herhangi bir duruş gözlenmezken, stok
miktarlarının da ortalama 2 saatlik, maksimum 4
saatlik seviyelerin altında olduğu gözlenmiştir. Bu
pilot uygulamadan alınan geri bildirimle hazırlanan
kullanıcı arayüzü Şekil 15’te görülebilir.
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Şekil 15. Çizelgeleme Arayüzü

Çizelgeleme arayüzünde kullanıcı her hat için üretim
planını, hat kenarlarındaki mevcut stoğu ve
kullanılabilir AGV sayısını girdi olarak girer ve

ÇÖZDÜR butonuna basarak her ürün için kümülatif
talebi oluşturur. Ardından MATLAB kodunu çalıştırır
ve Şekil 16’daki çizelgeyi çıktı olarak elde eder.

Şekil 16. Final Plan Çizelgesi
Bu çizelgede hangi malzemenin hangi takt zamanda,
AGV’nin hangi bölmesinde, hangi hattın hangi
boşaltma
noktasına
bırakılacağı
rahatlıkla
görülebilir.
İşletmede sezgisel çözüm uygulanırken karşılaşılan
aksaklıklar sonucu, işletmeye hatlardaki stokların
anlık olarak izlenebilmesi için barkod okuyuculu bir
sistem kurulması ve hatların anlık takt seviyelerinin
süpermarkete yansıtılması yönünde iki öneride
bulunulmuştur.
6. Sonuç

mevcuttaki süpermarket ve hatlar arasında
AGV’lerin, malzeme tedariğini aksatmayacak ve
verimli kullanılacak şekilde yükleme, rotalama ve
çizelgelemesi yapılmıştır. Çalışmada önerilen sistem,
sadece çalışma yapılan fabrikada bulunabilecek özel
girdiler
içermediğinden
fabrikanın
diğer
süpermarketlerinde ve firmanın diğer üretim
fabrikalarında uygulanması planlanmaktadır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.

Bu çalışmada fabrika içi malzeme lojistiğinde AGV
kullanımına geçmekte olan bir fabrika için
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This paper focuses on the appointment scheduling mechanism of a physician or a diagnostic
resource in a healthcare facility. Multiple patient types with different revenues use the
facility. The facility observes the number of appointment requests arriving from each patient
type at the beginning of each day. It decides on how to allocate available appointment slots
to these appointment requests. Patients prefer a day in the booking horizon with a specific
probability and they have only one preference. Patients are either given an appointment for
their preferred days or their appointment requests are rejected. The facility wants to keep
the rejection costs at a certain level, while maximizing its revenues. This process is modeled
with a discrete time and constrained Markov Decision Process to maximize the infinitehorizon expected discounted revenue. The constraint guarantees that the infinite-horizon
expected discounted rejection cost is below a specific threshold. We have proved that the
optimal policy is a randomized booking limit policy. To solve the model, we have implemented
Temporal Difference (TD) Learning Algorithm, which is a well-known Approximate Dynamic
Programming (ADP) method. We have compared the ADP results with other heuristics
numerically.

ÇOK TİPLİ HASTALAR İÇİN TERCİHLERİ BAZ ALAN BİR RANDEVU ÇİZELGELEME
PROBLEMİ
Anahtar Kelimeler

Öz

Sağlık hizmeti,
randevu çizelgeleme, hasta
tercihleri,
Markov Karar Süreçleri,
Yaklaşık Dinamik
Programlama

Bu makale, bir sağlık tesisindeki bir doktor ya da tanı cihazının randevu planlama
mekanizmasına odaklanmaktadır. Bu tesisi, getirileri birbirinden farklı olan birden çok hasta
tipi kullanmaktadır. Tesis, her hasta tipinden gelen randevu isteklerini her günün başında
gözlemlemektedir. Müsait randevu saatlerini bu randevu isteklerine nasıl tahsis edeceğine
karar vermektedir. Hastalar belli bir olasılıkla rezervasyon dönemindeki bir günü tercih
etmektedirler ve sadece bir tercihleri vardır. Hastalara ya tercih ettiği güne bir randevu
verilmektedir ya da randevu istekleri reddedilmektedir. Tesis, getirilerini maksimize ederken
reddedilme maliyetlerini belli bir seviyede tutmak istemektedir. Bu süreç, sonsuz zamanlı
beklenen indirgenmiş karı maksimize etmek için ayrık zamanlı ve kısıtlı Markov Karar Süreci
ile modellenmektedir. Kısıt, sonsuz zamanlı beklenen indirgenmiş reddedilme maliyetlerinin
belli bir eşik değerinin altında olmasını garanti etmektedir. En iyi politikanın rassallaştırılmış
bir rezervasyon limiti politikasının olduğunu gösterdik. Modeli çözmek için iyi bilinen bir
“Yaklaşık Dinamik Programlama” metodu olan “Geçici Farklarla Öğrenme Algoritmasını”
uyguladık. “Yaklaşık Dinamik Programlama” sonuçlarını diğer buluşsal yöntemlerle sayısal
olarak karşılaştırdık.
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1. Introduction
Improving the healthcare systems has been one of
the most essential aims of the developed countries.
According to OECD health statistics, healthcare
expenditures constitutes 18% of the gross domestic
product of US. Furthermore, health spending has
increased by 5.4% in 2017 Existence of an aging
population, a growing need for care and limited
budgets for healthcare force the healthcare clinics to
increase efficiency.
Healthcare clinics adopt the strategy of shifting some
inpatient services to an outpatient environment in
order to decrease the cost and manage the capacity
in a more efficient way. This has increased the
demand for outpatient care and many new
outpatient clinics has been founded to satisfy
increasing demand. In this competitive environment,
easy access to care, patient satisfaction and short
wait times differentiates a health clinic from the
others. These factors also contribute to an
improvement in patients' health status.
Appointment scheduling system plays the key role in
efficiency of healthcare systems. Patients that
request an appointment may have different urgency
levels and the clinic may give more importance to
those patients. In other words, patients may have
different priorities. While requesting appointments,
patients usually state their preferences about the
appointment day, time slot or the physician. There is
no doubt that considering patient preferences
increases their satisfaction. Patients who are
assigned to her preferred appointment day are less
likely to cancel their appointment and no-show rates
would be lower for those patients (Bowser, Utz, Glick
and Harmon, 2010).
This paper constructs a constrained Markov Decision
Process (MDP) model for a healthcare facility which
considers the revenues and preferences of the
patients about the appointment day. In this system,
each patient states only one preference. The facility
either assigns the patient to her preferred day or
rejects the patient. We assume that patients will
always show up on their appointment day. To the
best of our knowledge, this paper is a new
contribution to the literature that models an
advanced scheduling problem with patient
preferences using constrained MDP. We also derive
results about the structure of the optimal policy.
The rest is organized as follows: Section 2 gives a
detailed literature review about appointment
scheduling. We introduce our problem and describe
94
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the model in Section 3. In Section 4, we derive the
structure of the optimal policy and introduce
solution methodologies. In Section 5, we compare
our solution methods with other well-known policies
numerically. Finally, we discuss the possible
extensions that can be incorporated to our model in
Section 6.
2. Literature Review
Our model falls into the field of interday advance
scheduling problems that consider the preferences
of patients with different priorities. In advance
scheduling appointment systems, patients are given
an appointment for a future day and they are
informed about their appointment days beforehand.
This section analyzes the existing literature on this
area.
We first focus on the literature about within-day
appointment scheduling problems. Gupta and Wang
(2008) solve a revenue management model for
regular and walk-in patients. Regular patients arrive
with a specific appointment slot and physician
request. The clinic either schedules the patient to
his/her preferred slot or rejects the request to
preserve slots for walk-in patients. Unlike the model
of Gupta and Wang (2008), Wang and Gupta (2011)
assume that patients do not have a request for only
one specific slot and physician but they have an
acceptable set of appointment slots and physicians.
They inform the clinic about their acceptable set. The
clinic either assigns patients to one of the slots in
their acceptable set or rejects them to preserve slots.
Thus, patients’ acceptable set may include multiple
appointment slot-physician pairs whereas in the
model of Gupta and Wang (2008), patients’
acceptable set consists of only one element. In this
manner, this model can be regarded as a
generalization of the model of Gupta and Wang
(2008). Wang and Fung (2015) consider a totally
different appointment scheduling problem where
the clinic offers a set of appointment slots and
physicians to patients while the previous two papers
assume that patients offer their acceptable set to the
clinic. In this model, patients either select an option
from the offered set or reject the offer. All of these
papers consider the intraday scheduling process of a
clinic whereas our paper focuses on interday
scheduling.
This paragraph explores the papers in interday
advance scheduling. Patrick, Puterman and
Queyranne (2008) consider the appointment
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scheduling process of a diagnostic resource. They
assume that patients may belong to different
priorities and they incorporate the wait-time targets
of those patients. Their objective function includes
the waiting cost, diversion cost and the cost for
neither diverting nor scheduling the patient. Saure,
Patrick, Tyldesley and Puterman (2012) extend the
model of Patrick et al. (2008) by incorporating multi
appointments. Their model is a representation of
appointment scheduling in radiation therapy.
Gocgun and Puterman (2014) also consider
scheduling the chemotherapy patients that require
multiple appointments. Patients have target dates
and tolerance limits as a must of their treatment.
Scheduling a patient on an earlier date or on a later
date than the tolerance limit incurs a penalty cost.
Truong (2015) studies a multiple-resource
appointment scheduling problem with random
demand and capacity. He derives analytical results
for an advanced appointment scheduling problem
for the first time. Parizi and Ghate (2016) consider
appointment scheduling problem with multiple
resources and multiple patient classes. They take
cancellation and no-show behavior of patients into
account. The healthcare facility may adopt
overbooking strategy to compensate no shows and
cancellations. We note that none of the advance

scheduling papers up to now consider the patient
preferences.
Feldman, Liu, Topaloglu and Ziya (2014) formulate
an advance appointment scheduling system for a
single resource and single patient type by
incorporating patient preferences. They assume that
the clinic offers each a patient a set consisting of
appointment days. Patients either select a day from
the set or reject the offer. They assume that patients'
no-show and cancellation probability depends on the
time between the call date and the appointment date.
They use dynamic programming with the aim of
maximizing the expected daily profit. Our model
differs from the model of Feldman et al. (2014) in
three aspects: Firstly, multiple patient types with
different revenues use the clinic in our model.
Secondly, instead of offering a portfolio of
appointment days to the patients, each patient comes
up with an appointment request for a specific day
over the booking horizon. The clinic either allocates
that specific day for the patient or rejects the patient.
Lastly, our model is an infinite horizon discounted
constrained MDP model in which we maximize the
expected discounted revenue subject to the
constraint that expected discounted rejection cost is
lower than a predetermined threshold.

Table 1
Comparison Of Recent Papers In Appointment Scheduling
Properties

Priority&Revenue
Overbooking
Multiple resource
Multiple patient classes
Random service
time/random resource usage
Cancellations and no-shows
Deciding on assigning a
patient to her day or time
preference or not
Multiple appointments
Waiting list
Deciding on the optimal set of
appointment days
Constraint in MDP

Patrick et
al. (2008)

Feldman
et al.
(2014)
+
-

Gocgun and
Puterman
(2014)
+
+

Truong
(2015)

+
+

Saure et
al.
(2012)
+
+

Our
model

+
+

Parizi and
Ghate
(2016)
+
+
+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+
+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+
+
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To the best of our knowledge, the only paper that
included patient preferences over multiple days
while making appointment decision is that of
Feldman et al. (2014). Ahmadi-Javid, Jalali and
Klassen (2017) also emphasize this fact and the
limited work in covering patient preferences for
appointment days. Table 1 compares the most
related papers in interday advance scheduling
literature and our model. Moreover, in appointment
scheduling literature, there is no paper that
formulates an advanced scheduling problem using a
constrained MDP. Magerlein and Martin (1978),
Cayirli and Veral (2003), Gupta and Denton (2008)
and Ahmadi-Javid et al. (2017) provide
comprehensive reviews about appointment
scheduling.

3. Problem Description and Basic Model
This paper considers a healthcare facility resource.
There are multiple types of patients with different
priorities who want to make an appointment for this
resource. “Priority” and “type” are used
interchangeably throughout the paper. The priority
levels of these patients are based on the potential
revenue they will bring to the hospital in our paper.
The revenue is obtained after the patient receives the
service. We assume that patients do not cancel their
appointments and they always show up.
Appointment requests for the resource are collected
throughout the day and the decision makers make
their decision about the appointments at the
beginning of the following day before the operations
begin. Therefore, the decision epochs correspond to
the beginning of a day. The decision makers know the
number of newly arriving appointment requests and
the number of scheduled appointments for each day
over an 𝑁-day booking horizon on a rolling basis,
which will be crucial in constructing the model.
Patients can prefer only one day for appointment.
Each patient is either given an appointment for
his/her preferred day or the patient’s request is
rejected with two possible reasons: (1) There is no
available appointment slot on the preferred day. (2)
The system wants to protect appointment slots on
the day she/he prefers for higher-priority patients.
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In this part, we will introduce the notation of our
model. The resource of the facility has the capacity to
perform 𝐶 operations each day. The set of priority
classes and the set of appointment days over an 𝑁day booking horizon can be expressed as ℐ =
{1, 2, … , 𝐼} and 𝒩 = {0,1, … , 𝑁}. The revenue
obtained from each priority-𝑖 patient is 𝑟𝑖 and the
penalty cost of rejecting a priority-𝑖 patient is 𝜋𝑖 .
Lower 𝑖 represents higher priority patients, so 𝑟𝑖
decreases as 𝑖 increases. The facility observes the
newly arriving appointment requests from each
patient type at the beginning of each day. The
maximum number of type- 𝑖 appointment requests
observed at a decision epoch from is 𝑌𝑖 . Furthermore,
the number of type-𝑖 appointment requests observed
at a decision epoch is a random variable and we
denote it as 𝑊𝑖 . The random variables 𝑊𝑖 ’s are
independent over 𝑖. In this manner, 𝑊𝑖 takes values
between 0 and 𝑌𝑖 . In our numerical experiments, we
assume that it has a truncated Poisson distribution.
When 𝑊𝑖 is equal to 𝑤𝑖 , which occurs with
probability 𝑃(𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ), each of these 𝑤𝑖 requests
may prefer any of the days in the booking horizon. In
fact, each priority-𝑖 patient prefers 𝑛𝑡ℎ day from
today, which will be called day 𝑛, with probability
𝑝𝑖𝑛 . We note that day preferences of each patient
type are independent. In our notation, 𝑅𝑖𝑛 represents
the random variable for the number of newly
arriving appointment requests from priority 𝑖
patients for day 𝑛. In the rest of the paper, we focus
on the random vector 𝑅⃗𝑖 = (𝑅𝑖0 , 𝑅𝑖1 , … , 𝑅𝑖𝑛 , … , 𝑅𝑖𝑁 )
since 𝑅𝑖0 , 𝑅𝑖1 , … , 𝑅𝑖𝑁 have joint probability
distribution for a given 𝑖 value. Given the event that
𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 , 𝑅⃗𝑖 is equal to 𝑢𝑖 with probability
𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑢
⃗ 𝑖 |𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ),
where
𝑢
⃗𝑖 =
(𝑢𝑖0 , 𝑢𝑖1 , … , 𝑢𝑖𝑛 , … , 𝑢𝑖𝑁 ) and 𝑤𝑖 = ∑𝑛 𝑢𝑖𝑛 . This means
that 𝑤𝑖 appointment requests are partitioned over 𝑁
days in the booking horizon. Moreover, the
distribution of 𝑅⃗𝑖 |𝑊𝑖 corresponds with the
multinomial distribution:
𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑢
⃗ 𝑖 |𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ) =

𝑤𝑖 !
𝑢
𝑢
𝑝 𝑖0 𝑝𝑖1𝑖1
𝑢𝑖0 !𝑢𝑖1!…𝑢𝑖𝑁 ! 𝑖0

𝑢

… 𝑝𝑖𝑁𝑖𝑁

The clinic observes the realization of 𝑅𝑖𝑛 at each
decision epoch. Throughout the paper, 𝑢𝑖𝑛 and 𝑦𝑖𝑛
are used to represent the realizations of 𝑅𝑖𝑛 . The
summary of the notation used in the model can be
found in Table 2.

(1)
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Table 2
Notation Summary For the Model
Notation
Description
ℐ = {1,2, … , 𝐼}
Set of priority classes
𝒩 = {0,1, … , 𝑁}
Set of appointment days over an 𝑁-day booking horizon
𝑌𝑖
Maximum number of appointment requests observed at a decision epoch
from type- 𝑖 patients
𝑊𝑖
Random variable that represents the number of type- 𝑖 appointment
requests observed at a decision epoch
𝑝𝑖𝑛
Probability that a priority i patient prefers 𝑛𝑡ℎ day from now
𝑅𝑖𝑛
Random variable that represents the number of priority-𝑖 patients who
prefer 𝑛𝑡ℎ day from now
Given that the number of type- 𝑖 appointment requests observed at a
𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑢
⃗ 𝑖 |𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 )
decision epoch is 𝑤𝑖 , the joint probability that the number of type-𝑖 patients
who prefer day 𝑛 is 𝑢𝑖𝑛 for 𝑛 ∈ 𝒩
𝐶
The number of available appointment slots each day
𝑟𝑖
Revenue obtained from a priority-𝑖 patient
𝜋𝑖
Penalty cost of rejecting a priority-𝑖 patient
3.1 The State Space
The state of the system can be written in the
following way:
𝑠 = (𝑢
⃗ , 𝑥 ) = (𝑢10 , 𝑢20 , … , 𝑢𝐼0 , 𝑢11 , 𝑢21 , … , 𝑢𝐼1 , … , 𝑢𝑖𝑛 , … , 𝑢1𝑁 , 𝑢2𝑁 , … , 𝑢𝐼𝑁 ;
𝑥10 , 𝑥20 , … , 𝑥𝐼0 , 𝑥11 , 𝑥21 , … , 𝑥𝐼1 , … , 𝑥𝑖𝑛 , … , 𝑥1(𝑁−1) , 𝑥2(𝑁−1) , … , 𝑥𝐼(𝑁−1) )

where 𝑢𝑖𝑛 is the number of newly arriving
appointment requests from priority-𝑖 patients for
day 𝑛 and 𝑥𝑖𝑛 is the number of appointments for

𝑆={

(2)

type-𝑖 patients already booked on day 𝑛. In this
manner, 𝑥𝑖0 represents the number of type-𝑖
appointments booked for today.

+
+
(𝑢
⃗ , 𝑥 ) ∈ (ℤ𝐼+ × ℤ+
𝑁+1 ) × (ℤ𝐼 × ℤ𝑁 )| ∑𝑖∈ℐ 𝑥𝑖𝑛 ≤ 𝐶, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1;
}
∑𝑛∈𝒩 𝑢𝑖𝑛 ≤ 𝑌𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼

(3)

3.2 The Action Set
At each decision epoch, the set of actions is the
number of priority i patients booked on day 𝑛, 𝑎𝑖𝑛 .
The set of feasible actions at state 𝑠 is
+
𝑎 ∈ ℤ+
𝐼 × ℤ𝑁+1 | ∑𝑖∈ℐ (𝑎𝑖𝑛 + 𝑥𝑖𝑛 ) ≤ 𝐶, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1; ∑𝑖∈ℐ 𝑎𝑖𝑁 ≤ 𝐶;
𝐴𝑠 = {
}
𝑎𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝑖𝑛 , 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁, 𝑖 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼

(4)
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3.3 State
Transition
Probabilities
Preference Probabilities
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and

After the decision is made, new appointment
requests occur throughout the day and that is the

only random event in our model. As we defined
earlier, the state of the system at the beginning of the
day before the decision can be represented as below:

𝑠 = (𝑢
⃗ , 𝑥 ) = (𝑢10 , 𝑢20 , … , 𝑢𝐼0 , 𝑢11 , 𝑢21 , … , 𝑢𝐼1 , … , 𝑢𝑖𝑛 , … , 𝑢1𝑁 , 𝑢2𝑁 , … , 𝑢𝐼𝑁 ;
(5)

𝑥10 , 𝑥20 , … , 𝑥𝐼0 , 𝑥11 , 𝑥21 , … , 𝑥𝐼1 , … , 𝑥𝑖𝑛 , … , 𝑥1(𝑁−1) , 𝑥2(𝑁−1) , … , 𝑥𝐼(𝑁−1) )

By taking the rolling time horizon into account, the
next state of the system at the beginning of the next
decision epoch is

𝑠′ = (𝑦, 𝑥 ′) = (𝑦10 , 𝑦20 , … , 𝑦𝐼0 , 𝑦11 , 𝑦21 , … , 𝑦𝐼1 , … , 𝑦𝑖𝑛 , … , 𝑦1𝑁 , 𝑦2𝑁 , … , 𝑦𝐼𝑁 ;
𝑥11 + 𝑎11 , 𝑥21 + 𝑎21 , … , 𝑥𝐼1 + 𝑎𝐼1 , … , 𝑥𝑖𝑛 + 𝑎𝑖𝑛 , … , 𝑥1(𝑁−1) + 𝑎1(𝑁−1) , 𝑥2(𝑁−1) + 𝑎2(𝑁−1) , …,
(6)

𝑥𝐼(𝑁−1) + 𝑎𝐼(𝑁−1) , 𝑎1𝑁 , 𝑎2𝑁 , … , 𝑎𝑖𝑁 , … , 𝑎𝐼𝑁 )

The transition from state 𝑠 to 𝑠 ′ occurs with the
following probability:
𝑃(𝑠 ′ |𝑠, 𝑎) = ∏𝑖∈ℐ 𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑦𝑖 ) = ∏𝑖∈ℐ 𝑃(𝑊𝑖 =
𝑤𝑖 )𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑦𝑖 |𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 )

(7)

In Equation (7), we remind that 𝑃(𝑅⃗𝑖 = 𝑦𝑖 |𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 )
is given in Equation (1), 𝑤𝑖 = ∑𝑛 𝑦𝑖𝑛 and 𝑅⃗𝑖 =
(𝑅𝑖0 , 𝑅𝑖1 , … , 𝑅𝑖𝑛 , … , 𝑅𝑖𝑁 )
and
𝑦𝑖 =
(𝑦𝑖0 , 𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖𝑛 , … , 𝑦𝑖𝑁 ). The multiplication follows
from the independence of 𝑊𝑖 ’s and day preferences
over 𝑖. The transition from 𝑥 to 𝑥 is not random since
it is a function of the action 𝑎. The stochasticity
emerges in the number of newly observed requests
at the beginning of the next day.

where 𝑠𝑡 is the state at time 𝑡 under policy 𝜓,
𝐻(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) = 𝐻((𝑢
⃗ 𝑡 , 𝑥𝑡 ), 𝑎𝑡 ) = ∑𝑖∈ℐ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) is the
immediate reward and 𝛽 is the discount factor.
Similarly, given the initial state 𝑠 ∈ 𝑆, expected
discounted rejection cost under an arbitrary policy 𝜓
is
𝑡
𝐶𝜓 (𝑠) = 𝐸(∑∞
𝑡=0 𝛽 𝐷(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) |𝑠0 = 𝑠 )

(9)

where
𝐷(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) = 𝐷((𝑢
⃗ 𝑡 , 𝑥𝑡 ), 𝑎𝑡 ) = ∑𝑖∈ℐ,𝑛∈𝒩 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 + 𝑎𝑖𝑛 )
is the immediate penalty for rejecting patients.
Therefore, our problem can be expressed in the
following way:
sup 𝐾𝜓 (𝑠)
𝜓∈𝔸

3.4 Cost Criteria
We maximize the infinite horizon expected
discounted revenue subject to the constraint that
expected discounted rejection cost does not exceed a
user-specified constant. Given the initial state 𝑠 ∈ 𝑆,
expected discounted revenue under an arbitrary
policy 𝜓 is
𝑡
𝐾𝜓 (𝑠) = 𝐸(∑∞
𝑡=0 𝛽 𝐻(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) |𝑠0 = 𝑠)
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(8)

𝑠. 𝑡. 𝐶𝜓 (𝑠 ) ≤ 𝑐

(10)

where 𝔸 = ∏𝑠∈𝑆 𝐴𝑠 is the set of all feasible actions.
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4. Solution Methodologies and the Structure of
the Optimal Policy
4.1. Relaxed Version of the Constrained Problem
and Bellman Equations
In order to analyze the structure of the optimal
policy, we first introduce the Lagrangian multipliers
and obtain an unconstrained MDP by relaxing the
constraint with the Lagrangian multiplier 𝜃 ≥ 0. Our
problem becomes
(11)

𝑉 𝜃 (𝑠 ) = sup 𝑉𝜓𝜃 (𝑠)

where 𝛼(𝑢
⃗ , 𝑥 ) is the probability that initial state of
the system is (𝑢
⃗ , 𝑥 ). Furthermore, (𝑢
⃗ , 𝑥 ) and (𝑦, 𝑥 ′)
are defined in Equation (5) and Equation (6),
respectively.
It is obvious that problem (14) also suffers from the
curse of dimensionality for large instances since it
has as many variables as the number of possible
state-action pairs.
In the following sections, the solution methodologies
in reinforcement learning will be discussed to obtain
a good solution to (13).

