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Öz

Dünya klasında üretim, İşyeri
organizasyonu, Tek parça
akışı.

Günümüz işletmeleri ayakta kalabilmek, küresel rekabet ortamında mücadele
edebilmek ve operasyonel performanslarını artırabilmek için sürekli iyileşebilen,
dönüşebilen ve yeni teknoloji ve uygulamalara adapte olabilen sistem ihtiyacı ve arayışı
içindedirler. Yalın üretim temeline dayandırılan dünya klasında üretim (World Class
Manufacturing-WCM); sürekli iyileşme temelinde üretim performansını arttırabilmek
için en iyi uygulamaları arayan, operasyonel mükemmelliği ve rekabetçiliği hedefleyen
bir üretim yaklaşımıdır. 2000'li yıllarda klasik yaklaşımdan modern yaklaşıma evrilen
dünya klasında üretim, esnek ve çevik olmaya odaklanmıştır. Modern dünya klasında
üretim modeli 10 operasyonel ve 10 yönetsel sütunun eşgüdüm içerisinde çalışmasını
sağlayan sistematik bir yapıdan oluşur. Bu çalışmada, operasyonel sütunlardan işyeri
organizasyonu sütunu (Workplace Organization-WO) hedef alınarak bir otomotiv yan
sanayi tedarikçisinin sistem performansının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada,
sistem performansını geliştirmek için başlıca kayıplar 3M analizi ve katma değeri
olmayan aktivite (NVAA) analizi ile belirlenmiş, TIE kaizen yapılabilecek iyileştirme
alanları belirlenip tek parça akışı uygulaması ile kayıplar giderilmeye çalışılmıştır.
Sonuç olarak, tek parça akışı uygulaması ile hat denge kaybı %5,17 oranında
düşürülmüş ve katma değeri olan aktivite oranı (VA) %4,95 oranında artırılmıştır.

WORLD CLASS MANUFACTURING PRACTICE IN AN AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY’S
SUPPLIER
Keywords

Abstract

World class manufacturing,
Workplace organization, Onepiece flow.

Today's businesses are in need of a system that can continuously improve, transform and
adapt to new technologies and practices in order to survive in global competition
environment and increase their operational performance. World class manufacturing
(WCM) which is based on lean production is a manufacturing approach that seeks best
practices to improve production performance on the basis of continuous improvement,
and targets operational excellence and competitiveness. World-class production, evolving
from the classic to the modern approach in the 2000s, focused on being flexible and agile.
Modern world-class production consists of a systematic structure that enables 10
operational and 10 managerial pillars to work in coordination. In this study, it is aimed to
improve the system performance of an automotive supply industry’s supplier by targeting
workplace organization (WO) from operational pillars. In the study, the main losses were
determined by 3M analysis and non-additive activity (NVAA) analysis to improve system
performance, TIE kaizen improvement areas were determined and losses were tried to
eliminate by one-piece flow practice. As a result, with one-piece flow practice, the line
balance loss was reduced to 5,17% and the value added activity ratio (VA) was increased
up to 4,95%.
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1. Giriş
1970’li yılların başında yaşanan petrol krizinden
sonra üretim maliyetlerinin artması ve müşteri
taleplerinin değişmesi ile beraber ucuz ve kaliteli
ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmek
istenmesi, şirketleri yeni stratejiler aramak zorunda
bırakmıştır (Poor, Kocisko ve Krhel, 2016). Bu
krizden başarıyla çıkan Toyota üretim sistemi
(Donnet, 1992) özellikle yeni stratejiler arayan
Amerikalı ve Batılı firmaların gözünün bu üretime
sistemine çevrilmesine neden olmuştur. Bu
dönemde ortaya çıkan 3. Sanayi Devrimi ile beraber,
otomasyona ve elektroniğe dayalı üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi üretimde verimlilik,
kalite ve esneklik artışının daha kolay bir şekilde
gerçekleştirilmesini
sağlamıştır.
Sanayideki
problemleri aşmak için 1980’lerin başında tam
zamanında üretim, toplam kalite yönetimi ve yalın
üretim gibi teknikler dünya çapında benimsenmeye
başlamıştır (Lind, 2001). Bu dönemde önerilen bir
diğer teknik ise bütünleşik bir yaklaşım olan (Sarı,
2018a) dünya klasında üretimdir.
Dünya klasında üretim işletmelerin operasyonel
süreçlerini yönetmek için ilk kez 1984 yılında Hayes
ve Wheelwright tarafından önerilmiş (Flynn,
Schroeder ve Flynn, 1999) ve Schonberger
tarafından geliştirilmiş (Schonberger, 1986)
teknikler ve kavramlar kümesidir (Ebrahimi, Baboli
ve Rother, 2019). 1980’li yıllardan sonra küresel
çapta üstünlük elde etmek için rekabetçiliğin
sürdürülmek istenmesi dünya klasında üretimin
ortaya çıkışındaki temel nedendir (Filippo ve
Gregorio, 2018). Küresel rekabet açısından dünya
klasında üretim, Alman, Amerikan (Harrison, 1998)
ve Japon firmalarının rekabetçiliğini örnek almıştır.
Dünya klasında üretim, rekabet avantajına sahip
olmak için geleneksel imalata kıyasla bazı yenilikçi
yaklaşım ve teknolojileri kullanır. Bunlardan bir
kısmı direk olarak yalın üretimden alınırken bir
kısmı da yalın üretimin dezavantajlarını ortadan
kaldırmak ve pazar şartlarına uyum sağlayıp
rekabetçi bir işletme olmak için mevcut modern
üretim yaklaşımlarından seçilmiştir.
Dünya klasında üretim geleneksel imalat ve
geleneksel yalın üretimden farklı olarak; rekabetçi
olmaya, müşteri talebine çok hızlı cevap vermeye,
kişisel ürün üretimine ve esnekliğe odaklanır
(Maskell, 1991). Aşağıda verilen Tablo 1'de dünya
klasında
üretimle
üç
üretim
sisteminin
karşılaştırılması sunulmuştur. Tablo 1'den de
görüldüğü gibi dünya klasında üretim, yalın üretim
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ile çevik üretimin bazı özellik ve yaklaşımlarından
yararlanarak pazarda rekabetçi olmaya çalışan bir
strateji olarak gelişmiştir. Dünya klasında üretim
ayrıca bu iki üretim sistemine ek olarak üretimdeki
esnekliği artırmak için esnek üretim ve yerleşim
açısından da hücresel üretimden faydalanır.
1984 yılından günümüze kadar dünya klasında
üretim için birçok model geliştirilmiştir. Bu
modellerin ilk sürümlerinden başlamak üzere yalın
üretim kavramlarını ve hücresel üretimi, 1987
yılından itibaren bilgisayar bütünleşik imalatı, 1991
yılından itibaren esnek üretimi ve 2011 yılından
itibaren de çevik imalatı içerdiği görülmektedir
(Dudek, 2016; Verma, 2018). Dünya klasında üretim
zamanla evrim geçirmiş ve Hayes, Wheelwright ve
Schonberger'in tanıttığı dünya klasında üretim
yaklaşımından farklılaşmıştır (Dudek, 2016).
Modern dünya klasında üretim sistemlerinin çevik
imalat yaklaşımına dayandırıldığı görülmektedir.
Çevik imalatta görülen organizasyonlar arası iş
birliği, klasik yalın üretimin dalgalı pazarlardaki
hızlı değişimi yönetememesi sorununa çözüm
üretmiştir. Böylece modern dünya klasında üretim
istikrarlı şartlarda iyi çalışan yalın üretime karşı
önemli bir avantaj elde etmiştir.
2000'li yıllara kadar dünya klasında üretimin
ağırlıklı olarak yalın üretim teknikleri üzerine
kurulu olduğu görülür. 2000'li yıllarla beraber bazı
küresel firmalar dünya klasında üretimi yeniden
yorumlamış ve onu kendi ihtiyaçlarına göre
özelleştirmiştir (Chiarini ve Vagnoni, 2015). Dünya
klasında üretimi kullanan firmalardan bazıları; Fiat,
Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Dodge, Ferrari,
Maserati, Volvo ve Unilever'dir. Dünya klasında
üretimin genel olarak otomobil sektörü tarafından
sahiplenildiği görülmektedir. Fiat Grubu bu açıdan
önemli bir yere sahiptir. Fiat 2005 yılında Kyoto
Üniversitesinden Prof. Hajime Yamashina ile dünya
klasında üretimi kendi ihtiyaçları doğrultusunda
özelleştirecek bir program başlatmıştır (Felice,
Petrillo ve Monfreda, 2013). Fiat'ın dünya klasında
üretim sistemi 10 adet yönetimsel ve 10 adet teknik
ayağa sahiptir (Chiarini ve Vagnoni, 2015).
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Tablo 1
Dünya klasında üretimin yalın üretim, çevik üretim ve geleneksel imalat ile karşılaştırılması (Lind, 2001; AL-Tahat, Bataineh,
2012)
Geleneksel Yalın
Üretim
İsrafı ve
değişkenliği
yönetmek
Stabil pazarda
düşük maliyetli
kaliteli ürün
Düşük/Orta
seviyede

Değişimi/talep
belirsizliğini
yönetmek
Belirsizliğe hızla ve
düşük maliyetle
cevap vermek
Yüksek/Çok yüksek
seviyede

Orta/Yüksek (Lind,
2001)

Düşük/Orta

Çok yüksek

Hat yerleşimde çok
düşük, fonksiyonel
yerleşimde yüksek

Kısa/Orta

Genelde orta

Çok kısa/Kısa

Genelde uzun

Orta/Yüksek

Orta/Yüksek

Yüksek/Çok yüksek

Genelde düşük

Ürün esnekliği

Orta/Yüksek

Orta

Yüksek/Çok yüksek

Hacim esnekliği

Genelde orta

Genelde orta

Düşük/Orta

Çeviklik

Orta (Dudek, 2016)

Düşük

Yüksek

Otomasyon seviyesi

Yüksek (Lind, 2001)

Orta/Yüksek

Yüksek

Makine özellikleri

Esnek

Esnek/ Çok
amaçlı makine

Esnek

Üretim maliyeti

Düşük

Düşük

Orta seviyede

SMED sayesinde
kısa
Küçük/Orta (Lind,
2001)
Çekme
(genelde kanban)

SMED sayesinde
kısa

Çeşitli üretimden
dolayı orta seviyede

Genelde uzun

Küçük/Orta

Çok küçük/Küçük

Genelde büyük

Çekme
(genelde kanban)

Çekme
(genelde POLCA)

İtme

Tercihen hücresel

Tercihen hücresel

Tercihen hücresel

Çok yönlü

Çok yönlü

Çok yönlü

Çalışanlar sorumlu

Çalışanlar
sorumlu

Çalışanlar sorumlu

Sıfır hata

Yüksek çeşit ve
belirsizlik sıfır
hataya ulaşmaya
engel olur

Karşılaştırma kriterleri
Genel strateji
Hedef
Ürün farklılaşması
Yeni ürünlerin toplam
üretimdeki yeri
Pazara yeni ürün sürme
süresi
Müşteri talebine cevap
hızı

Kurulum süresi
Üretim partisi büyüklüğü
Üretimi tetikleme sistemi
Tesis/makine yerleşimi
İş gücü özelliği
Kalitede sorumluluk
Hata hedefi

Dünya Klasında
Üretim
Rekabetçiliği
yönetmek
Değişken pazarda
düşük maliyetli
kaliteli ürün
Orta/Yüksek
seviyede

Sıfır hata

Çevik Üretim

Geleneksel İmalat
Maliyetleri, kaynakları ve
stoku yönetmek
Siparişi zamanında
yetiştirmek, üretim
hedefini gerçekleştirmek
Düşük orta seviye

Hat yerleşimde düşük,
fonksiyonel yerleşimde
yüksek
Hat yerleşimde yüksek,
fonksiyonel yerleşimde
düşük
Çok düşük
Hat yerleşimde yüksek,
fonksiyonel yerleşimde
genelde düşük
Çok yönlü tezgâh/ Özel
amaçlı makine
Hat yerleşimde düşük,
fonksiyonel yerleşimde
yüksek

Genelde fonksiyonel veya
hat yerleşimi
Hat yerleşimde bir
konuda uzman,
fonksiyonel yerleşimde
kısmen çok yönlü
Genelde özel kalite
ekipleri sorumlu
Belirli miktar hata normal
kabul edilir
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Bu çalışmada teknik kısımda yer alan ve otonom
aktiviteler (Autonomous Activities-AA) ayağını
oluşturan iş yeri organizasyonu (Workplace
Organization-WO)
ayağına
odaklanılmıştır.
Çalışmada, iş yeri organizasyonu ayağının "Adım 5"
aşaması için bir otomotiv yan sanayi tedarikçisi olan
ve koltuk üretimi yapan bir işletmenin kılıf imalat
fabrikasında
tek
parça
akışı
uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışma "Adım 5" uygulamaları
için bir ön hazırlık niteliğindedir. Tam zamanında
kuralına uyum sağlanabilmesi için ilk süreç olarak
tek parça akışı oluşturulmuştur. Tek parça akışı
uygulaması "Adım 5" ve sonraki adımlar için
iyileştirme ve diğer adımlara geçiş kolaylığı
sağlayacaktır.

odaklanarak her birinde "sıfıra" ulaşmak hedeflenir
(sıfır iş ve çevre kazası, sıfır kalite hatası, sıfır arıza
ve sıfır kayıp) (Tofaş Kalite Yönetimi, 2019). Dünya
klasında üretimde öncelikle toplam endüstri
mühendisliği (TIE) yöntemlerini kullanan işyeri
organizasyonu (WO) sütunu, sıfır kayba ulaşmak
için verimli olmak zorundadır. Verimli olabilmenin
temel araçları yalın üretim tekniklerinden geçer.
Daha sonraki unsur, toplam kalite kontrol (TQM) ve
altı sigma yöntemlerini kullanarak yüksek kaliteye
ulaşmak ve sıfır kusur elde etmek için kaliteyi
geliştirmeye odaklanmaktadır. Üçüncü unsur;
bakımın yerine getirilmesi, sıfır arıza ve sıfır kesinti
ile toplam üretken bakımın (TPM) verimliliği
üzerine odaklanmaktır. Bir diğer unsur olan lojistik
sütunu ise tam zamanında üretimi kullanarak, sıfır
stok amacı ile hizmet düzeyini üst düzeye
çıkarmaya çalışır (Poor, Kocisko ve Krhel, 2016).
Bunlar dışında modern dünya klasında üretim için
kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar şu şekilde ifade
edilebilir: Benchmarking, bütünleşik bilgi sistemi,
çevik üretim, hücresel imalat, imalat stratejisi ve
vizyonu geliştirme, tedarikçi ilişkileri yönetimi
(Erozan, 2017), çevreye duyarlı üretim (Haleem,
Sushil, Quadri ve Kumar, 2012), esnek üretim, işyeri
yönetimi, insan kaynakları yönetimi (Sukarma,
Azmi ve Abdullah, 2014), yol haritası stratejisi,
bütünsellik
yaklaşımı,
eş
zamanlılık,
kanıtlanabilirlik ve önceliklendirme (Arda, 2019).
Şekil 1’de tüm bu yaklaşımların birbiri ile ilişkisi
gösterilmektedir.

Bu çalışmanın ülkemizde yalın üretime kıyasla daha
az uygulama alanı bulan dünya klasında üretim
konusunda
uygulayıcılara
cesaret
vereceği
düşünülmektedir.
2. Dünya Klasında Üretimin Gelişimi
Dünya klasında üretim günümüzde Hayes,
Wheelwright ve Schonberger'in tanımlarının çok
ötesine geçmiş ve ihtiyaçlara göre evrim geçirmiştir.
Bu bağlamda 1986’dan 1991 yılına kadar olan süreç
literatürde birinci nesil yani klasik dünya klasında
üretim olarak adlandırılmaktadır (Dudek, 2016).
Klasik dünya klasında üretim çalışmalarının çoğu
ağırlıklı olarak toplam kalite kontrol ve tam
zamanında
üretim
kavramlarının
üzerine
odaklanmıştır. Klasik dünya klasında üretim
modern dünya klasında üretim anlayışından uzak,
hem çevik ve hem de yeterince esnek olamayan bir
sistemdir. 2008 yılından itibaren gerçekleşen dünya
klasında üretim çalışmaları iki ve üçüncü nesil yani
modern
dünya
klasında
üretim
olarak
adlandırılmakta ve teknik ve yönetsel sütunlara
dayanmaktadır. Teknik sütunlar, üretime uyum
sağlayabilme ve üretim alanlarından sorumlu belirli
kuralları içeren kümedir. Yönetsel sütunlar ise
teknik sütunların tamamlayıcısıdır. Modern dünya
klasında üretim; yalın üretim, 6 sigma, toplam
üretken bakım, çevik üretim, esnek üretim, hücresel
üretim, toplam kalite yönetimi ve klasik dünya
klasında üretime göre daha esnek bir yapının
üstünde durmaktadır (Dudek, 2016).
Modern dünya klasında üretimin yapısını TIE, TQC,
TPM ve JIT oluşturur ve temel olarak iş güvenliği,
kalite, maliyet, teslimat ve çevre konularına
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Şekil 1. Modern Dünya Klasında Üretimin Yapısı (Midor, 2012)

Modern dünya klasında üretimde geçen rekabetçi
olabilme anlayışı çevik üretim anlayışına
dayanmaktadır (Dudek, 2016). Modern dünya
klasında
üretim;
müşteri
memnuniyetini,
operasyonel mükemmelliği, rekabetçi ve mükemmel
olup pazarda ilk olmayı yani sürekli iyileştirmeyi,
ürün
kalitesinin
iyileştirilmesini,
üretim

maliyetlerinin kontrolünü ve kademeli olarak
azaltılmasını, pazar ve müşteri gereksinimlerini
karşılamada esnekliği, çalışanların katılımını ve
çalışanların yüksek motivasyonunu amaçlamaktadır
(Bozağaç, 2010). Mükemmelliği hedefleyen bu
üretim yaklaşımının avantajları ve dezavantajları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2
Dünya Klasında Üretimin Avantaj Ve Dezavantajları
Avantajlar

Dezavantajlar

Makine arızalarında azalma beklenir ve bunun
sonucunda maliyetler azalır

Modern dünya klasında üretimi benimseyen firmanın köklü
değişikliklere hazır olması gerekir

Sıfır iş kazası hedefiyle iş kazaları azaltılabilir

Modern dünya klasında üretimi benimseyen firmalar, çalışan
eğitimi için ilave zaman ve para ayırmalıdır

Kalite maliyetlerinin azalması beklenir bunun
sonucunda müşteri bağlılığı ve memnuniyeti artar

Dünya klasına ulaşma metodunu açıklayan doğrudan bir
rehberlik yoktur. Her işletme başarı faktörlerini bireysel olarak
belirlemesi gerekir (Wrońska, 2016)

Yalın teknikler temelinde bir yaklaşım olduğundan
verimlilikte artış beklenir

Siparişe göre üretim yapan işletmeler için klasik dünya
klasında üretim çok uygun bir yaklaşım değildir (Muda ve
Hendry, 2002)

İsrafın yok edilmesiyle teslim sürelerinin kısalması ve
üretim oranının artması beklenir

Klasik dünya klasında üretim esnek ve çevik değildir

Çalışanların eğitimi, sorumluluk ve yetki paylaşımı
işgücü motivasyonunu artırır

Modern dünya klasında üretimde çalışanları motive edici ve
eğitici bir ortam oluşmazsa model etkin bir sistem olmaktan
çıkar (Sandeep, Attri ve Panwar, 2016)

Hizmet kalitesindeki artış, satışların artmasına
sebebiyet verir bunun da ciroyu artırması beklenir

Modern dünya klasında üretimde yönetimin her zaman desteği
olmalıdır. Aksi halde dünya klasında üretim başarılı bir sistem
olmaktan çıkar (Sandeep, Attri ve Panwar, 2016)

Sıfır stok hedefinden dolayı stok maliyetleri azalır

Modern dünya klasında üretimde iletişim ve bilgi eksiklikleri
modelin etkin olmasını engeller (Sandeep, Attri ve Panwar,
2016)

Rakipler arasında avantaj elde edilir

Klasik dünya klasında üretimde yönetim programının
uygulanması uygun bir planlama olmasına bağlıdır

Organizasyon içinde olumlu bir rekabet yaratıp bir yol
haritası oluşturur (Ebrahimi, Baboli ve Rother, 2019)

Modern dünya klasında üretim, küresel vizyona sahip olmadan
sürekli iyileştirmeye ve maliyet azaltmaya odaklanır. Endüstri
4.0 ise küresel vizyon ve küresel kâr eniyilemesine odaklanır
(Ebrahimi, Baboli ve Rother, 2019)

Modern dünya klasında üretimde lojistik, depolama ve
üretim işlemleri çevreye zarar vermeden yapılmaya
çalışılır. Böylece iyi imaj etkisi yaratılır

Modern dünya klasında üretim her kültüre uygun olmayabilir
bu da kültürel direnişe sebebiyet verebilir (Sandeep, Attri ve
Panwar, 2016)

Karmaşık yapılı işletmeler belirli araçlar ile sürece
odaklanarak daha iyi organize olabilir (Wrońska, 2016)

Modern dünya klasında üretim, karmaşık bir maliyet
muhasebesi yapısına sahip olduğu için tedarikçiler yalını daha
fazla tercih etmektedir (Chiarini ve Vagnoni, 2015)

Dünya klasında üretim metodolojisi içerisine Endüstri
4.0 araçları entegre olabilir (Ebrahimi, Baboli ve Rother,
2019)

Dünya klasında üretim içerisine Endüstri 4.0 araçları entegre
edilirse büyük maliyetler oluşur (Ebrahimi, Baboli ve Rother,
2019)

Modern dünya klasında üretimde işletmeler kendi
sistemlerine uygun metotlar geliştirip entegre edebilir

Modern dünya klasında üretim strateji gelişimi için belirli bir
sisteme sahip değildir. Oysa yalın üretim hoshin kanri
felsefesine sahiptir (Chiarini ve Vagnoni, 2015)
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Dünya
klasında
üretim
hedeflerinin
gerçekleşebilmesi için 10 operasyonel 10 yönetsel
sütunun eş zamanlı olarak uygulanması beklenir.
Şekil 2’de operasyonel ve yönetsel sütunlar
gösterilmiştir.

