TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING

YIL/YEAR : 2020

CİLT/VOLUME : 31

SAYI/ ISSUE : 2

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

İMTİYAZ SAHİBİ / PRIVILEGE OWNER
Yunus YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI / UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
4 ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir / tri-annually published, double blind peer reviewed journal
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / PRODUCTION DIRECTOR
Yunus YENER
EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF
Prof. Dr. Emin KAHYA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University
EDİTÖR YARDIMCILARI / ASSOCIATE EDITORS
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇINKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University
Tülay YENER, MMO/Chamber of Mechanical Engineers
ALAN EDİTÖRLERİ / AREA EDITORS
Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli University
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN, Gazi Üniversitesi/Gazi University
Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR, Pamukkale Üniversitesi/Pamukkale University
Prof. Dr. Sinan KAYALIGİL, ODTÜ/METU
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT, Marmara Üniversitesi/Marmara University
Prof. Dr. Müjgan SAĞIR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University

ÖN KONTROL / PRE-CONTROL
Aylin Sıla AĞCA
DİZGİ / PAGE-SETTING
Münevver POLAT
TEKNİK SORUMLU / TECHNICAL ASSISTANT
Mehmet AYDIN
BASKI/PRINTED BY
Ankamat Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti.
30. Cadde 538. Sokak No: 60 İvedik Organize Sanayi- Ankara
Tel: (0312) 394 54 94
BASKI SAYISI/ CIRCULATION
1500
BASKI TARİHİ/ PUBLISHING DATE
30 Ağustos 2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

YAYIN KURULU / PRODUCTION EDITORS
Prof. Dr. Emin KAHYA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇINKAYA Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University, İzmir
Tülay YENER, MMO /Chamber of Mechanical Engineering, Ankara
Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli University, İzmit
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara
Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR, Pamukkale Üniversitesi/Pamukkale University, Denizli
Prof. Dr. Sinan KAYALIGİL, ODTÜ/METU, Ankara
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT, Marmara Üniversitesi/Marmara University, İstanbul
Prof. Dr. Müjgan SAĞIR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
EDİTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Fereydoun AGHAZADEH, Louisiana State University, Louisiana, ABD
Prof. Dr. Selim AKTÜRK, Bilkent Üniversitesi/Bilkent University, Bilkent University, Ankara
Prof. Dr. Kuban ALTINEL, Boğaziçi Üniversitesi/Boğaziçi University, İstanbul
Prof. Dr. Sermet ANAGÜN, İzmir Ekonomi Üniversitesi/İzmir Ekonomi University, İzmir
Doç. Dr. Ceyhun ARAZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi/Manisa Celal Bayar University, Manisa
Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY, İstanbul Üniversitesi/İstanbul University, İstanbul
Prof. Dr. Yaman BARLAS, Boğaziçi Üniversitesi/Boğaziçi University, İstanbul
Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University, İzmir
Prof. Dr. Elliot BENDOLY, Ohio State University, Ohio, ABD
Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Technical University, İstanbul
Prof. Dr. Pascale CARAYON, University of Wisonsin, Wisonsin, ABD
Prof. Dr. Cafer ÇELİK, Atatürk Üniversitesi/Atatürk University, Erzurum
Prof. Dr. Berna DENGİZ, Başkent Üniversitesi/Başkent University, Ankara
Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Karadeniz Technical University, Trabzon
Prof. Dr. Türkay DERELİ, İskenderun Teknik Üniversitesi/İskenderun Technical University, Hatay
Prof. Dr. Bülent DURMUŞOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Technical University, İstanbul
Dr. Burak EKŞİOĞLU, Clemson University, Carolina, ABD
Dr. Sandra D. EKŞİOĞLU, Clemson University, Carolina, ABD
Prof. Dr. Birol ELEVLİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Ondokuz Mayıs University, Samsun
Prof. Dr. Erdal EMEL, Bursa Uludağ Üniversitesi/Bursa Uludağ University, Bursa
Prof. Dr. Ergün ERASLAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Yıldırım Beyazıt University, Ankara
Prof. Dr. Nihal ERGİNEL, Eskişehir Teknik Üniversitesi/Eskişehir Technical University, Eskişehir
Prof. Dr. Nesim ERKİP, Bilkent Üniversitesi/Bilkent University, Ankara
Prof. Dr. Doğan EROL, KTO Karatay Üniversitesi/KTO Karatay University, Konya
Prof. Dr. Rızvan EROL, Çukurova Üniversitesi/Çukurova University, Adana
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

Prof. Dr. Süleyman ERSÖZ, Kırıkkale Üniversitesi/Kırıkkale University, Kırıkkale
Prof. Dr. Cevriye GENCER, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara
Prof. Nataša Vujica HERZOG, University of Maribor, Maribor, Slovenya
Prof. Dr. İmdat KARA, Başkent Üniversitesi/Başkent University, Ankara
Prof. Dr. Ertuğrul KARSAK, Galatasaray Üniversitesi/Galatasaray University, İstanbul
Prof. Dr. Refail KASIMBEYLİ, Eskişehir Teknik Üniversitesi/Eskişehir Technical University, Eskişehir
Prof. Dr. Mohammad T. KHASAWNEH, The State University of New York, New York, ABD
Prof. Dr. Ömer KIRCA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Middle East Technical University, Ankara
Assoc. Prof. Orhan KORHAN, Eastern Mediterranean University, Famagusta, KKTC
Prof. Dr. Cemalettin KUBAT, Sakarya Üniversitesi/Sakarya University, Sakarya
Prof. Dr. Mustafa KURT, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara
Assoc. Prof. Dr. Abey KURUVİLLA, University of Wisconsin, Wisconsin, ABD
Prof. Dr. Mohamed LEBCİR, University of Hertfordshire, Hertfordshire, İngiltere
Dr. Kapil Chalil MADATHIL, Clemson University, Carolina, ABD
Prof. Dr. Isabel L. NUNES, Nova University of Lisbon, Lisbon, Portekiz
Dr. Ender ÖZCAN, University of Nottingham, Nottingham, İngiltere
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi/Süleyman Demirel Üniversity, İsparta
Prof. Dr. A. Fahri ÖZOK, Okan Üniversitesi/ Okan Üniversity, İstanbul
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma PAKDİL, Eastern Connecticut State University, Connecticut, ABD
Prof. Dr. Ahmet PEKER, Konya Teknik Üniversitesi/Konya Technical University, Konya
Prof. Dr. Özden ÜSTÜN, Dumlupınar Üniversitesi/Kütahya Dumlupınar University, Kütahya
Rozann W. SAATY, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh, ABD
Prof. Dr. Yasemin SERİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Middle East Technical University, Ankara
Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
Prof. Dr. Murat Caner TESTİK, Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University, Ankara
Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut TÜRKAN, Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir University, Ankara
Prof. Dr. Serap ULUSAM SEÇKİNER, Gaziantep Üniversitesi/Gaziantep University, Ankara
Prof. Dr. Amaury Paulo De SOUZA, Universidade Federal de Vicosa, Brezilya
Prof. Dr. Bela VİZVARİ, Eastern Mediterranean University, Famagusta, KKTC
Prof. Dr. Mithat ZEYDAN, Erciyes Üniversitesi/Erciyes University, Kayseri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN: 1300-3410) 1989
yılında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından
yayımlanmaya başlanmış, uluslararası ve hakemli bir
dergidir.
Dergi; Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim
sistemleri, İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü
vb), Yöneylem Araştırması, Bilgi teknolojileri gibi
Endüstri Mühendisliğinin muhtelif alanlarındaki
makaleleri kabul etmektedir.
Dergi, EBSCO ve International Abstract in Operational
Research
uluslararsı
indeksler
tarafından
taranmaktadır.
Dergi 2019 yılından itibaren e-Dergi (e-ISSN : 26677539)
olarak
DergiPark
sisteminde
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi)
makale kabule başlanmıştır.
Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul
edilir.

Journal of Industrial Engineering (ISSN: 1300-3410) is
an international, peer reviewed journal and started
publishing in 1989 by UCTEA Chamber of Mechanical
Engineers.
The journal covers all aspects of Industrial Engineering
including Production Planning and Production Systems,
Quality Control, Human Machine Systems (Ergonomics
and Work Study), Operations Research, Stochastic
Models, Simulation, Inventory Control, Reliability and
Information Technologies.
The Journal is indexed and/or abstracted in EBSCO and
International Abstracts in Operational Research.
Since 2019, as an electronic journal (e-ISSN: 26677539)
hosted
by
DergiPark
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi),
online submissions are accepted.
Manuscripts written in Turkish or English language are
accepted.

Mevcut Yayım Planı
Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık)
yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın
Kurulu’nun kararıyla, YA/EM Kongre ve EIM
Kurultaylarında sunulan bildiriler için “Özel Sayı”
yayımlanabilmektedir.

Current Publication Schedule
The Journal is published as 3 issues (April, August and
December) per year. In addition to the regular issues,
proceedings of the conferences which are organized by
UCTEA Chamber of Mechanical Engineers and also
Society of Operations Research are published as special
issues depending upon the decision of the Editorial
Board.

Değerlendirme Süreci
Makale, tüm dosyaları ile birlikte, Dergipark’daki
sistemindeki
web
sayfasında
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi)
“Makale Gönder” ile yüklenir.

Manuscript Evaluation Process
The journal uses an online submission system through
DergiPark®. The manuscript, along with all the files, is
uploaded to DergiPark® online submission system
which is available at the link
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi

Açık Erişim Politikası
Dergi, bilimsel araştırmaları tüm insanlara ücretsiz
sunarak bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Dergide
yayımlanmış tüm makaleler açık erişim elde
edilebilmektedir.
Tüm makaleler MMO’nun dergi sayfasında
https://www.mmo.org.tr/endustri
ve 2013 sonrası ise DergiPark®
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi

mevcuttur.

Open Access Policy
The Journal is an open access journal which means that
all content is freely available without charge to the user
or his/her institution. Users are allowed to read,
download, copy, distribute, print, search, or link to the
full texts of the articles in this journal without asking
prior permission from the publisher or the author
All articles published are available on the journal web
page
https://www.mmo.org.tr/endustri
and also DergiPark® system, since 2013
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi

Ücretlendirme Politikası
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul
edilmiş tüm makaleler; makale gönderim ve/veya
değerlendirme ücreti alınmaksızın yayımlanmaktadır.

Publication Fees
There is no submission, evaluation or publication fee for
this journal. All accepted articles are freely available
online upon publication.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

Dergi,
halen,
taranmaktadır.

aşağıdaki

indekslerce

The journal is currently indexed in

TR Dizin

EBSCO Host

Index Copernicus

SOBIAD

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)

Root Indexing

ResearchBib

BASE

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING
ISSN:300-3410 e-ISSN:2667-7539

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS
Araştırma Makaleleri / Research Articles
Sayfa
Çok Amaçlı Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Bir NSGA-II
Algoritması
An NSGA-II Algorithm For Multi-Objective Permutation Flow Shop Scheduling Problem
Tuğba SARAÇ, Nilay BİLGİÇER

105 – 121

Eğitim Sektöründe Faktör Analizi Tabanlı Hizmet Kalitesi Ölçümü Ve Kalite
Fonksiyon Yayılımı Uygulaması
AND Quality Function Deployment Applicatıon In Education Sector
Meryem ULUSKAN, İnci Hüma ÇENDİK

122 - 147

Bir Metal Sanayi İşletmesinde Fiziksel Zorlanmaların Kas İskelet Sistemi
Rahatsızlıklarına Etkisi
The Effect Of Physical Strains On Musculoskeletal Disorders In A Metal Sector Company
Emin KAHYA

148 - 158

KEMIRA-M Yöntemi İle Kişisel Kullanıcılar İçin Dron Seçimi: Bir Uygulama
Drone Selection For Personal Users With The KEMIRA-M Method: An Application
Nuray ARSLAN, Elif KILIÇ DELİCE

159 - 179

T-Shaped Engineer: Horizontal Component Comprising Of Soft Skills
T-Tipi Mühendis: Hassas Becerilerden Oluşan Yatay Bileşen
Melda KOKOÇ, Süleyman ERSÖZ

180 – 197

Elektrik Enerjisi Tüketim Verileri İçin Uygun Tahmin Yöntemi Seçimi
Selection Of The Appropriate Forecasting Method For Electric Energy Consumption Data
Ezel ÖZKAN, Ezgi GÜLER, Zerrin ALADAĞ

198 - 214

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Endüstri 4.0’ Daki Zorlukların
Değerlendirilmesi
Evaluation Of Challenges In Industry 4.0 For Sustainable Supply Chain Management
Nesrin KARAKOÇ, Tamer EREN, Evrencan ÖZCAN

215 - 233

Combined Application Proposal Of Value Stream Mapping (Vsm) And Methods Time
Measurement Universal Analysis System (MTM-UAS) Methods In Textile Industry
Tekstil Sektöründe Değer Akış Haritalama Ve MTM-UAS Metotlarının Uygulamalı
Kombinasyonu
Özlem DEMİRCİ, Tülin GÜNDÜZ

234 - 250

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06)
e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri

Endüstri Mühendisliği 31(2), 105-121, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(2), 105-121, 2020

ÇOK AMAÇLI PERMÜTASYON AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN
BİR NSGA-II ALGORİTMASI
Tuğba SARAÇ1*, Nilay BİLGİÇER2
1Eskişehir
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Anahtar Kelimeler
Çok amaçlı akış tipi
çizelgeleme problemi,
Sıra bağımlı hazırlık
süreleri,
Genetik algoritma,
NSGA-II algoritması.

Öz
Bu çalışmada, sıra bağımlı hazırlık sürelerinin olduğu çok amaçlı permütasyon akış
tipi çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problemin amaçları, son işin tamamlanma
zamanının, toplam gecikmenin ve toplam erken tamamlanma süresinin
enküçüklenmesidir. Ele alınan problemin çözümüne yönelik olarak bir genetik
algoritma ve problemin çok amaçlı doğası dikkate alınarak bir NSGA-II algoritması
önerilmiştir. Ayrıca, literatürde tek makine çizelgeleme problemleri için önerilmiş olan
öncelik kurallarından bazıları uyarlanarak, ilk neslin başarısını arttırmakta
kullanılmıştır. Önerilen algoritmaların başarısı, rassal türetilen test problemleri
kullanılarak gösterilmiştir.

AN NSGA-II ALGORİTHM FOR MULTI-OBJECTIVE PERMUTATION FLOW SHOP
SCHEDULING PROBLEM
Keywords
Multi objective flow shop
scheduling problem,
Sequence dependent setup
times,
Genetic algorithm,
NSGA-II algorithm.

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

Abstract
In this study, multi objective permutation flow shop scheduling problems with
sequence dependent setup times is considered. Objectives of the problem are to
minimize the makespan, total tardiness and total earliness. To solve the considered
problem, a genetic algorithm and by taking into multi-objective nature of the
problem, a NSGA-II algorithm are proposed. Adapting some of dispatching rules, used
in literature for single machine scheduling problems, for flow shop scheduling
problems, success of the first generation of NSGA-II is increased. Performance of the
proposed algorithms is showed by using randomly-generated test problems.
: 21.09.2019
: 07.05.2020

1. Giriş
Her bir işin aynı rotayı izleyerek sırayla makinelerde
işlem gördüğü üretim şekline akış tipi üretim denir.
Akış tipi üretim, çizelgeleme literatüründe yer alan
en önemli problemlerden birisidir. Sanayileşen
dünyada rekabetin artmasıyla, ucuz ve kaliteli
üretim yapmak, tam zamanlı ve sağlıklı bir şekilde
ürünleri sevk ve idare etmek vazgeçilmez bir
gereklilik halini almıştır. Pek çok firma bu rekabet
gücünü elde edebilmek amacıyla değişkenlikleri
azaltma, işleri standartlaştırma ve hızlı üretim
*Sorumlu

Research Article
Submission Date
Accepted Date

: 21.09.2019
: 07.05.2020

yapma yolunu seçmiştir. Bu gereksinim, akış tipi
üretimin akademik dünyada da öneminin artmasına
yol açmıştır. Gerçek hayat problemlerinin hemen
hepsinin çok amaçlı yapıya sahip olması
araştırmacıları çok amaçlı akış tipi çizelgeleme
problemlerine yöneltmiştir.
Çok amaçlı akış tipi çizelgeleme problemleri
literatürde geniş bir yere sahiptir. Robert ve
Rajkumar (2019), son işin tamamlanma zamanının
ve toplam akış süresinin enküçüklendiği iki amaçlı
akış tipi çizelgeleme problemi için melez bir çözüm
yaklaşımı önermişlerdir. Yuan, Xu ve Yin (2019),

yazar; e-posta : tsarac@ogu.edu.tr
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çalışmalarında bulanık üretim sürelerinin olduğu
permütasyon akış tipi çizelgeleme problemi için
bulanık son işin tamamlanma zamanı ve bulanık
toplam akış süresi amaçlarını enküçükleyen yerel
arama tabanlı bir çözüm yaklaşımı önermişlerdir.
Jiang ve Wang (2019), sıra bağımlı hazırlık süreli ve
enerji etkin permütasyon akış tipi çizelgeleme
problemini ele almışlardır. Problemin amaçları son
işin tamamlanma zamanını ve enerji tüketimini
enküçüklemektir. Problemin çözümü için çok amaçlı
bir evrimsel algoritma geliştirilmiştir. Seif, Yu ve
Rahmanniyay
(2018),
makinaların
bakım
gereksinimlerinin de dikkate aldığı çok amaçlı
permütasyon akış tipi çizelgeleme problemi için
karma tamsayılı matematiksel model önermişlerdir.
Problemin amaçları toplam bakım maliyetinin ve
toplam gecikmenin enküçüklenmesidir. Deng ve
Wang (2017), çalışmalarında çok amaçlı dağıtık
permütasyon akış tipi çizelgeleme problemi için bir
memetik algoritma önermişlerdir. Ele aldıkları amaç
fonksiyonları son işin tamamlanma zamanının ve
toplam gecikmenin enküçüklenmesidir. Karimi ve
Davudpour
(2014),
akış
tipi
çizelgeleme
probleminde son işin tamamlanma zamanını ve
toplam ağırlıklı gecikme süresini enküçüklemek
amacıyla değişken komşu arama (VNS) yaklaşımını
kullanan bir genetik algoritma önermişlerdir.
Ciavotta, Minella ve Ruiz (2013), sıra bağımlı hazırlık
sürelerinin olduğu akış tipi çizelgeleme problemi için
son işin tamamlanma zamanını, toplam akış süresini
ve toplam ağırlıklı gecikmeyi enküçüklemek
amacıyla RIPG (Restarted Iterated Pareto Greedy)
methodunu kullanmışlardır. Schaller ve Valente
(2013), beklemelere izin verilmeyen ve kümesel
hazırlık sürelerinin olduğu permütasyon akış tipi
çizelgeleme probleminde toplam erken tamamlanma
ve toplam gecikme sürelerinin enküçüklenmesi
amacıyla sezgisel bir algoritma geliştirmişlerdir.
Lacoste, Ibanez ve Stützle (2011), son işin
tamamlanma zamanı, toplam tamamlanma süresi,
toplam ağırlıklı gecikme ve toplam gecikme
kriterlerini ikili amaçlar halinde ele almışlar ve
problemlerin çözümüne yönelik olarak melez bir
çözüm yaklaşımı geliştirmişlerdir. Mokotoff (2011),
klasik akış tipi çizelgeleme probleminde son işin
tamamlanma zamanını ve toplam tamamlanma
zamanını enküçüklemek için tavlama benzetimi
yöntemini kullanmıştır. Yagmahan ve Yenisey
(2010), son işin tamamlanma zamanını ve toplam
akış süresini enküçüklemek amacıyla karınca
kolonisi algoritmasını ve yerel arama yaklaşımını
birleştirerek çok amaçlı karınca koloni sistem
algoritmasını önermişlerdir. Naderi, TavakkoliMoghaddam ve Khalili (2010), son işin tamamlanma
106

Journal of Industrial Engineering 31(2), 105-121, 2020

zamanını
ve
toplam
ağırlıklı
gecikmeyi
enküçüklemek amacıyla melez bir algoritma
önermişlerdir. Karimi, Zandieh ve Karamooz (2010),
son işin tamamlanma zamanını ve toplam ağırlıklı
gecikmeyi enküçüklemek için sıra bağımlı hazırlık
sürelerini göz önünde bulunduran çok fazlı bir
çözüm
yaklaşımı
geliştirilmiştir.
Hatami,
Ebrahimnejad,
Tavakkoli-Moghaddam,
ve
Maboudian (2010), ortalama akış süresi ve en büyük
gecikmeyi enküçüklemek için tavlama benzetimi ve
yasaklı arama algoritmalarını kullanmışlardır.
Behnamian, Fatemi Ghomi ve Zandieh (2009),
hazırlık sürelerinin sıra bağımlı olduğu ve ara
stokların dikkate alındığı akış tipi çizelgeleme
problemi için tavlama benzetimi ve en yakın komşu
arama yöntemlerini önermişlerdir. Problemin
amaçları, son işin tamamlanma zamanını, toplam
erken tamamlanma ve gecikme sürelerini
enküçüklemektir. Dhingra ve Chandna (2009), sıra
bağımlı hazırlık sürelerini dikkate aldıkları
çalışmalarında son işin tamamlanma zamanını,
toplam gecikme süresini ve toplam erken
tamamlanma süresini enküçükleyecek melez bir
genetik algoritma geliştirmişlerdir. Mokotoff (2009),
son işin tamamlanma zamanını ve toplam akış
süresini enküçükleyecek tavlama benzetini tabanlı
iki yeni algoritma önermiştir. Xu ve Zhou (2009),
stokastik akış tipi çizelgeleme problemini ele
almışlardır.
Problemin
amaçları,
toplam
tamamlanma süresini ve toplam erken üretme
süresini enküçüklemektir. Yazarlar, bir benzetim
modelini
genetik
algoritma
(GA)
ile
birleştirmişlerdir. Pan, Wang ve Qian (2009), kesikli
diferansiyel evrim algoritmasını kullanarak,
makinelerin boş beklemesine izin verilmemesi kısıtı
altında toplam üretim süresini ve en büyük
gecikmeyi enküçüklemeyi amaçlamışlardır. Vahed,
Dangchi, Rafiei ve Salimi (2009), toplam erken
tamamlanma ve toplam gecikme sürelerinin ağırlıklı
ortalamalarının enküçüklenmesi amacını ele
almışlardır. Pareto çözümleri bulabilmek için komşu
değişken arama (VNS) tabanlı yeni bir çok amaçlı
melez algoritma geliştirmişlerdir. Qian, Wang, Huang
ve Wang (2009), ardışık makineler arasındaki sınırlı
stok kısıtı altında son işin tamamlanma zamanını ve
toplam gecikmeleri enküçüklemek amacıyla
permütasyon akış tipi çizelgeleme problemi için
diferansiyel evrim tabanlı melez bir algoritma
önermişlerdir. Qian, Wang, Huang, Wang ve Wang
(2009), makinelerin boş beklememe kısıtı altında
son işin tamamlanma zamanının ve toplam
gecikmelerin ayrıca toplam geciken iş sayısının ve
toplam makine boş kalma süresinin enküçüklenmesi
amaçlarıyla diferansiyel evrim tabanlı bir memetik
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algoritma geliştirmiştir. Ciavotta, Ruiz ve Minella
(2009), hazırlık sürelerinin olduğu ve olmadığı
durumlar için permütasyon akış tipi çizelgeleme
probleminde toplam üretim süresi ve toplam ağırlıklı
gecikme süresi ile toplam üretim süresi ve toplam
akış süresini enküçüklemek amaçlarıyla RIPG
algoritmasını geliştirmişlerdir. Huang ve Yang
(2009), makine boş kalma zamanı, işlerin toplam
bekleme
süresini
ve
toplam
gecikmeyi
enküçüklemek
amacıyla
karınca
kolonisi
algoritmasını önermişlerdir. Kahraman, Engin ve
Yilmaz (2009), ortalama gecikmeyi ve geciken iş
sayısını enküçüklemek amacıyla çok amaçlı bulanık
akış tipi atölye problemi için yapay bağışıklık sistemi
algoritmasını önermişlerdir. Naderi, Zandieh, Balagh
ve Roshanaei (2009), toplam tamamlanma zamanı ve
toplam gecikmeyi enküçüklemek amacıyla tavlama
benzetimi tabanlı bir meta-sezgisel geliştirmiştir.
Sha ve Lin (2009), toplam üretim süresi, ortalama
akış süresi ve toplam makine boş kalma zamanları
olmak üzere üç kriterli akış tipi çizelgeleme problemi
için parçacık sürü optimizasyonu algoritmasını
kullanmışlardır.
Son
yıllarda
çok
amaçlı
permütasyon akış tipi çizelgeleme problemlerini
konu alan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların
önemli bir kısmında hazırlık sürelerinin ihmal
edildiği ve amaç sayısının iki olduğu dikkat
çekmektedir. En çok ele alınan amaçlar ise son işin
tamamlanma zamanı ve toplam gecikmelerin
enküçüklenmesidir. Bu çalışmada, sıra bağımlı
hazırlık sürelerinin olduğu, son işin tamamlanma
zamanını, toplam gecikmeyi ve toplam erken
tamamlanma süresini enküçüklemek amacıyla üç
amaçlı permütasyon akış tipi üretim problemi ele
alınmıştır. Ele alınan problem için üç sıralama kuralı,
bir GA ve bir NSGA-II algoritması önerilmiştir.
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problemi ele alınmıştır. Amaçlar, son işin
tamamlanma zamanının, toplam gecikmenin ve
toplam
erken
tamamlanma
süresinin
enküçüklenmesidir. Hazırlık sürelerinin her makine
için farklı ve sıra bağlımlı olduğu varsayılmıştır. Ele
alınan problem, literatürde Fm | prmu, STsd | Cenb, ∑Ti,
∑Ei
şeklinde
gösterilmektedir.
Problemin
matematiksel modeli aşağıda verilmiştir.
İndis Kümesi:
I = {i,l  i=l = 1,..,r}
J = {j  j = 1,..,n}
K = {k  k = 1,..,m}

iş kümesi,
sıra kümesi,
makine kümesi,

Parametreler:
di
: i. işin teslim zamanı
pik
: i. işin k. makinedeki işlem süresi
hik
: i. işin k. makinedeki hazırlık süresi
(birinci sıradaki iş için geçerlidir)
silk
: i. işten l. işe geçildiğinde k. makinedeki
hazırlık süresi
w1, w2, w3 : sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü
amaçların ağırlıkları
Karar Değişkenleri:
xij : i. iş j. sırada çizelgelenmişse, 1; diğer
durumlarda, 0.
ajk : j. sıradaki işin k. makinede en erken
başlayabileceği zaman
Cjk : j. sıradaki işin k. makinede tamamlanma
zamanı
Cenb : son işin tamamlanma zamanı
Ti : i. işin gecikme süresi
Ei : i. işin teslim zamanından ne kadar önce
tamamlandığı

2. Problem ve Matematiksel Modeli
Bu çalışmada, üç amaçlı, m makine ve r tane işin
mevcut olduğu permütasyon akış tipi çizelgeleme
(M):
𝑛

(1)

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

∀𝑖

𝑗=1
𝑟

(2)

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

∀𝑗

𝑖=1
𝑟

(3)

𝐶11 = ∑(𝑝𝑙1 + ℎ𝑙1 )𝑥𝑙1
𝑙=1
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𝐶1𝑘 ≥ 𝐶1(𝑘−1) + 𝑝𝑙𝑘 + ℎ𝑙1 − 𝑀(1 − 𝑥𝑙1 )
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∀ 𝑙, 𝑘 𝑘 ≠ 1

𝐶𝑗1 ≥ 𝐶(𝑗−1)1 + 𝑝𝑙1 + 𝑠𝑖𝑙1 − 𝑀(2 − 𝑥𝑖(𝑗−1) − 𝑥𝑙𝑗 )

(4)

∀ 𝑖, 𝑗, 𝑙 𝑗 ≠ 1

(5)

𝑎𝑗𝑘 ≥ 𝐶(𝑗−1)𝑘 ∀ 𝑗, 𝑘 𝑘 ≠ 1, 𝑗 ≠ 1

(6)

𝑎𝑗𝑘 ≥ 𝐶𝑗(𝑘−1) ∀ 𝑗, 𝑘 𝑘 ≠ 1, 𝑗 ≠ 1

(7)

𝐶𝑗𝑘 = 𝑎𝑗𝑘 + 𝑝𝑙𝑘 + 𝑠𝑖𝑙𝑘 − 𝑀(2 − 𝑥𝑖(𝑗−1) − 𝑥𝑙𝑗 ) ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 𝑘 ≠ 1, 𝑗 ≠ 1

(8)

𝐸𝑖 ≥ 𝑑𝑖 − 𝐶𝑗𝑚 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗 )

∀ 𝑖, 𝑗

(9)

𝑇𝑖 ≥ 𝐶𝑗𝑚 − 𝑑𝑖 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗 )

∀ 𝑖, 𝑗

(10)

𝑎𝑗𝑘 , 𝐶𝑗𝑘 , 𝐸𝑖 , 𝑇𝑖 ≥ 0

(11)

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}

(12)

k.a.
enk z = (Cenb, ∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑖 , ∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖 )

(1) ve (2) numaralı kısıtlar sırasıyla, her işin bir
sıraya atanmasını ve her sıraya bir işin atanmasını
sağlar. (3) numaralı kısıt, birinci sıraya atanmış işin
birinci makinedeki tamamlanma zamanını ifade
eder. (4) numaralı kısıt, birinci sıraya atanan işin
birinci makine hariç her makinedeki tamamlanma
zamanını, (5) numaralı kısıt ise, her işin birinci
makinedeki tamamlanma zamanını ifade etmektedir.
(6) ve (7) numaralı kısıtlar, j. sıradaki işin k.
makinede en erken başlayabileceği zamanı
göstermektedir. Buna göre j. sıradaki iş, k. makinede
bir önceki işin bitiminden itibaren ya da bir önceki
makinede tamamlanmasından sonra hangisi daha
geç olmuşsa j. sıradaki iş en erken o zaman
başlayabilir. Sekizinci kısıt, j. sıradaki işin k.
makinedeki tamamlanma zamanını ifade eder. (9)
numaralı kısıt, i. işin gecikme süresini, (10) numaralı
kısıt ise, i. işin erken tamalanma süresini ifade
etmektedir. (11) ve (12) numaralı kısıtlar da işaret
kısıtlarıdır. Amaç fonksiyonları, (13) numaralı ifade
de verilmiştir ve son işin tamamlanma zamanının,
toplam gecikmenin ve toplam erken tamamlanma
süresinin enküçüklenmesini ifade etmektedir.
Matematiksel modelin çözüm performansını test
edebilmek amacıyla, 5 iş–2 makine (Örnek-1) ve 15
iş–7 makine (Örnek-2) olmak üzere 2 örnek problem
türetilmiştir.
Örneklerin
çözümünde,
amaç
fonksiyonları klasik ağırlıklandırma yöntemi
kullanılarak ağırlıklandırılmış ve 36 farklı ağırlık seti
(w1, w2, w3) kullanılmıştır.
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(13)

Örnek-1, GAMS/Cplex çözücüsü ile 36 farklı ağırlık
seti ile çözülmüş olmasına rağmen sadece (24, 40, 0)
çözümü elde edilmiştir. Örnek-2 için ise çözüm elde
edilememiştir. Akış tipi üretim çizelgeleme
problemleri NP-zor sınıfa girmektedir. NP-zor
problemlerin karmaşıklığı üstel olarak arttığından
büyük boyutlu problemlerin çözümü için sezgisel
yöntemlerin kullanması gerekmektedir.

3. Ele Alınan Problem İçin Önerilen Çözüm
Yöntemleri
3.1 Literatürdeki algoritmalar
Erişilen
literatür
incelendiğinde,
Fm|prmu,
STsd|Cenb,∑Ti,∑Ei problemini ele almış olan tek bir
çalışmaya ulaşılmıştır. Dhingra ve Chandna (2009),
sıralama kuralı tabanlı dört tane sezgisel
geliştirmiştir. Bunlar: En küçük teslim zamanı (EDD),
en büyük teslim zamanı (LDD), en küçük işlem ve
teslim zamanı (EPDD) ve en büyük işlem ve teslim
zamanı (LPDD) tabanlı dört farklı melez GA
algoritmasıdır. Geliştirdikleri algoritmalarda seçim
için ikili turnuva, çaprazlama için iki noktalı sıra
çaprazlaması ve mutasyon için SWAP operatörünü
kullanmışlardır.
Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan sıralama
kuralları incelenerek ele alınan problemin çözümü
için uyarlanmıştır. Daha sonra bir genetik algoritma
ve NSGA-II algoritması önerilmiştir. Önerilen NSGA-
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II algoritmasının başarısı, geliştirilen sıralama
kurallarının dâhil edilmesiyle, arttırılmıştır.
Öncelik ya da sıralama kuralları; iş merkezlerinde
işlerin tek bir iş merkezine veya makineye hangi sıra
ile ele alınacağına kılavuzluk eden kurallardır. Her
bir öncelik kuralı, farklı performans ölçütlerinde
daha başarılı olmaktadır. SPT (Shortest Processing
Time-en kısa işlem süresi), ortalama akışı ve buna
bağlı olarak sistemdeki iş sayısını ve ortalama
tamamlanma zamanını enküçüklerken; EDD,
ortalama iş gecikmesini ve erken tamamlanma
süresini enküçüklemektedir. CR (Critical Ratio-kritik
oran) kuralı, uzun işlem süreli işlerde daha iyi
sonuçlar vermektedir. ATC (Apparent Tardiness Costgörünen gecikme maliyeti) kuralı ise ağırlıklı toplam
gecikmeyi enküçükleyen öncelik kurallarından
birisidir (Valente, 2003).
Bu çalışmada ele alınan her bir amaç fonksiyonu
gözönünde bulundurularak, SST (Shortest Setup
Time-en kısa hazırlık süresi) kuralı, sıra bağımlı
hazırlık sürelerinin varlığında, toplam hazırlık
süresini enküçüklemek, dolayısıyla da son işin
tamamlanma zamanını (Cenb) enküçüklemek
amacıyla kullanılmıştır. EDD kuralı toplam gecikme
ve toplam erken tamamlanma süresini ve ATCS
(Apparent Tardiness Cost with Setups-hazırlık süreli
görünen gecikme maliyeti) kuralı da toplam
gecikmeyi enküçüklemek amacıyla seçilmiştir.
Ancak her üç sıralama kuralı da tek makine
çizelgeleme
problemleri
için
geliştirilmiş
olduğundan, Fm|prmu,STsd|Cenb,∑Ti,∑Ei probleminin
çözümünde kullanılabilmeleri için problemin
doğasına uygun olup olmadığının incelenmesi ve
gerekiyorsa uyarlanmaları gerekmektedir. Seçilen üç
sıralama kuralının ele alınan problemin çözümünde
nasıl kullanılabileceği aşağıda açıklanmıştır.
SST öncelik kuralına göre, işler en az hazırlık süresi
gerektiren işten başlanır ve bir sonraki iş yine en az
hazırlık süresine sahip olacak şekilde belirlenir.
Ancak, Fm|prmu,STsd|Cenb,∑Ti, ∑Ei probleminde
birden fazla makine vardır ve işlerin her makine için
hazırlık süreleri farklıdır. Bu nedenle önerilen
uyarlanmış SST (SST-u) öncelik kuralında, makine
bazında sıra bağımlı hazırlık süreleri toplanır ve elde
edilen son matris üzerinden küçükten büyüğe
sıralama yapılır. Eğer aynı hazırlık süresine sahip iş
varsa rastgele bir seçim yapılarak küçükten büyüğe
sıralamaya devam edilir. Elde edilen bu sıra işlerin
işlem sırasıdır.
EDD öncelik kuralında işler teslim tarihlerine göre
küçükten büyüğe sıralanır. Bu sıralama kuralının ele
alınan problem için uyarlanmasına ihtiyaç yoktur.
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ATCS öncelik kuralı, MS, WSPT ve SST kurallarının
birleşmesinden oluşmaktadır. Bunun için öncelikle
klasik ATCS kuralını açıklamak gerekir. ATCS
kuralında
(15)-(20)
formülleri
kullanılarak
hesaplanan k1 ve k2 değerleri (14) numaralı formülde
yerine konularak her bir iş için 𝐼𝑖 (𝑡) göstergesi
hesaplanır. İşler bu gösterge kullanılarak sıralanır.
𝑝𝑜𝑟𝑡 :
𝑠𝑜𝑟𝑡 :
t:
𝑑𝑜𝑟𝑡 :
𝐶̂𝑒𝑛𝑏 :
𝑑𝑒𝑛𝑏 :
𝑑𝑒𝑛𝑘 :
𝜏:
𝑛:
R:
k1:
k2:

Ortalama işlem süresi
Ortalama hazırlık süresi
Göstergenin hesaplandığı zaman
Ortalama teslim zamanı
Tahmini son işin tamamlanma zamanı
Enbüyük teslim zamanı
Enküçük teslim zamanı
Teslim zamanı sıkılığı
Hazırlık süresi ağırlığı
Teslim zamanı aralığı
Teslim zamanı faktörü
Hazırlık süresi faktörü

Ii (t) =

𝑤𝑖
pi

𝜏 = 1−

e

(−

enb(di −pi −t,0)
s
) (− il )
k1 port
k2 sort

𝑑𝑜𝑟𝑡
𝐶̂𝑒𝑛𝑏

𝑛=

𝑠𝑜𝑟𝑡
𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑅=

(𝑑𝑒𝑛𝑏 − 𝑑𝑒𝑛𝑘 )
𝐶̂𝑒𝑛𝑏

(14)

e

(15)

(16)
(17)

(18)
𝑘1 = 4,5 + 𝑅 → 𝑅 ≤ 0,5
(19)
𝑘1 = 6 − 2𝑅 → 𝑅 > 0,5
𝑘2 =

𝜏

(20)

2√ 𝑛

Ele alınan problemde birden fazla makine
olduğundan, bu öncelik kuralının kullanılabilmesi
için tüm makinaların parametrelerinden tek bir
değer türetilmesine gereksinim vardır. Bu nedenle
klasik ATCS formülünde (14) yer alan göstergenin
türetilmesinde
yapılan
uyarlamalar
izleyen
şekildedir. Öncelikle (21) ve (22) numaralı formüller
kullanılarak sırasıyla i. işin toplam işlem süresi ve
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toplam hazırlık süresi hesaplanır. Daha sonra (23) ve
(24) numaralı formüller kullanılarak işlerin
ortalama işlem süresi ve ortalama hazırlık süreleri
hesaplanır.

𝑚

(21)

Şekil 1. Çözümün gösterimi

(22)

İlk Popülasyonun Türetilmesi: İlk nesil rassal olarak
türetilmiştir.

𝑝𝑖 = ∑ 𝑝𝑖𝑘 ∀𝑖
𝑘=1
𝑚

𝑠𝑖 = ∑ 𝑠𝑖𝑘 ∀𝑖
𝑘=1

𝑝𝑜𝑟𝑡 =

∑𝑟𝑖=1 ∑𝑚
𝑘=1 𝑝𝑖𝑘
𝑟

(23)

𝑠𝑜𝑟𝑡 =

∑𝑟𝑖=1 ∑𝑚
𝑘=1 𝑠𝑖𝑘
𝑟

(24)

Son olarak klasik ATCS formülünde olduğu gibi (21)(24) numaralı eşitliklerden elde edilen değerler (14)
nolu denklemde yerlerine konulur. Burada wj=1
olarak alınır. Bu öncelik kuralı uyarlanmış ATCS’dir
(ATCS-u).
3.2 Ele Alınan Problem için Bir Genetik
Algoritma
Genetik
algoritmalar,
doğada
gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde
çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık
çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta
kalması ilkesine göre bütünsel eniyi çözümü arar.
Bunu yaparken de birtakım yöntem ve operatörleri
kullanır.
Kodlama: Genetik algoritmaların problemin
çözümündeki başarısını etkileyen en önemli
faktörlerden birisi, problemin çözümünü temsil eden
bireylerin
(kromozomların)
gösterimidir.
Çizelgeleme problemlerinde en yaygın gösterim
biçimlerinden birisi, gen diziliminin sıraları, gen
değerlerinin ise işleri temsil ettiği gösterimdir. Şekil
1’de bu gösterim biçimi için örmek bir kromozom
verilmiştir. Şekil 1’de verilen kromozomun ilk
geninin değeri 6’dır, bu 6 nolu işin birinci sırada
yapılacağını göstermektedir.
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Uyum Değerinin Hesaplanması: Uyum değeri
hesaplanırken,
amaç
fonksiyonları
klasik
ağırlıklandırma
yöntemi
kullanılarak
skalerleştirilmiştir. Ağırlık seti olarak (w1, w2, w3) =
(0.5, 0.25, 0.25) kullanılmıştır.
Seçim Operatörü: Önerilen algoritmada, rulet tekeri,
ikili turnuva ve üçlü turnuva yöntemi olmak üzere üç
seçim operatörü kodlanmıştır. Üçlü turnuva seçim
operatöründe, rastgele üç kromozom seçilmektedir.
Bunların arasından uyum değeri en küçük olan
kromozom, bir sonraki nesle aktarılmaktadır.
Çaprazlama Operatörü: Önerilen algoritmada, tek
noktalı sıra çaprazlaması, iki noktalı sıra
çaprazlaması ve PMX kullanılmıştır. İki noktalı sıra
çaprazlamasına göre, kromozomlarda çaprazlama
yapılacak iki nokta belirlenir ve bu parçalar karşılıklı
olarak yer değiştirilerek iki yeni nesil kromozom
elde edilir. Diğer genler sırasıyla birinci ebeveynden
birinci yeni nesil kromozoma aktarılır. Aynı şekilde
ikinci ebeveynden ikinci yeni nesil kromozoma
aktarma yapılır. Aktarma sırasında eğer aktarılan
gen zaten yeni kromozomda mevcutsa, diğer gene
geçilir, mevcut değilse yeni kromozoma bu gen
aktarılır. Tek noktalı sıra çaprazlamasında ise sadece
tek bir nokta belirlenir ve geri kalan adımlar iki
noktalı sıra çaprazlamasında olduğu gibi uygulanır.
PMX çaprazlama operatöründe ise rassal iki nokta
seçilir ve bu noktalar arasında gen alışverişi olur. Bu
iki nokta arasında karşı gelen her gen işaretleme
yapılarak adreslenir ve yeni nesil kromozomlar bu
işaretleme listesine bakılarak doldurulur.
Mutasyon Operatörü: Bu çalışmada ‘Swap’, ‘Insert’ ve
‘Shift’ mutasyon operatörleri kullanılmıştır. Swap
operatörü uygulandığında rastgele belirlenen bir
kromozomdaki rastgele belirlenmiş iki gen yer
değiştirir. Insert mutasyonda ise rastgele belirlenmiş
bir gen, yine rastgele belirlenmiş bir genin arkasına
eklenmektedir. Shift mutasyonda ise kromozomda
bir nokta belirlenir ve ondan sonraki gen dizilimi
genlerin değerine göre küçükten büyüğe sıralanır.
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3.3 Ele Alınan Problem için Bir NSGA-II
Algoritması
Önerilen GA ile bir probleme farklı etkin çözümler
türetilebilmesi için farklı ağırlık setlerini kullanarak
tekrar tekrar çözülmesi gerekmektedir. NSGA-II
algoritması ise tekrarlı çözümlere ve ağırlık setlerine
gereksinim duymaksızın çok sayıda etkin çözüm
bulabilen, hızlı ve etkin bir algoritmadır. NSGA-II
algoritmasında genetik algoritmalardan farklı olarak
baskınlık ve yığılma uzaklığı sıralaması olmak üzere
iki ara işlem uygulanmaktadır.

Yığılma uzaklığı, o bireyin her amaç için
komşuluklarına
olan
uzaklığının
toplamı
olduğundan her zaman en büyük uzaklığa sahip olan
birey seçilecektir. Şekil 2’de enk (f1,f2) amaçları
altında en büyük alana sahip olan F bireyi seçilirken
C, D ve E bireyleri baskın çözüm olduğu halde küçük
alana sahip olduğu için elenmiş olup bir sonraki
nesle aktarılamamıştır.

Baskınlık: Popülasyondaki her birey her bir amaç için
birbirleriyle kıyaslanır. Her bireyin baskın olduğu
bireylerin sayısı ve o bireye baskın gelen bireylerin
sayısı tutulur. Eğer bir bireyin baskınlık derecesi
sıfırsa yani o bireye başka hiçbir birey baskın
gelmemişse o birey en iyiler sınıfı olan F1 kümesine
dahil edilir. Eğer bir bireyin baskınlık derecesi birse,
sadece bir tane birey o bireye baskın gelmiş
demektir. O halde F2 sınıfına dâhildir.
Yığılma Uzaklığı Sıralaması: Her amaç için bireyler
küçükten büyüğe sıralanırlar. Uç değerlere yani
enküçük ve en büyük değerlere ‘∞’ değeri atanır.
Daha sonra o amaç için ikinci bireyden başlanarak
sondan bir önceki bireye kadar (25) nolu formül
uygulanarak ilgili birey için yığılma uzaklığı değeri
(𝐶𝐷𝑖 ) hesaplanır.
𝑛

𝐶𝐷𝑖 = ∑

g

g
g
fenb − fenk

∀i

(25)
𝐷𝐶𝐷𝑖 =
𝑔

(25) numaralı formülde g, amaç, i, birey indisidir. 𝑓𝑖
ise i. bireyin g. amaç fonksiyonunun değerini ifade
etmektedir.
𝑛

Yığılma uzaklığı bazı iyi çözümleri gözardı
edebileceği için bu çalışmada, dinamik yığılma
uzaklığı kullanılmıştır. Dinamik yığılma uzaklığı
formülü (26)’da verilmiştir.

g

|fi+1 − fi−1 |

𝑔=1

Şekil 2. Bireylerin Yığılma Uzaklığı

1
2
g
g
𝑣𝑎𝑟𝑖 = ∑(|fi+1 − fi−1 | − CDi )
𝑛

(27)

𝑔=1

Önerilen NSGA-II algoritmasında kromozom
gösterimi, ilk neslin üretilmesi, seçim, çaprazlama ve
mutasyon operatörleri geliştirilen genetik algoritma
ile aynıdır. Önerilen NSGA-II’nin ana prosedürü
aşağıda verilmiştir.
Öncelikle, başlangıç popülasyon için ‘N-3’ adet birey
rassal olarak türetilir. Daha sonra SST-u, EDD ve
ATCS-u öncelik kuralları ile elde edilen üç birey de ilk
nesle dâhil edilir. Böylece N büyüklüğünde bir

𝐶𝐷𝑖
1
log (
)
Vari

(26)

(26) nolu formüldeki vari değerleri (27) nolu formül
kullanılarak hesaplanabilir.
başlangıç popülasyon elde edilir. N büyüklüğündeki
ebeveyn
popülasyondan
GA
operatörleri
kullanılarak yine N birey içeren yeni bir nesil
türetilir. Bu iki popülasyon birleştirilerek 2N
büyüklüğünde bir popülasyon elde edilir.
Popülasyondaki bireyler baskınlıklarına göre
sınıflandırılır. Sınıflandırılan popülasyondan yine N
büyüklüğünde yeni bir popülasyon oluşturmak için
en iyi sınıf olan F1 kümesinden başlanarak sırasıyla F
kümeleriyle yeni ebeveyn kümesi doldurulur. Eğer
herhangi bir F kümesi ebeveyn popülasyondan
taşarsa yani F1+F2+…+Fn>N olursa bu durumda Fn
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kümesine dinamik yığılma uzaklığı prosedürü
uygulanır. Buna göre Fn kümesindeki bireylerin
dinamik yığılma uzaklığı değerleri büyükten küçüğe
sıralanır ve sıralanmış Fn kümesinin ebeveyn
popülasyonu dolduracak sayıdaki ilk bireyleri yeni
popülasyona seçilir. Daha sonra yine aynı prosedür
işletilir.
Fakat ikinci döngüde klasik turnuva seçim operatörü
yerine yığılma karşılaştırma operatörü kullanılır. Bu
operatöre göre rastgele seçilen iki bireyden
hangisinin baskınlığı fazla ise başka bir deyişle değer
olarak düşük F kümesine sahip olan seçilir. Örneğin
rastgele seçilmiş biri F1, diğeri F2’de olan iki bireyden
F1’de olan birey seçilir. Eğer bu rastgele seçilen
bireylerin ikisi de aynı baskınlık düzeyine sahipse
yani aynı F kümesinde ise bu sefer yığılma uzaklığı
değerlerine bakılır. Yığılma uzaklığı değeri büyük
olan birey seçilir.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
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4.1 Test Problemlerinin Türetilmesi
Test problemleri, küçük, orta ve büyük olmak üzere
üç farklı boyutta türetilmiştir. Küçük problemler 25,
orta problemler 75 ve büyük problemler 200 işten
oluşmaktadır. Makine sayıları her örnek problem
için 10, 30 ve 50 olarak belirlenmiştir. Böylece 25_10,
25_30, 25_50, 75_10, 75_30, 75_50, 200_10, 200_30,
200_50 olmak üzere 9 farklı problem tipi
tariflenmiştir. Her bir problem tipi için 5 adet örnek
türetilmiştir. Test problemleri, ‘problem tipi_örnek
numarası’ biçiminde isimlendirilmiştir. Örneğin; 200
işin ve 30 makinanın olduğu 200_30 problem tipinin
4. örneği 200_30_4 olarak adlandırılmıştır. Test
problemlerinin işlem süreleri (pik) [100,990]
aralığında hazırlık süreleri (sijk) ise [10,150]
aralığında rassal türetilmiştir. Teslim zamanları (di,)
(28) numaralı formül (Rajendran ve Ziegler, 2003)
kullanılarak türetilmiştir.
𝑚

4. Deneysel Sonuçlar
Türetilen test problemleri ilk olarak önerilen
sıralama kuralları kullanılarak çözülmüştür. Daha
sonra aynı test problemleri, erişilebilen literatürde
Fm|prmu,STsd|Cenb,∑Ti,∑Ei problemini ele almış tek
çalışma olan Dhingra ve Chandna’nın (2009)
geliştirmiş olduğu dört algoritma ile çözülmüştür.
Son olarak önerilen GA ve NSGA-II algoritmaları
Dhingra ve Chandna’nın (2009) algoritmaları ile
kıyaslanmıştır.
Sözü geçen tüm algoritmalar C# programlama
dilinde kodlanmış ve testler 2.68 Ghz, 3,49 GB RAM
ve Intel Core Two Quad CPU özelliklerindeki bir
bilgisayar kullanılarak yapılmıştır.
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𝑑𝑖 = 𝑠̅ + ∑ 𝑝𝑖𝑘 + 𝑢(0,1)(𝑛 − 1)𝑝̅

(28)

1

Burada 𝑠̅, ortalama hazırlık süresi, 𝑝̅, ortalama işlem
süresi, 𝑢(0 − 1) , 0-1 arasında rassal sayı, m, makine
sayısı ve n iş sayısıdır. İşlerin hesaplanan di
değerlerine göre öncelik kuralları kullanılarak elde
edilen çözümlerin amaç fonksiyonu değerleri z =
w1F1+ w2F2+ w3F3 şeklinde bir fayda fonksiyonu
yardımıyla tek bir değere dönüştürülmüştür.
Burada, (w1, w2, w3) = (0.50, 0.25, 0.25) olarak
alınmıştır. Elde edilen çözümler Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1
Öncelik Kurallarının Kıyaslanması
problem__no
25_10_1
25_10_2
25_10_3
25_10_4
25_10_5
25_30_1
25_30_2
25_30_3
25_30_4
25_30_5
25_50_1
25_50_2
25_50_3
25_50_4
25_50_5
75_10_1
75_10_2
75_10_3
75_10_4
75_10_5
75_30_1
75_30_2
75_30_3

ATCS-u
z
46559,75
44365
45516,25
45815
35592,5
68867,5
67789,75
56030,5
72693,5
62218,75
76081,5
69110,25
77262,5
76993,75
78162,25
288882,75
329336
293454,75
291917,25
300280,75
327493,75
395268,25
358617

EDD-u
z
36574,25
24169,5
41620,5
30206
27069,75
60474,75
62565,5
55346
52267,75
47240
83079,75
74361,25
68719,75
83002,75
82584,5
140106
138753
146767,75
171993
149807,5
221745,25
239793,25
225907

SST-u
ATCS-u
EDD-u
SST-u
problem__no
z
z
z
z
55472,75
75_30_4
308113,3 225008 410587,5
55195,5
75_30_5
348470 236808,5 397952,3
46572,25
75_50_1
432895,5 360589,8 446829
48855,5
75_50_2
416172,5 320959,3 462760,3
47981,5
75_50_3
421354 339240,5 490877,3
77518
75_50_4
375337,8 326733,3 486992,3
70873
75_50_5
385398,8 311289,8 443829
72860,5
200_10_1
1987540 506192,3 2016829
73922,75
200_10_2
1923403
756747
2154158
72515,25
200_10_3
1890509 627780,8 2135047
86804,75
200_10_4
1908256 618228,8 1960673
85742,25
200_10_5
1995498 594287,3 1992422
95884,5
200_30_1
2403737 1191211 2199795
90555,5
200_30_2
2419952 1077819 2298204
94053,25
200_30_3
2362490 1281720 2449266
343945
200_30_4
2326285 1440272 2401350
303645,5
200_30_5
2237716 1262837 2394574
336389,5
200_50_1
2473732 1398978 2499811
343670
200_50_2
2519424 1507731 2443086
343074,3
200_50_3
2285061 1410237 2337438
363420,5
200_50_4
2488508 1522102 2574540
368966,5
200_50_5
2284195 1354507 2431841
400595,5

Tablo 1 incelendiğinde, EDD’nin diğer sıralama
kurallarına göre daha başarılı olduğu söylenebilir.
SST-u hiçbir test problemi için başarılı bir çözüm
üretemezken, ATCS-u bazı problemlerde EDD’yi
geçebilmiştir.

4.2 Test Sonuçları
GA ve NSGA-II algoritmalarının parametre
değerlerini belirleyebilmek üzere deney tasarımı
yapılmıştır. Deney planı Tablo 2’de verilmiştir. Her
bir problem tipi için bir örnek problem kullanılarak
dokuz ayrı deney seti çözülmüştür. Elde edilen
çözümler
MINITAB
programında
değerlendirilmiştir.