𝜓∈𝔸

where

4.2 Structure of the Optimal Policy

𝑡
𝑉 𝜃 (𝑠) = 𝐸(∑∞
𝑡=0 𝛽 (𝐻(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) − 𝜃𝐷(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 )) |𝑠0 =
𝑠) = 𝐾𝜓 (𝑠) − 𝜃𝐶𝜓 (𝑠)

(12)

From now on, we call problem (11) and (12) “relaxed
problem.” The value function 𝑉 𝜃 (𝑠) represents the 𝜃optimal infinite horizon objective function of the
relaxed problem given the initial state of the system
is 𝑠 ∈ 𝑆. Moreover, 𝑠′ is determined using the
transition in Equation (6). Given that 𝛽 is the
discount factor, the value function of our model can
be written for every 𝑠 ∈ 𝑆 in the following way:
𝑉

𝜃 (𝑠)

= max ∑𝑖∈ℐ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) −
𝑎⃗∈𝐴𝑠⃗

𝜃 ∑𝑖∈ℐ,𝑛∈𝒩 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦) 𝑉 𝜃 (𝑠′)

(13)

In order to prove the structure of the optimal policy,
we need to make the following assumptions given by
Sennott (1991):
Assumption 1: There exists a policy 𝜓 satisfying
𝐾𝜓 (𝑠) + 𝐶𝜓 (𝑠) < ∞ for all 𝑠 ∈ 𝑆.
Assumption 2: There exists a policy 𝛷 satisfying
𝐾𝛷 (𝑠) < ∞ and 𝐶𝛷 (𝑠) < 𝑐 given that the initial state
is 𝑠.
The detailed analysis about the assumptions can be
found in Appendix. Below, we introduce the
definitions of “booking limit policy” and “mixed
policy”'.

+
where 𝕐 = {𝑦 ∈ ℤ+
𝐼 × ℤ𝑁+1 | ∑𝑛 𝑦𝑖𝑛 ≤ 𝑌𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 }.

Definition 1: Let 𝜓 be a policy implemented in the
following way:

Any stationary policy that maximizes Equation (13)
is called 𝜃-optimal policy. Assuming that there exists
a policy 𝜓 satisfying 𝐾𝜓 (𝑠 ) + 𝐶𝜓 (𝑠 ) < ∞ for all 𝑠 ∈ 𝑆,
𝜃-optimal value function, 𝑉 𝜃 (𝑠), is finite. We show in
the appendix that this is a valid assumption for our
problem. However, finding the optimal solution of
(13) is impossible for large instances since the exact
solution is intractable due to high-dimensional state
space.

Suppose that 𝑏⃗ = (𝑏⃗1 , 𝑏⃗2 , … , 𝑏⃗𝑛 , … , 𝑏⃗𝑁+1 ) is the vector
of thresholds, where each 𝑏⃗𝑛 is an 𝐼 dimensional
vector such that 𝑏⃗𝑛 = (𝑏1𝑛 , 𝑏2𝑛 , … , 𝑏𝑖𝑛 , … , 𝑏𝐼𝑛 ). Here,
𝑏𝑖𝑛 is the strict booking limit implemented on day 𝑛
for type-𝑖 patients. Furthermore, suppose that 𝑥𝑖𝑛 is
the number of type-𝑖 patients already booked on day
𝑛. A type-𝑖 patient preferring day 𝑛 accepted if
∑𝐼𝑙=1 𝑥𝑙𝑛 < 𝑏𝑖𝑛 .

Puterman (1994) shows that (13) is equivalent to the
following LP formulation:

Then, 𝜓 is a strict booking limit policy with
parameter 𝑏⃗.
Definition 2: In this paper, a mixed policy (𝑝, 𝑓, 𝑒) can
be defined as a randomized stationary policy that
chooses policy 𝑓 with probability 𝑝 and policy 𝑒 with
probability 1 − 𝑝 at each stage for any 0 ≤ 𝑝 ≤ 1,
where 𝑓 and 𝑒 are stationary polices.

min ∑ 𝛼(𝑢
⃗ , 𝑥 )𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉 𝜃 (𝑢 )∈𝑆
⃗ ,𝑥

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜
max ∑𝑖∈ℐ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) − 𝜃 ∑ 𝑖∈ℐ, 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 ) +
𝑎⃗∈𝐴𝑠⃗

𝑛∈𝒩

𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦) 𝑉 𝜃 (𝑦, 𝑥′) ≤ 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)

∀𝑎 ∈ 𝐴(𝑢⃗,𝑥) 𝑎𝑛𝑑 (𝑢
⃗ , 𝑥) ∈ 𝑆

(14)

Proposition 1: Assume that Assumption 1 holds.
The value function 𝑉 𝜃 (𝑠) satisfying the right-hand
side of Equation (13) is concave in 𝑥 . This means that
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the following inequality holds for every (𝑢
⃗ , 𝑥) ∈ 𝑆
and every combination of 𝑖 and 𝑛:
𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖𝑛 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥) ≤ 0
where 𝑒𝑖𝑛 is a matrix consisting of 1 in the (𝑖, 𝑛)𝑡ℎ
position and zeros elsewhere. As a result, the optimal
policy is the strict booking limit policy for the
problem (11).
It is important to note that the optimal booking limit
policy has different booking limits for each day in the
booking horizon.
Application of the optimal policy: Let 𝜁𝑖𝑛 =
⃗⃗⃗⃗ 𝛥𝑉 (𝑦, 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) + 𝜃 𝜋𝑖 . While applying the
∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)
𝛽

optimal policy, we first need to order (𝑖, 𝑛) pairs
from the highest to the lowest according to their 𝜁𝑖𝑛
values. It is required to start with the (𝑖, 𝑛) in the first
rank, which represents type-𝑖 patients who prefer
day 𝑛 and continue until the total number of
accepted patients exceeds the capacity 𝐶 on day 𝑛.
Then, we need to continue with (𝑖, 𝑛) in the second
⃗⃗⃗⃗ 𝛥𝑉 (𝑦, 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) <
rank and continue until ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)
𝜋𝑖
−𝜃
or the total number of accepted patients
𝛽

exceeds the capacity 𝐶 on day 𝑛. If 𝑛 = 0, there is no
need to protect any slots for the subsequent days.
Therefore, it is required to stop accepting the
patients to day 0 only if the number of occupied slots
reach 𝐶. The rest continues similarly. This procedure
implies that there are booking limits 𝑏𝑖𝑛 such that
one should accept a type-𝑖 patient preferring day 𝑛
only if the number of occupied appointment slots is
less than a prespecified threshold, ∑𝐼𝑙=1 𝑥𝑙𝑛 ≤ 𝑏𝑖𝑛 .
Theorem 1: Assume that Assumptions 1 and 2 hold.
The optimal policy for problem (10) is the mixture of
at most two booking limit policies. Furthermore,
there exists at most one state for which those two
stationary policies differ.
The proofs of the Proposition 1 and Theorem 1 are
given in Appendix. The proof mainly relies on the
paper of Sennott (1991).
Example: We conducted a numerical experiment for
a small-instance. The parameters were set in the
following way:
𝑐 = 419, 𝑁 = 2, 𝐼 = 2, 𝐶 = 2, 𝑟1 = 200, 𝑟2 = 100, 𝜋1
= 37.5 𝑎𝑛𝑑 𝜋2 = 25
Furthermore, the number of arriving type-1 and
type-2 patients has Poisson distribution with means
1 and 0.5, respectively. To protect the finiteness of
the state space, we truncated the Poisson
100
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distribution such that the maximum number of type𝑖 patients requesting an appointment is twice the
mean number of arrivals for type-𝑖 patients. We
obtained the optimal solution by constructing the LP
representation for the constrained MDP model. Note
that for day 0, it can be easily seen that the following
action is optimal: (1) Schedule type-1 patients who
prefer day 0 until there are no available slots. (2) If
there are still available slots, schedule type-2patients preferring day 0 until all of the slots become
occupied. For stationary policy 1, the booking limit
vector for day 1 was 𝑏⃗11 = [2, 2] and the booking limit
vector for day 2 was 𝑏⃗21 = [2, 1]. For stationary policy
2, the booking limit vector for day 1 was 𝑏⃗12 = [2, 2]
and the booking limit vector for day 2 was 𝑏⃗22 =
[2, 2]. The randomization probability was 0.0586.
According to the optimal policy, the state for which
those two stationary policies differ was 𝑠 ∗ = (𝑢
⃗ ∗ , 𝑥 ∗ ),
0
1
0
1
1
where 𝑢
⃗∗=[
] and 𝑥 ∗ = [
]. This means
0 0 1
0 0
that the optimal action for the states other than 𝑠 ∗
will be determined using either 𝑏⃗1 or 𝑏⃗ 2 . At state 𝑠 ∗ ,
one should apply stationary policy 1 with the
probability of 0.0586 and apply stationary policy 2
with the probability of 0.9414.
After that point, we implemented the methods given
in the following sections to obtain good booking
limits.
4.3 Approximate Linear Programming
We mainly use approximate LP in order to provide a
good initial value functions to TD Learning. The
performance comparison of this method with the
others is given in the numerical experiments. In
order to deal with the high-dimensional state, one of
the methods is value function approximation, in
which the value function is approximated with a
parametric function. The optimal policy is
determined given that the value function lies in the
set of functions with that specific parametric form. In
order to have an idea about the structure of the value
function and start with a good approximation, we
have calculated the exact solution for small instances
by setting 𝐶 to 4, 𝐼 to 2 and 𝑁 to 3. We conducted
regression where different features of the state are
independent variables and the value function is the
dependent variable. As a result, we decided on the
following approximation:
𝐼
𝑁−1
𝑉 𝜃 (𝑠) ≈ 𝑤0 + ∑𝐼𝑖=1 𝑤𝑖 ∑𝑁
𝑛=0 𝑢𝑖𝑛 + ∑𝑖=1 ∑𝑛=0 𝑣𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑛

(15)
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R-square value of the regression was 91.42% when
∑𝑁
𝑛=0 𝑢𝑖𝑛 and 𝑥𝑖𝑛 were taken as independent
variables. When the interaction terms and secondorder terms were included, R-square increased to
93.75%. Since the difference was small, the linear
𝐼

𝑁

𝐼

approximation was used for the sake of simplicity.
When the approximation in (15) was plugged to LP
model in (14), we obtain the primal LP below:

𝑁−1

min 𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖 ∑ 𝐸𝛼 [𝑢𝑖𝑛 ] + ∑ ∑ 𝑣𝑖𝑛 𝐸𝛼 [𝑥𝑖𝑛 ]
𝑣⃗,𝑤
⃗⃗

𝑖=1

𝑛=0

𝑖=1 𝑛=0
𝐼

𝑁−2

𝐼

𝑠. 𝑡. (1 − 𝛽)𝑤0 + ∑ ∑ 𝑣𝑖𝑛 (𝑥𝑖𝑛 − 𝛽(𝑥𝑖(𝑛+1) + 𝑎𝑖(𝑛+1) )) + ∑(𝑥𝑖(𝑁−1) − 𝛽𝑎𝑖𝑁 )
𝑖=1 𝑛=0
𝐼
𝑁

𝑖=1
𝐼

𝐼

𝑁

+ ∑ ∑ 𝑤𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝛽𝐸[𝑦𝑖𝑛 ]) ≥ ∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) − 𝜃 ∑ ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 )
𝑖=1 𝑛=0

𝑖=1

𝑖=1 𝑛=0

∀𝑎 ∈ 𝐴(𝑢⃗,𝑥) 𝑎𝑛𝑑 (𝑢
⃗ , 𝑥) ∈ 𝑆
(16)

𝑣, 𝑤
⃗⃗ ≥ 0
With the approximated value function, we could
decrease the number of variables to 𝐼 + 𝐼𝑁 + 1.
However, since there exists a constraint for every
state-action pair, there is still curse of dimensionality

problem in the LP formulation (16) due to the large
number of constraints. Given dual variable 𝑋, the
dual formulation of (16) is

max ∑(𝑢⃗,𝑥)∈𝑆 ∑𝑎⃗∈𝐴(𝑢⃗⃗,𝑥⃗) 𝑋((𝑢
⃗ , 𝑥 ), 𝑎 ) (∑𝐼𝑖=1 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) − 𝜃 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁
𝑛=0 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 ))
𝑋⃗

𝑠. 𝑡. (1 − 𝛽) ∑(𝑢⃗,𝑥)∈𝑆 ∑𝑎⃗∈𝐴(𝑢⃗⃗,𝑥⃗) 𝑋((𝑢
⃗ , 𝑥 ), 𝑎 ) = 1
∑(𝑢⃗,𝑥)∈𝑆 ∑𝑎⃗∈𝐴(𝑢⃗⃗,𝑥⃗) 𝑋((𝑢
⃗ , 𝑥 ), 𝑎 ) (𝑥𝑖𝑛 − 𝛽(𝑥𝑖(𝑛+1) + 𝑎𝑖(𝑛+1) )) ≤ 𝐸𝛼 [𝑥𝑖𝑛 ]
∀𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 2 𝑎𝑛𝑑 ∀𝑖 = 1,2, … , 𝐼
∑(𝑢⃗,𝑥)∈𝑆 ∑𝑎⃗∈𝐴(𝑢⃗⃗,𝑥⃗) 𝑋((𝑢
⃗ , 𝑥 ), 𝑎 ) (𝑥𝑖(𝑁−1) − 𝛽𝑎𝑖𝑁 ) ≤ 𝐸𝛼 [𝑥𝑖(𝑁−1) ] ∀𝑖 = 1,2, … , 𝐼
𝑁
∑(𝑢⃗,𝑥)∈𝑆 ∑𝑎⃗∈𝐴(𝑢⃗⃗,𝑥⃗) 𝑋((𝑢
⃗ , 𝑥 ), 𝑎 ) ∑𝑁
𝑛=0 𝑤𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝛽𝐸[𝑦𝑖𝑛 ]) ≤ ∑𝑛=0 𝐸𝛼 [𝑢𝑖𝑛 ] ∀𝑖 = 1,2, … , 𝐼

𝑋≥0

(17)
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With the dual formulation, although the number of
constraints decreases drastically, there are as many
variables as the number of possible state-action
pairs. Luckily, we can benefit from the column
generation algorithm to solve LP model given in (16)
and (17). When it is solved, the optimal 𝑣 , 𝑤
⃗⃗ and 𝑤0
are obtained for the approximate LP model. While
comparing the performance of approximate LP in the

simulation, it is necessary to obtain the approximate
optimal policy. To achieve this, we plug 𝑤0 +
𝐼
′
𝑁−1
𝜃
∑𝐼𝑖=1 𝑤𝑖 ∑𝑁
𝑛=0 𝑦𝑖𝑛 + ∑𝑖=1 ∑𝑛=0 𝑣𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑛 for 𝑉 (𝑠′) into
Equation (13). As a result, one needs to solve the
following MIP to obtain the approximate optimal
policy at each decision epoch:

max{∑𝑖∈ℐ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0 ) − 𝜃 ∑𝑖∈ℐ,𝑛∈𝒩 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦 ) (𝑤0 + ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁−2
𝑛=0 𝑣𝑖𝑛 (𝑥𝑖(𝑛+1) + 𝑎𝑖(𝑛+1) ) +
𝑎⃗ ∈𝐴𝑠⃗
∑𝐼𝑖=1 𝑣𝑖𝑁 𝑎𝑖𝑁

(18)

+ ∑𝐼𝑖=1 𝑤𝑖 ∑𝑁
𝑛=0 𝑦𝑖𝑛 )}

Patrick et al. (2008) follow the same method as the
one described in this section to solve their advance
scheduling problem.
4.4 TD Learning
TD learning is one of the central algorithms of
reinforcement learning. Using TD methods, one can
directly learn from the experience without assuming
a model family for the value function. In this method,
the value function is updated at each iteration using
the temporal difference, which is the difference
between the estimated value of being in a particular
state and the actual value. If one wants the weight of
the recent updates to be higher than the earlier
updates, an artificial discount factor, 𝜆, is introduced,
where 0 ≤ 𝜆 ≤ 1. In addition to estimating the value

function of a given policy, TD learning is also used to
determine an approximately optimal policy. In TD
learning algorithms designed for infinite horizon
problems, while determining the next state to visit
using value function approximation, we also update
the value of being in the states visited up to then.
Further information about TD learning can be found
in Powell (2011), Sutton and Barto (2011) and
Sugiyama (2015).
Using TD learning, we tried to estimate the value
function of a given booking limit policy. Algorithm 1
gives the steps followed to determine the value of the
booking limit policy 𝜙. This algorithm was one of the
algorithms given by Powell (2011) with a slight
modification.

Algorithm 1
TD(𝜆) Algorithm
Step 0.

Initialization
Step 0a.

Initialize 𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 ) for all (𝑢
⃗ , 𝑥 ) ∈ 𝑆.

Step 0b.

Initialize the state (𝑢
⃗ 0 , 𝑥0 ).

Step 0c.

Set 𝑡 = 1.

Step 1.

Generate a sample for 𝑦𝑡 .

Step 2.

Compute the temporal difference for this step:
𝐼

𝛾

𝜙,𝑡

𝜙,𝑡

𝜙,𝑡

𝑡
𝑡
= ∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0
+ 𝑎𝑖0 ) − 𝜃 ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛
− 𝑎𝑖𝑛 )
𝑖=1

𝑖,𝑛

+ 𝛽(𝑉𝑡−1 (𝑢
⃗ 𝑡 , 𝑥𝑡′ ) − 𝑉𝑡−1 (𝑢
⃗ 𝑡 , 𝑥𝑡 ))
where 𝑥𝑡′ is determined using the transition in Equation (6).
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Step 3.
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Update 𝑉 𝜃 (. ) for 𝑚 = 𝑡, 𝑡 − 1, … , 1:
𝑉𝑡 (𝑢
⃗ 𝑚 , 𝑥𝑚 ) = 𝑉𝑡−1 (𝑢
⃗ 𝑚 , 𝑥𝑚 ) + (𝛽𝜆)𝑡−𝑚 𝛾 𝜙,𝑡 .

Step 4.

Compute 𝑠𝑡+1 = 𝑠𝑡′ = (𝑦𝑡+1 , 𝑥𝑡′ ) where 𝑦𝑡+1 is generated in Step 1 and 𝑥𝑡′ is
determined using the transition in Equation (6).

Step 5.

Set 𝑡 = 𝑡 + 1. If 𝑡 < 𝑇, return to Step 1. Otherwise, stop.

In this algorithm, we first generate a sample for 𝑦,
which is the number of patients who prefer a
particular day. In Step 2, we calculate the temporal
difference. In Step 3, we update the value function of
all visited states using the temporal difference found
in Step 2. After calculating the next state in Step 4, we
continue with the next iteration if the number of
iterations executed does not exceed 𝑇, which is the
maximum number of iterations allowed. We
initialize TD learning algorithm using the
approximate value function obtained by plugging the
optimal 𝑣 , 𝑤
⃗⃗ and 𝑤0 into Equation (15).
5. Numerical Experiments
In this section, we conducted experiments on the
relaxed problem given in Equation (11) and (12).
First, we tested the performance of approximate LP
on a small instance. The experimental setting can be
described in the following way: There are two
patient types and three days in the booking horizon.
The number of type-𝑖 patients requesting an
appointment has Poisson distribution with mean 𝑔𝑖 .
To protect the finiteness of the state space, we
truncated the Poisson distribution such that the
maximum number of type-𝑖 patients requesting an
appointment is twice the mean number of arrivals
for type-𝑖 patients. The parameter setting was

𝛽 = 0.99, 𝜃 = 1, 𝑔1 = 1.5, 𝑔2 = 0.5, 𝐶 = 4, 𝑟1
= 200, 𝑟2 = 100, 𝜋1 = 37.5, 𝜋2
= 25
For this small instance, the comparison between the
solution of approximated LP and that of the exact DP,
found using value iteration, showed that the average
difference and maximum difference across all the
states were 2.39% and 5.06%, respectively.
Secondly, we tested the convergence performance of
TD learning in the following experimental setting:
There are three patient types and nine days in the
booking horizon. The number of newly arrived type𝑖 patients has a truncated Poisson distribution with
mean 𝑔𝑖 . Parameters were set as
𝛽 = 0.99, 𝜃 = 1, 𝑔1 = 20, 𝑔2 = 15, 𝑔3 = 20, 𝐶
= 40, 𝑟1 = 200, 𝑟2 = 100, 𝑟3 = 50,
𝜋1 = 150, 𝜋2 = 100, π3 = 75
Given that 𝑏𝑖 is the strict booking limit for type-𝑖
patients and the same booking limits are applied on
each day over the booking horizon, you can see the
convergence of the value function for 𝑏1 = 40, 𝑏2 =
16 and 𝑏3 = 3 in Figure 1.
It converged in 200 iterations, which takes
approximately 15 seconds.