Şekil 2. Dünya Klasında Üretim Modeli (Midor, 2012)
Dünya klasında üretim modelinin ilk yapı taşı "iş
güvenliği" (Safety-S) sütunudur. Bu sütunun amacı
güvenli çalışma standartları oluşturmak ve
oluşabilecek kazaların önceden belirlenip ortadan
kaldırılması (Gajdzik, 2013), yani kısaca sıfır iş
kazasıdır (Sarı, 2018a). Maliyet dağılımı (Cost
Development-CD) sütunu, işletmedeki kayıp ve
atıkların ortaya çıkarılması için matrisler
yardımıyla kayıpları ve maliyetleri belirler ve
bunlardan kaçınmak için yapılması gereken
iyileştirmeler için zemin hazırlar (Sarı, 2018a).
Odaklanmış iyileştirmeler (Focused ImprovementFI) sütunu, projelerdeki iyileştirmeler için araçlar
sağlamak üzerine kuruludur (Tofas Kalite Yönetimi,
2019). Otonom faaliyetler (Autonomous ActivitiesAA) sütunu, otonom bakım (Autonomous

Maintenance-AM)
ve
işyeri
organizasyonu
(Workplace Organization-WO) adı altında iki sütünü
içerir. Bunlardan otonom bakım sütunu, toplam
üretken bakım (TPM) içinde yürütülen etkinlikler
temeline dayanır ve amacı operatörleri de dâhil
ederek düzensiz durumları ortadan kaldırarak
cihazların arıza sayısını azaltmaktır (Gajdzik, 2014).
WO sütunu, çalışanlar ile üretim verimliliğinin
arttırılmasına ve iş istasyonlarının iyileştirilmesine
dayanır (Sarı, 2018b; Murino, Naviglio, Romano,
Guerra, Revetria, Mosca ve Cassettari, 2012).
Profesyonel bakım (Professional Maintenance-PM)
sütunu, arızaların ortadan kaldırılması ve
güvenirliğinin iyileştirilmesi üzerine odaklanır. PM
sütunu, AM sütunu temeline dayanmakta ancak
profesyonel
ekiplerce
yapılan
bakımları
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kapsamaktadır (Gajdzik, 2014). Kalite kontrol
(Quality Control-QC) sütunu; müşterilere minimum
maliyetle yüksek kaliteli ürünler sunmak, üretim
sistemleri için uygun çalışma koşullarını geliştirmek
ve personelin kalite problemlerini çözme
becerilerini artırmak üzere sıfır hatayı hedefleyen
bir sütundur (Wrońska, 2016; Palucha, 2012).
Lojistik (Logistic-L) sütunu, iç ve dış lojistik ağlarını
entegre hale getirmeyi, stok yönetiminde etkin
olmayı, tedarik zinciri, depolama ve lojistik
maliyetlerini azaltmayı amaçlar (Dudek, 2014).
Erken ekipman yönetimi (Early Equipment
Management-EEM) sütunu, modelin tasarım
sürecinde, teknik gereksinimlerin belirlenmesinde,
ürün geliştirme sürecinde, uygun ekipmanın tedarik
sürecinde bulunarak süreçlerde iyileştirmeler
yapan ve çalışma alanındaki ekipman yönetimi
üzerine çalışmalar yapan sütundur (Sarı, 2018a;
Palucha, 2012). Çalışanların gelişimi (People
Development-PD) sütunu, çalışanların gelişim
faaliyetlerinin ve eğitimlerinin sağlanmasına,
ölçülmesine ve sürdürülmesine odaklanmaktadır
(Sarı, 2018a). Son olarak, çevre (Environment-E)
sütunu,
etkin
kaynak
kullanımı,
kirletici
hammaddelerin kullanılmaması, atık ve kirlilik
oranlarının azaltılması üzerine odaklanır (Sarı,
2018a). Bu çalışma operasyonel sütunlara
odaklandığı için yönetsel sütunlar detaylı olarak
incelenmemiştir.

bilgisi) bilgiler ile yapıldığı, enerji kayıplarını ve
kaynaklarını tanımlamak için sistematik bir arama
geliştirildiği ve bunun sürekli duruma geldiği, %20–
40 oranında maliyetlerde azalma görüldüğü, kalite
sorunlarının ve teslimat süresinin azaltıldığı gibi ön
koşullarının gerçekleşmesi gerektiği seviyedir. Altın
seviye (70–85 puan arası) ürün ve hizmetlerin üst
seviyeye ulaştığı, kayıplara karşı "know-how"
felsefesinin kullanıldığı, araştırmaların "know-how"
ile yürütüldüğü, kalite sorunlarının azaltıldığı, %40–
60 düzeyinde maliyetlerde azalmaların görüldüğü
ve teslimat sürelerinin azaldığı bir seviyedir (Midor,
2012). Dünya standartlarında seviye (85 puan ve
daha üstü) ise dünya klasında üretim uygulayan
şirketin tüm sütunlarda eş zamanlı olarak
yükselmesi ve yükselirken gerekliliklerin sağlaması
ile ulaşılan seviyedir. Model sürekli iyileşmeye ve
gelişmeye dayandığı için dünya standartlarında
seviyesi unvanının korunabilmesi için çalışmalar
sürekli olarak devam edecektir (Sarı, 2018a).

Dünya klasında üretim modeli bir denetim sistemi
ile ölçülmektedir. Bu onu birçok metodolojiden
ayıran önemli bir özelliktir. Dünya Klasında Üretim
Derneği, üye şirketler arasında bilgi paylaşımını
teşvik etmekte ve önde gelen tesislere "Dünya
klasında üretim Ödülleri" atamak için resmi bir
denetçi
atamaktadır
(FCA
World
Class
Manufacturing, 2020). Denetçiler tarafından
denetlenen tesislere veya şirketlere 0–100 arasında
puan verilmekte ve bu değerlendirmeler periyodik
olarak gerçekleşmektedir. Operasyonel ve yönetsel
sütunlar kendi içinde değerlendirilir ve her sütuna
0–5 puan arasında bir puan atanır (Sarı, 2018a).
Dünya klasında üretim uygulamaları ilerleme
durumlarına göre dört seviye ile isimlendirilir:
Bronz seviye (50–60 puan arası), temel üretim
koşullarının rekabet ortamları için oluşturulduğu,
%10–20 oranında maliyetlerde azalma elde edildiği,
kalite sorunlarının azaltıldığı ve teslimat süresinin
yarıya indirildiği gibi ön koşulların gerçekleşmesi
gereken seviyedir. Gümüş seviye (60–70 puan arası)
kalite, maliyet, üretim verimliliğinde iyileşme
sağlandığı, sürekli gelişimin tüm çalışma alanı için
"know-how" (dünya klasında üretim yapabilme
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2.1 İş Yeri Organizasyonu Sütunu (Workplace
Organization-WO)
Bu çalışmada iş yeri organizasyonu sütununa
odaklanıldığı için bu başlıkta bu sütün detaylı olarak
incelenmiştir. WO sütunu, katma değer yaratmayan
aktivitelerin kayıplarına odaklanır ve düzen için
temizlik gibi standartlar oluşturarak her bir yer için
katma değerli hareketleri inceler, düzensizlikler için
uygun önlemler alır (Murino ve diğ., 2012). Sıfır
insan hatası ve düşük katma değer yaratmayan
aktivite oranı hedefleyen WO sütunu S, CD, L
sütunlarıyla eş zamanlı olarak çalışıp kayıpların
toplamının en fazla olduğu bölgeyi "model alanı"
olarak kabul eder. WO sütunu, çalışanlara
sorumluluk vermede hayati önem taşır. Çalışanların
çalışma pozisyonları ve çalışma kaliteleri, WO
sütunu ile kademeli ve sürekli olarak devam ettirilir
(Dudek, 2013). WO sütunu aşağıda sunulan 7
adımdan oluşur:
Adım 0:

Bu adım görevler için hazırlık adımı
olarak kabul edilir. Bu adım içerisinde
model alanı belirlenir, WO sütunu lideri
ve saha (üretim alanı) ekibi seçilir ve
üretim sahası içerisinde WO panosu
hazırlanır. Bu aşamada WO sütununun
faaliyetlere hazırlanması için gerekli
ekipman temin edilir.

Adım 1:

Bu adım 5S eğitimleri ve uygulamaları ile
başlar. Hata kartı sistemi ve takibi, kirlilik
kaynaklarının tespiti, kirlilik haritası
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oluşturulması,
kirlilik
kaynaklarının
ortadan kaldırılması, temizlik süresi gibi
süreçlerin grafikle takip edilmesi ve
bunlarla ilgili iyileştirmelerin yapılması,
ekibinin çalışma alanları ile ilgili haritaları
oluşturulması ve ekibe eğitim verilmesi
bu adımın içeriğini oluşturur.
Adım 2:

3M (Muri, mura, muda) analizlerinin
yapılması sonucu TIE kaizen ile israf ve
kayıplarda çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı
ve süreçlerin yeniden düzenlendiği
adımdır.

Adım 3:

İş istasyonlarındaki temizlik, kontrol ve iş
güvenliği kontrolü açısından önemli
noktaların tespit edilip ve bu noktaların
her iş istasyonu için ayrı ayrı tablo
üzerinde gösterildiği geçici standartların
oluşturulduğu adımdır.

Adım 4:

Kalite problemleri için 3M analizinin
yapıldığı, ürün özelliklerine yönelik
eğitimlerin
düzenlendiği
ve
genel
eğitimlerin yürütüldüğü adımdır. QC
sütunu ile eş zamanlı çalışır.
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işyerinin korumamı ve standart çalışma
alanı
olarak
sürdürülebilirliğinin
sağlanması beklenmektedir.
İşyeri organizasyonu sütunu için 5S çalışmaları ve
3M analizleri uygulama araçları olarak kullanılırken,
sütunun performansı ise hat verimliliği, katma
değer
yaratmayan
aktivite
oranı,
temizlik/yağlama/kontrol süreleri oranı, tek nokta
dersi (TND) verilme sayısı, mülakat ile öğrenmenin
(TWTTP) geri dönüş sayısı, kök neden analizlerinin
ulaşamadığı ama devam eden uygulama (HERCA)
sayısı, kirlilik ve ulaşılması zor bölgelerin takibi
sayısı gibi göstergelerle ölçülmektedir (Sarı, 2018a).
Bu çalışmada WO sütunu içinde yer alan ve "adım 5"
uygulamaları için bir ön hazırlık niteliğine sahip
olan "tek parça akışı" sistemine odaklanılmıştır.
3. Uygulama

Adım 5:

Tam zamanında üretim sistemine uygun
şekilde hat besleme düzenine geçildiği ve
uygun kit sisteminin (parçaları golden
zone
bölgesine
yaklaştırma
yöntemlerinden biridir) tanımlandığı
adımdır.
Tüm
faaliyetlerin
senkronizasyonu
"tam
zamanında"
kuralına göre yapılır. Tam zamanında
kuralı, çoğu zaman süre bakımından
faaliyetleri dengelemeye yardım eder
(Dudek, 2013). Bu aşamada hattın dengeli
olması ve katma değer yaratmayan
aktivitelerin oranlarının azaltılmış olması
beklenir. Golden zone (çalışan kollarını
dirseklerde katlayarak omuz hizasından
yere uzattığında iki kol arasında kalan 60
derecelik bölge) anlayışına göre parçanın
en optimal yükseklik ve yönde olması
sağlanmalıdır.

Adım 6:

Katma değer yaratmayan aktivitelerin
oranının otomasyon ile düşürüldüğü,
doğru hareket analizinin yapıldığı, ritmik
operasyonların
sağlandığı,
düzensiz
operasyonların
minimum
seviyeye
indirilmeye çalışıldığı adımdır.

Bu çalışmada bir otomobil yan sanayi tedarikçisinde
dünya klasında üretim uygulaması yapılmıştır.
Tedarikçinin üretim sisteminde parti tipi üretim
yapan hatların hat denge kaybına sahip olması,
katma değer yaratmayan aktivite oranının yüksek
olması ve kalite problemlerinden dolayı PPM (bir
milyon içerisindeki hata oranı) oranın yüksek oluşu
nedeniyle bu hatlarda tek parça akışı yani
faaliyetlerin tam zamanında kuralına uygun hale
gelmesi için "adım 5" içeriğinin uygulanması
öngörülmüştür. Tek parça akışının hatlara
uygulanmaya başlamasından itibaren sistem
içerisinde alışma süresinin uzun olması ve
çalışanlara bu sistem için verilecek eğitim ve
öğrenme süreçleri de ele alındığında "adım 5" için
çalışmaların erken başlaması uygun bulunmuştur.
Çünkü "adım 5" için denetim ve çalışma sürecine
girmeden faaliyetlerin tam zamanında kuralına
uygun hale gelmesi, kit sistemleri için uygun ortam
hazırlayacak, böylece "adım 5" uygulamalarında ve
daha sonraki adımların uygulamalarında daha hızlı
sonuç alınacaktır. Bu çalışmadaki uygulama,
otomobil üreticisi olan büyük markalardan birinin
ön ve arka koltuk kılıflarının verisini içermektedir.
Tedarikçinin uygulamaya tabi olan istasyonlarında
bu iki ürünle ilgili işlemler sıra ile ve tek parça akışı
şeklinde uygulanmaktadır. Uygulamada her türlü
araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Firmadan
alınan veriler firmanın izni doğrultusunda
kullanılmış olup yazılı bir izin alınmamıştır.

Adım 7:

Bu
adım
içerisinde
iş
yeri
organizasyonunda
yapılan
yeni
düzenlemeler ile en iyi hale getirilmiş

Model alan belirlenirken CD sütunundan yardım
alınmış (CD sütunu, hazırladığı maliyet matrislerine
göre sorunlu hattın bilgisini vermiştir) ve en yüksek
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kayıpların olduğu hat, uygulama alanı olarak
seçilmiştir.

çevrimlerinin farklarına bakılarak tespit edilmiştir.
HDK başta olmak üzere katkı değeri olmayan
aktiviteler (NVAA), yarı katkı değeri olan aktiviteler
(SVA) ve katkı değeri olan aktiviteler (VA)
yamazumi grafiği üzerinde Şekil 3’te, ayrıntılar
içerikler ise Tablo 4'te sunulmuştur. 8 istasyon baz
alındığında en büyük kayıp olan hat denge kaybının
ortalama %41,43 olduğu gözlenmiştir.

Çalışmada öncelikle ilgili hattın hat denge kaybının
ortaya çıkarılması için mura analizi yapılmıştır.
Yapılan mura analizlerinde katkı değeri olmayan
aktivite (NVAA), yarı katkı değeri olan aktivite
(SVA), katkı değeri olan aktivite (VA) gibi tanımlarla
operasyonları eşleştirip sonrasında oranları elde
edilmiştir. Hat denge kaybı (HDK), en yüksek
çevrime sahip istasyon ile diğer istasyonların

Şekil 3. Mura Analizi (Önce)
Çalışmada, ergonomik olarak aşırı yüklenmeleri
tespit edebilmek için yoğun çalışılan 3 aylık bir süre
boyunca WO ekibi tarafından muri analizi
yapılmıştır. Yeni hat düzenine geçerken hat
üzerinde operatörlerin zorlanma durumlarına karşı
TIE kaizen yapabilmek adına Şekil 4’te gösterilen
muri (aşırı yükleme) analizi yapılmıştır. 11
kırınımdan oluşan bu analizde 3 puan almış kırınım
noktaları TIE kaizen yapılabilecek yerleri ifade
etmektedir. Çalışmada muri analizleri operatörler
özelinde yapıldığından operatörlerin hareketleri
kamera veya gözle izlenecek ve bir iyileştirme
kaynağı olup olmadığı mevcut WO ekibi tarafından
değerlendirilecektir.
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WO ekibi tarafından operasyonların hareket etüdü
ile değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan Şekil
4'te 1 puanına sahip kırınım bölgeleri operasyonlar
bazında ergonomik açıdan aşırı yüklenmenin
olmadığını ifade etmektedir. Hedef, 3 puana sahip
kırınım noktalarını 2 puana sahip kırınım noktasına
çekmek, mümkünse 2 puana sahip kırınım
noktalarını 1 puanına sahip kırınım bölgelerine
çekmektir. Bu şekil doğrultusunda 5 farklı kırınım
noktası (belin dönmesi, kolların çalışma yüksekliği,
dirsek ve bileklerin döndürülmesi, parça malzeme
alma, vücudun dönmesi) iyileştirmeye açıktır.
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Şekil 4. Muri Analizi (önce)
Yapılan NVAA analizinde operasyon süreleri ve
tanımları alınıp değerlendirilmiştir. Her istasyon
için 10 çevrim alınmış, hat dengeleme çalışması için
NVAA
analizinden
yararlanılmıştır.
Hat
dengelemede yapılan manuel atama için; işlem
görecek parçanın işlenme sırası, bu işlenme
sırasındaki makineler ve operasyon süreleri dikkate

alınmıştır. Tablo 3’te görülen "0,5" ve "1,00"
değerleri hat dengeleme sırasında atanan parça
sayısını göstermektedir. 0,5 değeri ile bir parçanın
iki farklı istasyonda yarı yarıya dikileceği
anlaşılmalıdır.