Tablo 2
Deney Planı

Düzey 1
Nesil Sayısı
Populasyon Büyüklüğü
Mutasyon Oranı
Çaprazlama Oranı
Seçim Operatörü
Çaprazlama Operatörü
Mutasyon Operatörü

Düzey 2

500
1000
50
100
0,001
0,01
0,01
0,1
rulet
ikili turnuva
tek noktalı sıra çaprazlama iki noktalı sıra çaprazlama
swap
insert

Düzey 3

üçlü turnuva
pmx
shift
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Tablo 3’de her problem tipi için seçilmiş olan uygun
parametre değerleri verilmiştir.
Tablo 3
Her Bir Problem Tipi için Uygun Parametre Değerleri

*Pop. Byk. :Populasyon Büyüklüğü, mo: Mutasyon Oranı, co: Çaprazlama Oranı, sop: Seçim opt, cop: Çaprazlama opt, mop: Mutasyon opt

Önerilen algoritmalarının başarısının sınanabilmesi
amacıyla öncelikle Örnek1 (5 iş-2 makine) ve Örnek2
(15 iş ve 7 makine) sonrasında ise türetilen küçük,
orta ve büyük boyutlu test problemleri hem Dhingra
ve Chandna’nın (2009) sezgiselleriyle hem de
önerilen yöntemlerle çözülmüştür. Elde edilen
sonuçlar sırasıyla Tablo 4, 5, 6 ve 7’de verilmiştir.
Dhingra ve Chandna’nın (2009) sezgiselleri için
yazarların önerdikleri parametre değerleri, GA ve
NSGA-II için ise Tablo 3’teki parametre değerleri
kullanılmıştır. Tüm algoritmalar beş tekrarlı
çalıştırılmıştır. Öncelikle her bir algoritma ile edilen
çözümler içinden baskın olanlar seçilmiştir. Daha
sonra elde edilen bu çözümler, algoritma bazında

birbirleriyle kıyaslanmıştır. Birbiriyle kıyaslanan bu
çözümler tabloda baskın çözüm sayısı kısmında
belirtilmiştir. Örneğin: Tablo 5’te 25_10_1 nolu
problem için HGA-1 algoritması beş kez
çalıştırılmıştır. Elde edilen beş çözüme kendi içinde
baskınlık testi yapılmıştır.
Test sonucunda üç baskın çözüm elde edilmiştir. Bu
üç çözüm diğer algoritmaların baskın çözümleri ile
kıyaslanmıştır. HGA-1, HGA-2, HGA-3 ve HGA-4 bu
problem için baskın çözüm bulamazken GA, 3 ve
NSGA-II ise 28 baskın çözüm bulmuştur. Ayrıca
tabloların (Tablo 4-Tablo 7) süre bölümünde beş
tekrar için geçen toplam süre saniye cinsinden
verilmiştir.

Tablo 4
Örnek 1 ve Örnek 2 için Test Sonuçları

Yöntem
HGA-1
HGA-2
HGA-3
HGA-4
GA
NSGA-2
Problem Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Süre
Çözüm Süre
Çözüm Süre
Çözüm Süre
Çözüm Süre
Çözüm Süre
no Sayısı Sayısı
Sayısı Sayısı
Sayısı Sayısı
Sayısı Sayısı
Sayısı Sayısı
Sayısı Sayısı
1
1 0,4266 1
1 0,4098 1
1 0,4213 1
1 0,4568 1
1 0,3266 4
4 10,187
5_2
15_7
1
0 0,7956 1
0 0,8905 1
0 0,9877 1
0 0,9956 1
0 1,6224 139 78 27,089
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Tablo 4’ten de görülebileceği gibi, Örnek1 için tüm
diğer algoritmalar ile sadece 1 baskın çözüm
bulunabilirken, NSGA-II algoritması ile 4 adet baskın
çözüme ulaşılmıştır. Örnek2 için ise NSGA-II
algoritması ile bulunan 78 birbirine baskın olmayan
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çözüm diğer algoritmaların çözümlerini bastırmıştır.
Türetilen problemlerden elde edilen sonuçlar
sırasıyla Tablo 5, 6 ve 7’de verilmiştir. Tablo 8’de ise
GA ve NSGA-II’nin kıyaslanması yapılmıştır.

Tablo 5
Küçük Boyutlu Problemlerin Test Sonuçları

Yöntem
HGA-1
HGA-2
HGA-3
HGA-4
GA
Problem Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Süre
Süre
Süre
Süre
Süre
no Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
0 3,824041 4
0 3,777386 4
0 4,257961 3
0 4,207885 3
3 3,96875
25_10_1 3
0 4,172051 5
0 3,911645 4
0 3,542066 2
0 4,39704 2
2 3,90625
25_10_2 4
0 3,696479 2
0 4,168716 1
0 3,927335 2
0 3,899283 5
5 3,9375
25_10_3 4
0 3,82393 4
0 4,416936 4
0 4,166883 3
0 3,55806 5
5 3,953125
25_10_4 3
25_10_5 5
0 3,653423 5
0 3,57925 4
0 3,993437 4
0 4,300269 5
4 3,921875
0 10,49917 3
0 10,03288 5
0 9,633157 4
0 10,47059 4
4 9,5625
25_30_1 5
0 9,622336 2
0 9,785921 3
0 9,823582 3
0 9,911091 3
3 9,5625
25_30_2 4
0 9,735577 5
0 10,18994 5
0 9,771104 1
0 9,943177 4
4 9,546875
25_30_3 5
0 10,41116 4
0 10,03244 1
0 10,00317 5
0 10,43945 3
3 9,5625
25_30_4 4
25_30_5 5
0 9,953031 2
0 10,02611 3
0 10,42599 4
0 9,519853 2
2 9,5625
0 16,19091 4
0 16,20792 4
0 15,63163 3
0 16,44717 4
4 15,5625
25_50_1 5
0 16,12873 3
0 16,39348 4
0 15,51728 2
0 15,84351 3
3 15,54688
25_50_2 2
0 16,3591 4
0 15,63222 3
0 15,84469 5
0 16,21338 2
4 15,57813
25_50_3 2
0 16,23397 3
0 16,07278 4
0 16,03629 3
0 15,50003 2
2 15,57813
25_50_4 3
25_50_5 5
0 16,19706 3
0 16,06237 3
0 15,77385 2
0 16,28073 3
3 15,5625
Tablo 5 incelendiğinde, 25 iş ve 10 makineden oluşan
problemlerde HGA algoritmalarının hiçbirisi baskın
çözüm bulamamıştır. GA ve NSGA-II algoritmaları
baskın çözümler elde etmiştir. HGA-1 algoritması 25
iş ve 10 makine için ortalama 0,766 sn’de çözüm
bulurken, HGA-2 ortalama 0,793sn, HGA-3 ortalama
0,794 sn ve HGA-4 ise ortalama 0,814 sn’ de çözüm
bulmuştur. GA ortalama 0,787 sn ve NSGA-II ise
ortalama 2,112 sn’de çözüm bulmuştur.
25 iş ve 30 makineden oluşan problemlerde HGA
algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır. GA ve
NSGA-II algoritmaları baskın çözümler elde etmiştir.
HGA-1, HGA-2, HGA-3 ve HGA-4 algoritmalarının
ortalama çözüm süreleri sırasıyla, 2,009, 2,003,
1,986 ve 2,011 sn’ dir. GA bu problemlere ortalama

NSGA-2
Çözüm Etkin
Süre
Sayısı Çözüm
29
26
28
24
32
38
31
42
20
21
19
32
35
36
35

28
20
27
24
25
38
31
38
10
17
16
32
35
36
30

10,34375
10,01563
10,98438
10,4375
11,03125
24,21875
23,73438
22,26563
22,29688
22,8125
71,34375
70,78125
67,17188
69,04688
75,45313

1,911 sn ve NSGA-II ise ortalama 4,613 sn’de çözüm
bulmuştur.
25 iş ve 50 makineden oluşan problemlerde HGA
algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır. GA ve
NSGA-II algoritmaları baskın çözümler elde etmiştir.
HGA-1 algoritması 25 iş ve 50 makine problemlerine
ortalama 3,244 sn’de çözüm bulurken, HGA-2
ortalama 3,215 sn, HGA-3 ortalama 3,152 sn ve HGA4 ise ortalama 3,211 sn’ de çözüm bulmuştur. GA
ortalama 3,113 sn ve NSGA-II ise ortalama 14,152
sn’de çözüm bulmuştur.
25 boyutlu test problemlerinin tümü dikkate
alındığında NSGA-II algoritmasının çözüm süresinin
diğer algoritmalardan fazla olmasına karşın türettiği
baskın çözüm sayısı çarpıcı bir şekilde fazladır.
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Tablo 6
Orta Boyutlu Problemlerin Test Sonuçları
Yöntem
HGA-1
HGA-2
HGA-3
HGA-4
GA
NSGA-2
Problem Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Süre
Süre
Süre
Süre
Süre
Süre
no
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
0 12,49371 5
0 11,61545 4
0 11,68614 4
0 11,71274 5
5 11,82813 32
25
23,625
75_10_1 3
0 12,10037 3
0 12,04318 4
0 11,98164 5
0 11,83003 4
4 11,79688 29
26 22,71875
75_10_2 4
0 12,38148 3
0 12,18156 4
0 11,63348 3
0 11,86572 2
2
11,75
36
22 23,98438
75_10_3 4
2
0
11,79432
2
0
11,84119
3
0
12,45673
4
0
11,7322
3
3
11,84375
31
18 23,15625
75_10_4
75_10_5 5
0 12,32998 5
0 11,66835 2
0 12,20952 3
0 11,61993 5
5 11,76563 23
19 23,07813
0 30,20392 3
0 30,09371 5
0 29,89235 5
0 30,48849 3
3 29,14063 26
25 120,8125
75_30_1 4
0 29,78825 4
0 30,13826 2
0 29,88293 4
0 29,91383 3
3
29,1875 36
25 120,8906
75_30_2 2
0 30,33296 2
0 30,11469 2
0 30,38318 3
0 29,94848 3
3
29,1875 33
18 118,7813
75_30_3 4
1
0
30,41268
4
0
29,66089
4
0
30,07746
2
0
30,04014
2
2
29,20313
27
21 119,8906
75_30_4
75_30_5 2
0 30,32535 3
0 29,91872 5
0 29,76565 5
0 30,23968 3
3 29,20313 35
14 118,7656
0
47,0624
3
0 47,03763 5
0 47,29859 4
0 46,78446 3
2 46,71875 36
31 98,71875
75_50_1 4
0 46,93492 5
0 47,31411 5
0 46,74463 4
0 46,84779 3
3 46,64063 41
31 46,46466
75_50_2 4
0 47,49218 5
0 47,14127 4
0 47,20876 5
0 46,71968 3
3 46,67188 15
9 99,65625
75_50_3 4
0 47,08748 3
0 46,88095 4
4 47,06043 4
0 46,82329 4
4 46,65625 23
21 96,03125
75_50_4 3
75_50_5 4
0 46,57606 3
0 46,99811 5
5 47,36339 4
4 46,57555 3
3 46,67188 19
16 96,01563

Tablo 6 incelendiğinde, 75 iş ve 10 makineden oluşan
problemlerde GA ve NSGA-II algoritmaları baskın
çözümler elde edilebilirken, HGA algoritmalarının
hiçbirisi ile baskın çözüm bulunamamıştır. Ortalama
çözüm süreleri HGA algoritmaları için sırasıyla
2,444, 2,374, 2,399 ve 2,350sn’dir. GA ve NSGA-II
için ise 2,359 ve 4,663 sn’dir.
75 iş ve 30 makineden oluşan problemlerde yine
HGA algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır. GA ve
NSGA-II algoritmaları baskın çözümler elde etmiştir.
HGA-1 algoritması için ortalama 6,043 sn’de çözüm
bulurken, HGA-2 ortalama 5,997 sn, HGA-3 ortalama
6,000 sn ve HGA-4 ise ortalama 6,025 sn’ de çözüm
bulmuştur. GA ortalama 5,837 sn ve NSGA-II ise
ortalama 23,966 sn’de çözüm bulmuştur.
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75 iş ve 50 makineden oluşan problemlerde HGA-1
ve HGA-2 algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır.
HGA-3 4 ve 5 nolu problemlerde baskın çözüm elde
ederken HGA-4 5 nolu problemde baskın çözüm
bulabilmiştir. GA ve NSGA-II algoritmaları baskın
çözümler elde etmiştir. HGA-1 algoritması 75 iş ve 50
makine için ortalama 9,406 sn’de çözüm bulurken,
HGA-2 ortalama 9,415 sn, HGA-3 ortalama 9,427 sn
ve HGA-4 ise ortalama 9,350 sn’ de çözüm
bulmuştur. GA ortalama 9,334 sn ve NSGA-II ise
ortalama 17,475 sn’de çözüm bulmuştur. Orta
boyutlu test problemlerinin tümü dikkate
alındığında NSGA-II algoritmasının türettiği baskın
olmayan çözüm sayısı diğer algoritmalara kıyasla
çarpıcı bir şekilde fazladır.
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Tablo 7
Büyük Boyutlu Problemlerin Test Sonuçları

Yöntem
HGA-1
HGA-2
HGA-3
HGA-4
GA
NSGA-2
Problem Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Çözüm Etkin
Süre
Süre
Süre
Süre
Süre
Süre
no Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
Sayısı Çözüm
0 30,35656 4
0 30,48311 4
0 29,83073 5
0 30,37157 1
1 29,85938 28
27 157,1094
200_10_1 2
0 30,34607 5
0 29,74033 3
0 30,38106 4
0 30,34917 2
2 29,96875 24
21 158,7031
200_10_2 3
0 30,00174 5
0 30,3815 3
0 29,72826 5
0 29,5065 2
2 29,89063 24
20 158,0938
200_10_3 3
0 30,37309 2
0 29,78691 4
0 29,95422 3
0 29,96499 4
4 29,89063 27
27 157,7031
200_10_4 4
200_10_5 5
0 30,24875 4
0 30,3548 4
0 30,23612 3
0 30,02071 3
3 29,89063 17
15 156,6094
0 77,02619 3
0 76,79076 4
0 76,69762 4
0 77,46195 3
3 76,29688 30
15 291,2344
200_30_1 4
0 76,90417 3
0 76,79211 4
0 77,49617 2
0 77,10003 1
1 76,28125 22
12 288,875
200_30_2 3
0 77,24166 2
0 76,62877 4
0 76,70994 5
0 76,73223 2
2 76,23438 19
10 293,0313
200_30_3 5
0 76,84741 2
0 77,46558 5
0 76,84866 5
0 77,4834 2
2 76,26563 16
11 295,1406
200_30_4 2
200_30_5 4
0 77,43304 4
0 77,0026 4
0 76,60896 4
0 76,9572 1
1 76,3125 19
12 287,0625
0 247,3081 3
0 247,3071 4
0 246,9781 5
0 246,578 3
3 246,7344 24
14 378,5156
200_50_1 3
0 244,0789 4
0 243,9133 5
0 244,0604 5
0 243,9435 2
2 243,1563 21
5 395,9063
200_50_2 3
0 246,4724 4
0 245,7407 3
0 246,4453 3
0 245,7585 2
2 245,9688 18
13 391,4531
200_50_3 4
0 244,4015 4
0 244,4076 4
0 243,7332 2
0 243,7557 5
5 243,2813 11
5 376,9219
200_50_4 4
200_50_5 3
0 246,7023 4
0 246,6772 4
0 247,4929 4
0 247,3968 3
3 246,1094 18
8 387,0938

Tablo 7 incelendiğinde, 200 iş ve 10 makineden
oluşan problemlerde HGA algoritmaları baskın
çözüm bulamamıştır. GA ve NSGA-II algoritmaları
baskın çözümler elde etmiştir. HGA-1 algoritması
200 iş ve 10 makine için ortalama 6,053 sn’de çözüm
bulurken, HGA-2 ortalama 6,030 sn, HGA-3 ortalama
6,005 sn ve HGA-4 ise ortalama 6,009 sn’ de çözüm
bulmuştur. GA ortalama 5,980 sn ve NSGA-II ise
ortalama 31,529 sn’de çözüm bulmuştur.
200 iş ve 30 makineden oluşan problemlerde HGA
algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır. GA ve
NSGA-II algoritmaları baskın çözümler elde etmiştir.
HGA-1 algoritması 200 iş ve 30 makine için ortalama
15,418 sn’de çözüm bulurken, HGA-2 ortalama
15,387 sn, HGA-3 ortalama 15,374 sn ve HGA-4 ise
ortalama 15,429 sn’ de çözüm bulmuştur. GA
ortalama 15,256 sn ve NSGA-II ise ortalama 58,214
sn’de çözüm bulmuştur.
200 iş ve 50 makineden oluşan problemlerde HGA
algoritmaları baskın çözüm bulamamıştır. GA ve
NSGA-II algoritmaları baskın çözümler elde etmiştir.
HGA-1 algoritması 200 iş ve 50 makine için ortalama
49,159 sn’de çözüm bulurken, HGA-2 ortalama
49,122 sn, HGA-3 ortalama 49,148 sn ve HGA-4 ise
ortalama 49,097 sn’ de çözüm bulmuştur. GA
ortalama 49,010 sn ve NSGA-II ise ortalama 77,196

sn’de çözüm bulmuştur. Büyük boyutlu test
problemlerinin tümü dikkate alındığında NSGA-II
algoritmasının türettiği baskın çözüm sayısı diğer
algoritmalara kıyasla çarpıcı bir şekilde fazladır.
Özellikle literatürdeki daha önce önerilmiş
yöntemlerin hiçbirisinin baskın bir çözüm
üretememiş olması dikkat çekicidir.
Önerilen GA ile bu bölümdeki tüm testlerde
kullanılmış olan (w1, w2, w3) = ( 0.5, 0.25, 0.25 ) ağırlık
değerleri yerine farklı ağırlıklar kullanarak farklı
çözümler elde etmek mümkündür. 25-10-3 nolu
problem on farklı ağırlık seti için GA ile çözülmüş ve
elde edilen sonuçlar NSGA-II ile kıyaslanmıştır.
Seçilen ağırlıklar ve bunlara karşılık bulunan GA
çözümleri ile NSGA-II sonuçları Tablo 8’de
verilmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi
belirlenmiş ağırlıklarla GA çalıştırıldığında elde
edilen çözümlerden beş tanesi baskın çözümdür.
Buna karşılık NSGA-II algoritması 28 çözüm
bulmuştur. Bunlardan 27’si baskın çözümdür. Ağırlık
setinin büyütülmesi ile GA’nın daha çok çözüm
bulabileceği açıktır. Ancak NSGA-II’nin ikinci bir
tekrara gereksinim duymadan ulaşabildiği etkin
çözüm sayısı ve ağırlık setine ihtiyaç duymaması gibi
faktörler göz önünde bulundurulduğunda önerilen
NSGA-II algoritmasının başarısını yadsımak
mümkün olamayacaktır.
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Tablo 8
GA ve NSGA-II’nin Kıyaslanması

GA için belirlenmiş ağırlıklar
1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8

0
0,1
0
0
0,3
0,2
0,1
0
0,2
0,1

0
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0,3
0
0,1

GA

NSGA-2
Cmax
TE
TT
Cmax
TE
TT
22188
10204
66996
19791
28782
99852
21054
12148
68507
19928
26916 101292
22357
10996
68141
20821
10510 112661
21125
11860
68725
20317
17755
92796
21226
10462
69155
19964
22585 100970
20878
9709
66401
20031
21030
90993
22044
6927
67929
21831
425 109887
20991
9639
68673
21523
495
98285
21348
5859
70180
20459
15774 107136
21119
8712
68028
21433
4899
88538
21390
5268
88856
21166
7284
90723
21782
2683
94395
20407
16675 100872
21246
1847
96056
19688
22822 106750
19746
19380 104777
20048
16158 107209
19665
23469 109172
20527
10663
91152
21243
3799
96357
21528
4145
89976
21528
3710
92218
20461
17240
87153
20290
18031
85010
21038
5443
99757
20783
13368
84191
21568
8497
87104

5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, çok amaçlı, sıralamaya bağlı hazırlık
süreli permütasyon akış tipi üretim çizelgeleme
problemi ele alınmıştır. Ele alınan problemin, en
büyük tamamlanma zamanını, toplam gecikmeyi ve
toplam erken tamamlanma süresini enküçüklemek
olmak üzere üç amaç fonksiyonu vardır. Son yıllarda
çok amaçlı akış tipi problemlerini ele alan çalışmalar
incelendiğinde, çalışmaların genellikle özel bir süreç
kısıtını ele almadıkları ya da sadece tek bir süreç
118

özelliğine yoğunlaştıkları (çoğunlukla da sıralamaya
bağlı hazırlık süreleri) görülmektedir. Bu
çalışmaların önemli bir kısmı iki amaçlıdır (son işin
tamamlanma zamanı ve toplam gecikmenin
enküçüklenmesi). Çalışmalarda farklı çözüm
teknikleri kullanılmakla beraber GA en çok
kullanılan yöntem olmuştur. Dhingra ve Chandna’nın
(2009) çalışması, Fm | prmu, STsd | Cenb, ∑Ti, ∑Ei
problemini ele almış erişilebilen tek çalışmadır.
Dhingra ve Chandna (2009), bu problem için dört
farklı GA önermiştir. Erişilebilen literatürde, Fm |
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prmu, STsd | Cenb, ∑Ti, ∑Ei probleminin NSGA-II
algoritması
ile
çözüldüğü
bir
çalışmaya
rastlanmamıştır.
Problemin matematiksel modeli ile sadece 5 iş ve 2
makineli küçük örnek probleme, GAMS paket
programı kullanılarak çözüm üretilebilmiştir. GAMS,
çok büyük boyutlu olmamasına rağmen, 15 iş ve 7
makine problemini çözmekte bile yetersiz kalmıştır.
Problemin NP-zor doğası, daha büyük boyutlu
problemleri çözebilmek için sezgisel yöntemleri
kullanmayı gerektirmektedir.
Bu çalışmada, Fm | prmu, STsd | Cenb, ∑Ti, ∑Ei
probleminin çözümü için SST-u, EDD ve ATCS-u,
sıralama kuralları, bir GA ve bir NSGA-II algoritması
önerilmiştir. Önerilen algoritmaların başarısını
sınamak amacıyla, küçük, orta ve büyük boyutlu test
problemleri kullanılmıştır. Küçük ve büyük boyutlu
problemlerde Dhingra ve Chandna’nın (2009)
sezgisellerinin çözümlerinin tamamı, GA ve NSGA-II
algoritmalarının çözümleri tarafından bastırılmıştır.
Orta boyutlu problemlerde ise Dhingra ve Chandna
’nın sezgisellerinden HGA-1 ve HGA-2 pareto-etkin
çözümler elde edemezken HGA-3 ve HGA-4
algoritmaları sadece problemlerin çok az bir
bölümünde başarılı olabilmiştir. GA ve NSGA-II
algoritmaları problemlerin tamamında, baskın
çözümler elde edebilmiştir. NSGA-II algoritmasının
türettiği baskın çözüm sayısının diğer algoritmalara
kıyasla çarpıcı bir şekilde fazla olması dikkat
çekicidir.
Gerçek hayat problemlerinin yapısı itibariyle,
gelecekte, çok sayıda süreç özelliğini dikkate alan,
çok amaçlı, kullanıcının tercihlerini göz önünde
bulunduran ve hesaplama etkinliği yüksek
algoritmaların geliştirilmesi ve uygulanması çok
amaçlı çizelgeleme problemleri adına dikkate değer
çalışmalar olacaktır. Bu tür çalışmaların artmasıyla,
gerçek hayat problemleriyle baş etme konusunda da
önemli adımlar atılmış olacaktır.

Journal of Industrial Engineering 31(2), 105-121, 2020

Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.

Kaynaklar
Behnamian, J., Fatemi Ghomi, S.M.T & Zandieh, M.
(2009). A multi-phase covering Pareto-optimal
front method to multi-objective scheduling in a
realistic hybrid flowshop using a hybrid
metaheuristic. Expert Systems with Applications,
36(8),
11057-11069.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.02.080
Ciavotta, M., Minella, G. & Ruiz, R. (2013). Multiobjective sequence dependent setup times
permutation flowshop: A new algorithm and a
comprehensive study. European Journal of
Operational
Research,
227(2),
301–313.
doi: http://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.031
Ciavotta, M., Ruiz, R. & Minella, G. (2009). New results
for the multi-objective sequence dependent setup
times flowshop problem. Multidisciplinary
International Conference on Scheduling : Theory
and Applications (MISTA 2009) Proceeding Book,
808-810.
Erişim
adresi:
http://www.mistaconference.org/2009/abstracts/
808-810-019-A.pdf
Deng J. & Wang L. (2017). A competitive memetic
algorithm for multi-objective distributed
permutation flow shop scheduling problem.
Swarm and Evolutionary Computation, (32), 121131.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.swevo.2016.06.002

Araştırmacıların Katkısı

Dhingra, A. & Chandna, P. (2009). Hybrid genetic
algorithm for multicriteria scheduling with
sequence dependent setup time. International
Journal of Engineering, 3(5), 510-520. Erişim
adresi:
https:/www.cscjournals.org/manuscript
/Journals/IJE/Volume3/Issue5/IJE-112.pdf

Bu çalışmada; Tuğba Saraç, matematiksel modelin
kurulması, çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi,
deneysel sonuçların yorumlanması ve makalenin
yazılması, Nilay Bilgiçer, bilimsel yayın taramasının
yapılması, test problemlerinin türetilmesi, çözüm
yaklaşımlarının geliştirilmesi ve kodlanması,
konularında katkı sağlamıştır.

Hatami, S., Ebrahimnejad, S., Tavakkoli-Moghaddam,
R. & Maboudian, Y. (2010). Two meta-heuristics
for three-stage assembly flowshop scheduling
with sequence-dependent setup times. The
International Journal of Advanced Manufacturing
Technology
50(9),
1153–1164.
doi:
http://doi.org/10.1007/s00170-010-2579-5
Huang R.H. & Yang C.L. (2009). Solving a multiobjective overlapping flowshop scheduling. The

119

Endüstri Mühendisliği 31(2), 105-121, 2020

International Journal of Advanced Manufacturing
Technology,
42(9),
955–962.
doi:
http://doi.org/10.1007/s00170-008-1652-9
Jiang E. & Wang L. (2019). An improved multiobjective evolutionary algorithm based on
decomposition for energy-efficient permutation
flow shop scheduling problem with sequencedependent setup time. International Journal of
Production Research, 57(6), 1756-1771. doi:
http://doi.org/10.1080/00207543.2018.1504251
Kahraman, C., Engin, O. & Yilmaz, M.K. (2009). A New
Artificial Immune System Algorithm for
Multiobjective Fuzzy Flow Shop Problems.
International
Journal
of
Computational
Intelligence
Systems,
3,
236-247.
doi:
http://doi.org/10.1080/18756891.2009.9727656
Karimi, N. & Davoudpour, H. (2014). A high
performing metaheuristic for multi-objective
flowshop scheduling problem. Computers &
Operations Research, 52, 149–156.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.cor.2014.01.006
Karimi, N., Zandieh, M. & Karamooz, H.R. (2010). Biobjective group scheduling in melez flexible
flowshop: A multi-phase approach. Expert
Systems with Applications, 37(6), 4024-4032. doi:
http://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.09.005
Lacoste , J., Ibanez, M.L. & Stützle, T. (2011). A hybrid
TP+PLS algorithm for bi-objective flow-shop
scheduling problems. Computers & Operations
Research,
38(8),
1219–1236.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.cor.2010.10.008
Mokotoff, E. (2009). Minimizing the Makespan and
Total Flow Time on the Permutation Flowshop
Scheduling
Problem.
Multidisciplinary
International Conference on Scheduling : Theory
and Applications (MISTA 2009 Proceeding Book,
479-506.
Erişim
adresi:
http://www.mistaconference.org/2009/papers/47
9-506-069-P.pdf
Mokotoff, E. (2011). Algorithms for bicriteria
minimization in the permutation flow shop
scheduling problem. Journal of Industrial and
Management Optimization, 7(1), 253-282. doi:
http://doi.org/10.3934/jimo.2011.7.253
Naderi, B., Tavakkoli-Moghaddam, R. & Khalili, M.
(2010). Electromagnetism-like mechanism and
simulated annealing algorithms for flowshop
scheduling problems minimizing the total
weighted tardiness and makespan. Knowledge120

Journal of Industrial Engineering 31(2), 105-121, 2020

Based
Systems,
23(2),
77–85.
http://doi.org/10.1016/j.knosys.2009.06.002

doi:

Naderi, B., Zandieh, M., Balagh, A.K.G. & Roshanaei, V.
(2009). An improved simulated annealing for
hybrid flowshops with sequence-dependent
setup and transportation times to minimize total
completion time and total tardiness. Expert
Systems Applications, 36(6), 9625–9633. doi:
http://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.09.063
Pan, Q.K., Wang, L. & Qian, B. (2009). A novel
differential evolution algorithm for bi-criteria nowait flow shop scheduling problems. Computers &
Operations Research, 36(8), 2498 – 2511. doi:
http://doi.org/10.1016/j.cor.2008.10.008
Qian, B., Wang, L., Huang, D., Wang, W. & Wang X.
(2009). An effective hybrid DE-based algorithm
for multi-objective flow shop scheduling with
limited buffers. Computers & Operations Research,
36(1),
209
–
233.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.cor.2007.08.007
Qian, B., Wang, L., Huang, D.X. & Wang X., (2009).
Mutli-objective no-wait flow-shop scheduling
with a memetic algorithm based on differential
evolution. Soft Comput, 13, 847–869. doi:
http://doi.org/10.1007/s00500-008-0350-8
Rajendran, C. & Ziegler, H. (2003). Scheduling to
Minimize the Sum of Weighted Flowtime and
Weighted Tardiness of Jobs in A Flowshop with
Sequence-Dependent Setup Times. European
Journal of Operational Research, 149 (3), 513–
522.
doi:
http://doi.org/10.1016/S03772217(02)00485-X
Robert, R.B.J. & Rajkumar, R. (2019). A hybrid
algorithm for multi-objective optimization of
minimizing makespan and total flow time in
permutation flow shop scheduling problems.
Journal of Information Technology and Control, 48
(1),
47-57.
doi:
http://doi.org/10.5755/j01.itc.48.1.20909
Schaller, J. & Valente, J.M.S. (2013). An evaluation of
heuristics
for
scheduling
a
non-delay
permutation flow shop with family setups to
minimize total earliness and tardiness. Journal of
the Operational Research Society, 64(6), 805–816.
doi: http://doi.org/10.1057/jors.2012.94
Seif J., Yu A.J.& Rahmanniyay F. (2018). Modelling
and optimization of a bi-objective flow shop
scheduling
with
diverse
maintenance
requirements. International Journal of Production

Endüstri Mühendisliği 31(2), 105-121, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(2), 105-121, 2020

Research,
56(9),
3204-3225.
doi:
http://doi.org/10.1080/00207543.2017.1403660
Sha, D.Y. & Lin, H.H. (2009). A particle swarm
optimization for multiobjective flowshop
scheduling. The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, 45(7-8), 749–758.
doi: http://doi.org/10.1007/s00170-009-1970-6
Vahed, A.R., Dangchi, M., Rafiei, H. & Salimi, E. (2009).
A novel hybrid multi-objective shuffled frogleaping algorithm for a bi-criteria permutation
flow shop scheduling problem. The International
Journal of Advanced Manufacturing Technology,
41(11),
1227-1239.
doi:
http://doi.org/10.1007/s00170-008-1558-6
Valente, J.S.M. (2003). Using instance statistics to
determine the lookahead parameter value in the
ATC dispatch rule: Making a good heuristic better.
FEP Working Papers, Universidade do Porto,
Faculdade de Economia do Porto. Erişim adresi:
http://wps.fep.up.pt/wps/wp127.pdf
Xu, J. & Zhou, X. (2009). A class of multi-objective
expected value decision-making model with
birandom coefficients and its application to flow
shop scheduling problem. Information Sciences,
179(17),
2997–3017.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.ins.2009.04.009
Yagmahan, B. & Yenisey, M.M. (2010). A multiobjective ant colony system algorithm for flow
shop scheduling problem. Expert Systems with
Applications,
37(2),
1361–1368.
doi:
http://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.06.105
Yuan F., Xu X. & Yin M. (2019). A novel fuzzy model
for multi-objective permutation flow shop
scheduling problem with fuzzy processing time.
Advances in Mechanical Engineering, , 11(4), 1–9.
doi: http://doi.org/10.1177/1687814019843699

121

Endüstri Mühendisliği 31(2), 122-147, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(2), 122-147, 2020

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE FAKTÖR ANALİZİ TABANLI HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ VE
KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI
Meryem ULUSKAN1*,İnci Hüma ÇENDİK 2
1Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi, MMF, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
ORCID No : https://orcid.org/0000-0003-1287-8286
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, MMF, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
ORCID No : https://orcid.org/0000-0002-3172-6109
Anahtar Kelimeler
Kalite fonksiyon yayılımı,
faktör analizi,
eğitim hizmet kalitesi,
servqual,
kalite evi,
hipotez testi

Öz
Hizmet sektörünün önemli bir alt bölümü olan eğitim sektöründe kalite, organizasyonun sürekli
gelişim felsefesini benimsemesini ve müşteri tatminini sağlayacak şekilde etkili bir eğitim
sunmasını kapsamaktadır. Eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve müşterilerin memnuniyetinin
ölçülmesinde de diğer endüstrilerin kullandığı etkili tekniklerin benimsenmesi gerekir. Bu
tekniklerin başında Kalite Fonksiyon Yayılımı gelmektedir. Bu çalışmada eğitim sektöründe
hizmet kalitesi üzerine Servqual yöntemi ve Keşfedici Faktör Analizi ile desteklenen detaylı bir
Kalite Fonksiyon Yayılımı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Keşfedici Faktör Analizi temelli
Servqual ile Kalite Fonksiyon Yayılımı entegrasyonu literatürde ender kullanılan özgün bir
yöntemdir. Bu entegrasyonu gerçekleştirebilmek için 39 ifadenin yer aldığı Servqual temelli bir
anket hazırlanmış ve 145 katılımcıya uygulanmıştır. Standart Servqual çalışmalarından farklı
olarak faktör analizinden yararlanılarak 10 adet kalite boyutu elde edilmiştir. Bu kalite
boyutları temelinde demografik özelliklere göre olan farklıları belirlemek için hipotez testleri
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra gerekli tüm matrisler elde edilerek detaylı bir şekilde Kalite Evi
oluşturulmuştur. Bu çalışma literatürde sık rastlanan yükseköğretim kurumları uygulamaları
yerine temel liselerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, literatürde genellikle elde edilemeyen rakip
kurum için gerçek veriler toplanmış ve sadece uzman görüşü ile oluşturulan kurgusal verilere
dayanmak yerine gerçek verilere dayalı bir rekabetçi karşılaştırma yapılmıştır.
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Abstract
Quality in the education sector, which is an important sub-section of the service sector,
includes the adoption of continuous development philosophy and providing effective
educational services in a way that ensures customer satisfaction. In order to measure the
quality of education services and the satisfaction of its customers, it is necessary to adopt
effective techniques, such as Quality Function Deployment (QFD), utilized by other industries.
In this study, a detailed Quality Function Deployment application supported with Servqual
method and Exploratory Factor Analysis on the service quality of the education sector was
implemented. Integration of Quality Function Deployment with Exploratory Factor Analysis
based Servqual is a novel approach in the literature. In order to achieve this integration, a
Servqual based questionnaire with 39 items was prepared and conducted with 145
participants. Unlike standard Servqual research, 10 quality dimensions were obtained
through Factor Analysis. On the basis of these quality dimensions, hypothesis tests were
carried out to determine the differences between groups that possess different demographic
characteristics. Later, all required matrices were obtained and House of Quality was created
in detail. This study was carried out in basic high schools, rather than higher education
institutions that are common in the literature. In addition, real data for the competitor
institution, which is generally not available in the literature, has been collected. Accordingly,
a competitive comparison based on real data has been made, instead of relying solely on fictive
data generated through expert opinion.
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1. Giriş
Günümüz rekabet ortamında müşterilere sunulan
değerin memnuniyet yaratma derecesini yükseltmek
ve müşterilerle sadakate dayalı uzun süren ilişkiler
kurmak
önemlidir.
Bu
nedenle
müşteri
beklentilerinin sürekli karşılanarak müşteri
tatmininin sağlanması hayati önem kazanmaktadır.
Bir işletmeden hizmet alan müşteriler, almış
oldukları hizmeti her zaman beklentileriyle
karşılaştırmaktadır. Bu nedenle hizmet sunan
işletmelerin birincil amacı, rakiplerinden daha
kaliteli bir hizmet sunarak müşterilerinin
beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmektir.
Özellikle hizmet sektöründeki işletmelerde,
müşterilerin almış oldukları hizmetin kalitesini nasıl
algıladıkları büyük önem taşımaktadır.
Hizmet sektörünün önemli bir alt bölümü olan eğitim
sektöründe kalite, organizasyonun sürekli gelişim
felsefesini benimsemesini ve müşteri tatminini
sağlayacak şekilde etkili bir eğitim sunmasını
kapsamaktadır. Eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve
müşterilerin memnuniyetinin ölçülmesinde ve bu
isteklerin karşılanması sürecinde Kalite Fonksiyon
Yayılımı (KFY) gibi yöntemlerin kullanılması gerekir.
KFY genel ifadeyle müşterilerin düşünce, istek ve
beklentilerinden yola çıkarak tamamen müşterinin
sesine odaklanan bir kalite tekniğidir. KFY'yi
uygulayan
firmalar
ürün
ve
hizmetlerini
şekillendirirken müşteri istekleri ve gerekliliklerini
göz önünde bulundurduğu için müşteri tatmini
gerçekleşmekte ve firma açısından rekabetçi avantaj
elde edilmektedir.
Bu çalışmada eğitim sektörü hizmet kalitesi üzerine
Servqual yöntemi ve keşfedici faktör analizi ile
desteklenen detaylı bir Kalite evi uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Keşfedici faktör analizi temelli
Servqual ile Kalite evi entegrasyonu literatürde
ender kullanılan özgün bir yöntemdir. Bu çalışmamız
literatürde sık rastlanan yükseköğretim kurumları
uygulamaları
yerine
temel
liselerde
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, literatürde genellikle
elde edilemeyen rakip firma verileri için gerçek
veriler toplanmış ve sadece uzman görüşüne dayalı
olan kurgusal veriler yerine gerçek verilere dayalı
bir karşılaştırma yapılmıştır.
Çalışmada öncelikle konu hakkında bilimsel yazın
taraması verilerek boşluklar belirlenmiştir. Daha
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sonra kullanılan yöntem hakkında bilgi verilmiş,
sırasıyla detaylı olarak faktör analizi, hipotez testleri
ve Kalite evi uygulaması gerçekleştirilmiştir. En son
olarak sonuç bölümüyle çalışma sonlandırılmıştır.
Bu çalışma için etik kurul onayı Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma
ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 14/06/2019 tarihli
ve 53893652-299-E69143 sayılı kararı ile
verilmiştir. Ek 1'de ilgili onay yazısı verilmiştir.
2. Bilimsel Yazın Taraması
2.1 Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü
Eğitim sektörü bir hizmet sektörüdür. Hizmetler,
soyut olma özelliğine sahip ve alındığında herhangi
bir soyut mala sahip olmakla sonuçlanmayan, satış
için sunulan faaliyetler ve faydalardan meydana
gelen ürün çeşidi (Kotler, 2001), ya da zaman, yer,
biçim ve psikoloji bakımından yarar sağlayan
ekonomik
faaliyetler
olarak
tanımlanabilir
(Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985). Collier
hizmeti, 'üretildiği yerde tüketilen bir iş veya eylem,
bir performans, sosyal olay veya çaba' olarak
tanımlamaktadır (Uyguç, 1998).
Hizmetlerin soyut olma özelliği dolayısıyla hizmet
kalitesinin değerlendirilmesi oldukça güçtür. Eğitim
sektöründe kalite; ilgili eğitim ve öğretim sürecine
katkı sağlayan herkesin bir bütün şeklinde sürekli
gelişme felsefesini benimsemesine dayalı olarak
kaliteli ve etkili bir eğitim sunmayı kapsamaktadır.
Eğitim hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesinde diğer
endüstrilerin kullandığı tekniklerin benimsenmesi
gerekir. Son yıllarda bu ihtiyacın fark edilmesi ile
eğitim sektöründe kalite alanında birçok çalışmanın
yapıldığı görülmüştür (örn. Jain, Sinha ve Sahney,
2011; Khodayari ve Khodayari, 2011; Sallis, 2014;
Yousapronpaiboon, 2014). Bu çalışmalar hem analiz
tekniği hem de çalışılan eğitim kurumları açısından
farklılıklar göstermektedir. Analiz tekniği açısından
bakıldığında AHP (örn. Tsinidou, Gerogiannis ve
Fitsilis, 2010) ve Servqual çalışmalarının yoğunlukta
olduğu
görülmektedir
(örn.
Abari,
Yarmohammadian
ve
Esteki,
2011;
Yousapronpaiboon, 2014). İzleyen bölümlerde bu
çalışma kapsamında uygulanmış olan Servqual,
Kalite evi ve faktör analizi yöntemleri ve hizmet
sektörü literatüründe yer alan ilgili çalışmalara yer
verilmiştir.
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2.2 Servqual Modeli
Hizmet kalitesi ölçümünde kullanılan boşluk modeli,
hizmet kalitesini müşterilerin hizmet beklentileri ile
aldıkları hizmet performansı algıları arasındaki fark
olarak tanımlayan Parasuraman ve diğ. (1985)
tarafından geliştirilmiştir. Boşluk teorisini kullanan
Servqual tekniği, beklenen ve algılanan kalitenin
müşteriler tarafından değerlendirilmesine dayanan
bir anket analizidir. Yapılan değerlendirme
sonucunda, alınan bir hizmetin, kullanıcısına göre
performans düzeyi (örneğin iyi-kötü olarak algılanan
kalite) ile bu hizmetten beklentiler (örneğin önemliönemsiz olarak istenen kalite) arasındaki fark
hizmet kalitesini belirlemektedir. Diğer bir deyişle,
Servqual
analizinde
hizmet
kalitesinin
değerlendirilmesi, müşterilerin beklenti-algı ifade
çiftlerine verdikleri puanlar arasındaki farkın
hesaplanmasına dayanmaktadır (Parasuraman,
Zeithaml ve Berry, 1988; Saat, 1999). Servqual
analizi ile işletmenin hizmet alanındaki zayıf ve güçlü
yanları ortaya çıkarılabilmektedir.
Parasuraman ve diğ. (1988) tarafından hizmet
kalitesini ölçmek için geliştirilmiş ilk Servqual
modelinde hizmet kalitesinin on adet boyutu
bulunmaktaydı. Bu boyutlar somut (fiziksel)
özellikler, güvenilirlik, heveslilik, yetenek, nezaket,
itibar, emniyet, iletişim, ulaşılabilirlik ve müşteriyi
anlama idi. Bu on hizmet kalitesi ölçütünden
bazılarının kendi aralarında ilişkili olduğu görülmüş
ve bunların tamamını kapsayacak daha geniş bir
ölçüte gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle boyut
sayısı, altında 22 soru bulunan beş boyuta
indirgenmiştir. Bu boyutlar: güvenilirlik, isteklilik
(heveslilik), güven, empati ve fiziksel özelliklerdir
(Parasuraman ve diğ., 1985).
Güvenilirlik: Sunulan hizmetin söz verildiği şekilde,
hatasız, güvenilir ve zamanında sunulma derecesidir.
İsteklilik (Heveslilik): Firmanın hizmeti bilinçli ve
inandırıcı bir şekilde sunmasıdır. Çalışanların
görevlerini zamanında gerçekleştirmeye istekli ve
hazır olmasını kapsar.
Güven: Çalışanların, bilgi ve tecrübe sahibi olmasının
yanı sıra müşteriye hizmet aşamasında güven
vermesidir. Bu boyut finansal, fiziksel ve gizlilik
açısından müşterinin kendini güvende hissetmesi ve
herhangi bir şüpheye düşmemesi ile ilgilidir.
Empati: Çalışanların kendilerini müşterinin yerine
koyabilme becerisini kapsamaktadır. Bu şekilde
müşterilere daha dikkatli ve özenli bir şekilde
davranma derecesidir.
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Fiziksel Özellikler: Fiziksel tesislerin, ekipmanın,
destek hizmetlerinin ve çalışanların fiziksel
görünümünü kapsamaktadır.
2.3 Kalite Fonksiyon Yayılımı
Özellikle müşteri gereksinimlerine ve beklentilerine
odaklanan bir planlama aracı olan KFY, müşterinin
isteklerini tasarım ve üretim aşamalarında
kullanılacak ana kalite güvence noktalarına
dönüştürmeyi amaçlayan bir yöntem olarak
tanımlanmaktadır (Akao, 2004). Bu tanımdan KFY,
tüketicinin sesine (VOC) tüm üretim ve hizmet süreci
boyunca değer veren bir süreç ve teknik olarak
görülebilir.
KFY terimi Japonca 'Hinshitsu KiNo TenKai'
şeklindedir. 'Hin Shitsu' 'kalite', 'Ki No' 'fonksiyon' ve
'TenKai' kelimesi 'göçerim', 'açılım' ya da 'yayılım'
anlamındadır. Bu nedenle KFY terimi Türkçe’de
kalite fonksiyon göçerimi, kalite fonksiyon açılımı,
kalite
işlev
konuşlandırma
şeklinde
de
kullanılabilmektedir (Yenginol, 2008).
KFY metodu II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1960’lı
yılların sonuna doğru, Japonların endüstride taklit ve
kopyalama şeklinde olan ürün geliştirme
yöntemlerini bırakarak orijinal ürün geliştirme
yöntemlerine yöneldiği dönemlerde ortaya çıkmıştır
(Akao, 2004). Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden
Shigeru Mizuno ve Yoji Akao tarafından geliştirilen
KFY tekniği ilk olarak 1972 yılında Japonya'nın Kobe
Tersanesi'ndeki Mitsubishi Heavy Industries
Limited'te uygulanmıştır (Sahney, Banwet ve
Karunes, 2004). Daha sonra, başta Toyota ve
tedarikçileri olmak üzere diğer Japon şirketleri
tarafından kabul edilmiş ve geliştirilmiştir.
Uygulamaların başarılı sonuçlar vermesi ile birlikte
batı dünyasının bu kalite tekniğine olan ilgisi
artmıştır. Başta General Motors ve Ford Motor
Company olmak üzere birçok kuruluş tarafından
kullanılmıştır. Ülkemizde ise KFY tekniğini ilk olarak,
Arçelik firması bulaşık makinesi üretiminde
kullanmıştır (Tatar, 2007). Günümüzde, KFY tasarım
sürecinde önemli bir kalite aracı olarak
kullanılmaktadır (Sahney ve diğ., 2004).
KFY'nin amacı, müşteri ihtiyaçlarından üretim
sürecine kadar olan sebep-sonuç ilişkilerini
görselleştirmektir (Tsinidou ve diğ., 2010). KFY
süreç ve tasarım iyileştirme için uygulanabilecek
toplam kalite yönetimi (TKY) tekniklerinden biridir
(Aytaç ve Deniz, 2005; Singh ve Kumar, 2008).
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Eğitim alanında, KFY ile ilgili çalışmalar mevcut olup,
bu çalışmalar sınırlı sayıdadır (örn. Sahney ve diğ.,
2004; Singh ve Kumar, 2008). Ayrıca eğitim alanında
KFY üzerine yapılan çalışmalar genellikle
yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilmiştir
(örn. Abdullah, 2006; Tsinidou ve diğ., 2010;
Mahmoud ve Khalifa, 2015; Cetinkaya, Kenger,
Kenger ve Ozceylan, 2019). Önceki çalışmalarda
kullanılan kalite boyutları ve karakteristikler de
farklılıklar göstermektedir (örn. Akbaba, 2005;
Abdullah, 2006; Singh ve Kumar, 2008; Çavdar ve
Ece, 2010; Tsinidou ve diğ., 2010; Mahmoud ve
Khalifa, 2015). Örnek olarak Nimako, Azumah,
Donkor ve Adu-Brobbey, (2012) çalışmalarında 36
kalite ifadesi kullanırken, Singh ve Kumar (2014)
çalışmasında 55 ifade kullanmıştır.
2.3.1 Kalite Evi Uygulama Süreci
Kalite
evi
uygulaması
anket
sorularının
hazırlanması, anketin uygulanarak verilerin
toplanması, verilerin analiz edilmesi, kalite
matrisleri ile kalite evinin oluşturulması ve son
olarak da elde edilen sonuçların değerlendirilmesini
içeren kapsamlı ve çok aşamalı bir süreçtir. Genel
olarak 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar;
'planlama', 'müşteri sesinin toplanması', 'kalite
evinin oluşturulması' ve 'sonuçların analizi ile
yorumlanması'dır (Kılıç-Delice ve Güngör, 2008;
Çinpolat, 2012; Topak, 2009).
2.3.1.1 Planlama Aşaması
Planlama aşaması KFY çalışmalarına başlamak için
tüm sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine karar verilen
ilk adımdır. Bu aşama yönetimsel desteğin
sağlanması, projenin amacının belirlenmesi,
müşterilerin belirlenmesi, KFY uygulamasının
süresinin belirlenmesi, ürüne ya da hizmete karar
verilmesi, KFY takımının kurulması, KFY için gerekli
malzeme ve kaynağın sağlanması adımlarını
kapsamaktadır. KFY süreci planlandıktan sonra
müşteri sesi toplanır.
2.3.1.2 Müşteri Sesi’nin Toplanması
İşletmeler, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi,
rekabetin artması, sürekli yeni ürün veya hizmetin
pazara sunulmasıyla birlikte çeşitlilik kazanan ve
değişen müşteri istek ve beklentilerini sürekli
karşılamaya çalışmaktadırlar. Müşterilerin bir ürün
veya hizmetten isteklerini ve beklentilerini anlayıp
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karşılayabilmek için bünyelerinde bu değişen
isteklere uygun çeşitli tasarım ve süreçlere sahip
olmalıdırlar. KFY uygulamasının amacı da
müşterinin sesini dinlemek ve onların beklentilerine
uygun ürün veya hizmet ortaya çıkarmaktır. Müşteri
ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak anlayabilmek için
kullanılabilecek farklı modeller vardır. Bu model ve
analizlerden en çok kullanılanları Kano Modeli,
Gemba Analizi ve daha çok hizmet sektöründe
kullanılan Servqual modelidir (örn. Chen, Yeh, Pai ve
Chen, 2018; Pakdil, Işın ve Genç, 2012).
2.3.1.3 Kalite Evi’nin Oluşturulması
KFY’nin temeli kalite evinin oluşturulması
aşamasıdır. Elde edilen veriler ile kalite evinin alt
bileşenleri olan matrisler oluşturularak kalite evinin
içerisine yerleştirilmektedir. Evin yatayda yer alan
kısmında müşterilerle ilgili bilgiler, dikeyde yer alan
kısmında ise müşteri beklentilerinin hangi teknik
karakteristiklerle açıkladığına dair bilgiler yer
almaktadır.
Kalite evi oluşturulurken aşağıdaki
izlenmektedir (Erdil ve Arani, 2019):

adımlar

1. Müşteri ihtiyaçlarının ve önem derecelerinin
belirlenmesi. Müşteri ihtiyaçları (gereksinimler)
genellikle anketlerden, görüşmelerden, odak
gruplarından ve diğer benzer yöntemlerden elde
edilir. Müşteri ihtiyaçlarını belirlerken her bir
ihtiyacın önem derecesini toplamak da önemlidir.
Müşteri ihtiyaçları birincil, ikincil ve üçüncül
seviyelerde tanımlanabilir, her seviye ifade edilen
ihtiyaç hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Bazen 'ne'
olarak adlandırılan müşteri ihtiyaçları, bir sonraki
adımda 'nasıl' adı verilen teknik gereksinimlere
dönüştürülür.
2. Teknik gereksinimlerin ve teknik korelasyonların
belirlenmesi. Müşteri ihtiyaçlarını ve önem
derecelerini
listeledikten
sonra,
teknik
gereksinimler belirlenmelidir. Teknik gereksinimler,
müşteri ihtiyaçlarının ölçülebilir özellikler ile ifade
edilen tasarım gereksinimlerine dönüştürülmesidir.
Her teknik gereksinim bir veya daha fazla müşteri
ihtiyacını karşılayabilir. Kalite evini geliştiren ekip
teknik gereksinimleri belirler. Kalite evinin çatısı,
teknik gereksinimler arasındaki korelasyonu
göstermek
için
kullanılır.
Hangi
teknik
gereksinimlerin birbirini desteklediğini belirlemek
önemlidir.
3. Müşteri ihtiyaçları ve teknik gereksinimler
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Bu matris kalite
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evinin merkezidir. Sol sütunda listelenen müşteri
ihtiyaçları, ilişki matrisi adı verilen bu bölüm
doldurularak üstte listelenen teknik gereksinimlere
bağlanır. İlişki matrisi oluşturulurken müşteri
gereksinimlerinden biriyle güçlü bir ilişkisi olan en
az bir teknik gereksinim olmalıdır. Eksikliği, belirli
bir müşteri ihtiyacının önemli ölçüde ele
alınmayabileceğini gösterebilir.
4. Rakiple kıyaslamaların yapılması ve hedeflerin
belirlenmesi. Rekabet analizi, çalışmanın odaklandığı
kurumu rakiplerine karşı değerlendirir. Bu adımda,
rakiplerin ürünleri veya hizmetleri, matrisin en sol
sütununda gösterilen müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılamak için gözden geçirilir. Her bir rakip
ürünün veya hizmetin değerlendirilmesinde
belirlenen bir ölçek kullanılabilir. Önem dereceleri
de göz önünde bulundurularak, müşteri ihtiyaçları
için hedef değerler belirlenir. Rakiplerin daha iyi
yaptıkları ve daha yüksek öneme sahip olan
gereksinimler daha fazla vurgulanır.
Bu adımların her biri Şekil 1'de görülen kalite evinin
parçalarını oluşturmaktadır. Her aşama detaylı bir
şekilde uygulama bölümünde gerçekleştirilmiştir.
2.3.1.4 Sonuçların Analizi ve Yorumlanması
Bütün aşamalar tamamlandıktan sonra kalite evi
oluşturulmaktadır. Kalite evinin sayesinde firma
bugün müşterilerin gözünde ne konumda olduğunu,
hedeflerine göre nerede olduğunu ve rakip firmaya
göre ne durumda olduğunu görebilmektedir. Firma
müşterilerinin memnuniyet seviyesini artırmak ve
hedeflerine ulaşabilmek için bu sonuçlardan yola
çıkarak, Kalite evi uygulamasının yönlendirdiği
şekilde gerekli planlamayı ve iyileştirmeleri
yapmalıdır. Müşteri isteklerinden öncelikli olarak
belirlenenler geliştirilmelidir. Belirli bir ürünü veya
hizmeti yerine getirmek için nelerin kullanılacağını,
hangi süreçlerden geçileceğini ve nasıl bir üretim
planının olması gerektiğiyle ilgili yeni bir plan
oluşturulmalıdır. Böylece firmalar KFY uygulaması
sayesinde önemli müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek
hizmet kalitesini artırabilecektir.
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Şekil 1. Kalite Evi (Çelik, 2019)
2.4 Hizmet Sektöründe Faktör Analizi
Çalışmaları
Faktör analizi, çok sayıda değişkenden küçük bir
değişken seti elde etmek için çoğunlukla veri azaltma
amacıyla kullanılır. Aynı zamanda, benzer şeyleri
ölçen değişkenlerle kavramsal olarak gruplar
oluşturmak için kullanılır (Torres-Reyna, 2010).
Keşfedici (açımlayıcı - EFA) ve doğrulayıcı
(onaylayıcı - CFA) olmak üzere iki çeşit faktör analizi
vardır. Bir veri kümesinde kaç boyutun olduğu ile
ilgili önceden bir tanımlama yapılmadıysa keşfedici,
bir veri grubunun altında yatan yapı veya boyut
sayısı hakkında belirli bir hipotez test edilmek
istendiğinde doğrulayıcı (onaylayıcı) faktör analizi
gerçekleştirilmelidir (Torres-Reyna, 2010).
Hizmet sektöründe farklı alanlarda doğrulayıcı
(onaylayıcı) faktör analizi gerçekleştirmiş olan
çalışmalar mevcuttur (örn. Nimako ve diğ., 2012;
Azeem, Jalil, Ejaz ve Kaleem, 2018; Kumar ve Hundal,
2019). Bu çalışmalar Servqual modelinin genel kabul
görmüş 5 boyutunu doğrulamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmalarda, farklı
hizmet alanları ve farklı veri grupları için bu
boyutların çeşitlilik gösterebileceği göz ardı
edilmiştir. Bu olası farklı boyutlar, yalnızca keşfedici
faktör analizi ile keşfedilebilir. Diğer taraftan
literatürde az sayıda çalışma eğitim sektöründe
keşfedici
faktör
analizi
uygulaması
gerçekleştirmiştir (Singh ve Kumar, 2014). Bu
çalışmaların da yükseköğretim kurumları ile sınırlı
kaldığı görülmektedir.
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3. Yöntem ve Uygulama
2.5 ServQual, Keşfedici Faktör Analizi ve Kalite
Evi Entegrasyonu
Literatürde Servqual ile Kalite Evi yöntemlerini
bütünleşmiş bir şekilde kullanan çalışmalar sınırlı
sayıdadır (örn. Sahney ve diğ., 2004) ve bu çalışmalar
sağlık gibi hizmet sektörünün farklı alanlarında
gerçekleştirilmiştir (örn. Rahmana, Kamil, Soemantri
ve Olim, 2014; Vorasaiharit ve Thawesaengskulthai,
2016; Fauziah, Surachman ve Muhtadi, 2019).
Benzer şekilde eğitim hizmeti literatüründe faktör
analizi ile Servqual yöntemini birlikte kullanan az
sayıda çalışma mevcuttur (örn. Singh ve Kumar,
2014). Bu çalışmalar kapsamında ya Parasuraman ve
diğ. (1985)'nin önerdiği klasik 5 boyut, faktör analizi
yapılarak tekrar ortaya çıkarılmış ve bu boyutların
güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş (örn. Azeem ve
diğ., 2018; Kumar ve Hundal, 2019) ya da farklı
boyutlar elde eden çalışmalarda ise sadece bu kalite
boyutları faktör analizi ile elde edilip çalışma bu
noktada sonlandırmıştır (örn. Singh ve Kumar,
2014). Yani önceki çalışmalarda ya yeni faktörler
oluşturulmamış ya da oluşturulan yeni kalite
boyutları temelinde farklı demografik özelliklere
sahip müşteri grupları için hipotez testleri yardımı
ile karşılaştırmalar gerçekleştirilmemiştir. Bu
çalışmamız ile literatürdeki bahsedilen boşluk
doldurularak hem faktör analizi ile özelleştirilmiş
kalite boyutları elde edilmiş, hem de bu boyutlar
farklı müşteri grupları için karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak eğitim hizmeti kalitesi literatürüne
baktığımızda keşfedici faktör analizi, Servqual ve
Kalite evi tekniklerinin üçünü bir arada entegre bir
şekilde kullanan çalışma sayısı yok denecek kadar
azdır. Literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi
amacıyla, bu çalışmamızda eğitim sektörü hizmet
kalitesi üzerine Servqual yöntemi ve keşfedici faktör
analizi ile desteklenen detaylı bir Kalite evi
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Daha açılayıcı
olması açısından bu çalışmada kullanılan yaklaşımın
genel algoritması Şekil 2'de verilmiştir. Servqual
yöntemi, Kalite evi çalışmasına temel oluşturacak
olan hizmet kalitesi ifadelerini, yani müşteri
ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılmıştır. Ayrıca bu
çalışma, literatürde sık karşılaşılan yükseköğretim
kurumları uygulamaları yerine temel liselerde
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, literatürde genellikle
elde edilemeyen rakip firma için gerçek veriler
toplanmış ve sadece uzman görüşüne dayalı olan
kurmaca veriler yerine gerçek verilere dayalı bir
karşılaştırma yapılmıştır.