Figure 1. Value Function For The Strict Booking Limit [40 16 3] Through Iterations
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Finally, we conducted a simulation study to compare
the performance of the booking limit policy
calculated using TD learning and the other policies.
The simulation setting can be summarized in the
following way: There are three patient types and
nine days in the booking horizon, the number of
newly arrived patient of type-𝑖 has Poisson
distribution with mean 𝑔𝑖 . As before, in order to
protect the finiteness of the state space, we truncated
the Poisson distribution such that the maximum
number of type-𝑖 patients requesting an
appointment is three times the mean number of
arrivals for type-𝑖 patients. The parameters were set
as below:
𝛽 = 0.99, 𝜃 = 1, 𝐶 = 30, 𝑟1 = 200, 𝑟2 = 100, 𝑟3
= 50, 𝜋1 = 150, 𝜋2 = 100, π3
= 75
We simulated the system for 6 different scenarios
where 𝑔𝑖 values are given in the first column of Table
3. The simulation length was 500 days and the warmup period was 10 days. We collected the statistics for
the objective function value of the relaxed problem
with 95% confidence interval, average percentage of
diverted patients and average utilization of each
policy. For the approximate LP, we coded the column
generation algorithm in Matlab and used cvx-solver
for the integer program in Equation (18). We used
TD learning to determine a good simple strictbooking limit policy such that the booking limits are
the same for each day over the booking horizon. Such
a policy is more preferable since implementing it is
easier in practice. At this point, we found the
approximate value function of a given simple strict
booking limit policy using TD learning. It is also
essential to emphasize that the value function was
initialized using 𝑤0 , 𝑤𝑖 and 𝑣𝑖𝑛 , obtained through
approximate LP. After estimating the value functions
for each booking limit policy, we selected the one
with the highest approximate value function. You can
see the results in Table 3. TD booking limit policy
represents the strict booking limit calculated with
TD learning algorithm. Expected booking limit policy
represents the booking limit policy calculated using
the expected number of arriving patients for each
type. The booking limits calculated for each scenario
using these two methods can be seen in the first
column of Table 3. 𝑏⃗𝑒 represents the expected
booking limit and 𝑏⃗𝑡 represents the TD booking limit.
Finally, using 𝑤0 , 𝑤𝑖 and 𝑣𝑖𝑛 values obtained by
applying the column generation algorithm to
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approximate LP given in (16) and (17), we calculated
the approximate LP policy by solving Problem (18).
The results show that TD booking limit policy
performs better than all other policies since under
this policy, the objective function value of the relaxed
problem is higher and the divergence rate is lower
for higher-priority patient types.
6. Conclusion
This paper focuses on the appointment scheduling
mechanism of a physician. Patients from multiple
priority classes arrive at the facility and request an
appointment by informing the clinic about their most
preferred appointment day. The clinic either accepts
the request or rejects the patient to protect slots for
higher-priority patients. We model such a system
using discrete time Markov decision process to
maximize the long-run discounted revenue subject
to the constraint that long-run discounted rejection
cost is below a specific threshold. We prove that the
optimal policy of this model is a randomized
booking-limit policy. Since the problem cannot be
solved optimally due to high-dimensional state, we
apply Approximate Dynamic Programming methods.
First, we approximate the value function with a
linear function and solve the resulting LP using
column generation. Then, by initializing the TD
learning algorithm with this solution, we
approximately calculate the value function arising
from implementing each possible booking limit
policy. Our numerical results show that TD learning
algorithm performs well in determining the value of
a booking-limit policy. The booking limit calculated
using TD learning gives higher value than other
policies.
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Table 3
Summary of the Simulation Results
Scenario
𝑔 = [10, 15, 20]
𝑏⃗𝑡 = [30, 21, 9]
𝑏⃗𝑒 = [30, 20, 5]
𝑔 = [10, 20, 15]

𝑏⃗𝑡 = [30, 27, 8]
𝑏⃗𝑒 = [30, 20, 0]
𝑔 = [15, 10, 20]
𝑏⃗𝑡 = [30, 27, 9]
𝑏⃗𝑒 = [30, 15, 5]
𝑔 = [15, 20, 10]
𝑏⃗𝑡 = [30, 20, 14]
𝑏⃗𝑒 = [30, 15, 0]
𝑔 = [20, 10, 15]
𝑏⃗𝑡 = [30, 14, 12]
𝑏⃗𝑒 = [30, 10, 0]
𝑔 = [20, 15, 10]
𝑏⃗𝑡 = [30, 20, 4]
𝑏⃗𝑒 = [30, 10, 0]

Performance
Measure
Rate of diverted
patients

Patient type

Type-1

TD Booking Limit
Policy
0.0174∓0.0018
0.1172∓0.0026
0.6499∓0.0030
0.9935∓0.0011
309,960∓226.19
0.1306∓0.0067

Expected Booking
Limit Policy
0.0168∓0.0018
0.1214∓0.0051
0.6612∓0.0031
0.9937∓0.0007
295,140∓299.77
0.0105∓0.0021

Type-2

0.2959∓0.0052

0.1036∓0.0036

0.3319∓0.0031

Type-3

0.5008∓0.0016
0.9995∓0.0002
325,090∓212.08
0.1071∓0.0036
0.2620∓0.0032
0.5275∓0.0031
0.9990∓0.0004
358,230∓259.73
0.2083∓0.0027
0.3690∓0.0043
0.4229∓0.0045
0.9995∓0.0002
359,140∓222.56
0.2145∓0.0034
0.4086∓0.0046
0.4172∓0.0023
0.9993∓0.0003
409,060∓270.07
0.1787∓0.0030
0.3434∓0.0062
0.6024∓0.0023
0.9989∓0.0003
412,850∓225.88

0.8839∓0.0028
0.9840∓0.0016
306,800∓278.49
0.0313∓0.0034
0.1498∓0.0061
0.6606∓0.0041
0.9943∓0.0011
344,170∓321.02
0.0436∓0.0023
0.2449∓0.0063
0.9581∓0.0036
0.9944∓0.0009
344,470∓307.46
0.0310∓0.0027
0.1547∓0.0063
0.8840∓0.0029
0.9843∓0.0022
392,510∓396.44
0.0595∓0.0032
0.2908∓0.0059
0.9522∓0.0036
0.9933∓0.0010
391,790∓366.77

0.4277∓0.0037
0.9994∓0.0002
238,660∓216.78
0.2185∓0.0058
0.3375∓0.0052
0.4194∓0.0031
0.9994∓0.0002
261,440∓297.13
0.2173∓0.0072
0.3654∓0.0057
0.4391∓0.0080
0.9996∓0.0002
266,080∓386.48
0.2426∓0.0051
0.3697∓0.0056
0.4284∓0.0043
0.9995∓0.0002
286,420∓317.28
0.2411∓0.0059
0.3823∓0.0029
0.4365∓0.0034
0.9994∓0.0003
299,120∓376.53

Type-1
Type-2
Type-3

Utilization
Objective func. value
Rate of diverted
patients
Utilization
Objective func. value
Rate of diverted
patients

Type-1
Type-2
Type-3

Utilization
Objective func. value
Rate of diverted
patients

Type-1
Type-2
Type-3

Utilization
Objective func. value
Rate of diverted
patients

Type-1
Type-2
Type-3

Utilization
Objective func. value
Rate of diverted
patients

Type-1
Type-2
Type-3

Utilization
Objective func. value

While formulating this problem, we use some
simplifications. First, it is assumed that patients have
only one preference. Nevertheless, patients can be
given a flexibility to inform the clinic about their
acceptable set of appointment days and the clinic can
assign the patients to one of the days in their
acceptable set or reject them. The other possible
extension is that the clinic can assign the patients to
the other days than their preferred appointment day
in case each patient has a single preference. Patients
either reject this assignment or accept it. The
probability of accepting the appointment day offered
by the clinic is higher for closer days to the patient's
preferred day. We can define such a probability
function to reflect this behavior of the patient.
Secondly, it is assumed that patients always show up
and they do not cancel their appointment. However,
one can incorporate the situation that patients may
not show up or cancel their appointment. Patients

Approximate LP
0.1868∓0.0048
0.3172∓0.0055
0.4194∓0.0020
0.9995∓0.0002
230,320∓261.88
0.1920∓0.0037

assigned to a closer day to her preferred
appointment day have lower probability of no-show
and cancellation. The clinic can resort to
overbooking to compensate the no-shows.
Moreover, cancellations and overtime work comes
into the stage. Thirdly, it is possible to introduce a
random service time instead of assuming that each
appointment takes one appointment slot with the
same length. Finally, we can have a separate
constraint for each patient type, which gives a
multiple-constrained MDP. All of these extensions
can be considered in future research.
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Appendix
Satisfaction of Assumption 1: Let 𝜓 be an arbitrary policy. We know that 𝐻(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) ≤ ∑𝐼𝑖=1 𝑟𝑖 𝐶 since total number of
patients examined on day 0 cannot exceed 𝐶. Due to this fact and Equation (8), 𝐾𝜓 (𝑠) ≤

∑𝐼𝑖=1 𝑟𝑖 𝐶
1−𝛽

< ∞. This shows

that 𝐾(𝑠) is finite for all policies. Similarly, by Equation (9) and the definition of 𝐷(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ), 𝐶𝜓 (𝑠) ≤

∑𝐼𝑖=1 𝜋𝑖 𝑌𝑖
1−𝛽

< ∞,

where 𝑌𝑖 is the maximum number of type-𝑖 patients that can arrive on a given day according to our state space
definition. Therefore, our model satisfies Assumption 1.
Proof of Proposition 1: We need to show that the following inequality holds for every (𝑢
⃗ , 𝑥 ) ∈ 𝑆 and every
combination of 𝑖 and 𝑛:
(A.1)

𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖𝑛 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥) ≤ 0

We will use induction to show that (A.1) is satisfied for every (𝑢
⃗ , 𝑥 ) ∈ 𝑆 and every (𝑖, 𝑛). Let us call the system in
state 𝑠1 = (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖𝑛 ) as system A, the systems in state 𝑠2 = 𝑠3 = (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) as system B and C and the system
in state 𝑠4 = (𝑢
⃗ , 𝑥 ) as system D.
Base case: We will prove that
(A.2)

𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖𝑛 ) − 2𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) + 𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥) ≤ 0
It can be easily seen by inspection that the optimal action in a given state (𝑢
⃗ , 𝑥 ) at 𝑡 = 0 is
∗ (𝑢 )
𝑎1𝑛
⃗ , 𝑥 = min{𝑢1𝑛 , 𝐶 − ∑𝐼𝑙=1 𝑥𝑙𝑛 }
∗
∗ (𝑢 )
𝑎1𝑛
⃗ , 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛{𝑢𝑖𝑛 , 𝐶 − ∑𝐼𝑙=1 𝑥𝑙𝑛 − ∑𝑖−1
⃗ , 𝑥 )} 𝑓𝑜𝑟 𝑖 > 1 𝑎𝑛𝑑 ∀𝑛 ∈ 𝒩
𝑙=1 𝑎𝑙𝑛 (𝑢

Under this action, it is obvious that either
𝐴∗
𝐵∗
𝐶∗
𝐷∗
(𝑠1 ) = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠2 ) = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠3 ) = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠4 ) or
𝑎𝑖𝑛
𝐴∗
𝐵∗
𝐶∗
𝐷∗
(𝑠1 ) + 2 = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠2 ) + 1 = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠3 ) + 1 = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠4 ) hold.
𝑎𝑖𝑛

The second case hold if there is not enough capacity on day 𝑛 of system A. In each case, we obtain the following
equation:
𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖𝑛 ) − 2𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖𝑛 ) + 𝑉0𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
= 𝑉0𝜃,𝐴 (𝑠1 ) − 𝑉0𝜃,𝐵 (𝑠2 ) − 𝑉0𝜃,𝐶 (𝑠3 ) + 𝑉0𝜃,𝐷 (𝑠4 )
𝐼

= (∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 +
𝑖=1

𝐼
𝐴∗
(𝑠1 ))
𝑎𝑖0
𝐼

− ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 −

𝐴∗
(𝑠1 )))
𝑎𝑖𝑛

𝑖,𝑛

𝐵∗
𝐵∗
(𝑠2 )) − ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛
(𝑠2 )))
− (∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
𝑖=1

𝑖,𝑛

𝐶∗
𝐶∗
(𝑠3 )) − ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛
(𝑠3 )))
− (∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
𝑖=1
𝐼

𝑖,𝑛

𝐷∗
𝐷∗
(𝑠4 )) − ∑ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛
(𝑠4 )))
+ (∑ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
𝑖=1

𝑖,𝑛

=0
Induction Hypothesis: Below inequality is satisfied for 𝑡 = 1, 2, … , 𝑡′.
𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 𝑛′ ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′ ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 ) ≤ 0 ∀𝑖′ ∈ ℐ

(A.3)

We need to show that Inequality (A.3) is satisfied for 𝑡 = 𝑡 + 1. Assume that the definitions for states 𝑠1 , 𝑠2 , 𝑠3 , 𝑠4
and systems A, B, C and D are same as the base case. We let systems A and D follow the optimal policy. Without
loss of generality, we may assume that there exists 𝑚𝑖𝑛 ∈ {… , −1, 0, 1, … } for every 𝑖 ≠ 𝑖′, 𝑛 ∈ 𝒩 and 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ ∈
′
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{0, 1, … } such that the relationship between the actions of system A in state 𝑠1 and system D in state 𝑠4 on day 𝑛
can be expressed as
(A.4)

𝐴∗
𝐷∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑖𝑛
(𝑠4 ) ∀𝑖 ∈ ℐ 𝑎𝑛𝑑 ∀𝑛 ∈ 𝒩
𝑎𝑖𝑛

𝑚𝑖 ′ 𝑛′ ≥ 0 follows from the induction hypothesis. Let systems B and C in states 𝑠2 and 𝑠3 implement the following
actions:
𝑎 𝐴∗ (𝑠1 ) + 1
𝐵
(𝑠2 ) = { 𝑖𝑛
𝑎𝑖𝑛
𝐴∗
(𝑠1 )
𝑎𝑖𝑛

(A.5)

𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖𝑛 > 0
𝑖𝑓 𝑖 = 𝑖 ′ , 𝑛 = 𝑛′ 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑖𝑛
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

𝐵
where 𝑥𝑖𝑛
is the 𝑥𝑖𝑛 value of the state for system B.

𝑎 𝐴∗ (𝑠1 ) + 𝑚𝑖𝑛 − 1
𝐶
(𝑠3 ) = { 𝑖𝑛
𝑎𝑖𝑛
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖𝑛
𝑎𝑖𝑛

(A.6)

𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖𝑛 > 0
𝑖𝑓 𝑖 = 𝑖 ′ , 𝑛 = 𝑛′ 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑖𝑛
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

𝐴∗
𝐷∗
(𝑠1 ) and 𝑎𝑖𝑛
(𝑠4 ) are
It is important to note that since systems A and B follow the optimal policy, their actions 𝑎𝑖𝑛
𝐵
𝐶
feasible. If they are feasible, then 𝑎𝑖𝑛 (𝑠2 ) and 𝑎𝑖𝑛 (𝑠3 ) given in Equation (A.5) and Equation (A.6) are also feasible.
We inspect the following cases:

𝐴∗
Case 1: If 𝑛′ = 0 and 𝑎𝑖𝐴∗
′ 𝑛′ (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ = 0, none of the systems accept any patients. However, we will keep 𝑎𝑖 ′ 𝑛′ (𝑠1 )
′
and 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ in our notation although both of them are zero. All systems reach the same state at 𝑡 = 𝑡 + 1. (A.3) is
satisfied as below:

𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢 )
≤ 𝑉𝑡,𝐴
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐵
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐶
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡,𝐷
⃗ ,𝑥
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 2 + 𝑎𝑖𝐴∗
= [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 1 + 𝑎𝑖𝐴∗
− [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 1 + 𝑎𝑖𝐴∗
−[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) −
𝐼
𝐴∗
𝑁
𝑚𝑖0 )−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) +

𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]

𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
+[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖0 )
𝐼
𝐴∗
𝑁
′
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 )]

=0
′
Case 2: If 𝑛′ = 0 and 𝑎𝑖𝐴∗
′ 𝑛′ (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ > 0, all systems reach the same state at 𝑡 = 𝑡 + 1 by the transition in
Equation (6). (A.3) is satisfied as below:

𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢 )
≤ 𝑉𝑡,𝐴
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐵
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐶
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡,𝐷
⃗ ,𝑥
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𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 2 + 𝑎𝑖𝐴∗
= [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 1 + 𝑎𝑖𝐴∗
− [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 1) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 ) − 1) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 1 + 𝑎𝑖𝐴∗
−[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 − 1) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) −
𝐴∗
𝐼
𝐴∗
𝑁
𝑚𝑖0 )−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖 ′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 + 1) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
+[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖0 )
𝐼
𝐴∗
𝑁
′
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 )]

=0
Case 3: If 𝑛′ > 0 and 𝑎𝑖𝐴∗
′ 𝑛′ (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ = 0, none of the systems accept any patients. (A.3) is satisfied as below:
𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢 )
≤ 𝑉𝑡,𝐴
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐵
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐶
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡,𝐷
⃗ ,𝑥

= [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 𝑥𝑖0 + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 𝑢𝑖0 −𝜃𝜋𝑖 ′ 𝑢𝑖 ′ 0 − 𝜃 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁
𝑛=1 𝜋𝑖 𝑢𝑖𝑛
+𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′′ + 2𝑒𝑖 ′ (𝑛′−1) )]
−[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 𝑥𝑖0 + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 𝑢𝑖0 −𝜃𝜋𝑖 ′ 𝑢𝑖 ′ 0 − 𝜃 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁
𝑛=1 𝜋𝑖 𝑢𝑖𝑛
+𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′′ + 𝑒𝑖 ′ (𝑛′−1) )]
-[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 𝑥𝑖0 + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 𝑢𝑖0 −𝜃𝜋𝑖 ′ 𝑢𝑖 ′ 0 − 𝜃 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁
𝑛=1 𝜋𝑖 𝑢𝑖𝑛
+𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′′ + 𝑒𝑖 ′ (𝑛′−1) )]
′′
+[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 𝑥𝑖0 + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 𝑢𝑖0 −𝜃𝜋𝑖 ′ 𝑢𝑖 ′ 0 − 𝜃 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑁
𝑛=1 𝜋𝑖 𝑢𝑖𝑛 + 𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 )]

≤0
where the last inequality follows from the induction hypothesis.
′
Case 4: If 𝑛′ > 0 and 𝑎𝑖𝐴∗
′ 𝑛′ (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 𝑛′ > 0, system B reaches the same state as system A at 𝑡 = 𝑡 + 1. Similarly,
system C reaches the same state as system D at 𝑡 = 𝑡 ′ + 1 and (A.3) is satisfied as below:

𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 2𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥)
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢
𝜃 (𝑢 )
≤ 𝑉𝑡,𝐴
⃗ , 𝑥 + 2𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐵
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) − 𝑉𝑡,𝐶
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 0 ) + 𝑉𝑡,𝐷
⃗ ,𝑥
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
= [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 )) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
− [∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ))
𝐼
𝐴∗
𝑁
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 )) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 )) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]
𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
−[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) −
𝐴∗
𝐼
𝐴∗
𝑁
𝑎𝑖 ′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦⃗∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′′)]

𝑚𝑖0 )−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 −
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𝐴∗
𝐴∗
(𝑠1 ) + 𝑚𝑖0 ) + 𝑟𝑖 ′ (𝑥𝑖 ′ 0 + 𝑎𝑖𝐴∗
+[∑𝑖≠𝑖 ′ 𝑟𝑖 (𝑥𝑖0 + 𝑎𝑖0
′ 0 (𝑠1 ) + 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖≠𝑖 ′ 𝜋𝑖 (𝑢𝑖0 − 𝑎𝑖0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖0 )
𝐼
𝐴∗
𝑁
′
−𝜃𝜋𝑖 ′ (𝑢𝑖 ′ 0 − 𝑎𝑖𝐴∗
′ 0 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖 ′ 0 ) − 𝜃 ∑𝑖=1 ∑𝑛=1 𝜋𝑖 (𝑢𝑖𝑛 − 𝑎𝑖𝑛 (𝑠1 ) − 𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛽 ∑𝑦
⃗ ∈𝕐 𝑃(𝑦)𝑉(𝑦, 𝑥 ′)]

=0
Furthermore, the following two equations also hold for our model:
𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′ + 𝑒𝑖 ′′ 𝑛′′ ) − 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′ ) − 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′′′ 𝑛′′′ + 𝑒𝑖 ′′ 𝑛′′ ) + 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛 ′ ) = 0

(A.7)

𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′ + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′′ ) − 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′ ) − 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥 + 𝑒𝑖 ′ 𝑛′′ ) + 𝑉 𝜃 (𝑢
⃗ , 𝑥) = 0

(A.8)

The proofs of the Equations (A.7) and (A.8) is very similar to the concavity proof. Therefore, we skip these proofs.
The optimality of the “strict booking limit policy” results from the concavity of the value function, Equation (A.7)
and (A.8).
Satisfaction of Assumption 2: Let 𝛷 be a policy that rejects all customers. Since Assumption 1 is satisfied, 𝐾(𝑠) < ∞
holds under each policy. From the proof of Proposition 1, it can be concluded that the booking limit policy
minimizes the expected discounted rejection cost. Let 𝛷 the best booking limit policy for the expected discounted
rejection cost. If 𝑐 is set by the user such that 𝐶𝛷 (𝑠) < 𝑐, then Assumption 2 is satisfied.
Proof of Theorem 1: The proof is the direct result of Sennott (1991). Our model always satisfies Assumption 1 and
it also satisfies Assumption 2 given that 𝑐 is set conveniently. Our action space, 𝔸 = ∏𝑠∈𝑆 𝐴𝑠 , is compact since it is
finite. Let 𝛾 = inf{𝜃 > 0|𝐶 𝜃 (𝑠) ≤ 𝑐}. By Lemma 3.8 of Sennott (1991), 𝛾 < ∞.
Case 1: 𝛾 > 0:
Case 1a: If there exists a 𝛾-optimal stationary policy 𝑓 such that 𝐶𝑓𝜃 (𝑠) ≤ 𝑐, by Lemma 3.7 of Sennott (1991), 𝑓
optimally solves the constrained problem. Since 𝑓 is a 𝛾-optimal policy, it is a booking limit policy by Proposition
1.
Case 1b: Since 𝔸 is compact, we may find a sequence 𝜃𝑛 ↓ 𝛾 and a stationary policy 𝑓 such that 𝑓(𝜃𝑛 ) → 𝑓. There is
also a sequence 𝛿𝑛 ↑ 𝛾 and a stationary policy e such that 𝑓(𝛿𝑛 ) → 𝑒. Since 𝑓(𝜃𝑛 ) is 𝜃𝑛 -optimal policy (similarly
𝑓(𝛿𝑛 ) is 𝛿𝑛 -optimal policy), 𝑓(𝜃𝑛 ) and 𝑓(𝛿𝑛 ) are sequences of booking limit policies by Proposition 1. By the
definition of convergence, they converge to a booking limit policy. Therefore, 𝑓 and 𝑒 are booking limit policies. By
Lemma 3.6 of Sennott (1991), 𝑓 and 𝑒 are 𝛾-optimal. Furthermore, by Lemma 3.6 of Sennott (1991), 𝐶𝑓(𝜃𝑛) (𝑠) →
𝐶𝑓 (𝑠) and 𝐶𝑓(𝛿𝑛 ) (𝑠) → 𝐶𝑒 (𝑠 ). By the definition of 𝛾, 𝐶𝑓 (𝑠) < 𝑐 and 𝐶𝑒 (𝑠) > 𝑐. By Lemma 3.9 of Sennott (1991), the
randomized policy (𝑝, 𝑓, 𝑒) is 𝛾-optimal since both 𝑓 and 𝑒 are 𝛾-optimal. Because by Lemma 3.9 of Sennott (1991),
𝐶(𝑝,𝑓,𝑒) (𝑠) is a continuous function of 𝑝 for all 𝑠 ∈ 𝑆, we may choose 𝑝 such that 𝐶(𝑝,𝑓,𝑒) (𝑠 ) = 𝑐 since 𝐶𝑓 (𝑠) < 𝑐 and
𝐶𝑒 (𝑠) > 𝑐.
Then the optimal policy is the mixture of two booking limit policies. Our claim that there exists at most one state
for which those two stationary policies differ directly follows from the proof of Theorem 2.1 in Sennott (1991).
Case 2: 𝛾 = 0:
There exists a sequence 𝜃𝑛 ↓ 𝛾 and a stationary policy 𝑓 such that 𝑓(𝜃𝑛 ) → 𝑓. Since 𝑓(𝜃𝑛 ) is 𝜃𝑛 -optimal policy,
𝑓(𝜃𝑛 )is a sequence of booking limit policies by Proposition 1. By the definition of convergence, 𝑓(𝜃𝑛 ) converges to
a booking limit policy. Therefore, 𝑓 is also a booking limit policy. It directly follows from the proof of Theorem 2.1
in Sennott (1991) that 𝑓 optimally solves the constrained MDP.
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Abstract
Malaysian football is witnessing a decrease in the number of supporters at their
stadiums. Therefore, league administrators give the higher priority to this issue. We
hypothesize that spectators would prefer to watch more important matches at
stadiums and no matter when they are. We propose to define an importance level
for each fixture. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is utilised to obtain these
importance levels. We also develop an integer programming model to assign
fixtures to the timeslots in a way to maximize the number of supporters that attend
matches. The outcome of the first process is used as input to this optimization model.
We apply the methodology to a real case from the Super League Season in Malaysia
and we believe that we produced a superior schedule which will maximize gate
receipts.