Tablo 3
İstasyonlar Bazında Dengelenmiş Hat Gösterimi

Tablo 3’e göre şirket çalışanları ile takt süresi 75
saniye (günlük kullanılabilir süre/günlük müşteri
talebine) olarak belirlenmiş ve istasyonlarda en
uzun operasyon süresine sahip istasyon üçüncü

istasyon (tablo üzerinde işaretlenmiş olan istasyon)
olarak tespit edilmiştir. Bazı makinelerin kısıtları
olmasından kaynaklı (her dikiş makinesinin aynı
hassasiyeti olmaması, aynı tipte ipi kullanamaması
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veya aynı tipte kumaşı dikememesi gibi) bazı
istasyonların süreleri indirilememiş veya bu süre
dağıtılamamıştır (örneğin 3. istasyonun süresi
operasyon uzunluğu ve makine kısıtı yüzünden
indirilememiş
veya
dağıtılamamıştır).
Hat
dengelemedeki yeni düzene göre istasyon sayısı
8’den 10’a çıkarılmıştır. Bu işlem operasyon
süreleri, hat üzerinde değişiklik yapabilecek
makineler ve çalışma alanı göz önünde
bulundurularak yapılmıştır. İstasyon sayısının
artma sebebi tek parça akışından dolayı bütün

istasyonların en yüksek operasyon süresine sahip
istasyonu çevrim süresi olarak baz almasıdır. En
yüksek çevrim süresine sahip istasyonun çevrim
süresinin artması hattın çevrim süresini arttıracak
ve takt süresine yaklaşmasını sağlayacaktır.
Yeniden düzenlenen hat düzenine göre on istasyon
bazında tekrar yapılan mura (dengesiz yükleme)
analizleri sonucu hat denge kaybı, NVAA, SVA ve VA
sonuçları Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5. Mura Analizi (Sonra)
Aşağıda sunulan Tablo 4’te mura analizleri önce ve
sonra olarak karşılaştırılmıştır. Buna göre hat denge
kaybında öncesinde %41,43 olan değer, sonrasında
%36,26’ya düşmüştür sonuç olarak %5,17’lik bir
iyileşme elde edilmiştir. İyileşmeye en büyük
etkenin operasyonların süreler bazında daha doğru
istasyonlara atanmış olması gösterilebilir. NVAA
önce %14,37 iken sonra %17,56’ya doğru bir artış
göstermiştir. %3,19’luk bu yükselişin en önemli
sebebi parti tipi üretimde iken her parçaya gözle
kontrol operasyonun yapılmamasıdır. Sonra
analizinde ise kalite hatalarının önüne geçebilmek
adına tek parça akışında parti büyüklüğü bire indiği
için her parçaya gözle ile kontrol operasyonu gelmiş
oldu ve bundan dolayı NVAA artmıştır. SVA önce
%19,71 iken mura analizi sonrasında %20,29’a
yükselmiştir. %0,58 oranında gerçekleşen bu
yükselişin sebebi parça alma/bırakma gibi
aktivitelerin tek parça akışında daha uzun süreye
sahip olmasıdır. İleride "adım 5" görevlerinden kit
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sistemlerinin oluşturulması SVA ve NVAA oranlarını
düşürüp iyileştirme sağlayacaktır. VA, mura analizi
öncesinde %20,95 iken sonrasında %25,9’a
yükselmiştir. Bu oranın yükselmesi parti tipi
üretimdeki bazı kayıpların ortadan kaldırılması ile
gerçekleşmiştir.
İstasyonlar
bazında
bir
karşılaştırma
yapılmamıştır,
bunun
sebebi
operasyon tanımlarının önceki ve sonraki
istasyonlarda değişmiş olmasıdır (örneğin önce
analizinde 1. İstasyonda olan operasyon sonra
analizinde 2. İstasyona geçmiştir).
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Tablo 4
Mura-Önce ve Mura-Sonra Analizleri Değer Karşılaştırmaları
Önce
HDK

NVAA

Sonra
SVA

VA

HDK

NVAA

SVA

VA

1. istasyon

%0,00

%9,20

%52,76

%38,02 %21,42

%30,26

%27,33

%21,44

2. istasyon

%61,70

%4,73

%9,77

%24,50 %18,21

%22,21

%28,47

%31,10

3. istasyon

%88,79

%15,98

%6,64

%0,00

%22,50

%34,00

%43,50

4. istasyon

%19,77

%34,85

%16,56

%28,76 %63,00

%11,20

%13,90

%11,80

5. istasyon

%43,27

%24,40

%24,20

%8,23 %69,30

%12,55

%8,67

%9,43

6. istasyon

%42,70

%3,67

%16,95

%36,66 %37,20

%25,00

%16,20

%21,36

7. istasyon

%37,19

%16,39

%22,32

%24,06 %41,30

%25,20

%25,00

%8,50

8. istasyon

%38,08

%5,81

%8,49

%47,67 %40,80

%3,79

%17,50

%37,85

9. istasyon

%35,42

%16,90

%23,06

%24,86

10. istasyon

%35,98

%6,00

%8,77

%49,23

%20,95 %36,26

%17,56

%20,29

%25,90

Ortalama

%41,43

%14,37

%19,71

%1,56

Yeni hat düzenine geçtikten sonra yapılan 11
kırınımdan oluşan muri analizi Şekil 6’da
sunulmuştur. Analizin iyileştirme kaynakları
üzerinde WO ekibi tarafından yapılan inceleme
sonucunda operatörlerden kaynaklı 3 puana sahip
kırınım noktaları olduğu görülmüştür. Şekil 4 ve

Şekil 6 arasındaki bazı 3 puan kırınım noktalarının
değişiklik
göstermemesi
operatörlerden
kaynaklanmaktadır.

Şekil 6. Muri analizi (sonra)
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WO ekibinin deneyimi ve operatörlerin davranışları
bu tip bir çalışmanın kalitesini direk olarak
etkileyecektir. Mümkünse gözle izleme ile beraber
kameralı izleme teknikleri de tercih edilmelidir.
4. Sonuç ve Değerlendirmeler
TOFAŞ ile çalışan bir otomobil yan sanayi
tedarikçisinde uygulanan bu çalışmada, parti tipi
üretim yapan hatların katma değer yaratmayan
aktivite oranının yüksek oluşu nedeniyle bu
hatlarda tek parça akışı yani faaliyetlerin tam
zamanında kuralına uygun hale gelmesi üzerine bir
çalışma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle hat denge
kaybı %5,17 oranında düşürülmüştür. Hat denge
kaybının daha da düşürülmesi için tam olarak "adım
5" uygulamalarının gerçekleşmesi ve tam zamanlı
kit sistemlerinin etkin olarak kullanılması
gerekmektedir. Katma değeri olamayan aktivite
oranı (NVAA) %3,19, yarı katkı değeri olan aktivite
oranı (SVA) %0,58 oranında artırılmıştır. Adım 5
için ön hazırlık olan bu süreç, tek parça akışının
uygulanması ile bir iyileşme göstermiştir. Adım 5
çalışmalarının tamamlanması ve tam zamanında
kuralına tüm faaliyetlerin adapte edilmesiyle sistem
performansında, özellikle de hat denge kaybı ve
NVAA'da daha fazla düşüş olması beklenmektedir.
Katma değeri olan aktivite oranının (VA) %4,95
oranında yükselmesi bunun bir kanıtıdır. Tek parça
akışı bazı kayıpları ortadan kaldırıp VA oranında
artışa sebep olmuştur. Yapılan muri analizleri
sonucu
gözle
görülür
bir
değişiklik
kaydedilmemiştir. Bunun sebebi muri analizlerinin
operatör bazlı yapılması ve operatörlerden kaynaklı
3 puana sahip kırınımlar oluşmasıdır (operatörün
boyunun kısa olması kılıfa ulaşmada zorluk
yaşaması). Yapılan çalışma sonucunda hat sekiz
istasyondan on istasyona çıkarılmıştır. On istasyon
içerisindeki en büyük operasyon süresine sahip
üçüncü istasyon hattın darboğazıdır ancak takt
süresinin yine de altındadır. İleride yapılacak olan
iyileşmelerde bu üçüncü istasyon üzerinde
durulmalı ve diğer istasyonların bekleme
sürelerinde iyileşmeler yapılmalıdır. Uygulanan bu
sistemin performansının zaman içerisinde tespit
edilecek problemlerin üzerine gidilmesi ile daha da
iyileşmesi beklenmektedir. Bu sisteme uygulanacak
çeşitli iyileşmeler ve kit sistemleri ile ileride hat
denge kaybının ve katma değeri olmayan aktivite
oranlarının düşmesi beklenmektedir. Ayrıca "adım
5" görevi olan tam zamanlı kit sistemi uygulamaları
tek parça akışının uygulanmasından sonra daha
kolay ve daha sistematik şekilde ilerleyecektir.
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Elde
edilen
çıktılardan
başka
çalışmalarda/aşamalarda da yararlanmasından
dolayı ayrıntılı ve doğru bir maliyet analizi yapmak
kısa vade de zor gibi görünmektedir. Bununla
beraber, hatların esnek yapıya sahip olması ve
kapasitesi
düşük
hatlardan
işçi
transferi
yapılabilmesi nedeniyle istasyon ekleme ve yeni
işgücü maliyetinin olmadığı veya bu maliyetlerin
ihmal edilebilir olduğu söylenebilir. Devam eden,
uzun soluklu ve aşamalardan oluşan bu çalışma için
ileride, CD sütunu tarafından hazırlanan çeşitli
matrisler
yardımıyla
ayrıntılı
maliyet
değerlendirmeleri yapılacaktır. Genel bir beklenti
olarak, yapılacak olan denetimlerde dünya klasında
üretim açısından bu çalışmada uygulanan tek parça
akışının WO sütununa puan getirisi sağlaması
beklenmektedir.
Yalın üretime dayanmakla birlikte yalın üretime
göre önemli avantajları olan dünya klasında üretim,
rekabet ve verimlilik açısından işletmelere önemli
katkılar
vermektedir.
Bununla
beraber
uygulayıcıların bu çalışmadakine benzer birçok
çalışmaya odaklanması, uygun ekipleri kurması ve
çalışanlara dünya klasında üretim yaklaşımlarını
benimsetmesi gerekecektir.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada; İhsan EROZAN konunun seçimi,
uygulamaların
kontrolü
ve
çalışmanın
düzenlenmesi,
Melike
MÜMİNOĞLU
ise
uygulamanın yürütülmesi konularında katkı
sağlamıştır.
Çıkar çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
Kaynakça
AL-Tahat, M. D. & Bataineh, K. M. (2012). Statistical
Analyses and Modeling of the Implementation of
Agile Manufacturing Tactics in Industrial Firms.
Mathematical Problems in Engineering, 2012, 1–
23.
Erişim
adresi:
http://downloads.hindawi.com/journals/mpe/2
012/731092.pdf
Arda, S. (TOFAŞ WCM Uzmanı) (Şubat 2019).
TOFAŞ-Türk Otomobil Fabrikasında Toplantı
Notları.

Endüstri Mühendisliği 31(3), 251-266, 2020

Bozağaç, İ. (2010). World Class Manufacturing on
Automobile Industry and Applications of
Autonomous Maintenance in Press Shop (Yüksek
Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Makine
Mühendisliği, Adana.
Chiarini A. & Vagnoni, E. (2015). World-class
manufacturing by fiat. comparison with Toyota
production
system
from
a
strategic
management,
management
accounting,
operations management and performance
measurement dimension. International Journal
of Production Research, 53(2), 590–606. Doi:

Journal of Industrial Engineering 31(3), 251-266, 2020

Filippo D. C. & Gregorio R. S. (2018). Lean
Production and World Class Manufacturing: A
Comparative Study of the Two Most Important
Production Strategies of Recent Times. Int J Ind
Operations
Res,
1–26.
Erişim
adresi:
https://pdfs.semanticscholar.org.
FCA World Class Manufacturing. (2020). Erişim
adresi:
www.wcm.fcagroup.com/enus/wcm_at_fca/Pages/wcm_association.aspx.

Donnet, P. (1992). Japonya Dünyayı Satın Alıyor.
İstanbul: Varlık Yayınları.

Flynn, B. B., Schroeder, R. G. & Flynn, E. J. (1999).
World class manufacturing: an investigation of
Hayes and Wheelwright's foundation. Journal of
Operations Management, 17(3), 249–269. Doi:
https://doi.org/10.1016/S02726963(98)00050-3.

Dudek, M. (2016). Generation of the world class
manufacturing systems. CLC'2016: Carpathian
Logistics Congress, Zakopane, Poland. Erişim
adresi:
https://www.researchgate.net/
publication/320183321_Generations_of_the_wo
rld_class_manufacturing_systems.

Gajdzik, B. (2014). Autonomous and Professional
Maintenance in Metallurgical Enterprise as
Activities With in Total Productive Maintenance.
Metalurgija, 53(2), 269–272. Erişim adresi:
https://pdfs.semanticscholar.org/9a52/1f5a77d
eb60f8759cae1e78efabec0ca25b1.pdf.

Dudek, M. (2014). The Model For The Calculation of
The Dispersed Iron Ore Resource Purchase Cost
in The World Class Manufacturing (WCM)
Logistics Pillar Context. Metallurgy, 53(4), 567–
570. Erişim adresi: https://hrcak.srce.hr/file/
180669.

Gajdzik, B. (2013). World Class Manufacturing In
Metallurgical Enterprise. Metalurgija, 52(1),
131–134. Erişim adresi: https://hrcak.srce.hr/
file/129153.

https://doi.org/10.1080/00207543.2014.958596.

Dudek, M. (2013). Workplace Organization as a Tool
of Restructurisation of Production Systems, J
Jaki, T. Rojek; Cracow University of Economics,
Cracow, 2013, ISBN: 978-83-62511-03-7, 439447.
Erişim
adresi:
https://www.researchgate.net/publication/273
433042.
Ebrahimi, M., Baboli, A. & Rother, E. (2019). The
Evolution of World Class Manufacturing Toward
Industry 4.0: A Case Study in The Automotive
Industry. IFAC Papers Online, 52(10), 188-194.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.10.021.
Erozan, İ. (2017). Geleneksel ve Modern Üretim
Sistemleri. Kütahya: Monopol Kitapevi.
Felice, F. D., Petrillo, A. & Monfreda, S. (2013).
Improving Operations Performance with World
Class Manufacturing Technique: A Case in
Automotive Industry. In Schiraldi, M. (Ed.)
Operations Management. IntechOpen, 1–29.
Erişim adresi: http://www.pucrs.br/ciencias/
viali/graduacao/po_2/material/textos/43383.p
df

Haleem, A., Sushil, Q. M. A. & Kumar, S. (2012).
Analysis of Critical Success Factors of World
Class Manufacturing, Practices: An Application of
Interpretative
Structural
Modelling
and
Interpretative Ranking Process. Productions
Planning & Control, 23(10–11), 722–734. Doi:
https://doi.org/10.1080/09537287.2011.642134.

Harrison A. (1998). Manufacturing strategy and the
concept of world class manufacturing.
International Journal of Operations & Production
Management,
18,
397–408.
Doi:
https://doi.org/10.1108/01443579810199775.
Maskell, B. H. (1991). Performance Measurement
for World Class Manufacturing-A Model for
American Companies. Productivity Press,
Cambridge.
Midor, K. (2012). World Class Manufacturing–
Characteristics and Implementation in an
Automotive Enterprise. Scientific Journals,
32(104),
42–47.
Erişim
adresi:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmet
a1.element.baztech-article-BWM7-00070007/c/midor.pdf

265

Endüstri Mühendisliği 31(3), 251-266, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 251-266, 2020

Muda, S. & Hendry, L. (2002). Proposing a WorldClass Manufacturing Concept for The Make-ToOrder Sector. International Journal of Production
Research,
40(2),
353–373.
Doi:
https://doi.org/10.1080/00207540110081470.

Tofaş Kalite Yönetimi (2019). Erişim adresi:
http://ir.tofas.com.tr/tr/m-3-6.html .

Murino, T., Naviglio, G., Romano, E., Guerra, L.,
Revetria, R., Mosca, R. & Cassettari, L. (2012).
World Class Manufacturing Implementation
Model. Applied Mathematics in Electrical and
Computer Engineering, 371–376. Erişim adresi:
https://dl.acm.org/doi/10.5555/2209654.2209725.

Palucha, K. (2012). World Class Manufacturing
(WCM) Model In Production Management.
Archives of Materials Science and Engineering,
58(2),
227–234.
Erişim
adresi:
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29764/BCPS_
33556_-_World-Class-Manufact_0000.pdf.
Poor, P., Kocisko, M. & Krhel, R. (2016). World Class
Manufacturing (WCM) Model as a Tool for
Company
Management.
27th
Daaam
International
Symposium
on
Intelligent
Manufacturing and Automation, 386-390,
Vienna, Austria. Doi: https://doi.org/10.2507/
27th.daaam.proceedings.057
Sandeep, R. K. A. & Panwar, N. (2016). World Class
Manufacturing
(WCM)
Practices:
An
Introspection. International Research Journal of
Engineering and Technology (IRJET), 3(5),
2359–2462.
Erişim
adresi:
https://www.irjet.net/archives/V3/i5/IRJETV3I5500.pdf.
Sarı, E. B. (2018a). Dünya Klasında Üretim WCM
(World Class Manufacturing). Detay Yayıncılık:
Ankara.
Sarı, E. B. (2018b). World Class Manufacturing
(WCM) Model and Operational Performance
Indicators: Comparison Between WCM Firms.
İşletme Fakültesi Dergisi, 19(2), 249–269. Doi:
https://doi.org/10.24889/ifede.404806.
Schonberger, R. J. (1986). World class
manufacturing: the lessons of simplicity applied.
New York: Free Press, Detroit, MI.
Sukarma L., Azmi, H. & Abdullah, N. L. (2014). The
Impact of World Class Manufacturing Practices
on Company Performance: A Critical Review.
Applied Mechanics and Materials, 564, 727-732.
Doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net
/AMM.564.727

266

Verma, S. K. (2018). World Class Manufacturing
Principle(S): A Study on Low Value High Volume
Goods (FMCG), Global Journal of Management
and Business Research: EMarketing 18(4), 51–
59. Erişim adresi: https://journalofbusiness.org
/index.php/GJMBR/article/download/2498/23
99.

Endüstri Mühendisliği 31(3), 267-280, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 267-280, 2020

BİR İŞLETMEDE AZ TEKRARLI İŞLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN UYGUN
METOTLARIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI
Ufuk TORUN1, Hilal ATICI ULUSU2, Tülin GÜNDÜZ3*
1Işık

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bursa
ORCID No : https://orcid.org/0000-0003-0913-8471
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No : https://orcid.org/0000-0001-8347-0806
3Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No : https://orcid.org/0000-0002-7134-3997

Anahtar Kelimeler

Öz

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kas
İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
(KİSR), Ergonomik Risk
Değerlendirme.

Ergonomi konusundaki en önemli çalışma alanlarından birini kas iskelet sistemi
rahatsızlıkları (KİSR) oluşturmaktadır. Ancak bir çalışanın günlük işinde az yer tutan
işlerde KİSR risklerinin değerlendirilmesi, analizlerin uzun ve detaylı çalışma
gerektirmesinden dolayı genellikle görmezden gelinmekte veya ertelenmektedir. Bu
çalışmada az tekrarlı işlerde ergonomik risklerin değerlendirilmesi için bir kontrol listesi
hazırlanması amaçlanmıştır. Bu liste ile riskler pratik ve hızlı bir şekilde
değerlendirilerek önlemler için öncelikleri belirlenebilecektir. Çalışmada, bir otomotiv
işletmesinde çalışanın günlük çalışmasının %25’inden az zaman alan işlemler dikkate
alınmıştır. Bu işlemlerin gerektirdiği hareket türleri; yük elleçleme, kuvvet uygulama ve
itme-çekme olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Her hareket türü için, literatürdeki
EAWS, AWS-Light, NIOSH, EN1005-2, ISO11228-1 ve OCRA yöntemlerinde belirtilen limit
değerler kullanılarak bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Örnek olarak analiz edilen iki
farklı işlemde, önerilen kontrol listesi ile detaylı analizler aynı sonucu vermiştir. Böylece
özellikle az tekrarlı işlerin en az 5 işgünü sürecek detaylı analizler yerine, önerilen
kontrol listesi ile yarım saat içerisinde değerlendirilmesi sağlanmıştır.

DETERMINATION AND IMPLEMENTATION OF APPROPRIATE METHODS FOR THE RISK
ASSESSMENT OF LESS REPETITIVE TASKS IN A COMPANY
Keywords

Abstract

Occupational Health and
Safety, Musculoskeletal
Disorders (MSD), Ergonomic
Risk Assessment.