Bu çalışma kapsamında öncelikle müşteri olarak
belirlenen mezun öğrencilerin gereksinimlerini
belirlemek amacıyla detaylı bir anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Servqual yöntemi, Kalite evi
çalışmasına temel oluşturacak olan hizmet kalitesi
ifadelerini, yani müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için
kullanılmıştır. İfadeler çalışma kapsamında yeniden
düzenlenmiş ve çalışmanın amacı ile uyumlu hale
getirilmiştir. Kısaca Servqual yönteminden yola
çıkarak müşteri ihtiyaçları belirlenmiş ve 39 soruluk
detaylı bir anket formuna dönüştürülmüştür.
Ankette yöneltilmiş olan sorular öğrencilerin temel
lise özel eğitim kurumundan aldıkları eğitimden
beklentilerini ve mevcut durum hakkındaki algılarını
belirleyecek şekilde hazırlanmıştır. Anket, rakip bir
firmanın öğrencilerine de uygulanarak rakiple
karşılaştırma
matrisinin
gerçek
verilerle
oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.
Öğrencilere uygulanan bu anket formunun ilk
bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu
bölümde; eğitim hizmetinin alındığı temel lise,
cinsiyet, yaş, üniversite sınavına giriş sayısı ve gelir
düzeyi ile ilgili sorular bulunmaktadır. Diğer
bölümde öğrencilerin hizmet kalitesi beklentilerinin,
bu beklentilerin önem derecelerinin ve mevcut
durum hakkında algı düzeylerinin belirlenmesi
amacıyla 7’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan
39 soru bulunmaktadır. Son bölümde ise
öğrencilerin eğitim hizmeti aldıkları temel liseden ne
derece memnun kaldıklarını belirlemek amacıyla
memnuniyet düzeyi ile ilgili bir soru yöneltilmiş ve
varsa
önerileri
istenmiştir.
Anket
formu
hazırlanırken anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Anket
yüz yüze uygulanarak soruların katılımcılar
tarafından aynı şekilde anlaşılması sağlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada alınması gereken en küçük
örneklem büyüklüğü Eşitlik (1) ile hesaplanmıştır.

𝑧𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝑛=

2

(1)

𝑒2

Burada 𝑝 = 0,5, 𝑎 = 0,05, 𝑧𝑎 = 1,96 ve 𝑒 = 0,10
2

olarak alınmış ve 𝑛 = 96 olarak bulunmuştur.
Bu sonuç en az 96 kişiye anket uygulanması
gerektiğini
ifade
etmektedir.
Bu
sonuç
doğrultusunda 145 kişiye anket uygulanmış ve
toplamda 145 kullanılabilir cevap elde edilmiştir.
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Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
Bu çalışma için etik kurul onayı Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma
ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 14/06/2019 tarihli
ve 53893652-299-E69143 sayılı kararı ile
verilmiştir.
Uygulanan anket sonrası elde edilen veriler keşfedici
faktör analizi ile incelenerek 10 adet temel kalite
boyutu elde edilmiştir. Bu kalite boyutları temelinde
demografik özelliklere göre olan farklıları belirlemek
için hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra
Kalite evinin parçaları olan planlama, ilişki,
korelasyon ve rekabet matrisleri gibi tüm matrisler
sırayla oluşturulmuş ve son olarak bir araya
getirilerek kalite evinin son şekli verilmiştir. Müşteri
istekleri ağırlıklandırılmış, bu istekleri karşılayacak
teknik özellikler belirlenmiş ve rakip iki kurum için
bu istekleri karşılama yetenekleri karşılaştırılmıştır.
Bu adımlar için genel uygulama algoritması Şekil
2'de verilmiştir. Analizler için SPSS-20 ve Minitab-17
programları kullanılmıştır.

Şekil 2. Çalışmada Kullanılan Yaklaşımın Genel Algoritması
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Bu çalışma Sakarya'da faaliyet gösteren iki büyük
özel temel lisede gerçekleştirilmiştir. Temel liseler
üniversite
hazırlık
dershanelerinin
liseye
dönüşmesiyle
kurulmuştur.
Çalışmanın
gerçekleştirildiği temel liseler üniversite sınavına
giriş için hazırlık eğitimi hizmeti sunan eğitim
kurumlarıdır. A temel lisesi, 2007 yılında kurulan
özel bir dershanenin dönüşümü sonucunda 13 yıllık
dershanecilik tecrübesine sahiptir. Sürekli gelişme
düşüncesiyle, yenilikleri ve girişimciliği destekleyen
bir özel eğitim kurumudur. Bu nedenle temel amacı,
müşterileri olan öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi
anlayarak onlara rakibinden daha iyi bir hizmet
sunabilmektir. Rakip kurum olan B temel lisesi ise
2014 yılından bu yana temel lise olarak hizmet
vermeye başlamıştır.
Bu çalışma için müşterilerimiz mezun öğrenciler
olarak belirlendiğinden, A temel lisesinden eğitim
hizmeti alan 75 mezun öğrenciye, B temel lisesinden
eğitim hizmeti alan 70 mezun öğrenciye anket
uygulanmış ve veriler elde edilmiştir.
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3.1 Faktör Analizi
Literatürde hizmet kalitesi ölçümü için farklı
boyutların kullanıldığı ve genel bir standart olmadığı
göz önüne alındığında, bu çalışmada keşfedici faktör
analizi
gerçekleştirilerek
kalite
boyutları
belirlenmiştir.
145 katılımcı için elde edilen veriler ile
gerçekleştirilen
faktör
analizi
sonuçları
incelendiğinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin
0,83 olduğu görülmektedir. Verilerin faktör analizi
için uygunluğunun bir ölçüsü olan KMO değerinin
genelde
0,5
değerinden
yüksek
olması
istenmektedir. Bu nedenle verilerimizin faktör
analizine uygunluğu onayladıktan sonra keşfedici
faktör analizi gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1’de verilen analiz sonuçları incelendiğinde
özdeğerleri (eigenvalue) 1’in üzerinde olan 10 değer
görülmektedir. Kaiser kuralına göre özdeğeri 1'den
büyük olan faktörler anlamlı kabul edilir (Uluskan,
Godfrey ve Joines, 2017). Bu nedenle 10 kalite
faktörü (boyutu) belirlenmiştir. Bu faktörlerin tümü
varyansın %70’ini açıklamaktadır.
Tüm 39 ifade (öğe) için faktör yükleri Tablo 2'de
verilmiştir. Faktör yükü, her bir öğenin ilgili faktörü
tanımlarken oynadığı rolü açıklayan bir göstergedir
(Han, 2009). Faktör yükleri temelde her öğenin ilgili
yapıları ile korelasyonudur (Han, 2009).
Tablo 1
Faktörler ile Özdeğerleri ve Yüzde Varyans
Bileşenleri
Faktör
Özdeğer
%
Kümülatif
Varyans
Varyans %
1
10,918
30,328
30,328
2
2,515
6,986
37,314
3
2,034
5,651
42,965
4
1,886
5,240
48,205
5
1,665
4,625
52,831
6
1,415
3,929
56,760
7
1,302
3,616
60,376
8
1,268
3,521
63,897
9
1,190
3,305
67,202
10
1,022
2,838
70,040
11
,959
2,665
72,705
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Elde edilmiş olan 10 faktörün güvenilirlik analizleri
yapılarak Cronbach alfa değerleri bulunmuştur
(Tablo 2). 0-1 arası değişen Cronbach alfa değeri,
keşfedici faktör analizinden elde edilen faktörlerin
güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu
değerlendirme, bir araya getirilmiş ifadelerin aynı
yapıyı ölçüp ölçmediğini, diğer bir deyişle kendi
içerisinde tutarlı olup olmadığını belirlemek için
yapılmaktadır (Yaşlıoğlu, 2017). Aynı faktör
altındaki öğeler arasındaki korelasyonlar arttıkça,
Cronbach alfa artar ve bu da daha yüksek
güvenilirliğe işaret eder (Hair, Black, Babin,
Anderson ve Tatham, 2006). Cronbach alfa 0,6
değerinin üstünde ise faktör güvenilirlik açısından
yeterlidir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi 10 faktörün güvenilirlik
katsayılarının tümü istenen 0,6 değerine eşit veya
büyüktür. Böylece elde edilen faktörlerin kendi
içerisinde tutarlı olduğu söylenebilir.
Belirlenen bu 10 kalite boyutu Servqual yöntemine
uygun olarak ve faktörlerin içeriğine göre Tablo 2’de
görüldüğü gibi isimlendirilmiştir. Bu faktörler;
sorumluluk, konum, özelleştirilmiş hizmet, yeterlilik,
ödev kontrol, teknoloji, müşteriyi anlama, inanılırlık,
fiziksel özellikler ve materyaldir. Sonuç olarak
literatürden farklı olarak 10 kalite boyutu elde
edilmiştir. Sonraki bölümlerde karşılaştırmalar için
gerçekleştirilecek olan hipotez testi analizleri
sırasında bu kalite boyutlarından yararlanılmıştır.

3.1.1 Faktör Analizi ile Elde Edilen Yeni Boyutlar
Hakkında Tartışma
Önceki bölümlerde klasik Servqual boyutları:
güvenilirlik, isteklilik (heveslilik), güven, empati ve
fiziksel özelliklerdir demiştik.
Klasik boyutlarda yer alan fiziksel özellikler bu
çalışmada elde edilen fiziksel özellikler boyutu ile
eşleştirilebilir. Bu sonuç hizmet verilen kurum veya
alan değişmesine rağmen hizmet alınan ortamın
fiziksel özelliklerinin müşteri memnuniyeti için her
zaman karşılanması gereken bir kalite boyutu olarak
karşımıza çıktığını göstermektedir.
Yeni Materyal boyutu klasik ServQual boyutları
arasında yer almayan bir boyuttur. Bu boyut altında
öğrencilere sunulan deneme ve sınava hazırlık
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kaynakları ile ilgili müşteri ihtiyaçları yer
almaktadır. Bu boyut eğitim hizmeti sektörüne ve bu
çalışmaya özgün bir boyut olarak elde edilmiştir.

Diğer taraftan bu çalışmada elde edilen müşteriyi
anlama boyutu klasik boyutlardan empati boyutu ile
kısmen ilişkilendirilebilse de, 'başlangıç ve bitiş
saatlerinin uygunluğu' gibi sadece ilgili kurumlara
özgün ifadeler yer almaktadır.

Yine klasik boyutlarda yer almayan ve bu çalışmada
keşfedici faktör analizi ile elde edilen yeni
sorumluluk boyutu 'eğitim takviminin önceden
hazırlanması' gibi yine eğitim hizmeti sektörüne ve
bu çalışmaya özgü ifadeler içermektedir.

Tablo 2
Faktör Analizi Sonucunda Elde Edilen 10 Faktör (Kalite Boyutu) ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Faktör İfade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
0,758
3
0,728
2
0,582
11
0,571
5
0,518
1
0,463
Yeterlilik
15
0,808
13
0,755
12
0,729
Materyal
14
0,503
8
0,786
7
0,727
Fiziksel
10
0,661
Özellikler
9
0,623
36
0,762
22
0,634
38
0,573
Özelleştirilmiş
37
0,552
Hizmet
39
0,532
28
0,804
29
0,596
30
0,593
Sorumluluk
26
0,565
17
0,721
16
0,591
Müşteriyi
31
0,483
Anlama
20
0,405
35
0,846
Ödev Kontrolü
34
0,816
21
0,716
25
0,602
İnanılırlık
32
0,576
19
0,912
Teknoloji
18
0,862
24
Konum
23
Cronbach Alfa
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0,84

0,83

0,80

0,71

0,76

0,82

0,83

0,60

0,80

10

0,890
0,875
0,84
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Yeni inanılırlık boyutu kısmen güvenilirlik klasik
boyutu ile ilişkilendirilebilse de yine bu yeni boyut
altında 'veli bilgilendirme sisteminin olması', 'temel
lisenin kuruluş yılı' - yani bu alanda tecrübesi ve
'temel lisenin disiplinli ve kuralcı olması' gibi eğitim
sektörüne özgün ifadeler yer almaktadır.
Benzer şekilde, yeni yeterlilik boyutu yine eğitim
sektörüne özgüdür. Bu boyut altında 'temel lisenin
öğretmen kadrosunun alanında uzman ve tecrübeli
olması' ve 'öğrencilere sağlanan ders kaynaklarının
sınav sistemine uygun ve özgün olması', 'temel lisede
etüt ve çalışma odalarının olması' gibi tamamen
eğitim hizmeti veren kurumlara özgü ifadeler yer
almaktadır.
Çalışmada elde edilmiş olan ödev kontrolü ve
teknoloji boyutları klasik 5 boyut arasında yer
almayan yeni ve özgün boyutlardır. Son olarak
konum boyutu da yine yeni bir kalite boyutu olarak
karşımıza çıkmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmada keşfedici faktör analizi ile
elde edilen boyutların bazıları fiziksel özellikler ve
empati gibi klasik Servqual boyutları ile
eşleştirilebilse de, çoğu boyutumuz sadece eğitim
sektörüne ve çalışma yapılan kurumların hizmet
özelliklerine özgü - yani üniversite sınavına hazırlık
eğitimi veren kurumlara özgü - yeni boyutlardır. Bu
noktada sadece eğitim sektörüne özgü demek de
yeterli olmaz. Çünkü eğitim sektöründe üniversiteler
(yüksek öğretim kurumları) başta olmak üzere
birçok farklı tipte kurum bulunmaktadır. Literatür
bölümünde bahsettiğimiz gibi eğitim hizmeti
alanında gerçekleştirilmiş olan çalışmalar da
genellikle yüksek öğretim kurumlarına odaklıdır.
Aynı sektörde bile olsa her farklı kurumun müşteri
profili ve bağlantılı olarak da müşteri istekleri
farklılaşmaktadır. Hizmet sektörü içinde bu önemli
durum göz önüne alınarak bu çalışmamızda keşfedici
faktör analizi yardımıyla, hem amaç hem de tip
olarak farklı olan bir eğitim kurumunda klasik
Servqual boyutlarından farklı, yeni ve sadece
üniversite hazırlık eğitimi veren kurumlara özgü
kalite boyutları elde edilmiştir. Klasik Servqual
boyutları genel hizmet sektörü için bir çerçeve
sunmakta, fakat farklı sektörlere özgü özelleştirilmiş
ifadeleri ve boyutları kapsama açısından eksik
kalmaktadır. Bu nedenle her sektör için ve hatta
sektör içinde bile farklılıklar gösteren müşteri
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istekleri göz önüne alınarak, bu çalışmamızda olduğu
gibi
keşfedici
faktör
analizi
yardımıyla
gerçekleştirilecek çalışmalar literatüre önemli
katkılar sağlayacaktır.

3.2 Hipotez Testleri
KFY'de amaç müşteri isteklerini belirleyerek bu
isteklere göre sunulan ürünü veya hizmeti
şekillendirmektir. KFY uygulamalarında farklı
demografik özelliklere sahip müşteri grupları için
farklı istekler varsa belirlenemediğinden dolayı, bu
farklılıkları belirleyebilmek için çalışmamızda
hipotez testleri ile öğrencilerin hizmet kalitesi
algıları üzerine ön analizler yapılmış, varsa farklı
gruplar için farklar belirlenmiştir.
Hipotez testleri sırasında parametrik testleri
uygulayabilmek için verilerimize normallik testleri
yapılmıştır. Anderson-Darling normallik testi
sonucunda normal dağılım gösteren gruplara z-testi,
normal dağılım göstermeyen gruplar için ise
parametrik olmayan Mann-Whitney testleri
uygulanmıştır. İzleyen bölümlerde, hizmet kalitesi
algı ve beklenti farkı için ve farklı müşteri gruplarına
ait hizmet kalitesi algısı için hipotez testleri
gerçekleştirilmiştir.

3.2.1 Hizmet Kalitesi Algı ve Beklenti Farkı İçin
Hipotez Testi
Hipotez testlerinin ilki mezun öğrencilerin eğitim
hizmeti aldıkları kurumdan beklentileri ile mevcut
durum değerlendirmeleri (algıları) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını
belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Bu hipotez testi
her iki lise için de gerçekleştirilmiştir. İki anakütle
arasındaki farkların belirlenmesi için ilk olarak
verinin normallik testi yapılmıştır. Tüm kalite
boyutları temelinde Anderson Darling normallik
testi sonuçları iki lise için de Tablo 3 ve Tablo 4'te
verilmiştir. Hesaplanan p-değeri, anlam düzeyi olan
0,05 değerinden büyük olan gruplar normal dağılım
göstermektedir.
Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiği zaman inanılırlık kalite
boyutu hariç tüm kalite boyutları için normallik
varsayımının doğrulanmadığı görülmektedir. Bu
nedenle inanılırlık boyutu için z-testi ve diğer tüm
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boyutlar için parametrik olmayan Mann-Whitney
testi gerçekleştirilmiştir. Beklenti ve algı puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla aşağıda verilen
hipotez testleri kurulmuştur:
𝐻0 : İlgili kalite boyutu için algılanan hizmet kalitesi
ile beklenen hizmet kalitesi arasında anlamlı
istatistiksel farklılık yoktur.
𝐻1 : İlgili kalite boyutu için algılanan hizmet kalitesi
ile beklenen hizmet kalitesi arasında anlamlı
istatistiksel farklılık vardır.
Hipotez çiftleri tüm 10 kalite boyutu temelinde
kurularak analizler %90 güven seviyesinde
gerçekleştirilmiştir. 10 kalite boyutu için p-değerleri
(anlamlılık değeri) Tablo 5'te verilmiştir. 0,10
değerinden küçük p-değerleri için 𝐻0 reddedilmiştir.
Tablo 5'te verilmiş olan analiz sonuçlarına göre tüm
10 kalite boyutu için p-değerleri 0,10’dan küçük

olarak bulunmuş ve 𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. Yani,
tüm kalite boyutları temelinde, iki lise için de
öğrencilerin beklentileri ve algıladıkları hizmet
kalitesi arasında anlamlı farklılık vardır ve beklenti
puanı algı puanından istatistiksel olarak daha
yüksektir.
Tablo 5’te verilmiş olan beklenti ve algı için puan
ortalamalarının farkları incelendiğinde öğrencilerin
algıladıkları hizmet kalitesi ve beklentileri
arasındaki farkın en büyük olduğu kalite
boyutlarının A lisesi için teknoloji ve konum, B lisesi
için de teknoloji ve yeterlilik olduğu görülmektedir.
3.2.2 Hizmet Kalitesi Algısı İçin Hipotez Testleri
Bu bölümde ilk olarak her iki temel lise için varsa
algılanan hizmet kalitesi farkını belirlemek amacıyla
hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 6 ve Tablo
7'de sırasıyla normallik testleri ve test sonuçları
verilmiştir.

Tablo 3
Algılanan ve Beklenen Hizmet Kalitesi - Normallik Testi Sonuçları - Temel Lise A
p-değeri
p-değeri
Kalite Boyutları
Karar
(beklenti)
(algı)
İnanılırlık
0,015
Normal
0,579
Teknoloji
<0,005
Değil
<0,005
Konum
<0,005
Değil
<0,005
Ödev Kontr.
<0,005
Değil
<0,005
Fiz. Özellik.
<0,005
Değil
<0,005
Materyal
<0,005
Değil
0,039
Yeterlilik
<0,005
Değil
0,157
Müş. anlama
<0,005
Değil
0,045
Sorumluluk
<0,005
Değil
<0,005
<0,005
Değil
0,016
Özel. hizmet
Tablo 4
Algılanan ve Beklenen Hizmet Kalitesi - Normallik Testi Sonuçları - Temel Lise B
Kalite Boyutları
İnanılırlık
Teknoloji
Konum
Ödev Kontr.
Fiz. Özellik.
Materyal
Yeterlilik
Müş. anlama
Sorumluluk
Özel. hizmet
132

p-değeri
(beklenti)

Karar

p-değeri
(algı)

Karar

0,033
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

Normal
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil

0,147
<0,005
<0,005
0,047
<0,005
0,128
0,007
0,01
0,036
<0,005

Normal
Değil
Değil
Değil
Değil
Normal
Değil
Değil
Değil
Değil

Karar
Normal
Değil
Değil
Değil
Değil
Normal
Normal
Normal
Değil
Normal
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Tablo 5
Algılanan ve Beklenen Hizmet Kalitesi İçin Gerçekleştirilen Test Sonuçları
Algı - Beklenti p-değeri (Lise
Algı - Beklenti
Kalite Boyutları
Farkı (Lise A)
A)
Farkı (Lise B)
Fiziksel özellikler
Sorumluluk
Materyal
Müşteriyi anlama
Yeterlilik
Özelleştirilmiş hizmet
Ödev kontrolü
Konum
Teknoloji
İnanılırlık

-1,15
-1,273
-1,887
-1,432
-1,386
-1,293
-0,96
-2,7
-3,573
-0,337

0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

p-değeri (Lise
B)

-1,278
-1,192
-1,889
-1,597
-2,026
-1,478
-1,285
-1,685
-3,242
-0,419

0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

*: 0,1 düzeyinde anlamlı

Tablo 6
Algılanan Hizmet Kalitesi İçin Gerçekleştirilen Normallik Testi Sonuçları - Lise A ve Lise B
Kalite Boyutları
İnanılırlık
Teknoloji
Konum
Ödev Kontr.
Fiz. Özellik.
Materyal
Yeterlilik
Müş. anlama
Sorumluluk
Özel. hizmet

p-değeri
(Lise1)

Karar

p-değeri
(Lise2)

Karar

0,579
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,039
0,157
0,045
<0,005
<0,005

Normal
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Normal
Değil
Değil
Değil

0,147
<0,005
<0,005
0,047
<0,005
0,128
0,007
0,010
0,036
<0,005

Normal
Değil
Değil
Normal
Değil
Normal
Değil
Değil
Değil
Değil

Tablo 7
Algılanan Hizmet Kalitesi İçin Gerçekleştirilen Test Sonuçları Lise A vs Lise B
Hizmet Kalitesi Boyutları
p-değeri
İnanılırlık
0,249
Teknoloji
0,8262
Konum
0,0328*
Ödev kontrolü
0,5837
Fiziksel Özellikler
0,1798
Materyal
0,8977
Yeterlilik
0,4630
Müşteriyi anlama
0,4230
Sorumluluk
0,8945
Özelleştirilmiş hizmet
0,7292
*: 0,1 düzeyinde anlamlı
eğitim kurumlarından, A temel lisesi öğrencilerine
Tablo 7'te verilmiş olan hipotez testi sonuçlarına
göre daha memnundur. Burada vurgulanması
göre algılanan hizmet kalitesi göz önüne alındığında
gereken önemli bir nokta şudur: temel lise A ve temel
iki lise için sadece konum boyutu için anlamlı fark (plise B için konum boyutu hariç diğer boyutlarda
değeri < 0,05) bulunmuştur. Buna göre konum
hizmet kalitesi algısı arasında anlamlı fark olmaması,
boyutu açısından B temel lisesi öğrencileri kendi
müşterilerin gelecekteki eğitim hizmeti seçimlerinde
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kolay bir şekilde rakip firmaya yönelebilecekleri
sonucunu ortaya çıkarır. Bu nedenle A temel lisesi
hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak
ileri bir seviyeye götürebilirse rakip kurum
karşısında avantaj sağlayabilecektir.

boyutları için %90 güven seviyesinde z-testi
gerçekleştirilmiş ve bu boyutlar dışındaki tüm
boyutlar için parametrik olmayan Mann-Whitney
testi gerçekleştirilmiştir.
Algı puanlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla
aşağıda verilen hipotez testleri kurulmuştur:

İzleyen bölümlerde algı puanları için cinsiyet, gelir
düzeyi ve üniversite sınavına giriş sayısına göre
istatistiksel
olarak
anlamlı
olan
farkları
belirleyebilmek için gerçekleştirilen hipotez testleri
verilmiştir.

H0: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde cinsiyete göre anlamlı istatistiksel
farklılık yoktur.
H1: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde cinsiyete göre anlamlı istatistiksel
farklılık vardır.

3.2.3 Cinsiyet İçin Hipotez Testi
Algı puanlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla
hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. İki anakütle
arasındaki farkların belirlenmesi için ilk olarak
verinin normallik testleri yapılmıştır. Tüm kalite
boyutları temelinde Anderson Darling normallik
testi sonuçları Tablo 8'de verilmiştir. Hesaplanan pdeğeri, anlam düzeyi olan 0,05 değerinden büyük
olan gruplar normal dağılım göstermektedir.

Simgesel gösterimle hipotez testleri aşağıdaki
şekilde kurulabilir:
𝐻0 : 𝜇𝑘𝚤𝑧 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 = 0 (z-testi için) veya
ƞ𝑘𝚤𝑧 − ƞ𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 = 0 (Mann-Whitney testi için)
𝐻1 : 𝜇𝑘𝚤𝑧 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 ≠ 0 (z-testi için) veya
ƞ𝑘𝚤𝑧 − ƞ𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 ≠ 0 (Mann-Whitney testi için)
𝜇𝑘𝚤𝑧 𝑣𝑒𝑦𝑎 ƞ𝑘𝚤𝑧 : Kız öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesi ortalaması veya ortancası

Tablo 8 incelendiği zaman sadece inanılırlık ve
materyal boyutları için karşılaştırılan iki anakütle
için de normallik varsayımının doğrulandığı
görülmektedir. Bu nedenle inanılırlık ve materyal

Tablo 8
Anderson Darling Normallik Testi Sonuçları
p-değeri
Kalite Boyutları
Karar
(Kız)

𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑣𝑒𝑦𝑎 ƞ𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 : Erkek öğrencilerin algıladıkları
hizmet kalitesi ortalaması veya ortancası

p-değeri
(Erkek)

Karar

İnanılırlık

0,577

Norm.

0,173

Norm.

Teknoloji

<0,005

Değil

<0,005

Değil

Konum

<0,005

Değil

<0,005

Değil

Ödev kont.

<0,005

Değil

0,057

Norm.

Fizik. Özellik.

<0,005

Değil

<0,005

Değil

Materyal

0,079

Norm.

0,106

Norm.

Yeterlilik

0,132

Norm.

0,012

Değil

0,03

Değil

0,008

Değil

Sorumluluk

<0,005

Değil

0,027

Değil

Özel. hizmet

0,005

Değil

<0,005

Değil

Müş. anlama
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İlgili testler %90 güven seviyesinde gerçekleştirilmiş
olup, p-değeri 0,10 değerinden küçük olan kalite
boyutları için H0 reddedilmiştir. 10 kalite boyutu için
analiz sonuçları Tablo 9'da verilmiştir.
Tablo 9'da görüldüğü gibi konum boyutu hariç tüm
kalite boyutları için p-değerleri > 0,01 olduğundan
cinsiyete göre algılanan hizmet kalitesi açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Konum boyutu için erkek öğrencilerin algısı kız
öğrencilerin algı puanından istatistiksel olarak
anlamlı şekilde büyük bulunmuştur. Yani erkek
öğrencilerin eğitim hizmeti aldığı kurumun konumu
açısından memnuniyet düzeyi kız öğrencilerden
daha yüksektir.

3.2.4 Üniversite Sınavına Giriş Sayısı İçin
Hipotez Testi
Üniversite sınavına giriş sayısına göre öğrenciler
gruplandırıldığı zaman, bu gruplar arasında
algıladıkları hizmet kalitesi açısından istatistiksel
olarak
anlamlı
farklılık
olup
olmadığını
belirleyebilmek için %90 güven seviyesinde testler
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada incelenen
kurumlar üniversite sınavına giriş için hazırlık
kurumlarıdır. Bu eğitim kurumlarında okuyan
öğrenciler mezun öğrenciler olduğundan ankette
'üniversite sınavına 1. kez giriyorum' şeklinde
işaretleyen katılımcı yoktur.

Tablo 9
Cinsiyete Göre Hipotez Testi Sonuçları
Kalite Boyutları

Test

p-değeri

İnanılırlık

z-testi

0,392

Teknoloji

Mann-Whitney

0,771

Konum

Mann-Whitney

0,030*

Ödev kontrolü

Mann-Whitney

0,611

Fiziksel Özellikler

Mann-Whitney

0,250

Materyal

z-testi

0,890

Yeterlilik

Mann-Whitney

0,597

Müşteriyi anlama

Mann-Whitney

0,601

Sorumluluk

Mann-Whitney

0,846

Mann-Whitney

0,901

Özelleştirilmiş hizmet
*: 0,1 düzeyinde anlamlı

Tablo 10
Anderson Darling Normallik Testi Sonuçları
Kalite Boyutları
İnanılırlık
Teknoloji
Konum
Ödev kont.
Fiz. Özel.
Materyal
Yeterlilik
Müş. anlama
Sorumluluk
Özel. hizmet

p-değeri
(2. defa girecek.)

Karar

p-değeri
(3. defa girecek.)

Karar

0,051
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,018
0,014
<0,005
<0,005
<0,005

Norm.
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil

0,145
<0,005
0,595
0,479
0,625
0,462
0,162
0,266
0,626
0,364

Norm.
Değil
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
Norm.
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Bu nedenle sadece 2. ve 3. kez giren öğrencilerin
hizmet algıları arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Karşılaştırılan iki anakütle için ilk olarak normallik
testleri yapılmıştır. Tüm kalite boyutları temelinde
Anderson Darling normallik testi sonuçları Tablo
10'da verilmiştir. Hesaplanan p-değeri, anlam düzeyi
olan 0,05 değerinden büyük olan gruplar normal
dağılım göstermektedir.
Tablo 10 incelendiği zaman sadece inanılırlık boyutu
için karşılaştırılan iki anakütle için de normallik
varsayımının doğrulandığı görülmektedir. Bu
nedenle inanılırlık boyutu için %90 güven
seviyesinde z-testi gerçekleştirilmiş ve diğer tüm
boyutlar için parametrik olmayan Mann-Whitney
testi gerçekleştirilmiştir. Algı puanlarında üniversite
sınavına giriş sayısına göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla
aşağıda verilen hipotez testleri kurulmuştur:
H0: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde üniversite sınavına giriş sayısına göre
anlamlı istatistiksel farklılık yoktur.
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H1: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde üniversite sınavına giriş sayısına göre
anlamlı istatistiksel farklılık vardır.
Simgesel gösterimle hipotez testleri aşağıdaki
şekilde kurulabilir:
𝐻0 : 𝜇1 − 𝜇2 = 0 (z-testi için) veya
ƞ1 − ƞ2 = 0(Mann-Whitney testi için)
𝐻1 : 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 (z-testi için) veya
ƞ1 − ƞ2 ≠ 0(Mann-Whitney testi için)
𝜇1 𝑣𝑒𝑦𝑎 ƞ1 : Üniversite sınavına 2. defa girecek olan
öğrencilerin algıladıkları hizmet kalitesi ortalaması
veya ortancası
𝜇2 𝑣𝑒𝑦𝑎 ƞ2 : Üniversite sınavına 3. defa girecek olan
öğrencilerin algıladıkları hizmet kalitesi ortalaması
veya ortancası
İlgili testler %90 güven seviyesinde yapılmış olup, pdeğeri 0,10 değerinden küçük olan kalite boyutları
için H0 reddedilmiştir. 10 kalite boyutu için analiz
sonuçları Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11
Üniversite Sınavına Giriş Sayısına Göre Hipotez Testi Sonuçları
Kalite Boyutları
Test
z-testi
İnanılırlık
Teknoloji
Mann-Whitney
Konum
Mann-Whitney
Mann-Whitney
Ödev kontrolü
Fiziksel Özellikler
Mann-Whitney
Materyal
Mann-Whitney
Yeterlilik
Mann-Whitney
Mann-Whitney
Müşteriyi anlama
Sorumluluk
Mann-Whitney
Özelleştirilmiş hizmet
Mann-Whitney
*: 0,1 düzeyinde anlamlı
Tablo 11'de görüldüğü gibi teknoloji, fiziksel
özellikler ve müşteriyi anlama boyutları için anlamlı
farklılık bulunmuştur. Buna göre 2. defa üniversite
sınavına girecek olan öğrenciler 3. defa girecek
olanlara göre eğitim hizmeti aldıkları kurumun bu üç
kalite boyutu için de daha iyi olduğunu
düşünmektedir. Bu boyutlar dışında tüm kalite
boyutları için p-değerleri > 0,01 olarak
bulunduğundan algılanan hizmet kalitesi açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır.
136

p-değeri
0,763
0,000*
0,635
0,110
0,071*
0,332
0,341
0,070*
0,319
0,350

3.2.5 Gelir Düzeyi İçin Hipotez Testi
Öğrencilerin gelir düzeylerine göre algıladıkları
hizmet kalitesinde anlamlı farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla analizler gerçekleştirilmiştir.
Tek faktörlü varyans analizi çarpık ve normal
olmayan dağılımlarda iyi performans gösterdiği ve
parametrik olmayan eşleniği Kruskal Wallis testine
göre daha güçlü bir test olduğu için, eğer veri seti 29 grup içeriyor ve her grup için örnek büyüklüğü
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15'ten büyükse varyans analizi kullanımı
önerilmektedir (Minitab, 2019). Bu çalışmadaki gelir
grupları için örnek büyüklükleri sırasıyla 3. gelir
grubu için n=31, 4. gelir grubu için n=43 ve 5. gelir
grubu için n=71 olduğundan tek faktörlü varyans
analizi gerçekleştirilmiştir (1. ve 2. gelir grupları
katılımcılar tarafından işaretlenmemiştir.). Bu
testler için kurulan hipotezler şöyledir:
H0: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde gelir düzeylerine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık yoktur. (𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5 )
H1: Mezun öğrencilerin algıladıkları hizmet
kalitesinde gelir düzeylerine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık vardır. (En az bir ortalama farklıdır.)
𝜇𝑖 : i. düzey gelire sahip öğrencilerin algıladıkları
hizmet kalitesi ortalaması, i=3,4,5 için
Varyans analizi için varyans eşitliği varsayımı da
Levene's testi ile incelenmiştir. 10 kalite boyutu için
analiz sonuçları Tablo 12'de verilmiştir. Tablo 12'de
görüldüğü gibi Levene's testi sonucu elde edilmiş
olan p-değerleri tüm boyutlar için > 0,05 olduğundan
varyans eşitliği varsayımı karşılanmıştır. Böylece
ANOVA testi ile analizlere devam edilmiştir.
Yine Tablo 12'de görüldüğü gibi ANOVA testi için de
p-değerlerinin tümü 0,10 anlam düzeyinden büyük
olduğu için H0 reddedilememiştir. Yani öğrencilerin
algıladıkları hizmet kalitesi gelir düzeylerine bağlı
olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
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3.3 Kalite Evi Matrislerinin Oluşturulması
Kalite evi matrislerden oluşmaktadır. Bu matrislerin
oluşturulabilmesi için belirli aşamalar vardır. Bu
aşamalar; müşteri isteklerinin belirlenmesi, teknik
karakteristiklerin belirlenmesi, müşteri ihtiyaçları
ile teknik gereksinimlerin ilişkilendirilmesi,
korelasyon matrisinin oluşturulması ve kalite evinin
son halinin verilmesidir (Erdil ve Arani, 2019). A
temel lisesi için Kalite evi uygulaması aşamaları
izleyen bölümlerde sırasıyla açıklanmıştır.

3.3.1 Müşteri İsteklerinin Belirlenmesi
Kalite evi uygulamasının ilk adımı müşteri
isteklerinin belirlenmesidir. Mezun öğrencilerin
eğitim hizmeti aldıkları bir temel liseden
beklentilerini belirlemek amacıyla 39 sorunun yer
aldığı bir anket formu hazırlanmıştır. Tablo 13'te
ankette sorulan 39 adet kalite özelliği, diğer adıyla
müşteri ihtiyacı, ve bu özelliklerin faktör analizi
sonucunda belirlenmiş olan ilgili kalite boyutları
verilmiştir.
Anket uygulamasından sonra elde edilen verilerle
tüm 39 kalite özelliği (müşteri ihtiyacı) için aritmetik
ortalama değeri hesaplanarak her müşteri
ihtiyacının önem derecesi belirlenmiştir (Tablo 13).
Tablo 13'te de görüldüğü gibi önemli müşteri
ihtiyaçları sırasıyla, materyal boyutu altında bulunan
'deneme sonrası soru çözümü' ve 'deneme
kaynaklarının yeterliliği' olarak bulunmuştur.

Tablo 12
Gelir Düzeyine Göre ANOVA Test Sonuçları
Kalite Boyutları
İnanılırlık
Teknoloji
Konum
Ödev kontrolü
Fiziksel Özellikler
Materyal
Yeterlilik
Müşteriyi anlama
Sorumluluk
Özelleştirilmiş hizmet

Levene's Testi pdeğeri

p-değeri

0,051
0,428
0,246
0,099
0,080
0,055
0,052
0,543
0,542
0,068

0,518
0,428
0,356
0,712
0,880
0,313
0,482
0,718
0,856
0,271
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Bu özellikleri yeterlilik boyutu altındaki 'öğrencilere
sağlanan ders kaynaklarının ve kullanılan yayınların
sınav sistemine uygun ve özgün olması' ile müşteriyi
anlama boyutu altında olan 'yöneticilerin şikayetleri
dikkate alması' ve 'yöneticilerin ılımlı ve samimi
olması' özellikleri izlemektedir.
Ayrıca yine materyal boyutu altında 'deneme
sayısının çok olması' özelliği önemli müşteri
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ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle
önemli ihtiyaçların materyal, yeterlilik ve müşteriyi
anlama boyutları altında olduğu görülmektedir. En
az öneme sahip özellikler ise; teknoloji boyutu
altında olan 'sınıflarda akıllı tahta kullanılması' ile
inanılırlık boyutu altında bulunan 'veli bilgilendirme
sisteminin olması' ve 'temel lisenin hizmet verdiği yıl
sayısının fazla olması' özellikleridir.

Tablo 13
Müşteri İhtiyaçları ve İlgili Kalite Boyutları
Kalite Boyutu
Fiziksel
özellikler

Materyal

Sorumluluk

Müşteriyi
anlama

Yeterlilik
Özelleştirilmiş
hizmet
İnanılırlık
Ödev kontrolü
Teknoloji
Konum

138

Müşteri istekleri
7- Sınıflardaki kişi sayısının az olması
8- Sınıflarda klima olması
9- Sınıfların geniş ve ferah olması
10- Sınıfların aydınlık olması
12- Deneme kaynaklarının yeterliliği
13- Deneme kaynaklarının zorluk derecesi
14- Deneme sonrası soru çözümlerinin olması
15- Deneme sayısının çok olması
26- Diğer çalışanların tavır, tutum ve davranışları
28- Aynı uzmanlık alanında birden fazla öğretmen olması
29- Öğretmen sayısının yeterliliği
30- Eğitim takviminin önceden hazırlanması
22- Temel lisenin başarı oranının yüksek olması
36- Yöneticilerin müşteri şikayetlerini dikkate alınması
37- Yöneticilerin ılımlı ve samimi olması
38- Kayıtlı öğrenci sayısı
39- Derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin uygunluğu
1- Eğitim kadrosunun alanında uzman ve tecrübeli olması
2- Temel lise fiyatının uygun olması
3- Öğretmenlerin öğrencilerine karşı ilgisi, tavrı ve takibi
4- Ders kaynaklarının sınav sistemine uygun ve özgün olması
5- Etüt ve çalışma odalarının olması
11- Öğrenci bilgi eksiklerini tamamlayacak destek programların olması
16- Kurumda rehberlik servisinin olması
17- Her öğrenciye özel çalışma programının sunulması
20- Yıllık işlenecek ders saati sayısının yeterli olması
31- Sınıfların başarı sıralamasına göre oluşturulması
21-Veli bilgilendirme sisteminin olması
25- Temel lisenin kuruluş yılı
32- Temel lisenin disiplinli ve kuralcı olması
34- Ödev sisteminin olması
35- Ödev kontrolü yapılması
18- Sınıflarda akıllı tahta kullanılması
19- Ders anlatımında teknolojiden yararlanılması
23- Temel liseye ulaşımın kolay olması
24- Temel lise çevresinin güvenli olması

Önem
Dereceleri
6,15
6,43
6,29
6,41
6,69
6,45
6,72
6,59
6,47
6,48
6,57
6,55
6,09
6,65
6,63
6,12
6,36
6,55
5,87
6,51
6,67
6,37
6,56
6,39
6,32
6,37
6,21
5,07
3,99
6,24
5,69
5,32
5
5,15
6,28
6,45
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3.3.2 Teknik Karakteristiklerin Belirlenmesi
Öğrenci (müşteri) ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların önem
dereceleri belirlendikten sonra bu ihtiyaçları
karşılayacak
olan
teknik
gereksinimler
belirlenmiştir. Bu aşamada, öğrenci istek ve
ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ilgili eğitim
kurumunda
bulunması
gereken
teknik
karakteristikler ortaya konulmuştur. Teknik
karakteristiklerin belirlenmesi aşamasında temel
lise yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek
beyin fırtınası yöntemi uygulanmıştır. Bu sayede
uzman görüşü alınarak 39 müşteri ihtiyacını
karşılayacak 14 adet teknik karakteristik
belirlenmiştir. Belirlenen bu teknik karakteristikler
sütunlar halinde, satırlarda yer alan müşteri
ihtiyaçları ile birlikte kalite evine yerleştirilmiştir
(Şekil 3). Teknik özellikler belirlenirken, ilgili
müşteri ihtiyaçları, bunları karşılayacak ortak
karakteristik başlıklar altında toplanmıştır. Örnek
olarak, 'temel liseye ulaşımın kolay olması' ile 'temel
lise çevresinin güvenli olması' ihtiyaçları 'lisenin
konumunun merkezi olması' adı altında tek bir
teknik karakteristikle karşılanmıştır.
3.3.3 Müşteri İhtiyaçları ile Teknik
Karakteristiklerin İlişkilendirilmesi
Müşteri (öğrenci) ihtiyaçları ve bunları karşılayacak
teknik karakteristikler belirlendikten sonra bunların
hepsini bir arada toplayan ilişki matrisi
oluşturulmuştur. 'Önem puanı' sütununda, faktör
analizi ile oluşturulan 10 faktör için bu faktörlerin
içeriğini
oluşturan
ifadeler
(ihtiyaçlar)
önceliklendirilmiştir. Bu şekilde, her kalite boyutu
için öncelikli ihtiyaç ve bu ihtiyacın hangi teknik
karakteristik ile karşılanabileceği detaylı olarak
görülmektedir. Müşteri ihtiyaçları ve teknik
karakteristikler arasındaki ilişki dereceleri Tablo
14'te verilen sembollerle belirtilmiştir.

Tablo 14.
İlişki Derecesi için Semboller
Sembol
Θ
ᴏ
∆
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Bu sembollerle ihtiyaçlar ve teknik karakteristikler
matris içinde ilişkilendirilirken sembol içermeyen
veya sadece zayıf sembolü olan satır ve sütunların
olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu durumlar,
oluşturulan kalite evinde böyle bir satır ya da
sütunun, yani ihtiyacın veya teknik karakteristiğin,
çok etkili olmadığını gösterir. 39 müşteri ihtiyacı ile
14 teknik karakteristik arasında belirlenen ilişkiler
ve bu ilişkilerin gücü ilgili semboller ile büyük kalite
evinde gösterilmektedir (Şekil 3).

3.3.4 Teknik Karakteristikler İçin Korelasyon
Matrisinin Oluşturulması
Müşteri
ihtiyaçlarını
teknik
özelliklerle
ilişkilendirdikten sonra, varsa teknik özellikler
arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Bu ilişkiler
pozitif (+) veya negatif (-) yönde olabilmektedir. Bazı
karakteristiklerin ise birbiri ile ilişkisi olmayabilir.
Bu ilişki durumları göz önüne alınarak belirlenmiş
olan 14 teknik karakteristik için oluşturulan
korelasyon matrisi Şekil 3'te verilmiştir. Teknik
karakteristikler için elde edilen bu matris, aynı
zamanda kalite evinin çatısını oluşturmaktadır.
Görüldüğü gibi teknik karakteristikler arasında
negatif ilişki içinde olan karakteristik çifti yoktur.
Teknik karakteristikler için korelasyon matrisi
incelendiğinde, örnek olarak, 'teknolojik ve teknik
imkanlar' ile 'veli bilgilendirme ve rehberlik
sisteminin olması' ve 'akademik takvimle ilgili
bilgilendirme' arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
görülmektedir. Benzer şekilde 'toplam öğretmen
sayısının yeterli olması' ile 'etüt sisteminin olması' ve
'ödev sisteminin olması' arasında pozitif yönde bir
ilişki vardır. Yine 'öğretmenlerin alanlarında yetkin
olması' ile 'başarı oranının yüksek olması' arasında
pozitif korelasyon bulunmaktadır. Benzer şekilde
'veli bilgilendirme ve rehberlik sisteminin olması' ile
'kurum çalışanlarının genel davranış ve tutumunun
olumlu olması' arasında pozitif yönde bir ilişki söz
konusudur.

3.3.5 Rakiple Karşılaştırma Matrisi
İlişki Derecesi
Güçlü-9
Orta-3
Zayıf-1

Literatürde bazı kaynaklarda adı planlama matrisi
olarak da geçen rakiple karşılaştırma matrisinde
genel olarak ilgili firma ve rakip firma için algılanan
mevcut hizmet kalitesi yer almalı ve buna dayalı
olarak karşılaştırma yapılmalıdır.
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Bu çalışma kapsamında oluşturulan ve Tablo 15'te
verilen rakiple karşılaştırma matrisinde, tüm kalite
özellikleri için, A temel lisesinin bu liseden eğitim
hizmeti alan öğrenciler tarafından algılanan mevcut
hizmet kalitesi puanı yer almaktadır. Aynı şekilde,
rakip lise olan B temel lisesi için de bu temel liseden
eğitim hizmeti alan öğrenciler tarafından algılanan
mevcut hizmet kalitesi puanı, tüm kalite özellikleri
için
belirlenerek
karşılaştırma
matrisine
yerleştirilmiştir. Bununla birlikte A temel lisesinin
rakibinden daha önde olmak ve var olan hizmet
kalitesini geliştirmek amacıyla belirlenen hedef
değerleri 'firma hedef' sütununda yer almaktadır. Bu
hedef değerler, A temel lisesi müdürü ve müdür
yardımcısı ile konuşularak birlikte belirlenmiştir. A
temel lisesinin belirlediği hedeflerin bugünkü
mevcut durum değerlerine bölünmesi ile ilerleme
oranı elde edilmiştir. Elde edilen ilerleme oranı ve
hedef değerlerin çarpılması ile de önem puanlarına
ulaşılmıştır. Matrisin son sütununda, her bir ifade
için elde edilen önem puanlarının yüzdesi
hesaplanmıştır.

Şekil 3. Korelasyon Matrisi
Rakiple karşılaştırma matrisi incelendiğinde A temel
lisesinin rakibine üstün olduğu en büyük farka sahip
özelliğin yeterlilik boyutu altında 'temel lisede etüt
ve çalışma odalarının olması' ifadesinin olduğu
görülmektedir. Bu ifadeyi müşteriyi anlama boyutu
altında 'yöneticilerin ılımlı ve samimi olması'
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izlemektedir. Ek olarak, yine yeterlilik boyutu altında
'ders kaynaklarının ve kullanılan yayınların sınav
sistemine uygun ve özgün olması' ve materyal
boyutu altında 'deneme sonrası soru çözümü' A
temel lisesinin rakibine göre üstün olduğu
özelliklerdir. Ayrıca inanılırlık boyutu altında 'temel
lisenin disiplinli ve kuralcı olması' açısından
öğrenciler A temel lisesini rakibine göre daha üstün
olarak görmektedir.
Diğer taraftan rakip temel lisenin üstün olduğu
özelliklerin konum kalite boyutunda olduğu
görülmektedir. Bu boyut altında yer alan 'temel
liseye ulaşımın kolay olması' ve 'temel lise çevresinin
güvenli olması' ifadeleri için farklar en büyük
düzeyde bulunmuştur. Bu bulgu, iki lise arasında tüm
10 boyut için öğrencilerin hizmet kalitesi algısını
karşılaştırmak
için
gerçekleştirilen
hipotez
testlerinde elde edilen sonuç ile de uyumludur.
Hipotez testi sonuçlarına göre iki lise için anlamlı
fark sadece konum boyutu için bulunmuştu. Sonuç
olarak B temel lisesinin konumu hakkındaki
memnuniyet düzeyi A temel lisesinin konumuna
göre daha yüksektir. Benzer şekilde, materyal boyutu
altında yer alan 'deneme sayısının çok olması' ve
müşteriyi anlama boyutu altında olan 'yöneticilerin
şikayetleri dikkate alması' özellikleri için de A temel
lisesi rakibinin gerisinde olarak algılanmaktadır. A
temel lisesinin bu müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde iyileştirmeler yapması gerekmektedir.
Rakiple karşılaştırma matrisi sonuçları göz önüne
alındığında, rakibinin gerisinde olduğu konum
boyutu haricindeki diğer kalite boyutlarında da A
lisesinin rakibine göre üstünlük sağlayıcı özellikler
eklemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle
A temel lisesi önde olduğu yeterlilik ve inanılırlık
hizmetleri haricindeki müşteri ihtiyaçlarını da daha
iyi anlayarak ileri seviyeye götürebilirse rakip
kurum karşısında avantaj sağlayabilecektir.
Özellikle, öğrenciler için önemli olan fiziksel
özellikler ve sorumluluk boyutlarında daha iyi hizmet
sunabilmek için yatırımlar yapılmalıdır. Ayrıca A
lisesinin rakibine göre geride olarak algılandığı
materyal gibi boyutlar yüksek önem puanına sahip
olduğu için 'deneme kaynaklarının yeterliliği' üstüne
ve 'deneme sayısının arttırılması' konusunda
çalışmalar yapılmalıdır. Benzer şekilde, A lisesinin
rakibine göre geride olduğu müşteriyi anlama boyutu
altında olan 'yöneticilerin şikayetleri dikkate alması'
hakkında, A lisesi yöneticilerinin öğrenci
şikayetlerinin değerlendirileceği bir şikayet yönetim
sistemi oluşturmaları gerekmektedir.
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Müşt.
Anlama

Özelleş.
Hizmet
İnanılırlık

Yeterlilik
Ödev
Kontrolü
Teknoloji
Konum

(4) Ders kaynaklarının sınav sistemine uygun
ve özgün olması
(5) Etüt ve çalışma odalarının olması
(11) Eksikler için destek programların olması
(34) Ödev sisteminin olması
(35) Ödev kontrolü yapılması
(18) Sınıflarda akıllı tahta kullanılması
(19) Ders anlatımında teknolojiden
yararlanılması
(23) Temel liseye ulaşımın kolay olması
(24) Temel lise çevresinin güvenli olması

Yine, eğitimcilerin öğrencilere karşı olumlu
davranışlarına ek olarak lisede mevcut ve
öğrencilerle etkileşim içinde bulunan tüm
çalışanların tutum ve davranışlarının geliştirilmesi

5,13
5,38
4,96
5,2
4,58
4,45
5,15
4,72
5,17

4,95
5,33
4,65
5,06
4,61
4,53
4,54
5,08
5,37

6
7
6
7
7
7
7
7
7

1,36
1,3
1,41
1,15
1,34
1,57
1,35
1,48
1,35

8,16
9,1
8,46
8,05
9,38
10,99
9,45
10,36
9,45

2,34
2,24
2,43
1,98
2,31
2,7
2,32
2,55
2,32

6,48

5,45

5,05

7

1,28

8,96

2,2

6,57
6,55
6,09

5
5,35
4,86

5,3
5,33
4,76

7
7
7

1,4
1,31
1,44

9,8
9,17
10,08

2,41
2,25
2,48

6,65

4,28

4,62

7

1,63

11,41

2,81

6,63
6,12

5,69
5,08

4,98
4,9

7
5

1,23
1,37

8,61
6,85

2,12
2,36

6,36

4,77

4,53

6

1,46

8,76

2,51

6,39
6,32
6,37

5,46
4,51
5,17

5,51
4,77
4,78

7
7
7

1,28
1,55
1,35

8,96
10,85
9,45

2,2
2,66
2,32

6,21

4,97

4,93

7

1,41

9,87

2,42

5,06
3,98
6,24

5,24
3,8
5,24

5,11
3,74
4,81

5
4
6

1,33
1,84
1,33

6,65
7,36
7,98

2,29
3,16
2,29

6,55

4,96

5,05

7

1,41

9,87

2,43

5,86

5,01

3,91

6

1,39

8,34

2,39

6,51

4,97

5,05

7

1,41

9,87

2,43

6,66

5,16

4,58

7

1,35

9,45

2,32

6,37
6,56
5,69
5,32
5

5,23
4,86
4,58
4,51
1,43

4,48
4,47
4,54
4,31
1,76

7
7
6
6
5

1,34
1,44
1,53
1,55
4,89

9,38
10,08
9,18
9,3
24,45

2,31
2,48
2,63
2,66
8,42

5,15

1,57

1,61

5

4,45

22,25

7,66

6,28
6,45

3,86
3,46

5,01
4,48

7
7

1,81
2,02

12,67
14,14

3,11
3,47

Firma
Hedef

6,15
6,43
6,29
6,41
6,69
6,45
6,72
6,58
6,47

Rakip
Firma
Mevcut

Yüzde
Önem

Sorum.