SPOR ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN MATEMATİKSEL MODEL VE ANALİTİK
HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM
Anahtar Kelimeler
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Öz
Malezya futbolunda stadyumda maç izleyen taraftar sayısında önemli azalış
gözlenmesi, lig yöneticilerini bu konuyu öncelikli olarak ele almaya yöneltmiştir.
Taraftarların özellikle önemli maçları, ne zaman çizelgelendiklerine bakılmaksızın
stadyumda izleme eğilimleri maçların yeni bir anlayışla çizelgelenmesi fikrini
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikle maçların, Analitik Hiyerarşi Süreci
kullanılarak ağırlıklandırılması için bir model geliştirilmiş, aynı zamanda enbüyük
sayıda taraftarın gelmesini sağlayacak çizelgeyi oluşturmak amacıyla yazarlar
tarafından daha önce geliştirilen ve gerçek bir veri seti üzerinde henüz
uygulanamamış bir tamsayılı matematiksel model de söz konusu yöntemle birlikte
kullanılmıştır. Yöntem, Malezya Süper Ligindeki maçları çizelgelemek için
kullanılmış ve söz konusu dönem için maçlara gelen toplam taraftar sayısının arttığı
bir çözüme ulaşılmıştır. Önerilen bütünleşik yaklaşımın, diğer spor dallarında da
kullanılabileceği öngörülmektedir.
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1. Introduction
In Malaysia, football supporters seem to prefer to
watch games on TV rather than watch them live at a
stadium (Abdul-Hamid and Kendall, 2008).
Therefore, league administrators give the higher
priority to the issue of maximizing the number of
supporters that attend matches. We hypothesise
that spectators would prefer to watch matches at
stadiums if they are more important and we develop
a mathematical model to schedule the games in order
to achieve this objective. The problem is the practical
task of creating a schedule for a sports tournament
or league.
In an effort to determine the importance of matches,
AHP (Analytic Hierarchy Process) are utilized in this
work. The Analytic Hierarchy Process introduced by
Thomas Saaty (1980) is an effective tool for dealing
with complex decision making, and may aid the
decision maker to set priorities and make the best
decision. By reducing complex decisions to a series
of pairwise comparisons, and then synthesizing the
results, the AHP helps to capture both subjective and
objective aspects of a decision.
The paper has 5 sections. Section 2 gives literature
work for sports scheduling and presents the AHP
methodology. Section 3 presents the problem and
the methodology to solve this problem. In section 4
we present our application and summarize our work
in section 5.
2. Related Work
2.1. Sports Scheduling
In general, sports scheduling problems consist of
determining opponents, date and venue of each
game of a league (Gunnec and Demir, 2019). A
calendar for two leagues has to be constructed;
besides the usual restrictions on the alternation of
home- and away-games, one has to consider the fact
that some pairs of teams in the two leagues share the
same facilities and can- not play home-games
simultaneously.
The
Traveling
Tournament
Problem is also a problem of scheduling round robin
leagues which minimizes the total travel distance
maintaining some constraints on consecutive home
and
away
matches
(Bhattacharyya
and
Bhattacharyya, 2016). .de Werra, Descombes and
Masson (1990) define the problem in terms of graph
theory. A league of 2n teams is represented by a
complete graph. Each game which has to be played
by teams i and j is associated with an edge [i, j]. Each
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team meets once every other team. A game between
team i and team j takes place in the home-city of
either team i or team j; in the first case, it is a homegame for i and an away-game for team j. A round for
a league of 2n teams consists of a collection of n(2n1) games. Generally breaks are undesirable and it is
required to construct schedules where for each team
home-games and away-games are alternating as
regularly as possible.
There are many papers about sports scheduling
problems. Professional soccer leagues have been
scheduled by Bartsch, Drexl, and Kröger (2006) by
providing models. Duran et al. (2007) used an
integer linear programming model for the similar
problem. Kendall (2008) schedules English fixtures
over holiday periods in such a way to minimize travel
distances. Briskorn and Drexl (2009) worked on
round robin tournament scheduling and they used
Integer Programming to solve problem instances for
small-to-medium-size.
Besides soccer, solving real world sports problems
can be found in other sports. For example, Wright
(2007), formulates and solves the problem faced
every year by the Devon Cricket League in England.
In his earlier work, Wright (2006) describes the
problem faced every year by Basketball New Zealand
in scheduling the National Basketball League
fixtures.
Since we deal with stadium attendance, we discuss
the papers with similar topic. Buraimo, Forrest and
Simmons (2009).model match attendance to decide
when to schedule midweek games. Duran and Shi
(2008) work on the importance of a match in a
tournament by using logistic regression and Monte
Carlo simulation.
Recently, Gunnec and Demir (2019), study a sports
scheduling problem. The objective is to minimize
carry-over effects in round robin tournaments. They
consider tournaments that allow minimum number
of breaks for each team, and an integer programming
model is formulated, they also provide an efficient
heuristic algorithm to solve this problem. The
mathematical model in this work is not solved due to
the complexity and the size of the model. Therefore a
heuristic approach is proposed.
There are papers on other kind sports scheduling
problems such as basketball tournaments, Duran,
Duran, Marenco, Mascialino and Pablo (2019) deal
with professional basketball leagues and the main
scheduling objective is to reduce the teams’ total

Endüstri Mühendisliği 30(2), 111-122, 2019

travel distance. They have two-staged mathematical
model where the first one defines the sequences in
which each team plays the other teams and the
second one assigns the days on which each game is
played.
More information on sports scheduling in general
can be found in the annotated bibliography of sports
scheduling (Kendall, Knust, Ribeiro & Urrutia. 2010).
Abdul-Hamid, N. and Kendall, G. (2008) and AbdulHamid, N., Kendall, G. and Sagir, M.(2009) discuss the
issue of maximizing stadium attendance by
introducing the mathematical model without any
real case application in their conference papers. This
paper is the extension of their work by applying the
mathematical model to a real case and also
introduces Analytic Hierarchy Process to prioritize
different games.
Therefore considering the existing literature, it is
obvious that there is no scientific journal paper to
schedule the games in such a way that the supporters
that attend matches are going to be maximized. To
achieve this objective, our purpose is to maximize
the assignment of important games to weekdays and
to maximize the assignment of unimportant matches
to weekends.
2.2. Analytic Hierarchy Process and applications
in sports
The Analytic Hierarchy Process has been used
extensively for the last 30 years. There are many
papers related to just reviews of AHP applications in
some specific area such as Amos, Chan, and Ameyaw
(2019). They recently published a review on the
applications of AHP in construction. Vaidya and
Kumar (2006) review the applications of AHP
covering 150 application papers from the area of
planning, selecting a best alternative, resource
allocations, resolving conflict and optimization.
Hundreds of papers are published about single
decisions such as evaluating of a web site (Kabassi,
2018).
As for the application of AHP in sports, Partovi and
Corredoira (2002) used QFD (Quality Function
Deployment) techniques along with AHP. The
approach proposes a model for prioritizing and
designing rule changes for the game of soccer.
Gholamian, Fatemi Ghomi and Ghazanfari (2007)
developed a new ranking system for the judgment
matrix in the AHP. Fuzzy rules and fuzzy reasoning
methods are used. The numerical example of a world

Journal of Industrial Engineering 30(2), 111-122, 2019

cup soccer tournament is used to clarify the
performance of the developed system comparing
with the AHP method in ranking the sparse judgment
matrices.
Saaty and Sağır (2015) consider the intangible
criteria that influence the outcome of the Summer
Olympics by using the Analytic Network Process, and
apply the idea to evaluate the medals won and the
country scores in the 2012 London Olympics.
Different events of the same category game could
have different properties therefore the medals
should not be just counted but should be prioritized.
With minor modifications, this systematic approach
for ranking countries can be used for any Summer
Olympics.
These are just a few examples about the AHP
applications and the reader easily can find many
more in the literature.
3. Problem Definition and Methodology
The Malaysian Super League (MSL) is structured as a
double round robin tournament. Each team plays
against each other once at home and once away. Six
matches are played in a given timeslot, and there are
26 timeslots for the season. The first and the second
rounds, each has 13 timeslots. When a team plays at
home, it would play away on the next game. If a team
plays at home on the first day of the season, they play
away on the last day of the season (and vice versa).
The current schedules are produced manually by the
Football Association of Malaysia (FAM).
In this work, our purpose is to maximize the
assignment of important games to weekdays and to
maximize the assignment of unimportant matches to
weekends. The rationale is that the important
matches attract supporters to the stadium no matter
they are played on weekdays or weekends.
Therefore, by allocating important matches during
weekdays, the weekend slots can be assigned to
unimportant matches on the assumption that
supporters have free time to watch matches at
stadium. So our first attempt is to decide the
importance level of each fixture and we employ AHP
by a group of experts in order to obtain these
priorities. Once we get these priorities, our purpose
is then to assign the prioritized games to timeslots in
a way to maximize the gate receipts.
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3.1. Assigning Weights Using AHP
AHP is a theory of relative measurement with
absolute scales applied to measure both tangible and
intangible criteria that are homogeneous based on
the judgment of experts. AHP enables the linking of
measurements with human values. It derives
priorities from informed judgments which
correspond to relative measurements obtained after
understanding and is used rather than developing
understanding from measurements obtained prior
to doing analysis (Saaty, 1980).
The decision structures geometrically take on the
form of a hierarchy in the AHP. It is comprised of a
goal, levels of elements and connections between the
elements. In a hierarchy, influence flows down from
the top of the structure. A set of pairwise comparison
matrices is constructed.
To make pairwise comparisons, we need a scale of
numbers that indicates how many times more
important or dominant one element is over another
element with respect to the criterion or property
with respect to which they are compared. This scale
is defined as Fundamental Scale (Saaty, 2008). To use
the scale, the smaller element is considered to be the
unit and one estimates how many times more
important (more dominant) the other is by using a
number from the Fundamental Scale from 1-9 scale
and if activity i has one of these nonzero numbers
assigned to it when compared with activity j, then j
has the reciprocal value when compared with i.
There are many AHP papers in the literature the
reader easily can find the details about the scale and
its applications. In Russo and Camanho (2015)’s
review paper, the articles selected for review all
refer to a case study and they are related mainly to
industries. They focus on the importance of the
context and how to treat the problem, offering
detailed information about the methods and the
mathematics involved.
3.2. Criteria
The criteria are determined by the experts from
Football Association of Malaysia and categorized
under four main groups, these being Championship,
Switching position, Derby effect and Relegation.
Under each, there are sub-criteria. Championship has
two, whether the match is between any two of top
three teams, or between fourth and sixth teams in the
league standings. Similarly, Switching position as the
second main criterion has two sub-criteria as
switching among top three teams and switching
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between the fourth to sixth teams in the league
standings.
In contrast to the possibility of becoming league
champion, the teams with a chance of being
relegated will also be considered important in terms
of having more supporters.
Thus, Relegation
becomes our third criteria. The sub-criteria for
relegation are relegate among the last three teams
and relegate among the fifth to tenth teams in the
league standings.
Finally, there is also a derby effect among the teams
who are located close to each other geographically.
This means that the supporters from both teams can
go and watch the game at the stadium. For our
specific problem, we consider three specific regions
of which the teams from these regions could possibly
have a derby effect when they play each other. These
regions are the northern region, eastern region, and
central and southern regions.
Here we use the leading software Expert Choice
supporting AHP (http://www.expertchoice.com/) to
prioritize each game between two teams. Expert
Choice is a computerized business management tool
combines both quantitative and qualitative
information. The software is sensitive to real life
variables that influence decisions such as changes in
the criteria. In order to provide a better
understanding, here we show a few screenshots
from the software.
Figure 1 represents 3-level AHP model for this
problem with the goal, main criteria and sub criteria
levels. The main criteria are championship, switching
position, derby affect and relegate.
Once the criteria are defined, the AHP uses pairwise
comparisons
of
a
knowledgeable
person
(Professional Footballers' Association of Malaysia in
this case) to determine the importance of criteria in
a decision. Figure 2 reflects the paired comparisons
of the main criteria which is self-explanatory, while
Figure 3 shows an example of paired comparison of
the sub-criteria. As an example, according to Figure
2, on line 1, for a match, championship possibility is
four times more attractive than having a derby effect
for the supporters in terms of decision to go to the
games. The selection numbers on the left side of any
row show that the criterion on the left side is more
important than the ones on the right side. In contrast,
if a number from the selection of numbers on the
right side of any row is selected, this means that the
criterion on the right side is more important than the
left hand side. For example, on line 3, the games that
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have a possibility of switching the teams in the
league table are three times more important than the
left side criterion of this 3rd line.

Figure 1. A Screen View Of The AHP Model

Figure 2. A Screen View of the Paired Comparison of Main Criteria

Figure 3. A Screen View of the Paired Comparison tf Sub-Criteria
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In the Analytic Hierarchy Process, the inconsistency
of judgments is also measured by an index based on
the principal eigenvalue of the positive reciprocal
matrix of judgments.

Figure 4. Criteria Weights

Once the criteria weights are obtained, the
alternatives are evaluated in terms of each criterion.
There are two procedures to evaluate alternatives.
When there are many alternatives, a rating is used to
prioritize them. In the rating procedure, instead of
comparing alternatives under each criterion (second
type evaluation), each alternative is rated with
respect to that single criterion. For example, in
Figure 5 the match between Kedah and Perlis is rated
as highly attractive under championship among top
three teams criterion. By combining individual
criteria ratings, the final importance level of Kedah
and Perlis game is obtained as 0.02248.The second
column in Figure 5 lists the overall outcome for all
alternatives.

Figure 5. A Screen View of the Outcome
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Decision Variables

3.3. Mathematical Model
The proposed mathematical model is presented
below. The problem characteristics are as follows:

1 , if team qi play home with team q j in timeslot t
xqi q j t  
0 , otherwise

1.

There are six matches (games) per timeslot.

Objective function

2.

Each match is assigned to a timeslot.

Maximise

3.

A team cannot have more than two
consecutive home match.

4.

A team cannot have more than two
consecutive away matches.

5.

Each team is scheduled 24 timeslots and is
also scheduled a bye in one round.

6.

If a team plays home during the first round,
it must play away during the second
round.

Sets and Data

N  1,...,ntot  the set of teams
T= {1,…,tk} the set of timeslots
Te= {1,…,tk-2} the set of the first tk-2 timeslots
Twd the set of weekday timeslots
Twe the set of weekend timeslots

Tr1 the set of first round timeslots
Tr2 the set of second round timeslots

f 

 l

qi N q j N
q j  qi

qi q j



  xq q t   xq q t 
 t T i j 1 t T i j 2 
2
we
 1 wd


(1)

In this work, our purpose is to maximize the
assignment of important games to weekdays and
unimportant games to weekends. According to (1), if
team qi and qj play a weekday game, the first term in
parenthesis takes value 1 (the second term has to be
0 in this case). Therefore to maximize this function,
the games correspond to high level of importance are
assigned to weekdays in a way we want. Because as
we explained before, an important game already
attracts supporters to the stadium no matter that is
played on weekdays or weekends. Therefore, by
allocating important matches during weekdays as
much as possible, the weekend slots can be used to
schedule unimportant matches and since the
supporters have free time on weekends, they are
expected to watch matches at stadium even if the
game is not important.

lqi q j the importance level of the game where team q i
plays home against team q j (the parameters are
obtained from the AHP analysis)
Subject to
The total number of scheduled matches must be six for each timeslot.

 x

qi N q j N
q j  qi

qi q j t

6

t

(2)

qi , q j  N : q j  qi

(3)

Every fixture has to be scheduled once.

x
t T

qi q j t

1

A team cannot have more than two consecutive home games.

(x

q j N
q j  qi

qi q j t

 xqi q j t 1  xqi q j t  2 )  2

qi  N , t  Te

(4)
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A team cannot have more than two consecutive away games.

(x

qi q j t

q i N
qi  q j

 xqi q j t 1  xqi q j t  2 )  2

q j  N , t  Te

(5)

Each team must play every other team only once in the first round.

(x

t Tr 1

qi q j t

 xq j qi t )  1

qi , q j  N : q j  qi

(6)

Each team must play every other team only once in the second round.

(x

t Tr 2

qi q j t

 xq j qi t )  1

qi , q j  N : q j  qi

(7)

The games scheduled must follow the “mirror” condition.

(x

q j N
q j  qi

qi q j t

 xq j qi ( k  t 1) )  0

qi  N , t  Tr1

(8)

Each team can only play at most one game per timeslot.

(x

q j N
q j  qi

qi q j t

 xq j qi t )  1

qi  N , t  T

4. A Real Life Application
Data from the Super League Season has been used to
set the priorities of the season’s fixtures using AHP.
Appendix 1 shows the fixtures and priorities that are
used in this exercise. The mathematical model is
input into ILOG OPL version 4.2.
For further clarification, we reiterate the whole
objective of this study. There are 13 teams, playing a
double round robin tournament, meaning that 156
matches have to be scheduled in 26 timeslots. The
objective function is to maximize the matches with
higher priorities during weekdays, leaving the lower
priorities for weekends, on the assumption that
supporters would have free time to watch matches
during weekends.
The optimal solution is obtained in 7 seconds when
run with ILOG CPLEX version 10, on an Intel Pentium
4, 2.4GHz with 1 GB RAM.
The schedule is tabulated into a readable format and
presented in Table 2. The rows represent teams, the
columns represent timeslots and the bordered
118

(9)

timeslots (T2, T3, T6, T9, T12) correspond to
weekdays. The numbers in cells are team numbers.
For example a fixture of Kedah against 12th team
which is UPB Myteam is scheduled at timeslot T1
which falls on weekend. As seen from Table 3 shows
a snapshot of fixtures’ priorities, Kedah-UPB Myteam
game has a low priority (0,0090) and it is convenient
to assign this fixture to a weekend time slot.
Similarly, Johor against Pulau Pinang (the fixture
priority is 0,0090 and low) is scheduled in T4 which
is weekend as expected. On the other hand a game of
Perlis against 13th team which is Perak is scheduled
at timeslot T3 which falls on a weekday as seen in
Table 2. Since Perlis-Perak has one of the highest
priorities as 0,0276, being scheduled in T3 which is
weekday as seen in Table 2 on 2nd row (13 refers to
Perak) is very suitable. Similarly, a fixture of Perak
against Kedah (the priority is 0,0225 and considered
as high) is scheduled in timeslot T2 which falls on a
weekday as seen in the last row of Table 2. As seen
from Table 2 and Appendix 1, most of the games have
been assigned to time slots in such a way to
maximize the objective function according to their
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priorities. Colored ones illustrates a part of these
assignments.
Table 2
Proposed schedule
Timeslots

Teams

T1

T2

T3

Team1

KEDAH

12

Team2

PERLIS

Team3

PULAU PINANG

2

1

Team4

PAHANG

5

10

Team5

SARAWAK

13

Team6

PDRM

7

Team7

JOHOR

Team8

TERENGGANU

Team9

N.SEMBILAN

4

Team10

SELANGOR

3

6

Team11

DPMM

8

9

Team12

UPB MYTEAM

Team13

PERAK

T4

T5

T7

T8

6

11

7

9

6

4

8

12

9

5

13

12

13

13

T6

2
3

7
8

3

4

2

1

9

4

12

10

6

5

3
7

unimportant games scheduled at weekend

11

2

8

3

8
12
3
5

11

5
11

T13
8

2

3

13

T12
1

10
7

4

T11

7
1

5

5

1

T10

4

7

8
11

T9

13
6

7

10

6

9

2

important games scheduled at weekday

Table 3
Snapshot of sorted priorities
5. Conclusion and Future Work
Fixture

Priorities

1

Kedah- UPB Myteam

0,0090

2

Johor- Pulao Pinang

0,0090

3

Perlis - Perak

0.0276

4

Perak - Kedah

0.0225

5

Sarawak-Perlis

0,0090

We analyze the proposed schedule by comparing it
against the original schedule (see AppeScarefndix 2).
In the original schedule, we find that most of the
lower priorities matches are held during weekdays
such as the fixture of Sarawak- Perlis (the priority is
0,0090) is scheduled at T12 (weekday). On the other
hand this fixture is scheduled at weekend (T4) in the
proposed solution. Perak-Kedah is scheduled at
weekend (T8) in the current schedule our schedule
assigns this important game to T2 which is weekday
as expected. Thus, we believe that we produce
superior schedules to maximize gate receipts.

In this paper, we address the problem of decreasing
gate receipts in Malaysian football and apply a
mathematical model previously developed by the
authors with the objective of maximizing the number
of supporters. Besides we use Analytic Hierarchy
Process approach to prioritize the fixtures. We
assign the important games to weekdays while
assigning the unimportant ones to weekends. It is
based on the assumption that if the match is
important, supporters will go to stadium to watch it
no matter when it is played. Since weekday timeslots
are not so attractive for supporters unless the game
is important, we use this advantage to get them to the
stadiums. We had discussions with the Football
Association of Malaysia (FAM) with respect to
implementing this approach. They have expressed
significant interest in the idea of assigning the
important games to weekdays and unimportant ones
to weekends. However, they anticipate that there
might be questions from the strong teams as they are
frequently scheduled to play weekday matches.
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Our discussions with the FAM representatives also
highlight the current constraint that they are
currently facing, which is, sharing of stadium
between teams from the same states. For example,
KL, KL Plus and Felda share Stadium Bolasepak KL in
Cheras. Terengganu and Terengganu PBDKL T-Team
are sharing Terengganu Stadium. Our next step for
the future work is to include the new constraint into
our model and produce new schedules. In future, we
are also planning to investigate other methods of
measuring the match importance.
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Appendices
Appendix 1 : Priorities of Each Fixture
Away
KEDAH

PERLIS

PULAU
PINANG

PAHANG

SARAWA
K

PDRM

JOHOR

KEDAH

0.0000

0.0225

0.0158

0.0110

0.0090

0.0091

0.0157

0.0131

0.0157

PERLIS
PULAU
PINANG
PAHANG

0.0225

0.0000

0.0166

0.0093

0.0090

0.0112

0.0208

0.0131

0.0158

0.0166

0.0000

0.0111

0.0132

0.0133

0.0090

0.0110

0.0093

0.0111

0.0000

0.0090

0.0112

0.0208

SARAWAK

0.0090

0.0090

0.0132

0.0090

0.0000

0.0091

PDRM

0.0091

0.0112

0.0133

0.0112

0.0091

JOHOR
TERENGGA
NU
N.SEMBILA
N
SELANGOR

0.0157

0.0208

0.0090

0.0208

0.0131

0.0131

0.0113

0.0157

0.0112

0.0099

0.0208

DPMM
UPB
MYTEAM
PERAK

0.0090

Home

TERENG N.SEMBIL SELANG
GANU
AN
OR

DPMM

UPB
MYTEAM

PERAK

0.0099

0.0090

0.0090

0.0225

0.0112

0.0208

0.0093

0.0112

0.0276

0.0113

0.0090

0.0111

0.0091

0.0139

0.0158

0.0111

0.0090

0.0112

0.0090

0.0090

0.0208

0.0090

0.0090

0.0090

0.0091

0.0203

0.0132

0.0090

0.0000

0.0092

0.0208

0.0092

0.0129

0.0100

0.0116

0.0091

0.0090

0.0092

0.0000

0.0136

0.0157

0.0111

0.0111

0.0090

0.0111

0.0111

0.0090

0.0208

0.0136

0.0000

0.0112

0.0208

0.0091

0.0091

0.0208

0.0090

0.0090

0.0090

0.0092

0.0157

0.0112

0.0000

0.0213

0.0110

0.0092

0.0191

0.0111

0.0112

0.0091

0.0129

0.0111

0.0208

0.0213

0.0000

0.0090

0.0107

0.0210

0.0093

0.0091

0.0090

0.0203

0.0100

0.0111

0.0091

0.0110

0.0090

0.0000

0.0132

0.0110

0.0090

0.0112

0.0139

0.0090

0.0132

0.0116

0.0090

0.0091

0.0092

0.0107

0.0132

0.0000

0.0092

0.0225

0.0276

0.0158

0.0208

0.0090

0.0091

0.0111

0.0208

0.0191

0.0210

0.0110

0.0092

0.0000

Appendix 2 : The Original Schedule

Among lowest priority matches –
scheduled on weekdays

Timeslots

T1

122

Team1

KEDAH

Team2

PERLIS

Team3

PULAU PINANG

Team4

PAHANG

Team5

SARAWAK

Team6

PDRM

Team7

JOHOR

Team8

TERENGGANU

Team9

N.SEMBILAN

Team10

SELANGOR
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Abstract
In this study, an approach based on PROMETHEE is developed to correctly reflect
the choice behavior of the decision maker that is not explained by the utility
theory. The prospect theory argues that losses have higher impact than gains. We
integrate the prospect theory into PROMETHEE through defining new preference
functions. The proposed approach is behaviorally realistic and tolerates some
degree of intransitivities in the preferences of the decision maker. For
determining the criteria weights, we utilize pairwise comparison method of
Analytic Hierarchy Process. Performance of the approach is demonstrated on a
university ranking problem.