Musculoskeletal disorders (MSD) are one of the most important areas of study on
ergonomics. However, assessing the MSD risks in operations that take less time in an
employee’s daily work is neglected or delayed because the analysis requires long and
detailed study. In this study, it was aimed to prepare a checklist for evaluating ergonomic
risks in less repetitive tasks. With this list, risks can be assessed and prioritized in a
practical and rapid manner. In the study, operations which take less time than 25% of
the daily work of an employee in an automotive company were taken into account. The
types of movements that these operations require are divided in three groups; load
handling, force application and push-pull. For each type of movement, the current
standards in the literature were reviewed to define the limits that may pose a risk for the
musculoskeletal system. In the two different processes that were analyzed as examples,
the proposed checklist and the detailed analyzes gave the same result. Thus, rather than
the detailed analyzes that will last at least 5 working days, especially for the less
repetitive tasks, the recommended checklist provides results within half an hour.
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1. Giriş
İşletmeler için rekabetin giderek artması sonucu
işgücü kaybını azaltmaya yönelik aktiviteler
artmıştır. İşgücü kaybının azaltılması ve verimliliğin
arttırılması için gerçekleştirilen çalışmalarda, kas
iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) için risk
oluşturabilecek durumlar ele alınmaktadır. Tekrarlı
ve zorlayıcı hareketler, uygun olmayan vücut
duruşları, uygun tasarlanmamış araçlar ve iş
istasyonları gibi faktörlere bağlı olarak KİSR riski
oluşmaktadır (Özcan, 2011). A.B.D. Ulusal Bilim
Akademisi, 2001 yılında bel ve üst ekstremitede
meydana gelen KİSR’nın; ağırlık kaldırma, tekrarlı ve
zorlayıcı hareketler ve stresli çalışma ortamı gibi
koşullara bağlı olabileceğini ve KİSR risklerinin
birtakım ergonomik iyileştirmelerle çözülebileceğini
açıklamıştır (Mert, 2014).
Risk değerlendirmede, fiziksel risk etmenlerinin
değerlendirilmesi ve KİSR riski yaratan durumlar
için
gerekli
önlemlerin
alınmasını
gerçekleştirilmektedir. Çalışanın fiziksel risk
etmenlerine maruziyetini değerlendirmek için
geliştirilen yöntemler; kişisel anket yöntemleri,
sistematik gözleme dayalı yöntemler ve direkt ölçüm
yöntemleri olarak gruplandırılmaktadır (Özel ve
Çetik, 2010). Alman KİSR Anketi (Dutch
Musculoskeletal Discomfort Questionnaire), Cornell
Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Anketi (Cornell
Musculoskeletal Discomfort Survey) gibi anket
yöntemleri etkin kullanılmakla birlikte her zaman
güvenilir olmamaktadır. Ölçüm yöntemlerinde kas
faaliyetleri, açı sapmaları, güçler ve vücut hareketleri
elektromiyografi, açıölçer veya biyomekanik analiz
araçları yoluyla ölçülmektedir. Gözleme dayalı
yöntemler
ise
risklerin
nicel
olarak
değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu
yöntemlere örnek olarak aşağıdaki yöntemler
verilebilir (Özel ve Çetik, 2010):


EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet)
(MTM, 2015)



AWS-Light (Assembly Worksheet) (IAD, 2010)



Amerika Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü
Yük Kaldırma Endeksi (NIOSH Lifting Equation)
(Akkale, 2014; Waters, Putz-Anderson ve Garg,
1994)



Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (OCRA
Occupational Repetitive Actions Index)
(Occhipinti, 1998)



TS EN 1005-2 Makinelerde güvenlik – İnsanın
fiziksel performansı – Bölüm 2: Makinenin ve
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bileşen parçalarının elle kullanılması (TS EN
1005 Türk Standardı)



ISO 11228-1 Ergonomi – Elle elleçleme (Bölüm
1: Kaldırma ve taşıma, Bölüm 2: İtme ve çekme,
Bölüm 3: 3 kg’dan az yükle tekrarlı işler) (ISO
11228-1:2003 Standardı)

İşyerlerinde işe bağlı KİSR, çalışanların sağlığını ve
dolayısıyla işgücü verimini etkilemektedir. Bu
doğrultuda işletmelerde sık tekrarlanan işlerin
ergonomik analizleri, bu işlerdeki risklerin olumsuz
sonuçlarının kısa vadede görülmesi ve iş verimini
doğrudan etkilemesi sebebiyle ön plana çıkmaktadır.
Çalışanların yüksek kuvvet uygulamasına ve
vücutlarının çeşitli bölgelerinde zorlanmalara yol
açan itme-çekme, yük elleçleme gibi işler KİSR’na
sebep olabilmektedir (Bridger, 2003). Çalışan sağlığı
üzerinde uzun vadede olumsuz etkileri olabilen bu
tip işler, çalışanın günlük işinde az yer tutma veya az
tekrarlanma durumu söz konusu olduğunda fazla
irdelenmemektedir.
Risk değerlendirme için az tekrarlanan işlerin geri
planda kalmasında en önemli faktör, ergonomik risk
değerlendirme analizlerinin zaman alıcı ve detaylı
olmasıdır. Bu sebeple analiz edilecek işlerde
önceliklendirme
yapılması
zorunluluğu
oluşmaktadır. Az tekrarlanan işler ise bu
önceliklendirmede geri planda kalmaktadır.
Bu çalışma ile çalışanın bir vardiyada toplam çalışma
süresinin %25’inden az zaman alan işlerde (örneğin
itme-çekme, yük elleçleme, kuvvet uygulayarak itmeçekme) ergonomik risklerin pratik bir şekilde
değerlendirilmesini sağlayacak bir kontrol listesi
hazırlanması amaçlanmaktadır. Hazırlanan liste ile
riskler pratik ve hızlı bir şekilde, işletmelerin standart
risk
değerlendirme
çalışmaları
kapsamında
değerlendirilerek
önceliklendirilebilecektir.
Değerlendirme kapsamında öne çıkan ve bariz olan
riskler için detaylı ve zaman alıcı analizlere
girmeden hızlı önlem alınması sağlanacak, düşük
riskli noktalar ortadan kaldırılacaktır. Diğer risk
grupları için hangi risk türünde hangi yöntemin
kullanılmasının uygun olduğu belirlenecektir.
Böylece daha az zamanda daha doğru analizler
yapılabilecektir.
Çalışmanın temel katkısı, işletmelerin kısıtlı olan
kaynaklarını doğru noktalara hızlı bir şekilde
yönlendirecek bir kontrol listesi önerilmesidir.
Ergonomik risk değerlendirmesi yapılmamış ancak
çalışanlar için risk oluşturabilecek durumların pratik
bir şekilde tespit edilip gerekli önlemlerin daha kısa
sürede alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
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Çalışmanın
ikinci
bölümünde
çalışmanın
gerçekleştirildiği işletme, analiz edilen işlemler ve
izlenen yöntem açıklanmıştır. Üçüncü bölümde iki
örnek işlem için önerilen kontrol listesi ile elde
edilen sonuçlar açıklanmaktadır. Son bölümde ise
sonuçlar değerlendirilmektedir.

2. Materyal ve Yöntem
Bu çalışma bir otomotiv yan sanayi işletmesinde
gerçekleştirilmiştir. İşletmede 4000’den fazla farklı
hareketi içeren işlem bulunmaktadır. İşletmede
ergonomik risk değerlendirmeleri tekrarlı işler için
yapılmakta ancak günlük toplam işin %25’inden
daha az zaman alan işler için yapılmamaktadır.
Bunun temel nedeni, az tekrarlı işlerin etkisinin az
olduğunun düşünülmesi ve mevcut iş gücünün tüm
işleri analiz etmek için yeterli olmamasıdır.
İşletmede detaylı yöntemlerle yapılan analizler
ortalama 5 işgünü almaktadır.
Bu çalışmada 2019 yılında elde edilen veriler
kullanılmış, çalışmanın yayınlanması 2019’da firma
tarafından onaylanmıştır. Çalışmada etik kurul onayı
gerekmemiş, araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
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OCRA yöntemlerinde belirtilen maksimum ve
minimum limit değerler temel alınmıştır. İlgili
tablolarda kaynak olarak hangi yöntemin kullanıldığı
belirtilmektedir.
Son adımda, limit değerler kullanılarak tüm iş
güvenliği uzmanlarının kısa bir eğitimden sonra
kullanabilecekleri pratik bir kontrol listesi
hazırlanmıştır.
Kontrol
listesi
ile
risk
değerlendirmesi sırasında ergonomik açıdan riskli
görülen işlerde, çalışanın sağlığı için bariz şekilde
riskli olabilecek işler (maksimum limit değeri aşan
hareket türleri) ve çalışan sağlığına etkisi göz ardı
edilebilecek olan işler (minimum limit değerin
altındaki hareket türleri) hızlı bir şekilde
tanımlanabilecektir. Riskler ilgili tablolarda
görüleceği üzere sarı, yeşil ve kırmızı renkler ile
kodlanmıştır.
Çalışmada izlenen yöntem Şekil 1’de açıklanmıştır.
Hareket türlerinin tanımlanması, limit değerlerinin
belirlenmesi ve ele alınan bir işlem için hareket
türünün nasıl değerlendirileceği çalışmanın
ilerleyen
alt
bölümlerinde
detaylı
olarak
açıklanmıştır.
2.2 Yük Elleçleme

2.1 Kontrol Listesinin Hazırlanması
İlk adımda işletmedeki işler listelenmiş, bunlar
arasında fiziksel stres yaratan hareket türleri
incelenmiştir. Toplam iş yükünü ve oluşturduğu riski
analiz etmek detaylı ve zaman alıcı olduğundan
mevcut yöntemlerdeki limit değerlere odaklanılmış
ve maksimum ve minimum limitler hesaplanmıştır.
Maksimum limit değer; diğer hareket türlerinin
getirdiği ekstra iş yükü olmasa dahi çalışan sağlığına
fiziksel stres yoluyla zarar verebilecek olan değerler
olarak tanımlanmıştır. Örneğin yük kaldırma hareket
türünde, 23 kg ve üzerinde yük kaldırılması tüm
standartlarda işin durdurulması ve önlem alınması
tavsiye edilen bir üst sınırdır. Minimum limit değer
ise; diğer hareket türlerinin getirebileceği ekstra iş
yükleri de dikkate aldığı halde çalışana zarar verme
ihtimali göz ardı edilebilecek seviyede olan değerler
olarak tanımlanmıştır. Örneğin yük kaldırma hareket
tarzında, 3 kg ve altındaki yüklerle yapılan işler diğer
işlerle birlikte yapılsa bile göz ardı edilebilecek bir
risk olarak kabul edilmektedir.

Yük elleçleme hareket türünde yapılan işlerde
çalışan genellikle sabit durarak bir yükü bir yerden
bir yere kaldırma, indirme veya taşıma işlemi
gerçekleştirmektedir. Şekil 2’de görülen örnekte
çalışan kuvvet uygulama ile birlikte yük
kaldırmaktadır. Yük elleçleme hareket türünde
kaldırılan, indirilen veya taşınan yükün ağırlığı
belirleyici etken iken, işin tekrarlanma sıklığı ikincil
etken olmaktadır. Yük elleçleme için önceki bölümde
bahsedilen yöntemler incelenerek Tablo 1
hazırlanmıştır.

Sonraki adımda, her hareket türü için literatürdeki
yöntemler
kullanılarak
limit
değerler
tanımlanmıştır. Bu aşamada her hareket türü için
EAWS, AWS-Light, NIOSH, EN1005-2, ISO11228-1 ve
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Adım 1: Mevcut
hareket türlerinin
tanımlanması

İlk aşamada, işletmedeki mevcut itme-çekme işlerinin listesi
çıkarılmış ve bu işlerde yapılan hareket türleri tanımlanmıştır.
Daha sonra bu hareket türleri gruplandırılarak işletmedeki ana
hareket türleri belirlenmiştir: 1. Yük elleçleme, 2. Kuvvet
uygulama, 3. İtme-çekme

Adım 2: Limit
değerlerin
tanımlanması

Tanımlanan hareket türleri için değerlendirme kriterlerinin (yük
ağırlığı, uygulanan kuvvet, kullanılan araç, vücut duruşu, çalışma
şartları, tekrar sıklığı) limit değerleri tanımlanmıştır.

Adım 3: Kontrol
listesinin
oluşturulması

Belirlenen limit değerler temel alınarak, risk değerlendirme için
kullanılacak kontrol listesi oluşturulmuştur.

Şekil 1. Çalışmada İzlenen Yöntem

Şekil 2. Yük Elleçleme Hareket Türüne Bir Örnek
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Tablo 1
Yük Elleçleme Hareket Türü için Limit Değerler
Yük Elleçleme
1. Maksimum ve minimum limit
Yükün tek elle
elleçlenmesi durumunda
Yükün iki elle
elleçlenmesi durumunda

Eğer yük 3 kg’dan az ise

Yeşil

Kaynak: NIOSH,
EN1005-2

Eğer yük 15 kg’dan fazla ise

Kırmızı

Kaynak: NIOSH

Eğer yük 23 kg’dan fazla ise

Kırmızı

Kaynak: EN1005-2

2. Maksimum ve minimum değerler arasındaki yükler
(bir vardiyada tek seferde elleçlenen yüklerin en büyüğü dikkate alınır)
Yük (kg)

Tekrarlanma sıklığı (adet/vardiya)
25’ten az

25-125 arası

126-250 arası

250’den fazla

3-5
5-10
10-15
15’ten fazla
Tabloda koyu mavi alana denk gelmesi durumunda

Sarı

Tabloda açık mavi alana denk gelmesi durumunda

Yeşil

Kaynak: AWS-Light

Tablo 1’de görüldüğü gibi 3 kg ve altındaki yükler
yeşil olarak değerlendirilir. Eğer yük iki elle
elleçleniyor (kaldırılıyor, indiriliyor, ittiriliyor,
çekiliyor ya da taşınıyor) ise 23 kg ve üzerinde; tek
elle elleçleniyor ise 15 kg ve üzerinde olduğunda
kırmızı olarak değerlendirilir. İki elle elleçleme
durumunda yük 3 kg ile 23 kg arasında, tek elle
elleçleme durumunda 15 kg’dan fazla ise yapılan işin
tekrarlanma sıklığı kontrol edilir. Tablo 1’in ikinci
kısmına göre değerlendirme sonucu açık mavi alana
geliyorsa iş yeşil olarak, koyu mavi alana geliyorsa iş
sarı olarak değerlendirilir.

2.3 Kuvvet Uygulama
Kuvvet uygulama hareket türünde çalışan sabit
durarak bir yüke kuvvet uygular. Kuvvet
uygulanması el-parmak veya vücut-kol sistemi
kullanılarak gerçekleştirilir (Şekil 3). Uygulanan
kuvvet statik (4 saniyeden daha uzun süre) veya
dinamik (4 saniyeden daha kısa süre) olabilir. Bu
hareket türünde uygulanan kuvvet belirleyici etken
iken, işin tekrarlanma sıklığı ikincil etkendir. Kuvvet
uygulama için önceki bölümde bahsedilen yöntemler
incelenerek Tablo 2 hazırlanmıştır. Tablo 2’nin
birinci kısmında EAWS yönteminde el-parmak ve
vücut-kol sistemi için belirlenen maksimum kuvvet
değerleri kullanılır (Wakula, Berg, Schaub, Bruder,
Glitsch ve Ellegast, 2009).
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Tablo 2. Kuvvet Uygulama Hareket Türü için Limit Değerler
Kuvvet Uygulama
1. Maksimum ve minimum limit
Uygulanan kuvvet 30 N’dan az ise

Yeşil

Kol-vücut sisteminde çift elle uygulanan kuvvet tablodaki F max
değerinden fazla ise

Kırmızı

Parmak-el sisteminde tek elle uygulanan kuvvet tablodaki F max
değerinden fazla ise

Kırmızı

Kaynak: EAWS, (Wakula ve diğ., 2009)

2. Maksimum ve minimum değerler arasındaki yükler
(bir vardiyada uygulanan kuvvetlerin en büyüğü dikkate alınır)
Tek seferde uygulanan
maksimum kuvvet (N)

Tekrarlanma sıklığı (adet/vardiya)
25’ten az

25-125 arası

126-250 arası

250’den fazla

30-50
51-100
101-150
150’den fazla
Tabloda koyu mavi alana denk gelmesi durumunda

Sarı

Tabloda açık mavi alana denk gelmesi durumunda

Yeşil

Kaynak: AWS-Light
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Şekil 3. Kuvvet Uygulama Hareket Türüne Bir Örnek
Tablo 2’de görüldüğü gibi işlem için 30 N’dan az bir
kuvvet uygulanması gerekiyorsa yeşil olarak
değerlendirilir.
EAWS
yönteminde
verilen
maksimum kuvvet değerlerinin üzerinde bir kuvvet
uygulanması
gerekiyorsa
kırmızı
olarak
değerlendirilir. İş sırasında 30 N’dan fazla bir kuvvet
uygulanması gerekiyorsa Tablo 2’nin ikinci kısmı
kullanılarak iş sarı veya yeşil olarak değerlendirilir.

2.4 İtme - Çekme
İtme-çekme hareket türü bir yükün bir taşıma
ekipmanı ile bir yerden bir yere taşınmasıdır (Şekil
4). Bu hareket türünde kullanılan taşıma
ekipmanının türü, ekipmanın ağırlığı, ekipmanın
tekerleklerinin türü ve durumu, yolun durumu ve
taşınan mesafe belirleyici etkenlerdir. İtme-çekme
hareket türü için önceki bölümde bahsedilen
yöntemler incelenerek Tablo 3 hazırlanmıştır.
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Şekil 4. İtme-Çekme Hareket Türüne Bir Örnek
Tablo 3’te görüldüğü gibi taşınan yük 30 kg’dan az
ise yeşil olarak, birinci kısımda verilen değerlerin
üzerinde ise kırmızı olarak değerlendirilir. Burada
toplam yük, taşıma ekipmanının ağırlığı ile taşınan
yükün ağırlığı toplanarak hesaplanmaktadır. Toplam
yük bu değerlerin dışında ise Tablo 3’ün ikinci
kısmındaki değerlendirme yapılır. Burada taşınan
toplam yük, taşınan yolun koşulları ve taşıma
mesafesi
göz
önüne
alınarak
bir
puan
hesaplanmaktadır. Bu puan 50’nin üzerinde ise iş
kırmızı olarak, 10’un altında ise yeşil olarak
değerlendirilir. Puan 10-50 arasında ise diğer stres
faktörleri de göz önüne alınarak detaylı analiz
yapılmalıdır.
2.5 Değerlendirme
Değerlendirilen işteki tüm adımların incelenmesi ve
hareket türlerinin her adım için ayrı ayrı listelenmesi
için bir değerlendirme tablosu oluşturulmuştur
(Tablo 4). İşlem adımları ve hareket türleri kontrol
listelerinin ilgili kısımları kullanılarak yeşil, sarı veya
kırmızı olarak değerlendirilir, ardından Tablo 4’te
verilen değerlendirme tablosuna yerleştirilir.
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Tablo 3
İtme-Çekme Hareket Türü için Limit Değerler
İtme - Çekme
1. Maksimum toplam yük (kg)
(Toplam Yük = Taşınan Yük + Taşıma Ekipmanının Ağırlığı)
Toplam yük 30 kg’dan az ise
Tek/iki tekerlekli taşıma arabası veya manipülatör ile 250 kg’dan fazla ise
Yük arabası (4 tekerlekli veya sabit tekerleksiz) ile 550 kg’dan fazla ise
Yük arabası (4 tekerlekli ve 2 yönlendiricili veya 2 sabit tekerlekli) ile 1250
kg’dan fazla ise
Kaynak: EAWS

Yeşil
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

2. Minimum değerden fazla toplam yük
Toplam Puan = (Yükleme Puanı + Çalışma Şartları Puanı) * Taşıma Puanı
Yükleme puanı
Araba, halat veya dengeleyici ile

<50

75

100

150

200

4 tekerlekli taşıma arabası ile

<50

75

100

150

250

2 tekerlekli araba, makaralı masa ile

<50

75

150

250

350

Yükleme puanı

0,5
1
1,5
2
Çalışma şartları puanı
Düz
Metal levha
olmayan
üzerinde
zemin
3
5
Taşıma puanı
350
750
1000
6500
12000 16000

Çok düşük
yuvarlama
yardımı
0
Frekans
Mesafe
Taşıma
puanı

Düz zeminde
araba itme
0-2

5
300

25
650

120
2500

1

2

4

6

8

10

25
0
35
0
50
0
4

3

800

1250

5

6

8

Yüksek yuvarlanma
direnci

6

8

1500

2000

2500

3000

11

13

14

15

Yeşil

Toplam puan 10-50 arasında ise

Sarı
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600

Çok hasarlı
zemin

Toplam puan 10’dan az ise

Toplam puan 50’den fazla ise

550

Kırmızı
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Tablo 4
Değerlendirme Tablosu
Değerlendirme Formu
Genel Bilgiler
Çalışma Alanı

Bölüm

Değerlendirmeyi Yapan

Tarih

İşin Adı ve Açıklaması

Değerlendirme: Çalışana etki eden fiziksel risk etmenleri için hareket türlerini (yük elleçleme, kuvvet
uygulama, itme-çekme) tanımlayınız ve ilgili kontrol tablolarına göre değerlendiriniz.
No

Hareket

Açıklama

Hareket Türü

Değerlendirme

1
2
3
4
5
Hareket türlerinin hepsinin yeşil olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine izin verilir.
Hareket türlerinin hiçbirinin kırmızı olmaması ve herhangi birinin sarı olması durumunda, işin
detaylı analizi yapılmalıdır.

Genel Kurallar

Hareket türlerinin herhangi birinin kırmızı olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine izin
verilmemeli ve gerekli önemler alınmalıdır.
Vardiya çalışma süresi 8 saat kabul edilir.
Erkek ağırlıklı çalışma ortamı kabul edilmiştir.
Değerlendirilen iş vardiyada toplam çalışma süresinin %25’inden az ise kullanılabilir.