Önem
Puanı

Materyal

(7) Sınıflardaki kişi sayısının az olması
(8) Sınıflarda klima olması
(9) Sınıfların geniş ve ferah olması
(10) Sınıfların aydınlık olması
(12) Deneme kaynaklarının yeterliliği
(13) Deneme kaynaklarının zorluk derecesi
(14) Deneme sonrası soru çözümleri
(15)Deneme sayısının çok olması
(26) Diğer çalışanların tutum ve davranışları
(28) Aynı uzmanlık alanında birden fazla
öğretmen olması
(29) Öğretmen sayısının yeterliliği
(30) Eğitim takviminin önceden hazırlanması
(22) Lisenin başarı oranının yüksek olması
(36) Yöneticilerin müşteri şikayetlerini dikkate
alması
(37)Yöneticilerin ılımlı ve samimi olması
(38) Kayıtlı öğrenci sayısı
(39) Derslerin başlama ve bitiş saatlerinin
uygunluğu
(16) Kurumda rehberlik servisinin olması
(17) Öğrencilere özel çalışma programı sunul.
(20) Yıllık ders saati sayısının yeterli olması
(31) Sınıfların başarı sıralamasına göre
oluşturulması
(21) Veli bilgilendirme sisteminin olması
(25) Temel lisenin kuruluş yılı
(32) Temel lisenin disiplinli ve kuralcı olması
(1) Eğitim kadrosunun alanında uzman ve
tecrübeli olması
(2) Temel lise fiyatının uygun olması
(3) Öğretmenlerin öğrencilere karşı ilgisi, tavrı
ve takibi

İlerleme
Oranı

Fizik.
Özellik.

Müşteri İhtiyaçları

Firma
Mevcut

Kalite
Boyutları

Önem
Derecesi

Tablo 15.
Rakiple Karşılaştırma Matrisi

için çalışmalar yapılmalıdır. Diğer taraftan,
müşteriler için önemli olan 'sağlanan ders
kaynaklarının ve kullanılan yayınların sınav
sistemine uygun ve özgün olması' konusunda, lisenin
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bu konuda her sene yaptığı güncelleme çalışmaları
tanıtımlar sırasında vurgulanmalıdır. Bu şekilde
pozitif bir algı yaratılabilecektir. Son olarak,
'öğrencilerin bilgi eksiklerini tamamlayacak destek
programların arttırılması' çalışmaları A lisesinin
rekabetçi avantaj elde etmesine imkan sağlayacaktır.
3.3.6 Teknik Karakteristiklerin Önem
Dereceleri ve Son Kalite Evi
Kalite evi için gerekli olan tüm adımlar
gerçekleştirildikten sonra teknik değerlendirme için,
Şekil 4'te kalite evinin alt kısmını oluşturan teknik
karakteristiklerin tümü için teknik önem derecesi
belirlenmiş ve yüzdelik önem dilimleri bulunmuştur.

Şekil 4. Kalite Evi

142

Journal of Industrial Engineering 31(2), 122-147, 2020

Teknik
karakteristiklerin
önem
dereceleri
incelendiğinde en önemli karakteristiğin 'başarı
oranının yüksek olması' özelliğinin olduğu
belirlenmiştir. Bu karakteristiği 'toplam öğretmen
sayısının yeterli olması' ve 'etüt sisteminin olması'
karakteristikleri izlemektedir. Bu özellikleri 'kurum
çalışanlarının genel davranış ve tutumunun olumlu
olması' izlemektedir. Oluşturulan tüm matrisler bir
araya getirilerek Şekil 4'te gösterilen Kalite Evi
oluşturulmuştur. Elde edilen bu kalite evi ile
öğrencilerin temel liseden almış oldukları hizmet
algısının ve beklentilerinin belirlenerek sunulan
eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
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Son olarak faktör analizi sonucunda elde edilen 10
faktör için sadeleştirilmiş Kalite evi oluşturulmuştur
(Şekil 5). Bu sadeleştirme yapılırken büyük kalite
evinde belirlenmiş olan puanlar üzerinden ilgili
faktörler için ortalamalar alınarak faktör önem ve
ilişki puanları hesaplanmıştır.
Bu şekilde faktör analizi ile temel müşteri ihtiyaçları
özetlenerek daha sade ve yöneticiler açısından daha
anlaşılır bir kalite evi elde edilmiştir. Burada büyük
kalite evi ile uyumlu olarak 'toplam öğretmen
sayısının yeterli olması', 'etüt sisteminin olması', 'ödev
sisteminin olması', 'kurum çalışanlarının genel
davranış ve tutumunun olumlu olması' teknik
özelliklerinin önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu
sadeleştirilmiş kalite evinde net bir şekilde ilişki
sayıları göz önüne alındığında 'ödev sisteminin
olması'nın 10 temel müşteri ihtiyacından 7'si ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 'etüt
sisteminin olması' ve 'toplam öğretmen sayısının
yeterli olması' 10 temel müşteri ihtiyacından 6'sı ile
ilişkilidir. Ayrıca 'öğretmenlerin alanlarında yetkin
olması' da önem puanı ilk 4 teknik özelliğe göre
düşük olmasına rağmen 10 temel müşteri
ihtiyacından 6'sı ile ilişkilidir. Bu sonuç da ilgili
özelliğinin birçok temel müşteri ihtiyacının
karşılanmasında payı olduğu anlamına gelmektedir.

Journal of Industrial Engineering 31(2), 122-147, 2020

ve konum temel boyutlarında rakip kurumun
gerisinde olunduğu görülmektedir. Müşteri için
önemli ihtiyaçlardan olan materyal ve yeterlilik
boyutlarında da rakip kurumun önünde olunsa da
farkın çok küçük olduğu görülmüştür. Bu nedenle
kurumun önde olduğu boyutlarda da iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Ayrıca firma hedeflerine göre teknoloji ve konum
başta olmak üzere materyal ve özelleştirilmiş hizmet
gibi boyutlarda geride olduğu görülmektedir. Burada
teknoloji hariç diğer boyutların müşteriler için
önemi göz önüne alındığında firmanın hangi
boyutlara öncelik vermesi gerektiği ortaya
konmuştur.
Bu çalışmamızda faktör analizi ile kalite evini
sadeleştirilmiş hale indirgemekle, büyük kalite evi ile
aynı bilgiyi içeren fakat daha özet bir şekilde
uygulayıcılara yol gösterici olacak bir yapı elde
edilmiştir. İyileştirme yapılacak öncelikli temel kalite
boyutlarının ve bunları karşılayacak önemli teknik
karakteristiklerin belirlenmesine ve kısa sürede
aksiyon alınmasına yardımcı olacak bir özet yapı
elde edilmiştir. Ayrıca faktör analizi ile, Kalite evi
uygulamasına öncül olan hipotez testlerinde tek tek
karşılaştırılamayacak olan 39 ifade 10 boyuta
indirgenmiş ve farklı müşteri grupları için
karşılaştırma imkanı elde edilmiştir.

Bu sadeleştirilmiş kalite evinde sorumluluk, teknoloji

Şekil 5. Faktörlere Göre Sadeleştirilmiş Son Kalite Evi
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4. Sonuç
Bu çalışmada temel liselerden eğitim hizmeti alan
öğrencilerin beklenti ve algılarından yola çıkarak
eğitim sektörü hizmet kalitesi üzerine Servqual
yöntemi ve keşfedici faktör analizi ile desteklenen
detaylı bir Kalite evi uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Teorik açıdan bakıldığında keşfedici faktör analizi
tabanlı Servqual ile Kalite evinin entegre bir şekilde
birlikte kullanımı literatürde uygulanmamış özgün
bir yöntemdir. Faktör analizi ile önceki Servqual
çalışmalarına göre farklılaşmış kalite boyutları elde
edilmiştir. Ek olarak, bu çalışma literatürde sık
görülen yükseköğretim kurumları uygulamaları
yerine temel liselerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
rakip firmalar için genellikle elde edilemeyen gerçek
veriler toplanmış ve kurgusal veriler yerine gerçek
verilere dayalı bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu
nedenlerle bu çalışmamız literatürde görülen
boşluklara odaklanarak hizmet kalitesi literatürüne
katkı sağlamaktadır.
Yönetsel açıdan bakıldığında hipotez tezleri ile
demografik özelliklerin eğitim hizmeti kalitesini
hangi yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Kalite evi
aşamaları adım adım izlenerek önemli müşteri
(öğrenci) ihtiyaçları belirlenmiştir. Önemli müşteri
ihtiyaçları materyal boyutu altında bulunan 'deneme
sonrası soru çözümü' ve 'deneme kaynaklarının
yeterliliği' olarak bulunmuştur. Bu ihtiyaçları
yeterlilik boyutu altındaki 'öğrencilere sağlanılan
ders kaynaklarının ve kullanılan yayınların sınav
sistemine uygun ve özgün olması' ile özelleştirilmiş
hizmet boyutu altında olan 'yöneticilerin şikayetleri
dikkate alması' ve 'yöneticilerin ılımlı ve samimi
olması' özellikleri izlemektedir. Ayrıca yine materyal
boyutu altında 'deneme sayısının çok olması' önemli
müşteri ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu
nedenle önemli ihtiyaçların materyal, yeterlilik ve
özelleştirilmiş hizmet boyutları altında olduğu
görülmektedir. En az öneme sahip özellikler ise;
teknoloji boyutu altında olan 'sınıflarda akıllı tahta
kullanılması' ile inanılırlık boyutu altında bulunan
'veli bilgilendirme sisteminin olması' ve 'temel
lisenin hizmet verdiği yıl sayısının fazla olması'dır.
Diğer taraftan teknik karakteristiklerin önem
dereceleri incelendiğinde en önemli karakteristik
'başarı oranının yüksek olması' olarak belirlenmiştir.
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Bu karakteristiği 'toplam öğretmen sayısının yeterli
olması', 'etüt sisteminin olması' ve 'kurum
çalışanlarının genel davranış ve tutumunun olumlu
olması' izlemektedir. Önemli müşteri ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde belirlenen ilgili teknik
karakteristikler temel liseler için sunulan eğitim
hizmetinin kalitesini artırmada kullanılabilir.
Ayrıca oluşturulan planlama matrisinde rakip firma
ile karşılaştırılmalar yapılmıştır. Rakibe göre
üstünlük sağlanan ve sağlanamayan durumlar
incelenmiş ve hedefler doğrultusunda eksik olan
yönlerin iyileştirilerek rekabetçi avantaj sağlanması
mümkün kılınmıştır. Kalite evi uygulamasının bu
şekilde hedefe yönelik olarak planlanarak
uygulanması
sayesinde
eğitim
kurumları
stratejilerini hedef bazlı gerçekleştirebilirler. Bu
şekilde öğrencilerin kurumda yer alan öğretmen ve
diğer çalışanlar ile sosyal ve teknik imkanlar gibi
farklı boyutlar temelinde beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda iyileşme kaydedilebilir. Bu çalışma,
ele alınan temel liseyi daha kaliteli bir eğitim
kurumuna dönüştürmenin yanında, elde ettiği
bulguları ile benzer eğitim kurumlarında
yöneticilere yol gösterici olarak kullanılabilir. Bu
sayede daha üst seviyede eğitim hizmeti alacak olan
öğrencilerin bu kurumlara bağlılığı ve güveni artarak
gelecekte köklü ve kaliteli eğitim kurumları olarak
kalıcılaşmalarına ve pazarda önem kazanmalarına
yardımcı olacaktır.
Eğitim hizmeti sektörü üstüne gerçekleştirilecek
olan gelecek araştırmalar, bu çalışmada elde edilen
faktörleri, yani kalite boyutlarını temel olarak
alabilir. Ayrıca, benzer kalite boyutlarının elde edilip
edilmeyeceğini görmek için çeşitli eğitim
kurumlarında keşfedici faktör analizi içeren
çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, yine eğitim
sektöründe, faktör analizine dayanan ve rakip kurum
hakkında gerçek verileri içeren KFY çalışmaları
gerçekleştirilebilir.
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Anahtar Kelimeler

Öz

Fiziksel zorlanma,
Kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları,
Cornell anketi

Uygunsuz çalışma duruşları sırt, kol, boyun, bilek vb. kas iskelet sistemi
rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklar fiziksel güç gerektiren işleri
yapan çalışanlarda daha sıklıkla görülmektedir. Çalışanlarda meydana çıkan
rahatsızlıklar üretimdeki verimliliğin de düşmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, jant
üretimi yapan bir işletmede, parçaların kaldırılması, taşınması gibi faaliyetler
nedeniyle işçilerin fiziksel zorlanmalar sonucu kas iskelet sistemi rahatsızlarına maruz
kalma düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Rahatsızlıkların analizi için bir anket
tasarlanmıştır. Anket iş ve işçi hakkında genel bilgiler, fiziksel zorlanmaları ile kas
iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespiti için Cornell anketinde oluşmaktadır. Anket jant
üretim hatlarında çalışan 45 erkek işçiye uygulanmıştır. Çalışanların %80’i devamlı
veya çoğunlukla ayakta, %60’ı 25 kg. üstü ve %37,8’i her 5 dakikada bir yük kaldırarak
çalışmaktadır. Cornell anketi sonuçlarına göre, 20 vücut bölgesinden, son bir hafta
içinde ağrı, sızı ve rahatsızlık hissedilen bölgeler; bel (%60), boyun (%46,7), üst kol
(%44,4) ve sol omuz (%44,4) olup en sık ağrı hissedilen (her gün bir çok kez) bölgeler
ise bel ve üst koldur. Bu bölgelerde, aynı zamanda, en şiddetli ağrılar oluşmaktadır.

THE EFFECT OF PHYSICAL STRAINS ON MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN A METAL
SECTOR COMPANY
Keywords

Abstract

Physical strains,
Musculoskeletal disorders,
Cornell Questionnaire

Musculoskeletal disorders such as back, arm, neck, wrist, etc. are caused by postures
of inappropriate working conditions. These disorders are more common in
employees who use physical strength while working. The productivity in production
decreases because of these discomforts experienced by the employees. In this study,
it was aimed to determine the exposure levels of the musculoskeletal disorders as a
result of the physical difficulties faced by workers due to the lifting and
transportation of parts in a company producing rims of the wheels. A questionnaire
was designed for the analysis of disorders. The questionnaire consists of Cornell
questionnaire for the determination of general information about work, worker and
their physical strain and musculoskeletal disorders. The survey was applied to 45
male workers working on rim production lines. 80% of the employees always or
mostly works by standing. 60% of them lifts weights above 25 kilograms and 37.8%
lifts a load in every 5 minutes. According to the results of the Cornell questionnaire,
from 20 body regions, the regions where pain and discomfort were felt in the last
week are as follow; waist (60%), neck (46.7%), upper arm (44.4%) and left shoulder
(44.4%), and the most common regions of the pain (several times in every day) is the
waist and upper arm. The most severe pain also occurs in these body regions.
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1. Giriş
Teknolojik gelişmeler sayesinde işler kolay hale
gelse de fiziksel insan gücüne duyulan ihtiyaç hala
birçok alanda devam etmektedir. İnsan gücünün
yoğun olarak kullanıldığı işlerde eğer uygun olmayan
çalışma duruşları mevcut ise kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları kaçınılmaz bir sorundur. Fiziksel güç
kullanımı yüksek olan işleri yapan çalışanlarda Kas
İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (KİSR) sıklıkla
görülmektedir.
Araştırmalara göre endüstriyel işlerin ortalama üçte
biri; kaldırma, indirme, tutma, taşıma, itme veya
çekme gibi elle taşıma işlerinden biri ile bağlantılı ve
elle taşıma işlerinin bel rahatsızlıklarına sebep
olduğu yönünde güçlü kanıtlar bulunmaktadır (Akay
ve Toksari, 2009).
Kas iskelet sistemi hastalıklarının etiyolojisinde
genel olarak çalışma ortamında sıklıkla karşılaşılan
tekrarlayıcı hareketlerin art arda yapılması, vücudun
uygun olmayan pozisyonlarda uzun süre kalması ve
vibrasyon maruziyeti ile ortaya çıkan birikimli
travmaların etkisi söz konusudur (Bilir, 2011). İşe
bağlı KİSR fiziksel çaba ile ilişkili olup, dünyanın her
tarafında en yaygın sağlık problemlerinden biridir
(İçağasıoğlu ve diğ., 2015).
Çalışanlarda KİSR; kaslar, sinirler ve yumuşak
dokuda ağrıya neden olan bükülme, gerilme,
kavrama, tutma, dönme, eğilme gibi hareketlerin
çalışma
esnasında
tekrarlanması
sebebiyle
oluşmaktadır. KİSR’na sebep olan ve iş ile ilgili risk
faktörleri;
çalışma
esnasındaki
tekrarlayıcı
hareketler, uygun olmayan duruşlar, ağır yük
kaldırma ve işle ilgili eğitimin yetersizliğidir.
Metal sanayi içinde yer alan jant üretimi emek yoğun
sektörler arasında yer almaktadır. Çalışma
esnasında 75 kg.a varan ağırlıkta parçaların
kaldırma ve indirilmesi ile uygunsuz çalışma
pozisyonları gibi fiziksel etkenlere maruz
kalındığından, işçilerde işe bağlı KİSR ile iş kazaları
(yaralanma ve sakatlanma) olabilmektedir. Ayrıca
işgücünde verimsizlik hatta kayıplar ortaya
çıkmakta, bu da maliyet ve süre kaybı yaratmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı son zamanlarda KİSR
minimum düzeye indirebilmek için ergonomik
düzenlemeler oldukça önem kazanmıştır.
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Literatürde, çalışanların KİSR belirlemede kullanılan
ve ölçek olarak kabul görmüş anketler
bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu anketler;
Nordic KİSR Anketi, Hollanda KİSR Anketi, Cornell
KİSR Anketi’dir. Cornell Anketi’nde farklı vücut
bölümleri rahatsızlıkları haftalık bazda frekans,
şiddet ve işi yapma kabiliyetine etkisi açısından ele
alınmakta ve ağırlıklandırılmış frekans, şiddet ve işi
yapma kabiliyetine etkisi skorlarının çarpılmasıyla
vücut bölümlerinin riskleri değerlendirilmektedir
(Gönen, Oral, Ocaktan, Karaoğlan, ve Cicibaş, 2017).
Bu anketler kullanılarak; metal (Gönen ve diğ., 2017;
Singh, 2017; Boz Bayar, 2019; Özmehmet Tasan ve
Felekoğlu, 2019), maden (Gangopadhyay,Das,Das,
Ghoshal ve Ghosh,2015) gibi üretim sektörleri ile
sağlık (Chanchai ve diğ., 2016; Wang ve diğ., 2017;
Cheung, Szeto, Lai ve Ching, 2018; Arslan, 2018),
eğitim (Apaydın, Erol, Koçyiğit ve Elbasan, 2016),
ofis (Özkan ve Kahya; 2016; Akıncı, Zenginler, Kara
Kaya, Kurt ve Yeldan, 2018; Küçük, Düzenli Öztürk,
Şenol, Özkeskin, 2018) gibi hizmet sektörlerinde çok
sayıda ulusal ve uluslararası yayın bulunmaktadır.
Jant üretim sektörü işlemler esnasında fiziksel
zorlanmaların en yüksek olduğu sektörlerden
biridir. Buna rağmen Türkiye’de bu sektörde
çalışanların KİSR konusunda yapılmış çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, jant üretimi yapan
bir işletmede, işçilerin maruz kaldıkları fiziksel
zorlanmalar sonucu KİSR maruz kalma düzeylerinin
tesbiti amaçlanmıştır. KİSR analizi için bir anket
tasarlanmış ve jant üretim hatlarında çalışan 45
erkek işçiye uygulanmıştır.

2. Yöntem
Projenin gerçekleştirildiği işletme, Organize Sanayi
Bölgesinde, otomotiv sektöründe jant üretimi yapan
ağır sanayii kuruluşudur. Çalışmaya başlamadan önce
işletme yöneticisi ile temas kurularak çalışmanın
amacı, yürütüm şekli ve işletmeye katkısı hakkında
detaylı bilgi verilerek, çalışma için destek talep
edilmiş ve izin alınmıştır.
İşletme kamyonet, kamyon, otobüs, TIR ve iş
makinesi gibi ağır ticari araçların kasnak, göbek ve
jantlarını üretmektedir. Saç rulodan veya plakadan
kesilen saç parçalar, kıvırma, bükme, puntolama,
kaynak, delik delme, fırçalama, taşlama gibi
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işlemlerden geçtikten sonra raylı sistem aracılığıyla
boyahaneye alınmaktadır. Burada temizleme ve
boyamadan sonra, pnömatik manipülatör yardımıyla
raylı sistemden yere indirilip mamül stok ambarına
götürülmektedir. Bu işlemler esnasında, işçiler,

ağırlıkları 30 kg.dan 75 kg.a kadar değişen parçaları
tezgaha kaldırma, indirme, yerleştirme, taşıma,
yuvarlama gibi ağır fiziksel faaliyetleri yerine
getirmektedir (Şekil 1).

a. Kaynak

b. Çapak alma

c. Ventil delme

d. Kontrol

Şekil 1. Muhtelif İşlemler
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İşçilerin maruz kaldıkları fiziksel zorlanmalar
sonucu KİSR maruz kalma düzeylerinin tesbiti
amaçlayan bu çalışma için üniversitenin “Girişimsel
Olmayan Etik Kurulu”nun 17 Mart 2020 tarih ve 19
sayılı kararı ile araştırmanın etik ve bilimsel açıdan
uygunluğu onaylanmıştır.
Çalışma için hazırlanan anket 3 bölümden
oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü işçi (görevi, doğum
yılı, eğitim durumu, deneyim) ile iş (atölye, hat,
tezgah, işlem adı) hakkında genel bilgiler yer
almaktadır. İkinci bölüm; çalışma şekli (ayakta veya
oturarak), kaldırılan ağırlık ve kaldırma sıklığı içeren
fiziksel zorlanmalardır. Üçüncü bölümde ise kas
iskelet sistemi rahatsızlıklarının tesbiti için Cornell
anketi mevcuttur.
Cornell anketi, İngiliz iş dünyasında KİSR
değerlemek için Cornell üniversitesi İnsan Faktörleri
ve Ergonomi Loboratuvarı’da geliştirilmiş bir veri
toplama
ölçeğidir
(http://ergo.human.cornell.edu/ahmsquest.html;
Hedge, Morimoto ve Mccrobie, 1999). Anket, 20 ayrı
vücut bölgesinin son 1 hafta içinde rahatsızlıklarını
frekans,
şiddet
ve
işle
ilgisi
açısından
değerlendirmekte ve bir rahatsızlık skoru
hesaplamaktadır. Rahatsızlık skorunu hesaplamada
sıklık skoru 0-10; rahatsızlık ile ilgili şiddet skoru
1-3 ve rahatsızlığın işle ilgisi skoru 1-3 şeklinde
ağırlıklandırılmaktadır. İlgili vücut bölümünün
toplam rahatsızlık skoru sıklık, şiddet, rahatsızlığın
işle ilgisi (sıklık x şiddet x rahatsızlığın işle ilgisi)
skorlarının
çarpımıyla
bulunmaktadır
(http://ergo.human.cornell.edu/ahmsquest.html).
İşletmede, üretim hatlarında yaklaşık 100 işçi
çalışmaktadır. Her bir işçiyle, yüz yüze görüşme
yapılarak, zorunlu olmadan, ankete katılımı rica
edilmiştir. Kabul etmesi halinde, işçinin tamamen
serbest olduğu biz zamanda anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 45 erkek işçi
çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Her gözleme
ilişkin veriler için, tümüyle veya kategoriler halinde,
istatistiki sonuçların alınabilmesi için, excell
ortamında veritabanı hazırlanmıştır. İstatistiksel
analizler için SPSS 24.0 (Statistical Package for Social
Science) for Windowspaket programı kullanılmıştır.
Değişkenlere uygulanan tüm testler için anlamlılık
değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuçların,
yaş, kaldırılan ağırlık vb kategorileri arasında, %95
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güven düzeyi ile, anlamlı fark olup olmadığının
tesbiti amacıyla, SPSS 24 “One Way ANOVA” Scheffe
test analizi yapılmıştır.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

3. Bulgular
Ölçüm alınan tezgahlar ile bu tezgahlarda çalışan
işçilere ait ilgili bilgiler Tablo-1’de verilmiştir.
Ankete katılan işçilerin tamamı erkek olup yaş
ortalaması 38,52 (std.sapma 9,12) yıldır. İşletmede
deneyimleri ortalaması 8,16 (std.sapma 8,24) yıl
olup yaklaşık %40’ı meslek lisesi mezunudur.
İşçilerin yaptığı işte deneyim ortalama 6,92 yıl ve
%71,2’i bir yıldan fazla bu işte çalışmaktadır.
İşçilerin çalışma şekilleri ve kaldırdıkları ağırlıklar
ile frekansları Tablo-2’de verilmiştir. Çalışanların
tamamı ayakta ve %20’si ise zaman zaman veya
çoğunlukla yürüyerek çalışmaktadırlar. Yaklaşık
olarak yarısı 30 kg.dan fazla parçaları kaldırma
yapmaktadır. Bazı yöntemlerde sınır değer civarı
olan 20 kg.dan fazla ağırlık kaldıranların oranı ise
oldukça yüksektir, %60. Çalışanların %37,78’i her 5
dk.da bir ağırlık kaldırma yapmaktadır.
Cornell anketi sonuçları; frekansları Tablo 3.a’da,
risk skorları ise Tablo 3.b’de verilmiştir. Son bir
hafta içinde en az bir kez ağrı hissedilen vücut
bölgeleri; sırasıyla, bel, üst kol, üst bacak, ön kol ve
ayak olarak tespit edilmiştir. Bel en yüksek ortalama
skora (19,70) sahiptir. Genellikle ürünlerin uygun
olmayan şekilde taşımanın sonucu olarak üst kol ve
üst
bacak
oldukça
yüksek
risk
skoru
oluşturmaktadır. Zamanın çoğunu ayakta çalışma
nedeniyle ayak da anlamlı bir skora (sağ 6,67)
sahiptir.
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Tablo 1
Ankete katılanların bilgileri
Kategori
Özellik
Yaş (yıl)
<30
30 - 39
40 - 49
50≤
Cevap yok
Eğitim
İlk okul
Ortaokul/İlköğretim
Lise
Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Deneyim (İşletme)
0 – 6 ay
7-12 ay
1-5 yıl
6-10 yıl
11 – 20 yıl
21 yıl Deneyim (İş)
0 – 6 ay
7-12 ay
1-5 yıl
6-10 yıl
11 – 20 yıl
21 yıl Tablo 2
Fiziksel zorlanmalar
Kategori

Çalışma Şekli

Kaldırılan Ağırlık

Yük Kaldırma Sıklığı
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Özellik
Devamlı ayakta
Çoğunlukla ayakta
Devamlı oturarak
Çoğunlukla oturarak
Zaman zaman yürüyerek
Çoğunlukla yürüyerek
1 kg’dan az
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-30 kg
30 kg’dan fazla
5 dk’ dan az
5-15 dk.
15 dak-1 saat
1-2 saat
2-4 saat
4 saatten fazla
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Frekans
7
16
16
5
1
12
10
4
17
1
1
11
2
10
8
7
7
12
3
11
7
7
5

Frekans
34
2
6
3
8
2
2
6
7
20
17
11
8
1
8
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En yüksek riskin oluştuğu üst kol (sağ ve sol), bel, ön
kol (sağ ve sol), üst bacak (sağ ve sol) ve ayak (sağ ve
sol) için, yaş, deneyim ve kaldırılan ağırlığa bağlı risk
skorları Tablo 4’de verilmiştir. 30 yaş altı işçiler için,
hemen hemen tüm vücut bölgeleri için risk skorları,
diğer yaşlara nazaran, daha düşüktür (Tablo 4.a).
Ancak 30 yaş üstünde, yaş dilimlerinde önemli bir
değişim görülmektedir. Bu açıkça, ağrının 30
yaşlarından itibaren artışa geçtiğini işaret
etmektedir. Risk skorlarının deneyime bağlı
değerleri incelendiğinde (Tablo 4.b), 1-5 yıl
aralığında, önemli sıçrama olduğu, bu artışın 21 yıl
üzerinde de meydana geldiği görülmektedir. Örneğin
bel bölgesi için; 1-5 yıl için 34,3000 iken 0-6 ay için
11,8180, 6-10 yıl için 5,6250 olmasına rağmen 21 yıl
sonrası için 29,2140 elde edilmiştir. Hemen hemen
tüm vücut bölgeleri için, kaldırılan ağrılık arttıkça
risk skorları da artmaktadır (Tablo 4.c). Risk
skorları, bel bölgesi için kaldırılan ağırlık 1 kg.dan az
için 13,8750 iken 30 kg.dan fazla için 22,2000‘ye
yükselmektedir.
Risk skorunun en yüksek olduğu bel vücut bölgesi
için işçilerin kaldırdıkları ağırlığa bağlı olarak önceki
hafta çalışma esnasında, vücutta ağrı, sızı, rahatsızlık
hissetme sıklıkları için frekanslar Tablo 5’de
verilmiştir. Tablodan açıkça görülmektedir ki
kaldırılan ağırlık arttıkça işçilerin son bir hafta içinde
karşılaştıkları ağrı sayısı artmaktadır. Öyle ki, 10
kg.dan az ağırlık kaldıranların az oranda son bir
hafta içinde ağrı hissetmesine rağmen 30 kg.dan
daha fazla ağırlık kaldıranlar için %70’e
yükselmektedir. Bu sonuç kaldırılan ağırlık arttıkça
bel bölgesinde haftalık hissedilen ağrının daha da
arttığını göstermektedir. Ancak, kaldırılan ağırlık
için, %95 güven düzeyi ile, ağrı hissetme sıklıkları
ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığı
tespiti için SPSS 24 “One Way ANOVA” Scheffe test
analizi yapılmıştır. Kaldırılan ağırlıklar arasında
anlamlı fark olmadığı test edilmiştir.

4. Sonuçlar ve Tartışma
Herhangi bir ürünün işlenmesi, paketlenmesi vb
aşamalarında mutlaka bir kütleyi tutma, kaldırma,
taşıma, elde tutma, indirme, bırakma vb faaliyetler
ile karşılaşılır. Bir kütleyi kaldırma vb tamamen veya
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büyük ölçüde statik bir iş olup, çok fazla güç
gerektirir. Asıl sorun, güç gereksinimi ve zorlanma
değil, uygunsuz çalışma duruşları sonucu omurlar
arası disklerin zorlanıp aşınması ve bu nedenle
boyun, sırt, kol, bilek, bacak gibi vücut bölgelerinde
KİSR neden olmasıdır. Bu rahatsızlıklar fiziksel güç
gerektiren işleri yapan çalışanlarda, özellikle
çiftçiler, transport işi yapan hamallar, yatalak
hastaların bakımıyla görevli hastabakıcılarda sıklıkla
görülmektedir. Çalışanlarda meydana çıkan
rahatsızlıklar, aynı zamanda, üretimdeki verimliliğin
de düşmesine de yol açmaktadır.
Jant üretim sektörü de işlemler esnasında fiziksel
zorlanmaların en yüksek olduğu sektörlerden
biridir. Sektörde çalışan işçiler, 75 kg. kadar
parçaların kaldırılması, taşınması nedeniyle KİSR
maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, jant üretimi
yapan bir işletmede, işçilerin yaptıkları işlemler ve
taşımalar esnasında fiziksel zorlanmalar sonucu
KİSR
maruz
kalma
düzeylerinin
tesbiti
amaçlanmıştır. Jant üretim hatlarında çalışan
yaklaşık 100 işçiden 45 erkek işçiye anket
uygulanmış, anket verileri SPSS paket programı ile
analiz edilerek, çalışanlarının faaliyetlerini yürütüm
esnasında yaptıkları işlerde kaldırılan ağırlık ve
frekansına bağlı olarak KİSR etkisi araştırılmıştır.
İşyerinde çalışan işçiler, yüksek ağırlıktaki parçaları,
kesme, presleme, kıvırma, kaynak gibi işlemleri
tamamen ayakta yapmaktadırlar. İşçilerin yaklaşık
%20’si ise aynı zamanda yürüyerek taşıma
faaliyetlerini de yerine getirmektedirler. İşlemler
esnasında, işçilerin %60 (27 işçi) ’ı 20 kg. üzerine
parçaları kaldırmaktadır. Yapılan araştırmada ise,
bu işçilerin %62,96’sı bu işlemi her 5 dakikada bir,
%29,63’ü
ise
her
15
dakikada
bir
gerçekleştirmektedir. Daha açık bir ifade ile, sınır
değerin üzerinde (~20 kg) parça kaldırma işlemi
yapan işçilerin çok büyük bölümü (%81,48) en fazla
her 15 dakikada bir bu kaldırma faaliyetini
tekrarlamaktadır. Bu sonuçlar, sektörde olan
işçilerin oldukça ağır parçaları oldukça yüksek
frekansla kaldırarak işlemleri gerçekleştirdiklerini
göstermektedir.
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Tablo 3
Cornell Anketi Sonuçları
a. Frekanslar

Boyun
Omuz
Sırt
Üst kol
Bel
Ön kol
El Bileği
Kalça
Üst bacak
Diz
Al bacak
Ayak

Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol

b. Risk skorları
Vücut Bölümü

Boyun
Omuz
Sırt
Üst kol
Bel
Ön kol
El Bileği
Kalça
Üst bacak
Diz
Al bacak
Ayak
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Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Sağ
Sol

24
28
25
30
25
26
18
29
28
28
29
41
29
27
35
34
30
30
27
29

9
5
5
7
5
5
2
3
4
4
3
1
3
4
0
1
4
3
5
5

5
6
7
2
2
2
5
4
4
4
5
1
2
2
2
2
2
4
1
1

2
4
5
3
4
2
7
2
1
4
4
2
7
7
3
3
3
2
5
4

Hafta boyunca en
az 1 kez ağrı
hissetme frekansı
21
17
20
15
20
19
27
16
17
17
16
4
16
18
10
11
15
15
18
16

5
2
3
3
9
10
13
7
8
5
4
0
4
5
5
5
6
6
7
6

4
4
5
3
3
4
0
3
4
4
3
0
6
7
2
2
6
7
4
4

13
11
11
7
10
8
13
10
10
9
9
2
7
8
5
5
6
6
11
9

4
2
4
5
7
7
14
3
3
4
4
1
3
3
4
4
2
2
3
3

Skor
(Ortalama)

Skor
(%)

5,63
4,34
5,42
6,06
9,67
9,67
19,70
6,23
6,60
5,32
5,00
0,71
6,03
6,96
5,22
5,49
5,74
5,76
6,67
6,00

5,22
2,75
4,82
2,29
8,38
7,25
31,00
3,44
3,97
4,01
3,40
0,02
2,88
4,11
1,60
1,64
2,19
2,42
5,07
3,54

17
12
15
10
13
13
12
12
13
10
9
3
13
14
6
6
10
11
12
10

4
4
4
4
6
5
12
4
4
7
7
0
1
2
4
4
3
3
5
5

Çok

Biraz

Eğer ağrı, sızı, rahatsızlık
hissettiyseniz, bu işinizi
yapmanıza engel oldu mu?

Hiç

Çok

Orta

Hafif

Eğer ağrı, sızı,
rahatsızlık
hissettiyseniz, ne
kadar şiddetliydi?

Her gün bir
çok kez

Hiç

Vücut Bölümü

Hafta
boyunca 1-2
kez
Hafta
boyunca 3-4
kez
Her gün 1
kez

Geçtiğimiz hafta çalıştığınız süre
boyunca, vücudunuzda ne sıklıkla
ağrı, sızı, rahatsızlık hissettiniz?

0
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
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Tablo 4
Üst kol (sağ ve sol), bel, Ön kol (sağ ve sol), Üst bacak (sağ ve sol) ve Ayak (sağ ve sol) için Risk Skorları

Üst Kol
(Sağ)

Üst Kol
(Sol)

Bel

Ön Kol
(Sağ)

Ön Kol
(Sol)

Üst Bacak
(Sağ)

Üst Bacak
(Sol)

Ayak (Sağ)

Ayak (Sol)

Yaş

Frekans

a. Yaş

7
16
16
5

3,3333
12,6563
10,1563
10,0000
9,8864

3,3333
11,4063
11,4063
10,0000
9,8864

6,000
26,000
20,281
22,000
20,148

0,0000
7,0000
9,4688
3,4000
6,3750

0,0000
7,9380
9,5630
3,4000
6,7500

3,9167
4,7813
9,3750
4,3000
6,1705

3,9167
7,3750
9,3750
4,3000
7,1137

4,3333
8,7188
7,6875
2,3000
6,8182

4,333
8,719
5,813
2,300
6,136

< 30
30 - 39
40 - 49
50 ≤
Ortalama

Üst Bacak
(Sol)

Ayak (Sol)

Üst Bacak
(Sağ)

11,818

3,50x00

5,0000

2,2727

2,2727

2,4545

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

10,000

1-5 yıl

10

21,6500

22,6500

34,300

6,5500

6,5500

7,8500

11,8500

17,7000

17,7000

Ön Kol
(Sağ)

7,3636

0,0000

Bel

7,3636

2

Üst Kol
(Sol)

11

7-12 ay

Üst Kol
(Sağ)

0 – 6 ay

Deneyim

Frekans

Ön Kol
(Sol)

Ayak (Sağ)

b. Deneyim

0,6360

6-10 yıl

8

0,7500

0,7500

5,625

5,8750

5,8750

1,2500

1,2500

5,0000

3,7500

11 – 20 yıl

7

2,0714

2,0714

23,429

5,7143

5,7140

6,3571

6,5714

2,0714

2,0710

21 yıl -

7

16,7143

15,2857

29,214

12,7857

12,7860

16,2143

16,2143

3,0714

3,0710

9,6667

9,6667

19,700

6,2333

6,6000

6,0333

6,9556

6,6667

6,0000

Ortalama

Ön Kol
(Sağ)

Ön Kol
(Sol)

Üst Bacak
(Sağ)

Üst Bacak
(Sol)

Ayak (Sağ)

Ayak (Sol)

Ortalama

Bel

30 kg’dan fazla

8
2
2
6
7
20

Üst Kol
(Sol)

1 kg’dan az
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-30 kg

Üst Kol
(Sağ)

Frekans

c. Kaldırılan Ağırlık
Kaldırılan
Ağırlık

11,2500
0,0000
0,7500
3,8333
8,5714
13,0250
9,6667

15,0000
0,0000
0,7500
0,5000
7,1429
13,0250
9,6667

13,875
0,0000
5,250
17,500
30,857
22,200
19,700

4,6250
0,0000
2,2500
6,6667
5,7143
7,9500
6,2333

4,625
0,0000
2,250
6,667
5,714
8,775
6,600

,6250
0,0000
5,0000
1,6667
3,3571
11,1500
6,0333

0,6250
0,7500
5,0000
8,3333
3,3571
11,1500
6,9556

5,0000
2,2500
15,0000
11,6667
13,0000
3,2250
6,6667

5,0000
2,2500
15,0000
10,0000
13,0000
2,2250
6,0000
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Tablo 5
Kaldırılan ağırlığa bağlı olarak bel bölgesinde geçen hafta çalışma esnasında, vücutta ağrı, sızı, rahatsızlık hissetme
sıklığı
Kaldırılan Ağırlık

1 kg’dan az
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-30 kg
30 kg’dan fazla
Toplam

Hiç

Hafta boyunca
1-2 kez

Hafta boyunca
3-4 kez

4

0

2

1

1

2

0

0

0

0

1
4
1
6
18

0
0
1
1
2

1
0
0
2
5

0
1
1
4
7

0
1
4
7
13

Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını gösteren Cornell
anketi sonuçları (Tablo 3) dikkate alındığında, en
yüksek ortalama skora (19,70) bel bölgesinde elde
edilmiştir. Genellikle parçaları uygun olmayan
şekilde taşımanın sonucu olarak üst kol ve üst bacak
da oldukça yüksek risk skoru oluşmaktadır. Jant
sektöründe
yapılmış
başka
bir
çalışma
bulunmamaktadır. Son yıllarda metal sektöründe
yük kaldırmanın ele alındığı bazı çalışmalardan biri
olarak; Gönen ve diğ. (2017), bir transformatör
montaj hattı çalışanlarının kas-iskelet sistemi
rahatsızlıklarını Cornell anketinden esinlenilerek
oluşturulan bir anket ile analiz etmişlerdir. Analiz
sonucunda, sırt, bel, ayaklar, boyun, sağ kol ve
omuzlar en riskli vücut bölümleri olarak belirlenmiş
ve bu riskleri azaltmak üzere ayarlanabilir bir
montaj sehpası tasarımı yapılmıştır. Singh (2017)
taşlama tezgahlarında yaptıkları çalışmada, en
yüksek rahatsızlığı bilekte (sağ %15,47, sol %14,16),
alt bacakta (%14,17) ve ön kol (%9,32)
belirlemişlerdir. Boz Bayar (2019), unlu mamül
makinası üreten bir işletmede yaptığı çalışmada,
çalışma
yıllarına
göre
Cornell
anketinin
parametrelerinden “sağ alt bacak” bölgesinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlemiştir.
Özmehmet Tasan ve Felekoğlu (2019), otomotiv
sektöründe taşıma işleri için yaptıkları çalışmada,
Cornell anketi sonuçlarına göre, en yüksek riskli
vücut bölgeleri, sırasıyla bel (%44,49), boyun
(%41,95) ve sağ ayak (%41,95) bulunmuştur. Arslan
(2018), bir devlet hastanesinin 5 farklı yoğun bakım
ünitesinde çalışan 98 hemşire ile Genişletilmiş
156

Her gün 1
kez

Her gün bir
çok kez

Toplam

8
2
2
6
7
20
45

Nordic Anketi ve vücudun muhtelif kaslarındaki
zorlanma düzeyini REBA yöntemi ile ergonomik risk
düzeyi tespit etmiştir. Çalışmada son 12 ay içerisinde
hemşirelerin kas iskelet sistemi ağrılarının en sık
görüldüğü üç vücut bölgesi; %57,1 ile bel, %41,8 ile
sırt ve %39,8 ile boyun bölgeleri olarak saptanmıştır.
Bu sonuçlar, bu çalışmada elde edilen sonuçlara
oldukça yakındır. İşyerlerinde, bel ve sırt
zorlanmaları, özellikle;
 Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve
yükseklikte değil
 Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme
veya kayma tehlikesi var
 Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri
güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut
pozisyonunda taşımasına uygun değil
 İşyeri tabanında veya çalışılan zeminde yüklerin
indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı var
 Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz
ise oluşmaktadır. İşletme yönetimi, belirtilen bu
olumsuzlukları azaltarak çalışanların parça taşıma
ve işleme esnasında maruz kaldıkları zorlanmaları
azaltmalıdırlar.
En yüksek riskin oluştuğu 5 vücut bölgesi (üst kol,
bel, ön kol, üst bacak ve ayak) için, yaş, deneyim ve
kaldırılan ağırlığa bağlı risk skorları (özellikle en
yüksek risk skorunun olduğu bel ve üst kol
sonuçları) (Tablo 4) dikkate alındığında, çalışanlar
daha 30 yaşına ve iş yaşamında birinci yılı aşar
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aşmaz yüksek ağrılarla karşılaşmaktadır. Bel bölgesi
için, 30 yaş altı risk skoru 6,00 iken 30 yaş üstü,
sürekli bir artış veya azalış göstermeksizin, 20-26
arasında değişmektedir. Benzer sonuç deneyim için
de bulunmuştur. 6-10 yıl hariç, bir yıldan itibaren
risk skorları 23-34 arasında değişmektedir. Bunun
en büyük nedeni işyerinde çalışanların büyük
bölümünün (%60) 20 kg. üzeri parça kaldırma
yapmalarıdır ki bu sonuç Tablo 4.c’de açıkça kendini
göstermektedir. Bel bölgesi için risk skoru, kaldırılan
ağırlık 10-15 kg. için 5,25 iken izleyen dilimlerde
17,50 üzeri seyretmektedir. Bu çalışmanın en önemli
katkısı olan bu sonuç, yük kaldırmada sınır değer
üzeri yük kaldırmanın çalışanlar üzerinde nasıl bir
etki (zorlanma) yarattığını açıkça göstermektedir.
Bu çalışmada temel amaç, bir metal sanayi
işletmesinde değil, kaldırılan yükün oldukça yüksek
olduğu jant üretim sektöründe, yük kaldırmanın
KİSR etkisini araştırmaktır.
Sonuçlar, diğer
sektörlere göre, kaldırılan yükün işçi sağlığına olan
etkisi dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın yapıldığı ilde sadece bir jant fabrikası
mevcut olup, bu işletmede üretim hattında çalışan 45
işçiden bilgiler alınmıştır. Örneklem oranı %45 olup
oldukça yüksektir. Sonuçlar, metal sanayi için
genelleştirilemese de jant sektörü için önemi ortaya
koymuştur.
Yük kaldırma, tutma ve taşımada çok sayıda
araştırma yapılmış olup araştırmacılar deneylerine
ve hesaplarına göre bazı sınır değer belirleyen
yöntemler önermişlerdir. NIOSH, Geliştirilmiş
NIOSH, Federal Almanya İş Güvenliği Ve İş Hekimliği
Kurumunun Değerlendirme Yöntemi (Bakınız
Babalık, 2018) en yaygın bilinenleridir. Her 5-10
dakikada bir yük kaldırmanın gerekli olduğu
işlemlerde, sınır değer yöntemleri yaklaşık olarak 20
kg sınır değer olarak tespit etmektedirler. İşletmede
bu sınır değerin üzerinde yük kaldırmaların oranı
%60’dır. 24 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan “Elle
Taşıma
İşleri
Yönetmeliği”
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/
20130724-24.htm) Madde 5 (1) a şıkkında,
işverenin, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek
duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmasını
ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik
sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için
gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu
belirtilmiştir. Dolayısıyla, işletmedeki işlerin büyük
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bölümünde parçanın kaldırılmasında, yüksek
ağırlıktaki parçaları için manipülatör kullanılması,
daha hafif parçalar için ise metod iyileştirmeleri
(kaldırma yerine kayarak veya yuvarlayarak
düşürme vb) yapılması önerilir. Diğer yandan,
kaldırılan parça sınır değer altında bile olsa,
uygunsuz kaldırılması halinde çalışanda sırt ve bel
rahatsızlıkları yaşanmaktadır. Sağlığa uygun yük
kaldırma, taşıma ve indirme konularında çalışanlara
eğitim verilmesi gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler

Öz

Dron Seçimi,
Çok Kriterli Karar Verme,
KEMIRA-M

Dronlar; profesyonel olarak tasarlanmış kameraların dahi çekemediği fotoğraf ve
video görüntülerini çekebilme özelliğine sahip uzaktan kontrol edilebilen pilotsuz
hava araçlarıdır. Askeri uygulamalar, fotoğrafçılık, ölçüm, haritalama, güvenlik –
arama kurtarma, bilim ve araştırma, tarım, inşaat, gazetecilik ve gösteri dünyası,
spor, seyahat, pazarlama gibi birçok alanda kullanılan dronların kullanım
alanlarına göre farklı özellikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte kullanım amacına
uygun dron seçimi birbiriyle çelişen birden fazla kriteri içinde barındıran bir Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir. Bu çalışmada, dron seçimi yapabilmek için
ÇKKV tekniklerinden birisi olan Kemeny Median Indicator Rank AccordanceModified (KEMIRA-M) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 6 farklı dron
alternatifi ele alınmış ve bu alternatifler kamera, kontrol mesafesi, uçuş süresi,
ağırlık, fiyat, estetik, kullanılabilirlik olmak üzere 7 farklı iç ve dış kritere göre 5
karar verici tarafından değerlendirilmiştir. İç kriterler içerisinde en önemli kriter;
kamera kriteri olarak belirlenirken, dış kriterler içinde en önemli kriter
kullanılabilirlik kriteri olarak tanımlanmıştır. R1 alternatifi ise en uygun dron
alternatifi olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın, KEMIRA-M yöntemi ile farklı
teknolojik cihazların seçilmesi için fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