PROMETHEE’NİN KARAR VERİCİNİN SEÇİM DAVRANIŞINI YANSITACAK ŞEKİLDE
GENİŞLETİLMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM
Anahtar Kelimeler
Çok kriterli karar verme,
seçim davranışı,
PROMETHEE

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
*Corresonding

Öz
Bu çalışmada, karar vericinin fayda teorisi ile açıklanamayan seçim davranışını
doğru bir şekilde yansıtabilmek için PROMETHEE yöntemini temel alan bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Seçim davranışı teorisi, zararların kazançlardan daha yüksek
etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Bu teori PROMETHEE yöntemine yeni tercih
fonksiyonları tanımlamak suretiyle entegre edilmiştir. Önerilen yaklaşım,
davranışsal olarak gerçekçi ve karar vericinin tercihlerinde oluşabilecek geçişsiz
değerlendirmelere izin veren bir yöntemdir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde
Analitik Hiyerarşi Süreci yaklaşımındaki ikili karşılaştırma metodu kullanılmıştır.
Önerilen yaklaşımın etkinliği bir üniversite sıralama problem üzerinde
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1.

Introduction

Discrete multi-criteria decision making (MCDM)
problems such as R&D project selection,
construction site selection, supplier ranking,
inventory classification, loan applications sorting
into risk categories are encountered very often
within organizations. For decades various
methodologies
have
been
developed
to
systematically solve such problems. Analytical
Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1990) is one of the
most popular techniques used by the researchers
and practitioners. It is a pairwise comparison
technique, which can model complex problems in a
unidirectional hierarchical structure. AHP provides a
framework for determining criteria weights/values.
Outranking based approaches are less restrictive and
require less information from the decision maker
than utility based approaches. They do not assume
that preference structure of the decision maker can
be described with a certain functional form. They
only try to find enough information to state that one
alternative is at least as good as another. Preference
Ranking Organization METHod for Enrichment
Evaluations (PROMETHEE) is a class of outranking
methods developed by Brans, Vincke, and Mareschal
(1986). PROMETHEE I provides a partial preorder,
PROMETHEE II gives a complete preorder of the
alternatives. For simplifying the decision making
process, an approach based on AHP and
PROMETHEE is integrated with the prospect theory
in this study. In literature there are studies that
employ AHP and PROMETHEE together. Babic and
Plazibat (1998) and Wang and Yang (2007) combine
AHP and PROMETHEE II to form a hybrid method to
rank alternatives. They used AHP to determine the
weights of the criteria and to understand the
structure of the problem whereas PROMETHEE II for
the final ranking. Adem, Alıcıoğlu and Dağdeviren
(2019) integrate fuzzy AHP and PROMETHEE to
evaluate the performance of the dealers by
considering organizational performance criteria.
Choice behavior of the decision maker is another
issue that is addressed in this study. Keeney and
Raiffa (1976) use Multi-Attribute Utility Theory
(MAUT) to model the choice behavior of the decision
maker for each criterion and evaluate the overall
utility of each alternative for the decision maker by
either additive or multiplicative utility function. The
alternatives are then ranked according to the final
utilities. However, Kahneman and Tversky (1979)
argue that MAUT fails to reflect the actual choice
behavior of the decision maker and develop a new
124
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theory called Prospect theory, stating that the
outcomes are expressed as positive or negative
deviations (gains or losses) from a reference
alternative or aspiration level and losses have higher
impact than gains. Although value functions differ
among individuals, Kahneman and Tversky (1979)
propose that they are commonly S-shaped: concave
above the reference point, and convex below it.
Preference functions are commonly assumed
steeper for losses than that of gains to represent that
the displeasure from a specific amount of loss is
greater than the pleasure brought by the same
amount of gain. Currim and Sarin (1989) show that
prospect theory “outperforms” utility theory for
paradoxical choices.
Although researches, experiments and empirical
studies show that prospect theory better models the
choice behavior, there are few studies in literature
that integrate it into MCDM methods. Though it was
originally developed for single criterion problems,
the ideas have been extended to MCDM problems as
well by Korhonen, Moskowitz and Wallenius (1990).
They conducted an experimental study to observe
the choice behavior and their results were persistent
with prospect theory. Salminen (1994) also
incorporates prospect theory to MCDM. In his study,
piecewise linear marginal value functions are
assumed to approximate the S-shaped value
functions of prospect theory. Gomes and Lima
(1992a, 1992b) develop TODIM (an acronym in
Portuguese for Interactive and Multicriteria Decision
Making) method to evaluate each alternative by
establishing a multiattribute value function based on
prospect theory. Gomes and Gonzalez (2012)
generalize TODIM method towards cumulative
prospect theory. Lahdelma and Salminen (2009)
incorporate difference functions of prospect theory
into stochastic multicriteria acceptability analysis
(SMAA). Wang, Li and Zhang (2012) define a new
score function based on prospect value function and
developed a fuzzy multi-criteria decision-making
approach based on the prospect score function. The
only study that integrates PROMETHEE and prospect
theory is conducted by Lerche and Geldermann
(2016). They define an artificial
reference
alternative to be benchmarked against real
alternatives and modify the preference functions of
PROMETHEE using smaller threshold values in order
to incorporate loss aversion elements of prospect
theory into PROMETHEE. However, this attempt is
limited in the fact that prospect theory is not
incorporated in all pairwise comparisons and
comparison of alternatives with an artificial
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alternative might be difficult. Krol, Ksiezak, Kubinska
and Rozakis (2018) apply PROMETHEE and Lerche
and Geldermann’s (2016)’s method to a real life
problem and conclude that Lerche and Geldermann’s
(2016) method gives more realistic results than
PROMETHEE.
In this study, we develop a ranking method based on
PROMETHEE II to capture the choice behavior of the
decision maker. The proposed approach does not
require any artificial reference alternative as in
Lerche and Geldermann’s (2016) method. Gain and
loss in the context of prospect theory is considered
explicitly in each pairwise comparison. In the
proposed methodology, besides the classical
preference functions of PROMETHEE methods,
functions representing the choice behavior of the
decision maker are developed. Thus, the proposed
approach is behaviorally realistic and tolerates some
degree of intransitivities in the preferences of the
decision maker. Also, PROMETHEE method does not
suggest any specific technique to specify the weights
of the criteria, which have a crucial influence
towards the final ranking. For the determination of
the criteria weights, AHP is used.
Organization of the paper is as follows: In section 2,
the proposed methodology is described. In section 3,
the proposed approach is used for ranking top
universities around the world according to six
criteria. In the final section, concluding remarks are
given.
2.

Figure 1. Flowchart of the Proposed Approach
2.2. Evaluation of the Alternatives
After the determination of the weights of the criteria,
alternatives are ranked with PROMETHEE II method.
Like the weight determination stage, this part also
requires interaction with the decision maker to
understand his/her perception of each criterion one
by one. At this stage, the proposed methodology tries
to obtain three important aspects of the problem:
1.

For a specific criterion, does the decision
maker have a preference function that is
parallel to choice theory?

2.

For a specific criterion, which preference
function among the presented types, best
suits and represents nature of that
criterion?

3.

What are the values of the parameters,
which are specific for the type of the
preference function determined?

An Approach to Choice Behavior

We propose a hybrid methodology based on AHP and
PROMETHEE. We also incorporate the prospect
theory in order to correctly reflect the choice
behavior of the decision maker. We provide the
flowchart of the proposed approach in Figure 1.
2.1. Determination of the Criteria Weights
AHP is used for the determination of the weights of
the criteria. The question posed to the decision
maker during the pairwise comparisons is as follows:
“Which criterion is more important with respect to the
main goal and how much?”
In this technique the decision maker conducts ½(n1)(n-2) pairwise comparisons, where n is the total
number of criteria, and the eigenvector
corresponding to the highest eigenvalue yields the
weights for criteria.

In the beginning, the decision maker is asked the
following question for each criterion:
“Considering the criterion under consideration,
minimum how many unit(s) of gain can satisfy you
upon one unit of loss?” The answer determines the
gain/loss ratio.
If the answer is “one”, the six basic types of
preference functions defined in Brans et al. (1986) (I,
II, .., VI) are used. These functions and the
parameters required for each function are
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summarized in Figure 2. Let 𝑓𝑛 (ai) be the evaluation
of alternative ai on criterion n and d be the difference
between criterion values of alternatives ai and aj, i.e.,
𝑑 = 𝑓𝑛 (ai)- 𝑓𝑛 (aj). Function Pn represents the
decision maker’s preference of ai over aj on criterion
n if 𝑑 ≥ 0, i.e., 𝑃𝑛 (𝑑) = 𝑃𝑛 (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ), otherwise 𝑃𝑛 (𝑑) =
𝑃𝑛 (𝑎𝑗 , 𝑎𝑖 ). Parameter q is indifference threshold,
parameter p is preference threshold and parameter
𝜎 is an intermediate value between p and q. What is
significant here is that these functions are
symmetrical with respect to the vertical axis.
If the answer is “more than one” which is consistent
with prospect theory, two new preference functions,
VII and VIII, are proposed to model the choice
behavior of the decision maker for the criterion
under consideration. These two preference functions
are illustrated in Figure 3. Symmetrical property of
the previous set of functions does not exist in those
new set of functions. Note that prospect theory
argues that the answer cannot be “less than 1”.
Preference function VII is a variation of the
preference function V, criterion with linear
preference and indifference area, proposed by Brans
et al. (1986). Preference function VIII is based on
exponential function. The most significant difference
of the two is that one is linear; the other is concave,
whereas both have an indifference threshold, which
are specified by defining the corresponding
indifference threshold value. Linear function
represents constant marginal rate of substitution,
concave function represents the diminishing
marginal rate of substitution. If the contribution of a
small difference of the criterion values beyond the
indifference threshold is significant, then it would be
more appropriate for the decision maker to choose
the preference function VIII (exponential function)
because this function has a steeper slope just after
the indifference threshold. Let t be (gain/loss)-1 (to
be defined by the decision maker), q be indifference
threshold (to be defined by the decision maker) and
p be the maximum absolute difference among the
criterion values. Difference between the values of
alternatives for criterion n is to be 𝑑 = 𝑓𝑛 (ai)- 𝑓𝑛 (aj).

d  q  PnL d   0
d  q  PnL (d ) 

If aj is reference alternative (that is alternative
under consideration) and 𝑑 has loss property,

Pn (ai , a j )  PnL (d )
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(1)

(d  q)
pq

(3)

Else if ai is reference alternative and 𝑑 has gain
property,

Pn (ai , a j )  PnG (d )

(4)

d  q  PnG d   t  PnL (d )  0

(5)

d  q  PnG (d )  t  PnL (d )  t 

(d  q)
pq

(6)

Preference Function VIII:
If aj is reference alternative and d has loss property,

Pn (ai , a j )  PnL (d )

(7)

d  q  PnL d   0

(8)

d  q  PnL (d )  1  e  ( d q )

(9)

where



ln( )
and   0.01
pq

Else if ai is reference alternative and d has gain
property,

Pn (ai , a j )  PnG (d )

(10)

d  q  PnG d   t  PnL (d )  0

(11)

d  q  PnG (d )  t  PnL (d )  t  t  e  ( d q ) (12)
where


Preference Function VII:

(2)

ln( )
t and   0.01
pq
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Figure 2. Preference Functions (Brans et al., 1986)
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VII.

Parameters to be
defined:

PL(d), PG(d)

Linear Criterion

q, t

1

PL(d)

t
PG(d)

d
0
VIII.
Criterion

p
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Exponential

PL(d), PG(d)
1

Parameters to be
defined:

PL(d)

q, t

t
PG(d)

d
0

q

p

Figure 3. New Preference Functions. Here p is the maximum absolute difference among the criterion values
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After the decision maker’s decision on all the
preference functions and the corresponding
parameters for each criterion, PROMETHEE II
method is applied for the complete ranking. In the
methodology developed, the crucial part of the
PROMETHEE II application is the incorporation of
the choice behavior of the decision maker. The
overall preference index of an alternative pair is
calculated as follows:

 (ai , a j )   Pn (ai , a j )  wn

(13)

n

where Pn(ai, aj) is the preference function associated
to the criterion n and wn is the weight of the criterion
n.
If gain/loss > 1, Pn(ai, aj) yields different results, when
either ai or aj is set as the reference alternative,
respectively. That is because if fn(ai) – fn(aj) is
positive, when ai is set as the reference alternative, it
has “gain” property and whereas if aj is set as the
reference alternative, it has “loss” property and
according to Preference functions VII and VIII gains
have less impact than losses on outranking degree.

In the methodology developed, each alternative in
the pair is set as the reference alternative separately.
Hence for every alternative pair, two different
preference indices are calculated and finally two
separate preference index tables (Π1 and Π2) are
obtained as shown in Tables 1 and 2, respectively.
The “leaving flow” value may be interpreted as the
overall dominance of the reference alternative on
others and it is calculated by summing the
preference indices that flow from the reference
alternative to the others. It is the total flow from one
alternative to the rest. Therefore, the reference
alternative is the alternative under consideration
(row element), and Π1 table is used for calculating
the “leaving flow” values as follows:

  (ai )    1 (ai , a j ) ai  K

(Leaving

j

Flow)

(14)

 1 (ai , a j )   Pn (ai , a j )  wn

where

and

n

Pn (ai , a j )  PnG (ai , a j ) .

Table 1
Preference Indices Table (Π1) and Calculation of Leaving Flows (First Elements of the Alternative Pairs are the
Reference Alternatives)

1
a1

a1
 1 (a1 , a1 )

a2

 1 (a2 , a1 )  1 (a2 , a2 )   1 (a2 , a j )   1 (a2 , ak )

a2

aj

ak
 1 (a1 , a2 )   1 (a1 , a j )   1 (a1 , ak )

  (ai )
 1 (a1 , a j )
j

  (a , a )
1

2

j

j


ai


 1 (ai , a1 )






 1 (ai , a2 )   1 (ai , a j )   1 (ai , ak )


ak







 1 (ak , a1 )  1 (ak , a2 )   1 (ak , a j )   1 (ak , ak )


 1 (ai , a j )
j


  1 ( ak , a j )
j
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Table 2
Preference Indices Table (Π2) and Calculation of Entering Flows (Second Elements of the Alternative Pairs are the
Reference Alternatives)

2
a1
a2

ai

ak

 (a j )

a1
 2 (a1 , a1 )
 2 (a 2 , a1 )

 2 (ai , a1 )

 2 (a k , a1 )
  2 (ai , a1 )










a2
 2 (a1 , a 2 )
 2 (a 2 , a 2 )

 2 (ai , a 2 )

 2 (a k , a 2 )
  2 (ai , a 2 )

i

i

aj
 2 (a1 , a j )
 2 (a 2 , a j )

 2 (ai , a j )

 2 (a k , a j )
  2 (ai , a j )
i










ak
 2 (a1 , a k )
 2 (a 2 , a k )

 2 (ai , a k )

 2 (a k , a k )
  2 (ai , a k )
i

The “entering flow” value may be interpreted as the
overall dominance of the other alternatives on the
reference alternative and it is calculated by summing
the preference indices that flow to that alternative
from the rest. It is the total flow to one alternative
from others. Therefore, the alternative under
consideration is not the reference alternative, but the
others (column elements) are, and Π2 table is used
for calculating the “entering flow” values as follows:

“leaving flow” and the “entering flow” values and the
final ranking of the alternatives are obtained.

  ( a j )    2 (ai , a j )

The developed methodology is applied to the
problem of ranking top 101 universities around the
world according to six criteria. The problem data is
obtained from the ranking study performed in the
Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong
University (ARWU, 2006).

a j  K

(Entering

i

Flow)
where

(15)

 2 (ai , a j )   Pn (ai , a j )  wn

and

n

Pn (ai , a j )  PnL (ai , a j ) .
Two different preference index tables are obtained
for the calculation of flow values. In the first one (Π1),
the first elements in the alternative pairs (row
elements) are set as the reference alternatives, i.e.
the criteria value differences have “gain” property,
whereas in the second table (Π2), the second
elements in the alternative pairs (the column
elements) are set as the reference alternatives, i.e.
the criteria value differences have “loss” property.
The “net flow” values are calculated using the
130

If in the beginning of the problem, all the answers to
the “gain/loss” ratio question is given as “1” by the
decision maker, the two preference indices tables
become equal (Π1 = Π2), and the problem turns out to
be an ordinary PROMETHEE II application.
3. An Application: Ranking Universities

The universities are ranked by several indicators of
academic or research performance, including alumni
and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals,
highly cited researchers, articles published in Nature
and Science, articles indexed in major citation
indices, and the per capita academic performance of
an institution. The data used is provided in Appendix
1. In the ranking study of Shanghai Jiao Tong
University, for each criterion, the highest scoring
institution is assigned a score of 100, and other
institutions are calculated as a percentage of the top
score. All institutions are ranked according to their
overall scores. This ranking is known as Academic
Ranking of World Universities or Shanghai Ranking
(ARWU, 2006). In literature, there are criticisms
about Shanghai Ranking. Billaut et al. (2010) criticize
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the weights of the criteria and the aggregation
method used. They argue that weights are not
defined as scaling constants that are linked to the
normalization of the criteria. They also emphasize
that weighted sum method is used to aggregate
criteria which is incapable of handling tradeoffs
between criteria and unsupported efficient
solutions. In this study, these problems are tackled
with the proposed preference functions. They
normalize criterion values which enable weights to
be used as scaling constants. Also preference
functions are useful in handling tradeoffs and
unsupported efficient solutions. The criteria
definitions and the weights utilized in Shanghai
Ranking are summarized in Table 3.

PROMETHEE and the proposed method are also
applied to the same data. Interested readers are
referred to Ishizaka and Nemery (2013) for detailed
steps of the PROMETHEE algorithm. The proposed
algorithm differs from PROMETHEE only in
calculating the value of introduced preference
functions. The weights given in Table 3 and
preference functions and the corresponding
parameters given in Table 4 are used.

Table 3
Criteria Definitions & Weights of the Original Study
Criteria

Definition

Quality of Education

Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields
Medals

Alumni

0.10

Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals

Award

0.20

Highly cited researchers in 21 broad subject categories

HiCi

0.20

Articles published in Nature and Science
Articles in Science Citation Index-expanded, Social Science
Citation Index
Academic performance with respect to the size of an
institution

N&S

0.20

SCI

0.20

Size

0.10

Quality of Faculty

Research Output
Size of Institution

Table 4
Preference Functions and the Parameters
PROMETHEE
Preference
Criteria
Func.
Parameters
Alumni
V
q=4, p=100
Awards
V
q=3, p=100
HiCi
III
p=6
N&S
V
q=2, p=6
SCI
V
q=3, p=75.9
Size
III
p=6

Code

Weight

The Proposed Method
Preference
Gain/Loss
Func.
Parameters
2
VII
q=4
1.5
VII
q=3
1
III
p=6
1
V
q=2, p=6
1.5
VIII
q=3
1
III
p=6
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Shanghai Ranking and the final ranking obtained by
PROMETHEE and the proposed method are given in
Appendix 2. The most obvious outcome of the study
is that rankings of the PROMETHEE and the
proposed method have substantial deviations from
the original study. Ranks of the universities change
6.75 with PROMETHEE and 7.54 with the proposed
method on the average per university. Between
PROMETHEE and the proposed method, the average
rank difference is 1.90 and maximum difference is
15. This shows that change in the ranks of the
universities is approximately 2 on the average per
university and maximum difference is quite large

when choice theory is incorporated into
PROMETHEE. Note that we assume that choice
behavior of decision maker follows the prospect
theory in three out of six criteria. Rank deviation are
presented in Table 5. Results show that the kind of
approach and the assumptions are very much
determining towards the solution in multiple criteria
problems. Thus, failing to incorporate the choice
behavior of the decision maker, when there is an
underlying difference in gain and loss perception
may lead to substantial differences in the final
rankings. Depending on the data for a ranking
problem, the effect may be larger.