Tüm adımlar ve hareket türleri tabloya
yerleştirildikten sonra, işlem ile ilgili yapılması
gerekenler renk koduna göre şu şekilde
açıklanabilir:
 Çalışma sonucunda, yapılan işteki hareketlerden
herhangi birinin kırmızı ile değerlendirilmesi

durumunda, çalışanın bu işi yapmasına izin
verilmez ve yükün ağırlığının azaltılmasına
yönelik önlemlerin tanımlanması istenir.
 İşte kırmızı ile değerlendirilen hareket yoksa ve
en az bir tanesi sarı ile değerlendirilmiş ise, bu
çalışanın yaptığı diğer işlerin getirdiği iş stresi de
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dikkate alınarak işin daha detaylı incelenmesi ve
bu inceleme sonucuna göre karar verilmesi
gerekir.
 Eğer incelenen tüm hareketler yeşil ile
değerlendirilmişse, herhangi bir önlem almaya
gerek olmadan çalışan işine devam edebilir.
3. Bulgular
Çalışmada öncelikle, işletmedeki mevcut işlerin
listesi oluşturulmuş ve bu işler içerisinde yapılan
hareket türleri tanımlanmıştır. İşletmedeki 4000’nin
üzerinde işlem adımı incelenmiş ve bunlardan 2232
tanesinde herhangi bir ergonomik analiz yapılmadığı
tespit edilmiştir. İşletmedeki işlem adımlarından
130 tanesi daha detaylı olarak incelenmiş ve
bunların 102 tanesinin belirlenen üç hareket türü
grubu altında ele alınarak kontrol listesi ile
değerlendirilebileceği görülmüştür.
102 adet işlem adımından 25’inde kontrol listesi ile
kontrol yapılmış ve bunların %44’ünün (11 adet)
detaylı risk değerlendirmeye gerek kalmadan
değerlendirilebildiği gözlemlenmiştir.
Örnek olarak ele alınan iki işlemde, kontrol listesinin
sonuçları ile detaylı risk değerlendirmesinin
sonuçları karşılaştırılarak kontrol listesinin
güvenilirliği kontrol edilmiştir. İki işlemde de
kontrol listesinin sonuçları ile detaylı çalışmanın
sonuçları aynı sonucu vermiştir.
3.1 Kimyasal Paketlerinin Ambara Alınması
Değerlendirilen ilk örnek işlemde, içinde kimyasal
madde bulunan bidonlar paletlerle kimyasal
ambarının önüne kadar getirilmektedir. Ambarın
içinde forkliftin hareket edebileceği genişlikte bir
alan olmadığı için bidonlar çalışanlar tarafından elle
palet üzerinden alınarak ambardaki boş alanlara
konulmaktadır. Bir vardiyada yaklaşık 50 kez
kaldırma işlemi yapılmaktadır ve bidonların
maksimum ağırlığı 25 kilogramdır. Kavrama
yüksekliği 80 cm, taşıma yüksekliği 70 cm, varış
yüksekliği 50 cm ve taşıma mesafesi 10 metredir.
İşlem üç adımdan oluşmaktadır:
1.

Bidonun palet üzerinden kaldırılması

2.

Bidonun ambar içine taşınması

3.

Bidonun ambar içine bırakılması

İşlem adımları incelendiğinde ilk adımda yük
kaldırma ve taşıma olduğundan yük elleçleme,
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eğilme ve palet üzerinden bidonu kendine doğru
çekme olduğundan kuvvet uygulama hareket türleri
gözlenmektedir. İkinci adımda, sadece taşıma işlemi
olduğundan kuvvet uygulama hareket türü
gözlenmektedir. Üçüncü adımda ise, yükün
indirilmesinden dolayı yük elleçleme ve yükün
yerine yerleştirilmesinden dolayı da kuvvet
uygulama hareket türleri gözlenmektedir. Bu
nedenle değerlendirme tablosu, yük elleçleme ve
kuvvet uygulama hareket türlerinin kontrol tabloları
kullanılarak doldurulmuştur.
Kimyasal paketlerinin ambara alınması işleminde
yük elleçleme hareketi değerlendirilirken, bidon
ağırlığı 23 kg’dan fazla olduğundan işlemin adımları
direkt olarak kırmızı ile değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda yükün elleçlenmesi için taşıma/kaldırma
ekipmanı alınması kararlaştırılmıştır. Bu işlemde
kuvvet uygulama hareketi değerlendirilirken,
çalışanın öne doğru eğilerek bidonu paletten
kendine doğru çektiği esnada 265 N kuvvet
uyguladığı dinamometre ile ölçülmüştür. EAWS
yönteminde bu hareket için maksimum kuvvet 260
N’dur. Uygulanan kuvvet limit değerden büyük
olduğu için işlemin ilk adımı kırmızı ile
değerlendirilmiştir.
İşlemin üçüncü adımında ise çalışan bidonu yerine
yerleştirmek için öne doğru eğilerek bidonu
itmektedir. Bu itme esnasında dinamometre ile 253
N kuvvet uyguladığı ölçülmüştür. Uygulanan kuvvet
EAWS yönteminde limit olarak verilen 390 N’un
altındadır. Bu sebeple hareketin sıklığının da
değerlendirilmesi için ilgili tablonun ikinci kısmı
kullanılmıştır. Bidonların yerleştirilmesi işlemi
vardiyada en fazla 50 defa yapılmaktadır. Tabloda
253 N’un 50 defa uygulanmasına karşılık gelen alan
koyu mavi olduğundan, bu işlem adımı sarı olarak
değerlendirilmiştir.
Bu işlemin değerlendirme sonucunda ergonomik
açıdan uygun olmadığı ve acilen fiziksel risk
faktörünü azaltacak önlemlerin alınması gerektiği
tespit edilmiştir. İşleme ait değerlendirme tablosu Ek
1’de verilmiştir.
3.2 Metal Talaşı Taşıma
İşletmede
makinelerin
altlarındaki
talaş
arabalarında biriken metal talaşları çalışanlar
tarafından toplanma bölgesine götürülmektedir.
Taşınan yük 250-500 kg arasındadır. Taşıma
arabasının ağırlığı 50 kg’dır. Bu işlemin toplam işe
oranı %11 olarak hesaplanmıştır. Bir araba
vardiyada 10 ila 25 defa değiştirilmektedir.
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Makinenin toplanma bölgesine uzaklığı 10-50 m
arasında değişmektedir. Arabayı makinenin altından
çıkarmak 5-10 sn, arabayı toplanma bölgesine
götürmek 30-120 sn sürmektedir. Arka iki tekerleği
hareketli ve diğer iki tekerleği sabit olan arabanın
tutma kolu yüksekliği 90 cm’dir. İşlem iki adımdan
oluşmaktadır:
1. Talaş arabasını çekerek makinenin altından
çıkarma
2. Talaş arabasını elle iterek toplanma bölgesine
götürme
Bu işlemin her iki işlem adımı için de itme-çekme
hareket türünü içerdiği görülmektedir. Bu nedenle
itme-çekme kontrol listesi kullanılmıştır. Birinci
adımda çalışan talaş arabasını makine altından 1-2
metre kadar geriye çekmektedir. Çekilen zemin
düzgün ve epoksi kaplıdır. İkinci adımda da araba
itilerek en fazla 100 metre mesafedeki alana
götürülmektedir. Arabanın itildiği alan da epoksi
kaplı olmakla birlikte bazı bölgeleri çukurlar ve hafif
rampalar içermektedir. Toplam taşınan yük 550 kg,
tablodaki maksimum limitin altında olduğundan
tablonun
ikinci
kısmı
kullanılarak
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda birinci adım için
yükleme puanı 6, çalışma şartları puanı 1 ve taşıma
puanı 3 olarak belirlenmiştir. Böylece toplam puan
21 olarak hesaplanmış ve bu adım sarı olarak
değerlendirilmiştir. İşlemin ikinci adımı için
yükleme puanı 6, çalışma şartları puanı 5 ve taşıma
puanı 6 olarak belirlenmiştir. Böylece toplam puan
144 olarak hesaplanmış ve bu adım kırmızı ile
değerlendirilmiştir.
Metal talaşı taşıma işleminin, değerlendirme
sonucunda ergonomik açıdan uygun olmadığı ve
acilen fiziksel risk faktörünü azaltacak önlemlerin
alınması gerektiği tespit edilmiştir. Burada, talaş
arabalarının hacimleri küçültülmesi veya toplanma
bölgesi sayısının arttırılmasıyla taşıma mesafesinin
kısalması faydalı olacaktır. İşleme ait değerlendirme
tablosu Ek 2’de verilmiştir.
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önemli katkısı günlük iş içerisinde az yer tutan
işlemlerde,
önlem
alınması
gerekliliğinin
belirlenmesi ve böylece yıllarca sürecek olan bir
bekleme dönemi yerine kısa sürede önlem
alınmasını sağlamasıdır.
İşletmede gözlemlenen 2232 işlem adımı için detaylı
bir ergonomi çalışması yapılması, her adım için en az
5 iş günü süreceği göz önüne alındığında, en az
11000 işgünü sürecektir. Bu da 3 iş güvenliği
uzmanının sadece bu amaçla çalışarak 13 yılda ele
alabileceği bir iş yüküne karşılık gelmektedir. Ancak
oluşturulan kontrol listesi ile bir kontrol ortalama 30
dakikada tamamlanmakta ve 139 işgününde tüm
işlem adımları gözden geçirilebilmektedir.
Çalışmanın
sonucunda
kontrol
listesinin
kullanılmasıyla, özellikle gün içinde az tekrarlanan
işlemlerde
temel
ergonomik
gereklilikleri
sağlamayan işlem adımlarının tespit edilmesi,
gerekli durumlarda işin durdurulması ve önlem
alınması
sağlanacaktır.
Temel
ergonomik
gereklilikleri karşılayan ve KİSR riskine etkisi göz
ardı edilebilecek derecede az olan işlem adımları
tespit edilerek, önleme gerek olmadığı kayıt altına
alınabilecek ve kaynakların doğru yerlerde
kullanılması sağlanacaktır.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada; Ufuk TORUN, kontrol listesinin
hazırlanması, çalışmanın uygulama kısmının
yapılması ve sonuçların yorumlanması, Hilal ATICI
ULUSU, literatür araştırması, makalenin yazımı;
Tülin
GÜNDÜZ,
hareketlerin
tanımlanması,
çalışmanın yönetilmesi ve kontrol edilmesi,
sonuçların yorumlanması konularında katkı
sağlamışlardır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.

4. Sonuç
Bu çalışma ile iş güvenliği uzmanlarının risk
değerlendirmeleri sırasında kullanılabilecekleri
pratik bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Bu kontrol
listesi ile risk değerlendirmesinde incelenen işlerin
KİSR riski içerip içermediği, hangi işin durdurularak
önlem alınması gerektiği veya hangi işte çalışmaya
devam edilebileceği konusunda daha rahat ve hızlı
karar verilebilecektir. Önerilen kontrol listesinin en
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Ekler
Ek 1
Değerlendirme Formu
Genel Bilgiler
Çalışma Alanı

Ambar

Bölüm

Değerlendirmeyi Yapan
İşin Adı ve Açıklaması

Tarih
Kimyasal paketlerinin ambara alınması işi
Kimyasal bidonları paletlerle kimyasal ambarının önüne kadar
getirilir. Ambar odalarının içinde forkliftin hareket edebileceği
alan olmadığı için çalışanlar tarafından elle palet üzerinden
alınarak ambardaki boş alanlara konulmaktadır. Kaldırma
işlemi vardiyada yaklaşık 50 kez gerçekleştirilmektedir. Bidon
ağırlığı 25 kg.’dır. Taşıma mesafesi 10 m, kavrama yüksekliği 80
cm, taşıma yüksekliği 70 cm, varış yüksekliği 50 cm’dir.

Değerlendirme: Çalışana etki eden fiziksel risk etmenleri için hareket türlerini (yük elleçleme,
kuvvet uygulama, itme-çekme) tanımlayınız ve ilgili kontrol tablolarına göre değerlendiriniz.
No

Hareket

Açıklama

Hareket Türü

1

Kaldırma

Bidonun palet üzerinden
kaldırılması

2

Taşıma

Bidonun ambar içine
taşınması

A

A

3

Yerleştirme

Bidonun ambar içine
konulması

A,B

A,B

A, B

Değerlendirme
B

A

4
Hareket türlerinin hepsinin yeşil olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine izin verilir.
Hareket türlerinin hiçbirinin kırmızı olmaması ve herhangi birinin sarı olması durumunda, işin
detaylı analizi yapılmalıdır.

Genel Kurallar

Hareket türlerinin herhangi birinin kırmızı olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine
izin verilmemeli ve gerekli önemler alınmalıdır.
Vardiya çalışma süresi 8 saat kabul edilir.
Erkek ağırlıklı çalışma ortamı kabul edilmiştir.
Değerlendirilen iş vardiyada toplam çalışma süresinin %25’inden az ise kullanılabilir.
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Ek 2
Değerlendirme Formu
Genel Bilgiler
Çalışma Alanı

Lojistik

Bölüm

Değerlendirmeyi Yapan
İşin Adı ve Açıklaması

Tarih
Metal talaşı taşıma işi
Makinelerin altlarında biriken metal talaş arabaları makine
altından alınarak toplanma bölgesine götürülmesi ve boş talaş
arabasının makine altına konulması işidir. Yük 250-500 kg
arasında, taşıma arabasının ağırlığı 50 kg’dır. Bir araba
vardiyada 10-25 defa değiştirilmektedir. Makinenin toplanma
bölgesine uzaklığı 10-50 m arasında değişmektedir. Arabayı
makinenin altından çıkarma süresi 5-10 sn, arabayı toplanma
bölgesine götürme süresi 30-120 sn’dir. Arka iki tekerleği
hareketli ve diğer iki tekerleği sabit olan arabanın tutma kolu
yüksekliği 90 cm’dir.

Değerlendirme: Çalışana etki eden fiziksel risk etmenleri için hareket türlerini (yük elleçleme,
kuvvet uygulama, itme-çekme) tanımlayınız ve ilgili kontrol tablolarına göre değerlendiriniz.
No

Hareket

Açıklama

Hareket Türü

1

İtme-çekme

Talaş arabasını makine
altından çekerek çıkarma

C

2

İtme-çekme

Talaş arabasını elle iterek
toplanma bölgesine
götürme

C

Değerlendirme
C
C

3
Hareket türlerinin hepsinin yeşil olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine izin verilir.
Hareket türlerinin hiçbirinin kırmızı olmaması ve herhangi birinin sarı olması durumunda, işin
detaylı analizi yapılmalıdır.

Genel Kurallar

Hareket türlerinin herhangi birinin kırmızı olması durumunda, çalışanın işe devam etmesine
izin verilmemeli ve gerekli önemler alınmalıdır.
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Vardiya çalışma süresi 8 saat kabul edilir.
Erkek ağırlıklı çalışma ortamı kabul edilmiştir.
Değerlendirilen iş vardiyada toplam çalışma süresinin %25’inden az ise kullanılabilir.
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Anahtar Kelimeler

Öz

Kojenerasyon Sistemi, Karar
Destek Sistemi, Seramik Sektörü,
Birleşik Isı-Güç Sistemleri, Excel
VBA

Günümüzde firmalar için kararların hızlı ve doğru olarak alınması maliyet ve verimlilikleri
açısından kritiktir. Bu çalışma ile seramik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kullandığı
elektriğin, dışarıdan tedariği ya da kendi bünyesindeki kojenerasyon tesislerinde üretiminin
gerçekleştirilmesi kararının hızlı ve doğru bir şekilde verilmesini sağlayan bir karar destek sistemi
oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda enerji-maliyet çalışma planı
optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. Karar destek sisteminin oluşturulması için 0-1 Tamsayılı
Programlama tekniğinden yararlanılmıştır. Yararlanılan bu teknik ile karar destek sistemi için bir
matematiksel model oluşturulmuş olup modelde tanımlanan kısıtlar Excel-Solver özelliği
sayesinde optimum sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. Tek bir yakıt kaynağından aynı anda elektrik
ve ısı enerjisi üreten bir termal sistem olan kojenerasyon sisteminin kullanım kararı için, Excel
VBA programı kullanılarak oluşturulan karar destek sistemi ile fabrikalardaki üretim miktarları
ile üretimde ihtiyaç duyulan sıcak hava miktarı belirlenmiş ve maliyet analizleri yardımıyla dış
tedarik ile kojenerasyon kullanımı arasında karşılaştırma yapılarak sonuca ulaşılmıştır. Karar
destek sistemi ayrıca, kojenerasyon sisteminin kullanılmasına karar verilirse, farklı kojenerasyon
tesislerinde üretilmesi gereken elektrik miktarını belirleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çalışanların
tecrübelerine dayalı olarak verdikleri nitel ve öznel kararlar yerine, bu çalışmamızda
geliştirdiğimiz karar destek sistemi ile nicel ve nesnel kararların alınarak firmanın, yüksek
verimlilik ve düşük maliyete sahip seçeneği hızlı ve doğru bir şekilde seçebilmesi sağlanmıştır.

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ELECTRICITY GENERATION DECISION IN
COGENERATION FACILITIES IN CERAMIC SECTOR
Keywords

Abstract

Cogeneration Systems, Decision
Support Systems, Ceramic
Industry, Combined Heat And
Power Systems, Excel VBA