DRONE SELECTION FOR PERSONAL USERS WITH THE KEMIRA-M METHOD:
AN APPLICATION
Keywords

Abstract

Drone Selection,
Multi Criteria Decision
Making,
KEMIRA-M

Drone on; remotely controlled pilots with the ability to take photos and video images
that even professionally designed cameras cannot take. Drones used in many areas
such as military applications, photography, measurement, mapping, security - search
and rescue, science and research, agriculture, construction, journalism and show
business, sports, travel, marketing have different features according to the area they
are used. However, the choice of the appropriate drone is a Multiple Criteria Decision
Making (MCDM) problem that contains more than one conflicting criteria. In this
study, Kemeny Median Indicator Rank Accordance-Modified (KEMIRA-M) method,
which is one of the MCDM techniques, was used to select the drone. Within the scope
of the study, 6 different alternatives were handled and 5 decision makers according
to 7 different internal and external criteria such as camera, control distance, flight
time, weight, price, aesthetics, and usability evaluated these alternatives. While the
most important criterion among the internal criteria is the camera criterion, the
most important criterion among the external criteria is determined as the usability
criterion. The R1 alternative has emerged as the most suitable drone alternative. This
study will be thought to be useful in the selection of different technological devices
with the KEMIRA-M method.
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1. Giriş
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe
kullanımı artan dronlar; uzaktan kontrol edilen,
askeri, iş ve hobi amaçlı kullanılan, görüntü
kaydedebilen robotik sisteme sahip insansız hava
araçlarıdır. Dronlar; ilk olarak askeri alanda insanlar
tarafından yapılamayan tehlikeli ve zor görevlerde
kullanılmıştır. Amerikan iç savaşı sırasında dronlar
kullanılarak tehlikeli bölgelerde, ordu için
görüntüler kayıt edilmiş ve bilgi toplanmıştır
(Ntalakas, Dimoulas, Kalliris ve Veglis, 2017). İkinci
Dünya Savaşı’nda, Japonlar bomba taşıyan dronları
kullanırken, Amerika’lılar Vietnam Savaşı’nda
dronların askeri faydalarından yaralanmıştır. İsrail
Savunma Kuvvetleri ise; dronları 1970-1980
yıllarında
güvenlik
amaçlı
kullanmaya
başlamışlardır (Bone ve Bolkcom, 2003; Garamone,
2002; Longino, 1994).
İlk olarak, askeri alanda kullanılan dronlar; ilerleyen
zamanlarda bireysel ve ticari amaçla reklamcılık
sektöründen taşımacılık sektörüne kadar birçok
alanda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde
dronlar reklamcılık ve moda sektöründe ürün ve
kıyafet tanıtımlarında, yangın söndürmenin zor ve
tehlikeli olduğu alanlarda havadan destek amaçlı
kullanılmaktadır. Ayrıca dronlardan üzerlerine
yerleştirilen özel sensörlerden arama kurtarma
çalışmalarında hem görüntü sağlamak hem de bir
yaşam belirtisi olup olmadığını tespit etmede; tarım
sektöründe hasat zamanlarını takip ve kontrol
etmede ve atmosferik keşiflerde yararlanılmaktadır.
Bunun yanı sıra, gelişen teknoloji ile birlikte
kullanımı artan dronlar, alışveriş sisteminde önemli
bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. DHL, Google,
UPS vb. gibi birçok şirket tarafından, çevrimiçi
alışveriş sistemlerinin başarılarının yanı sıra dronlar
tanıtılmış ve duyurulmuştur (Davidson 2013;
Heutger ve Kückelhaus 2014; Koiwanit, 2018;
Stolaroff; 2014).
Dron’lar uzaktan kumandalar ve yazılımlar
kullanılarak kumanda edilebilmektedirler. Ayrıca
dronlar kullanım amaçlarına göre özel teknik
tasarımlarla farklılaştırılmış ve gün geçtikçe daha
kullanıcı dostu ürünler haline gelmişlerdir. Kullanım
alanları göz önünde bulundurulduğunda dronların
gündelik ve çalışma hayatını olumlu yönde etkilediği
söylenebilir. Aynı zamanda başka cihazlar veya
teknikler kullanıldığında yüksek maliyetli olan bazı
işlemler dronlar sayesinde daha düşük maliyetlerle
halledilebilmektedir. Bununla birlikte; dronlar
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yaygın olarak insan desteğiyle çalışmakta olup ek iş
gücüne ve bazı durumlarda maliyet artışına sebep
olmaktadır. Hatalı kullanım sonucu ise; dronlar
hasar görebilmektedir(Gökçe ve Çetin, 2019).
Günümüzde dron kullanımının artmasıyla birlikte,
faklı özelliklere sahip dronlar üretilmektedir.
Bununla birlikte; bireysel kullanıcılara kendi
bütçelerine uygun olarak farklı özelliklerde dron
alternatifleri sunulmaktadır. Ancak, mevcut
alternatifler arasından en iyi dron alternatifinin
seçilebilmesi için kamera, kontrol mesafesi, uçuş
süresi, estetik vb. gibi birçok birbiri ile çelişen kriter
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle; dron
seçiminde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
tekniklerinin kullanılması doğru bir yaklaşım
olacaktır. Bu çalışmada; en iyi dron alternatifini
seçmek için yeni nesil ÇKKV yöntemlerinden biri
olan ve Krylovas, Zavadskas ve Kosareva, (2016a)
tarafından geliştirilen Modified KEmeny Median
Indicator Rank Accordance (KEMIRA-M) yöntemi
kullanılmıştır. KEMIRA-M yöntemi, hem kriter
ağırlıklarının belirlenmesinde hem de alternatiflerin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntem,
uzmanlar arasında kriterlerin önemi konusunda fikir
birliği zorunlu olmadığında veya farklı yapıdaki
kriterlerin bulunduğu ÇKKV problemlerinde
kullanılmaktadır. KEMIRA-M kullanılarak karar
verme, değerlendirme ve seçim süreci, kendi
aralarında kıyaslanamayan ve birleştirilemeyen
birçok önemli kriter dikkate alınarak daha verimli ve
etkin hale getirilmektedir (Kosareva Zavadskas,
Krylovas ve Dadelo 2016).
KEMIRA-M yöntemi; kriterlerin kendi içinde birkaç
kriter grubuna ayrıldığı durumlarda kriter
ağırlıklarının belirlenmesi ve bu ağırlıkların
kullanılarak alternatif seçimi yapılması için önerilen
bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk aşamasında;
uzmanlar tarafından kriterlerin önem sırası
belirlenmektedir. Kriter sıralaması her grup için ayrı
ayı yapılır, çünkü uzmanlar az sayıdaki kriteri daha
kolay sıralarlar (Krylovas ve diğ., 2016a). Bununla
birlikte;
KEMIRA-M’de
kriterler
yapısal
benzerliklerine göre gruplara ayrıldığından kriter
sayısı artsa bile çözüm prosedürü etkin bir şekilde
çalışmaktadır. KEMIRA-M yöntemi diğer ÇKKV
yöntemlerine kıyasla çok daha az başlangıç bilgisi
gerektirir. Yöntem, karar verme matrisi ve kriterler
ile ilgili uzmanlardan bilgi toplamanın oldukça zor
olduğu veya pahalı olduğu alanlardaki uygulamalar
için kullanılır. Sadece birkaç uzman tarafından
belirlenen kriter sıralamaları ile bu yöntemin
uygulanması için yeterlidir (Krylovas ve diğ., 2016a).
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KEMIRA-M yöntemi gün geçtikçe farklı alanlarda yer
alan problemlerin çözümü için kullanılmaktadır.
Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak;
KEMIRA-M yöntemi ilk defa bu çalışmada Dron
seçimi için kullanılmıştır. Bu yöntemde, sadece
uzmanların görüşleri değil; aynı zamanda kriterlerin
nicel ve nitel değerleri de dikkate alınarak alternatif
seçimi yapılmaktadır. Ayrıca KEMIRA-M yönteminde
az sayıda veri ve farklı kriter grupları dikkate
alınarak alternatif seçimi yapılabilmektedir. Dron’lar
ile ilgili veri toplamanın zorluğu, farklı kriter
gruplarının olması, nicel ve nitel değerlere sahip
kriterlerin olması nedeniyle bu çalışmada KEMIRAM yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte;
literatürde ÇKKV yöntemleri ile kişisel kullanıcılar
için Dron seçiminin yapıldığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu yönleri ile çalışmanın literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın ikinci kısmında bilimsel yazın taraması
verilmiş, üçüncü kısmında KEMIRA-M yönteminden,
dördüncü kısımda dron seçimi uygulamasından
bahsedilmiş, son olarak sonuç kısmına yer
verilmiştir. Bu çalışma; Araştırma ve Yayın Etiğine
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Literatür taramasında, dronların kullanım alanları
ve KEMIRA-M ile ilgili yapılan çalışmalardan
bahsedilmiştir.
Son yıllarda dronlar, birbirinden faklı görev ve
hizmetlerde kullanılmaktadır. Dronlar başlangıçta
askeri operasyonlarda ortaya çıkan tehlikeler ve
riskler nedeniyle insanların kullandığı uçakların
yerini almaları için tasarlanmıştır. 2012–13'ten
sonra, ordudaki uygulamaların yanı sıra, insansız
hava araçları ticari olarak da giderek daha fazla
kullanılmaya başlanmıştır (Luppicini ve So, 2016).
Askeri operasyonların yanı sıra, dronların geniş
uygulama alanlarından biri de, loistik alanındadır
(Agatz, Bouman, ve Schmidt, 2018; Bamburry, 2015;
Dorling, Heinrichs ve Messier, 2016; Murray ve Chu,
2015; Raj ve Sah, 2019; Yurek ve Özmutlu, 2018).
Dronların diğer kullanıldığı alanlar ise: elektrik
hatları, petrol ve gaz borularının hava denetimi,
arama kurtarma operasyonları gibi hava denetimi ve
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izleme görevleri (Silvagni, Tonoli, Zenerino ve
Chiaberge, 2017); sivil ve inşaat uygulamaları (Ham,
Han, Lin ve Golparvar-Fard, 2016; Mohamedve diğ.,
2020); sağlık alanı (Kim, Lim, Cho ve Côté, 2017);
tarım sektörü (Malveaux, Hall ve Price, 2014); kamu
güvenliği ve emniyeti (He,Chan ve Guizani, 2017);
madencilik (Lee ve Choi, 2016; Yücel ve Yücel 2017);
görüntüleme ve insani yardım operasyonları
(Sandvik ve Lohne, 2014); kablosuz sensör ağları
(Ho, Grøtli, Sujit, Johansen ve Sousa, 2015);
habercilik (Budak, 2019) alanlarıdır.
Dron’larla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, bu
konuda genellikle matematiksel programlama
yöntemleri
ile
sezgisellerin
kullanıldığı
görülmektedir. Bu kapsamda; dronların sivil
uygulamalarda
optimizasyon
teknikleri
ile
kullanılması ile ilgili olarak; Otto, Agatz, Campbell,
Golden ve Pesch (2018) tarafından yapılan literatür
araştırması incelenebilir. Literatür incelendiğinde;
dron ile ilgili ÇKKV yöntemlerinin kullanıldığı çok az
çalışma olduğu görülmüştür. Bununla birlikte; Raj ve
Sah (2019) tarafından yapılan bir çalışmada, Gri
tabanlı The Decision Making Trial and Evaluation
Laboratory (DEMATEL) yöntemi lojistik alanında
dronların neden tercih edildiklerinin belirlenmesi
için kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, literatürden
farklı olarak; KEMIRA-M yöntemi ile kişisel
kullanıcılar için dron seçimi yapılmıştır.
İlk olarak literatürde; Krylovas, Zavadskas, Kosareva
ve Dadelo, (2014) tarafından Kemeny Median
Indicator Rank Accordance (KEMIRA) yöntemi kriter
önceliklerinin ve alternatif sıralarının belirlenmesi
için önerilmiştir. Bu çalışmada, KEMIRA yöntemi
güvenlik personeli seçimi için kullanılmıştır. Daha
sonra; Krylovas ve diğ. (2016a) 7 alternatif ve 7
kriterden oluşan ve 5 uzman görüşüne yer verilen,
Vilnius şehrinde tehlikeli olmayan atık yakma tesisi
yer seçimi problemini çözmek için KEMIRA-M
yöntemini önermişlerdir. KEMIRA ve KEMIRA-M
yöntemleri, gün geçtikçe daha fazla çalışmada
kullanılmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1
Literatür Taraması
Yazarlar

Uygulama alanı/Problem Türü

Çalışmanın Katkısı

Metodoloji

Atık geri dönüşüm tesisi yer seçimi

Üç yöntemin birlikte
kullanılması

KEMIRA,
Bulanık-ARAS,
Bulanık-AHP

Kosareva ve diğ.,
(2016),.

Güvenlik personeli seçimi

118 personelin
değerlendirilmesi

KEMIRA

Krylovas, Kosareva
ve Zavadskas
(2016b),

Oylama teorisindeki yaklaşımların
KEMIRA tipi yaklaşımlarla
karşılaştırılması

Oylama teorisi ile ilk defa
karşılaştırma yapılması

KEMIRA tipi
yöntemler,
Monte Carlo
simülasyonu

Krylovas, Dadelo,
Kosareva ve
Zavadskas (2017),

İnsan kaynakları seçimi

3 kriter grubunun dikkate
alınması

EntropyKEMIRA

Sarıçalı ve Kundakcı
(2017)

Forklift seçimi

Bu alanda ilk defa KEMIRA-M
ile seçim yapılması

KEMIRA-M
yöntemi

Toktaş ve Can (2018),

Şantiyelerde risk değerlendirme

Risk türleri açısından
kriterlerin yaratabilecekleri
etkiler dikkate alınması

KEMIRA-M,
Kalite Fonksiyon
Yayılımı

Sarıçalı G. (2018)

Mermer kesme makinesinin seçimi

İki yöntemin birlikte ilk defa
kullanılması

KEMIRA-M,
COPRAS

Kış, Can ve Toktaş
(2020)

Depo yeri seçimi

Bu alanda ilk defa KEMIRA-M
ile seçim yapılması

KEMIRA-M

Toktaş ve Can, (2019)

Alışveriş merkezi seçimi

AHP yöntemi ile
ağırlıklandırılma süreci kesikli
düzgün dağılımdan
faydalanılarak
gerçekleştirilmiştir.

Stokastik
KEMIRA-M, AHP

Arslan, (2020)

Acil servislerde risk
değerlendirmesi

Üç yöntemin birlikte ilk defa
kullanılması

HTEA tabanlı
FUCOM &
KEMIRA-M
entegre yöntemi

Krylovas ve Kosareva
(2015)

Risk kriter grupları için
öncelikli olarak alınması
gereken alternatif önlemlerin
ayrı ayrı belirlenmesi
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KEMIRA yöntemine göre daha az karmaşık olan ve
daha kolay hesaplamalar içeren KEMIRA-M yöntemi,
mutlak farkı dikkate alırken; KEMIRA yöntemi
ağırlıklı ortalamalar arasındaki farkın karesini
alternatiflerin
sıralanmasında
göz
önünde
bulundurmaktadır. Ayrıca KEMIRA-M’de tüm
alternatifler için farkların toplamları dikkate
alınırken, KEMIRA yönteminde toplam en iyi
alternatif için hesaplanmaktadır. KEMIRA-M
yöntemiyle problem çözme süreci, diğer ÇKKV
yöntemleriyle karşılaştırıldığında zor olmamakla
birlikte hesaplamaların orijinal KEMIRA yöntemine
kıyasla yapılması daha kolaydır.

KEMIRA-M’in en büyük dezavantajıdır (Toktaş ve
Can, 2018).
3. KEMIRA-M Yöntemi
KEMIRA-M yöntemiyle problem çözümünün ilk
aşamasında,
KV’lerin
değerlendirmeleri
ile
kriterlerin önceliği Kemeny Medyan (Kemeny
Median) yöntemi ile belirlemektedir. İkinci aşamada,
kriter ağırlıkları Sıralama Uygunluk Göstergesi
(Indicator Rank Accordance) yöntemi kullanılarak
hesaplanmaktadır. Üçüncü aşamada, her bir
alternatif için amaç fonksiyon değeri hesaplanmakta
ve alternatifler bu fonksiyon değerlerine göre
sıralanmaktadır. KEMIRA-M yönteminin adımları
aşağıda verilmiştir (Kosareva ve diğ., 2016, Kış, Can
ve Toktaş 2020):

KEMIRA-M yöntemi; ikili karşılaştırmalar ve matris
işlemlerinin daha kolay yapılarak kısa zamanda ve
kolay bir şekilde problemin çözülmesi için kriterleri
kendi içerisinde genellikle iç ve dış kriterler olmak
üzere iki gruba ayırmaktadır. Çözüm sürecinde, hem
karar verici (KV)’lerin görüşleri hem de
alternatiflerin kriterlere göre aldığı nitel ve nicel
değerler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, KV’ler birçok
ÇKKV yönteminde olduğu gibi, kriter ağırlığını
belirlerken bir ölçek kullanmak yerine öncelik
sıralarını belirlemekte ve nihai kriter sıralamaları,
KV'lerin farklı önceliklerinin bir araya getirilmesiyle
elde edilmektedir. Kriterlerin birleşik önceliği,
KV'ler arasındaki en küçük fark dikkate alınarak
belirlenmiştir. Bu sıraya göre, KV’ler kriterlere
ağırlıklar toplamı 1 olacak şekilde farklı ağırlıklar
atayabilmekte ve bu farklı ağırlıklara bağlı olarak
farklı alternatif sıralamalar ortaya çıkarmaktadır.
(Kış ve diğ., 2020). Bununla birlikte, KV’lerin
kriterlere
istedikleri
ağırlık
değerlerini
atayabilmeleri ve buna bağlı olarak kriter
ağırlıklarının sübjektif bir şekilde belirlenmesi,

(1)

𝑥1
…
(𝑖)
[𝐷𝑋 ⋮ 𝐷𝑌 ] = 𝑥1
…
(𝐾)
𝑥
[ 1

…
…
…
…
…

(1)

𝑥𝑗
…
(𝑖)
𝑥𝑗
…
(𝐾)
𝑥𝑗

…
…
…
…
…

Burada;
(𝑖)

𝑥𝑗 ; i. alternatifin j. (j=1,…,m) iç kriter için aldığı
değeri,
(𝑖)
𝑦𝑗′ ; i. alternatifin j′ (j′=1,…,n) dış kriter için aldığı
değeri göstermektedir.

Adım 1: KV’lerin, kriterlerin ve alternatiflerin
belirlenmesi
İlk olarak araştırılacak konuda uzman kişilerden
oluşan bir KV grubu oluşturulur ve 𝐾𝑉𝑠 ; 𝑠 = 1, . . 𝑆 ile
ifade edilir. Daha sonra 𝑥𝑗 ; j=1,…,m, ve 𝑦𝑗′ ; j′=1,…,n;
olmak üzere; KV’ler tarafından iç ve dış kriterler
belirlenir. Son olarak, kriter grubuna bağlı olarak
alternatifler belirlenir ve 𝑅i ; i=1,…K ile ifade edilir.
Adım 2: Başlangıç Karar Matrisinin
Oluşturulması
Her bir KV için iç ve dış kriter gruplarına ait başlangıç
karar matrisleri [𝐷𝑋 ⋮ 𝐷𝑌 ], aşağıda gösterildiği gibi
oluşturulur.

(1)

𝑥𝑚
…
(𝑖)
𝑥𝑚
…
(𝐾)
𝑥𝑚

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

(1)

𝑦1
…
(𝑖)
𝑦1
…
(𝐾)
𝑦1

…
…
…
…
…

(1)

𝑦𝑗′
…
(𝑖)
𝑦𝑗′
…
(𝐾)
𝑦𝑗′

…
…
…
…
…

(1)

𝑦𝑛
…
(𝑖)
𝑦𝑛
…
(𝐾)
𝑦𝑛 ]

KEMIRA-M'de, karar alma sürecindeki tüm kriterler
fayda türüne dönüştürülmelidir. Fayda türü
kriterlerinin daima daha yüksek değerlere sahip
(𝑖)
olması istenir. Başlangıç karar matrisinde 𝑥𝑗 veya
(𝑖)

𝑦𝑗′ maliyet kriterleri ise bu kriterler

1
(𝑖)

𝑥𝑗

veya

1
(𝑖)

𝑦𝑗′

dönüşümü ile fayda kriterleri haline getirilir.
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Adım 3: Başlangıç karar matrisinin normalize
edilmesi

(1) ∗

𝑥1
…
∗
[𝑁𝑋 ⋮ 𝑁𝑌 ] = 𝑥1(i)
…
(K) ∗
[𝑥1

(1) ∗

…
…
…
…
…

𝑥𝑗
…
(i) ∗
𝑥𝑗
…
(K) ∗
𝑥𝑗

…
…
…
…
…

(1)

𝑥𝑚
…
(𝑖)
𝑥𝑚
…
(𝐾)
𝑥𝑚

Başlangıç karar matrisi, Eşitlik (1) ile normalize
edilirek iç ve dış kriter grubuna ait [𝑁𝑋 ⋮ 𝑁𝑌 ]
normalize başlangıç karar matrisleri aşağıdaki gibi
oluşturulur.

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

(1) ∗

(1) ∗

𝑦1
…
(𝑖) ∗
𝑦1
…
(𝐾) ∗
𝑦1

… 𝑦𝑗′
…
…
(𝑖) ∗
… 𝑦𝑗′
…
…
(K) ∗
… 𝑦𝑗′

(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

(𝑖) ∗ ( 𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )
𝑥𝑗 = (𝑖)𝑗
(𝑖) ,
( 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )

(𝑖)

(𝑖) ∗

Adım 4: Her bir KV için kriter önceliklerinin
belirlenmesi
KV’ler, birbirlerinden bağımsız bir şekilde her iki
kriter grubu için ayrı ayrı kriter önceliklerini
belirlerler. Kriter önceliği olarak “1” değerini alan
kriterin, diğerlerinden daha önemli olduğu
düşünülmektedir. KV’ler tarafından belirlenen kriter
öncelikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

; i. alternatifin j. iç kriter için normalize edilmiş

değerini,
(𝑖) ∗

𝑦𝑗′ ;

i. alternatifin 𝑗 ′ . dış kriter için normalize

edilmiş değerini,
(𝑖)

(𝑖)

(1)

Burada,
𝑥𝑗

(𝑖)

𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑚𝑎𝑥 ; tüm alternatifler için iç kriterlerin en
küçük ve en büyük değerini,

Tablo 2
Kriterler için KV’ler tarafından belirlenen öncelikler
⋯

𝒙𝑱

(𝑥𝑗 )𝑟

⋯

⋯

⋯

(𝑥1 )𝑟𝑠

⋯

⋯

⋯

𝑆

(𝑥1 )𝑟𝑆

𝐾𝑉𝑠

𝒙𝟏

⋯

𝒙𝒋

(𝑥1 )1𝑟

⋯

⋯
𝑠

1
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(1) ∗

𝑦𝑛
…
(𝑖) ∗
𝑦𝑛
…
(𝐾) ∗
𝑦𝑛 ]

𝑦𝑚𝑖𝑛 , 𝑦𝑚𝑎𝑥 ; tüm alternatifler için dış kriterlerin en
küçük ve en büyük değerini göstermektedir.

(𝑖)

(𝑖) ∗ ( 𝑦𝑗′ − 𝑦𝑚𝑖𝑛 )
𝑦𝑗′ = (𝑖)
(𝑖)
( 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛 )

…
…
…
…
…

⋯

𝒚𝑱′

(𝑦𝑗′ )𝑟

⋯

(𝑦𝐽′ )𝑟

⋯

⋯

⋯

⋯

(𝑦1 )𝑟𝑠

⋯

(𝑦𝑗′ )𝑟

⋯

(𝑦𝐽′ )𝑟

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯

(𝑦1 )𝑟𝑆

⋯

(𝑦𝑗′ )𝑟

⋯

(𝑦𝐽′ )𝑟

𝒚𝟏

⋯

𝒚𝒋′

(𝑥𝐽 )𝑟

(𝑦1 )1𝑟

⋯

⋯

⋯

⋯

(𝑥𝑗 )𝑟

⋯

(𝑥𝐽 )𝑟

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯

(𝑥𝑗 )𝑟

⋯

(𝑥𝐽 )𝑟

1

𝑠

𝑆

1

𝑠

𝑆

1

𝑠

𝑆

1

𝑠

𝑆
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sıralamalar birleştirilerek; iç kriterler için tek bir
öncelik sıralaması belirlenmiş olur.

Burada;
𝑠

(𝑥𝑗 )𝑟 : s. KV tarafından j. iç kriter için belirlenen
öncelik sırasını,
𝑠

(1)

(𝑦𝑗′ )𝑟 : s. KV tarafından 𝑗 . dış kriter için belirlenen

𝑆

öncelik sırasını göstermektedir.
𝑠

(𝑠)

(3)

𝑚
𝜌𝑥1 = ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑚
𝑗=1 ∑𝑙=1|𝑎𝑗𝑙 − 𝑎𝑗𝑙 |

′

𝑚

𝑚

𝜌𝑥2 = ∑ ∑

𝑠

(𝑥𝑗 )𝑟 ϵ{1,2, … , 𝑚} ve (𝑦𝑗′ )𝑟 ϵ{1,2, … , 𝑛} olarak ile

𝑗=1

𝑠=1

ifade edilir.

∑
𝑙=1

(𝑞)

(𝑠)

(𝑞)

(𝑠)

|𝑎𝑗𝑙 − 𝑎𝑗𝑙 |

⋮
⋮

Adım 5: Her bir KV için öncelik matrislerinin
oluşturulması
Bu adımda ilk olarak; her bir KV için iç ve dış
kriterlerin öncelik sırası Adım 4’de verilen Tablo 2
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
kullanılarak 𝑥(1)
≻ 𝑥(2)
≻ ⋯ ≻ 𝑥(𝑗)
≻ ⋯ ≻ 𝑥(𝑚)
ve
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑦(1) ≻ 𝑦(2) ≻ ⋯ ≻ 𝑦(𝑗 ′ ) ≻ ⋯ ≻ 𝑦(𝑛)
şeklinde
𝑠
𝑠
′
oluşturulur. 𝑥(𝑗)
ve 𝑦(𝑗
′ ) s. uzman için j. ve 𝑗 . sırada

yer alan iç ve dış kriteri ifade etmektedir. Daha
sonra; iç kriterler için her bir KV’nin öncelik matrisi
[𝐴𝑋𝑠 ]𝑚𝑥𝑚 ve dış kriterler için [𝐴𝑌𝑠 ]𝑛𝑥𝑛 olarak
tanımlanır.
Bu
matrislerin
elemanları
𝑠
𝑠
(𝑎𝑗𝑙 ) 𝑣𝑒 (𝑎𝑗′𝑡 ) Eşitlik (2) kullanılarak hesaplanır.

𝑆
𝑞
𝜌𝑥

𝑚

𝑠=1

𝑗=1

𝑙=1

|𝑎𝑗𝑙 − 𝑎𝑗𝑙 |

𝑞

(4)

Dış kriterler için aynı işlemler aynı işlemler Eşitlik
(5) ve Eşitlik (6) yardımıyla gerçekleştirilerek 𝑝𝑦
elde edilir.

(𝑞)

(5)

(𝑠)

𝜌𝑦1 = ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑛𝑗′=1 ∑𝑛𝑡=1 |𝑎𝑗′𝑡 − 𝑎𝑗′𝑡 |
𝑆
𝑠=1

(2)

∑

𝑝𝑥 = min(𝜌𝑥1 , 𝜌𝑥2 , … , 𝜌𝑥 )

𝜌𝑦1 = ∑
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
0, eger 𝑦(𝑗′)
< 𝑦(𝑡)
0, eger 𝑥(𝑗)
< 𝑥(𝑙)
𝑠
(𝑎𝑗𝑙 ) ={
𝑠
𝑠
𝑠 }, 𝑎𝑗′𝑡 ={
𝑠 }
1, eger 𝑥(𝑗)
> 𝑥(𝑙)
1, eger 𝑦(𝑗′)
> 𝑦(𝑡)

𝑚

= ∑∑

𝑛

∑

𝑛

(𝑞)

∑

𝑗′=1

𝑡=1

(𝑠)

|𝑎𝑗′𝑡 − 𝑎𝑗′𝑡 |

⋮
⋮
(𝑞)

(𝑠)

𝜌𝑦1 = ∑𝑆𝑠=1 ∑𝑛𝑗′=1 ∑𝑛𝑡=1 |𝑎𝑗′𝑡 − 𝑎𝑗′𝑡 |
[𝐴𝑋𝑠 ]𝑚𝑥𝑚 ve [𝐴𝑌𝑠 ]𝑛𝑥𝑛 matrislerinde l=1,2,…,m ve
t=1,2,…,n olmak üzere 𝑥𝑗𝑗 =0 , 𝑎𝑗𝑙 =1- 𝑎𝑙𝑗 , 𝑦𝑗′𝑗′ =0 , 𝑗′=1,
2, ..., n, t=1, 2, ..., n ve 𝑎𝑗′𝑡 =1- 𝑎𝑡𝑗′ , j≠l ve 𝑗′≠t şartları
sağlanmaktadır.
İç kriterler için q tane olası matris olduğu durumda
A(q) ve A(s) matrisleri tarafından tanımlanan iki farklı
sıralama
arasındaki
uzaklığın
ölçümü
𝜌𝑥1 =𝜌(𝐴(2) , 𝐴(𝑠) ), Eşitlik (3)’deki gibi hesaplanır.
Daha sonra, Eşitlik (4) kullanılarak bu uzaklıkların
minumum değeri yani 𝑝𝑥 bulunur ve minimum
değeri veren matris medyan matrisi olarak kabul
edilir. Medyan matrisinde ortaya çıkan kriter
sıralaması iç kriterler için medyan öncelikli
bileşenler olarak kabul edilir. Böylece Kemeny
Medyan Yöntemi ile KV’lerin belirledikleri

𝑞

𝑝𝑥 = min(𝜌𝑥1 , 𝜌𝑥2 , … , 𝜌𝑥 )

(6)

Eşitlik (4) ve Eşitlik (6)’yı sağlayan KV 𝑠 ∗ ’ın kriter
𝑠∗
𝑠∗
𝑠∗
𝑠∗
öncelik sıralaması 𝑥(1)
≻ 𝑥(2)
≻ ⋯ ≻ 𝑥(𝑚)
ve 𝑦(1)
≻
𝑠∗
𝑠∗
𝑦(2) ≻ ⋯ ≻ 𝑦(𝑛) şeklinde ortaya çıkar. Bu sıralamalar
iç ve dış kriterlerin nihai öncelik sıralamaları olarak
kabul edilir.
Adım 6: Kriter ağırlıklarının hesaplanması
Bu adımda, Sıralama Uygunluk Göstergesi yöntemi
kullanılarak kriterler için ağırlık değerleri
belirlenmektedir. İlk olarak; Adım 5’de belirlenen
𝑠
𝑠
kriterlere ait öncelik sıralamalarına (𝑥(1)
≻ 𝑥(2)
≻
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𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
⋯ ≻ 𝑥(𝑗)
≻ ⋯ ≻ 𝑥(𝑚)
ve 𝑦(1)
≻ 𝑦(2)
≻ ⋯ ≻ 𝑦(𝑗
′) ≻

𝑠
⋯ ≻ 𝑦(𝑛)
) uygun olarak Eşitlik (7) ve Eşitlik (8)’de
gösterilen kriter ağırlıkları sıralaması elde edilir.

𝑤𝑥𝑠∗(1) ≥ 𝑤𝑥𝑠∗(2) ≥ ⋯ ≥ 𝑤𝑥𝑠∗(𝑗) ≥ ⋯ ≥ 𝑤𝑥𝑠∗(𝑚)

(7)

𝑤𝑦𝑠∗(1)

(8)

≥

𝑤𝑦𝑠∗(2)

≥⋯≥

𝑤𝑦𝑠∗(𝑗′)

≥⋯≥

𝑤𝑦𝑠∗(𝑛)

Daha sonra, Eşitlik (7) ve Eşitlik (8)’deki sıralamalar
dikkate alınarak ve 0 ≤ 𝑤𝑥𝑗 , 𝑤𝑦𝑗′ ≤ 1 olmak üzere
Eşitlik (9) ve Eşitlik (10)’de gösterildiği gibi
toplamları “1” olacak şekilde kriterlere ait ağırlık
kombinasyonları belirlenir.

𝑤𝑥1 + 𝑤𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑥𝑗 + ⋯ + 𝑤𝑥𝑚 = 1

(9)

𝑤𝑦1 + 𝑤𝑦2 + ⋯ + 𝑤𝑦𝑗′ + ⋯ + 𝑤𝑦𝑛 = 1

(10)

Adım 7: Alternatif Sıralamasının Belirlenmesi
Her bir alternatif için 𝑋𝑤𝑥 (i) ve 𝑌𝑤𝑦 (i) değerleri
i=1,2,..,k olmak üzere Eşitlik (11) kullanılarak
(𝑖) ∗
(𝑖)∗
hesaplanır. 𝑥𝑗
ve 𝑦𝑗′ değerleri Eşitlik (1)
kullanılarak elde edilen normalize edilmiş alternatif
değerleridir.

(i) ∗

𝑋𝑤𝑥 (i)=∑m
j=1 𝑤𝑥𝑗 𝑥𝑗

;

(i)∗

𝑌𝑤𝑦 (i)=∑nj′=1 wyj ′ yj′

(11)

KEMIRA-M yönteminin amacı; 𝑋𝑤𝑥 (i) ve 𝑌𝑤𝑦 (i)
değerlerine yakın iç ve dış kritelerin 𝑤𝑥 =(𝑤𝑥1 , 𝑤𝑥2 , … ,
𝑤𝑥𝑚 ) ve 𝑤𝑦𝑗′ = ( 𝑤𝑦1 , 𝑤𝑦2 ,… , 𝑤𝑦𝑛 ) ile gösterilen ağırlık
değerlerini
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seçmektir.

Eşitlik

(12),

bütün

alternatifler için uygulanır ve aralarından minimum
değer seçilir. Bununla birlikte, KEMIRA-M ve
KEMIRA yöntemleri arasında giriş bölümünde ifade
edilen temel farklılık bu eşitlik de ortaya
çıkmaktadır.

F(X,Y)= min ∑𝐷 |𝑋𝑤𝑥 (𝑖) − 𝑌𝑤𝑦 (𝑖)|

(12)

𝑤𝑥 ,𝑤𝑦

En yakın ağırlık değerleri bulunduktan sonra Eşitlik
(13) kullanılarak alternatif sıralaması yapılır. En
büyük 𝑇𝑖 değerine sahip alternatif en iyi alternatif
olarak kabul edilir.

𝑇𝑖 = 𝑋𝑤𝑥 (i)+𝑌𝑤𝑦 (i)

(13)

4. Dron Seçimi İçin KEMIRA-M Uygulaması
Bu bölümde, kişisel dron kullanıcılarının tercih
ettikleri dron alternatifleri arasında, en iyi alternatifi
seçmek için KEMIRA-M yöntemi yedi adımda
uygulanmıştır.

Adım 1: KV’lerin, kriterlerin ve alternatiflerin
belirlenmesi
Bu
adımda,
ilk
olarak
tecrübeli
dron
kullanıcılarından, dron satışı yapan satış
personellerinden ve dron ile çalışan fotoğrafçılardan
oluşan 5 kişilik KV grubu oluşturulmuştur. Daha
sonra bu grubunda görüşleri alınarak; Şekil 1’de
gösterilen 6 farklı dron alternatifi, Tablo 3’de
gösterildiği gibi, 4 farklı iç kriter ve 3 farklı dış kriter
dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
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Şekil 1. Dron Alternatifleri

Tablo 3
Dron Seçim Kriterleri
İç Kriterler

Dış Kriterler

𝒙𝟏 − Kamera (mp)

𝒚𝟏 − Fiyat(Tl)

𝒙𝟐 − Kontrol mesafesi(m)

𝒚𝟐 − Estetik

𝒙𝟑 − Uçuş süresi(dk)

𝒚𝟑 −Kullanılabilirlik

𝒙𝟒 −Ağırlık(g)

Kullanıcılar, dron kameralarında görüntü netliğinin
artması için yüksek mega pikseli tercih
etmektedirler. Kontrol mesafesi ise uzakta yer alan
cisimlerin kolay görüntülenip kayıt edilmesinde
önemli bir etkendir. Uçuş süresi artıkça, dronların
havada kalma süresi artar ve böylece uzun süre

görüntü kayıt edebilirler. Bununla birlikte; kolay
taşınması ve manevra yeteneğinin artması için
dronların ağır olmaması istenmektedir. Estetik ve
kullanılabillirlik kriterleri ise, kişisel dron
kullanıcılarının
önem
verdikleri
özellikler
arasındadır. Özellikle kullanılabilirliği kolay olan
dronlar daha fazla tercih edilmektedir.

Adım 2: Başlangıç Karar Matrisinin
Oluşturulması
İç ve dış kriterlere göre hazırlanmış olan başlangıç
karar matrisi, Tablo 4’de gösterilmiştir. İç kriterlerin
alternatiflere göre değerleri ile dış kriterlerden fiyat
kriterinin alternatif göre değeri gerçek verilerden
elde edilmiştir. Kullanılabilirlik ve estetik
kriterlerinin değerleri ise KV grubunun ortak
değerlendirmesi ile 1-7 arası puan (1 en düşük puan
ve 7 en yüksek puan) verilerek belirlemiştir.
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Tablo 4
Başlangıç Karar Matrisi
İç Kriterler
𝑹𝒊
𝑹𝟏
𝑹𝟐
𝑹𝟑
𝑹𝟒
𝑹𝟓
𝑹𝟔

(𝑖)
𝑥1

12
12,4
14
2,1
13
5

(𝑖)
𝑥2

Dış Kriterler
(𝑖)
𝑥4

(𝑖)
𝑥3

6900
120
2000
190
100
100

27
22
60
12
9
8

(𝑖)
𝑦1

743
1950
500
145,1
199
887

(𝑖)

(𝑖)

𝑦2

6199
6772
3999
1220
1312
679

𝑦3
3
5
4
4
4
6

6
4
5
2
3
3

(𝑖)

1/𝑦1 dönüşümleri yapılarak; Tablo 5’de gösterildiği
gibi başlangıç matrisi yeniden düzenlenmiştir.

İç kriterlerden ağırlık kriteri ile dış kriterlerden fiyat
kriteri maliyet yönlü kriterler oldukları için fayda
yönlü kriterlere dönüştürülmeleri gerekmektedir.
(𝑖)
Bu nedenle ağırlık ve fiyat kriterleri için 1/𝑥4 ve

Tablo 5
Düzenlenmiş Başlangıç Karar Matrisi
𝑹𝒊
𝑹𝟏
𝑹𝟐
𝑹𝟑
𝑹𝟒
𝑹𝟓
𝑹𝟔

(𝑖)

𝑥1

12
12,4
14
2,1
13
5

(𝑖)

𝑥2
6900
120
2000
190
100
100

(𝑖)

𝑥3

27
22
60
12
9
8

(𝑖)

(𝑖)

𝑥4
0,00135
0,00051
0,00200
0,00689
0,00503
0,00113

(𝑖)

𝑦1
0,00016
0,00015
0,00025
0,00082
0,00076
0,00147

Bu adımda, Tablo 5’de verilen iç ve dış kriterlerin
değerleri Eşitlik (2) kullanılarak normalize edilmiş
ve Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6
Normalize Edilmiş Karar Matrisi
𝑹𝟏
𝑹𝟐
𝑹𝟑
𝑹𝟒
𝑹𝟓
𝑹𝟔
168

(𝑖)∗

𝑥1
0,832
0,866
1,000
0,000
0,916
0,244

(𝑖)∗

𝑥2
1,000
0,003
0,279
0,013
0,000
0,000

(𝑖)∗

𝑥3
0,365
0,269
1,000
0,077
0,019
0,000

(𝑖)∗

𝑥4
0,131
0,000
0,233
1,000
0,707
0,096

(𝑖)∗

𝑦1
0,010
0,000
0,077
0,507
0,464
1,000

(𝑖)∗

𝑦2
0,000
0,667
0,333
0,333
0,333
1,000

𝑦3
3
5
4
4
4
6

Adım 3: Başlangıç karar matrisinin normalize
edilmesi

𝑹𝒊

(𝑖)

𝑦2

(𝑖)∗

𝑦3
1,000
0,500
0,750
0,000
0,250
0,250

6
4
5
2
3
3
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Adım 4: Her bir KV için kriter önceliklerinin
belirlenmesi

önceliklendirilmiştir. Kriter öncelikleri, Tablo 7’de
gösterilmiştir.

Her bir KV tarafından birbirlerinden bağımsız olarak
iç
ve
dış
kriterler
kendi
aralarında
Tablo 7
Kriter Öncelikleri
𝐾𝑉𝑠
𝐾𝑉1
𝐾𝑉2
𝐾𝑉3
𝐾𝑉4
𝐾𝑉5

(x1 )sr
1
3
1
3
1

(𝑥2 )s𝑟
2
1
3
1
2

(𝑥3 )s𝑟
3
2
2
2
3

(𝑥4 )s𝑟
4
4
4
4
4

(y1 )sr
2
3
3
3
2

(𝑦2 )sr
3
2
1
2
3

(𝑦3 )sr
1
1
2
1
1

Adım 5: Her bir KV için öncelik matrislerinin
oluşturulması
İlk olarak; Adım 4’de verilen Tablo 7 kullanılarak
her bir KV için kriterlerin öncelik sırası elde edilmiş
ve Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8
Her bir KV için kriterlerin öncelik sıralaması
𝐾𝑉𝑠

İç kriterler

𝐾𝑉1

1
𝑥(4)

1
1
1
𝑦(3)
≻ 𝑦(1)
≻ 𝑦(2)

𝐾𝑉2

2
2
2
2
𝑥(2)
≻ 𝑥(3)
≻ 𝑥(1)
≻ 𝑥(4)

2
2
2
𝑦(3)
≻ 𝑦(2)
≻ 𝑦(1)

𝐾𝑉3

3
3
3
3
𝑥(1)
≻ 𝑥(3)
≻ 𝑥(2)
≻ 𝑥(4)

3
3
3
𝑦(2)
≻ 𝑦(3)
≻ 𝑦(1)

𝐾𝑉4

4
4
4
4
𝑥(2)
≻ 𝑥(3)
≻ 𝑥(1)
≻ 𝑥(4)

4
4
4
𝑦(3)
≻ 𝑦(2)
≻ 𝑦(1)

𝐾𝑉5

5
5
5
5
𝑥(1)
≻ 𝑥(2)
≻ 𝑥(3)
≻ 𝑥(4)

5
5
5
𝑦(3)
≻ 𝑦(1)
≻ 𝑦(2)

≻

1
𝑥(2)

Dış kriterler

1
𝑥(1)

≻

1
𝑥(3)

≻

Daha sonra; iç kriterler için her bir KV’nin öncelik
matrisi Eşitlik (2) kullanılarak aşağıda gösterildiği
gibi tanımlanır.

0111
0001
0111
0011
1011
0001
(2)
(4)
(3)
=
=[
] , [𝐴𝑥 ] = [𝐴𝑥 ]4×4 = [
] , [𝐴𝑥 ] = [
]
0001
1001
0101
0000
0000
0000
aynı
elemanlar
kullanılarak
çözüm
alanı
İç kriterler için X=(𝑥1 , 𝑥2 , x3 , 𝑥4 ) olduğu için medyan
daraltılabilmektedir. Elde edilen yeni matris formu
matrisi 4!=24 olası matris arasından araştırılmalıdır.
aşağıdaki gibidir:
Elde edilen 5 matrisin aynı elemanları olduğu için bu
(1)
[𝐴𝑥 ]4×4

(5)
[𝐴𝑥 ]4×4
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0
𝑎21
(𝑀)
[𝐴𝑥 ]4×4 =[
𝑎31
0

𝑎12
0
𝑎32
0

𝑎13
𝑎23
0
0
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1
1
]
1
0

Tablo 9
𝑞
İç Kriterler için Öncelik Matrisleri ve 𝜌𝑥 Değerleri

Permütasyon

Permütasyon

Permütasyon

Permütasyon

170

Elde edilen medyan matrisinin elemanlarının sadece
3 tanesi bilinmemektedir. 𝑎𝑗𝑙 +𝑎𝑙𝑗 =1 ve j≠l olma
durumları göz önüne alındığında elde edilen 8 matris
Tablo 9’da gösterildiği gibidir. Ayrıca Eşitlik (3)
𝑞
kullanılarak 𝜌𝑥 değerleri elde edilmiş ve Tablo 9’da
gösterilmiştir.

𝐾𝑉𝑠
(3,2,1,4)
𝑥3 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥1 ≻ 𝑥4
0001
(1)
1001
[𝐴𝑋 ]
=[
]
1101
4∗4
0000
𝜌𝑥1 = 20
(2,3,1,4)
𝑥2 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥1 ≻ 𝑥4
0001
(3)
1011
[𝐴𝑋 ]
=[
]
1001
4∗4
0000
𝜌𝑥3 = 14
(1,2,3,4)
𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥3 ≻ 𝑥4
0101
(5)
0011
[𝐴𝑋 ]
=[
]
1001
4∗4
0000
𝜌𝑥5 = 12
(1,2,3,4)
𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥4
0111
(7)
0011
[𝐴𝑋 ]
=[
]
0001
4∗4
0000
𝜌𝑥7 = 10

-

𝐾𝑉2 = 𝐾𝑉4

-

𝐾𝑉1 = 𝐾𝑉5

𝐾𝑉𝑠
(1,2,3,4)
𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥3 ≻ 𝑥4
0011
(2)
1001
[𝐴𝑋 ]
=[
]
0101
4∗4
0000
𝜌𝑥2 = 18
(2,1,3,4)
𝑥2 ≻ 𝑥1 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥4
0011
(4)
1011
[𝐴𝑋 ]
=[
]
0001
4∗4
0000
𝜌𝑥4 = 12
(3,1,2,4)
𝑥3 ≻ 𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥4
0101
(6)
0001
[𝐴𝑋 ]
=[
]
1101
4∗4
0000
𝜌𝑥6 = 18
(1,3,2,4)
𝑥1 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥4
0111
(8)
0001
[𝐴𝑋 ]
=[
]
0101
4∗4
0000
𝜌𝑥8 = 16

-

-

-

𝐾𝑉3
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Eşitlik (4) göre Tablo 9’da minimum toplam değer
(7)
𝜌𝑥7 = 10 değeridir ve bu değeri ulaştığımız [𝐴𝑋 ]4∗4

Bu durumda iç kriterler için sıralama 𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥3 ≻
𝑥4 şeklindedir.

medyan matrisidir. Bu matrisi elde etmemizi
sağlayan 𝐾𝑉 1 ve 𝐾𝑉 5 ait sıralama iç kriterlerin
medyan öncelikli bileşenleri yani nihai sıralamasıdır.

Dış kriterler için ise; Tablo 8’de verilen KV
görüşlerine göre oluşturulan kriter öncelik
matrisleri ise aşağıdaki gibidir:

010
000
000
(1)
(5)
(2)
(4)
(3)
𝐴𝑦 = 𝐴𝑦 = [0 0 0] , 𝐴𝑦 = 𝐴𝑦 = [1 0 0] , 𝐴𝑦 = [1 0 1]
110
110
100

𝑞

Dış kriterler için ise Y=(y1, y2, y3)medyan matrisi 3!=6
olası matris arasından araştırılmalıdır. Bu matrisler

ve Eşitlik (5) kullanılarak elde edilen 𝜌𝑦 değerleri
Tablo 10’da gösterildiği gibidir.

Tablo 10
q
Dış Kriterler için Öncelik Matrisleri ve ρy Değerleri

Permütasyon

A matrisi
𝜌
Permütasyon

A matrisi
𝜌
Permütasyon

A matrisi
𝜌

𝐾𝑉𝑠
(1,2,3)
𝑦1 ≻ 𝑦2 ≻ 𝑦3
011
(1)
[𝐴𝑦 ] = [0 0 1]
3∗3
000
𝜌𝑦1 = 24
(2,1,3)
𝑦2 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦3
001
(3)
[𝐴𝑦 ] = [1 0 1]
3∗3
000
𝜌𝑦3 = 2222
(3,1,2
𝑦3 ≻ 𝑦1 ≻ 𝑦2
010
(5)
[𝐴𝑦 ] = [0 0 0]
3∗3
110
𝜌𝑦5 = 8

-

-

𝐾𝑉1 = 𝐾𝑉5

𝐾𝑉𝑠
(1,3,2)
𝑦1 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦2
011
(2)
[𝐴𝑦 ] = [0 0 0]
3∗3
010
𝜌𝑦2 = 18
(2,3,1)
𝑦2 ≻ 𝑦3 ≻ 𝑦1
000
(4)
[𝐴𝑦 ] = [1 0 1]
3∗3
100
𝜌𝑦4 = 12
(3,2,1)
𝑦3 ≻ 𝑦2 ≻ 𝑦1
000
(6)
[𝐴𝑦 ] = [1 0 0]
3∗3
110
𝜌𝑦6 = 6

-

𝐾𝑉3

𝐾𝑉2 = 𝐾𝑉4
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Eşitlik (7) ve Eşitlik (8) kullanılarak kriter ağırlıkları
sıralaması Eşitlik (14) ve Eşitlik (15)’deki gibi elde
edilmiştir.

Eşitlik (6) göre Tablo 10’da minimum toplam değer
(6)
𝜌𝑦6 = 6 değeridir ve bu değeri ulaştığımız [𝐴𝑋 ]4∗4
medyan matrisidir. Bu matrisi elde etmemizi
sağlayan 𝐾𝑉 2 ve 𝐾𝑉 4 ait sıralama iç kriterlerin
medyan öncelikli bileşenleri yani nihai sıralamasıdır.
Bu durumda iç kriterler için sıralama y3≻y2≻y1
şeklindedir.

𝑤𝑥1 ≥ 𝑤𝑥2 ≥ 𝑤𝑥3 ≥ 𝑤𝑥4

(14)

𝑤𝑦3 ≥ 𝑤𝑦2 ≥ 𝑤𝑦1

(15)

Eşitlik (14)’de verilen kurallara uygun olarak iç
kriterlerin ağırlıkları için 23 adet olası değer elde
edilmiş ve Tablo 11’de gösterilmiştir.

Adım 6: Kriter ağırlıklarının hesaplanması
İç ve dış kriterler için Adım 5’de belirlenen 𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻
𝑥3 ≻ 𝑥4 ve y3≻y2≻y1 sıralamasına uygun olarak
Tablo 11
İç Kriterlere ait Ağırlık Olasılıkları
𝒘𝒙𝟏
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

𝒘𝒙𝟐
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.2
0.3
0.3
0.4
0.5

𝒘𝒙𝟑
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0

𝒘𝒙𝟒
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

No
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

𝒘𝒙𝟏
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0

𝒘𝒙𝟐
0.2
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
1.0

𝒘𝒙𝟑
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

𝒘𝒙𝟒
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Eşitlik (15)’de verilen kurallara uygun olarak dış
kriterlerin ağırlıkları için 14 olası değer elde edilmiş
ve Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12
Dış Kriterlere ait Ağırlık Olasılıkları
No
1
2
3
4
5
6
7

172

𝒘𝒚𝟏
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1

𝒘 𝒚𝟐

0.3
0.4
0.3
0.4
0.5
0.2
0.3

𝒘 𝐲𝟑

No
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6

8
9
10
11
12
13
14

𝒘 𝒚𝟏

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

𝒘 𝒚𝟐

0.4
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
0.0

𝒘 𝐲𝟑

0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
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13.sütuna denk gelmektedir. Bu bağlamda; iç kriter
ağırlığını bulmak için Tablo 11’de 16.satırdaki
değerlere, dış kriter ağırlıklarını bulmak için Tablo
12’de 13. sütundaki değerlere bakılmıştır. İç ve dış
kriter ağırlıkları; 𝑤𝑥1 =0.6, 𝑤𝑥2 =0.4, 𝑤𝑥3 =0, 𝑤𝑥4 =0,
𝑤𝑦1 =0, 𝑤𝑦2 =0.1, 𝑤𝑦3 =0.9 olarak belirlenmiştir.

Adım 7: Alternatif Sıralamasının Belirlenmesi
İlk olarak normalize edilmiş karar matrisi ve Tablo
11-12 kullanılarak 𝑋𝑤𝑥 (i) ve 𝑌𝑤𝑦 (i) değerleri Eşitlik
(11) yardımıyla hesaplanır. Daha sonra, Eşitlik (12)
kullanılarak F(X,Y) değerleri hesaplanmı ve Tablo
13’de gösterilmiştir. F(X,Y) değerlerine bakıldığında
en küçük değer 0,506 olarak belirlenmiştir. Bu
değer; iç kriterler için 16.satıra, dış kriterler için
Tablo 13
Tüm Olası Ağırlıklar için F(X,Y)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1,260

1,298

1,075

1,148

1,220

0,884

0,956

1,029

0,869

0,939

0,898

1,020

1,112

1,203

2

1,366

1,404

1,146

1,183

1,221

0,887

0,925

0,963

0,744

0,814

0,752

0,823

0,833

0,925

3

1,299

1,335

1,110

1,183

1,255

0,918

0,991

1,063

0,937

1,008

0,946

1,016

1,036

1,128

4

1,428

1,464

1,206

1,244

1,281

0,947

0,985

1,023

0,731

0,803

0,703

0,774

0,785

0,876

5

1,588

1,570

1,312

1,350

1,388

1,054

1,092

1,129

0,833

0,871

0,692

0,728

0,670

0,665

6

1,449

1,487

1,228

1,266

1,304

0,970

1,008

1,045

0,749

0,813

0,598

0,720

0,811

0,903

7

1,558

1,593

1,335

1,372

1,410

1,076

1,114

1,152

0,856

0,893

0,597

0,635

0,565

0,625

8

1,638

1,543

1,318

1,281

1,319

1,093

1,023

1,060

0,773

0,838

0,813

0,842

0,851

0,859

9

1,608

1,524

1,287

1,304

1,341

1,062

1,045

1,083

0,787

0,848

0,655

0,725

0,736

0,828

10

1,768

1,672

1,447

1,410

1,448

1,222

1,152

1,189

0,902

0,931

0,701

0,695

0,636

0,617

11

1,737

1,653

1,416

1,432

1,470

1,191

1,174

1,212

0,916

0,953

0,657

0,695

0,532

0,576

12

1,706

1,675

1,417

1,455

1,493

1,161

1,197

1,234

0,938

0,976

0,683

0,772

0,597

0,603

13

1,818

1,722

1,497

1,401

1,379

1,272

1,176

1,120

0,951

0,883

0,884

0,821

0,862

0,904

14

1,978

1,882

1,657

1,562

1,485

1,432

1,337

1,241

1,112

1,016

0,944

0,847

0,822

1,563

15

1,947

1,851

1,626

1,531

1,508

1,401

1,306

1,249

1,081

0,991

0,856

0,760

0,664

0,662

16

1,916

1,821

1,596

1,500

1,530

1,371

1,275

1,272

1,050

1,013

0,825

0,755

0,506

0,568

17

2,028

1,932

1,707

1,611

1,516

1,482

1,386

1,291

1,161

1,084

1,125

1,062

1,103

1,145

18

2,157

2,061

1,836

1,741

1,645

1,611

1,516

1,420

1,291

1,195

1,066

0,970

0,908

0,903

19

2,126

2,031

1,806

1,710

1,615

1,581

1,485

1,390

1,260

1,165

1,035

0,940

0,750

0,733

20

2,367

2,272

2,047

1,951

1,855

1,822

1,726

1,630

1,501

1,405

1,276

1,180

1,151

1,144

21

2,336

2,241

2,016

1,920

1,825

1,791

1,695

1,600

1,470

1,375

1,245

1,150

0,994

0,974

22

2,546

2,451

2,226

2,130

2,035

2,001

1,905

1,810

1,680

1,585

1,455

1,360

1,237

1,215

23

2,756

2,661

2,436

2,340

2,245

2,211

2,115

2,020

1,890

1,795

1,665

1,570

1,481

1,456

EN
KÜÇÜK
DEĞER

1,260

1,298

1,075

1,148

1,220

0,884

0,925

0,963

0,731

0,803

0,597

0,635

0,506

0,568
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elde edilmiştir. Alternatif sıralamasına göre 𝑅1
alternatifi ilk sırada seçilmiştir.