Table 5
Comparison of the Rankings
Average of the rank deviations
Standard deviation of the rank
deviations
Maximum rank deviation
Number of alternatives whose rank
changed at least 6 places

ShanghaiPROMETHEE
6.75

ShanghaiThe Proposed Method
7.54

PROMETHEEThe Proposed Method
1.90

6.83

7.11

2.33

34

30

15

43

48

5

4. Conclusion
In this study, a methodology aiming to rank the
alternatives in a discrete MCDM problem is
proposed. It is developed based on well-known
outranking method PROMETHEE II. New preference
functions that incorporate the choice behavior of the
decision maker into PROMETHEE are developed. The
important feature of the methodology developed is
that it can model the choice behavior of the decision
maker with a simple interaction by asking a single
question for each criterion during the construction of
the problem.
Two different sets of preference functions are used.
The first set is composed of conventional functions
suggested with PROMETHEE by Brans et al (1986).
In the second set, there are two new preference
functions that incorporate the choice behavior of the
decision maker (Kahneman and Tversky, 1979). The
preference function is steeper for losses than for
gains in the new preference functions.
The proposed extension is limited to the
conventional PROMETHEE preference function of
type V. Additional work to integrate the prospect
theory into the remaining conventional preference
132

functions would be a future contribution to this
study.
The proposed method is also limited to a single
decision maker. It may also be extended by
introducing the group decision making techniques
since within organizations, important decisions are
made by a board of executives instead of a single
decision maker.
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APPENDIX 1. PROBLEM DATA (6 CRITERIA, 101 ALTERNATIVES)
Table A.1 Criteria values for the alternatives
Score
Score on
Institution
Country
on
Alumni
Award
Harvard Univ
USA
100
100
Univ Cambridge
UK
96.3
91.5
Stanford Univ
USA
39.7
70.7
Univ California - Berkeley
USA
70.6
74.5
Massachusetts Inst Tech
USA
72.9
80.6
(MIT)
California Inst Tech
USA
57.1
69.1
Columbia Univ
USA
78.2
59.4
Princeton Univ
USA
61.1
75.3
Univ Chicago
USA
72.9
80.2
Univ Oxford
UK
62
57.9
Yale Univ
USA
50.3
43.6
Cornell Univ
USA
44.9
51.3
Univ California - San Diego
USA
17.1
34
Univ California - Los Angeles
USA
26.4
32.1
Univ Pennsylvania
USA
34.2
34.4
Univ Wisconsin - Madison
USA
41.5
35.5
Univ Washington - Seattle
USA
27.7
31.8
Univ California - San
USA
0
36.8
Francisco
Tokyo Univ
Japan
34.8
14.1
Johns Hopkins Univ
USA
49.5
27.8
Univ Michigan - Ann Arbor
USA
41.5
0
Kyoto Univ
Japan
38.3
33.4
Imperial Coll London
UK
20.1
37.4
Univ Toronto
Canada
27.1
19.3
Univ Illinois - Urbana
USA
40.1
36.6
Champaign
Univ Coll London
UK
29.6
32.2
Swiss Fed Inst Tech - Zurich
Switzerland
38.8
36.3
Washington Univ - St. Louis
USA
24.2
26
New York Univ
USA
36.8
24.5
Rockefeller Univ
USA
21.8
58.6
Duke Univ
USA
20.1
0
Univ Minnesota - Twin Cities
USA
34.8
0
Northwestern Univ
USA
21
18.9
Univ Colorado - Boulder
USA
16
30.8
Univ California - Santa
USA
0
35.3
Barbara
Univ British Columbia
Canada
20.1
18.9
Univ Maryland - Coll Park
USA
25
20
Univ Texas Southwestern
USA
23.4
33.2
Med Center
Univ Texas - Austin
USA
21
16.7
Univ Utrecht
Netherlands
29.6
20.9
134

Score
on
HiCi
100
53.8
88.4
70.5

Score
on
N&S
100
59.5
70
72.2

Score
on
SCI
100
67.1
71.4
71.9

Score
on
Size
73.6
66.5
65.3
53.1

66.6

66.4

62.2

53.6

69.7

59.1
56
59.6
49.9
48
59.1
56
59.6
57.6
57
53.3
53.3

64.5
53.6
43.5
43.7
54.3
56.6
48.4
54.8
47.5
41.7
45.1
47.6

50.1
69.8
47.3
54.1
66
63
65.2
65.6
77.3
73.6
68.3
75.5

100
45.8
58
41.8
46
49.3
40.1
47.1
34.9
40
29.3
27.8

66
61.8
58.6
58.6
57.6
55.9
54.1
50.5
50.4
50.1
48.8
48.5

55.5

54.8

61.1

48.2

47.7

41.4
40.7
61.5
36.9
40
38.5

51.5
52.2
41.6
36.2
39.7
36.5

85.5
68.8
76.9
72.4
64.2
78.3

35.2
25.3
31.2
31.7
40.2
44.8

46.7
46.6
44.5
43.9
43.4
42.8

45.5

33.6

57.7

26.3

42.5

38.5
35.3
37.7
42.8
28.8
48
50.4
44.9
40

43.2
39.9
45.6
34
44.8
45.4
34.1
33.6
37

60
43.5
55.3
54
24.1
62.4
69.7
57.1
46.4

33.4
52.6
40.4
26.4
38.4
40.3
24.3
36.7
30.1

42.2
41.2
40.4
38.4
38.3
38.2
37.8
37.6
36.4

42.1

37

43.7

35.7

36.1

31.7
40

31.9
32.7

62.1
53.8

36.6
26.4

35.5
35.4

31.7

38.1

39.8

33.5

35.2

48
28.8

28.3
27.5

55.4
57.3

21.8
26.9

34.9
33.4

Total
Score
100
72.6
72.5
72.1
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Table A.1 Criteria Values For The Alternatives (Continued)
Country

Score
on
Alumni

Score
on
Award

Score
on
HiCi

Score
on
N&S

Score
on
SCI

Score
on
Size

Total
Score

Vanderbilt Univ

USA

12.1

29.6

32.6

24.7

50.6

36.2

33.2

Pennsylvania State Univ Univ Park

USA

13.5

0

44.9

37.7

58

23.8

32.7

Univ California - Davis

USA

0

0

47.4

33.3

63.3

30.1

32.7

Univ California - Irvine

USA

0

29.4

35.3

28.9

49

32.4

32.6

France

34.4

23.5

23.1

24.9

52.9

32.5

32.4

Rutgers State Univ - New
Brunswick

USA

14.8

20

38.5

32.7

46.5

24.6

32.3

Univ Southern California

USA

0

26.8

37.7

24.1

54

26.6

32

Sweden

29.6

27.3

33.5

18

48.7

25.6

31.9

Univ Pittsburgh - Pittsburgh

USA

24.2

0

40

24

65

28.6

31.9

Univ Manchester

UK

26.4

18.9

24.3

24.9

58.7

28.7

31.7

Germany

35.8

22.9

15.4

28

52.9

32.2

31.5

Univ Edinburgh

UK

21.8

16.7

25.5

35.4

49.3

30.3

31.4

Univ Florida

USA

21.8

0

36.1

25.1

65.6

26.7

31

Australian Natl Univ

Australia

17.1

12.6

37.7

30.1

44.4

32.8

30.8

Tech Univ Munich

Germany

41.5

23.6

24.3

19.5

46.2

30.7

30.8

USA

33.7

32.8

32.6

12.7

37.5

31.8

30.5

Denmark

29.6

24.2

23.1

24.8

46.4

30

30.5

Switzerland

12.1

26.8

21.8

29.7

47.9

31.4

30.4

USA

12.1

0

37.7

29.3

60.3

27.9

30.3

Hebrew Univ Jerusalem

Israel

32

20

25.5

25.2

44.7

29.5

30

Osaka Univ

Japan

12.1

0

25.5

30.7

67

29.9

29.6

McGill Univ

Canada

27.7

0

30.8

22.4

59.7

33.5

29.5

Univ Bristol

UK

10.5

17.9

29.8

26.3

47.8

33.2

29.5

Univ Paris 11

France

32

33.5

13.3

20.8

44.7

29.7

29.4

Uppsala Univ

Sweden

25

32.2

13.3

24.6

49.3

21.5

29.3

USA

17.1

0

40.7

20.6

61.3

19.7

29

Institution

Univ Paris 06

Karolinska Inst Stockholm

Univ Munich

Carnegie Mellon Univ
Univ Copenhagen
Univ Zurich
Univ North Carolina - Chapel
Hill

Ohio State Univ - Columbus
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Table A.1 Criteria Values For The Alternatives (Continued)
Institution

Country

Score
on
Alumni

Score
on
Award

Score
on HiCi

Score
on
N&S

Score
on
SCI

Score
on
Size

Total
Score

Univ Heidelberg

Germany

19.1

27.2

18.8

21.5

49.5

29.5

29

Univ Oslo

Norway

25

33.4

18.8

17.7

42.7

28.5

28.6

Univ Sheffield

UK

22.6

14.1

23.1

29.2

45.8

30.2

28.5

Case Western Reserve
Univ

USA

39.2

11.5

21.8

22

43.9

33.6

27.9

Russia

49.5

34.2

0

5.6

54.3

33.4

27.9

Netherlands

24.2

15.5

28.8

18.9

46

28.5

27.8

USA

18.2

16.7

27.7

20.7

50.6

19.9

27.7

Finland

18.2

17.9

20.4

19.2

53.4

29.2

27.6

USA

32

8.9

26.6

21.6

43.3

35.6

27.6

Tohoku Univ

Japan

18.2

0

20.4

22.6

65.9

29.2

27.2

Univ Arizona

USA

0

0

28.8

36.7

54

25.6

27.2

Univ Melbourne

Australia

14.8

14.1

23.1

18.1

54.8

25.2

26.7

Univ Nottingham

UK

14.8

20

23.1

18.3

45

27.6

26.2

Michigan State Univ

USA

12.1

0

37.7

22.7

51.2

18.6

26.1

Boston Univ

USA

14.8

0

31.7

26.7

51.6

17.8

25.9

Switzerland

25

17.1

20.4

22.4

36.2

35.4

25.9

UK

16

23.1

20.4

16.7

43.9

26.7

25.8

Sweden

28.4

29.6

15.4

18.5

36.9

19.7

25.6

USA

0

13.6

28.8

26.7

40.5

28.4

25.4

Germany

37.3

20

15.4

15.9

40.8

26

25.4

Rice Univ

USA

21

21.9

23.1

22

30.4

30.4

25.3

Texas A&M Univ - Coll
Station

USA

0

0

31.7

24.4

55.7

20.8

25.1

Japan

16

0

23.1

23.3

51.2

32.5

25

Lund Univ

Sweden

28.4

0

24.3

20.2

52.2

18.8

24.7

McMaster Univ

Canada

16

18.9

21.8

14.2

44.6

25.6

24.7

Moscow State Univ
Univ Leiden
Purdue Univ - West
Lafayette
Univ Helsinki
Univ Rochester

Univ Basel
King's Coll London
Stockholm Univ
Brown Univ
Univ Goettingen

Tokyo Inst Tech
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Table A.1 Criteria Values For The Alternatives (Continued)
Country

Score
on
Alumni

Score
on
Award

Score
on HiCi

Score
on
N&S

Score
on
SCI

Score
on
Size

Total
Score

UK

24.2

10.9

21.8

15.2

46.6

27.6

24.7

Germany

24.2

20.9

17.2

18.4

38.8

24.4

24.6

Univ Utah

USA

0

0

30.8

28.6

47.1

25.3

24.5

Univ Iowa

USA

0

0

33.5

22.4

51.6

21.8

24.3

France

28.4

22.5

18.8

16.7

33.6

23.6

24.2

USA

13.5

17.9

24.3

18.9

40.7

17.8

24.1

Nagoya Univ

Japan

0

14.1

15.4

21.6

52.9

25.8

24

Ecole Normale Super
Paris

France

46.1

24.5

13.3

14.8

27.3

24.1

23.6

Arizona State Univ Tempe

USA

0

14.1

21.8

27

42.6

18.1

23.5

Univ Roma - La Sapienza

Italy

16

15.5

10.9

19.4

53.3

14.8

23.5

Mean

27.4

25.1

35.3

32.4

54.3

32.9

36.4

Median

24.2

20.9

32.6

28.3

52.9

30

31.5

Maximum

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Minimum

0.0

0.0

0.0

5.6

24.1

14.8

23.5

Institution
Univ Birmingham
Univ Freiburg

Univ Strasbourg 1
Indiana Univ Bloomington
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APPENDIX 2. RANKINGS FOR THE TOP 101 UNIVERSITIES AROUND THE WORLD
Table A.2 Rankings obtained
Institution
Shanghai
PROMETHEE

The Proposed Method

Harvard Univ

1

1

1

Univ Cambridge

2

3

5

Stanford Univ

3

5

3

Univ California – Berkeley

4

2

2

Massachusetts Inst Tech (MIT)

5

4

4

California Inst Tech

6

6

6

Columbia Univ

7

7

7

Princeton Univ

8

8

13

Univ Chicago

8

11

16

Univ Oxford

10

10

10

Yale Univ

11

9

8

Cornell Univ

12

12

11

Univ California - San Diego

13

13

9

Univ California - Los Angeles

14

15

14

Univ Pennsylvania

15

16

15

Univ Wisconsin – Madison

16

18

19

Univ Washington – Seattle

17

19

21

Univ California - San Francisco

18

14

12

Tokyo Univ

19

17

17

Johns Hopkins Univ

20

24

24

Univ Michigan - Ann Arbor

21

20

18

Kyoto Univ

22

29

29

Imperial Coll London

23

22

22

Univ Toronto

24

23

25

Univ Illinois - Urbana Champaign

25

31

31

Univ Coll London

26

26

26

Swiss Fed Inst Tech – Zurich

27

27

28

Washington Univ - St. Louis

28

25

23

New York Univ

29

36

34

Rockefeller Univ

30

32

41

Duke Univ

31

21

20

Univ Minnesota - Twin Cities

32

33

33

Northwestern Univ

33

28

27

Univ Colorado – Boulder

34

34

35

Univ California - Santa Barbara

35

30

30

Univ British Columbia

36

38

37

Univ Maryland - Coll Park

37

38

Univ Texas Southwestern Med Center

38

40
37

Univ Texas – Austin

39

42

40
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Table A.2 Rankings Obtained (Continued)
Institution
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Shanghai

PROMETHEE

The Proposed Method

Univ Utrecht

40

54

56

Vanderbilt Univ

41
42

46
39

47

Pennsylvania State Univ - Univ Park
Univ California – Davis

42

35

32

Univ California – Irvine

44

43

43

Univ Paris 06

45
46

57
44

59

Rutgers State Univ - New Brunswick
Univ Southern California

47

49

52

Karolinska Inst Stockholm

48

67

70

Univ Pittsburgh – Pittsburgh

48

47

46

Univ Manchester

50

61

63

Univ Munich

51

65

65

Univ Edinburgh

52

48

48

Univ Florida

53

51

49

Australian Natl Univ

54

41

42

Tech Univ Munich

54

72

75

Carnegie Mellon Univ

56

69

77

Univ Copenhagen

56

66

68

Univ Zurich

58

56

58

Univ North Carolina - Chapel Hill

59

45

45

Hebrew Univ Jerusalem

60

59

50

Osaka Univ

61

53

53

McGill Univ

62

55

57

Univ Bristol

62

50

55

Univ Paris 11

64

83

86

Uppsala Univ

65

86

87

Ohio State Univ – Columbus

66

63

62

Univ Heidelberg

66

80

79

Univ Oslo

68

88

89

Univ Sheffield

69

58

61

Case Western Reserve Univ

70

71

73

Moscow State Univ

70

89

91

Univ Leiden

72

75

60

Purdue Univ - West Lafayette

73

81

80

Univ Helsinki

74

82

81

Univ Rochester

74

64

54

Tohoku Univ

76

78

76

Univ Arizona

76

52

51

Univ Melbourne

78

87

84

36

44

139

Endüstri Mühendisliği 30(2), 123-140, 2019

Table A.2 Rankings Obtained (Continued)
Institution
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Shanghai

PROMETHEE

The Proposed Method

Univ Nottingham

79

85

85

Michigan State Univ

80

68

67

Boston Univ

81

70

69

Univ Basel

81

76

78

King's Coll London

83

92

93

Stockholm Univ

84

100

100

Brown Univ

85

62

66

Univ Goettingen

85

98

97

Rice Univ

87

79

82

Texas A&M Univ - Coll Station

88

74

72

Tokyo Inst Tech

89

73

71

Lund Univ

90

90

88

McMaster Univ

90

96

95

Univ Birmingham

90

91

92

Univ Freiburg

93

97

96

Univ Utah

94

60

64

Univ Iowa

95

77

74

Univ Strasbourg 1

96

99

99

Indiana Univ – Bloomington

97

94

94

Nagoya Univ

98

93

90

Ecole Normale Super Paris

99

101

101

Arizona State Univ – Tempe

100

84

83

Univ Roma - La Sapienza

100

95

98
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Anahtar Kelimeler
Öz
Yapay Sinir Ağı,
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Atatürk Havalimanı’na ikame olarak inşa edilen 3.
Bulanık Mantık,
İstanbul havalimanının gelecek yıllardaki yolcu, yük talebi ve iç hat filosunu tahmin
Tahminleme,
etmek ve planlayabilmektir. İstanbul Atatürk Havalimanının geçmiş dönem verileri
Havayolu Filo Planlama,
ile Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi
(ANFIS) yöntemleri kullanılarak tahminler yapılmış, finansal ve fiziksel kısıtlar
kullanılarak uçak filosu çeşitli senaryolar altında planlanmıştır. Çalışmanın
verileri, Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenmiş olup normalizasyon
sürecine tabi tutulmuştur. Hata ölçüm metodu olarak Kare Kök Ortalama Hata
(RMSE) ve Hata Kareleri Toplamı (SSE) karşılaştırmalı olarak kullanılmış ve
performansları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında 3. Havalimanının
önümüzdeki senelerde tahmini yolcu ve yük değerlerinin yanında muhtemel talebe
karşılık verip veremeyeceği ve havalimanının performans karakteristiği hakkında
önemli bilgiler elde edilmiştir .

DEMAND FORECASTING OF 3. ISTANBUL GRAND AIRPORT VIA ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS AND ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEMS FOR OPTIMIZATION
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Abstract
The aim of this study is to estimate the passenger and freight demand of the 3rd
Istanbul Airport, which was built as a substitute for the Istanbul Ataturk Airport
with Artificial Neural Network (ANN) and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS) methods and to plan the possible aircraft fleet using financial and physical
constraints by considering scenarios in order to be able to carry out the anticipated
operation volume using the past period data of Istanbul Ataturk Airport. The data
of the study were compiled by the Turkish Statistical Institute (TUIK) and subjected
to the normalization process. The Root Mean Square Error (RMSE) and the Sum of
Square Error (SSE) were used as the error measurement method and their
performances were evaluated. The findings of the study include important
information about the airport's ability to respond to possible demand and the
airport's performance characteristics, estimated passenger and cargo values for the
coming years.
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1. Giriş
Günümüzde sürekli değişen ve gelişen çevrede,
olayların önceden öngörülebilmesi, kişi ya da
kurumların birtakım faaliyetlerini düzenleyebilmesi
ve planlamasına olanak sağlamaktadır. Temel
düzeyde öngörümleme ya da tahminleme olarak
bilinen kavram, gelecek olayların nasıl olacağını
önceden belirleme sanatı ve bilimi olarak tasvir
edilir. Tüm işletme sahipleri ve kurum yöneticileri
gelecekte
yapacakları
faaliyetleri
önceden
belirlemek, bir anlamda planlamak isterler.
Organizasyonun
uzun
dönemdeki
başarısı,
yöneticilerin geleceği görebilmeleri ve uygun
stratejileri geliştirmeleriyle yakından ilişkilidir.
Öngörüler; işletmelerde ve işletme dışı çevrelerde,
ilgi alanlarına göre çeşitli değişkenler üzerinde
yapılabilir. Örneğin bu değişkenler gelir düzeyi,
istihdam, üretim miktarı, aile büyüklüğü, ücret
düzeyleri, satışlar olabilir. Bu fikirden yola çıkarak
Türkiye’de günden güne büyüyen havacılık
sektöründe daha emin adımlar atılabilmesi ve bu
adımlar için girişimlerde bulunabilmesi için talep
tahmini gerçekleştirmek göz ardı edilemez bir önem
taşımaktadır.
Yolcu talebini tahmin etmek, hava yolu
yönetimindeki en kritik alanlardan birisidir. Zira
yatırımın verimliliği, talep tahmininin tutarlılığı ve
yeterliliğine bağlıdır. Yolcu talebinin tahmini hava
yolları için olduğu kadar havayolu şirketlerine
yatırımları bulunan ve bulunmak isteyen
yatırımcılar için de kritik öneme sahiptir (Blinova,
2007). Havayolu talebi tahmini; filo planlaması, rota
geliştirme ve hava yolunun yıllık operasyon ve
kaynak planlamasının en önemli girdilerinden
birisidir (Srisaeng, Baxter ve Wild, 2015). Bu
girişimler ise havayolunun operasyonlarını daha
güvenilir kılar (Ba-Fail, Abed ve Jasimuddin, 2000).
Ayrıca tahminleme ile birlikte literatürde, talep
tahmini ile girişken şekilde filo atama problemine
örnek teşkil edecek birçok çalışma ve bilgi
bulunmaktadır. Filo atama problemi, havayolu
planlaması kapsamında görülen en karmaşık ve zor
problemlerden birisi olmakla birlikte, her bir filo tipi
için farklı faktörlerin aynı anda gerekliliklerinin
sağlanmasıyla
amacın
optimizasyonunu
hedeflemektedir (Blegur, Bakthtiar ve Aman, 2014).
Havayolu firmaları için yolcu talebinin yapılması,
verilecek hizmetin tedarik edilmesini doğru
planlamak için oldukça önemlidir (Doganis, 2009) .
Bu bilgilerden yola çıkarak talebi günden güne artan
havayolu taşımacılığında talep tahmini ve
planlamasının nihai kar miktarına ve verimliliğe
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etkisi yadsınamaz derecededir. Tablo 1’de yıllar
içerisinde Türkiye’de bulunan tüm havayollarına
gerçekleştirilmiş toplam iniş kalkış toplamına göre
Türk Sivil Havacılık endüstrisinin yıllara göre yüzde
büyüme tablosu verilmiştir. Yüzde büyüme miktarı,
sonraki yıl ile önceki yıl arasındaki farkın sonraki
yıla bölümünün yüz ile çarpılması sonucu elde
edilmiştir. Tablo 1’de gösterilen yüzde büyüme
miktarları, o yılda gerçekleşmiş talebin bir önceki
yıla göre büyüme miktarını ifade eder.
Tablo.1
Yıllara Göre Talep Artışı
Yıllar
İniş Kalkış Toplamı