Nowadays, to make decisions quickly and accurately is critical for companies in regards of their
costs and efficiency. With this study, it is aimed to create a decision support system that allows for
the quick and accurate decision to either supply electricity from a power provider company or to
generate it in its own cogeneration facilities for a plant operating in the ceramics industry. For this
purpose, energy-cost work plan optimization has been studied. 0-1 Integer Programming technique
is used to establish the decision support system. With this technique, a mathematical model has been
created for the decision support system, and the constraints defined in the model have provided an
optimum result thanks to the Excel-Solver feature. In order to be able to decide on the usage of the
cogeneration system, which is a thermal system that produces electricity and heat energy from a
single fuel source at the same time, the amount of hot air needed in production was determined by
using the daily production amounts in the factories with the decision support system created by
using the Excel VBA program. At the end, the decision of cogeneration system usage has been made
as a result of the cost analysis. The decision support system is also designed to determine the amount
of electricity that should be generated in different cogeneration facilities if the cogeneration system
is decided to be used. Instead of the qualitative and subjective decisions made by the employees
based on their experience, quantitative and objective decisions were made by the decision support
system we developed in this study, so that the company can quickly and accurately select the option
with high efficiency and low cost.
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1. Giriş
Gelişmekte olan ülkelerde, enerji ihtiyacı her geçen
gün hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir.
Hızla artmakta olan elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacı,
ısı ve elektriği eş zamanlı olarak aynı sistemde
üretebilen, yüksek birim verimliliği ve düşük
yatırım maliyetine sahip, iletim kayıplarının azaltan
birleşik ısı- güç sistemlerine (Combined heat and
power systems-CHP) olan talebi arttırmaktadır
(Uzungöl, 2017; Karbowa, Wnukowska & Czosnyka,
2018).
Birleşik ısı ve güç sistemlerinden olan kojenerasyon
sistemlerinde,
elektrik
ve
ısının
birlikte
üretilmesiyle
verim
%80-90
seviyelerine
ulaşmaktadır. Geleneksel üretim sistemlerinde ise
verim %30-40 seviyelerini aşamamakta olup
çevreye zararlı gaz salınımı oldukça fazladır. Ancak
kojenerasyon sistemlerinde, geleneksel üretimde
çevreye bırakılan atık emisyonlar atık ısı
dönüştürücüsüyle ihtiyaç duyulan sıcak hava, sıcak
su, kızgın yağa dönüştürülerek çevreye olan zararı
en aza indirgemektedir. Böylelikle CO2 salınımları
ve hava kirliliğiyle birlikte küresel iklim etkisi
azalmaktadır (Pravadalıoğlu, 2013).
Firmalar kullanacakları elektriği kojenerasyon
sistemlerinde üreterek süreç içerisinde sıcak su,
sıcak hava gibi ihtiyaçlarını da karşılamaktadırlar.
Bu sayede yüksek verim ve düşük maliyet ile hem
kendi kazançlarına hem de doğanın kazancına bir
durum oluşmaktadır. Aynı zamanda elektrik
dağıtım ve iletim sistemlerindeki arızalar sistemi
etkilememekte
ve
arıza-bakım
günlerinde
şebekeden elektrik çekebilmektedirler. İşletmeler,
iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıp-kaçak bedelini
ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Bu sebepler de
kojenerasyon sistemini tercih edilir kılmaktadır.
Bu çalışma ile seramik sektöründe faaliyet gösteren
bir firmanın kullandığı elektriğin günlük bazda
dışarıdan alımı ya da kojenerasyon tesislerinde
üretiminin gerçekleştirilmesi kararını, üretimde
ihtiyaç duyulan sıcak hava miktarı, fabrikalardaki
üretim miktarları ve maliyet analizleri sonucunda
değerlendirerek hızlı ve doğru bir şekilde vermeyi
sağlayan karar destek sistemi oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Çalışmanın izleyen bölümünde gerçekleştirilen
bilimsel yazın taramasına yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde, problemin çözülmesinde kullanılan
yöntemden, dördüncü bölümde ele alınan süreçten
ve
karar
destek
sistemi
uygulamasından
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bahsedilmiştir. Son bölümde ise sonuçlar ve gelecek
çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
2. Bilimsel Yazın Taraması
2.1 Kojenerasyon Sistemleri
Kojenerasyon, tek bir yakıt kaynağından aynı anda
elektrik ve ısı enerjisi üreten bir termal sistemdir.
Her iki enerjinin de gerekli olduğu endüstriyel ve
evsel uygulamalar için bu sistem çok iyi bir enerji
tasarrufu sağlamaktadır (Oh, Lee, Jung & Kwak,
2007). Kojenerasyon sistemi, bir gaz motoru, güç
üretimi için bir jeneratör ve isteğe göre soğutulmuş
su veya sıcak su üreten bir sistemden oluşur (Sun,
2008).
Kojenerasyon sistemlerinin, tekstil sektörü (örn.
Youssef, Maatallah, Menezo & Nasrallah, 2018;
Özdil, Tantekin & Pekdur, 2018; Zuleta Marín,
Konrad Burin & Bazzo, 2020), gıda sektörü (Bianco,
De Rosa, Scarpa & Tagliafico, 2016; Ozdil & Pekdur,
2016; Vellini, Gambini & Stilo, 2020), enerji sektörü
(örn. Zhang, Zhao & Li, 2016), şeker endüstrisi (örn.
Gudoshnikov & Kfouri, 2016), hizmet sektöründe
oteller (örn. Cannistraro, Cannistraro, Galvagno &
Trovato, 2016) ve hastaneler (örn. Gimelli, Muccillo
& Sannino, 2017) gibi çok farklı alanlarda kullanımı
mevcuttur. Literatürde mevcut bu çalışmalarda
daha çok kojenerasyon sisteminin kendi yapısının
ve termodinamik özellikler gibi teknik özelliklerinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kojenerasyon sistemlerinin enerji verimliliği,
ekonomik fizibilitesi ve çevresel etki analizleri ile
ilgili çalışmalar da mevcuttur (örn. Özgirgin (2004);
Rosen, Le & Dincer, 2005; Kıncay ve Yumurtacı,
2006; Sun, 2008; Oh ve diğ., 2007; Akdeniz, 2007;
Goza, 2013; Erdönmez, 2014; Kısakesen, 2016;
Karbowa ve diğ., 2018; Çağlayan ve Çalışkan, 2019;
Kabacan, 2019). Kojenerasyon sisteminin maliyet ve
verimlilik açısından değerlendirilmesi ile ilgili
literatürde bulunan önemli araştırmaların detaylı
olarak analizi aşağıda verilmiştir.
Özgirgin (2004), çalışmasında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi kampüsünde kojenerasyon enerji
tesisinin tasarımına yönelik Visual Basic 6.0
programı ile bir bilgisayar yazılımı geliştirmiştir.
Özgirgin (2004) yapmış olduğu tez çalışmasında bu
yazılımı kullanarak farklı gaz ve buhar türbini
formatlarına göre ve ODTÜ kampüsünün altyapısı,
yıllık elektrik, su ve ısınma ihtiyacı, mevcut ısı
santralının doğal gaz giderleri ve buhar dağıtım
boru hatları ile elektrik şebekesinin özelliklerini baz
alarak kampüs için sekiz farklı doğal gaz yakıtlı
kojenerasyon santral tasarımı geliştirmiştir.
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Sonrasında bu sekiz farklı formatın maliyet
analizlerini çıkarmış ve tasarlanan kojenerasyon
santralinin yapılabilirliğini tartışmıştır.
Rosen ve diğ. (2005), Edmonton şehrinde
kojenerasyon ve bölgesel enerji sisteminin hem
enerji hem de ekserji üzerine verimlilik analizi
yapmışlardır. Çalışmalarında ısıtma, soğutma ve
elektriğin beraber üretilmesi durumunu inceleyerek
analizler üzerinde çalışmalarda bulunmuştur.
Bunun sonucunda enerji verimlerini %83-94,
ekserji verimlerini %28-29 olarak elde etmişler ve
ekserji verimliliklerinin enerji verimliliğinden daha
anlamlı olduğu sonucuna varmışlardır.
Kıncay ve Yumurtacı (2006), çalışmalarında Yıldız
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nün yıllık
elektrik ve ısı tüketimleri hesaplanması sonucunda
buna en uygun kojenerasyon sisteminin ekonomik
analizini yapmışlardır. Bu analiz ile Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne kurulacak olan
bir kojenerasyon sisteminin toplam gelirinin yılda
1.884.171,4 $ olup sistemin kendisini amorti etme
süresinin 1,25 yıl olacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Sayısal verileri göz önünde bulundurduklarında
kojenerasyon sisteminin oldukça kârlı olduğu
sonucunu elde etmiş ve bu sistemin çevre kirliliğini
en aza indirmesi ve enerji verimliliği sağlaması
özelliklerinin en önemli avantajları olduğuna dikkat
çekmişlerdir.
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türbininin elektrik güç çıkışının kapasiteden daha
az olması gerektiği kararına varmışlardır.
Gün (2009), yüksek lisans tezinde kojenerasyon
sistemlerini detaylı bir şekilde incelemiştir. Bu
çalışmasında Ankara’da A tipi özel bir hastanenin
yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir kojenerasyon
tesisinde üretilen ısı ve elektriğin maliyet analizini
yaparak ekonomik kazancı hesaplamıştır. İncelenen
işletmede ısıyı doğalgazdan, elektriği ise TEDAŞ’tan
karşıladığını belirtmiştir. Bunun üzerine elektrik ve
doğalgazı dışarıdan satın alma ile elektriği
kojenerasyon tesisiyle üretme sonucu oluşacak
maliyetleri karşılaştırmış ve yıllık net kazancı
hesaplamıştır.
Goza (2013), yüksek lisans tezinde İstanbul’da
22.000 m2 kapalı alana sahip, 109 yatak kapasiteli
özel bir hastane için kurulumu düşünülen
kojenerasyon sistemine ait ekonomik analizler
yapmıştır. Analizler sonucu, tahrik ünitesinin motor
tipi kojenerasyon sistemi olmasına karar vermiş ve
enerji ihtiyacına göre sistemin gücünün 800 kW
olması gerektiğini hesaplamıştır. Hastanenin
yatırım maliyetini yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede
amorti edebileceği, yatırım maliyetini karşıladıktan
sonra ise 15 yıllık süre sonunda 3.500.000 Euro gibi
bir kazanç sağlayacağı sonucuna ulaşarak uygun
kojenerasyon
sisteminin
seçimini
gerçekleştirmiştir.

Akdeniz (2007), Süleyman Demirel Üniversitesi
kampüsünün
10MW’lık
elektrik
ihtiyacını
karşılaması istenen bir kojenerasyon sisteminin
oluşturulması üzerine bir çalışma yapmıştır.
Kojenerasyon sistemi için yapılan ekserji ve
termodinamik analizleri ile elde edilen sonuçlar
doğrultusunda gaz türbinli kojenerasyon sisteminin
daha verimli olacağı sonucuna varmış ardından gaz
türbinli ve gaz motorlu kojenerasyon sistemi için
maliyet analizleri yapmış ve elde edilen sonuçları
karşılaştırmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda
birbirine alternatif oluşturabilecek iki gaz
kojeneratör için maliyet analizleri yapmış ve
bulunan kazançları 2.814.212 TL ve 5.159.381 TL
olarak paylaşmıştır.

Erdönmez (2014), yüksek lisans tez çalışmasında
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya
fabrikasında kojenerasyon kullanılacak olursa gelir
ve maliyetlerin ne olacağını hesaplamıştır. Elektrik
birim satış fiyatı 0,196581 TL/kWh, doğalgaz birim
satış fiyatı 0,688600 TL/Nm3 ve çalışma saati 3.750
saat olarak alındığında kojenerasyon tesisi
kurulmasıyla 418.813 €/yıl kazanç sağlanacağını
belirtmiştir. Bu kazanç için 1.853.381 Euro yatırım
maliyeti gerekli olup bu koşullar altında
kojenerasyon tesisinin geri ödeme süresi yaklaşık
4,43 yıl olarak hesaplamıştır. Yeni elektrik üretim
maliyeti ise 0,104111 TL/kWh olacaktır. Bu
durumda elektrik tüketim maliyeti %47 oranında
azaltılmıştır.

Ishida, Bannai, Miyazaki, Harada, Yokoyama &
Akisawa (2009), yaptıkları çalışma doğrusal
programlama modelinin analitik çözüme dayanan
kojenerasyon sisteminin optimal çalışmasını ele
almaktadır. Optimum çalışma kriterleri, enerji
fiyatlarını ve ekipmanlarının performansını
içermektedir. Mevcut kojenerasyon tesisinin
ayrıntılı bir optimizasyon çalışması sonucunda gaz

Kısakesen (2016), yüksek lisans tez çalışmasında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesinin enerji
ihtiyacının karşılanmasında kojenerasyon ve
trijenerasyon sistemlerinin karşılaştırılmasını ve
maliyet analizlerini gerçekleştirmiştir. Toplam
96.562 m2 kapalı alan üzerine kurulu hastanenin
yıllık elektrik, ısıtma enerjisi ve soğutma enerjisi
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giderlerinin tespiti için fizibilite çalışması yapmıştır.
Çalışmada ilk olarak hastanenin enerji ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için kojenerasyon ve trijenerasyon
teknolojilerinin çalışma sistemi oluşturmuştur.
İkinci olarak, bu sistemleri karşılaştırılmış ve
ekonomik
analizlerini
yapmıştır.
Analizler
sonucunda sistemlerin ilk yatırım maliyetlerinin
geri ödeme süreleri trijenerasyon sistemi için 3,1 yıl
ve kojenerasyon sistemi için 2,78 yıl olarak
bulunmuştur.
Karbowa ve diğ. (2018) çalışmalarında, gaz
kojenerasyon motoru seçimi amacıyla, zararlı
maddelerin minimum emisyonunu sağlayan ve
varsayılan çalışma süresinde olası maksimum
verimi dikkate alan çok kriterli karar verme
yöntemlerini sunmaktadır.
Son olarak Kabacan (2019), yüksek lisans tezinde
Muş Alpaslan Üniversitesi’nin enerji kullanım
verileri ile kojenerasyon sisteminin tasarımını
gerçekleştirmiştir. Tasarım aşaması sonrasında
kojenerasyon sisteminin çalışma koşullarını
belirlemiş, enerji ve ekserji verimlerini hesaplamış
ve bu verim değerlerinin optimizasyonu üzerinde
çalışmıştır. Buradan da kojenerasyon sisteminin ilk
yatırım maliyeti ile enerji maliyetlerini hesaplayıp
fizibilite analizi ve farklı yöntemlerle fayda/maliyet
analizleri yapmıştır. Sonrasında geri ödeme süresini
hesaplamış ve kojenerasyon sisteminin enerjik,
ekserjetik ve ekonomik karakteristikleri hakkında
değerlendirmeler yapmıştır.
Kojenerasyon, önceden de belirtildiği gibi doğalgaz
başta olmak üzere yakıt kullanarak elektrik ve ısı
enerjisinin birlikte üretildiği sisteme verilen
isimdir.
Yapılan
literatür
araştırmalarında
kojenerasyon sisteminin ekonomik, maliyet ve
verimlilik analizleri yapıldığına ve işletmelerin
elektrik ile buhar, sıcak su gibi ihtiyaçlarını
karşılamak istediği görülmüştür. Araştırmaların bir
kısmında,
kojenerasyon
ve
trijenerasyon
sistemlerinden verimi yüksek ve maliyeti düşük
olanın seçilmesi hakkında çalışmaların yer aldığı
görülmektedir. Kojenerasyon sisteminin seçildiği
araştırmalarda, sistemin motor tipi ve gücü gibi
faktörlerin belirlenmesi ile daha verimli ve maliyeti
düşük olanın seçilmesi çalışmalarına yer verilmiştir.
Araştırmaların diğer kısmında ise kojenerasyon
sisteminin, geleneksel sistemlere oranla daha
verimli ve maliyetinin oldukça düşük olmasına
dikkat
çekilmiştir.
Yapılan
araştırmalar
doğrultusunda,
önceden
belirtildiği
gibi
kojenerasyon
sisteminin
tekstil
fabrikaları,
hastaneler, üniversite kampüsleri ve apartman
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daireleri gibi farklı alanlarda kullanımı mevcuttur.
Literatür araştırmalarında dikkat çeken bir diğer
nokta ise, kojenerasyon sisteminin çevreye daha az
zararlı gaz salınımı yapmasının ve yüksek verimle
çalışıyor olmasının sistemi tercih edilir kılmasıdır.
Seramik sektörüne bakıldığında ise literatürde
sınırlı sayıda çalışma görülmektedir (örn. Caglayan
& Caliskan, 2018). Bu nadir çalışmalardan olan
Caglayan ve Caliskan (2018)'ın çalışmasında
seramik sektöründe gaz türbini bazlı kojenerasyon
tesisi simüle edilerek enerji, ekserji ve
sürdürülebilirlik analizleri yapılmıştır. Verimlilik
analizleri sonucunda gaz türbini bazlı kojenerasyon
sistemi kullanımı ile, yer ve duvar karosu
kurutucuları için doğal gaz tasarrufu sağlanabileceği
bulunmuştur. Kısaca Caglayan ve Caliskan (2018)'ın
çalışması da yine önceki çalışmalar gibi
kojenerasyon sisteminin kendi yapısı ve verimliliği
üzerine, yani termal sistemlerin teknik özellikleri
üzerine bir çalışmadır.
Kojenerasyon tesisi için yatırım yapacak bir firma
bu konuda detaylı bir ekonomik analiz yapmak
durumundadır. Firma için sistemin çalışma
şartlarına bağlı olarak tahrik ünite tipine ve tahrik
ünitesinin çalışma gücüne en verimli olacak şekilde
karar verilmelidir. Literatür taraması yapılırken
seramik firmaları için kojenerasyon tesis seçimi
üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Ancak Goza 2013 yılında yapmış olduğu yüksek
lisans tez çalışmasında, 22.000 m2'lik kapalı alana
sahip bir hastane için kojenerasyon tesis seçimi için
ekonomik analizler yapmıştır. Bu analizler sonucu
motor tipi ve 800 kw güce sahip bir kojenerasyon
tesisi için 1.293.426 TL'lik bir maliyet
gerekmektedir.
Erdönmez ise 2014 yılında gerçekleştirdiği
çalışmada, bir boya fabrikası için kojenerasyon
tesisi içim ekonomik analizler yapmıştır. Bu
analizler sonucunda çalışma saatinin 3750 saat
olarak belirlenmesi ile 1.853.381 Euro’luk bir
yatırım maliyeti gerekmektedir.
İncelenen bu literatür çalışmaları sonucunda
kojenerasyon tesisi için yatırım yapacak bir firma
için bu tesisinin kurulum ve işletme maliyetleri
arasında göz önüne alınması gereken özellikler şu
şekildedir:
Tahrik Ünitesi
Kojenerasyon tesis gücü
Kojenerasyon sisteminin çalışma saati
Firmanın elektrik, doğalgaz kullanım miktarları
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Firma üretim miktarı için gerekli enerji ihtiyacı
Sıralanan bu özellikler her firmaya göre farklılık
göstereceğinden dolayı kesin ve tek bir yatırım
miktarı belirlenemez.

2.2 Karar Destek Sistemleri ve Enerji
Sistemlerinde Kullanımı
Bir karar destek sistemi (KDS), bir kuruluş veya
işletmedeki tespitleri, kararları ve eylem planlarını
desteklemek için kullanılan bilgisayarlı bir
programdır. Karar destek sistemleri, problemleri
çözmek ve karar vermede kullanılabilecek kapsamlı
bilgileri derleyerek çok miktarda veriyi gözden
geçirir ve analiz eder. Bu şekilde, karar destek
sistemleri verileri toplar, analiz eder ve kapsamlı
bilgi raporları üretmek için sentezler. Karar destek
sistemleri operasyonlar, planlama ve hatta yönetim
konularında daha bilinçli karar verme, zamanında
problem çözme ve çözüm geliştirme ile gelişmiş
verimlilik sağlar (Segal, 2020).
Bu tanımla uyumlu olarak Dizman & Özen (2017),
yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda karar
destek sistemi kullanan işletmelerin daha fazla
kazanç sağladığı ve daha kurumsal firmalar olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Çalışmasında Ege Bölgesinde
bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerde
yöneticinin karar verebileceği karar destek
sistemlerini tanımlamayı hedeflemiştir.
Yine yukarıda verdiğimiz tanım doğrultusunda
Özen, Üstünkaya, Zaim Gökbay, Yarman & Kartal
Karakaş (2014), çalışmalarında bir organizasyonun,
piyasada mevcut alternatifler arasından kendine
uygun bir İçerik Yönetim Sistemi seçebilmesi
üzerine bir “İçerik Yönetim Sistemi Seçimi için
Karar Destek Sistemi” oluşturmuşlardır. Bu şekilde
kamuda ve özel sektörde doğru bilginin, doğru
zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasına katkıda
bulunmayı amaçlamışlardır.
Literatürde enerji sistemleri alanlarında karar
destek sistemi kullanımına baktığımızda farklı
çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Örnek olarak
Kim, Hong, Jeong, Koo, Jeong & Lee (2019)
çalışmalarında, fotovoltaik ve güneş enerjisi
sistemleri aynı binanın çatısına kurulduğunda,
enerji, ekonomik ve çevresel açılardan oluşacak
problemleri önlemek için çok kriterli karar destek
sisteminin geliştirilmesini amaçlamıştır. Bu sistemi,
(i) veritabanı oluşturulması; (ii) fotovoltaik ve
güneş
enerjisi
sistemlerinin
değişkenlerini
tasarlamak; (iii) sistemlerin analiz motorunun
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geliştirilmesi; (iv) yaşam döngüsü perspektifinden
çevresel ve ekonomik değerlendirme; (v) çok amaçlı
optimizasyon ve (vi) çok kriterli karar destek
sisteminin
kurulması
olarak
altı
adımda
geliştirmişlerdir.
Başka bir örnek olarak Badami, Fambri, Manco,
Martino, Damousis, Agtzidis & Tzovaras (2020)
çalışmalarında yenilenebilir enerji kaynakları
açısından enerji depolama ve dönüştürme
sistemlerinin sunduğu esnekliği yönetmek ve
optimize etmek için kullanılabilecek bir karar
destek sistemi sunmuşlardır.
Diğer taraftan Atıcı (2008), enerjinin etkin bir
şekilde üretilmesi, üretilen enerjinin verimli
kullanılması ve enerji üretiminin çevreye etkilerinin
yönetilmesi gibi birçok konunun üzerinde
çalışmıştır. Atıcı’nın çalışmasındaki temel amacı,
Enerji
ve
Çevre
konusunda
Performans
Değerlendirmesi ve Karar Vermeye yönelik olarak
çeşitli teknikleri ve literatürde uygulanmış problem
parametrelerini kullanarak analiz yapmaya imkân
sağlayan, analizlerle elde edilen sonuçları uygun ve
anlaşılabilir bir şekilde raporlayan bir Karar Destek
Sisteminin oluşturulması ve oluşturulan bu
sistemde Türkiye enerji sektörüne yönelik çeşitli
uygulamaların yapılmasını sağlamaktır.
Enerji alanından farklı bir olarak Balaman (2014),
yüksek lisans tez çalışmasında havasız ortamda
çürütme
temelli
biyokütle-enerji
tedarik
zincirlerinin uygun maliyetli ve çevre dostu bir
şekilde tasarımı ve yönetimi üzerine çalışmıştır.
Balaman, oluşturduğu karar destek sistemiyle
ekonomik ve çevresel amaçlar ile hizmet düzeyi
hedeflerinin eş zamanlı olarak sağlanabilmesini
hedeflemiştir. Oluşturduğu karar destek sisteminin
uygulanabilirliğini göstermek amacıyla İzmir’de
gerçek bir biyokütle-enerji tedarik zinciri tasarımı
problemini ele almıştır.
Son olarak kojenerasyon ile ilgili karar destek
sistemi çalışmaları incelendiğinde bu tür
çalışmaların da literatürde az sayıda olduğu
görülmüştür (örn. Spiliotis, Marinakis, Doukas &
Psarras, 2016; Baleizão & Cortinhal, 2019). Bu
çalışmalardan Spiliotis ve diğ. (2016)'nin
çalışmasının amacı, ısıtma ve elektrik sistemlerinin
akıllı şebeke ve bilgi ve iletişim teknolojisi
altyapılarından
yararlanarak
enerji
maliyet
optimizasyonuna göre çalışmasını planlamak için
bir eylem planı sunmaktır. Bir karar destek sistemi
dahilinde çalışmak üzere geliştirilen eylem planı,
çözümün gerçek hayattaki bir uygulamadaki
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yararlılığını göstermek için Savona
Üniversite Kampüsünde test edilmiştir.
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(İtalya)