Kriter ağırlıklarının belirlenmesinden sonra,
alternatiflerin sıralanabilmesi için Eşitlik (13)
kullanılarak 𝑇𝑖 değerleri belirlenmiş ve Tablo 14’de
gösterilmiştir.
𝑇𝑖
değerlerine
göre
R1>R3>R2>R5>R6>R4 şeklinde bir alternatif sıralaması
Tablo 14
Alternatiflerin Sıralanması
𝒘𝒙 , 𝒘𝒚

0,6

0,4

0

0

𝑹𝒊
𝑹𝟏
𝑹𝟐
𝑹𝟑
𝑹𝟒
𝑹𝟓
𝑹𝟔

(𝑖)∗
𝑥1

(𝑖)∗
𝑥2

(𝑖)∗
𝑥3

(𝑖)∗
𝑥4

0

(𝑖)∗
𝑦2

0,9
(𝑖)∗

𝑦3

𝑿𝒘𝒙 (𝒂)

𝒀𝒘𝒚 (𝒂)

𝑻𝒊

Sıralama

0,832

1,000

0,365

0,131

0,010

0,000

1,000

0,899

0,900

1,799

1

0,866

0,003

0,269

0,000

0,000

0,667

0,500

0,523

0,517

1,037

3

1,000

0,279

1,000

0,233

0,077

0,333

0,750

0,712

0,708

1,420

2

0,000

0,013

0,077

1,000

0,507

0,333

0,000

0,005

0,033

0,039

6

0,916

0,000

0,019

0,707

0,464

0,333

0,250

0,550

0,258

0,808

4

0,244

0,000

0,000

0,096

1,000

1,000

0,250

0,146

0,325

0,471

5

5. Duyarlılık Analizi
Bölüm 4’de kriter sıralamasına göre iç kriterler için
23 ve dış kriterler için 14 adet ağırlık kombinasyonu
elde edilmiştir. KEMIRA-M adımlarına göre bu
ağırlık kombinasyonlarından bir tanesi dikkate
alınarak alternatif sırası belirlenmiştir. Tüm ağırlık
olasılıkları dikkate alındığında 322 adet alternatif
sıralaması elde edilmektedir. Benzer sıralamalar
olacağı düşünülerek bu çalışma kapsamında 88 adet
ağırlık kombinasyonu dikkate alınarak alternatif

174

0,1

(𝑖)∗
𝑦1

sıralamalarındaki değişim araştırılmıştır. Tablo 15
bakıldığında; kriter ağırlıklarındaki değişime göre
alternatif sıralamalarında çoğunlukla değişim
olmadığı görülmüştür. Değişim olan sıralamalarda
ise birinci ve ikinci alternatifin yer değiştirdiği veya
ard arda iki alternatifin yer değiştirdiği
belirlenmiştir. Bu sonuç, çalışma kapsamında elde
edilen sıralamanın tatmin edici bir sıralama
olduğunu göstermiştir.
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Tablo 15
Farklı Ağırlık Katsayıları için Sıralama
𝒘𝒙𝟏 +𝒘𝒙𝟐 +𝒘𝒙𝟑 +𝒘𝒙𝟒 =1 ve 𝒘𝒙𝟏 ≥ 𝒘𝒙𝟐 ≥ 𝒘𝒙𝟑 ≥ 𝒘𝒙𝟒
𝒘𝒙 𝟑
𝒘𝒙 𝟏
𝒘𝒙 𝟐
𝒘𝒙 𝟒
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,4
0,0
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,6
0,2
0,2
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,1
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2

𝒘𝒚𝟏 +𝒘𝒚𝟐 +𝒘𝒚𝟑 =1 ve 𝒘𝒚𝟑 ≥ 𝒘𝒚𝟐 ≥ 𝒘𝒚𝟏
𝒘𝒚 𝟏
𝒘𝒚 𝟐
𝒘𝒚 𝟑
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7
0,0
0,4
0,6
0,2
0,2
0,6
0,0
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7
0,0
0,4
0,6
0,2
0,2
0,6
0,0
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7
0,0
0,4
0,6
0,2
0,2
0,6
0,0
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7
0,0
0,4
0,6
0,2
0,2
0,6
0,0
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7
0,0
0,4
0,6
0,2
0,2
0,6
0,0
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,0
0,1
0,9
0,0
0,2
0,8
0,1
0,1
0,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,2
0,7

SIRALAMA
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R3>R1>R2>R5>R6>R4
R1>R3>R2>R5>R6>R4
R3>R1>R2>R5>R6>R4
R3>R1>R2>R5>R6>R4
R3>R1>R2>R5>R6>R4
R3>R1>R2>R5>R6>R4
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5. Sonuç ve Öneriler
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, dron kullanımı ve
kişisel kullanıcılar için geliştirilen dron alternatifleri
her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, dron
alternatiflerinin içinden seçim yapmak, her geçen
gün daha kompleks bir problem haline gelmektedir.
Bu çalışma kapsamında, KEMIRA-M yöntemi
kullanılarak; sadece KV’lerin görüşleri değil aynı
zamanda kriterlerin nicel ve nitel değerleri de
dikkate alındığından dron seçimi etkin bir şekilde
yapılmıştır. Ayrıca yapılan duyarlılık analizi ile elde
edilen alternatif sıralamasının tatmin edici bir
sıralama olduğu belirlenmiştir.
Gelecek çalışmalarda, dronların kullanıldığı diğer
alanlarda da, farklı kriter grupları dikkate alınarak;
KEMIRA-M yöntemi ile dron seçimi yapılabilir. Bu
çalışmada ele alınan kullanılabilirlik kriterine ek
olarak; dron seçiminde farklı ergonomik kriterler
kullanılabilir. Farklı elektronik cihazların seçilmesi
için evrensel tasarım ilkeleri de dikkate alınarak;
KEMIRA-M yöntemi ile seçim yapılabilir. Ayrıca,
kriterlerin
değerlendirilmesi
aşamasında
karşılaşılan belirsizlikler dikkate alınarak; daha
doğru sonuçlar elde edilebilir.
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KEMIRA-M yönteminin günlük hayatta işletmeler
açısından daha kolay kullanabilmesi için gelecekte
yapılacak
olan
çalışmalarda,
bir
yazılım
geliştirilebilir. Bununla birlikte KEMIRA-M yöntemi;
kriter
sıralamalarının
ve
ağırlıklarının
belirlenmesinde
ortaya
çıkan
sübjektifliğin
azaltılması için farklı ağırlıklandırma yöntemleri
veya yaklaşımları ile birlikte kullanılabilir.
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Abstract

Breadth of knowledge,
engineering program,
soft skills,
T-shaped engineer

Under 21st century conditions, engineering education should focus not only on
professional skills such as design, manufacture, and maintenance but also on soft
skills, which play an important role in supporting career advancements, such as
communication, interpersonal relations and teamwork. In other words, it is an
obligation for engineers to be competent in their own discipline. In addition to its
own discipline, it will be a plus to be able to work with individuals from other
disciplines and to exchange information seamlessly in the work environment. In this
context, graduation as a T-shaped engineer with sensitive skills that will enable this
acquisition will be prominent in career planning. The aim of this study is to introduce
the T-shaped term that is not yet widespread in Turkey and to investigate soft skills
forming the horizontal component of the T-shaped engineer. In line with the purpose
of the research, studies on the soft skills that engineers must acquire, the program
outcomes determined by the accreditation boards and job ads are analyzed. In
addition to the determination of soft skills, suggestions compiled from the literature
are presented for higher education institutions to train their students as T-shaped
engineers.

T-TİPİ MÜHENDİS: HASSAS BECERİLERDEN OLUŞAN YATAY BİLEŞEN
Anahtar Kelimeler

Öz

Bilgi genişliği,
mühendislik programı,
yumuşak beceriler,
T-tipi mühendis

21. yüzyıl koşullarında mühendislik eğitiminde sadece tasarım, üretim ve bakım gibi
profesyonel becerilere değil, aynı zamanda iletişim, kişiler arası ilişkiler ve ekip
çalışması gibi kariyer ilerlemesini desteklemede önemli rol oynayan hassas
becerilere de odaklanılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle mühendislerin kendi
disiplininde yetkin olması bir mecburiyettir. Kendi disiplininin yanı sıra diğer
disiplinlerden gelen bireylerle çalışabilme ve çalışma ortamında sorunsuz bir şekilde
bilgi alışverişinde bulunabilmesi artı değer olacaktır. Bu çerçevede bu kazanıma
imkân sunacak hassas beceriler ile T-tipi mühendis olarak mezun olması kariyer
planlamasında öne çıkacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de henüz yaygın
olmayan T-tipi mühendis kavramının tanıtılması ve T-tipi mühendis kavramının
yatay bileşenini oluşturan hassas becerilerin araştırılmasıdır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda mühendislerin sahip olması gereken hassas becerilere ilişkin
literatürdeki çalışmalar, iş ilanları ve mühendislik programlarını akredite eden
kuruluşların belirlemiş olduğu program çıktıları analiz edilmiştir. Hassas becerilerin
belirlenmesine ek olarak yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini T-tipi mühendis
olarak yetiştirebilmesi için literatürden derlenen öneriler sunulmuştur.
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1. Introduction

In the 2018 ManpowerGroup Talent Shortage
Report, it was stated that talent shortage rose to 66%
in Turkey. It was specified that the first reason for
this situation is the lack of experience. Moreover, the
insufficiency of soft skills is among the top five
causes of talent shortage (ManpowerGroup, 2018).
The same report indicated that, in Turkey, while the
first of the positions with the most skill gap is the
qualified worker, the latter is an engineer. As a
reason for this situation, industries, professional
organizations, and international organizations were
pointed out the weakness in the soft skills of newly
graduated engineers (Direito, Pereira, and de
Oliveira Duarte, 2012).
The globalizing economy demands high-quality soft
skills from engineers to meet the needs of fastgrowing global industries. But, while today's
engineering graduates have an abundance of
technical knowledge, most engineers lack the soft
skills required by modern business environments,
such as effective communication, negotiation or
teamwork. Several studies in the literature
corroborate this opinion. O’Neal (1990) argued that
most engineers got behind in their careers not with
the lack of technical knowledge, but with the inability
to communicate their ideas to others and to take the
lead. Moreover, he emphasized that engineering and
science courses were not as effective as these soft
skills for a career. In the Willmot and Colman
(2016)’s study, it was stated that students spent 80%
of their time learning technical subjects, but these
technical skills were only 20% of the working day of
the individual. Another similar research conducted
by the Stanford Research Institute and the Carnegie
Mellon Foundation identified that long-term
business performance depended on 75% of soft
skills and on 25% of technical skills (Abbas, Abdul
Kadir and Ghani Azmie, 2013).
Most developed countries focus not only on
professional skills such as design, production, and
maintenance but also on soft skills such as
communication, interpersonal relationships, and
teamwork (Vedhathiri, 2016). Bilsel, Oral, and Pillai
(1998) stated that many large companies in the
United States preferred liberal arts students for
management positions. The reason for this situation
was expressed that individuals who graduated from
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engineering and science thought only functionally
when making decisions and their expressions were
limited to textbook definitions and formulas. In
addition, it was stated that conceptualization and
problem-solving approaches of students who
graduated from liberal arts and humanities were
multidirectional, creative and innovative unlike
individuals graduated from engineering and science.
In the light of such information, it was deduced that
engineering education should be considered as a
system of interrelated ideas and scientific fields
rather than isolated knowledge fields. Furthermore,
it was seen that soft skills play an important role in
increasing employability, supporting job and career
growth. For this reason, education should not only be
restricted to academic learning but also should
support to develop soft skills that enable the
development of professional skills and their efficient
use.
The major contributions of this paper are outlined as
follows:
(i) The introduction of the T-shaped engineering
concept, which is not common in Turkey but a
remarkable concept worldwide, from an academic
platform.
Thereby ensuring to increase the
awareness of this concept.
(ii) Listing of soft skills that engineers should acquire
for working life.
(iii) Contributing to a small number of studies in the
literature on soft skills that engineers should
acquire.
(iv) Considering the expectations of the sector when
determining soft skills. Thus, helping to reduce the
sector's expectation gap.
(v) Compiling the proposed approaches to teach
engineers soft skills.

2. Preliminaries
In this section, some basic definitions of "T-shaped
engineer" and "soft skills" are reviewed in order to
help the readers understand and to facilitate further
discussions.
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2.1 T-Shaped Engineer
Researchers developed different metaphors such as
I, �, H, P, E, etc. in order to qualify a person's
knowledge and skills diversity. For example; if the
person has deep knowledge in one field, this person
can be described as I-shaped; if the person has deep
knowledge two fields, this person can be described
as H-shaped or �-shaped; if the person has broad
knowledge in many fields and doesn’t have deep
expertise in any field, this person can be described as
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a generalist. In addition to these representations, the
individual, which has a deep knowledge of a single
area (vertical bar) and also has a wide range of skills
(horizontal bar), is identified as the T-shaped.
Although the concept of T-shaped represented in
Figure 1 appeared firstly in Palmer's (1990) article
discussing the need for hybrid managers in the world
of technology, the first known use of this expression
belongs to David Guest who is editor of London
newspaper (Wu, Zou, and Kong, 2012).

Figure 1. An Extended T-Shaped Representation for an Engineer (Cederberg, Axehill, and Herzog, 2019)
Unlike I-shaped individuals who specialize in a single
field, T-shaped persons have in-depth knowledge of
the one field, and also general knowledge in many
fields. T-shaped persons can understand problems
faster and produce solutions swiftly thanks to their
interdisciplinary knowledge and experience
(Donofrio, Spohrer, Zadeh, and Demirkan, 2010;
Demirkan and Spohrer, 2015).
In the past, having simple technical skills was almost
enough to have a successful and stable career in
engineering disciplines. However, technical skills are
not sufficient for 21st-century conditions, also the
expectations of employers change according to the
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necessities of the time. With new expectations,
interest in T-shaped engineers has begun to spread
in many areas. Many managers including Tim Brown,
CEO of the international design and consulting firm
IDEO, and Jim Spohrer, one of the managers of IBM,
stated that T-shaped personality is important in the
recruitment process (Tranquillo, 2017). IBM's Tshaped individual representation is shown in Figure
2. It was seen that individual must have soft skills
such as collaboration, teamwork, lifelong learning,
analytical thinking in addition to technical skill
(Figure 2).
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Figure 2. IBM's T-shaped Individual Representation (Miller, 2015)
2.2 Soft Skills
Different terms such as 21st century skills, applied
skills, human skills, interpersonal skills, general
skills, social skill were proposed for soft skills by

many organizations and institutions, including the
World Health Organization (WHO), and the
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD). Some of the proposed terms
are shown in Figure 3.

Figure 3. Different Names Suggested for Soft Skills (Cimatti, 2016)
In the literature, there is not a common opinion
about the definition of soft skills frequently
mentioned in different terms. The different
definitions compiled from the literature are
presented below.
 Soft skills are communicative abilities that
increase one's effectiveness in general and
provide support in interacting with other people
(Penzenstadler, Haller, Schlosser, and Frenzel,
2009)

 Soft skills are transferable behavior that can be
used in a wide variety of functions and activities
(Direito et al., 2012).
 Soft skills are character traits, attitudes, and
behaviors rather than technical ability or
knowledge (Robles, 2012).
 Soft skills are personal and interpersonal skills
necessary for personal development, social
participation and working in a particular
employment environment (Taylor, 2016).

 Soft skills are not specific to a job position or
workplace environment but are commonly used
skills in all jobs and tasks (Nasir, Ali, Noordin and
Nordin, 2011).
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3. Method
In order to determine the soft skills that engineers
should have in order to be trained as T-shaped
engineers, literature, job ads, and the program
outcomes determined by the accreditation boards
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were analyzed. Theoretical framework of this study
is presented in Figure 4. In this study, it is declared
that ethics in research and publication were followed
and that there is no need for legal or special
permission.

Figure 4. Stages of Determination of the Soft Skills
3.1 Literature Research
Academic publications analyzed in this study, got by
searching EBSCO Open Dissertations, ProQuest
Digital Dissertations, Council of Higher Education
National Thesis Center, Google Scholar, Science
Direct, Scopus, Web of Science databases. Database
searching performed by using the terms: (soft OR
social OR (21st AND century) OR non-technical OR
generic OR transversal) AND (skill OR competence)
AND (engineer OR professional OR employee). After
the database research, academic publications were
analyzed. If a publication was downloaded more than
once, the extra publication(s) were deleted.
Moreover, if publications that didn’t have full text or
were unsuitable in terms of content, they were also
removed.
When the studies that were deemed appropriate in
terms of content separated under three main
categories by taking account of the aim of the study.
184

These; (i) publications on determining soft skills, (ii)
publications on teaching soft skills to engineering
students by higher education institutions, and (iii)
publications on recommended approaches for
teaching soft skills. Moreover, it was seen that some
of the studies conducted research for a specific
engineering field while others studied by gathering
all engineering departments under the title of
engineering in general. In this section, soft skills
collected by analyzing publications on determining
soft skills for engineers are presented in Appendix 1.
Moreover, some of these publications are
summarized below.
Khamisani, Siddiqui and Bawany (2006) purposed to
identify the soft skills required by software
engineers, to analyze the relative importance of
these skills and their relationship to each other. For
this aim, a survey was created by using the theory of
personal construct. When this survey analyzed by
using repertoire charts and data mining techniques,
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problem-solving, analytical thinking and coping with
difficulties were found to be important skills.
Furthermore, it was discovered that administrators
gave importance to appearance, although software
engineers thought that the appearance was
insignificant. In the study of Ahmed, Capretz and
Campbell (2012), job ads were analyzed for software
engineers to determine the soft skills demanded by
firms. As a result of the analysis, communication
skills, analytical thinking, problem-solving skills, and
teamwork were determined as the most preferred
skills. Matturro (2013) analyzed job ads for software
engineers to determine the soft skills demanded by
firms. Analysis results showed that seventeen skills
were determined and most requested soft skills were
stated as knowledge of the foreign language,
entrepreneurship, teamwork, responsibility, and
desire to learn. Yanaze and Deus Lopes (2014)
examined job ads to determine the expectations of
the current labor market in the field of electrical and
computer engineering. In results, it was seen that
communication skill was the most preferred feature
among the expected soft skills, followed by
teamwork and leadership. In the Naiem and
Abdellatif (2015)'s study, in order to determine the
most important skills expected from software
engineers, surveys and interviews were conducted
with employers. As a result of the surveys and
interviews, the most important skills were found to
be
problem-solving,
analytical
thinking,
communication skills and self-learning skills.
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3.2 Analysis of Program Outcomes Identified by
Accreditation Organizations
Each engineering program must identify the
educational objectives that serve the mission and
vision of the university. The learning outcomes of the
engineering program should be determined in order
to achieve the educational objectives of the program.
Learning outcomes are the skills, knowledge, and
behavior acquired through the courses in the
program. Learning outcomes are generally derived
from
criteria
established
by
well-known
accreditation authorities and the learning outcomes
of the program are expected to be achieved through
the outcomes of different courses in the program
(Khan, Mourad and Zahid, 2016).
When the undergraduate level engineering
programs in Turkey are examined, it is seen that
17.4% of engineering bachelor's degree programs
are accredited by national accrediting institution
MÜDEK
(Association
for
Evaluation
and
Accreditation of Engineering Program) , 3.3% of
these programs are accredited by international
accreditation institution ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology) and 0.4% of these
programs are accredited by ASIIN (Accreditation
Agency for Degree Programs in Engineering,
Informatics, Natural Sciences and Mathematics) in
Figure 5.

Figure 5. Rates of Accredited Undergraduate Level Engineering Programs
Accreditation organizations state that broad
program outcomes are required to understand the
impact of engineering solutions in a global,

economic, environmental and social context in
addition to technical training. Furthermore, these
institutions have a common view that a general
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education component consistent with the program
and institution objectives completing the technical
content of the curriculum should be included in the
curriculum (Lyman, 2001). Program outcomes of
ABET, MÜDEK, and ASIIN are examined and soft
skills proposed by them are summarized by adapting
Table 1
Soft Skills Proposed by Accreditation Boards
Soft Skills
ABET MUDEK
Analytical thinking
Apply knowledge in the
workplace
Communication



Creative/Innovative















Critical thinking





Decision making





Ethic
Interdisciplinary
relation and different
view points





Interpersonal relation

to the skills in the appendix list, as in Table 1. When
analyzed this table, it is seen that accreditation
boards consider important not only mathematics,
science, or technology but also soft skills such as
effective
communication,
lifelong
learning,
teamwork.

ASIIN Soft Skills
 Personality development
Practical thinking and

acting
 Presentation skill
 Problem solving
Program / Project

management
Research skill


Responsibility



Teamwork and
 collaboration







Leadership





Learning individually





Willingness to learn









Lifelong learning

Using of foreign languages
effectively
 Using of information and
communication
 technologies effectively
 Work individually
 Writing skills

3.3 Analysis of Job Advertisements
The difference between soft skills acquired at the
higher education institutions and industry
expectations has been referred to as an "expectation
gap" (Dubey and Tiwari, 2020). It is important to
analyze job advertisements so as to avoid the
expectation gap for this study. To determine the soft
skills that the sector expects from engineers, 500 job
Table 2
Soft Skills Compiled from the Job Ads
(i)
Analytical thinking
(ii)
Ambitious
(iii)
Communication skill
(iv)
Detail-oriented
(v)
Effective presentation skill
(vi)
Experienced in team management
(vii)
Human relationship
186

ABET

MUDEK

ASIIN



























































advertisements published by companies of different
sizes in April and May 2019 were reviewed. The soft
skills most demanded in 500 job ads are presented in
Table 2. Soft skills that are frequently requested in
job ads are in the soft skill list compiled from the
literature.

(viii) Open to change
(ix) Open to self-improvement
(x) Persuasive skill
(xi) Prone to collaboration
(xii) Sociable
(xiii) Successful in teamwork
(xiv) Target and result oriented
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4. Proposed Approaches for Soft Skill
Acquisition
Higher education has an important role in producing
human capital to meet the challenges of the global
world (Abbas et al., 2013). Therefore, higher
education institutions should educate students
according to the 21st-century conditions, which is
the new era of the global economy. Today, however,
many engineering programs cannot provide
appropriate training (Berglund and Heintz, 2014).
Higher education institutions' activity about soft
skills teaching has been in place as a controversial
topic in literature (Nair, Patil and Mertova, 2009;
Özsoy, 2013; Bayram, Çelik and Oral, 2015; Esa,
Selamat, Padil, and Jamaludin, 2014; Naiem et al.,
2015; Wilson and Marnewick, 2018; Uçar and
İşleyen, 2019). These studies evaluating the opinions
of students and graduates showed that course
content doesn't meet adequately the knowledge and
skills necessary for working life and that higher
education institutions do not give enough
importance to soft skills as much as technical skills.

Journal of Industrial Engineering 31(2), 180-197, 2020

The difficulty of determining the role of soft skills in
the education of engineers, how much of the
curriculum should be reserved for soft skills or what
kind of courses should be integrated into curricula
are among the topics in the literature. In the
literature, the researches about the acquisition of
soft skills to students were examined and
approaches offered by authors were presented in
Table 3. The most suggested approaches are those
that enable students to actively participate in
courses. Active learning methodology, case-based
learning methodology, problem-based learning
methodology, project-based learning methodology
are examples of these approaches. It is thought that
approaches to encourage active participation will be
able to develop soft skills such as communication,
cognitive skills, time management, presentation
skills, teamwork, collaboration, technical writing,
listening skills, conflict management, decision
making, etc.

Table 3
Approaches Proposed in the Literature
Approaches
References
Nicola, Pinto and Mendonça (2018), Vega and Ortiz (2018), Duarte,
Active learning methodology
Malheiro, Arnó, Perat, Silva, Fuentes-Durá, Guedes and Ferreira
(2019).
Case-based learning methodology
Ktoridou, Doukanari and Karayiannis (2019)
Group activity
Kaushal (2018), Hoang and Do (2019)
Berglund and Heintz (2014), Cukierman and Palmieri (2014), Sousa
New course proposal for soft skills
and Mouraz (2014)
Problem-based learning
Kumar and Hsiao (2007), Deep, Salleh, and Othman (2019), Ktoridou
methodology
et al. (2019)
Hayati and Mir (2004), Fernandez-Samaca and Ramirez, (2010),
Jimenez, Pardo, Minguez, and Cuervo (2015), Moliner, Guraya, LopezCrespo, Royo, Gamez-Perez, Segarra and Cabedo (2015), Ballesteros
Project-based learning methodology
Sánchez, Ortiz Marcos, Rodríguez Rivero, and Juan Ruiz (2017), Barros
and Bittencourt (2018), Cavalcante Koike, Viana, and Vidal (2018),
Vega and Ortiz (2018), Duarte et al. (2019)
Hilmer et al. (2007), Abbas et al. (2013), San-Valero, Robles, Ruano,
Seminar
Martí, Cháfer and Badia (2019)
Kumar and Hsiao (2007), Dobrydina, Kersh, Kononova, Shipilova, and
Service-learning
Usvyat (2019), Sin, Vui and Meng (2019)
Student clubs and committees
Willmot and Colman (2016), King (2019)
Summer internship
Khamisani et al. (2006)
University-industry cooperation
Hairi, Toee, and Razzaly (2011)
program
Updating the course according to
Andersson and Logofatu (2018)
the soft skills
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Among the suggested methods for teaching soft skills
to students, the most difficult is to add new
course/courses to the curriculum. This is because
adding new courses to the curriculum requires
restructuring and reducing existing course credits. In
addition, this process may affect the workload of
other courses and may require to update the whole
of the curriculum. During the process of teaching soft
skills, first of all, a seminar explaining the importance
of soft skills should be organized and awareness
should be gained to the students. In addition,
students should be given lifelong learning awareness
and the importance of lifelong self-improvement of
the engineer should be emphasized. Then, by using
approaches such as project-based learning in which
the students actively take part in the courses in the
curriculum,
students'
individual
learning,
presentation,
teamwork,
interpersonal
communication, time management skills can be
developed.

5. Discussion and Conclusion
Rapidly changing technological, demographic, and
economic conditions create new demands.
Employers expect engineers to graduate with the
employability skills required by the market, without
the need for training in the industry. Employability
skills include not only technical skills but also soft
skills. Moreover, since technical skills have become
increasingly collaborative and interdisciplinary, soft
skills have become important to engineers in the
21st century and it is essential that engineers are
trained as T-shaped.
The common view regarding the training of
engineers with soft skills is that higher education
institutions have an important role in this but higher
education institutions do not give the necessary
importance to soft skills (Hairi et al., 2011; Berglund
and Heintz, 2014; Cukierman and Palmieri, 2014;
Sousa and Mouraz, 2014; Hayati and Mir, 2004;
Ballesteros-Sanchez et al., 2017; Andersson and
Logofatu, 2018; Nicola et al., 2018). Willmot and
Colman (2016) stated that responsibility for
developing soft skills is not only in higher education
institutions but also in other educational institutions,
employers, parents, and individuals. However, in this
188
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process, it is the duty of higher education institutions
to give students the awareness that soft skills are as
important as theoretical skills.
In fact, this process represents a mutual relationship.
When higher education institutions acquire soft
skills to students and prepare them as T-shaped
individuals for industry, both higher education
institutions and students make a gain from this
situation. In other words, while the students
graduate with both theoretical and soft skills
expected by the sector, higher education institutions
find an opportunity to create a qualified brand image
by graduating qualified engineers and announce the
quality of the education they provide.
When the program outcomes determined by
accreditation boards are examined, it is seen that
higher education institutions are expected to acquire
various soft skills in addition to sufficient technical
knowledge about engineering discipline to students.
When the curricula of renowned universities in
England and the USA are analyzed, it is seen that 7%
to 15% of the credit required to graduate devotes to
social and humanities elective courses. However,
universities in Turkey, reserve at the most 5% credit
for social and humanities elective courses.
Furthermore, many universities don't reserve credit
for social and humanities elective courses and they
prepare curricula with only technical courses.
One of the effective ways of gaining soft skills to
students in universities is social elective courses.
Various content such as methods of developing
communication techniques, ethical awareness, and
lifelong learning awareness can be offered in these
courses. In addition, the inclusion of students in
various group works provides the ability to work
effectively in interdisciplinary and multidisciplinary
teams, as well as the development of negotiation
skills. Moreover, when each member of the group is
expected to report and explain what they have done
in different weeks, they are given the opportunity to
improve their writing, speaking, and presentation
skills. It would be more beneficial for projects to
cover not only one engineering discipline but also
different engineering disciplines and even nonengineering disciplines. Thus, students can improve
their ability to work with individuals from different
disciplines.
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In order to provide students with ethical awareness,
the business ethics course included in the curriculum
of various postgraduate programs can be added in
the curriculum, and this course can be explained
through real examples to attract students' attention.
Various seminars can be organized for students to
gain self-confidence and express themselves.
When the studies on T-shaped engineers (Oskam,
2009; Wu et al., 2012; Boehm and Mobasser, 2015;
Tranquillo, 2017; Simmons, 2017; Neeley and
Steffensen, 2018; Boehm, 2018; Kletzenbauer and
Gögele, 2019; King, 2019; Belonovskaya, Kiryakov,
Shukhman, Kolga, and Ezhova, 2019) are examined,
it is seen that the studies are not sufficient, although
it has been a long time since the emergence of this
concept. To contribute to these studies, in this study,
T-shaped engineers were introduced and the
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importance of T-shaped engineers for employability
was stated. Moreover, for the determination of the
soft skills representing the horizontal component of
the T shape, program outcomes of accreditation
boards, industry expectations, and literature studies
were examined. It is observed that soft skills
compiled from the literature also include soft skills
recommended by accreditation boards and
requested from job ads. When soft skills are
examined, it is seen that the top 10 soft skills for
engineers are communication, teamwork and
collaboration,
problem-solving,
leadership,
interpersonal relation, ethics, organizational skill,
decision
making,
time
management,
creative/innovation respectively, as presented in
Figure 6.

Figure 6. Top 10 Soft Skills for Engineers
In the literature, due to the discussion about that soft
skills vary according to the sector, soft skills are not
clearly identified. In future studies, it is planned to
identify the soft skills required for different
engineering fields such as industrial engineering
requiring more human relations or mechanical
engineering requiring more technical skills.
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Appendix 1
Soft Skills Compiled from the Literature
Soft Skills
Ability to accept
constructive criticism

Adapting to changes
(Flexibility)

Analytical thinking
Applying the knowledge
Cognitive abilities
Communication skill

Conflict management
Controlling emotions
Coping skill
Cost estimating
Courteous
Creative/Innovative
Critical thinking
Customer management
Decision making
Detail-oriented
Ethical awareness
Goal orientation
Having common sense
Honest
Individual learning
Individual working
Inquisitive
Intercultural relation
Interdisciplinary relation
(Having different
viewpoints)
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Interpersonal relation

Interpretation of results

Leadership

Lifelong learning
Listening skill
Making eye contact
Meeting management
Mobility
Multitasking management
Negotiation skill

Organizational skill
Patient
Perfectionist
Personal energy
Personal integrity
Personality development
Persuasion
Planning skill
Positive attitude
Practical thinking
Presentation skill

Problem-solving

Professionalism
Program management
Research skill
Results orientation
Sales management
Self-awareness
Self-confidence
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Öz

Elektrik Tüketimi,
Tahminleme,
Fourier Analizi,
Winters’ Yöntemi.

Küreselleşen dünyada enerjinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkeler elektrik enerjisi için üretim
ve tüketim verilerinin analizi dahilinde yatırım planlarını yapabilmektedir. Bu çalışmada Ocak
2016-Aralık 2018 arası dönemdeki elektrik enerjisi tüketim verileri üzerinde çalışılmış ve
tahminleme başarısı yüksek bir tahmin yöntemi belirlemek üzere analizler yapılmıştır. Tahminleme
yaklaşımı olarak “En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi” ve “Winters’ Yöntemi”
kullanılmıştır. 2019 yılına ait aylık veriler tahmin yöntemi seçimi için analiz edilmiştir. Tahmin
analizinde elektrik tüketim değerleri (GWh) 12 ay, 24 ay ve 36 ay olmak üzere dönemsel olarak
incelenmiş ve değişkenlik (varyasyon) katsayıları hesaplanmıştır. Bu bağlamda veri setinin
dönemsel değişkenliği ve tahmin modellerinin başarısı; değişkenlik katsayısı (Cv), MAPE (Ortalama
Mutlak Yüzde Hata), MSE (Hataların Kareli Ortalaması), RMSE (Hataların Kareli Ortalamasının
Karekökü) ve MAD(Ortalama Mutlak Sapma) başarı ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın
sonraki aşamasında başarı ölçütleri bakımından tatmin edici tahmin yöntemine karar verilmiş ve
2020 yılı için 12 aylık tahmin değerleri elde edilmiştir.
Çalışmamızda; elektrik enerjisi değerli ve kıt kaynak olduğundan planlı tüketim ve stratejik
kararlara temel oluşturabilmesi amacıyla modelleme başarısı yüksek alternatif tahmin modelleri
analiz edilmektedir. Tahmin algoritması birbirinden farklı olan iki yöntemin tahmin başarı
performanslarının veri seti karakteristikleri için uygunluğu sorgulanmış ve benzer özellikler
gösteren veri setleri için önerilebilir olması amaçlanmıştır.

SELECTION OF THE APPROPRIATE FORECASTING METHOD FOR ELECTRIC ENERGY
CONSUMPTION DATA
Keywords

Abstract

Electricity Consumption,
Forecasting,
Fourier Analysis,
Winters’ Method.

The importance of energy is increasing day by day in the globalizing world. Countries can make
investment plans for electricity energy within the analysis of production and consumption data. In
this study, electrical energy consumption data between January 2016 and December 2018 were
studied and analyzes were carried out to determine a prediction method with high predictive
success. "Fourier Analysis with Least Squares Method" and "Winters’ Method” were used as the
estimation approach. Monthly data for 2019 has been analyzed for the selection forecasting method.
In estimation analysis, electricity consumption values (GWh) were examined periodically as 12
months, 24 months and 36 months and variability coefficients were calculated. In this context, the
periodic variability of the data set and the success of the prediction models were evaluated with the
coefficient of variability (Cv), MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MSE (Mean Squared Error),
RMSE (Root Mean Square Error) and MAD (Mean Absolute Deviation) success criteria. In the next
stage of the study, the 12-month forecast values for 2020 were obtained by deciding on the
satisfactory forecast method in terms of success criteria.
In our study, alternative prediction models with high modeling success are analyzed in order to
provide a basis for planned consumption and strategic decisions, since electrical energy is a valuable
and scarce resource. The appropriateness of the predictive success performances of the two methods
whose estimation algorithm is different from each other has been questioned and it is aimed to be
recommended for datasets with similar characteristics.
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1. Giriş
Zaman serileri, zamanın belirli periyotlarında bir
değişken için ölçülen ya da gözlemlenen verilerin
bütünüdür (Terry, 1996). Genel anlamda bir olaya
ilişkin verilerin zamana göre sıralanması, olayın
zaman serisini oluşturur. Olayın daha iyi
kavranması,
açıklanması,
denetlenmesi
ve
gelecekteki durumunun tutarlı şekilde tespit
edilebilmesi için söz konusu olayın zaman serisinin
analizi gerekir (Burnak, 1982). Ortalama metotları,
lineer regresyon analizleri ve daha birçok yöntem
zaman seri analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Zaman serisi analizinin; tanımlama, açıklama,
tahmin ve kontrol olmak üzere dört ana amacı
vardır. Gözlem verileri elde edildikten sonra veri
davranışı görsel olarak grafikler ile incelenebilir,
serinin periyodik değişimi ve eğilimi hakkında bir
bilgiye ulaşılabilir. Eğer gözlemler birden fazla
değişkene bağlı ise her bir değişken için ayrı birer
grafik
oluşturulabilir.
Zaman
serilerinden
gelecekteki
verileri
tahmin
etmek
için
yararlanılabilir ve sonuçların belirlenen hedeflere
uygunluğu saptanabilir (Abbak, 2003).
Zaman serisi verileri incelendiğinde bazı düzenli ve
düzensiz hareketler göze çarpar. Bir zaman serisini
etkileyen; genel eğilim, konjonktür dalgalanmaları,
mevsimsel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmalar
gibi etmenler bulunmaktadır. Bir olayın uzun
dönemde gösterdiği davranış gelecek dönemde söz
konusu olayın göstereceği davranış hakkında fikir
veren
özelliklere
sahiptir.
Konjonktür
dalgalanmaları; sosyoekonomik yapıda oluşan
değişmelerin olayın zaman içindeki gelişimine
yansımasıdır.
Düzensiz
dalgalanmalar;
sosyoekonomik ya da doğal bir olayın seri üzerinde
yarattığı ani etkilerdir (Burnak, 1982).
Mevsimsel dalgalanmalar birbirini izleyen yılların,
ayların, mevsimlerin ya da günlerin aynı zaman
noktalarında zaman serisi gözlem değerlerindeki
düzenli değişmeleri açıklar. Mevsimsel dalgalanma
gösteren zaman serileri dalga boyu (frekansı) ve
dalga yüksekliği olan periyodik ve döngüsel özelliğe
sahiptirler.
Zaman
serilerinde
mevsimsel
dalgalanmaların
incelenmesi,
kısa
dönem
tahminlerin yapılabilmesi ve mevsim etkilerinin
seriden arındırılması bakımından gereklidir. Bir
zaman serisinin mevsimsellik bileşeni Fourier
dönüşümü yardımıyla incelendiğinde periyotlar
önemli hale gelir (Granger, Clive ve Hatanaka, 1964).
Mevsimsel dalgalanmalar zamanla belirgin olarak
değişmiyorsa, tavsiye edilen yöntem 12 aylık ve bu
dönemin harmoniklerini içeren Fourier terimlerini
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kullanmaktır (Bekçioğlu, Kaderli ve Varlık, 2018).
Yani mevsimsel dalgalanma içeren gözlem değerleri
için model geliştirme işlemlerinde Fourier serisinin
periyodik fonksiyonların açılımı özelliğinden
yararlanılmaktadır (Burnak, 1982). Bir diğer zaman
serisi analizi yöntemlerinden olan Winters’
yönteminde her denklem; durgunluk, doğrusallık ve
mevsimselliğe
bağlı
parametrelerin
düzgünleştirilmesinde kullanılmaktadır (Önder ve
Kuvat, 2009).
Elektrik talebi depolanamayacağı, mevsimsel ve
günlük olarak değişebileceği için benzersiz
özelliklere sahiptir. Elektrik talep tahmini hem
elektrik sistemi planlamacıları hem de operatörler
için çok önemlidir. Elektrik talep tahmini kısa, uzun
ve orta vadeli olarak yapılmaktadır. Uzun vadeli
tahmin politika kararları, sistem planlaması ve
kaynak tahsisi için kullanılmaktadır. Orta vadeli
tahmin, santrallerin yıllık bakım faaliyetlerinin
planlamasına ve aylık enerji talebi yönetimlerine
yardımcı olmaktadır. Kısa vadeli tahmin ise
santrallerin ve elektrik şebekelerinin günlük
çalışmalarını ve günlük işlerini yönetmek için
kullanılmaktadır (Rallapalli ve Ghosh, 2012).
Literatürde elektrik talep tahmin değerleri ile ilgili
birçok çalışma bulunmaktadır ve çalışmaların
çoğunda uzun vadeli tahminleme yapılmıştır. Bu
çalışmada aylık elektrik talep tahminlemesi
yapıldığından dolayı literatürde bu yönde yapılan
çalışmalar incelenmiş ve MSARIMA (Rallapalli ve
Ghosh, 2012), bulanık yapay sinir ağları ve genetik
algoritma (Chang, Fan ve Lin, 2011), ARIMA (Guo,
Chen, Xia, Kang ve Zhang, 2018), çoklu regresyon
modeli (Vu, Muttaqi, Agalgaonkar, 2015) ve parçacık
sürü optimizasyonu (Son ve Kim, 2017) gibi farklı
yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür.
Bu çalışmada Türkiye’de elektrik tüketim verilerinin
tahminlemesi için, mevsimsellik içeren zaman
serilerinin analizinde kullanılabilen iki tahmin
modeli oluşturulmuştur. İkinci bölümde literatürde
yapılan çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde
yöntem ve metodoloji sunulmuştur. Dördüncü ve
beşinci bölümlerde sırasıyla bulgular ile birlikte
tartışma ve sonuca yer verilmiştir.
2. Yazın Taraması
2002- 2018 yılları arasında; borsa, hava ulaşımı,
elektrik tüketimi, moda endüstrisi, sağlık ve turizm
sektörü gibi farklı alanlarda Holt-Winters’ ve Fourier
yöntemleri kullanılarak yapılmış olan tahminleme
çalışmalarından bazı örnekler aşağıda özetlenmiştir.
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Jiang, Wu, Gong, Yu ve Zhoang (2020) yapmış
oldukları çalışmada Çin’in aylık elektrik tüketim
verilerini kullanarak Holt-Winters yöntemi ve meyve
sineği algoritmasını içeren hibrit bir yaklaşım ile
aylık elektrik talep tahminini yapmışlardır.
Bekçioğlu, Kaderli ve Varlık (2018) Borsa İstanbul
Ulusal 100 Endeksi’nin 1995- 2015 yılları
aralığındaki verilerini, Fourier açılımının kullanıldığı
klasik spektral analiz tekniği ile incelemişlerdir.
Tüzemen ve Yıldız (2018) yapmış oldukları
çalışmada Türkiye’de işsizlik oranlarını Toplamsal
ve
Çarpımsal
Holt-Winters
modelleriyle
incelemişlerdir. Çalışmada tahmin değerlerinin
incelenmesi ile işsizlik oranlarının zamanla artacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Dantas, Oliveira ve Repolho (2017) yapmış oldukları
çalışmada hava ulaşım talep tahmini için HoltWinters yöntemini kullanmışlardır. 14 ülkeden
aldıkları veriler ile Holt-Winters yöntemini diğer
tahminleme yöntemleriyle karşılaştırmışlardır.
Iwok (2016) çalışmasında periyodik bir zaman serisi
fonksiyonunu doğrusal eğilim ile modellemiştir. Bu
gösterimde, zaman serileri doğrusal trend
bileşeninin
ve
ortogonal
trigonometrik
fonksiyonların doğrusal bir kombinasyonu olarak
ifade edilmiştir. Yağış verilerine uygulanan metot ile
önerilen modelin tahminleme başarısının iyi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Beatrice, Nasser, Afshar, Selaman ve Fahmi (2014)
çalışmalarında 8 adet yağmur ölçme istasyonunun
verilerini analiz etmişler ve Fourier serisi denklemi
ile 27 yıllık yıllık yağış verilerini tahminlemişlerdir.
Elde ettikleri sonuçları harmonik seri modellerinden
elde edilen sonuçlarla karşılaştırmışlardır.
Fumi, Pepe, Scarabotti ve Schiraldi (2013)
çalışmalarında moda endüstrisinde, yıllık satış
verilerinin talep tahmini için hızlı Fourier dönüşümü
algoritması ile hareketli ortalama ve üssel
yumuşatmaya dayanan diğer iki tahmin tekniği
arasında bir karşılaştırma yapmıştır.
Jalil, Ahmad ve Mohamed (2013) yılında yapmış
oldukları çalışmada Malezya’nın saatlik elektrik
talep tahminlemesi için Holt-Winters metodunu
kullanmışlardır.
Abbak ve Yerci (2012) çalışmasında deniz düzeyi
gözlemlerini tahminlemede hem spektral analiz hem
de Fourier tekniğini kullanmış ve sayısal sonuçları
kıyaslamışlardır.
Al-Hafid ve Al-maamary (2012) yapmış oldukları
çalışmada Irak’ın günlük elektrik tüketim verilerini
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kullanarak geleceğe yönelik elektrik talep tahmini
için zaman serileri analizinde Holt-Winters
metodunu kullanmışlardır. Model değerlendirmesi
MAPE başarı ölçütüne göre yapıldığında HoltWinters metodunun iyi bir model olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Irmak, Köksal ve Asilkan (2012) yapmış oldukları
çalışmada gelecekteki hasta yoğunluğunu belirlemek
amacıyla ARIMA, Winters’ Yöntemi toplamsal model
ve Yapay Sinir Ağları yöntemlerini kullanmışlardır.
Başarı ölçütlerine göre Winters’ Yöntemi toplamsal
modelin diğer yöntemlerden daha iyi bir tahmin
modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hsu, Liu, Yeh ve Hung (2009) çalışmalarında hisse
senedi endeksinin dönüş süresini tahmin etmek
amacıyla gri model, Fourier serisi ve Markov-Fourier
gri modeli kapsayan hibrit bir tahminleme modeli
sunmuşlardır. Gri model tarafından üretilen
kalıntıları iyileştirmek için Fourier serisini ve gri
modelin sonuçlarının olasılığını hesaplamak için
Markov zincirini kullanmışlardır.
Önder ve Kuvat (2009) yapmış oldukları çalışmada
1986-2007 yılları arasında Türkiye’ye gelen turist
sayısı verilerini kullanarak 2010 yılına kadar
ziyarette bulunacak muhtemel turist sayısını
tahminlemek amacıyla Yapay Sinir Ağları, BoxJenkins, zaman serileri analizi ve Winters’
yöntemlerini
kullanmışlardır.
Doğrusal
ve
Mevsimsel üstel düzgünleştirme yöntemleri
arasında Winters’ yönteminin daha iyi olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
González,
Jaramillo
ve
Carmona(2008),
çalışmalarında yapay sinir ağları ve Fourier serileri
ile aylık elektrik taleplerini içeren zaman serisinin
periyodik davranışlarını incelemişlerdir. Çalışmada
mevsimsel ya da periyodik davranış, bir Fourier
serisiyle tahmin edilirken; eğilim yapay sinir ağıyla
tahmin edilmiştir. Aynı amaçla yalnızca yapay sinir
ağları veya ARIMA kullanıldığında ulaşılan % 2'den
daha düşük bir MAPE değeri ile tahminleme için
daha tatmin edici sonuçlar elde etmişlerdir.
Taylor ve McSharry (2008) yapmış oldukları
çalışmada 10 Avrupa ülkesinin elektrik talep tahmini
için
ARIMA
ve
Holt-Winters
yöntemini
kullanmışlardır. Yapılan analizlerle Holt-Winters
metodunun MAPE değerine göre daha iyi sonuç
verdiğine ulaşmışlardır.
Kotsialos, Papageorgiou ve Poulimenos (2005)
yapmış oldukları çalışmada orta ve uzun vadeli satış
tahminleri için yapay sinir ağları ve Holt-Winters
yöntemlerini kullanmışlardır.
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Yohda, Saito- Arita, Okada, Suzuki ve Kakemeto
(2002) yapmış oldukları çalışmada yapay sinir ağı ve
Fourier dönüşümü kullanan yeni bir talep tahmin
yöntemi
önermişlerdir.
Elde
edilen
satış
sonuçlarının zaman serisi verileri, frekans verilerine
dönüştürülmüştür. Yöntemin geçmiş verileri
bulunmayan yeni ürünlere yönelik talep tahmini için
etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

optimizasyonu da MAPE değeri baz alınarak
yapılmıştır. Tablo 1’de yer alan bazı çalışmaların
MAPE değerleri
verilerek
tahmin
modeli
uygunlukları bu kapsamda incelenmiştir. Kullanılan
tahmin yöntemleri için incelenen başka çalışmalarda
da MAPE değerlerinin oldukça iyi olduğu
söylenebilmektedir.
Çalışmada ek olarak veri seti dönemlere ayrılmış
(12-24-36 ay) ve değişkenlik katsayısının değişimi
ile model başarı ölçütleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu yaklaşım da literatürdeki
çalışmalardan farklı bir alt inceleme konusu
oluşturmaktadır.

Yukarıdaki
çalışmaların
çoğunda
tahmin
modellerinin başarı ölçütü olarak MAPE değeri ön
planda tutulmuştur. Ayrıca MAPE değerleri
literatürde çoğunlukla tek başına bir başarı ölçütü
olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın
uygulama kısmında Winters’ Yöntemi için parametre

Tablo 1
2002-2018 Yıllarına Ait Zaman Serileri, Fourier Serileri, Winters vb. Tahminleme Yöntemlerini
Kullanmış Örnek Çalışmalar
Yazar

Yıl

Yöntem

Tüzemen ve Yıldız

2018

Toplamsal
Winters

Dantas ve diğerleri

2017

Holt-winters yöntemi

1,09

Fumi ve diğerleri

2013

Fourier analizi, hareketli – ortalama üssel
fonksiyonlar

0,43

Al-Hafid ve Al-maamary

2012

Holt-winters ve zaman serileri

0,394

Irmak ve diğerleri

2012

ARIMA, Winters Additive modeli ve YSA

0,611

Taylor ve McSharry

2008

ARIMA, Holt- Winters

0,03

3. Yöntem ve Metodoloji
Bu çalışmada elektrik enerjisi tüketim verileri için
zaman serisi analizinde “En Küçük Kareler Yöntemi
ile Fourier Analizi” ve “Winters Yöntemi” ile tahmin
modelleri oluşturulmuştur. Tahmin analizinde ilk
olarak 36 aylık elektrik enerjisi tüketim verileri 12
aylık dönemler halinde incelenmiştir. Veri setinin
12-24-36 aylık dönemlere ayrılmasıyla her bir
dönemdeki değişkenlik katsayısı ile oluşturulan
tahmin modellerinin başarısı arasındaki ilişki
hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Oluşturulan deney
tasarımındaki amaç; veri setinin büyüklüğüne bağlı
olarak değişkenliğin artmasıyla birlikte tahmin
modellerinin başarısını incelemektir. Model başarı
ölçütü olarak MAPE, MSE, RMSE ve MAD değerleri
hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmada veri setleri
“tahminleme (estimation)”, “model başarısını

ve

Çarpımsal-Mevsimsel

Holt

MAPE
değerleri
0,022

doğrulama (validation)” ve “gelecek dönem ya da
dönemler için tahminde bulunma (forecast into
future)” adımlarını temel alacak şekilde analiz
edilmiştir. “Tahminleme” adımında 2016-20172018 yılındaki aylık veriler tahminleme periyodu
olarak değerlendirilmiştir. Tahmin yöntemleri için
başarı ölçütlerinin (MAPE, MSE, RMSE, MAD)
hesaplanmasındaki amaç; değişkenlik katsayıları ile
mevcut başarı ölçütleri arasındaki ilişkiyi
inceleyebilmektir. “Model başarısını doğrulama”
adımı için 2019 yılı aylık verileri analiz edilmiş ve
başarı ölçütlerinden MAPE değeri hesaplanmıştır.
“Gelecek dönem için tahminde bulunma” adımı için
başarı ölçütlerine göre alternatif iki model arasından
seçim yapılmış ve 2020 yılı için 12 aylık elektrik
enerjisi tahmin verileri hesaplanmıştır.
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Bu çalışmada
uyulmuştur.

Araştırma

ve

Yayın
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Etiğine

n= AT. G

(4)

3.1 En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi

x = N-1 . n

(5)

Zaman serilerinin analizinde, dizi öğeleri rastgele
değişkenler kümesinin elemanları olarak yer alır.
Çoğu analiz işlemi, stokastik bileşenlerin
deterministik bileşenlerden elimine edilmesini
içerir. Zaman serilerinin sistematik unsurları Fourier
analizi ile ortaya konabilir.

x = [ a0 a1 b1 a2 b2 … ak bk ]T

(6)

Fourier analizi, ayrık zaman serileri kullanılarak
trigonometrik terimler içeren bir fonksiyona
deneysel olarak yaklaşılmasını kapsar. Fourier
analizinin ayrık zaman serisinde uygulanması için
sınırlı
sayıda
gözlem
ile
tanımlanması
gerekmektedir.
Problem tek boyutlu bir zaman serisi olarak ele
alınırsa t(süre) değişkeninin artan değerleri
karşısında yt (t anındaki gözlem değeri) değerlerine
göre bir Fourier serisi belirlenir. Bu analize
“sinüzodial fonksiyonlarla eğri uydurma” adı verilir
(Türker, 1989). En küçük kareler yaklaşımı
kullanılarak Fourier analizindeki regresyon
denklemi Eşitlik (1)’de verilmiştir. 𝑦̂𝑡 ; herhangi bir t
anındaki tahmin değerini vermektedir.
𝐾

𝐾

𝑦̂𝑡 = 𝑎0 + 2 ∑𝑘=1 𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑘𝑡)+2 ∑𝑘=1 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑘𝑡) + e

(1)

Eşitlik (1)’de t anındaki rassal hata “e” ile
gösterilmektedir. K değeri N’ye (N=gözlem sayısı)
bağlıdır.
Modelde “Katsayılar Matrisi” Eşitlik (2)’deki A
matrisi ile gösterilmektedir. G matrisi “Yalın Ölçüler
Vektörü” ya da “Ölçü Matrisi” dir.

(2)

N matrisi, Katsayılar Matrisinin transpozu ile
Katsayılar Matrisinin çarpımını verir. n matrisi
Katsayılar Matrisinin transpozu ile Ölçü Matrisinin
çarpımıdır, x matrisi ise Bilinmeyenler Matrisidir ve
tahmin denklemi için gerekli tahmin katsayılarını
içerir. Söz konusu matris denklemleri sırasıyla
Eşitlik (3), Eşitlik (4), Eşitlik (5) ve Eşitlik(6)’da
verilmiştir.
N = AT. A
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(3)

Zaman serisinin gözlem değerleri arasında
korelasyon yoksa x “Bilinmeyenler Matrisi” Eşitlik
(7) ile ifade edilmektedir.
x = (AT. A)-1. AT. G

(7)

Uygulamalarda T (periyot) gözlemlerin grafik
gösterimleri ile belirlenebilmektedir. Bu değer
Eşitlik (8)’deki gibi ardışık en büyük ya da ardışık en
küçük değerli gözlemler arasındaki birim aralığa
eşittir.
T= max(yt+ 1) – max(yt)

(8)

3.2 Winters’ Yöntemi
Trende ve mevsimsel dalgalanmaya sahip zaman
serilerinin tahmininde Winters’ yöntemi yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem serinin ortalama
düzeyine, eğimine ve mevsimsel bileşenine
uygulanmaktadır. Winters’ yöntemi toplamsal ya da
çarpımsal modeller olarak incelenebilmektedir.
Mevsimselliğin trendden bağımsız olduğunun kabul
edildiği durumlarda toplamsal modeller kullanılır.
Çarpımsal modellerde ise mevsimsellik trend ile
ilişkilidir ve mevsimsel düzleştirmesi yapılmış seriye
ulaşmak için oranlamalar yapılır. Bu çalışmada söz
konusu zaman serisinde mevsimsellik trendden
bağımsız değildir. Bu nedenle Minitab 19 paket
programında Winters’ Yöntemi için çarpımsal model
ile çalışılmıştır.
Winters’ Yöntemi çarpımsal modelin denklemleri
sırasıyla Eşitlik(9), Eşitlik(10) ve Eşitlik(11) ile
verilmiştir. ytı ; serinin t dönemi için düzleştirilmiş
değerini, bt ; serinin t dönemi için trend tahmin
değerini, It ise serinin t dönemi için mevsimsel
tahmin değerini vermektedir. t-1 alt indisi bir önceki
ayın ilgili parametre değerini gösterirken, t- L alt
indisi bir önceki periyodun parametre değerini
göstermektedir.
ytı = α .

yt
It−L

ı
+ (1 − α). (yt−1
+ bt−1 )

ı )
bt = γ. (ytı − yt−1
+ (1 − γ). bt−1

It = β.

yt
yıt

+ (1 − β). It−L

(9)
(10)
(11)
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Denklemde L; belli bir dönemdeki mevsim uzunluğu,
I; ise mevsimsel düzeltme faktörüdür. α,β,γ
bileşenleri sırasıyla; modelin düzgünleştirme sabiti,
mevsim
düzgünleştirme
sabiti
ve
trend
düzgünleştirme sabitidir.
Winters’ Yöntemi çarpımsal model için tahminleme
denklemi Eşitlik (12)’de verilmiştir.
Tahmin denklemindeki düzgünleştirme sabitleri
seçiminde diğer düzgünleştirme yöntemlerinde
olduğu gibi tahmin hataları kareleri toplamı veya
ortalamasını minimum yapan değerlere öncelik
verilmelidir (Önder ve Kuvat, 2009).
ı
𝑦̂
𝑡−𝑚 = (yt + bt . m). It−L+m

(12)

literatürde üzerinde çalışılan önemli bir konudur. Bu
katsayıların değişimi ile tahmin sonuçları da önemli
ölçüde değişebilmektedir. Bu çalışmada Winters’
Yöntemi uygulanırken öncelikle tüm veri seti
üzerinden bir parametre optimizasyonu yapılmıştır.
Model başarı ölçütlerinden MAPE değeri çoğu zaman
tek
başına
bir
başarı
ölçütü
olarak
kullanılabilmektedir (Rasmussen, 2004). Bu nedenle
MAPE’yi minimize edecek α,β,γ parametreleri Excel
Solver eklentisi ile optimize edilmiştir. Excel Solver
ekran görüntüsü Şekil 1’de bulunmaktadır.
Parametre optimizasyonu sonucunda Winters’
Yöntemi denklemlerinde yer alan parametreler
(α,β,γ) sırasıyla 0,0756, 0, 0,2 olarak elde edilmiştir.
Elde edilen optimal parametre değerleri tüm veri
setlerinde kullanılmıştır.