% Büyüme

2004

440 238

0

2005

534 087

17,57

2006

594 749

10,19

2007

642 988

7,50

2008

688 189

6,56

2009

715 544

3,82

2010

919 411

22,17

2011

1 042 369

11,79

2012

1 093 047

4,63

2013

1 223 795

10,68

2014

1 345 954

9,07

2015

1 456 673

7,60

2016
2017
2018

1 452 995
1 500 457
1 542 776

-0,25
3,26
2,86

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında
liberalizasyon sürecinin ilk adımları, iç hat uçuş
fiyatlarının serbestçe belirlenebilmesine karar
verilmesiyle başlamıştır. 2003 yılında Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının geliştirdiği
politikalar neticesinde özellikle iç hat uçuşlarına olan
talebi arttırmak üzere iç hatlarda özel hava yollarına
uçuş izni verilmesi ile sektörde yeni bir
hareketlenme gözlenmiştir (Efendigil ve Eminler,
2017). Tablo 1’ de görüldüğü üzere Türkiye’de sivil
havacılığa olan talep günden güne artış göstermekte
ve her gün büyüyen bir pazarda karşılanması güç bir
arz oluşturmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında
gerçekleştirilen bu çalışmada, Atatürk havalimanına
olan ve günden güne gelişen yük, yolcu talebi ve
hizmet kalitesini sağlayabilmek için ikame olarak
yapılmış 3. İstanbul Havalimanı ele alınmıştır.
İstanbul havalimanının yolcu ve yük talebi Yapay
Sinir Ağları (YSA) ve Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık
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Mantık Çıkarım Sistemi (ANFIS) yöntemleri
kullanılarak tahmin edilmiş ve öngörü ışığında bu
talebi karşılayabilmek adına ihtiyaç duyulan uçak
filosu doğrusal programlama ile planlanmıştır.
Tahminleme için gereken veriler Türk İstatistik
Kurumu (TÜİK, 2018) web sayfasından elde edilmiş
ve tahminleme için normalize edilerek kullanılmıştır.
Tahmin edilen değerler; toplam yolcu, yük ve iç hat
yolcu, yük değerleri olup uluslararası filoların
bilgilerine
erişim
olanağı
kesin
olarak
bulunamadığından planlanan filo iç hat yolcu ve yük
miktarı için Türk Hava Yolları ve kapasite verileri göz
önünde bulundurularak planlanmıştır.
2. Yazın Taraması
Yazınlar incelendiğinde talep tahmini ve filo
planlamasına dair pek çok yazın bulunmaktadır.
Yapay sinir ağlarının tahminleme konusunda
kullanımı oldukça yaygındır. Bu bilinirlik, zaman
içerisinde yapay sinir ağları yönteminin pek çok
farklı alanda kullanımını teşvik etmiş ve yeni
uygulama alanları yaratılmasına olanak sağlamıştır.
Yolcu talebi tahmini de bu alanlardan birisidir. Bu
alanda yapılan günümüze ışık tutmuş olan
çalışmalardan birisi, yapay sinir ağlarını kullanarak
zaman serisi tahminlemesi ile havayolu yolcu talep
analizidir (Kolarik ve Rudorfer, 1994). Karlaftis,
Zografos, Papastavrou ve Charnes (1996) yolcu
talebi
tahminlemede
YSA
modellerinin
kullanılabilmesi için metodolojik bir çatı oluşturmuş
ve yöntemin kullanımının yaygınlaşmasına katkıda
bulunmuşlardır. Zhang, Patuwo ve Hu (1998) yapay
sinir ağları ile tahminleme üzerine bir başyapıt
yazarak
bu
alanda
rehber
bir
çalışma
gerçekleştirmiştir. Ayrıca, yapay sinir ağları ve
Arima modelleri arasında karşılaştırmalar yapan
birçok çalışma bulunmaktadır. Karşılaştırmalar
metotların performansını görebilmek için önemlidir
(Kihoro, Otieno ve Wafula, 2004). Bu çalışmalardan
pek çoğu metotları karşılaştırıp performansları
değerlendirse de toparlayıcı nitelikte bilgileri kesin
olarak vermez. Karşılaştırmalı olarak kullanılan
modellerde, benzer alanlarda yapılan çalışmaların da
karşılaştırılması en az havayolu yolcu talebi
tahminlemesi modelleri için yapılan uygulamalar
kadar önemlidir (Zandieh, Azadeh, Hadadi ve Saberi
2009). Ayrıca yapay sinir ağlarının tahminleme
performansını arttırmak için sezona bağlı zaman
serilerinin kullanımının önemi vurgulanmıştır
(Hamzaçebi, 2008).
Yazınlarda filo planlamasına dair pek çok eser
bulunmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde farklı
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yaklaşım ve çalışma bulunmasının yanı sıra ortaya
atılan ilk model bağlantı temelli ağ yapısıyla filo
planlamasını içermektedir (Abara, 1989). Bu
çalışmanın yanı sıra zamanla geliştirilerek
gerçekleştirilmiş ve uygulanmış pek çok çalışma ve
model bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yerleşim
yerleri üzerinden geçmeden ve daha az karbon
salınımıyla oluşturulabilecek uçuş ağı ve filo
planlaması (Clarke, 2003), çoklu hedefler altında
gürültü maruziyetini minimize eden kalkış rotası
planlaması (Prats, Puig ve Quevedo, 2011),
bulunulan bölgedeki alanlara özgü seslerin
azaltılabilmesi için rotaların optimizasyonu (Visser,
2005), ve mevcut talebi karşılayabilmek adına
belirsizlik kısıtları altında en doğru filo tiplerinin
bulunmasına dair filo planlaması (Naumann, Suhl ve
Friedmann, 2012) vb. gibi farklı alanlarda çalışılmış
ve bilgi birikimine katkı sağlamıştır. Çalışma için
taranan kaynaklar filo planlaması içeren çalışmalarla
sınırlandırılmıştır. Bu çalışmalardan güncel ve öne
çıkanlarından birisi de sunulan iki aşamalı filo
planlamasıdır ve mevcut çalışmaya belirli kısımlarda
örnek teşkil etmektedir (Ozdemir, Basligil ve
Sersenov, 2012). Türk Hava Yolları gerçek verileri
kullanılarak yapılmış filo atama problemi üzerine
güncel sayılabilecek örnek bir çalışma da
bulunmaktadır (Efendigil ve Eminler, 2017).
3. Yöntem
Tahminleme konusunda temellendirilebilir bilgiler
vermesi ve bilimsel olarak pek çok kez test edilmiş
olması nedeniyle YSA yöntemi çalışmada
kullanılmak üzere seçilmiş, yine YSA’dan temel alan
bir diğer melez yöntem olan ANFIS yöntemi ise
performans ölçümünde kıyas yapılabilmek için
kullanılmıştır.
Bu çalışmada, öncelikle kapasite tahmini yapabilmek
için ANFIS ve YSA yöntemlerinden faydalanılmış
daha sonrasında ise filo planlaması yapabilmek için
doğrusal programlama ile matematiksel model
kurularak
tahminlenen
kapasiteye
karşılık
verebilecek çeşitli fiziki ve yönetimsel kısıtları
karşılayan en iyi filo, üç farklı senaryo altında
bulunmuştur.
3.1. Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım
Sistemi (ANFIS)
ANFIS, yapay sinir ağlarının paralel hesaplayabilme
ve öğrenme kabiliyeti ve bulanık mantığın çıkarım
özelliğini kullanan melez bir yapay zeka yöntemidir.
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ANFIS, Jang tarafından 1993 yılında geliştirilmiş olan
model Sugeno tipi bulanık çıkarım sistemini ve Melez
öğrenme algoritmasını kullanır (Jang, 1993).
Adaptif ağlar, doğrudan bağlanmış düğümlerden
oluşur (bkz. Şekil 1). Her bir düğüm, bir işlem
birimini temsil eder. Düğümler arasındaki
bağlantılar, aralarındaki değeri tam olarak belli
olmayan bir ilgiyi gösterir. Düğümlerin hepsi veya
bir kısmı adaptif yapıda olabilir. Bahsedilen
adaptasyon bu düğümlerin sonuçlarının değişken
parametrelere bağlı olarak tanımlanmasıyla
oluşturulur. Kare şeklinde gösterilen düğümler
adaptif düğümler olarak adlandırılır ve düğümlere
ait parametreler ağın eğitimi sırasında ayarlanır
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(Ying ve Pan, 2008). Daire şeklinde gösterilen
düğümler ise sabit düğümlerdir.
Bulanık çıkarım sistemleriyle yapay sinir ağlarını
birleştirmedeki ana düşünce bulanık sistemlerin
bilgiyi anlaşılır bir şekilde sunma özelliği ile yapay
sinir ağlarının öğrenme özelliğini kullanarak
parametreleri optimize edecek şekilde yeni bir
sistem
geliştirmektir.
Böylelikle
bulanık
sistemlerdeki
üyelik
fonksiyonlarına
ilişkin
parametreleri belirleyecek ve eğer-ise kurallarını
otomatik olarak oluşturacak bir yapının ortaya
çıkarılması sağlanmaktadır (Firat, Turan ve
Yurdusev, 2009).

Şekil 1. ANFIS Yapısı Temsili Gösterimi

Şekil 2. ANFIS Kural Ağı Şematik Gösterimi
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Şekil 2’de gösterildiği üzere, ANFIS yapısının kural
oluşturabilmesi ve bu kuralı uygulayabilmesi,
kurallar oluşturulurken bir uzman yardımı
alındığına işarettir. Bulanık yaklaşımda bir kuralın
sonuç kısmı aslında bir uzman tarafından bildirilen
dilsel bir ifadedir. Ancak bu dilsel bilgi Sugeno (Jang,
1993) yöntemiyle girişlerin toplamı olarak Denklem
1 ve 2’deki gibi ifade edilir.
Eğer
Eğer
Burada x ve y, girdi değerleridir. A, bulanıklaştırma
katmanında kullanılan üyelik fonksiyonuna göre
bulanıklaştırılmış değerdir. Sırasıyla p ,q, ve r ise
kuralın parametre kümesini ifade eder. Sonuç
olarak
o kuraldan elde edilmiş çıkış verisidir. En
son çıkış ise her kuralın ortalaması ile Denklem 3’te
verildiği gibi hesaplanır (Singpurwalla ve Booker,
2004).
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tiplerine bağlı olarak değişebilir ve incelenir. Açıkça,
üyelik işlevi özneldir, çünkü bireysel bir
değerlendiriciye veya bir değerlendirici grubuna
özgüdür (Singpurwalla ve Booker,2004).
Bu bağlamda üyelik fonksiyonları seçilmiş ve veri
setleri eğitilerek karar verilen hata ölçüm
yöntemleri ile performansları değerlendirilmiştir.
Seçilen hata ölçüm yöntemlerinden birisi olan Kare
Kök Ortalama Hata (RMSE) aynı zamanda Kare Kök
Ortalama Sapması, RMSD olarak da adlandırılır. Bir
model tarafından tahmin edilen değerler ile
modellenmekte olan ortamdan fiilen gözlemlenen
değerler arasındaki farkın sıkça kullanılan bir
ölçüsüdür. Bu bireysel farklılıklar da artıklar olarak
adlandırılır ve RMSE onları tek bir tahmini güç
ölçüsü olarak toplamaya hizmet eder.
Tahmin edilen x model değişkenine göre bir model
tahmininin RMSE'si, ortalama karesel hatanın
karekökü olarak, Denklem 4’de verildiği gibi
tanımlanır:
RMSE 



n
i 1

( X obs ,i  X model ,i )2
n

Burada f, ağırlıklar ve giriş verileri kullanılarak elde
edilmiş çıkış verisi ve w yöntem tarafından
belirlenen ağırlıktır.

Burada n gözlem sayısı, Xobs,i i. zamanda
gözlemlenen, Xmodel,i ise i anında/zamanında
kullanılan değerdir.

Giriş ve çıkışların bilindiği durumlarda ANFIS ağı
tarafından YSA öğrenme yöntemleri kullanılarak w
ağırlık değerleri öğrenilmekte sonuçları bilinmeyen
veri setleri için sistem modellenebilmektedir. Bu
çalışmada, ANFIS ağı yapısı kullanılırken 9 giriş ve 1
çıkış verisi olmak üzere toplam 10 veri
kullanılmıştır.

Ayrıca karşılaştırmalı olarak kullanılacak olan diğer
hata ölçüm yöntemi SSE, her bir gözlem ile onun
grubunun ortalaması arasındaki karesel farkların
toplamını ifade eder. Bir küme içinde varyasyon
ölçüsü olarak kullanılabilir. Bir kümedeki tüm
durumlar aynı ise SSE daha sonra 0'a eşit olacaktır.
SSE denklemi (Denklem 5) şu şekildedir;

3.2 Üyelik Fonksiyonları
Üyelik fonksiyonu (MF), giriş uzayındaki her
noktanın, 0 ile 1 arasında bir üyelik değerine (veya
üyelik derecesine) nasıl eşlendiğini tanımlayan bir
eğridir. Giriş uzayı, bazen, daha basit deyimle
söylem evreni olarak da adlandırılır. En basit üyelik
fonksiyonları düz çizgiler kullanılarak oluşturulur.
Bunlardan en basit
olanı üçgen üyelik
fonksiyonudur ve fonksiyon adı trimf'dir. Üçgeni
oluşturan üç noktadan oluşan bir koleksiyondan
ibarettir. Üyelik fonksiyonları genellikle, üçgensel
üyelik fonksiyonları ve yamuk üyelik fonksiyonları
olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Üyelik fonksiyonlarının seçimi çalışılan problem

Burada n, gözlem sayısıdır xi, gözlemin gerçekleşen
değeridir ve tahmin edilen değerdir. Farklı olarak
Denklem 6’da verildiği gibi de yazılabilir;

Çalışmada kullanılmak üzere üyelik fonksiyonları
eğitim verisi üzerinde denenmiş ve en az hata oranı
veren seçilmiştir. Hata miktarları Tablo 2 ve 3’te
gösterilmiştir.
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Tablo 2
Yolcu ve Yük Veri Seti Üyelik Fonksiyonları ve Hata Miktarları
Üyelik Fonksiyonu
Yolcu Hata Miktarı Üyelik Fonksiyonu
(RMSE)
Triangularmf
Triangularmf
1,9341x𝑒 −5

Yük Hata Miktarı
(RMSE)
1,9829x𝑒 −6
5,7632x𝑒 −7

Trapezoidalmf

6,8715x𝑒 −6

Trapezoidalmf

Generalisedbellmf

7,3406x𝑒

Generalisedbellmf

1,5120x𝑒 −6

Gausianmf

1,4340x𝑒 −5

Gaussianmf

Gaussian2mf

Gaussian2mf

polynomialimiddlemf

1,3412x𝑒 −5
1,4048x𝑒 −6

1,7252x𝑒 −6
5,3297x𝑒 −7

polynomialimiddlemf

4,8549x𝑒 −7

differencedsigmodimf

1,1490x𝑒 −6

differencedsigmodimf

5,0121x𝑒 −7

productsigmoidalmf

1,1490x𝑒 −6

productsigmoidalmf

5,0134x𝑒 −7

−6

Tablo 3
İç Hat Yolcu ve Yük Veri Seti Üyelik Fonksiyonları ve Hata Miktarları
Üyelik Fonksiyonu
Yolcu Hata Miktarı Üyelik Fonksiyonu
(RMSE)
Triangularmf
Triangularmf
2,3208x𝑒 −5

Yük Hata Miktarı
(RMSE)
1,9830x𝑒 −6
5,7636x𝑒 −7

Trapezoidalmf

5,9648x𝑒 −6

Trapezoidalmf

Generalisedbellmf

1,1267x𝑒

Generalisedbellmf

1,5123x𝑒 −6

Gaussianmf

Gaussiansmf

1,7254x𝑒 −6

Gaussian2mf

1,9372x𝑒
1,9528x𝑒 −6

Gaussian2mf

polynomialimiddlemf

2,2446x𝑒 −6

polynomialimiddlemf

53318x𝑒 −6
4,8553x𝑒 −7

differencedsigmodimf

1.7329x𝑒

differencedsigmodimf

5,0152x𝑒 −7

productsigmoidalmf

1,7330 x𝑒

productsigmoidalmf

5,0164x𝑒 −7

−5
−5

−6
−6

Eğitim sürecinde elde edilen hata miktarlarından
yola çıkılarak ANFIS ile tahminleme yöntemi
kullanılırken toplam yolcu tahminlemesi için
productofsigmoidal üyelik fonksiyonu, toplam yük ve
iç hat yolcu tahminlemesi için differencedsigmoidal
üyelik fonksiyonu ve iç hat yük tahminlemesi için
polynomialimiddle
üyelik
fonksiyonunun
kullanılması uygun bulunmuştur. Kullanılan veriler
Min-Max normalizasyonuna tabi tutulmuş veri
tutarlılığı korunmuştur.
3.3 Veri Normalizasyonu
İstatistiksel veri normalizasyonu, özellikle veri
madenciliği gibi bilgisayar bilimlerinin istatistiksel
veri işleme alanlarında kullanılan bir yöntemdir.
Yöntemin amacı, veriler arasında farklılığın çok fazla
olduğu durumlarda verileri tek bir düzen içerisinde
ele almaktır. Diğer bir kullanılışı ise farklı ölçekleme
sisteminde
bulunan
verilerin
birbiri
ile
146

karşılaştırılabilmesidir.
Buradaki
amaç,
matematiksel fonksiyonlar kullanarak, farklı
sistemlerde bulunan verileri, ortak bir sisteme
taşımak ve karşılaştırılabilir hale getirmektir. Bu
anlamda, çalışmada kullanılan Asgari-Azami (MinMax)
normalleştirme
fonksiyonu
aşağıda
açıklanmıştır.
3.4 Asgari – Azami Normalleştirmesi
Bu yöntemde, bir grup verinin içerisindeki en büyük
ve en küçük değerler ele alınır. Diğer bütün veriler,
bu değerlere göre normalleştirilir. Buradaki amaç en
küçük değeri 0 ve en büyük değeri 1 olacak şekilde
normalleştirmek ve diğer bütün verileri 0-1 aralığa
yaymaktır. Bu yöntem kullanılarak Tablo 4 ve Tablo
5’te verilen veriler Türk İstatistik Kurumu (2018)
aracılığıyla elde edilmiş ve normalleştirme işlemine
tabi tutulmuştur.
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Tablo. 4
Çalışmada Kullanılan Yolcu Veri Seti
Kullanılan Veri Başlıkları

Şekil 3’te görüldüğü gibi ANFIS yöntemi ile
tahminleme yapmadan önce veri eğitiminin hata
grafiği verilmiştir.

Türkiye Geneli Toplam Yolcu Sayısı
Türkiye’de ki Yolcu Uçağı Sayısı
Koltuk Kapasitesi
Toplam İniş Kalkış Miktarı
İç Hat İniş Kalkış Miktarı
İç Hat Gelen Yolcu Miktarı
İç Hat Giden Yolcu Miktarı
Ortalama Gelir Seviyesi(TL)
Yıllık Ortalama Bilet Fiyatı(TL)
Atatürk Havalimanındaki toplam Yolcu
Trafiği

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =

𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

ANFIS yöntemiyle yapılan tahminler, gerçek
değerlerle karşılaştırılmış ve belirlenen RMSE ve SSE
yöntemleri kullanılarak hata oranları tespit
edilmiştir. Yapılan tespitler ışığında çalışmada
kullanılan tahmin yöntemleri ve tahmin değerlerinin
güvenilirliği açığa çıkarılmıştır. Tespit edilen hata
oranları Tablo 6 ve Tablo 7’de gösterilmiştir. Elde
edilen hata oranları 10−5 ile 10−7 arasında
değişkenlik göstermiştir. Bu hata oranlarına
bakılarak yapılan çalışma geçerli görülebilir.
(7)

Denklem 7 ile her değerin normalleştirilmiş değeri
hesaplanır. Xnormal hesaplanmış normalize değer, xmax
o küme içerisindeki en büyük değer, xmin o küme
içerisindeki en küçük değer ve X ise normalize edilen
değişkenin değeridir.
Tablo 5
Çalışmada Kullanılan İç Hat Yük Veri Seti
Kullanılan Veri Başlıkları
Kargo Uçağı Sayısı
Gelen Kargo Miktarı (Ton)
Gelen Bagaj Miktarı (Ton)
Gelen Posta Miktarı (Ton)
Giden Kargo Miktarı (Ton)
Giden Bagaj Miktarı (Ton)

Tablo 6
ANFIS ile Tahminlenmiş Toplam Yolcu ve Yük
Tahmini Hata Değerleri
Yolcu
Yük
RMSE

0,0829

0,432890

SSE

0,0963

1,873940

Tablo 7
ANFIS ile Tahminlenmiş İç Hat Yolcu ve Yük
Tahmini Hata Değerleri
Yolcu
Yük
RMSE

0,020833

0,000407

SSE

0,006076

0,000002

Giden Posta Miktarı (Ton)
Toplam Yük Miktarı (Ton)
3.5 Yapay Sinir Ağı Yöntemi (ANN)
Yapay bir nöronun yapısı, biyolojik sinir hücrelerine
benzer. Şekil 4’te göründüğü üzere, yapay nöronlar,
birbirleri arasında bağlantılar kurarak yapay sinir
ağlarını oluştururlar. Biyolojik nöronlarda olduğu
gibi, yapay nöronlar giriş sinyallerini alır ve bu
sinyalleri toplar ve işler ve çıktıları bölümlerine
teslim eder.

Şekil 3. Normalize Yolcu Veri Seti ANFIS Eğitim Hata
Grafiği
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Scaled Conjugate Gradient Algorithm

YSA yönteminde tahminleme için kullanılan veri seti
girdi ve çıktı veri seti olmak üzere ikiye ayrılmış ve
tahminleme yapılmıştır. Veriler eğitim sırasında
program tarafından %70 Eğitim, %15 Test ve %15
Doğrulama olmak üzere otomatik olarak seçilmiş ve
yapay sinir ağı eğitilmiştir. Eğitim sonucu kullanılan
algoritmaların eğitim ve hata oranları her eğitim
algoritması için sırasıyla Şekil 5- 7’de gösterilmiştir.

Şekil 4. Yapay Sinir Ağının Temsili Görünümü
Yapay bir nöron beş bölümden oluşur. Girişler gelen
nöronların verileridir. Girişler diğer hücrelerden
veya rassal olarak gelebilir. Ağırlıklar Yapay sinir
hücresi girişine, çekirdek ağırlığa ulaşmadan önce
bilgi girişi, geldikleri bağlantılar ile çekirdeğe iletilir.
Bu şekilde çıkışlardaki ağırlıklar ayarlanabilir.
Bütünleştirme fonksiyonu bir yapay sinir
hücresinden girdi toplayarak ağırlığı katlayarak net
girdileri hesaplayan bir fonksiyondur. Aktivasyon
fonksiyonu, bir sinir ağındaki nöronun çıktısının
belirli değerler arasında (genelde 0 ve 1 veya -1 ve 1)
olduğu bir ezme fonksiyonu olarak işlev görür.
Çıktılar ise nöron aktivasyon fonksiyonunun değeri
çıkış değeridir. Bu değer dış dünyaya verilecek veya
ağ içinde tekrar kullanılabilecek verilerdir.
Yapay sinir ağına girilen girdi değerlerine toplama
fonksiyonları uygulandıktan sonra, her bir nöron için
çıktı değeri aşağıdaki Denklem 8 ile hesaplanır.
𝑛𝑒𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 + 𝑏

(8)

Burada xi girdi,wij ise j’nci elemandan i’nci elemana
olan bağlantı ağırlığını, b ise yan değerini
göstermektedir. Daha sonra bu denklem sonucu elde
edilen çıktı değerleriyle aşağıda belirtilen aktivasyon
fonksiyonundan geçirilerek çıktı değerleri Denklem
9 ile hesaplanmaktadır.
𝑛

𝑚

𝑦 = 𝑓(𝑛𝑒𝑡) = {∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 + 𝑏}

(9)

𝑖=1 𝑗=1

Burada y çıktı değeri, xi girişte ağa katılmış veri, w ağ
tarafından değere atanmış ağırlık ve b ise bias
değeridir. YSA için kullanılan verilerin tamamı
normalize veri olup Min-Max normalizasyon
sürecine tabi tutulmuştur. Tahminleme için
kullanılan eğitim algoritmaları test edilmiş ve hata
oranı en uygun olanı seçilmiştir. Kullanılan eğitim
algoritmaları şöyle listelenmiştir;
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Levenberg – Marquardt Algorithm
Bayesian Regularization Algorithm

Şekil 5. Levenberg Marquadt Eğitim Verisi
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ilişki elde edilmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak seçilen
eğitim algoritması kullanılmış ve tahmin verileri
ortaya konulmuştur.
Yapay sinir ağı yöntemi ile yapılmış tahminler gerçek
değerleri
ile
karşılaştırılmış
ve
Bayesian
Regularization eğitim algoritması kullanılarak
oluşturulmuş tahminler ile gerçek değerler
arasındaki ilişki irdelenmiştir. Gerçek değerler ile
olan güçlü ilişki çalışmada hata ölçüm metodu olarak
belirlenmiş RMSE ve SSE metotları kullanılarak
sorgulanmış ve ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda
Tablo 8 ve Tablo 9 sırasıyla Toplam Yolcu ve Yük, İç
Hat Yolcu ve Yük veri setlerinin tahmini ve gerçek
değerleri arasındaki hata oranını açıklamaktadır.
Tablo 8
YSA ile Tahminlenmiş Toplam Yolcu ve Yük Tahmini
Hata Değerleri
Yolcu
Yük

Şekil 6. Bayesian Regularization Eğitim Verisi

RMSE

0,068126

0,435220

SSE

0,064977

1,894161

Tablo 9
YSA ile Tahminlenmiş İç Hat Yolcu ve Yük Tahmini
Hata Değerleri
Yolcu
Yük

Şekil 7. Scaled Conjugate Gradient Eğitim Verisi
Eğitim grafiklerinde görüldüğü üzere tahminleme
için kullanılması en uygun olan metot Bayesian
Regularization metodudur. Bu algoritma ile yapılan
eğitim sonucunda veri setleri arasındaki en kuvvetli

RMSE

0,056603

0,195899

SSE

0,044854

0,383765

Tablo 8 ve 9 ‘da verilen hata oranlarına bakılarak
yapılan
öngörünün
göreli
performansını
değerlendirmek mümkündür. Tablo 8 ‘ de YSA ile
tahminlenmiş toplam yolcu ve yük değerlerine
bakıldığında SSE oranları arasında büyük fark
gösterdiği açıktır. Bu fark, yük verisinin tahmininde
SSE hata ölçüm yönteminin uygunluğunun
sorgulanmasını sağlar. Sonuç olarak toplam yük
tahmin veri setindeki gözlem sayısındaki azlığın bu
duruma yol açtığı söylenilebilir. Ayrıca toplam yük
miktarı hesaplanırken sadece iç hatlarda yerli
taşıyıcılar tarafından taşınan yük miktarı değil aynı
zamanda yabancı taşıyıcılar tarafından taşınan
yükler de göz önünde bulundurulduğundan, veri
toplanırken manipüle olma ihtimali bulunur. Toplam
yük verisine dahil olan verilerin birden çok
kaynaktan elde ediliyor olması da bu duruma yol
açabilir. İç hat yolcu ve yük hata oranlarına
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bakıldığında hata oranlarında gürültü sayılabilecek
hata verisine rastlanmamıştır. SSE ölçüm yöntemi iç
hat yolcu ve yük tahmin veri seti için daha tutarlı bir
yaklaşım sunmuştur.
4. Bulgular
ANFIS ve YSA Yöntemleri ile Atatürk Havalimanı’nın
geçmiş verileri kullanılarak 2018 yılı için yapılan
tahmin değerleri Tablo 10’da normalize ve denormalize değerleri belirtilerek açıklanmıştır.
4.1 Planlama

filo boyutlarına ışık tutulmuş ve tüm veriler
incelenip uçak seçimi yapılarak filo planlanmıştır.
Filo planlama modeline dair aşamalar Şekil 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 10
ANFIS ve YSA Yöntemiyle 2019 Yılına Dönük
Yapılan Tahminler
Normalize Tahminlenen
Yöntem
Tahmin
Yolcu ve yük
Değeri
Miktarı
Toplam
ANFIS
1,16
71.145.264
Yolcu
YSA
1,21
74.211.870

Çalışmada, yapılacak olan 3. İstanbul Havalimanı’nın
gelecek dönemdeki toplam ve iç hat yolcuları tahmin
edilmiş ve Atatürk Havalimanının en büyük
kullanıcısı konumunda bulunan Türk Hava
Yolları’nın mevcut filosu ele alınarak en düşük
maliyet ile en çok yolcu sayısına ulaşılabilmek
amaçlanmış ve kapasite değerlendirilmiştir. Filo
planlanırken üç aşamalı olarak çalışılmıştır. Bunun
için öncelikle mevcut filo değerlendirilerek bir filo
kümesi oluşturulmuş, muhtemel yolcu talebine göre

Toplam
Yük

ANFIS

1,241

2.345.210

YSA

1,169

2.218.085

İç Hat
Yolcu

ANFIS

1,125

20.369.456

YSA

1,142

20.658.459

İç Hat Yük

ANFIS

0,915

200.459

YSA

0,812

197.564

Aşama 3

Aşama1

Aşama2

Filo kümesi
oluşturulması

Filo boyutlarının
belirlenmesi

Filoya dahil
edilecek uçakların
seçilmesi

Şekil 8. Üç Aşamalı Havayolu Filo Planlaması Modeli Şeması
Uçakların görmesi gereken muhtemel bakım ve uçuş
saatini azaltacak aktiviteler ise Tablo 11’de
gösterilmiş ve bu şekilde kabul edilerek planlama
modeli oluşturulmuştur. Temelde bir uçağın görmesi
gereken bakımlar, periyodik ve periyodik olmayan
bakımlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çalışmada
periyodik bakımların yapıldığı ve uçakların başka
bakıma ihtiyaç duymadığı varsayılmıştır.
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Ticari uçaklar için bu bakım aralıkları günlük
yürüyüş kontrolleri, hat bakım istasyonunda yapılan
servis kontrolleri ve bakım bazında yapılan büyük
kontroller olarak adlandırılır ve havayolu
endüstrisinde planlı bakım paketlerine verilen
alfabetik atamalar bulunur (Shannon ve Ackert,
2010). En sık kullanılan harf atamalı kontrol listesi
ile Tablo 11’de gösterilmiştir.