Diğer çalışma olan Baleizão ve Cortinhal (2019)'ın
çalışması kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisinde
faaliyet gösteren Navigator Company'nin Setúbal
fabrikasında elektrik üretimi için en uygun
operasyonel alternatifler konusunda karar alma
sürecinde ortaya çıkan zorlukları gidermeyi
amaçlamıştır. Termal ve elektrik enerjisi üretimini
modellemek için süreç verilerinin simülasyonunu
yapan ve benzetim senaryolarının sonuçlarını
grafiksel ve özetlenmiş formlarda sunan bir karar
destek sisteminin geliştirmişlerdir. Oluşturdukları
enerji karar destek sistemi, kâğıt hamuru ve kâğıt
işlem ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ortaya
çıkan soruna ve hedeflere yanıt vererek karar
vericinin en uygun alternatifi seçmesine ve firmanın
elektrik satış ve karlarını artırmasına olanak
tanımıştır.
Karar destek sistemleri üzerine literatürdeki bu
sınırlı sayıda çalışma incelendiğinde, elektrik
ihtiyacını şebekeden satın alma (dış alım) veya
kendi bünyelerindeki kojenerasyon tesislerinde
üretme seçeneklerini maliyet analizleri ile
değerlendiren, hem de bu değerlendirmeyi çoklu
fabrikalar için gerçekleştirmiş olan çalışma
bulunamamıştır. Bu nedenlerle mevcut çalışmamız
kojenerasyon çalışmaları kapsamında literatürdeki
önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.
3. Yöntem
3.1 0-1 Tam Sayılı Programlama
Tam sayılı programlama, sürekli olarak tanımlanan
karar değişkenlerinin, kesikli biçimde tanımlanan
karar
değişkenlerine
dönüştürüldüğü
bir
optimizasyon tekniğidir. Gerçek problemlerde en
sık rastlanan özelliği ile en yaygın olarak karar
stratejilerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.
(Patır, 2010) Tam sayılı programlama tekniği,
doğrusal programlamanın bir uzantısı olup doğrusal
programlamada meydana gelebilecek gerçekçi
olmayan sonuçları ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu
amaç doğrultusunda tam sayılı programlamanın
matematiksel modelinde kısıtlara bağlı olarak amaç
fonksiyonunu
eniyileyen
çözümler
kümesi
aranmaktadır.
Tam sayı programlama problemlerinde genellikle
çözümün tam sayı olması gereken durumlar ile
karşılaşılmaktadır. Birçok durumda bir doğrusal
programlamanın değişkenleri, evet/hayır kararları
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ya da mantıksal ilişkiler şeklinde ifade edilir. Bu
değişkenler 0 ya da 1 değerini alabilmektedir.
İçinde yalnızca ikili değişkenler barındıran tam
sayılı doğrusal programlar, 0-1 tam sayılı
programlama olarak adlandırılmaktadır. (Özder,
2009)
Günümüzde, işletme ve üretim süreçlerin
karmaşıklığının artmasıyla birlikte karar verme ve
yönetim süreçlerinde sezgisel yaklaşımlar, karmaşık
ve birbiri ile bağlantılı sistemlere çözüm getirmekte
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, işletmelerdeki
üretim ve yönetim süreçlerinde nicel tekniklerin
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Söz konusu
süreçlerin yönetiminde karşılaşılan problemlerde
incelenen
sistemin
belirli
kısıtlar
altında
optimizasyonu
hedeflendiğinde
doğrusal
programlama yöntemleri tercih edilmektedir.
Problemde bölünemeyen kaynakların olması
durumunda (insan, makine, bina, vb. gibi) tam sayılı
doğrusal
programlama
yöntemlerine
başvurulmaktadır. Dolayısıyla, rekabetin artış
gösterdiği bir ortamda maliyet baskısı altında en
verimli bir şekilde üretim yapan veya hizmet sunan
firmaların doğrusal programlama araçlarını
kullanmasına da sıkça rastlanmaktadır.
Çalışma kapsamında üretim sürecinde elektriğin
kojenerasyon
tesislerinde
üretimine
ilişkin
evet/hayır kararının hızlı ve doğru bir şekilde
verilebilmesi için karar destek sistemini hatasız bir
şekilde kurulabilmesi için oluşturulan matematiksel
model “0-1 Tam Sayılı Programlama” yöntemi ile
kurulmuştur.
Bu çalışmada
uyulmuştur.

araştırma

ve

yayın

etiğine

4. Uygulama
4.1 Firmanın Tanıtımı
Uygulamanın gerçekleştirildiği firma, seramik
sektöründe öncü bir firma olarak faaliyet
göstermektedir. 1995 yılında Eskişehir, İnönü’de
kurulmuştur. Kendi bünyesi altında beş şirket
bulundurmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirildiği
üretim tesisi 700 bin metrekare açık ve 100 bin
metrekare kapalı alana sahiptir. Firma üretimini
gerçekleştirdiği seramikleri, 5 bölge müdürlüğü ve 2
bölge yöneticiliği ile yurtiçinde satışa sunarken
birçok ülkeye de ihracatını gerçekleştirmektedir. Bu
çalışmanın
gerçekleştirilebilmesi
için
firma
yönetiminden izin alınmıştır.
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4.2 Ele Alınan Süreç
Uygulamanın gerçekleştirildiği firma, maliyet ve
üretim miktarı doğrultusunda kullandığı elektriği ya
dışarıdan satın almakta ya da bünyesindeki
kojenerasyon (Co-Gen)
Gen) tesislerinde üretmektedir.
Firma elektriği kojenerasyon sistemiyle ürettiğinde
bu sistemde açığa çıkan sıcak havayı da nemli toz
hammadde
olan
massenin
kurutulmasında
kullanmaktadır.
Firma bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmanın
amacı, minimum maliyeti ve en yüksek verimi
sağlayan elektrik elde etme, yani dışarıdan satın
alma veya kendi üretme, kararının hızlı ve en doğru
şekilde alınmasını sağlamak için Excel VBA’da bir
karar destek sistemi oluşturmaktır. Buna ek olarak
mevcut sistemdeki manuel işlemlerin azaltılması
hedeflenmektedir. Oluşturulacak
cak karar destek
sistemi ile elektriğin gün bazında dışarıdan alınması
ya da hangi Co-Gen
Gen tesisinde ne kadar süre
elektriğin üretilmesi gerektiğinin kararını vermesi
amaçlanmaktadır.
Bu
amaç
doğrultusunda
kojenerasyon tesislerinin ay içerisindeki çalışma
günlerinin
ünlerinin en verimli ve maliyet en az olacak şekilde
optimize edilmesi üzerine çalışılmıştır.

4.2.1 Seramik Üretimi
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(Spray Dry)’da kurutularak masse hâlini almaktadır.
Elde edilen masseler yaklaşık 12 saat silolarda
dinlendirildikten
dikten sonra şekillendirme işlemine
geçmektedir. Preslerden çıkan şekillendirilmiş
karolar sırlama öncesi kurutulmaktadır. Kurutma
işlemi tamamlanan karolara sırlama ve dekorlama
işlemleri uygulanmaktadır. Karolar, üretimin son
aşaması olan pişirme işlemine
işlemin
yüksek ısıda
fırınlarda tabi tutulduktan sonra kontrol aşamasına
geçmektedir. Tek tek kontrol edilen ve hatalarına
göre kalite sınıflarına ayrılan karolar son olarak
paketlenerek müşteri siparişleri doğrultusunda
kamyonlar ile sevk edilir.
4.2.2 Seramik
k Üretiminde Kojenerasyon Sistemi
Kullanımı
Kojenerasyon, yakıt kaynağından elektrik ve ısının
birlikte üretimi olarak tanımlanabilir. Kojenerasyon
sisteminde, motor ya da gaz türbinlerinin egzoz
gazlarının ısısı, fabrikanın buhar veya sıcak su
ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır.
Kojenerasyon tesislerinde üretilen enerji türleri
Şekil
1’de
gösterilmiştir.
Kojenerasyon
sistemlerinde fabrika elektriği ihtiyacından fazla
ürettiği takdirde elektrik sistemine verilerek
serbest tüketicilere ya da sisteme
eme satılabilmektedir
(Özdemir, 2010).

Gelen siparişler doğrultusunda karo reçetelerine
uygun olarak stok sahasından alınan kil-kaolen,
kil
feldspat, kuvars gibi hammaddeler karıştırılıp
karıştır
değirmenlerde
öğütülerek
çamur
hâline
getirilmektedir. Elde edilen çamur, içerisinde %3-5
%3
oranında nem kalacak şekilde püskürtmeli kurutucu

Şekil 1. Kojenerasyon Tesisinde Üretilen Enerji Türleri (Ayçiçek, 2007)
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Uygulamanın gerçekleştirildiği firma, masse
kurutma işleminin gerçekleştirildiği Spray Dry’larda
sıcak havaya ihtiyaç duymaktadır. Bu gerekli sıcak
havayı doğalgaz kullanarak elde ettiğinde maliyeti
artmaktadır. Ancak kojenerasyon sistemi ile hem
elektriği hem sıcak havayı birlikte elde edebildiği
için maliyeti azaltmış verimi ise yükseltmiş
yüks
olmaktadır.

Journal of Industrial Engineering 31(3),
3
281-319, 2020

Firmanın enerji üretim sistemleri Co-Gen
Co
1, Co-Gen
2 ve Co-Gen
Gen 3 olmak üzere üç adet tesisten
oluşmaktadır. Kojenerasyon tesislerinden çıkan
sıcak havanın iletimini sağlayan ATM 36, ATM 40,
ATM 65 1, ATM 65 2, ATM 52 ve ATM 140 olmak
üzere
re altı adet Spray Dryer bulunmaktadır. Co-gen,
Co
fabrikalar ve ATM’ler arasındaki bağlantı Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Kojenerasyon Tesisi- Fabrika- ATM Bağlantıları

4.2.3 Kojenerasyon Sisteminin Çalışma Prensibi

550°C sıcaklığındaki ısı, bir egzoz kanalıyla atık ısı
ıs
kazanına iletilir (Gürhan, 2003).

Şekil 3’de verilmiş olan kojenerasyon sisteminde
filtrelenerek atmosferden alınan hava, kompresör
ile sıkıştırılarak basınç ve sıcaklığı artırılır. Yanma
odasına gönderilir ve buradaki yakıt ile
karıştırılarak yanması sağlanır. Yanan gaz
karışımından elde edilen yüksek buhar basıncı
türbin kanatçıklarından geçme esnasında türbini
döndürür. Böylece türbine bağlı jeneratörden
elektrik enerjisi üretilir. Gaz türbininden çıkan 450–
450

Atık ısı kazanında ısı transferi ile ısı enerjisi elde
edilir. Kalan ısı, soğurularak katalizöre gönderilerek
kimyasal reaksiyonlara girmesi sağlanır. Bu şekilde
çevreye salınacak olan zararlı gazlar ve karbon
emisyon oranları
anları azaltılır. Son işlem olarak bu
gazlar kazan bacasından atmosfere atılır. Verimi
%80-90
90 arasında olan bu sistemler ile emisyon
salınımları ve küresel ısınma etkileri en aza indirilir.

Şekil 3. Kojenerasyon Sistemi (www.elektrikport.com)
w.elektrikport.com)
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4.2.4 Kojenerasyon Sisteminde Kullanılan
Yakıtlar
Kojenerasyon sisteminde kullanılacak olan yakıt,
sistemin kaliteli üretim yapmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Doğalgaz, fuel-oil,
oil, lpg, propan, nafta,
çöplük gazı gibi yakıtlar kojenerasyon sistemleri
için kullanılabilir.
Bu yakıtların arasında doğalgaz, çevreci bir yapısı
olması, taşınabilirliği ve ısıl veriminin yüksek
olması sebebiyle öncelikli yakıt olarak tercih
edilmektedir. Kojenerasyon sisteminde kullanılan
bazı yakıt türleri ve kullanım oranları Şekil 4’te
verilmiştir. Görüldüğü gibi doğalgaz en çok tercih
edilen yakıt olarak öne çıkmaktadır. Doğalgazdan
sonra en çok kullanılan yakıt türü fuel-oildir.
oildir.
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-

Kojenerasyon sisteminin kullanıldığı yerlerde
zararlı gaz salınımı azalır.

-

Elektrik dağıtım ve iletim sistemlerindeki
arızalar sistemi etkilememekte ve arıza-bakım
arıza
günlerinde
şebekeden
elektrik
çekilebilmektedir.

-

İşletmeler, iletim ve dağıtım
ğıtım hatlarındaki kayıpkayıp
kaçak bedelini ödemek zorunda kalmazlar.

-

Isı ve elektriğin birlikte üretilmesi ile elde edilen
verim, ısı ve elektriğin ayrı ayrı üretilmesinden
elde edilen verimden daha fazladır.

-

Doğalgaz başta olmak üzere propan, mazot, çöp
gazı, biyogaz vb. yakıtlarla çalışarak kesintisiz,
kaliteli ve yüksek verimde enerji üretilir.

-

Biyolojik atıklardan faydalanmasıyla maliyet
verimliliğinin
yükselmesi
ve
atıkların
kullanılmasına katkıda bulunması

Kısaca kojenerasyon sistemleri fabrikalara
fabrikalar fayda
sağlarken kaynakların daha az tüketilmesi ve
çevreye daha az zarar verme gibi yararlı sonuçları
olan bir yöntemdir.

4.2.6 Kojenerasyon Sistemini Kullanmayı Tercih
Eden Sektörler

Şekil 4. Kojenerasyon Sisteminde Kullanılan Yakıt ve
Oranları (Goza, 2013)

4.2.5 Kojenerasyon Sisteminin Tercih Edilme
Sebepleri
Elektriğin ve ısının birlikte üretilmesi olarak
tanımlanan kojenerasyon sistemlerinin elektrik ve
ısının ayrı ayrı üretilmesinden daha ekonomik
durumlar oluşturmaktadır.
-

-

Kojenerasyon
ile
elektrik
üretimi
gerçekleştirilirken aynı anda açığa çıkan buhar,
sıcak su, kızgın yağ, soğuk su veya sıcak gaz
firmalar tarafından kullanılmaktadır.
Düşük maliyet ile sürekli ve çalışabilme
özelliğinden dolayı sistemin geri ödeme süresi
sür
kısadır.

Kojenerasyon sistemi, endüstriyel tesislerde karbon
salınımının azaltılmasında
ılmasında ve enerjinin verimli bir
şekilde kullanılmasında etkili olduğu için
endüstriyel tesisler için alternatif bir yöntem
olmaktadır.
Sürekli üretim yapan ve süreç içinde buhar, sıcak su,
kızgın yağ, soğuk su veya sıcak gaz tüketimi olan
firmalar
kojenerasyon
nerasyon
sistemini
sağladığı
avantajlardan
dolayı
kullanmayı
tercih
etmektedirler. Bu farklı firmalara ve kurumlara
örnek olarak kâğıt fabrikaları, seramik, tuğla ve
çimento sanayi, tekstil sanayi, atık su arıtma
tesisleri, kimyasal malzeme üretim fabrikaları,
fabrikal
plastik fabrikaları, cam fabrikaları, gıda fabrikaları,
demir çelik fabrikaları ile alışveriş merkezleri,
hastaneler, üniversiteler ve apartmanlar verilebilir.
Türkiye’deki kojenerasyon sisteminin kullanım
alanlarına ait oranlar Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Kojenerasyon Sistemlerinin Kullanıldığı Sektörler (Kabacan, 2019)

Şekil 5'te görüldüğü gibi ülkemizde kojenerasyon
sistemleri en çok tekstil endüstrisi tarafından
kullanılmaktadır. Tekstil endüstrisini hizmet
sektörü yani; otel, havalimanı, alış-veriş
veriş merkezleri
ve hastaneler takip etmektedir. Üçüncü olarak da
gıda sektöründe
ründe yaygın kullanımı vardır denilebilir.
Ülkemizde seramik sektörü göz önüne alındığında
tekil örnekler mevcut olmasına rağmen bu sektörde
çok faydalı olabilecek kojenerasyon sistemlerinin
çok fazla kullanılmadığı göze çarpan önemli bir
noktadır.

Seramik firması için oluşturulan karar destek
sistemi ile amaç, gün bazında elektriğin dışarıdan
alım ya da kojenerasyon tesislerinde üretim
kararının verilmesini sağlayan karar destek
sisteminin Excel VBA yardımıyla oluşturulmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda 0-1
0
Tam Sayılı
Programlama yöntemi ile matematiksel model
kurulmuştur. Uygulamanın matematiksel modeline
izleyen bölümde yer verilmiştir.
5.1 Uygulamanın Matematiksel Modeli

5. Karar Destek Sisteminin Oluşturulması
Karar destek sistemi, karmaşık problemleri
çözebilmek için insan zekâsı, bilgi teknolojisi ve
yazılımla
harmanlanan
bir
sistem
olarak
tanımlanmaktadır (Gökçen, 2010). Günümüzde
karar vericilerin en önemli sorumluluğu değişen
d
koşullar ile birlikte işletme için fayda getirecek
kararın hızlı bir şekilde alınmasıdır. Bu sorumluluğu
üstlenen karar vericiler doğru zamanda, doğru
bilgiyi etkili bir biçimde kullanarak karar vermeleri
gerekmektedir. Karar verici kişiler bu süreçte
süreç
kendilerine yardımcı olması açısından “Karar
Destek Sistemleri” olarak tanımlanan sistemi
kullanmaktadırlar. Karar destek sistemleri kârlılığı
olumlu düzeyde etkileme, karara ulaşma süresinin
kısa olması, daha fazla alternatif çözümün
değerlendirilmesinii sağladığı için işletmeler
tarafından tercih edilmektedir.
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Bu çalışma kapsamındaa geliştirilen karar destek
sistemi,
firmada
kojenerasyon
tesislerinin
çalıştırılması aşamasında verilmesi gereken
kararların maliyet analizleri ile doğruluğunu
belirlemektedir.
Çalışmada tanımlanan problem için oluşturulan
matematiksel model ile firma için
i
üretimi
karşılayacak,
siloların
kapasite
sınırlarını
aşmayacak şekilde kojenerasyon tesislerinin
çalışacağı günleri optimize etmek hedeflenmektedir.
Geliştirilen karar destek sistemi, i) firma
bünyesindeki dört fabrikanın siparişlerini tek
formatta düzenleme,
enleme, ii) günlük masse ihtiyacının
belirlenmesi ve iii) bu fabrikalar için kararın
verilmesini sağlayan atama modelleri olmak üzere
üç aşamadan oluşmaktadır. Karar destek sisteminde
yer alan 0-1
1 Tam Sayılı Programlama modelinin
matematiksel modeli aşağıdaa açıklanmıştır:
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İndis Kümeleri

Kısıtlar

i ϵ { 1,2,3, … … , k } Gün

R.SQ + -./ ∗ K/ − U.V ≤ X/

k: Modelin çalıştırıldığı ayın gün sayısı

R.SQ + -./ ∗ K/ − U.V ≥ 0

j: Spray dryer (ATM) türü

-./ [ { 0,1 }

j ϵ { 1,2,3,4,5,6 } ATM

R. ≥ 0

j = 1, ATM 36;
j = 2, ATM 40;

j = 4, ATM 65 − 2;

(3)
(4)
(5)

(2) Numaralı kısıt ilgili ATM’nin silo kapasitesini
aşmayacak şekilde hesaplama yapmaktadır.

j = 5, ATM 52;

j = 6, ATM 140;

(3) Numaralı kısıt ilgili ATM’nin silo kapasitesinin
0’dan küçük bir değer almasını engellemektedir.

n ϵ { 1,2,3 } Masse Türü

Firmada her ATM her masse türünün üretiminde
kullanılmamaktadır. Bu doğrultuda (2) ve (3)
numaralı denklemlerin aşağıdaki açıklamalarda yer
alan bilgiler ışığında oluşturulması gerekmektedir.

n=1, Yer Karosu;
n=2, Duvar Karosu;
n= 3, Sırlı Granit

ATM 36’da Duvar Karosu massesi üretimi
yapıldığı için j=1 olduğunda n=2 olmalıdır.

Karar Değişkeni
1,
0,

∀ 1, j, n

(2)

(1) Modelin Amaç Fonksiyonu, maliyetin minimize
edilmesidir.

j = 3, ATM 65 − 1;

-./ = 0

∀1

∀ 1, j, n

5. 678 9 :;

1. 3ü4
<=>>; ?@A@B@C@DEA>=;F
:1ğ;A :@A@<C=A:=

Yardımcı Değişken

ATM 40’ta Yer Karosu massesi üretimi yapıldığı
için j=2 olduğunda n=1olmalıdır.
ATM 65-1 ve ATM 65-2’de Yer Karosu massesi
üretimi yapıldığı için j=3,4 olduğunda n=1
olmalıdır.

IH = i. gün silodaki masse miktarı (ton)

ATM 52’de Duvar Karosu massesi üretimi
yapıldığı için j=5 olduğunda n=2 olmalıdır.

Parametreler

ATM 140’ta Sırlı Granit massesi üretimi yapıldığı
için j=6 olduğunda n=3 olmalıdır.

Yin= i. gün n türünden hazır olması gereken
(4) Numaralı kısıt karar değişkeninin (-./ ) sadece 1
ya da 0 değerini alabilmesi için oluşturulmuştur.

masse miktarı (ton);
Zj= j. ATM’nin günlük maksimum kurutabileceği

(5) Numaralı kısıt silodaki masse miktarının
(ton/gün) 0 ya da 0’dan büyük olması için
tanımlanmıştır

masse miktarı (ton/gün);
Wj= j. ATM’nin silo kapasitesi (ton);
Ci= i. gün üretim yapmanın maliyeti (maliyet/ton);
I0= Bir önceki aydan kalan masse miktarı (ton)
Amaç Fonksiyonu
J4? K = ∑O.PQ -./ ∗ K/ ∗ N.