Tahmin yöntemlerinden biri olan Winters’
Yönteminde α, β, γ parametrelerinin optimizasyonu,

Şekil 1. Excel Solver ile Parametre Optimizasyonu
3.3 Tahmin Modelleri için Başarı Ölçütleri
Tahmin modellerinin performans etkinliği ya da
oluşturulan modellerin doğrulanması literatürde
sıklıkla
kullanılan
başarı
ölçütleri
ile
değerlendirilebilmektedir
(Mohanasundaram,
Narasimhan ve Kumar, 2016). Bu çalışmada, tahmin
modellerinin performansını ölçmek için başarı
ölçütlerinden MSE, MAD, RMSE, MAPE ve C v

(Değişkenlik Katsayısı) kullanılmıştır. Söz konusu
başarı ölçütlerinin formüllerinde y t; t anındaki
gözlenen değer, 𝑦̂𝑡 ; t anındaki tahmin değeri, s
standart sapma, 𝒙‾ ortalama ve N gözlem miktarıdır.
Başarı ölçütleri ve formülleri Tablo 2' de verilmiştir
(Groebner, Shannon ve Smith, 2001).
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Tablo 2
Tahmin Modeli Başarı Ölçütleri ve Formülleri
𝟏

MSE = ∑(𝒚𝒕 − 𝑦̂𝑡 )𝟐
𝑵
𝟏

MAD = ∑|𝒚𝒕 − 𝑦̂𝑡 |
𝑵

𝟏

RMSE=√ ∑(𝒚𝒕 − 𝑦̂𝑡 )𝟐

Hataların Kareli Ortalaması
Ortalama Mutlak Sapma
Hataların Kareli Ortalamasının Karekökü

𝑵

𝟏

MAPE = ∑
𝑵

|𝒚𝒕 − 𝑦̂𝑡 |⁄
𝒚𝒕

Cv = 𝒔⁄𝒙‾

4. Fourier ve Winters’ Yöntemi ile Tahminleme
Analizi
Bu çalışmada tahmin modellerinin oluşturulması için
Microsoft Excel ve Minitab 19 paket programı
kullanılmıştır. Geçmiş aylara ilişkin elektrik enerjisi
tüketim verileri IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) ve
TEİAŞ’den
temin
edilmiştir.
Çalışmada
“tahminleme” adımı için zaman serisi, 2016 Ocak 2018 Aralık arası 36 aylık dönemi kapsamaktadır.
Tahminleme yöntemleri için veri seti 12 aylık sıralı
dönemler halinde analiz edilmiştir. Zaman serisi
analizinde tahminleme modeli yaklaşımı olarak “En
Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi” ve
“Winters’ Yöntemi” kullanılmıştır. Tablo 3’de 20162018 yılları aylık elektrik tüketim verileri
gösterilmiştir.

Ortalama Mutlak Yüzde Hata
Değişkenlik Katsayısı(Varyasyon
Katsayısı)

4.1 12 Aylık Dönem için Tahminleme Modelleri
“En Küçük Kareler Yöntemi İle Fourier Analizi”
uygulamasında ilk 12 aylık veri seti için A Katsayılar
Matrisi Eşitlik (13)’deki gibi 12x3 boyutlarında bir
matristir. Microsoft Excel’de yapılan işlemler ile elde
edilen N = AT . A matrisi Eşitlik (3)’de verilmiştir. G
ölçü matrisi verilen elektrik tüketim değerlerinin
bulunduğu matristir. Elde edilen N, N-1, n= AT . G ve
Bilinmeyenler Matrisi x = N-1. n sırasıyla Eşitlik (14),
Eşitlik (15) ve Eşitlik (16)’da verilmiştir. Diğer veri
setleri için (24 aylık-36 aylık) matris işlem adımları
aynı olacağından sadece tahmin denklemleri
oluşturulmuştur, ayrıntılı matris işlemleri yalnızca
bu bölümde verilmiştir.
(13)

Tablo 3
2016-2018 Yılları Aylık Elektrik Tüketim Verileri
(GWh)
Aylar
2016
2017
2018
Ocak
22746,58
24104,36
25183,03
Şubat
20442,87
21679,11
22643,49
Mart
21898,04
22953,64
23433,32
Nisan
20678,51
21396,58
22850,81
Mayıs
21216,8
22287,36
23228,78
Haziran
22337,67
22098,65
23087,72
Temmuz
23552,38
27329,17
28204,24
Ağustos
25493,02
26946,87
26738,44
Eylül
20643,16
23244,28
24272,4
Ekim
21142,97
22635,14
22638,7
Kasım
21882,47
23050,29
23012,61
Aralık
24780,54
24858,64
24656,19
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(17)

En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi sonucu
tahmin denklemi, Eşitlik (18)’deki gibi elde
edilmiştir.

(18)

𝑦̂𝑡 =22234,58 +(-350,584).cos(wt)+(-617,862).sin(wt)

İlk 12 aylık dönem için elektrik enerjisi tüketim
değerleri ve elde edilen tahmin değerlerinin grafik
üzerindeki görünümü Şekil 2’de verilmiştir.

GWh

Ocak 2016-Aralık 2016 Dönemi
27000
25000
23000
21000
19000
17000
15000

Elektrik Tüketim(GWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Aylar

En Küçük Kareler Yöntemi ile
Fourier Analizi
Değerler(GWh)

Şekil 2. İlk 12 Aylık Dönem için (Ocak 2016-Aralık 2016) En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi
Elektrik enerjisi tüketim değerlerinin zaman serisi
analizi için kullanılan bir diğer tahminleme yöntemi
“Winters’ Yöntemi”dir. Winters’ Yönteminde
çarpımsal model ile çalışılmıştır.

sırasıyla 0,0756, 0, 0,2 olarak alınmıştır. Minitab 19
Paket programında Winters’ Yönteminin ilk 12 aylık
veri setine uygulanması ile tahmin değerleri elde
edilmiştir. Gözlenen değerler ve tahmin değerlerinin
grafik görünümleri Şekil 3’de verilmiştir.

Winters’ Yöntemi çarpımsal model için α,β,γ
parametreleri optimize edilmiş değerlerdir ve

205

Endüstri Mühendisliği 31(2), 198-214, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(2), 198-214, 2020

Şekil 3. İlk 12 aylık dönem için (Ocak 2016-Aralık 2016) Winters’ Yöntemi
4.2 24 Aylık Dönem İçin Tahminleme Modelleri
En Küçük Kareler Yöntemi İle Fourier Analizi
uygulamasında 24 aylık veri seti için de Eşitlik(3),
Eşitlik(4), Eşitlik(5) ve Eşitlik(6)’deki matris
işlemleri uygulanmıştır. A Katsayılar Matrisi 24x3
boyutlarında bir matristir.
Microsoft Excel’de
yapılan işlemler sonucu tahmin denklemi
Eşitlik(19)’da verilmiştir.
𝑦̂𝑡 =22891,63+(-605,335).cos(wt)+(-822,125).sin(wt)

24 aylık dönem için elektrik enerjisi tüketim
değerleri ve elde edilen tahmin değerlerinin grafik
üzerindeki görünümü Şekil 4’de verilmiştir.

(19)

GWh

Ocak 2016-Aralık 2017 Dönemi
29000
27000
25000
23000
21000
19000
17000
15000

Elektrik Tüketim(GWh)
En Küçük Kareler Yöntemi ile
Fourier Analizi(GWh)
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Aylar

Şekil 4. 24 Aylık Dönem için (Ocak 2016-Aralık 2017) En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi
Bir diğer tahminleme yöntemi olan Winters’ Yöntemi
çarpımsal model için α,β,γ parametreleri optimize
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edilmiş değerlerdir ve sırasıyla 0,0756, 0, 0,2 olarak
alınmıştır. Minitab 19 Paket programında Winters’
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Yönteminin 24 aylık veri setine uygulanması ile
tahmin değerleri elde edilmiştir. Gözlenen değerler
ve tahmin değerlerinin grafik görünümleri Şekil 5’de
verilmiştir.

Şekil 5. 24 Aylık Dönem için (Ocak 2016-Aralık 2017) Winters’ Yöntemi
4.3 36 Aylık Dönem İçin Tahminleme Modelleri
En Küçük Kareler Yöntemi İle Fourier Analizi
uygulamasında 36 aylık bütün veri seti için de yine
Eşitlik(3), Eşitlik(4), Eşitlik(5) ve Eşitlik(6)’daki
matris işlemleri uygulanmıştır. A Katsayılar Matrisi
36x3 boyutlarında bir matristir. Microsoft Excel’de

yapılan işlemler sonucu tahmin denklemi Eşitlik
(20)’de verilmiştir.
𝑦̂𝑡 =23315,24+ (-722,272) . cos(wt) + sin(wt) . (-723,582) (20)

36 aylık dönem için elektrik enerjisi tüketim
değerleri ve elde edilen tahmin değerlerinin grafik
üzerindeki görünümü Şekil 6’da verilmiştir.

GWh

Ocak 2016-Aralık 2018 Dönemi
29000
27000
25000
23000
21000
19000
17000
15000

Elektrik Tüketim(GWh)
En Küçük Kareler Yöntemi ile
Fourier Analizi Değerler(GWh)
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Aylar

Şekil 6. 36 Aylık Dönem için (Ocak 2016-Aralık 2018) En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier Analizi
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Bir diğer tahminleme yöntemi olan Winters’ Yöntemi
çarpımsal model için α,β,γ parametreleri optimize
edilmiş değerlerdir ve sırasıyla 0,0756, 0, 0,2 olarak
alınmıştır. Minitab 19 Paket programında Winters’
Yönteminin 36 aylık veri setine uygulanması ile

Journal of Industrial Engineering 31(2), 198-214, 2020

tahmin değerleri elde edilmiştir. Gözlenen değerler
ve tahmin değerlerinin grafik görünümleri Şekil 7’de
verilmiştir.

Şekil 7. 36 Aylık Dönem için (Ocak 2016-Aralık 2018) Winters’ Yöntemi
Yöntemlerin uygulanması sonucu elde edilen tahmin
değerleri ile yapılan hesaplamaların sonucunda
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başarı ölçütlerinin (MAPE, MSE, RMSE MSD ve Cv)
değerleri Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4
Elektrik Tüketim Değerleri için Tahmin Yöntemleri Başarı Ölçütleri
Elektrik Enerjisi Tüketim Değerleri (GWh) Tahmin Yöntemleri
En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier
Analizi
Dönem
Aralığı
Ocak
2016Aralık
2016
Ocak
2016Aralık
2017
Ocak
2016Aralık
2018

Winters' Yöntemi

t

Cv

MAPE

MSE

RMSE

MAD

MAPE

MSE

12
ay

0,070
8

0,055

2226470,14

1492,14

1249,69

0,010

144927

24
ay

0,080
4

0,058

2866892,49

1693,19

1344,33

0,025

511346

36
ay

0,081
1

0,060

3053291,59

1747,37

1422,81

0,034

817698

Tablo 4’de 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık dönem için
yapılan analizlerde En Küçük Kareler Yöntemi ile
Fourier Analizi ile oluşturulan modelin MAPE
değerleri sırasıyla 0,055, 0,058 ve 0,060; MSE
değerleri sırasıyla 2226470,14, 2866892,49 ve
3053291,59; RMSE değerleri 1492,14, 1693,19 ve
1747,37; ve MAD değerleri 1249,69, 1344,33 ve
1422,81 olarak bulunmuştur. Winters’ Yöntemi ile
oluşturulan modelde 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık
dönem için MAPE değerleri sırasıyla 0,010, 0,025 ve
0,034, MSE değerleri 144927, 511346 ve 817698,
RMSE değerleri 380,69, 715,08 ve 904,27 MAD
değerleri 330, 574 ve 683 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 4’de bulunan başarı ölçütleri veri setinin
karakteristiklerine
uygun
değerlendirmeler
yapılmasını mümkün kılmaktadır. İlk 12 ay için
değişkenlik katsayısı 0,0708, 24 ay için değişkenlik
katsayısı 0,0804, 36 ay için değişkenlik katsayısı
0,0811 olarak hesaplanmıştır. İki tahmin yöntemi
için değişkenlik katsayısının artması başarı
ölçütlerinin kötüleşmesine neden olmuştur. Veri

RMSE

380,69

715,08

904,27

MAD

330

574

683

setinin büyüklüğü arttıkça tahmin modellerinin
başarısının azaldığı görülmüştür.
Çalışmada 2016-2018 yılları arası incelenen veri seti
için tahmin modelleri oluşturulduktan sonra model
başarısı doğrulama adımı için 2019 yılına ait 12 aylık
gözlem değerleri analiz edilmiştir. Yöntemlerin
uygulanması ile elde edilen tahmin değerleri Tablo
5’te yer almaktadır. Bu modeller için literatürdeki
çalışmalar
baz
alınarak
MAPE
değerleri
hesaplanmıştır. En Küçük Kareler Yöntemi ile
Fourier Analizinde elde edilen MAPE değeri 0,049
iken Winters’ Yöntemi çarpımsal model ile elde
edilen MAPE değeri 0,026’dır. Bu değerler
incelendiğinde
Winters’
Yöntemi
çarpımsal
modelinin daha iyi bir tahmin modeli ortaya
koyduğu görülmüştür. Bu nedenle gelecek dönem
tahminlemesi için Winters’ Yöntemi çarpımsal
modelinin kullanımının tahmin modeli başarısı
açısından
daha
avantajlı
olacağı
öngörülebilmektedir.
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Tablo 5
2019 Yılı için Tahmini Elektrik Enerjisi Tüketim Değerleri
Tahmini Değerler

Aylar

2019 Yılı Elektrik Enerjisi
Tüketim Değerleri (GWh)

En Küçük Kareler Yöntemi
ile Fourier Analizi

Ocak

25368.9

24376.36

24630.6

Şubat

22630.3

24211.43

22142.9

23796.6

24339.84

23449.9

22611.1

24727.19

22426.6
23533.3

Mart
Nisan
Mayıs

Winters'
Yöntemi

23586.5

25269.68

Haziran

23034.6

25821.96

23107.8

Temmuz

27380.7

26236.04

27604.6

Ağustos

26421.5

26400.97

26759.1

Eylül

25506.45

26272.56

25940.3

Ekim

24058.41

25885.21
25342.72

24561.2

Kasım
Aralık

24052.95
26311.61
MAPE

24641.7
24790.44

27042.2

0,049

0,026

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında tahminleme
ve model başarısını doğrulama için analizleri yapılan
veri setleri birleştirilmiştir. Gelecek dönem
tahminlemesi için 2016-2017-2018-2019 elektrik
tüketim değerleri baz alınmıştır. Minitab 19 paket
programında Winters’ Yöntemi çarpımsal model ile
2020 yılı için 12 aylık tahmin değerleri elde
edilmiştir. Winters’ Yöntemi çarpımsal model ile elde
edilen tahmin değerleri Tablo 6’da bulunmaktadır.
Minitab 19 paket programı, tahminleme ile birlikte
belli bir güven seviyesindeki tahmin aralıklarını elde
etmeye imkan vermektedir. Çalışmada güven
seviyesi %95 olarak belirlenmiştir. Tahmin
aralıklarına ait değerler Tablo 6’da bulunmaktadır.
Alt ve üst sınırlar, %5 risk altında tahmin
değerlerinin alabileceği maksimum ve minimum
değerlerdir.
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Tablo 6
Winters’ Yöntemi Çarpımsal Model ile 2020 Yılı için
Tahmini Elektrik Enerjisi Tüketim Değerleri ve
Tahmin Aralıkları

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz

2020 Yılı
Tahmini
Elektrik
Enerjisi
Tüketim
Değerleri
(GWh)
27195.8
24456.4
25818.4
24627.9
25490.5
25575.3
30252.5

Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

29987.6
26851.4
25933.1
26423.1
28965.7

Aylar

Alt Sınır

Üst Sınır

25157.6
22386.4
23712.7
22483.1
23303.4
23342.7
27971.4

29233.9
26526.5
27924.1
26772.6
27677.7
27808
32533.6

27655.3
24465.4
23490.9
23922.5
26404.7

32319.9
29237.5
28375.3
28923.6
31526.8
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Tahmin
değerlerinin
Minitab
19
Paket
programındaki gösterimi mevcut verilerle birlikte
Şekil 8‘de yer almaktadır.

Şekil 8. Winters’ Yöntemi ile 2020 Yılı için Elektrik Talep Tahmin Değerleri
5. Sonuçlar ve Tartışma
Enerji ekonomik gelişmenin yapı taşıdır. Elektrik ise
sosyo-ekonomik
kalkınmanın
en
önemli
girdilerinden birini oluşturan enerji şeklidir. Enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki
1970’lerden bugüne kadar ekonomist ve politika
analistlerinin odak noktası olmuştur (Ghosh, 2002).
Elektrik enerjisi sektöründe işletmeler oluşturulan
enerji tahmin modelleri sayesinde dönemlik üretim,
iletim ve dağıtım planlarını oluşturmaktadır.
Tüketim analizi ileriye dönük politikalar açısından
karar vericiler için önemli bir konudur. Elektrik
enerjisi
tüketimi
dönemlere
bağlı
olarak
değişebilmekte ve karar vericiler için tahminleme
konusunun önemi giderek artmaktadır. Özellikle
mevsimsellik etkisi bulunan veri setleri için
tahminleme konusu daha önemli hale gelmiştir.
Bu çalışmada, Ocak 2016 - Aralık 2018 arasında
tahminleme için 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık
mevsimsel dalgalanma içeren elektrik enerjisi
tüketim verileri esas alınmıştır. “En Küçük Kareler
Yöntemi ile Fourier Analizi” ve “Winters’ Yöntemi”
tahmin başarı ölçütleri bakımından analiz edilmiştir.
Kullanılan tahmin algoritmalarının oldukça farklı
olması tercih edilmiş ve veri karakteristiklerine

uygunluğu test edilmiştir. Winters’ Yöntemi
mevsimsel etkiler gösteren zaman serilerinin
analizinde sıklıkla kullanılan bir üstel düzleştirme
tahmin yöntemi iken, Fourier Analizi yaklaşımı bir
sinüzodial eğri uydurma yöntemidir. Fakat bu
yöntemlerle oluşturulan tahmin modelleri çoğu
zaman birbirinin alternatifi olabilmektedir. İki
modelin tahmin başarısı, Cv MAPE, MSE, RMSE ve
MAD başarı ölçütleri ile değerlendirilmiştir.
Dönemsel incelemede Cv (değişkenlik katsayısı)
arttığında iki yöntemin de tahmin modeli başarısı
düşmüştür. Model başarısının doğrulanması için
2019 yılı gözlenen değerler analiz edilmiştir.
Hesaplanan MAPE değerleri dikkate alındığında
Winters’ Yönteminin uygunluğu görülmüştür. Sonuç
olarak Winters’ Yöntemi çarpımsal model başarı
ölçütü olan MAPE değeri bakımından 2020 yılı için
tercih edilebilir niteliktedir. Ancak veri seti
karakteristikleri açısından benzerlik gösteren ve
tahmin
gereksinimi
koşulları
doğrulanan
durumlarda En Küçük Kareler Yöntemi ile Fourier
Analizi yaklaşımının da karar planlarına temel
oluşturabileceği dikkate alınmalıdır.
Çalışmada tahmin modellerini değerlendirmek için
başarı
ölçütleri
hesaplanarak
yöntemler
karşılaştırılmıştır. Başarı ölçütüne göre daha iyi bir
tahmin modeli olan Winters’ Yöntemi çarpımsal
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model ile 2020 yılına ait elektrik enerjisi tahmin
değerleri ve tahmin aralıkları elde edilmiştir.
Literatürde Winters’ Yöntemi ve En Küçük Kareler
Yöntemi ile Fourier Analizinin alternatif tahmin
modeli seçimi için birlikte kullanıldığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Ayrıca tahmin modelleri için farklı
büyüklükteki veri setleri(12 ay- 24 ay- 36 ay) analiz
edilmiş ve hesaplanan değişkenlik katsayılarının
tahmin yöntemlerinin başarı performansını
açıklayıcı rolü sorgulanmıştır. En Küçük Kareler
Yöntemi ile Fourier Analizinde daha sabit ve
periyodik bir yaklaşım bulunmaktadır ve başarı
ölçütlerine göre uç değerlerden oldukça uzak tahmin
değerleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bu
yaklaşımın mevsimsellik içeren zaman serileri için
ne derece etkin bir yöntem olarak kullanılabileceği
üstel düzgünleştirme yöntemlerinden olan Winters’
Yöntemi ile kıyaslanarak incelenmiştir.

Abbak R., (2003). Jeodezide Zaman Dizilerinin Fourier
Analizi (Yüksek Lisans Semineri), Selçuk
Üniversitesi, Konya.

Elde edilen tahmin modelleri karar vericiler için
enerji planlaması alanında veri seti karakteristikleri
bakımından benzerlik gösteren durumlar için
önerilebilir. Farklı alanlardaki çalışmalar da veri
setleri karakteristiklerine odaklanarak tahmin
başarı ölçütlerine dayandırılmış hibrit yöntemlerle
birlikte incelenebilir.

Bekçioglu, S., Kaderli, Y., & Varlık, B. (2018). BİST 100
endeksinin
spektral
analiz
yontemiyle
ı̇ncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi,
(78),
87-110.
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Adresi:
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Öz
Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber kurumların bütün çalışma yapısı ve
süreçlerinin dijitalleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Kurumlarda dijitalleşmenin
sağlanabilmesi için değişim ve dönüşüme ayak uydurulması gerekmektedir. Mevcut
yapının performansı, muhtemel riskleri, pazar payları, rekabet koşulları gibi sürekli
değişen faktörler dikkate alınarak tedarik zincirleri değerlendirmeli ve
gerektiğinde yeniden yapılandırılmalıdır. Tedarik zincirinde bulunan üyelerin
birbiriyle eş zamanlı ve doğru bilgi alışverişinde bulunmaları gerekmektedir. Aksi
durumda âtıl kapasite, taşıma masrafları, stok fazlası, müşteri memnuniyetsizliği
gibi bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu gibi problemlerle karşılaşılmaması
için tedarik zincirindeki süreçlerin gerçek zamanlı takip edilmesi ve etkin bir
şekilde yönetilmesi endüstri 4.0 tabanlı sürdürülebilir tedarik zinciriyle mümkün
hale gelmektedir. Endüstri 4.0 yaklaşımıyla tedarik zinciri yönetimi karmaşık bir
hal almadan sürecin hızlanması sağlanmaktadır. Dijitalleşme konusunda ihtiyaçlar
doğru belirlenmediği veya doğru çözüm ortaklarıyla çalışılmadığı takdirde bütün
süreç olumsuz etkilenmektedir. Endüstri 4.0 yaklaşımının bütün boyutlarının ele
alındığı hem stratejik hem operasyonel ihtiyaç ve uygulamaların kapsamlı bir
şekilde tartışıldığı bir yapı gerekmektedir. Bunun için çalışmada sürdürülebilir
tedarik zinciri yönetiminde endüstri 4.0 teknolojisine geçişteki zorlukların
değerlendirilmesinde analitik ağ süreci yöntemi kullanılmıştır. Analitik ağ süreci,
faktörlerin birbiri ile olan ilişkileri ve bağları dikkate alan, geribildirim sağlayan
bir yöntemdir. Bu yöntemle çalışmada tedarik zinciri sürdürülebilirliğini sağlamak
için dijitalleşme yolunda karşılaşılan zorluklar analiz edilip kriter ağırlıkları
belirlenmiştir.

EVALUATION OF CHALLENGES IN INDUSTRY 4.0 FOR SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Keywords
Analytic Network Process,
Industry 4.0,
Sustainable Supply Chain
Management

*Sorumlu

Abstract
With the rapid development of technology, the digitalization of all working
structures and processes of institutions has become inevitable. In order to ensure
digitalization in institutions, it is necessary to keep pace with change and
transformation. Supply chains should be evaluated and reconstructed when
necessary, taking into account constantly changing factors such as the performance
of the current structure, possible risks, market shares, and competition conditions.
Members in the supply chain must exchange information simultaneously and
accurately. Otherwise, some problems such as idle capacity, transportation costs,
excess stock, and customer dissatisfaction are encountered. In order to avoid such
problems, real-time monitoring and effective management of processes in the
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supply chain are made possible by the industry 4.0-based sustainable supply chain.
With the Industry 4.0 approach, the process is accelerated without supply chain
management being complicated. The whole process is negatively affected if the
needs of digitalization are not determined correctly or if we do not work with the
right solution partners. A structure in which both strategic and operational needs
and practices are discussed in a comprehensive manner, in which all aspects of the
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1. Giriş
Üretim yapısında sanayi devrimleri köklü
değişikliklere yol açmış ve ülkelerin yaşam
biçimlerini derinden etkilemiştir. Sanayi devriminin
ilki atölye tarzı işletmeciliğinin ve el zanaatlarının
yerini alan ve aynı zamanda insan ve hayvan gücüne
dayalı üretimin yerine, su ve buhar gücüyle çalışan
mekanik tezgahların üretimde yer almaya başladığı
dönemi kapsamaktadır. İkinci sanayi devriminde
Henry Ford elektrik enerjisini üretimde kullanarak
seri üretime geçişi gerçekleştirip bu dönemin
sembolü olmuştur. Üçüncü sanayi devriminde
elektronik ve bilgi teknolojilerinin bir arada
olmasıyla üretimde ilk kez programlanabilir
makineler kullanılmış ve otomasyon dönemi
başlamıştır. Son olarak 2011 yılından günümüze
kadar devam eden dördüncü sanayi devrimini çip
kullanımının ve internetin yaygınlaşması ile beraber
her türlü nesnenin iletişime ve etkileşime
geçebildiği, akıllı üretimin yapıldığı, siber-fiziksel
sistemlerin kullanıldığı dijital bir dönemdir (Aksoy,
2017).
Dünyanın geçmişte yaşamış olduğu endüstri
devrimleri beraberinde sosyal, ekonomik ve çevreye
yönelik tahribatlar oluşturmuştur. Bunun akabinde
sürdürülebilirlik konusu tartışmaya açılmış ve
meydana gelen zararları gidermeye yönelik yasal ve
normatif mekanizmalar geliştirilmiştir. Günümüzde
endüstri 4.0 çağında bulunan insanlık sürdürülebilir
çevre, toplum ve ekonomiye yönelik bilince sahiptir.
Bu yüzden Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde
oluşturulacak olan sosyal, ekonomik ve çevre
altyapıları
her
aşamada
sürdürülebilirlik
bağlamında düşünülmelidir. Bu süreçte ortaya
çıkabilecek zararlar, nitelikli çalışmalar neticesinde
önceden tahmin edilip zararları en aza indirgeyecek
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şekilde çaba sarf edilmelidir. Meydana gelebilecek
ihmal ve hatalar dünyamızda geri dönüşü olmayan
zararlar meydana getirerek, gelecek nesillere
yaşanabilir bir çevre, toplum ve ekonomi bırakma
idealinin önüne geçebilir (Toker, 2018).
Günümüzde şirketler sanayide yaşanan hızlı
gelişmeler
sonucunda
değişimlere
ayak
uyduramayıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Türkiye’nin büyüyen iş gücü, ülkemizin
küresel ekonomideki rolünü değiştirecek kadar
büyük bir dönüşüm fırsatının eşiğinde olduğunu
göstermektedir. Türkiye sanayisinin gelişmesinde
ve rekabetçiliğinin artırılmasında endüstri 4.0 temel
bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’deki
şirketlerin mevcut durumuna bakıldığında, sanayide
dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaşılan engeller
açısından gelişmiş ülkelerden farklı olarak halen
yatırım öncesi ve planlama döneminde olduğu
görülmektedir. Türkiye’nin endüstri 4.0 devrimini
yakalayabilmesi ve bu devrimde öncü ülkeler
arasında yer alması için tüm paydaşların ortak bir
plan ve hedef çevresinde odaklanarak çalışması
zorunluluk arz etmektedir. Türkiye, önündeki bu
fırsatı hayata geçirmek için gerekliliklerini,
önceliklerini ve bir yol haritasını ortaya koymalıdır.
Bu yol haritasının tüm paydaşlarla iş birliği içinde ve
kararlı bir şekilde uygulanması önümüzdeki on yıl
için ülke sanayisi gündeminin en temel
maddelerinden biri olmalıdır (TÜSİAD, 2017).
Makinelerin insanlarla etkileşimini sağlayan,
birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu,
teknolojilerin artık günlük değil anlık olarak
değiştiği yeni bir dönemde şirketlerin değişim ve
dönüşüme
ayak
uydurması
gerekmektedir.
Dördüncü sanayi devrimine hızlı bir şekilde uyum
sağlayan şirketler içinde bulundukları sistemde
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yüksek verimlilik sağlayarak sistemin çevre dostu ve
kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilirliğe
önemli katkı sağlamaktadır. Böylelikle üretimde
esnekliğin artırılması ve önemli bir nokta olan
maliyetin
düşürülmesi
sağlanmaktadır.
Bu
çalışmada fiziksel imalat sektörlerinde tedarik
zinciri sürdürülebilirliği için endüstri 4.0 sürecinde
karşılaşılan zorluklar üzerinde durulmuştur. Bu
zorlukların altında yer alan nedenler araştırılmıştır.
Karşılaşılan zorluklar net olarak tanımlanmış,
faktörler arasındaki bağlar dikkate alınıp öncelik
sıraları,
analitik
ağ
süreci
yönteminden
yararlanılarak
bulunmuştur.
Bu
yöntemin
kullanılmasının nedeni hem kriterlerin kendi
arasında içsel ve dışsal bağımlı olarak aradaki
etkileşimi dikkate alması hem de geri bildirimlerin
değerlendirilmesidir. Karşılaşılan zorlukların önem
derecelerine göre sıralanması sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetiminde stratejik kararların alınmasında
yol gösterici nitelik taşımaktadır. Bu çalışma altı
bölümden
oluşmaktadır.
Çalışmanın
ikinci
bölümünde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
için endüstri 4.0 yaklaşımının kullanılmasının
gerekliliği konusunda bilgi verilmiştir. Üçüncü
bölümde konuyla ilgili literatürde bulunan bazı
çalışmalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde
problem
çözümü
için
kullanılan
yöntem
anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise uygulama
detaylarına yer verilmiştir. Altıncı bölümde sonuçlar
verilerek çalışma tamamlanmıştır.
2. Endüstri 4.0 Yaklaşımıyla Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri
Günümüzde geleneksel tedarik zinciri yönetiminin
yerini sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
almıştır. Geleneksel tedarik zinciri kavramı herhangi
bir ürünün tedarikçiler, üreticiler, toptancılar,
dağıtımcılar, perakendeciler ve tüketiciler arasında
iletilmesini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar
bütünüdür. Tedarik zinciri işletmelerin bütün
çalışma süreçleriyle yakından ilgilenip tüm ürün ve
hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşama olan
müşteriye ulaşma sürecini, ulaşma sürecinde yer
alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi,
bütün kaynakları ve firma yapılarını kapsayan büyük
ve karmaşık bir yapıdır.
Sanayi devrimleriyle hızlı ekonomik gelişmeler
sağlanırken beraberinde çevre sorunlarında artışlar
meydana gelmiştir. Çevre sorunlarındaki artışlar
nedeniyle işletmeler bu sorunlara yönelik çözümler
ortaya çıkarmışlardır. Son yıllarda tüketicilerin
talepleri ve yasalar doğrultusunda şirketler
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sürdürülebilirlik
kavramı
üzerinde
yoğunlaşmaktadırlar. Üretim süreçlerinde, ürünlerin
performansında,
çalışanların
ve
toplumun
sürdürülebilirliği sağlaması için tedarik zincirindeki
bütün üyeler sorumluluk almaktadır. Sürdürülebilir
tedarik zinciri yönetimi, üreticiden nihai tüketiciye
ulaşana kadar geçen zaman içerisinde ambalajlama,
taşıma, paketleme, depolama vb. bütün süreçlerin
çevreye verdiği zararı minimuma indirgeyecek bir
yapı olarak görülmektedir (Günday, 2018).
Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, ürün ve
hizmetlerin yaşam süreci boyunca çevresel, sosyal ve
ekonomik etkilerin yönetim ve iyi yönetişim
uygulamalarının teşvik edilmesidir. Sürdürülebilir
tedarik zincirinin amacı, ürün ve hizmetlerin pazara
ulaştırılması sürecinde bulunan bütün paydaşlar için
uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler
sağlamak, bu değerleri korumak ve geliştirmektir
(Koç, 2015). Endüstri 4.0, yapay zekâ, üç boyutlu
yazıcılar, robotik ve uzay teknolojisi alanlarında
yaşanan gelişmeler ile birlikte belirli bir ekonomik
değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet
bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve
etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak
tanımlanmaktadır.
Üretimde
dijitalleşmenin
yaşanmaya başlandığı bu dönemde sanal ve fiziksel
sistemlerin birbirine entegre olduğu ve internete
bağlı olan nesnelerin böylelikle akıllanacağı üretim
sisteminden söz edilmektedir (Aksoy, 2017).
Dijital değişim ve dönüşüm uygulamaları
Türkiye’nin küresel pazarda rekabeti kaybetmemesi
için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye gerekli dijital
dönüşüm yatırımlarını gerçekleştirmediği takdirde
ekonomide daralma ve işsizlik artışı risklerini
beraberinde getirecektir. Geçmişteki endüstriyel
devrimlerde olduğu gibi sürekli tekrarlayan işlerde
çalışan insanların yerini makinelere bıraktığı
görülmektedir. Sanayide büyük veri analizlerinden
faydalanan, tam otomasyona sahip akıllı sistemleri
yaygınlaştıracak makine-insan, makine-makine
etkileşimine ve nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç
dijital dönüşüm sayesinde karşılanmaktadır.
Endüstri 4.0 süreciyle ilgili bilgi ve ilgi seviyeleri
artan şirketler dijital dönüşüm yolculuğunun uzun
vadeli bir süreç olduğunu bilmektedir (TÜSİAD,
2017). Şirketlerin bu süreçte meydana gelebilecek
zorlukların farkında olup bu sorunlar için farklı
çözüm yolları üretmesi gerekmektedir. Dijital
dönüşüm yolculuğunda başarının sağlanabilmesi
için tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşlara çok
önemli sorumluluklar düşmektedir. Sürdürülebilir
bir başarı sağlayabilmek için endüstri 4.0 sürecinde
yer alan yeni dijital teknolojileri benimseyerek
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tedarik zinciri yönetimine yansıtmak gerekmektedir.
Dijital dönüşümle birlikte tedarik zincirinde yer alan
bütün paydaşların değişen ihtiyaçlara uyum
sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
3. Literatür Taraması
Endüstri 4.0 kavramı son zamanlarda büyük ilgi
gören bir konu haline gelmiştir. Bu konu sağlık,
tarım, gıda, tedarik zinciri gibi birçok alanı etkisi
altına almıştır. Tablo 1’de geleneksel tedarik zinciri,
sürdürülebilir tedarik zinciri ve endüstri 4.0 ile ilgili
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literatürde yer alan bazı çalışmalara yer verilmiştir.
Endüstri 4.0, 2011 yılında ortaya çıkmasına rağmen
bu tarihten önce yapılan çalışmalara da yer
verilmiştir. Bunun sebebi; geleneksel tedarik
zincirlerinin yapısını analiz edip endüstri 4.0
sürecine geçişte, sektörlerin karşı karşıya kaldığı
sorunları belirlemek, geçmişte kullanılan bilgi
teknolojileri ile günümüzde kullanılan teknolojiler
arasında farkları ortaya çıkarabilmek ve sektör bazlı
değerlendirme yapılabilmesi için farklı sektörlerde
yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır.

Tablo 1
Geleneksel Tedarik Zinciri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Endüstri 4.0 ile İlgili Literatürde Yer Alan Bazı
Çalışmalar
Yazar/yıl
Kullanılan Metot
Konu
Hazır giyim sektöründe geleneksel tedarik zinciri
Karabay (2006)
DAMA modeli
yönetiminin mevcut durum ve uygulamaları incelenmiştir.
Denizli’de tekstil sektöründeki işletmelerin internet tabanlı
tedarik zinciri yönetiminin uygulama alanlarından
Barutçu (2007)
Anket yöntemi
yararlanma düzeylerinin çok düşük olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Tedarik zincirinin yeşil yaklaşımdan nasıl etkilendiği ve bu
Büyüközkan ve
Ampirik araştırma
yaklaşımın faaliyetleri ile sektörlerin yeşil tedarik zincirinde
Vardaloğlu (2008)
dikkat etmesi gereken faktörler incelenmiştir.
Tedarik zincirinde kullanılan elektronik veri değişimi,
Özdemir ve Doğan
internet, kurumsal kaynak planlama, tedarik zinciri yönetimi
Ampirik araştırma
(2010)
yazılımı ve radyo frekanslı kimlik tanımlama teknolojileri
incelenmiştir.
Gıda sektöründe tedarik zinciri yönetim uygulamalarını
Keşifsel faktör analizi,
benimseme dereceleri ve bunun müşteri değerini oluşturan
Erdem (2013)
Regresyon analizi,
tedarik zinciri yönetim sonuçlarına ve işletme performansına
Korelasyon analizi
olan etkisi araştırılmıştır.
Yapısal eşitlik analizi sonuçlarına göre bilişim teknolojileri ile
Bülbül, Özçiftçi ve
Yapısal eşitlik analizi
işletme genel performansı arasında doğrudan
Özoğlu (2014)
bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Risk ve belirsizlik altında tedarik zinciri optimizasyonu için
bir yaklaşım ve yazılım uygulaması yapmışlardır. Tedarik
Çok amaçlı
Aqlan ve Lam
zincirinin deterministik özelliklerini dikkate alarak çok
optimizasyon ve
(2016)
amaçlı bir optimizasyon modeli geliştirilip, stokastik
simülasyon
özelliklerini temsil etmek için simülasyon modeli
kullanılmıştır.
Tedarik zinciri yönetiminde en gelişmiş E-ticaret lojistiğini
uygulama açısından değerlendirmektedir. Bu çalışma için
Yu, Wang, Zhong ve
Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’ten gelen E-ticaret
Huang (2016)
lojistik şirketlerinin uygulamaları ve bunlardan ders
çıkarmak için kapsamlı bir şekilde inceleme yapılmıştır.
Gıda sektöründeki işletmelerin pazarda avantajlı duruma
Gür, Bedir ve Eren
ANP, PROMETHEE
gelmeleri ve müşteri kazanmaları için pazarlama strateji
(2017)
seçim problemi ele alınmıştır.
Nurjanni, Carvalho
Çok amaçlı
Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için çevresel ve
ve Costa (2017)
optimizasyon
finansal konular arasındaki dengeleri sağlayabilmek için yeşil
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Man ve
Strandhagen (2017)
Rostamzadeh,
Ghorabaee,
Govindan, Esmaeili
ve Nobar (2018)

TOPSIS, CRITIC

Jia, Gong ve Brown
(2018)
Ruiz-Benitez, Lopez
ve Real (2018)

Yorumlayıcı yapısal
modelleme (ISM)

Zhu, Shah, ve Sarkis
(2018)

AHP-ANP ve fayda,
fırsat, maliyet ve risk
(BOCR) analizi

Sáenz, Revilla ve
Acero (2018)

Anket yöntemi

Zhu (2018)
Govindan, Cheng,
Mishra ve Shukla
(2018)

Büyük veri analitiği

Luthra ve Mangla
(2018)

Açıklayıcı faktör analizi
(EFA), AHP

Ding (2018)

Literatür taraması

Dossou (2018)

Durum tabanlı
muhakeme (CBR)
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tedarik zinciri tasarımı yaklaşımı önerilmiştir. Yeni yaklaşımı
uygularken genel maliyetleri ve karbondioksit emisyonlarını
en aza indirgemek için atık ürünlerin yeniden işlenme
paradigmasını ve çok amaçlı bir optimizasyon modelini
içeren kapalı bir döngü ağını içermektedir.
Endüstri 4.0 sürecinin sürdürülebilir iş modellerini
oluşturmakta nasıl kullanılabileceği konusunda yeni bir
gündem önermektedir.
Sürdürülebilir
tedarik
zincirinde
risk
yönetimi
değerlendirmesi için bulanık çok kriterli karar verme
yaklaşımı önerilmiştir. Yedi ana kriter ve kırk dört alt kriter
belirlenmiştir.
Tedarik zinciri liderliği, çok katmanlı tedarik zinciri
yönetişimi, çok katmanlı tedarik zinciri yapısı ve tedarik
zinciri öğrenmesi yapılarına dayanan bir sistem önerilmiştir.
Yalın ve esnek tedarik zinciri uygulamaları arasındaki
ilişkileri ve bunların tedarik zinciri performansı üzerindeki
etkilerini havacılık ve uzay imalat sektöründe incelenmiştir.
Daha yalın ve daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri
geliştirmek amacıyla çok düzeyli bir karar modeli üzerinde
çalışma yapılmıştır.
Başarılı küresel markalara ve tedarik zincirlerine dayanan
dünya çapında bir çevrimiçi anketle birlikte bir analiz
yapılmıştır. Öncelikle tedarik zinciri portföyünün tasarımını
ve tedarik zinciri açıkları ile iç ve dış arasındaki bağlantıyı
birleştiren tedarik zinciri esnekliği dinamiklerini kullanan bir
sistem önerilmiştir.
İki katmanlı bir tedarik zinciri sistemi tanımlamış ve envanter
modeli oluşturmuştur.
Yeni yöntemleri, uygulamaları ve fırsatları inceleyerek lojistik
ve tedarik zinciri yönetimi için büyük veri analitiği ve
uygulamalarını araştırmıştır. Büyük veri özellikleri, uygulama
için etkili uygulamalar ve değerlendirme ve uygulama
yöntemleri hakkındaki tartışmalar özetlenmiştir.
Çalışmanın ilk amacı tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik
yönelimini sağlamak için Endüstri 4.0 girişimlerinin temel
zorluklarını tanımaktır. Bu çalışmanın ikinci amacı ise,
Hindistan bağlamında gelişmekte olan ekonomilerde tedarik
zinciri sürdürülebilirliği için etkin Endüstri 4.0 girişimleri için
öncelik sırasına koyma amacı ile belirlenen temel zorlukları
analiz etmektir.
İlaç tedarik zincirinin (PSC) potansiyel sürdürülebilirlik
engellerini belirlemek ve endüstri 4.0 sürecinin
sürdürülebilir PSC paradigmalarında nasıl uygulanabileceği
araştırılmıştır. İlaç tedarik zincirinde sürdürülebilirliği
engelleyen en büyük zorluklar; yüksek maliyetler ve zaman
tüketimi, az uzmanlık ve eğitim, düzenlemelerin uygulanması,
işletme teşviklerinin yetersizliği, etkin olmayan işbirlikleri ve
koordinasyon, objektif kriterlerin yetersizliği ve düşük nihai
müşteri bilincidir.
KOBİ’lere yönelik sürdürülebilir tedarik zinciri performansı
için önemli olarak kabul edilen teknolojik ve dijital
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parametrelere ek olarak, sosyal, toplumsal ve çevresel
boyutlar dikkate alınmıştır.
Endüstri 4.0 bağlamında tedarik zinciri yönetimi konusunu
ele almışlardır. Siparişe göre hazırlanan bir Alman sanayi
kuruluşu ve beraberinde tüm tedarik zincirini oluşturan beş
lojistik ortağının örnek olay tasarımı incelenmiştir.

Müller ve Voigt
(2018)

Dallasega, Rauch ve
Linder (2018)

Literatür taraması

Paravizo, Chaim,
Braatz, Muschard
ve Rozenfeld
(2018)

Oyunlaştırılmış
uygulamalar

Ivanov, Sethi,
Dolgui, ve Sokolov
(2018)

Kontrol teorisi

Flygansvær,
Dahlstrom ve
Nygaard (2018)

En küçük kareler
yöntemi

Sevinç, Gür ve Eren
(2018)

AHP, ANP

Perera, Hurley,
Fahimnia ve Reisi
(2019)

Literatür taraması

Ghadimi, Wang, Lim
ve Heavey (2019)

Çok temelli sistemler
(MAS) yaklaşımı

Oh ve Jeong (2019)

Taktik tedarik planlama
modeli

220

Journal of Industrial Engineering 31(2), 215-233, 2020

İnşaat tedarik zincirinde, tedarikçiler ile şantiye arasında
senkronizasyonu analiz etmek için endüstri 4.0 sürecinde bir
çerçeve sunulmaktadır. Bu sektörde kullanılan endüstri 4.0
teknolojileri temel olarak teknolojik, örgütsel, coğrafi ve
bilişsel yakınlık boyutlarını etkilemektedir.
Endüstri 4.0 geçiş sürecinde kuruluşların aşması gereken
çeşitli engeller olduğunu belirtmişlerdir. Sürdürülebilir
üretim ve endüstri 4.0 konuları, ilk kez oyunlaştırılmış
uygulamalarla ortaya konulmuştur.
Uygulanabilir
kontrol
teorisinin
tedarik
zinciri
operasyonlarında mühendislik ve yönetim problemlerine
etkisi incelenmiştir. 2012 ve 2018 yılları arasında yayınlanan
literatürü inceleyerek kontrol teorisi uygulamalarının iki yeni
yönü olan tedarik zincirlerinde dalgalanma etkisi analizi ve
programlamanın zamanlamasını belirleyerek Endüstri 4.0’ı
dikkate alarak önceki anketlerini genişletmişlerdir.
Elektronik
endüstrisindeki
ters
tedarik
zincirleri
incelenmiştir. Analiz, Norveç elektronik endüstrisinde ters
tedarik zincirinde yer alan firmalar arasındaki kaynak akışını
karakterize etmektedir. Tedarik zincirindeki sosyal, ekolojik
ve ekonomik performans, yönetişim mekanizmaları ve
kültürün etkileri incelenmiştir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) endüstri 4.0 geçiş
sürecindeki zorlukları analiz ederek, şirketlerin bu analiz
sonuçlarını dikkate alıp stratejik adımlarını belirlenmesine
katkı sağlamaktadır.
Tedarik zincirindeki çeşitli kararları etkileyen, kilit
özelliklere odaklanan, yargılayıcı tahmin ve düzeltmelerin ilk
sistematik literatür taramasını yapmışlardır. Tedarik zinciri
tahmininde insan faktörlerini incelemişlerdir.
Sürdürülebilir tedarikçi değerlendirmesi ve seçim sürecini
ele almak için endüstri 4.0 teknolojisinin, tedarik zincirlerinin
ilerlemesine olanak sağlayan teknolojilerden biri olduğu
görülmüş ve bu teknolojinin uygulanabilirliği incelenmiştir.
Önerilen yaklaşımın imalat firmalarındaki karar vericilere
daha az insan etkileşimi ile hızlı kararlar vermelerine
yardımcı olabileceği bulunmuştur.
Akıllı üretim tedarik zinciri olarak adlandırılan bütünleşmiş
bir tedarik zinciri için sürdürülebilir tedarik zincirinin
niteliklerini araştırarak, işlevsel ve yapısal özelliklerini
belirlemişlerdir.
Sürdürülebilir
tedarik
zincirinin
avantajlarından yararlanmak için, çalışmada kâr ile sağlama
süresi arasında en uygun dengeyi bulmak için kârlı ve tepkili
bir taktiksel tedarik planlama modeli geliştirilmiştir.
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Endüstri
4.0
teknolojilerinin
imalat
firmalarında
benimsenme kalıplarını anlamak için akıllı üretim, akıllı
ürünler, akıllı tedarik zinciri ve akıllı çalışma boyutlarıyla
nesnelerin interneti, bulut hizmetleri, büyük veri ve analitik
unsurlarını dikkate alarak kavramsal bir çerçeve
önermektedir.
Nesnelerin internetinde karşılaşılan zorlukları araştırıp bu
zorluklara sebep olan faktörlerin önem dereceleri
belirlenmiştir.
Endüstri 4.0 boyutuna geçmek isteyen bir şirketin strateji
seçim problemi ele alınmıştır.
Endüstri 4.0 için geçiş sürecindeki zorlukların araştırmasını
yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada dört adet kriter ve yirmi
adet alt kriter tespit edilmiştir.

Literatüre bakıldığında endüstri 4.0 ve tedarik
zinciri yönetimi süreçlerindeki yapılar incelenmiştir.
Çalışmada incelenen yapılar sayesinde tedarik
zincirlerinde endüstri 4.0 sürecine geçişteki
zorlukların değerlendirilmesi için yedi ana kriter ve
otuz alt kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerin
belirlenmesinde literatürde yapılan çalışmalar ve
uzman görüşleri dikkate alınmıştır. Savunma ve
havacılık sektöründe görev yapan endüstri yüksek
mühendisi, medikal sektöründe çalışan endüstri
mühendisi, tekstil sektöründe çalışan sistem
mühendisi ve market zincirinde görev yapan mağaza
müdürü ve depo sorumlusu olmak üzere beş uzman
görüşü kriterlerin belirlenmesinde rol almıştır.
Yapılan çalışma literatürdeki diğer çalışmalardan
analitik ağ süreci yönteminin çözüm sürecinde
kullanılması ve yedi ana kriter arasında çevresel
zorlukları da dikkate alarak sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetimi için kullanılması ile farklılık
oluşturmaktadır.
4. Kullanılan Yöntem
Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen analitik ağ
süreci (AAS) yöntemi karar verme yöntemleri
arasında en sık kullanılan yöntemlerdendir (Saaty,
2004). AAS yönteminde karar problemi ile ilgili tüm
ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler arasında
ilişkiler
tanımlanır.
Diğer
karar
verme
yöntemlerinden farklı olarak bu ilişkiler ağ yapısı
oluşturacak şekilde modellenmektedir. Oluşturulan
ağ yapısı sayesinde faktörlerin birbirleri ile olan
ilişkilerini ve bağlarını dikkate alması AAS
yönteminin kilit noktasını oluşturmaktadır. AAS
yönteminin kilit noktasını oluşturan aradaki
etkileşim, bağ ve geribildirim etmenleri bu yöntemin
ilk bulunduğu zamandan günümüze kadar çok
kriterli karar verme problemlerinde önemli bir

yöntem olarak yerini korumuştur. AAS yöntemi
tekstil (Tezcan, Eren, Özcan ve Gür, 2019), sağlık
(Akça, Sönmez, Gür, Yılmaz ve Eren, 2018; Gür ve
diğ., 2018; Karakuş, Yeşilyurt ve Eren, 2019; Sonel,
Gür ve Eren, 2019), enerji (Özcan, Ünlüsoy ve Eren.,
2017; Özcan, Özcan ve Eren., 2017; Özder, Özcan ve
Eren, 2019) ve raylı sistemler (Hamurcu ve Eren,
2017; Hamurcu ve Eren, 2019) gibi birçok sektörde
uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca yönetici seçim
problemi (Cürebal, Eren ve Özcan, 2019), dergi
seçimi (Hamurcu ve Eren, 2017), firma seçimi (Bedir,
Yalçın, Özder ve Eren, 2018), kablo sektöründe
tedarikçi seçimi (Ar Gökşen ve Tuncer, 2015) ve CRM
paket program seçimi (Eren ve Gür, 2016) gibi
problemlerde de AAS yöntemi kullanılmaktadır.
Sürdürülebilir
tedarikçi
performans
değerlendirmesinde analitik ağ süreci kullanılmıştır
(Giannakis, Dubey, Vlachos ve Ju, 2020).
Sürdürülebilir tedarik zinciri için endüstri 4.0
etkisinin değerlendirilmesinde çok ölçütlü karar
verme yöntemlerinden AAS yöntemi kullanılmıştır
(Terzi, Gür ve Eren, 2020). AAS yöntemi altı adımdan
oluşmaktadır (Hamurcu ve Eren, 2017):
4.1. Karar probleminin tanımlanması ve modelin
kurulması
İlk adımda karar problemi tanımlanmaktadır. Karar
verme probleminin kriterleri ve alternatifleri net
biçimde ifade edilmelidir.
4.2. Kriterlerin birbirleri ile olan ilişkilerin
belirlenmesi
Kriterler arasındaki etkileşimler belirlenir. Her bir
kriterin içsel ve dışsal bağımlılıkları ve varsa
kriterler arasındaki geri bildirimler bu adımda
ilişkilendirilir.
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4.3. Kriterler
yapılması
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gerçekleştirir. Birbiri ile alakası olduğu düşünülen
her bir kriterin kendi arasında ikili karşılaştırması
yapılır. Üçüncü adımda ikili karşılaştırmaların
sonucu bir matris çatısı altında toplanır.

arası ikili karşılaştırmaların

Karar vericilerden oluşan grup, Tablo 2’de verilen
skala değerlerini kullanarak karşılaştırmaları
Tablo 2
Kriterlerin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçekler ve Açıklamaları (Saaty, 2004)
Önem Derecesi
Tanım
Açıklama
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Eşit Derecede Önemli
Biraz Önemli
Fazla Önemli
Çok Fazla Önemli
Son Derece Önemli
Ara Önem Dereceleri

4.4. Karşılaştırma matrislerinin
analizlerinin yapılması

Her iki kriter de eşit derecede öneme sahiptir.
Bir kriter diğerine karşı biraz önemlidir.
Bir kriter diğerine karşı fazlaca önemlidir.
Bir kriter diğerine karşı çok fazla önemlidir.
Bir kriter diğerine karşı çok büyük oranda önemlidir.
Ara derecede önemi belirtir.

tutarlılık

Bu adımda karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığını
tespit etmek için tutarlılık analizi yapılır.
Her bir matris için tutarlılık oranı (CR)
hesaplanmalıdır.
Tutarlılık
oranının
hesaplanmasının özü, kriter sayısı (n) ile temel değer
adı verilen (λ) bir katsayının karşılaştırılmasına
dayanmaktadır. (λ)’nın hesaplanması için öncelikle A
ikili karşılaştırma matrisi ile kriterlerin yüzde
ağırlıklarını gösteren W sütun vektörünün matris
çarpımından D sütun vektörü elde edilir. Bulunan D
sütun vektörü ile W sütun vektörünün karşılıklı
elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme
kriterlerine ilişkin Ei değerleri elde edilmektedir.
Elde edilen Ei değerlerinin aritmetik ortalaması ile
Eşitlik 1’de gösterilen temel değer (λ) bulunur.
Tablo 3
RI Değerleri
n
1 2
RI

0

0

∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖
(1)
𝑛
𝜆−𝑛
𝐶𝐼 =
(2)
𝑛−1
𝐶𝐼
𝐶𝑅 =
(3)
𝑅𝐼
Rassal indeks (RI) adı verilen değerler Saaty (2004)
tarafından hesaplanmıştır. Tablo 3’te RI değerleri
verilmiştir.
𝜆 =

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0, 58

0, 90

1, 12

1, 24

1, 32

1, 41

1, 45

1, 49

1, 51

1, 48

1, 56

CR değeri, 0,10 değerinden küçük ise ikili
karşılaştırmaların tutarlı olduğu söylenebilir.
Değerler 0,10’dan büyükse karşılaştırmalarda
tutarsızlık söz konusudur. Bu durumda karar verici
grup, yapılan karşılaştırmaları tekrar gözden
geçirmelidir.

222

Tutarlılık oranı, tutarlılık indeksinin (CI), rastgele
tutarlılık indeksine (RI) oranlaması sonucunda
Eşitlik 3 hesaplanmakta ve tutarlılık indeksinin elde
edilebilmesi için de Eşitlik 2 kullanılmaktadır (Terzi
ve diğ., 2020).