Endüstri Mühendisliği 30(2), 141-156, 2019

Journal of Industrial Engineering 30(2), 141-156, 2019

Tablo 11
Uçakların Genel Planlı Bakım Tipleri Ve Süreleri
Bakım Tipi
Bakım Aralığı

Bakım Süresi

Transit Bakım

Her uçuştan önce

≈1 saat

Günlük Bakım

Günde Bir

≈2 saat

Haftalık Bakım

Haftada Bir

≈3 saat

Aylık Bakım

Ayda Bir

≈5 saat

A Bakımı

600 uçuş saatinde bir/ Yaklaşık olarak 2 ayda bir

≈12 saat

2A Bakımı

Her 99 günde bir

≈24 saat

4A Bakımı

190 Günde bir

≈32 saat

C Bakımı

18 Ayda Bir

≈1 Hafta(168 saat)

C2 Bakımı

3 Yılda Bir

≈12 gün(288 saat)

D Bakımı

Her 6 yılda Bir

≈25 gün(600 Saat)

Çalışmada tüm uçakların her gün planlı bir uçuşa
dahil olduğu, planlı kontrollerinin zamanında
yapıldığı ve herhangi ilave bakım faaliyeti
gerektirmediği varsayılmıştır. Böylece mevcut
filonun 3. İstanbul Havalimanı için yeterli kapasiteye
sahip olup olmadığı konusunda fikir edinilmiştir.

4.2 Filo Tipi
Çalışmada öncelikle uçaklar Boeing ve Airbus olarak
ikiye ayrılmış ve tüm uçaklar bireysel olarak
incelenmiştir. İnceleme altına alınmış uçaklar ve
uçaklara ait veriler aşağıda Tablo 12’de
gösterilmiştir. Filo bilgileri ve kapasite kısıtlarına
Türk Hava Yolları web sayfasından ulaşılmıştır (Türk
Hava Yolları Faaliyet Raporu, 2017). Ulaşılan kısıtlar
bir araya getirilerek anlaşılır bir bütün oluşturulmuş
ve Tablo 12 ‘de çalışmamız için gerekli filo bilgileri
ve özellikleri verilmiştir.

Tablo 12
Çalışmada Planlama için Kullanılan Filo Bilgileri
Boeıng

Personel

Kapasite

Adet

Personel
Maliyeti($)

Sabit
Maliyet
($)
558

Değişken
Maliyet
($)
3833

İşletim
Maliyeti ($)

Teorik
Kapasite

724

Yakıt
Maliyeti
($)
2542

B737700

4

124

1

7657

124

B737800

4

158

88

724

2394

558

3775

7451

13904

B737900ER

4

165

15

724

2125

558

3654

7061

2475

B777300ER

11

349

33

1538

10275

1093

13500

26406

11517
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Aırbus

Personel

Kapasite

Adet

Personel
Maliyeti($)

Yakıt
Maliyeti($)

Sabit
Maliyet
($)

Değişken
Maliyet
($)

İşletim
Maliyeti ($)

Teorik
Kapasite

A319100

3

132

7

724

2394

558

3833

7509

924

A320200

4

159

22

724

2341

558

3833

7456

3498

A321200

5

180

68

724

2394

558

3758

7434

12240

A330200

8

268

17

1538

10296

1093

13568

26495

4556

A330300

9

305

37

1538

10275

1093

13475

26381

11285

A340300

9

354

4

1538

10684

1093

13776

27091

1416

ORT.

6,1

219,4

29,2

1049,6

5572

772

7700,5

15094,1

61939

Veriler
doğrultusunda
üç
farklı
senaryo
oluşturulmuş ve matematiksel model kurularak
LINGO paket programı öğrenci versiyonu yardımıyla
modeller çözülmüştür.
4.3 Matematiksel Modeller ve Senaryolar
4.3.1 Senaryo 1 : Minimum Operasyonel Maliyet
Dünyada ticari amaçlı kurulmuş her kuruluşta
olduğu gibi havayolu şirketlerinin de maliyetlerinin
düşürmek istemesi, günden güne kaynakları tükenen
ve sürekli olarak kaynak ihtiyacı artan dünyada
yadsınamaz
bir
gerçektir.
Bu
doğrultuda
oluşturulmuş olan senaryolardan birisi olan 1
numaralı senaryoda, elde edilmiş olan maliyet ve
kapasite kısıtları kullanılarak günlük minimum
operasyonel maliyet ile tahminleme sürecinde elde
edilmiş muhtemel yıllık taşınması gereken yolcu
sayısı günlüğe indirgenmiş ve en az günlük yolcu
sayısı kadar yolcu taşınması varsayımıyla hareket
edilmiştir.
Min Z ∑10
𝑖=1 𝐶𝑖𝑋𝑖

(10)

Subject to ;
Xi ≤ N

(11)

∑10
𝑖=1 𝐾𝑖𝑋𝑖

≥Y

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑍 ≥ 0
152

(12)
(13)

Burada amaç fonksiyonu, kullanılacak olan her
uçağın operasyonel maliyetini en küçüklemektedir.
Kısıtlar 11 ve 12, sırasıyla kullanılabilecek toplam
yolcu uçağı miktarını ve her uçağın kapasitesiyle
taşınabilecek yolcu miktarını sınırlandırmaktadır.
13. Kısıt ise pozitif tamsayı olduğunu anlatan küme
kısıtıdır.
Burada Xi, i tipindeki uçak sayısını ve Ci, i tipindeki
uçağın operasyonel maliyetini göstermektedir. Ki, i
tipindeki yolcu uçağının kapasitesi ve Y ise günlük
taşınabilecek maksimum yolcu sayısıdır.
4.3.2 Senaryo 2 : Belirli Bütçe ve Kapasite
Kısıtları ile En Ekonomik Taşınan Yolcu
Sayısının Maksimizasyonu
2 senaryoda 1 numaralı senaryodan elde edilen
minimum maliyete sadık kalarak, alınmış olan bazı
yönetimsel kararlar gereği kısıtlanmış ek bütçe ve
kapasite değerleri ile taşınabilecek en ekonomik yolu
miktarının eniyilemesi amaçlanmıştır. Denklem
14’de verilen amaç fonksiyonu,tüm yolcu uçaklarının
ekonomi sınıfı koltuk düzenine sahip olduğu
düşünülerek uçak kapasitesinin kullanım miktarı
değiştirildiğinde elde edilecek olan en iyi sonucu
araştırmaktır.
Max ∑10
𝑖=1 𝑘𝑖𝑥𝑖

(14)

Subject to ;
xi≤N

(15)
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∑10
𝑖=1 𝑘𝑖𝑥𝑖 ≤ 𝐾

(16)

≤E

(17)

∑10
𝑖=1 𝑓𝑖𝑥𝑖 ≤ F

(18)

∑10
𝑖=1 𝑠𝑖𝑥𝑖 ≤ S

(19)

∑10
𝑖=1 𝑑𝑖𝑥𝑖 ≤ D

(20)

∑10
𝑖=1 𝑜𝑖𝑥𝑖 ≤ O

(21)

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑍 ≥ 0

(22)

∑10
𝑖=1 𝑒𝑖𝑥𝑖

Burada, xi kullanılabilecek i tipindeki uçakları
gösterir. Denklem 15, i tipinde kullanılacak olan
uçakların tamamının elde bulunan uçaklardan fazla
olamayacağını açıklar. Denklem 16, i tipindeki uçağın
kapasitesinden daha fazla yolcu taşınamayacağını
gösterir. Burada ki parametresi, i tipindeki uçağın
kapasitesidir. Kısıtlarda, ei, i tipindeki uçağın kabin
ekibi maliyetini, fi, i tipindeki uçağın yakıt maliyetini
temsil eder. si, di ve oi sırasıyla i tipindeki uçağın
sabit, değişken ve operasyonel maliyetlerini gösterir.
Böylece Denklem 17, i tipindeki uçağın kullanılmak
için seçilmesi halinde kabin ekibi bütçesinin, bu
maliyet kalemi için ayrılmış toplam bütçeden fazla
olamayacağını açıklar. Denklem 18, i tipindeki uçağın
kullanılmak üzere seçilmesi halinde yakıt bütçesini
kısıtlar. Denklem 19-21, i tipindeki uçağın seçilmesi
halinde sabit, değişken ve operasyonel maliyetlerin
bu maliyet kalemleri için ayrılmış bütçeden fazla
olamayacağını açıklar. Denklem 22, değişkenlerin
pozitif tamsayı olduğunu anlatan küme kısıtıdır. K
toplam kapasiteyi, E kabin ekibi için ayrılmış toplam
bütçeyi, F yakıt gideri için ayrılmış toplam bütçeyi ve
sırasıyla S, D, ve O ise sırasıyla sabit, değişken ve
operasyonel giderler için ayrılmış toplam bütçeyi
ifade eder. Bir önceki senaryodaki modele benzer
olarak genişletilmiş olan ikinci senaryo ise
taşınabilecek yolcu sayısını eniyiler. Özetle, kısıtlar
kullanılabilecek uçak miktarını, her uçağın
alabileceği yolcu miktarını, her uçak için
oluşturulmuş kabin ekibi, yakıt, sabit, değişken ve
işletim maliyetlerinin bütçesini kısıtlar.
4.3.3 Senaryo 3 : Belirli Bütçe ve Kapasite
Kısıtları ile Taşınabilecek Yolcu Sayısı
Maksimizasyonu
1 ve 2 numaralı senaryoların dışında, yönetimsel
kararlar gereği kısıtlanmış kapasite ve maliyet
kısıtları altında taşınabilecek yolcu miktarı
eniyilemesi çalışılmıştır. Bu senaryonun 2 numaralı
senaryodan temel farkı, günlük taşınan yolcu

miktarının ne kadar arttırılabildiği hakkında fikir
vermesidir.
Max ∑10
𝑖=1 𝑘𝑖𝑥𝑖

(23)

Subject to ;
xi≤N

(24)
≥𝐾

(25)

∑10
𝑖=1 𝑒𝑖𝑥𝑖 ≤ E

(26)

∑10
𝑖=1 𝑓𝑖𝑥𝑖 ≤ F

(27)

≤S

(28)

∑10
𝑖=1 𝑑𝑖𝑥𝑖 ≤ D

(29)

≤O

(30)

∑10
𝑖=1 𝑘𝑖𝑥𝑖

∑10
𝑖=1 𝑠𝑖𝑥𝑖
∑10
𝑖=1 𝑜𝑖𝑥𝑖

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑍 ≥ 0

(31)

Bu model, 2 numaralı senaryoda izlenen prosedür ile
aynıdır. Yine minimum maliyete sadık kalarak,
alınmış olan bazı yönetimsel kararlar gereği
kısıtlanmış ek bütçe ve kapasite değerleri ile
Denklem 23’te verilen amaç fonksiyonu ile
taşınabilecek en ekonomik yolu miktarının
eniyilemesi amaçlanmıştır. Denklem 24, i tipinde
kullanılacak olan uçakların tamamının elde bulunan
uçaklardan fazla olamayacağını gösterir. Denklem
25, i tipindeki uçağın kapasitesinden daha fazla yolcu
taşınamayacağını gösterir. Burada ki, i tipindeki
uçağın kapasitesidir. xi, kullanılabilecek i tipindeki
uçakları, ei, i tipindeki uçağın kabin ekibi maliyetini,
fi, i tipindeki uçağın yakıt maliyetini temsil eder. si, di
ve oi ise sırasıyla i tipindeki uçağın sabit, değişken ve
operasyonel maliyetlerini gösterir. Denklem 26, i
tipindeki uçağın kullanılmak için seçilmesi halinde
kabin ekibi bütçesinin, bu maliyet kalemi için
ayrılmış toplam bütçeden fazla olamayacağını
açıklar. Denklem 27, i tipindeki uçağın kullanılmak
üzere seçilmesi halinde yakıt bütçesini kısıtlar.
Denklem 28-30, i tipindeki uçağın seçilmesi halinde
sabit, değişken ve operasyonel maliyetlerin bu
maliyet kalemleri için ayrılmış bütçeden fazla
olamayacağını açıklar. Denklem 31, değişkenlerin
pozitif tamsayı olduğunu anlatan küme kısıtıdır. K
toplam kapasiteyi, E kabin ekibi için ayrılmış toplam
bütçeyi, F yakıt gideri için ayrılmış toplam bütçeyi ve
sırasıyla S, D, ve O ise sırasıyla sabit, değişken ve
operasyonel giderler için ayrılmış toplam bütçeyi
ifade eder. Bir önceki senaryodaki modele benzer
olarak genişletilmiş olan ikinci senaryo ise
taşınabilecek yolcu sayısını eniyiler. Özetle, kısıtlar
sırasıyla kullanılabilecek uçak miktarını, her uçağın
alabileceği yolcu miktarını, her uçak için
oluşturulmuş kabin ekibi, yakıt, sabit, değişken ve
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işletim maliyetlerinin bütçesini kısıtlar. Bu modelin
farklılığı uçakların tamamının gerçek hayattaki
koltuk sınıf düzenleri kullanılarak kapasite
değerlerini oluşturmak ve senaryo 2 ile
karşılaştırılarak farkları gözlemleyebilmektir.
Çözümler sonucu üç farklı model için alınan en iyi
amaç fonksiyon değerleri aşağıda verilmiştir;
Senaryo 1: Mevcut filo ile kurulan modelde, günlük
taşınması gereken yolcuların tamamı ya da fazlası
taşınacak şekilde kurulmuş ve ulaşılabilecek
minimum günlük operasyonel maliyet 3.013.143 $
olarak bulunmuştur.
Senaryo 2: Mevcut filo ile kapasite ve maliyet
kısıtları
eklenerek
en
ekonomik
şekilde
taşınabilecek maksimum yolcu sayısı günlük 52.247
yolcu olarak belirlenmiştir.
Senaryo 3 : Mevcut filo ile kapasite ve maliyet
kısıtları kullanılarak taşınabilecek maksimum yolcu
sayısı günlük 52.281 yolcu olarak belirlenmiştir.
Önerilen matematiksel model senaryoları günlük
taşınabilmesi mümkün olan teorik yolcu miktarını
göstermiş ve mevcut filonun kapasitesine dair fikir
edinmemizi sağlamıştır. Ayrıca olabilecek en
ekonomik operasyonel maliyet adına ön bilgi
edinilmesine imkan sunmuştur. Tahminleme sonucu
kapasite ve tahmin değerleri aşağıda Tablo 13’de
açıklanmıştır.

Tablo 13
Kapasite ve Tahmin değerleri
Yıllık
Teorik
Kapasite
(Yolcu
Sayısı)
19.070.155

Minimum
İç Hat Yolcu
Tahmini
(Yolcu Sayısı)

Senaryo 2

Günlük
Teorik
Kapasite
(Yolcu
Sayısı)
52.247

Senaryo 3

52.281

19.082.565

20.369.456
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Tablo 14
Senaryolar Sonucu Elde Edilmiş Filo Bilgileri
Uçak Tipi
Senaryo 2
Senaryo 3
BOEING B737-700
BOEING B737-800
BOEING B737-900ER
BOEING B777-300ER
AIRBUS A319-100
AIRBUS A320-200
AIRBUS A321-200
AIRBUS A330-200
AIRBUS A330-300
AIRBUS A340-300
TOPLAM
GÜNLÜK YOLCU
KAPASİTESİ

0
88
15
33
6
22
68
0
21
4
257
52.247

0
88
15
33
7
22
68
0
23
2
258
52.281

Atatürk Havalimanında mevcut operasyonların
%75’i, yolcu operasyonlarının ise %70’inin Türk
Hava Yolları tarafından gerçekleştirildiği (TAV
Airports
Management
Presentation,
2012)
düşünüldüğünde iç hat uçuşları için mevcut filonun
günümüz şartlarında ve önümüzdeki 6 yıllık süreç
içerisinde yeterli olduğu öngörüsünde bulunulabilir.
Ancak takip eden yıllarda 3. Havalimanı’nın tam
kapasiteyle hizmet vermeye başlaması halinde filo
büyüklüğü talep ile orantılı değişeceğinden tam
kapasiteye ulaşılması planlanan 2028 (İstanbul Yeni
Havalimanı, Ekonomik Etki Analizi, 2017) yılına
kadar mevcut filoda büyük revizyonlara gerek
olmadan yurt içi operasyonlarını gerçekleşmesinin
mümkün olduğu söylenebilir. Çalışmada muhtemel
yolcu kayıpları ve bilet iptali gibi durumlar göz
önünde bulundurulmamıştır. Havalimanlarının
büyüklüğü ve kapasitesi hakkında kolay fikir
edinebilmek için Tablo 15 verilmiştir.

20.369.456

Tablo 15
Havalimanı Karşılaştırması

Senaryo 2 ve Senaryo 3 aracılığıyla elde edilen
filodaki uçak tipleri ve miktarları Tablo 14’te
gösterilmiştir.
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Pist Sayısı
Pist başına saatlik uçak
miktarı
Toplam saatlik uçak
miktarı
Yolcu Kapasitesi
Apron Sayısı
Taksi yolu

ATATÜRK
HAVALİMANI
3
30

3. İSTANBUL
HAVALİMANI
6
19

90

114

80.000.000
101
6

150.000.000
500
16
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5. Sonuçlar ve Tartışma
Son yıllarda tüm dünyada havayolu şirketi
sayılarının ve yolcu kapasitelerinin artışlarına
paralel olarak filo ve maliyet planlanmasıyla ilgili
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı
yapımı devam etmekte olan 3. İstanbul
Havalimanının Kapasite ve muhtemel yolcu
miktarına ışık tutmak ve havalimanının birincil
kullanıcısı konumunda bulunan Türk Hava
Yolları’nın filo yeterliliğine ve ömrüne dair fikirler
edinebilmektir.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi
konumunda bulunan Türk Hava Yolları’nın
erişilebilir verileri kullanılarak yapılan bu çalışmada,
verilerin tamamı normalizasyon işlemine tabi
tutularak veri tutarlılığı korunmuş ve hali hazırda
kısıtlı miktarda bulunan erişilebilir bilginin
güvenilirliği korunmak istenmiştir. Ticari sır olarak
belirtilebilecek bazı maliyet değerleri aynı tipte filo
kullanan ülkelerin ortak yayınladığı istatistiki
raporlardan elde edilmiş ve bir takım varsayımlar
altında çalışılmıştır. Kullanılan varsayımlar gerçek
değerler
ile
yüksek
oranda
benzerlik
gösterebileceğinden, Türk Hava Yolları’ndan
alınacak gerçek değerler ile karşılaştırıldığında
birbiri ile örtüşeceği düşünülmektedir. İncelenen
senaryolar, en temelde bir havayolu şirketinin
ulaşması gereken temel hedefler gözetilerek
oluşturulmuştur. Senaryolar dahilinde matematiksel
model kurulmuş ve sonuçları incelenmiştir.
Çalışmaya konu edilen senaryolar ise şöyle
özetlenebilir;
1- Mevcut şartlarda ve bilinen kısıtlarla
ekonomik
operasyon
maliyetinin
bulunması.
2- En ekonomik operasyon maliyetine ek
olarak kullanılan yönetimsel kararlar ile
kısıtlanmış bütçe değerleriyle taşınan
minimum
maliyetli
yolcuların
maksimizasyonu.
3- Yönetimsel kararlar gereği kısıtlanmış
maliyetler ile optimum maliyet ile
taşınabilecek
yolcu
sayısının
maksimizasyonu.
Ayrıca karşılaştırmalı olarak kullanılan ANFIS ve YSA
yöntemleri,
ilerleyen
zamanlarda
havayolu
şirketleriyle ortak çalışmalar yürütülerek daha
kapsamlı ve kesin bilgiler elde edilmesine yardımcı
olabilir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın,
ilerideki filo güncellemeleri için, gerçekleştirilecek
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fizibilite çalışmalarına da temel oluşturabileceği
söylenebilir. Yapılan çalışma sonucunda kurulan
model, her ne kadar modele girilen bazı gerçek ve
yaklaşık değerli verilerle bazı varsayımlar altında
çalıştırılmış olsa da mevcut çalışma, literatürde bu ve
buna benzer çalışmalara katkı sunmak ve kullanılan
yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunabilmek adına
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilecek sonuçların havayolu şirketlerinin kapasite
ve
maliyet
planlamalarını
büyük
ölçüde
geliştirmesine
katkıda
bulunabileceği
düşünülmektedir.
Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
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