4.5. Süper matrisin oluşturulması
Kriterler arası değerlendirmeler neticesinde ortaya
çıkan değerler ilk olarak ağırlıklandırılmamış süper
matris adı altında büyük bir matriste toplanır.
Birbirine bağımlı etkilerin bulunduğu sistemde bu
süper matristeki değerlerin kendi içinde bulunan
ilgili kümelerin ağırlıklandırılmış değerleri ile
çarpılması sonuncunda ağırlıklandırılmış süper
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matris oluşturulur. Kriterlerin birbiri üzerindeki
uzun dönemli etkileri, süper matrisin kuvveti
alınarak elde edilir. Matristeki ağırlıkların, matrisin
her kolonunda aynı değere sahip olabilmesi için
süper matrisin (2k+1) kuvveti alınır, burada k
rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır. Elde edilen yeni
matris limit süper matris olarak isimlendirilir.
4.6. Sonuç ağırlıklarının bulunması ve en iyi
seçimin yapılması
Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere
ve/veya karşılaştırılan kriterlere ilişkin önem
ağırlıkları belirlenmiş olur. Seçim probleminde en
yüksek önem ağırlığına sahip olan alternatif en iyi
alternatif, ağırlıklandırma probleminde ise en
yüksek önem ağırlığına sahip olan kriter, karar
sürecini etkileyen en önemli kriterdir.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
5. Uygulama
5.1. Problem tanımı
Günümüzdeki rekabet ortamında işletmelerin
varlıklarını koruyabilmeleri ve sürdürebilmeleri için
endüstri 4.0 yaklaşımını organizasyonlarına
uygulaması gerekmektedir. Dördüncü sanayi
devrimi hem sosyal hem de günlük hayatta çok
önemli köklü değişikliklere yol açıp yaşam
biçimlerini derinden etkilemektedir. Teknolojinin
hızla gelişmesiyle beraber üretim kalıpları değişmiş,
tedarik zincirlerinin yapısı giderek genişlemiştir.
Günümüz şartlarında tedarik zincirinin genişleyen
yapısı için endüstri 4.0 kavramının çok iyi bilinmesi
gerekmektedir. Rekabet koşullarında ayakta
kalabilmek için geleneksel tedarik zincirlerini bir
kenara bırakıp endüstri 4.0 kavramıyla bütünleşmiş
dijital ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine geçiş
yapmak gerekmektedir. Bunun için öncelikle tedarik
zincirlerinde sürdürülebilirlik yönelimini sağlamak
için endüstri 4.0 sürecine geçişte karşılaşılan temel
zorlukları tanımak gerekmektedir. Endüstri 4.0
sürecinin ana amacı, kendini yönetebilen üretim
süreçlerinin olduğu akıllı fabrikaların hayata
geçirilmesidir. Bu yeni sürece geçişte bazı
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Gelişmekte olan
ekonomilerde tedarik zinciri sürdürülebilirliğinde
etkin endüstri 4.0 girişimleri için belirlenen temel
zorlukları analiz edip öncelik sırasına koymak
gerekmektedir. Bunun için çalışmada analitik ağ
süreci yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıkları
hesaplanıp zorlukların önem dereceleri sıralanarak
stratejik kararlar alırken nerelerde zorluklarla
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karşılaşılacağını önceden görerek gereksiz kararlar
alınmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda endüstri 4.0 sürecine geçmenin
önündeki engellerin net olarak tanımlanması fiziksel
imalat
sektörlerinin
tedarik
zincirlerinde
dijitalleşme
sürecine
geçişi
hızlandırıp
sürdürülebilirliğin
sağlanması
için
olanak
sağlamaktadır.
5.2. Kriter ve alt kriterlerin belirlenmesi
Dijital dönüşüm yolculuğunda birçok zorlukla
karşılaşılmaktadır. Tedarik zincirlerinde endüstri
4.0 sürecine geçişteki zorlukların değerlendirilmesi
için yedi ana kriter ve otuz alt kriter belirlenmiştir.
Bu kriterlerin belirlenmesinde literatürde yapılan
çalışmalar ve uzman görüşleri dikkate alınmıştır.
Savunma ve havacılık sektöründe görev yapan
endüstri yüksek mühendisi, medikal sektöründe
çalışan endüstri mühendisi, tekstil sektöründe
çalışan sistem mühendisi ve market zincirinde görev
yapan mağaza müdürü ve depo sorumlusu olmak
üzere beş uzman görüşü kriterlerin belirlenmesinde
rol almıştır. Çalışmanın kriterleri;
 Teknoloji Alanında Zorluklar
Türkiye’de
sanayi
şirketleri
dijital
teknolojilerin kullanımı açısından başlangıç
aşamasında yer almaktadır. Başlangıç
aşamasında şirketlerin dijital teknoloji
yatırımlarının çok maliyetli olması ve
yatırımların geri dönüşünün bilinememesi
yatırımcıların çekinceleri olduğunu ortaya
koymaktadır.
Aynı
zamanda
yeni
teknolojiye geçiş sürecinde çalışanlar
mevcut durumda belli olan düzenlerinin
bozulmasına tepki göstererek kullandıkları
teknolojiyi bırakmak istememektedir. Bu
durumlara bakıldığında teknoloji alanında
zorluklar beş kriter altında toplanmıştır.
(TÜSİAD, 2017). Bunlar;
 T1: Dijital teknoloji kullanımı
konusunda nitelik eksikliği
 T2: Mevcut teknoloji kullanımına
bağlılık
 T3: Teknolojik donanım ve yazılım
altyapısı eksikliği
 T4: Dijitalleşmenin finansal yükü
 T5: Dijital yatırımın geri
dönüşünün ölçümünün olmayışı
 Depo ve Mağazalarda Yaşanan Zorluklar
Depoların düzensizliği, istiflemenin yüksek
yapılması ve dengeli olmaması, çalışanların
depo
ve
mağazalardaki
durumlara
kayıtsızlığı, depolara gerekli özenin
223
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gösterilmemesi tedarik zinciri yönetiminde
birçok sıkıntı çıkarmaktadır. Market
zincirinde çalışan, mağaza müdürü ve depo
sorumlusu ile görüşülerek depo ve
mağazalarda yaşanan zorluklar beş kriter
altında toplanmıştır. Bunlar;
 D1: Mağazalar arasında iletişim
eksikliği
 D2: Ürünlerin depoda beklemesi
 D3: Depodan kaynaklanan tedarik
eksikliği
 D4:
Depoya
geri
bildirim
yapılamaması
 D5: Paketlemede oluşan hatalar
Çevresel Zorluklar
Dijital dönüşüm yolculuğunda yapılan
yatırımlarla tedarik zinciri yönetiminin
sürdürülebilir olmasını sağlamak için
geleceğe yatırım yapılması önemli bir
husustur. Tedarik zincirinde kullanılan
taşıma araçlarının eski olması nedeniyle
havayı kirletici gazlar meydana gelmesi,
üretim
sonucu
oluşan
atıkların
yönetilememesi ve bilinçsiz bir şekilde
yayılması çevre açısından büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Satışı artırmak amacıyla
reklam için kullanılan broşür, afiş gibi
araçlar için gereğinden fazla kağıt
kullanılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı
çevresel zorluklar ana kriteri altında dört alt
kriter bulunmaktadır. (Koç, 2015). Tekstil
sektöründe
görev
yapan
mühendis
kriterlerin belirlenmesinde etkisi olmuştur.
Belirlenen kriterler;
 C1: Fiziksel belge ve fazla kağıt
kullanımı
 C2: Taşınan ürünlerin koşulları
 C3: Atık yönetimi yapılmaması
 C4: Hava kirletici emisyonlar
Stratejide Yaşanan Zorluklar
Tedarik zinciri yönetiminde dijital teknoloji
anlamında yapılacak yatırımlar için karar
alma süreçlerindeki yavaşlık hızla değişen
günümüz koşullarında şirketler için hızlı bir
çöküşe neden olmaktadır. Aynı zamanda
şirketlerde bilgi paylaşımı konusundaki
eksikliklerde şirketler arasında olan yarışın
kaybedilmesine zemin hazırlamaktadır.
Araçlarda yerleşimin gelişigüzel bir şekilde
yapılması ürünlerin depoda beklemesine,
taşımanın tek seferde değil de iki veya üç
kez tekrarlanmasına sebep olmaktadır.
Burada stratejide yaşanan zorluklar kriteri
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altında üç alt kriter toplanmıştır (TÜSİAD,
2017). Bunlar;
 S1: Yavaş karar alma süreçleri
 S2: Bilgi paylaşımının yetersizliği
ve gecikmesi
 S3: Araç içi yerleşimde hata
Yasal ve Hukuki Zorluklar
Herhangi bir işlem sırasında atık olarak
veya kazara oluşan kimyasal maddeler hem
çalışanların hem de müşterilerin sağlık ve
güvenliği yönünden risk teşkil etmektedir.
Teknolojik gelişmeler dikkate alınarak
risklerin en aza indirilmesi gerekmektedir.
Dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi
için devlet tarafından şirketlerin ihtiyaç
duyduğu
danışmalığı,
rehberlik
hizmetleriyle ilgili vergi düzenlemelerini
yapması ve teşvik mekanizmalarını
sağlaması gerekmektedir. Şirket içinde bazı
departmanlar arasında iletişim kurmada
sıkıntılarla
karşılaşılmaktadır.
Departmanlar arasında birbirini yanlış
anlamalar
sonucunda
uyumsuzluklar
görülebilmektedir. Böylelikle durumlara
bakıldığında yasal ve hukuki zorluklar ana
kriteri altında üç alt kriter yer almaktadır.
Bunlar;
 Y1: İmalat kaynaklı tehlikeler
 Y2: Gerekli yatırım ve teşvik
ortamının hazırlık sürecinde devlet
desteğinin eksikliği (TÜSİAD, 2017)
 Y3:
Departmanlar
arasında
koordinasyon eksikliği (Özkaya ve
diğ., 2019)
Sosyal ve Kültürel Zorluklar
Doğru yatırımları saptayabilmek ve
yatırımların geri dönüşünün etkilerini
tahmin edebilmek için mevcut durum
analizi yapılarak hedeflerin belirlenmesi
gerekmektedir. Sanayide dijital dönüşümün
sağlanabilmesi için şirket kültürleri yeni bir
yapılandırmayla karşı karşıya kalmaktadır.
Bu yeni durum mevcut düzeni etkileyeceği
için şirkette endişeye ve bununla beraber
çalışanlarda isteksiz davranışa sebep olarak
memnuniyetsizlik ortaya çıkarmaktadır.
Sosyal ve kültürel zorluklar ana kriterinin
altında üç alt kriter dikkate alınmaktadır.
Bunlar;
 K1: Hedeflerdeki belirsizlikler
 K2: Şirket kültürü ve düzeninin yeni
duruma karşı endişe duyması
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K3: Dijital teknolojiye yönelik
isteksiz davranış (Özkaya ve diğ.,
2019)
İnsan Kaynaklarında Yaşanan Zorluklar
Dijitalleşme çerçevesinde mevcut insan
kaynağının değişim ve dönüşüme ayak
uydurması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Yeni üretim sistemlerinin iyi bir şekilde
yönetilebilmesi için şirketlerin daha yetkin
bir iş gücüne sahip olması gerekmektedir. İş
gücünde nitelik arttıkça finansal olarak
beklenti artış gösterecektir. Mevcut iş
gücüne değer yaratan ek yetkinliklerin
kazandırılması için uzun vadeli eğitim
programları büyük önem taşımaktadır.
Uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda,
dijital dönüşümle birlikte ihtiyaç duyulacak
nitelikli iş gücüyle ilgili birçok eksiklik
ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
 İ1: Nitelikli işgücü arzının yetersiz
oluşu
 İ2: Çalışanların işten ayrılma
hızının yüksek olması
 İ3: Nitelikli işgücü istihdamı için
finansal olanak sağlama zorluğu
 İ4: Mevcut işgücüne nitelik
kazandıracak
eğitimlerin
bulunmaması ya da bulunan
eğitimlerin kalitesiz olması
 İ5: Personel konusunda bilgi
eksikliği
 İ6: Paydaşlar arasında entegrasyon
eksikliği
 İ7: Tedarikten sorumlu personelle
aradaki iletişimsizlik
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Super Decisions programı yardımıyla yapılan
analizler neticesinde bütün karşılaştırmalar için
%10 tutarsızlık sınırının aşılmadığı görülmüştür.
Örnek olarak Tablo 5’ te ana kriterlerin tutarlılık
oranları verilmiştir.
Tablo 5
Ana Kriterlerin Tutarlılık Oranları
Karşılaşılan Zorluklar
Teknoloji Alanında Zorluklar
Depo ve Mağazalarda Yaşanan
Zorluklar
Çevresel Zorluklar
Stratejide Yaşanan Zorluklar
Yasal ve Hukuki Zorluklar
Sosyal ve Kültürel Zorluklar
İnsan Kaynaklarında Yaşanan
Zorluklar

Tutarlılık
Oranı
0,09220
0,09099
0,09098
0,09646
0,06563
0,06563
0,09989

5.4. Önem derecelerinin belirlenmesi
Tablo 6’ da alt kriterlerin öncelik değerleri yüzde
cinsinden verilmiştir. Tablo 6’ da görüldüğü gibi
dijitalleşmenin finansal yükü en önemli kriter olarak
göze çarpmaktadır. Gerekli yatırım ve teşvik
ortamının hazırlık sürecinde devlet desteğinin
eksikliği onu takip etmektedir. Atık yönetimi
yapılmaması, ürünlerin depoda beklemesi, yavaş
karar alma süreçleri, şirket kültürü ve düzeninin yeni
duruma karşı endişe duyması ve nitelikli işgücü
istihdamı için finansal olanak sağlama zorluğu
birbirini izleyen önem yüzdelerinin diğer alt
kriterlere oranla daha yüksek olduğu kriterlerdir.

Tablo 6
Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği İçin Endüstri 4.0 Sürecinde Karşılaşılan Zorlukların Önem Yüzdeleri
Ana Kriterler
Alt Kriterler
Önem
Yüzdeleri
T1: Dijital teknoloji kullanımı konusunda nitelik eksikliği
%7
Teknoloji Alanında
Zorluklar

Depo ve Mağazalarda
Yaşanan Zorluklar

T2: Mevcut teknoloji kullanımına bağlılık

%6

T3: Teknolojik donanım ve yazılım altyapısı eksikliği

%8

T4: Dijitalleşmenin finansal yükü

%75

T5: Dijital yatırımın geri dönüşünün ölçümünün olmayışı

%4

D1: Mağazalar arasında iletişim eksikliği

%25

D2: Ürünlerin depoda beklemesi
D3: Depodan kaynaklanan tedarik eksikliği

%52
%4

D4: Depoya geri bildirim yapılamaması
D5: Paketlemede oluşan hatalar

%14
%5
225
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Çevresel Zorluklar

Stratejide Yaşanan
Zorluklar

Yasal ve Hukuki
Zorluklar

Sosyal ve Kültürel
Zorluklar

İnsan Kaynaklarında
Yaşanan Zorluklar

C1: Fiziksel belge ve fazla kağıt kullanımı

%7

C2: Taşınan ürünlerin koşulları

%32

C3: Atık yönetimi yapılmaması

%58

C4: Hava kirletici emisyonlar
S1: Yavaş karar alma süreçleri

%3
%51

S2: Bilgi paylaşımının yetersizliği ve gecikmesi

%42

S3: Araç içi yerleşimde hata

%7

Y1: İmalat kaynaklı tehlikeler

%14

Y2: Gerekli yatırım ve teşvik ortamının hazırlık sürecinde devlet
desteğinin eksikliği
Y3: Departmanlar arasında koordinasyon eksikliği

%66

K1: Hedeflerdeki belirsizlikler

%32

K2: Şirket kültürü ve düzeninin yeni duruma karşı endişe duyması

%40

K3: Dijital teknolojiye yönelik isteksiz davranış

%28

İ1: Nitelikli işgücü arzının yetersiz oluşu

%15

İ2: Çalışanların işten ayrılma hızının yüksek olması

%5

İ3: Nitelikli işgücü istihdamı için finansal olanak sağlama zorluğu

%30

İ4: Mevcut işgücüne nitelik kazandıracak eğitimlerin
bulunmaması ya da bulunan eğitimlerin kalitesiz olması

%16

İ5: Personel konusunda bilgi eksikliği

%19

İ6: Paydaşlar arasında entegrasyon eksikliği

%13

İ7: Tedarikten sorumlu personelle aradaki iletişimsizlik

%2

5.5. Ağ yapısının oluşturulması
Bu çalışmada analitik ağ süreci yöntemiyle çözüm
yapılmıştır. Karar verme probleminin ağ yapısının
oluşturulmasında Super Decisions paket programı
kullanılmıştır. Uzman görüşleri dikkate alınarak ikili
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%20

karşılaştırma
matrisleri
oluşturulmuştur.
Oluşturulan ikili karşılaştırma matrisleri, paket
programa aktarılan verilerdir. Şekil 1’de problemin
ağ yapısı verilmiştir.
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Şekil 1. Problemin ağ yapısı

Alt kriterlerin birbirlerine göre ilişkileri Tablo 4’te
verilmiştir. Örneğin, Tablo 4’te görüldüğü gibi ‘D3’
kodlu, depodan kaynaklanan tedarik eksikliği
kriterinin, ‘D4’ kodlu, depoya geri bildirim
Tablo 4
Kriterler Arasındaki İlişki
Ana Kriterler Kod
T1
Teknoloji
Alanında
Zorluklar

Depo ve
Mağazalarda
Yaşanan
Zorluklar

Çevresel
Zorluklar

T2
T3
T4
T5

yapılamaması ve ‘İ7’ kodlu, tedarikten sorumlu
personelle aradaki iletişimsizlik kriterleriyle
arasında ilişki bulunmaktadır.

Alt Kriterler

Kriterler Arasındaki İlişki

Dijital teknoloji kullanımı konusunda nitelik
eksikliği
Mevcut teknoloji kullanımına bağlılık
Teknolojik donanım ve yazılım altyapısı
eksikliği
Dijitalleşmenin finansal yükü
Dijital yatırımın geri dönüşünün ölçümünün
olmayışı

T3, T4, T5, İ3, İ5
S1, S2, K2, K3
T4, Y2, İ1, İ3, İ4
Y2, İ3
D1, S1, S2, İ4, K1, K2, K3

D1
D2

Mağazalar arasında iletişim eksikliği
Ürünlerin depoda beklemesi

C1, S2, İ6
D4, C2, C3, Y1, İ7

D3

Depodan kaynaklanan tedarik eksikliği

D4

Depoya geri bildirim yapılamaması

D5
C1

Paketlemede oluşan hatalar
Fiziksel belge ve fazla kağıt kullanımı

C2

Taşınan ürünlerin koşulları

S3, Y1, T5

C3

Atık yönetimi yapılmaması

Y1, S1, S2, İ3, İ5

D4, İ7
S1, S2, İ6
C2, C3, Y1, İ4, İ5
D1, D2, T3
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Stratejide
Yaşanan
Zorluklar

Yasal ve
Hukuki
Zorluklar

C4

Hava kirletici emisyonlar

Y2, Y3, İ6, İ7, T5, S1, K1

S1

Yavaş karar alma süreçleri

S2, S3, T1, C2, C3, Y3, K1

S2

Bilgi paylaşımının yetersizliği ve gecikmesi

S3

Araç içi yerleşimde hata

Y1

İmalat kaynaklı tehlikeler

Y2

Gerekli yatırım ve teşvik ortamının hazırlık
sürecinde devlet desteğinin eksikliği

Y3

Departmanlar
arasında
eksikliği
Hedeflerdeki belirsizlikler

K1
Sosyal ve
Kültürel
Zorluklar

K2
K3
İ1
İ2

İnsan
Kaynaklarında
Yaşanan
Zorluklar
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İ3
İ4
İ5
İ6
İ7

S1, S2, İ1, İ5, C2, D1, D3, D4, D5

koordinasyon

personelle

Endüstri 4.0 kavramını ilk olarak Almanya 2011
yılında ortaya çıkarmıştır. Dördüncü sanayi devrimi
ile akıllı fabrikalar, otomasyon ve robot teknolojileri
gibi birçok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalarla hedeflenen, hataların en aza
indirgenmesi ve insan yükünün azaltılarak üretimin
dijital ortamlarda yapılmasıdır. Hızla artan dünya
nüfusunun gereksinimlerinin karşılanması için
teknolojinin
gelişmesine
bağlı
olarak
endüstrileşmenin artması gerekmektedir. Son
yıllarda teknoloji ve sanayinin gelişmesi çevre
sorunlarının artmasına neden olmuştur. Bu gelişme
karşısında yapılacak planlama ve düzenlemeler
çevre kirliliğini en aza indirme amacını da yerine
getirmelidir. Bunun için bu çalışmada sürdürülebilir
tedarik
zinciri
yönetiminde
endüstri
4.0
teknolojisine geçişteki zorluklar analitik ağ süreci

T4
K2, İ6, İ7
K2, K3, Y1, İ6

Nitelikli işgücü arzının yetersiz oluşu
Çalışanların işten ayrılma hızının yüksek
olması
Nitelikli işgücü istihdamı için finansal olanak
sağlama zorluğu
Mevcut işgücüne nitelik kazandıracak
eğitimlerin bulunmaması ya da bulunan
eğitimlerin kalitesiz olması
Personel konusunda bilgi eksikliği
Paydaşlar arasında entegrasyon eksikliği

6.Sonuç
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C3, D2, İ5

Şirket kültürü ve düzeninin yeni duruma
karşı endişe duyması
Dijital teknolojiye yönelik isteksiz davranış

Tedarikten sorumlu
iletişimsizlik

S1, K2, K3, İ5, İ6

aradaki

K1, K3, T4
K1, T2, T3, S2
İ2, İ3, İ4
İ3, İ5
İ1, T4
İ5, Y2, K1, S2
S1, S2, İ4
K2, K3, Y3
İ5, İ6, K1, K2, K3, Y3, C1, C3, D1

yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analitik ağ süreci
yöntemi ile bulunan sonuçlara göre Tablo 6’ da alt
kriterlerin yüzde oranları verilmiştir. Yüzde
oranlarına bakıldığında dijitalleşmenin finansal
yükü ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra gerekli
yatırım ve teşvik ortamının hazırlık sürecinde devlet
desteğinin eksikliği, atık yönetiminin yapılamaması,
ürünlerin depoda beklemesi, yavaş karar alma
süreçleri, bilgi paylaşımının yetersizliği ve
gecikmesi, şirket kültürü ve düzeninin yeni duruma
karşı endişe duyması, hedeflerdeki belirsizlikler,
nitelikli işgücü istihdamı için finansal olanak
sağlama zorluğu alt kriterleri öncelikli olarak
ilgilenilmesi gereken engeller arasında yer
almaktadır. Bu engellerle başa çıkabilmek için
öncelikle bütün tedarik zinciri yönetimindeki
aşamaların performans ölçümlerinin yapılması
kritik öneme sahiptir. Sürekli ve gerçek zamanlı
olarak performans takibi şirketlerin dijital
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dönüşüme
yönelik
vermektedir.

gelişimiyle

ilgili
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bilgi

Ülkemizin küresel pazarda rekabeti kaybetmemesi
için endüstri 4.0 sürecine yatırım yapması
gerekmektedir. Bu yatırım için ilgilenilmesi gereken
konular başında devlet desteği, nitelikli iş gücü,
hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi ve finansal
olanak sağlanması konuları yer almaktadır.
Ülkemizde bulunan yerli firmalar devlet tarafından
desteklenerek yatırım yapmaları sağlanmalıdır.
Endüstri 4.0 sürecine geçişte karşılaşılan sorunların
çözümü için eğitime önem verilmelidir. Endüstri 4.0
süreciyle beraber yeni meslek grupları ortaya
çıkmaktadır. Bu meslek grupları için üniversitelerde
yeni bölümler açılarak eğitimlerin sağlanması
gerekmektedir. Mevcut durumda çalışanlar, endüstri
4.0’a geçiş sürecini benimsemekte zorlanabilirler.
Bunun için gelecek dönemlerde endüstri 4.0 sürecini
tam anlamıyla idrak edebilen birçok donanıma sahip
nitelikli iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu iş gücünü
sağlayabilmenin
sorumluluğu
üniversitelere
düşmektedir.
Literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak bu
çalışmada sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için
endüstri 4.0 sürecine geçişteki zorlukların
değerlendirilmesinde analitik ağ süreci yöntemi
kullanılmıştır. Bir diğer farkı da tedarik zinciri
sürdürülebilirliği için endüstri 4.0 sürecinde
karşılaşılan zorluklarda çevresel faktörler dikkate
alınmıştır. Niteliksel tanımlanan kriterleri analitik ağ
süreci yöntemi ile nicel verilere dönüştürerek
kriterler arasındaki ilişkileri dikkate alan bir çalışma
elde edilmiştir.
Çalışmada birbirinden farklı uygulama alanı olan
sektörlerin endüstri 4.0 sürecinde karşılaştığı
zorluklar dikkate alınmıştır. Bu süreçte karşılaşılan
zorluklar
birçok
sektör
açısından
değerlendirildiğinde kriterler yedi genel kriter
altında toplanmıştır. İlerleyen çalışmalarda sektörler
için ayrıntılı bir inceleme yapılarak her bir sektör
için özel kriterler belirlenebilir. Çalışmada belirlenen
kriterler sayesinde her sektör kendi uygulama alanı
için kriterleri revize ederek endüstri 4.0 sürecine
geçişte karşılaştığı zorlukları göz önünde
bulundurarak hedeflerini belirleyebilir.
Endüstri 4.0 süreci büyük değişimlere olanak
sağlamaktadır. Bu süreç geleneksel üretim
modellerini teknolojiyle harmanlayarak üretim
süreçlerinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Hizmet
sağlayıcılar ve üreticiler, endüstri 4.0 sürecinde
sektörlerine fayda sağlayan konular üzerine
yoğunlaşarak operasyonlarını hızlı ve etkin bir

şekilde tamamlama fırsatı bulmaktadırlar. Endüstri
4.0 sürecinde stratejik kararlar verirken rekabet
avantajı sağlayacak en önemli kavram verilerdir.
Geleneksel yaklaşımdan farklı olarak endüstri 4.0
teknolojileri çok büyük veriler ile çalışmaktadır.
Verilerin uygun şekillerde toplanması, analiz
edilmesiyle karar verme süreçleri çok daha etkin ve
verimli olmaktadır. Müşteri verilerinin analizi ve bu
analizlerin yorumlanması ile sektörler, müşterilerin
ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ürün ve hizmet
oluşturup rekabet avantajı elde etmektedirler.
Sektörler veri raporlarından yararlanarak stratejik
ve operasyonel uygulamalarla ürün veya hizmete
değer katabilir, aynı zamanda herhangi bir problem
için çözüm önerisi tasarlayıp iş gelişimine katkıda
bulunabilir.
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Keywords
Abstract
Value Stream Mapping
Due to high customer expectations in textile world, companies make great efforts in
Methods Time Measurement
order to survive. Customers always expect best quality, best price and fastest service
Universal Analysis System
time. In this article, the method of VSM (Value Stream Mapping) was used together
Lead Time Reduction
with MTM-UAS (Methods Time Measurement Universal Analysis System) in the
Lean Manufacturing System
production process of the textile industry. The lean manufacturing system, which is
Textile Yarn Industry
developed to provide optimal service to customers, aims both to eliminate wastes in
the process and to reduce the time to minimum including time between delivering
and the product design stage. Within the scope of this study, the duration of lead
time is reduced by eliminating non value added activities in the flow of process with
value stream mapping method which is one of the lean manufacturing tools. In
order to accomplish requested sustainability of well-disposed standard procedures,
it is preferred to use MTM-UAS methodology in this study. An optimal operational
procedure is recreated with the aid of MTM-UAS to standardize human body
movements. In consequence of the study, production lead time was reduced,
recovery at duration of value-added activities were observed, actual body
movements were standardized and unnecessary and extra movements were
eliminated by using value stream mapping tool and MTM-UAS in textile industry. As
a result, it is observed that production lead time was reduced at the rate of 56% and
also, duration of non-value-added activities was improved at the rate of 57%.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VE MTM-UAS METOTLARININ
UYGULAMALI KOMBİNASYONU
Anahtar Kelimeler
Değer Akışı Haritalama
Metot Zaman Ölçümü
Universal-Analiz Sistemi
Teslim Süresini Azaltma
Yalın Üretim Sistemi
Tekstil İplik Endüstrisi

Öz
Günümüz tekstil dünyasındaki yüksek müşteri beklentileri nedeniyle şirketler
hayatta kalabilmek için büyük çabalar sarf etmektedirler. Müşteriler her zaman en
iyi kaliteyi, en uygun fiyatı ve en hızlı teslim süresini bekler. Bu makalede, tekstil
endüstrisi üretim prosesinde değer akış haritalama metodu ve MTM-UAS (Methods
Time Measurement Universal Analysis System) metodu birlikte kullanılmıştır.
Müşterilere en iyi hizmeti sunmak için geliştirilen yalın üretim sistemi, hem
prosesteki israfları elimine etmeyi hem de ürünün tasarım aşamasından teslimat
aşamasına kadar geçen süreyi en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma
kapsamında, yalın üretim araçlarından biri olan değer akışı haritalama yöntemi ile
proses akışındaki katma değerli olmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılmasıyla
teslim süresi azaltılmıştır. İyi düzenlenmiş standart prosedürlerin istenen
sürdürülebilirliğini sağlamak için bu çalışmada MTM-UAS metodunun kullanılması
tercih edilir. İnsan vücudu hareketlerini standart hale getirmek için MTM-UAS
yardımıyla optimum bir operasyonel prosedür yeniden yaratılır. Çalışma
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sonucunda, tekstil endüstrisinde değer akışı haritalama aracı ve MTM-UAS
kullanılarak üretim termin süresi kısalmış, katma değerli faaliyetler sırasında
iyileşme gözlenmiş, gerçek vücut hareketleri standartlaştırılmış, gereksiz ve ekstra
hareketler ortadan kaldırılmıştır. Sonuç olarak termin süresinin %56 oranında
azaldığı ve katma değeri olmayan faaliyetlerin süresinin %57 oranında
iyileştirildiği görülmektedir.
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1. Introduction
Today, everything is changing rapidly; consumers’
expectations are high, and companies must satisfy
these expectations if they want to continue their
existence and succeed in market place. In the late
1940’s, managers and workers learned to question
the need for every work sequence, every item of inprocess-inventory, and every second that people,
material and machines were idle. Managers and
employees learned to identify and eliminate waste,
increasing both production and quality (Spann,
Adams, Rahman, Czarnecki & Schroer, 1999).
However, now product range, high quality, quick
delivery and reasonable prices are facing
extraordinary challenges in textile companies. The
high competitiveness among companies and the
ever-increasing level of costumers’ demand, the
increase in the conscience of the workers about their
contribution to the final product lead to a scenario
where high productivity and responsiveness levels
are mandatory. Thus, it is necessary to develop and
apply the techniques that allow the best utilization of
the available resources (Almeida and Ferreira,
2009).
In order to face these challenges, textile companies
have adopted different strategies such as lean
manufacturing systems. There are several possible
benefits of this system from the stand point of textile
companies such as reduction in cost, lead time,
inventory, and better utilization of production line.
Other industries which have used lean
manufacturing
strategies
have
experienced
improvements in operational performance through
eliminating waste and non-value added steps, which
provided these companies with cost saving and
shortened lead times (Aberden Group, 2006). These
benefits are particularly interesting for textile
companies as the industry faces increased global
competition from lower-wage-structured nations,
and customers along the supply chain demand
shorter delivery times at lower prices (Goforth,

2007). In this paper, we used one of the most
important lean techniques called “Value Stream
Mapping” in textile industry. By using VSM with
other lean obtained a reduction in cycle time,
distance and manpower for material handling by
using VSM with other lean tools (Acharya, 2011). In
addition to this method, using “Methods Time
Measurement
Universal
Analysis
System”
methodology helps to remove needless movements,
focus on necessary movements and set up optimal
motion sequence for maximum efficiency. To sum up,
value stream mapping provides a very fast overview
of the whole value stream from supplier to the
customer by focusing on lead time and linking
processes. MTM-UAS is a simple, yet accurate, tool
based on a uniform process language to describe and
standardize processes; the (basic) time emerges as a
by-product. It was tested on the existing system and
the new solution was designed based on lean concept
using MTM-UAS analysis for determining the time
and identifying the improvement (Surekha,
Praveena Gowda & Manoj, 2013). Value Stream
Mapping and MTM-UAS aim to identify, evaluate,
reduce and eliminate waste within the value stream
in terms of lean management (Kuhlang, Minichmayr
& Sihn, 2008)
2. Material and Methods
Value Stream Mapping was first introduced as an
independent methodology by Mike Rother and John
Shook (Kuhlang et al., 2008). A simple diagram of
every step involved in the material and information
flows needed to bring a product from order to
delivery (Marchwinski, Shook, & Schroeder, 2008).
The VSM is designed to be a tool for kaizen activities
for waste reduction in lean terminology. Once the
wastes are highlighted, the purpose of a VSM is to
communicate the opportunities so they may be
prioritized and acted upon. Hence, the prioritization
and action must follow the VSM; otherwise it is just a
waste like other wastes (Paneru, 2011). According to
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Villareal, Garza, Rosas & Garcia (2012) availability,
performance and quality wastes are identified using
VSM. Their study was successful because of the
significant decrease of distribution cost and
enhanced satisfaction of customer demand.
MTM-UAS is known as a 3rd level MTM system and
was developed between 1976 and 1978.The system
was specifically developed for small batch
production where speed of analysis has priority over
methods
and
operational
detail
(http://www.ukmtm.co.uk/, 2017).
MTM-UAS system defines 7 separate basic
movements such as get and place, place, handle aid,
operate, motion cycles, body motions and visual
inspection. All movements are linked with individual
“Time Measurement Units” (TMU), in which one hour
equals 100.000 TMU (Maynard, Stegemerten &
Schwab, 1948).We separate this study into two
sections. The first one is “macro analysis” which is
already used by VSM. This tool contributes to
reducing lead times by eliminating waste and also
increasing effectiveness and efficiency by improving
work methods in macro analysis (Kuhlang et al.,
2008). VSM is a qualitative tool by which you
describe in detail how your facility should operate in
order to create flow (Rother and Shook, 2003). The
second one is “micro analysis” already used by MTMUAS which contributes to evaluation and
productivity improvement (Kuhlang et al., 2008). It
focuses on appropriate methods and tools, standard
production, and also provides time standards to
avoid waste along the whole value-added chain. To
use MTM-UAS and VSM together, along the valueadded chain, means to make the optimum use of both
the synchronization of the value stream and methods
design. Methods is given in Figure 1.
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It becomes obvious that increase of productivity is
achieved by designing smarter processes combined
with reduced investment and low cost automation. It
is given in Table 1. The focus is set on designing
methods (processes) and standardizing the work
(Kuhlang, Edtmayr & Sihn, 2011). Both VSM and
MTM-UAS reduce lead time through improvement
and redesign of methods and reducting in operating
and transport times (Kuhlang et al., 2008).
Once MTM has been successfully deployed in an
organization, Value Stream Mapping is a valuable
extension in order to analyse the whole process
chain. Conversely, if an organization already uses
Value Stream Mapping as a tool, the application of
MTM is a useful addition. The following practical
areas of application and possibilities for use result
from the interplay of the combination of Value
Stream Mapping and MTM (Guan and Liao, 2014)
(see Figure 2).


assessment of added value rates



assessment of production-logistics
processes



ergonomic assessment of work systems



current/target-condition comparisons



balancing



layout design (macro and micro level)

Figure 1. Methods Designed by VSM and MTM (Kuhlang et al., 2011)
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Table 1
Dimensions of Productivity Design Areas (Kuhlang et al., 2008; Kuhlang and Sihn, 2008)

Figure 2. Principle of Value Stream Mapping and MTM Application (Kuhlang et al., 2008)
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Figure 2 shows how MTM process buildings blocks
provide several different information to a value
stream such as the operating time (basic time),
detailed and chronological description of the work
method, the amount of added value respectively the
amount of identifiable waste. MTM process building
blocks therefore improve quality in evaluating the
lead factor (lead time/operating time) (Kuhlang et
al., 2011).
3.Application
3.1 Current State
The systematic identification of waste is the
precondition for avoiding wasteful activities through
the design of target processes. The use of MTM-UAS
ensures that the time respectively the percentage of
waste is assessed. Absolute responsibility of
fundamental concept of Lean Management and the
continuous improvement process (CIP) which
increases productivity is the search for the
determination and elimination of waste. This
guarantees that wastes such as movement,
transport, rework and other wasteful or non-value
enhancing aspects are eliminated or decreased at a
minimum level within the processes. It has to
calculate the amount of waste (see Figure 1) in order
to sustainably and retractably prove the results of
progress sizes. MTM-UAS process building blocks
meet this requirement particularly as well as every
simulated or actual change to an operating
procedure is immediately quantifiable in terms of
time and subsequently in terms of cost in the form of
the MTM-UAS performance norm intrinsic to every
process building block (Kuhlang et al., 2011).
In this study, it is declared that scientific and ethical
principles are followed. It is stated that no
legal/special permission is required in this article.
This study was done on 21 June 2017 with the
approval of a textile company.
In the company, textile yarn, especially sewing yarn
is produced, which is an assembly of substantial
length and relatively small cross section of fibers
and/or filaments with or without twist. This article
gives information about how a textile company
producing sewing yarn applies methods of VSM and
MTM-UAS.
First of all, for this study it was decided to draw VSM
which would help us to show and understand the
flow of material and information as a product makes
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Journal of Industrial Engineering 31(2), 234-250, 2020

its way through the value stream. For this purpose,
we followed the following steps:
 Define and pick the product family
 Collect required information
 Formulate data picked from field data
 Create the current state value stream map
We have various different types of yarn. We made a
product family matrix and decided to pick Family A
because of the long lead time. Customers’ orders
were irregular and we didn’t satisfy their demands,
so we decided to reduce lead time by selecting the
family A. Then, we drew the current state value
stream map in area and also focused on production
lead time excluding transportation time. This map is
shown in Figure 3. The Family A underwent various
value-added and non-value-added actions before
being delivered to the customer. All these valueadded and non-value-added processes that were put
together came under value stream. The current state
value stream map shows the whole process flow,
information and data within the company whereas
the future state VSM starts off from where the
current state VSM ends. The future state of VSM
improves the current state of VSM by determining
waste and its sources and eliminating them with lean
tools.
The data related to the current state VSM were
collected and the important parameters such as
processing time (PT), changeover time (CO), number
of operators, number of machines, number of
spindles, velocity and work in process were put
down. Table 2 summarizes the data gathered from
every department.
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Figure 3. The Current State Value Stream Mapping of Family A
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Table 2
Summary of Process Data of the Current State VSM
Parameters
Station 01
Station 02
Processing time (min)
45
60
Changeover time (min)
2
10
Velocity (meter/min)
385
Number of machines
1
1
Number of spindles
32
Number of operators
3
3
Work in process (kg)
32
48-55

To progress the future state, it is necessary to
analyse the current state VSM. The most significant
parameter to analyse the current state is takt time.
Takt time is the required rate of production to meet
the customer demand on time. In this study, the
monthly demand is 5000 kg which changes into a
daily demand of 200 kg. The company works 25 days
a month and three shifts with 7,5 hours a shift, which
is 1350 minutes. And then, we determined work
Table 3
Work Elements of the Former Stations
Station 01
Station 02
1. Set the main
1. Wear gloves
switch from 0 to 1
position.
2. Run machine

2. Open the fixing
door

3. Enter yarn
information

3. Set the main
switch from 0 to 1
position.

4. Take the full
bobbins from grey
plastic case

4. Make timer and
temperature
adjustment
according to
method
5. Place full fixing
transfer trolley
into fixing pan

5. Place the
bobbins into
buckets
6. Insert yarn
balloon breaker,
yarn tensioning
device,
respectively.
240

6. Close the fixing
door

Departments
Station 03
28
10
600
1
24
3
24

Station 04
22
16
800
1
16
3
16

Station 05
0,002
0,33
1
3
20

elements of the whole stations to eliminate human
body movement and standardize process by using
MTM-UAS methods. These steps are shown in Table
3.
Duration of defined work elements and movements
were calculated from Station 01 to Station 4 and
shown in Table 4 below by applying MTM-UAS. The
results of total time were measured as 159165 TMU.

Station 03
1. Take a new package
tube from grey plastic
case and place on
machine
2. Take the scissors
inside the pocket
3. Cut the brace yarn
on full cops on
lubricating transfer
trolley
4. Place full cops on
skewer

5. Thread yarn
through the balloon
breaker, loop catcher
and the yarn tension
device, respectively
6. Wind yarn
manually a few times
round the package
tube

Station 04
1. Make machine
setting for per
section.

Station 05
1. Set the main
switch from 0 to 1
position.

2. No-load starting
when we try to start
new order
3. Take the scissors
inside the pocket

2. Run machine

4. Take the full
package from grey
plastic case

4. Pass through
the full king spools
from injection
process one by
one
5. Gelatinize the
full king spools
automatically

5. Cut the yarn with
scissors

6. Place the full
package on skewer

3. Sort the full king
spools to conveyor

6. Pass through
the full king spools
from oven
automatically
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7. Wrap yarn on
draft cylinders as
draft number.
Decide to draft
number according
to yarn types.
8. Place empty
cops on machine
and wrap yarn on
empty cops

7. Press the green
buttons to start

7. Press the green
buttons to start

7. Thread yarn
through the balloon
breaker, the yarn
tension device and
spindle, respectively

7. Place 6 the full
king spools to
every packages
and packing them.

8. Process time

8. Process time

8. Take new king
spool

9. Press the green
buttons to start

9. Stop the
machine

9. Lift the swing arm

10. Process time

10.Open the fixing
door
11. Doff full fixing
transfer trolley
into fixing pan
12. Transfer full
cops from fixing
transfer trolley to
lubricating
transfer trolley
13. Transport
lubricating
transfer trolley to
station 3 area
13. Transport
empty fixing
transfer trolley to
Station 2 area
15. Take off gloves
on the table

10. Remove the full
package
11. Fit on a new
package tube

9. Wind yarn
manually a few
times round the
king spool
10. Place the king
spool to slot
11. Press the green
buttons to start

8. Label on every
packages about
the full king
spools, like yarn
number, quantity,
customer name
etc.
9. Place the
packages to
delivery transfer
trolley

11. Cut yarn with
scissors after
process finished.
12. Take full cops
on machine

13. Place full cops
on fixing transfer
trolley
14. Collect waste
yarn on the
machine
15. Collect empty
bobbins into
buckets and then,
place them to grey
plastic case

12. Lower swing arm
as far as it will go

12. Process time

13. Place full cops on
lubricating transfer
trolley

13. Take the full
king spool after
process finished

14. Place the full
package to grey
plastic case

14. Place the full
king spool to orange
plastic case
15. Place the empty
package to grey
plastic case
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Table 4
Movement Times from Station 01 to Station 4
TMU
TMU(min)
Station 01
72620
44
Station 02
14615
9
Station 03
41970
25
Station 04
29960
18
Total Time
159165
96
3.2 The Problems and VSM Solutions
Within the scope of this study, two optimizations
were carried out in order to reduce lead time and
avoid unnecessary human body movements in this
textile company. As the first step of our study is
called as macro optimization, VSM techniques were
applied. There are some problems in traditional
system of our firm. The problems are:


Need for extra time to deliver customer’s
demand



Need for extra workers



Need for extra area



More for idle time



Material flow is not smooth



Underutilization of men, equipment and
time

One solution to these problems is found by way of
VSM with implementation of Kaizen activities and
given below. Then the future state value stream map
was drawn, which is shown in Figure 4.
(1) When material comes from Station 1, the material
is undergone draft process which is the process of
thinning the material due to the difference in speed
between the rollers. Then the material waits for
fixing next station after Station 1, but between
Station 1 and Station 2, materials wait idle and have
long deliver time. Station 2 also consumes energy too
much and manufactures in lots. We need new
process improvement because we have to respond to
the customer demands quickly. It is decided to put
away Station 2 to eliminate waiting time between
Station 1 and Station 2, to reduce energy cost and to
provide quick service to customers, so new method
was designed which is placed on Station 1 after draft
cylinders. The new system is enough to fix yarn
easily. In short, Station 2 is completely eliminated.
(2) Between stations there is not enough area to
move material, so we had to find new solutions.
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That’s why, we examined current layout and then
designed it again. Thus, we had much more area to
provide material flow.
(3) The material is winding to reduce friction in
order to give lubricity to the material, to preserve the
material towards heating and durability loss and to
improve its elasticity and softness when material
comes in Station 3. Then the material waits for the
finishing process at the next station after Station 3,
but between Station 3 and Station 4 the materials
wait idle and have long deliver time. We need new
process improvement because we have to respond to
the customer demands quickly as in the 1st article. It
is decided that Station 3 is put away to eliminate
waiting time between Station 3 and Station 4, to
reduce energy cost and to provide quick service to
customers, so new method was designed, which was
placed on Station 4 after the yarn tension device. The
new system is enough to wind yarn easily. Shortly,
Station 3 is completely eliminated.
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Figure 4. The Future State Value Stream Mapping of Family A
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3.3 The Problems and MTM-UAS Solutions
In the second step of the study, micro analyses were
performed from Station 1 to Station 4. We have some
problems about unnecessary human body
movements at our company as follows:


Need for appropriate methods and tools



Need for standard production, based upon a
steady data concept



Need for time standards, based upon a
standardized reference performance

In these steps, improvements are made by
implementing MTM-UAS and new methods are
developed and given below.
(1) When current situation is examined, it is
observed that there is disconnection between
defined manner of work and time. Processing time is
defined consistently by analysing current situation
together with the method of MTM-UAS. Thus,
disconnections are eliminated between the manner
of work and time. In addition to this, it provides
continuous updating and self-control in production.

Table 5
Work Elements of the New Stations
Station 01-02
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(2) Operations are not described on the basis of
movements. These situations lead to unnecessary
human body movements. In this scope, video
recordings were taken and the manner of work was
analysed in writing. In this way, the steps of work
were standardized. These steps were shown in Table
5.
(3) There are many stations in our company and this
situation leads waste of time. Within this scope,
numbers of stations were shortened by using VSM
tools. For example, Station 01 and Station 02 were
combined and formed one process. The same
process is conducted to Station 03 and Station 04.
Consequently, the processing time and unnecessary
human body movements were reduced and nonvalue added activities were eliminated.
(4) Working with same process leads to operational
blindness for a long period of time. This situation is
prevented by using MTM-UAS. To examine by
dividing the work elements reveals the futility of
some movements. Methods also give clues for
improvements. This principle was utilized in the
design of divice and the material flow when
workplace is being organized.

Station 03-4

Station 05

1. Set the main switch from 0 to 1
position.

1. Make machine setting
for per section.

1. Set the main switch from 0 to 1
position.

2. Run machine

2. No-load starting when
we try to start new order
3. Take the scissors inside
the pocket

2. Run machine

4. Take the full bobbins from grey
plastic case

4. Take the full package
from grey plastic case

5. Place the bobbins into buckets

5. Cut the yarn with
scissors

4. Pass through the full king
spools from injection process one
by one
5. Gelatinize the full king spools
automatically

6. Insert yarn balloon breaker,
first yarn tensioning device,
respectively
7. Wrap yarn on draft cylinders as
draft number. Decide to draft
number according to yarn types.

6. Place the full package
on skewer

6. Pass through the full king
spools from oven automatically

7. Thread yarn through
the balloon breaker, the
yarn tension device and
spindle, respectively

7. Place 6 the full king spools to
every packages and packing them.

3. Enter yarn information
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3. Sort the full king spools to
conveyor
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8. Thread second yarn tensioning
device

8. Tread yarn through the
lubricating device

9. Wrap yarn on hot cylinders.
Decide to winding number
according to yarn number and
yarn color.
10. Place empty cops on machine
and wrap yarn on empty cops

9. Take new king spool

11. Press the green buttons to
start
12. Process time

10. Wind yarn manually a
few times round the king
spool
11. Place the king spool to
slot
12. Press the green
buttons to start

13. Cut yarn with scissors after
process finished.

13. Process time

14. Take full cops on machine

14. Take the full king
spool after process
finished
15. Place the full king
spool to orange plastic
case
16. Place the empty
package to grey plastic
case

15. Place full cops on fixing
transfer trolley
16. Collect waste yarn on the
machine

8. Label on every packages about
the full king spools, like yarn
number, quantity, customer name
etc.
9. Place the packages to delivery
transfer trolley

17. Collect empty bobbins into
buckets and then, place them to
grey plastic case

4. Results
After the application of the kaizen activities and
MTM-UAS a method in the previous sections, the
results are evaluated in this section.
1st kaizen that was implemented is the combination
of station one and station two. And it also eliminates
the disconnection between the defined manner of

work and the time by performing the measurement
of MTM-UAS to Station 01 and Station 2.
Measurements are carried out again via MTM-UAS
with a new design. Improvement is observed at the
rate of 54% in processing time of material by
designing new process. 12% success is also gained
with the measurement of MTM-UAS except for
process time. The outcomes of station 01 and Station
02 are shown in Table 6 and Figure 5 below.

Table 6
Before and After Improvements for both Station 01 and Station 02
Kaizen 1 (min)

MTM-UAS TMU(min)

Before

Station 01

55

44

Before

Station 02

60

9

After

Station 01-02

53

46
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Figure 5. Before and After Kaizen 1 for both Station 01 and Station 02

Station 05

design we provided extra area to flow the material
continuously (See Figure 6).

Station 01-02

Station 01

Before the new design, we needed extra area to
motion the material easily in the company. After new

Station 04

Station 02

Station 03

Station 05
Station 03-04

Station 03

Before

AfterAfter

Figure 6. Before and After Layout of Family A

3rd kaizen that was implemented is the combination
of station three and station four. And it also prevents
the disconnection between the defined manner of
work and the time by performing the measurement
of MTM-UAS to Station 03 and Station 4.
Measurements are carried out again via MTM-UAS
with a new design. Improvement is observed at the
rate of 55% in processing time of material by
designing new process. 50% success is also gained
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with the measurement of MTM-UAS except for
process time. The outcomes of station 03 and Station
04 are illustrated in Table 7 and Figure 7 below.

Endüstri Mühendisliği 31(2), 234-250, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(2), 234-250, 2020

Table 7
Before and After Improvements for both Station 03 and Station 04
Kaizen 3 (min)

MTM-UAS TMU(min)

Before

Station 03

28

25

Before

Station 04

23

18

After

Station 03-04

23

22

Figure 7. Before and After Kaizen 3 for both Station 03 and Station 04

In addition to these, we obtained approximately 14%
yield from both labor and electric cost. And also there
were 15 people in these lines but now, they operate
them with only 9 people for three shifts.
5. Discussion
As a result, the production lead time was decreased
by the usage of VSM together with MTM-UAS in this
paper. The steps were also decreased from five steps
to three steps by implementing kaizen activities.
Thus, non-value added time was eliminated with
these activities. Also, wastes such as waiting material
or operator to near the machine used, unnecessary
movements and transports, accumulation of extra
material were avoided. In this study, it was achieved
to shorten length of term with this rarely seen
implementation in textile yarn industry. In this way,

we responded customer demands quickly. In
addition to these kaizen activities, human body
movements were analysed by making measurement
via MTM-UAS. Unnecessary and extra movements
were eliminated with this method. In addition to this,
actual body movements are standardized by this
method.
It was seen in the literature that implementations
aim to increase productivity at works within VSM
together with MTM-UAS. It was studied on the
existing system and designed the new solution based
on lean concept using MTM-UAS analysis for
determining the time and identifying the
improvement in an automotive industry (Surekha et
al., 2013). Similarly, in different sector, change-over
time was reduced to achieve desired sustainability
by using Single Minute Exchange of Die (SMED)
which was a lean tool. Also, an optimal change-over
procedure was constituted with the aid of a MTM247
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UAS to standardize and preserve the improved
change-over operations (Cakmakci and Karasu,
2007). Acharya (2011) obtained were cycle time,
distance and manpower reduction for material
handling using VSM with other lean tools. Also
supermarket concept in material storage on line was
developed. ETO/MTO (Engineer-To-Order/MakeTo-Order) machine tool industry, a different sector
into the Small and Medium Enterprises (SME),
supported to the introduction of a takt time based or
paced production system by implementing value
stream mapping technique (Itziar, Ibon & Rodolfo,
2016).
This study provided an increase in manufacturing
efficiency, with improvements in the reliability of
lead time and productivity and the introduction of a
continuous improvement culture. Lean tools were
used in trim manufacturing company because of
reducing manufacturing lead time. Thus, non-value
added activities were eliminated, it was tried to
reduce the WIP (Waste in Process) by converting the
push system to pull system and to improve the
process to reduce the change-over time by using
value stream mapping, Kanban and also SMED
(Samad, SaifulAlam, & Tusnim, 2013).It was
encountered with different problems like low
productivity, longer production lead time and high
non-value added in the printing section under a
garment manufacturing company. Likewise, lead
time was reduced by using value stream mapping
tools. Working condition and space utilization time,
number of workers were decreased by the inference
of new design. Motion study methods were used for
standardizing printing operations (Habib, Ahsan &
Amin, 2013). In our study, work elements were
detailed differently to standardize sewing
operations by using MTM-UAS methods.
In this article, using VSM and MTM-UAS methods,
reducing the number of existing processes from 5 to
3 processes, shortening the deadline by 56%, thus
ensuring customer satisfaction. As a result of the
applied improvements, the 1st and 2nd stations were
combined and thus the process time was reduced by
54%. When it comes to combining 3rd and 4th
stations, the process time were shortened by 55%. It
also eliminates the disconnection between the
defined manner of work and the time by performing
the measurement of MTM-UAS to Station 01 and
Station 2. Measurements are carried out again via
MTM-UAS with a new design and as a result of the
study, 12% success was achieved. When it comes to
combining 3rd and 4th stations, 50% success was
achieved.
Additionally,
it
was
obtained
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approximately 14% yield from both labor and
electric cost. And also number of employees reduced
40% for three shifts.
6. Conclusion
In today’s production system, although it is possible
to see often the applications of method of VSM and
MTM-UAS, in this article it is firstly expressed that
how methods of VSM and MTM-UAS are applied
together in textile industry producing textile yarn.
Within the scope of this study, it is aimed to decrease
lead time in production by using VSM tool. These
results come up as macro analysis and it is observed
that there is 56% success in reducing lead time
production. At the same time, it is observed that
there is 57% improvement at duration of valueadded activities. While the results of VSM tools come
up as macro analyses, the results of method of MTMUAS come up as micro analyses. Although production
lead time is reduced by implementing kaizen
activities, push system maintains in production
system. For this reason, continuous flow was cut. The
flow has to be made regular to avoid this situation by
maintaining improvement in future or making
continuous flow or pull system. Besides, MTM-UAS
measurements were made and human body
movements were standardized as a result of
improvement made. It can be provided that workers
in combined line Station 1-2 work in ergonomic
conditions by analysing with MTM. Yarn is wrapped
from full bobbins to empty cops at Station 1-2. The
used cops are too heavy for occupational health and
safety. That’s why the ergonomic conditions should
be improved by MTM method.
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