(1)

Kurulan bu matematiksel model ile; üretimi eksiksiz
karşılayacak, günlük masse miktarının silo
kapasitelerini aşmayacak ve günlük masse
miktarının 0’ın altına düşmeyecek şekilde ilgili
ATM’nin minimum maliyet ile çalıştırılması
amaçlanmaktadır. Maliyetin minimize edilmesi ile
kojenerasyon tesislerinin çalıştırıldığı gün sayısı
optimize edilmiş olmaktadır.
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5.1.1 Matematiksel Model Örneği ve Maliyet
Analizi
Matematiksel model, çok fazla kısıt içermesinden
dolayı örnekte sadece 1. Fabrikaya ait olan ATM 36
kurutucusu için veriler verilmiş olup kısıtlar bu
veriler baz alınarak oluşturulmuştur. Kasım ayı için
ATM 36’ya ait oluşturulmuş örnek aşağıda
verilmiştir:

n ϵ { 1, 2, 3 } Masse Türü
n=1, Yer Karosu;
n=2, Duvar Karosu;
n=3, Sırlı Granit

Karar Değişkeni
1,
XH] = 0
0,

İndis Kümeleri

1. 3ün j. ATM 9 de masse kurutuluyorsaF
:1ğer durumlarda

i ϵ { 1,2,3,……,30} Gün
Yardımcı Değişken

j: Spray dryer (ATM) türü

Ii= i. gün silodaki masse miktarı (ton)

j ϵ { 1,2,3,4,5,6 } ATM
j=1, ATM 36;

Parametreler

j=2, ATM 40;

Yin= i. gün n türünden hazır olması gereken masse
miktarı (ton)

j=3, ATM 65-1;
j=4, ATM 65-2;
j=5, ATM 52;

Tablo 1’de Kasım ayının her gününe ait Duvar
karosu (DK) massesinden hazır olması gereken
masse miktarları ton cinsinden verilmiştir. Bu
veriler firmanın üretim planı doğrultusunda elde
edilmiştir.

j=6, ATM 140;

Tablo 1
Duvar Karosu için Gerekli Masse Miktarları
i

Yin

i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
i=6
i=7
i=8
i=9
i=10
i=11
i=12
i=13
i=14
i=15

Y12
Y22
Y32
Y42
Y52
Y62
Y72
Y82
Y92
Y102
Y112
Y122
Y132
Y142
Y152

292

Gerekli Miktar
(ton)
104,4
75,4
76,1
76,1
76,1
101,2
101,2
70,3
40,0
32,9
32,9
56,3
18,8
77,4
77,4

i

Yin

i=16
i=17
i=18
i=19
i=20
i=21
i=22
i=23
i=24
i=25
i=26
i=27
i=28
i=29
i=30

Y162
Y172
Y182
Y192
Y202
Y212
Y222
Y232
Y242
Y252
Y262
Y272
Y282
Y292
Y302

Gerekli Miktar
(ton)
77,4
77,4
77,4
77,4
77,4
75,6
75,6
75,6
75,6
37,7
12,6
116,0
116,0
116,0
116,0
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Zj= j. ATM’nin günlük maksimum kurutabileceği
masse miktarı (ton/gün)
ATM 36’nın günlük olarak maksimum düzeyde
kurutabileceği miktar 200 ton/gün olarak firma
tarafından kısıt olarak sunulmuştur.
(Zj=200 ton/gün)
Wj= j. ATM’nin silo kapasitesi (ton)
Matematiksel modelde j indisinin 1 değerini alması
ile tanımlanan ATM 36 kurutucusunun silo
kapasitesi 700 ton olarak belirtilmiştir.
Ci= i. gün
(maliyet/ton)

üretim

yapmanın

Ayrıca, kojenerasyon tesislerinin çalıştırılacağı
günlerin belirlenebilmesi için Denklem (4)'te
verilmiş olan 0-1 kısıdı ile bir önceki aydan kalan
masse miktarı negatif olamayacağı için Denklem
(5)'te verilmiş olan işaret kısıdı eklenmiştir.
Xij ϵ { 0, 1 }

(4)

Ii ≥ 0

(5)

∀i

maliyeti

Firma tarafından elde edilen maliyetlerden biri olan
üretim yapma maliyeti aşağıda verilmiştir:
C1, C2, C3, ………, C30 =1,6393 TL/ton
I0= Bir önceki aydan kalan masse miktarı (ton)
Firmanın Ekim ayına ait kalan massesi 0 olarak
değerlendirilmiştir. (I0 = 0)
Amaç Fonksiyonu
J4? K = ∑O.PQ -./ ∗ K/ ∗ N.

doğrultuda Kasım ayına ait ATM 36 için örneklenen
matematiksel modelin özelleştirilmiş kısıtları Tablo
2’de verilmiştir. Tablo 2’de yer alan kısıtlar dizini
ATM 40, ATM65-1, ATM 65-2, ATM 52 ve ATM 140
için de yazılmalıdır.

(1)

Örneği açıklanan ATM 36 kurutucusu için amaç
fonksiyonu oluşturulmuştur. Amaç fonksiyonu her
kurutucunun ilgili aydaki gün sayısı doğrultusunda
yazılması gerekmektedir. Amaç fonksiyonuna
aşağıda yer verilmiştir.
Enk Z= X11 * Z1 * 1,6393 TL/ton + X21 * Z1 * 1,6393
TL/ton + X31 * Z1* 1,6393 TL/ton + X41 * Z1 * 1,6393
TL/ton + X51 * Z1* 1,6393 TL/ton + ………….+ X301 * Z1 *
1,6393 TL/ton
Kısıtlar
I(i-1) + Xij * Zj - Yin ≤ Wj

∀ i, j, n

(2)

I(i-1) + Xij * Zj - Yin ≥ 0

∀ i, j, n

(3)

(2) ve (3) numaralı denklemlerde yer alan kısıtlar,
fabrika bazında değerlendirilmesi gereken ATM’ler
ve masse türleri bünyesinde özelleştirilmiştir. Bu

Matematiksel modelin, Excel VBA’da oluşturulan
karar destek sisteminde çalıştırılması ile minimum
maliyet ve optimum gün sayısı ile kojenerasyon
tesislerinin çalıştırılacağı günler 0-1 atamalarıyla
belirlenmiştir. Butonlar yardımıyla kısa sürede
kojenerasyon
tesislerinin
çalışıp-çalışmama
kararına 0-1 değerleriyle ulaşılmıştır.
Kojenerasyon tesislerinin çalışması gereken
günlerin belirlenmesinin ardından tesislerde
üretilecek elektriğin dışarıdan alım ya da
kojenerasyon tesislerinde üretim kararlarından az
maliyetli olan kararın seçimi yapılmıştır.
Tablo 3’te 1. Fabrikaya ait olan ATM 36 ve ATM 40
kurutucularının makro çalıştırılmasıyla elde edilen
çalışmalarından ilk güne ait maliyet hesaplamaları
görülmektedir.
ATM
36
çalıştırılacak
ise
kurutabileceği masse miktarı 200 ton/gün, ATM 40
için bu değer 210 ton/gün olacaktır. Firmadan
alınan “1 ton masse üretimi için 43 Sm3 doğalgaz
kullanılmaktadır” bilgisi ile ATM 36 ve ATM 40 için
doğalgaz ihtiyaçları “Doğalgaz (Sm3)” başlığı altında
hesaplanmıştır. “Co-Gen Tüketim” başlığı altında ise
toplam doğalgaz ihtiyacı elde edilmiştir.
Firmadan alınan “1 Sm3 doğalgazdan 2,8 KW
elektrik enerjisi elde edilmektedir” ve “Co-Gen
çalışması sırasında kullanılan doğalgaz miktarının
yarısı kadar sıcak hava açığa çıkmaktadır” bilgileri
ile Co-Gen Çıktıları olan Elektrik ve Isı miktarları
“Co-Gen Çıktıları” başlığında hesaplanmıştır.
Kojenerasyon tesislerindeki doğalgaz ihtiyacı
dışında firmanın proseslerinde de doğalgaza ihtiyaç
duymaktadır. İlgili ihtiyaç değeri toplam doğalgaz
ihtiyacından Kojenerasyon tesisinden elde edilen ısı
miktarının çıkarılmasıyla bulunmaktadır.
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Tablo 2
ATM 36’ya Ait Kısıtlar Dizini
I(i-1) + Xij * Zj - Yin ≤ Wj ∀ i, j=1, n=2

I(i-1) + Xij * Zj - Yin ≥ 0 ∀ i, j=1, n=2

0 + X11 * 200 - 104,4 ≤ 700
I(2-1) + X21 * 200 - 75,4 ≤ 700

0 + X11 * 200 - 104,4 ≥ 0
I(2-1) + X21 * 200 - 75,4 ≥ 0

I(3-1) + X31 * 200- 76,1 ≤ 700

I(3-1) + X31 * 200 - 76,1 ≥ 0

I(4-1) + X41 * 200 - 76,1 ≤ 700

I(4-1) + X41 * 200 - 76,1 ≥ 0

I(5-1) + X51 * 200 - 76,1 ≤ 700

I(5-1) + X51 * 200 - 76,1 ≥ 0

I(6-1) + X61 * 200 - 101,2 ≤ 700

I(6-1) + X61 * 200 - 101,2 ≥ 0

I(7-1) + X71 * 200 - 101,2 ≤ 700

I(7-1) + X71 * 200 - 101,2 ≥ 0

I(8-1) + X81 * 200 - 70,3 ≤ 700

I(8-1) + X81 * 200 - 70,3 ≥ 0

I(9-1) + X91 * 200 - 40,0 ≤ 700

I(9-1) + X91 * 200 - 40,0 ≥ 0

I(10-1) + X101 * 200 - 32,9 ≤ 700

I(10-1) + X101 * 200 - 32,9 ≥ 0

I(11-1) + X111 * 200 - 32,9 ≤ 700

I(11-1) + X111 * 200 - 32,9 ≥ 0

I(12-1) + X121 * 200 - 56,3 ≤ 700

I(12-1) + X121 * 200 - 56,3 ≥ 0

I(13-1) + X131 * 200 - 18,8 ≤ 700

I(13-1) + X131 * 200 - 18,8 ≥ 0

I(14-1) + X141 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(14-1) + X141 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(15-1) + X151 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(15-1) + X151 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(16-1) + X161 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(16-1) + X161 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(17-1) + X171 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(17-1) + X171 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(18-1) + X181 * 200 - 77,4≤ 700

I(18-1) + X181 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(19-1) + X191 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(19-1) + X191 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(20-1) + X201 * 200 - 77,4 ≤ 700

I(20-1) + X201 * 200 - 77,4 ≥ 0

I(21-1) + X211 * 200 - 75,6 ≤ 700

I(21-1) + X211 * 200 - 75,6 ≥ 0

I(22-1) + X221 * 200 - 75,6 ≤ 700

I(22-1) + X221 * 200 - 75,6 ≥ 0

I(23-1) + X231 * 200 - 75,6 ≤ 700

I(23-1) + X231 * 200 - 75,6 ≥ 0

I(24-1) + X241 * 200 - 75,6 ≤ 700

I(24-1) + X241 * 200 - 75,6 ≥ 0

I(25-1) + X251 * 200 - 37,7 ≤ 700

I(25-1) + X251 * 200 - 37,7 ≥ 0

I(26-1) + X261 * 200 - 12,6 ≤ 700

I(26-1) + X261 * 200 - 12,6 ≥ 0

I(27-1) + X271 * 200 - 116,0 ≤ 700

I(27-1) + X271 * 200 - 116,0 ≥ 0

I(28-1) + X281 * 200 - 116,0 ≤ 700

I(28-1) + X281 * 200 - 116,0 ≥ 0

I(29-1) + X291 * 200 - 116,0 ≤ 700

I(29-1) + X291 * 200 - 116,0 ≥ 0

I(30-1) + X301 * 200 - 116,0 ≤ 700

I(30-1) + X301 * 200 - 116,0 ≥ 0
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Tablo 3
Maliyet Hesaplaması-1
Doğalgaz (Sm3)
ATM36

ATM40

ATM 36

ATM 40

Co-Gen
Tüketim
Doğalgaz (Sm3)

200

210

200*43 =
8600

210*43 =
9030

8600 + 9030 =
17630

İzleyen Tablo 4’te elektriğin kojenerasyon
tesislerinde üretimi sonucu oluşacak maliyet değeri
ve dışarıdan alınması sonucu oluşacak maliyet
değerleri görülmektedir. Verilmesi gereken karar
ise minimum maliyete sahip olan karardır.
İlgili örnekte dışarıdan elektrik alınırsa firmanın
46624 TL’lik bir maliyete, kojenerasyon tesislerinde
üretilmesi durumunda ise 42910 TL’lik maliyete
katlanması gerekmektedir. 1. Fabrika için verilen
karar “Elektriği Co-Gen 1 Tesisinde Üretmek Daha

Co-Gen Çıktıları
Elektrik
(Kwh)

Isı (Sm3)

Prosesteki
Doğalgaz İhtiyacı
(Sm3)

17630*2,8
= 49364

17630*0,5 =
8815

17630-8815 =
8815

Kârlı Olacaktır.” şeklinde kullanıcının karşısına
çıkmaktadır.
Matematiksel modelin, Excel VBA’ da makro halini
almasıyla
birlikte
kojenerasyon
tesislerinin
optimum gün sayısında çalışması sağlanmıştır.
Buton yardımıyla elde edilen sonuçlar tekrar bir
buton yardımıyla anlatımı gerçekleştirilen maliyet
hesaplamalarıyla ilgili ayın her günü için verilmesi
gereken karara kullanıcıyı hızlı bir şekilde
ulaştırmaktadır.

Tablo 4
Maliyet Hesaplaması-2
Proses Maliyet
(TL)

Enerji Maliyet
(TL)

Co-Gen Toplam
Maliyet (TL)

8815*1,583 =
14009,68

17630*1,6393 =
28900,86

14009,68+28900,86
= 42910,54

5.2 Karar Destek Sistem Tasarımı
Excel VBA programı kullanılarak oluşturulan karar
destek sisteminde kullanıcı ilk olarak Excel
dosyalarının bulunduğu bir klasörü açmakla
kullanıcı yolculuğuna başlayacaktır. Klasörde yer
alan Excel dosya isimleri aşağıda sıralanmıştır:
Gün sayısının 28 olan aylar için,
Gün sayısının 29 olan aylar için,
Gün sayısının 30 olan aylar için,
Gün sayısının 31 olan aylar için,

Dışarıdan Elektrik
Alınırsa Oluşacak
Maliyet (TL)
49364*0,9445 =
46624

Verilmesi Gereken Karar

Elektriği Co-Gen 1
Tesisinde Üretmek Daha
Kârlı Olacaktır.

Kullanıcı programı çalıştırmak istediği ayın gün
sayısı doğrultusunda ilgili Excel dosyasına girerek
işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Çalışmanın kalan
kısmında Kasım 2019 için hazırlanmış format
üzerinden anlatımlar yapılacaktır.
Şekil 6’da, geliştirilen karar destek sistemine ilişkin
akış şeması yer almaktadır. Akış şemasında da
görüldüğü üzere kullanıcı ilgili Excel dosyasına giriş
yapmasıyla beraber gerekli veri girişlerini yaparak
fabrikalar için doğru karara hızlı bir şekilde
ulaşabilecektir.
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Şekil 6. Karar Destek Sistemi Genel Akış Şeması
Kullanıcının ilgili Excel dosyasına girmesinin
ardından karşılaşacağı Giriş Sayfası Şekil 7’de
verilmiştir. Giriş Sayfasında yer alan “Tüm Siparişler
Sayfasını Oluştur” butonu ile dört fabrikaya ait
üretim programları “Tüm
üm Siparişler” sayfasında
birleştirilerek daha düzenli bir görünümün elde

Şekil 7. Karar Destek Sistemi Kullanıcı Giriş Sayfası
296

edilmesi hedeflenmiştir. “İlgili Sayfaları Sil” butonu
sayesinde kullanıcı önceki ay için oluşturulmuş
sayfaları silerek gelecek ay için kodu çalıştırmaya
devam edebilecektir. İlgili butonlar Şekil 7’de
gösterilmiştir.
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Giriş yapılan bu Excel dosyasında bulunan alt Excel
sayfaları şunlardır:
- Üretim versiyonu: Fabrikaya ait bant ve fırınlara
ilişkin üretim versiyonlarının bulunduğu sayfadır.
- Tüm siparişler: Dört fabrikaya ait üretim
programlarının tek format olarak toplandığı
sayfadır.
- 1FB Kasım; 2FB Kasım; 3FB Kasım veya 4FB Kasım
(1, 2, 3 veya 4. fabrikalar için üretim verileri): Firma
tarafından Excel dosyasına getirilecek olan 1-2-3
veya 4. fabrikanın üretim programını içeren
sayfalardır.

Journal of Industrial Engineering 31(3), 281-319, 2020

Şekil 7’de yer alan “Malzeme İhtiyaçlar Sayfası İçin
Master Code” oluştur butonu ile kullanıcı, ilgili ay
için yine ilgili fabrikada üretimi gerçekleştirilen
masselerin reçetelerinde bulunan hammadelerin
listesini içeren büyük veri grubunun bulunduğu
sayfa olan “reçete bom” sayfasında filtreleme
işlemlerini yaparak "Malzeme İhtiyaçları Sayfası"na
aktarıp Şekil 8’de yer alan Master Code “Malzeme”
ve “Üretim Versiyonları” için birleştirme işlemini
yapabilmektedir. Bunu yapmaktaki amaç masse
bileşen, masse bileşen tanım ve bileşen ihtiyacı
sütunlarını ilgili ürün için “Tüm Siparişler”
sayfasına eksiksiz olarak getirebilmektir.

- Reçete bom: Fabrikada üretimi gerçekleştirilen
masselerin reçetelerinde bulunan hammadelerin
listesini içeren büyük veri grubunun bulunduğu
sayfadır.
- Malzeme ihtiyaçları: Reçete bom sayfasında yer
alan büyük veri grubunun filtrelenmesi ve Master
Code oluşturulmasıyla elde edilen sayfadır.
- Model 1, Model 2 ve Model 4: 1. 2. ve 4. fabrikalara
ait ATM’lerin hangi günler çalıştırılması gerektiği
sonucunun kısıtlar doğrultusunda elde edildiği
sayfalardır.
- 1., 2. ve 4. Fabrikalar İçin Üretim Planı Sayfaları:
'Tüm Siparişler' sayfasından yararlanılarak elde
edilmiş
olan
günlük
masse
ihtiyaçlarının
belirlendiği sayfalardır.
Firma bünyesinde yer alan dört fabrika için günlük
bazda üretim programları, Excel’de farklı sayfalarda
firma tarafından planlanmaktadır. Kullanıcı üretim
programlarını bu Excel dosyasına getirerek “Tüm
Siparişler
Sayfasını
Oluştur”
butonunu
çalıştırabilecektir.
Firma bünyesindeki dört fabrikaya ait üretim
programları
“Tüm
Siparişler”
sayfasında
birleştirilerek tüm üretim planının tek formatta
görünümü elde edilmiştir. “Tüm Siparişler” sayfası
giriş sayfasında yer alan “Tüm Siparişler Sayfasını
Oluştur” butonu yardımıyla oluşturulmaktadır. İlgili
sayfada üretimin gerçekleşeceği fabrika numarası,
bant numarası, tarih, üretilecek olan mamul, üretim
versiyonu, karonun ebatları, mamulün tanımı, ihraç
edileceği ülke, net üretim miktarı, brüt üretim
miktarları, üretim başlangıç, vardiya başlangıç,
üretim bitiş, bitiş vardiyası, masse bileşen, masse
bileşen tanımı ve bileşen ihtiyacı verileri yer
almaktadır. Tüm Siparişler sayfasına Ek-1’de yer
verilmiştir.

Şekil 8. Excel- Malzeme İhtiyaçları Sayfası

Excel dosyasında yer alan “Üretim Versiyonu”
Sayfasında Fabrika, Bant ve Fırınlara ait Üretim
Versiyonları mevcuttur. Bu bilgileri “Tüm
Siparişler” Sayfasını oluştururken yer alan Üretim
Versiyonu isimli sütuna ilgili Fabrika ve Bant
numarasına uygun olarak Üretim Versiyonlarını
getirebilmek için hazırlanmış bir sayfadır. Üretim
Versiyonu sayfasına Şekil 9’da yer verilmiştir.
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'ATM 36' saatte 9 ton, 'ATM
ATM 40' saatte 9,5 ton
masse kurutabilmektedir.
'ATM 36' Duvar Karosu massesi kurutmada,
'ATM 40' Yer Karosu massesi kurutmada aktif
olarak çalıştırılmaktadır.
’ın silo kapasitesi 700 ton
'ATM 36' ve 'ATM 40’ın
masse alabilecek
abilecek kapasiteye sahiptir.
'ATM 36' günde 200 ton, 'ATM
ATM 40' günde 210 ton
masse kurutabilmektedir.
Proseste kullanılan doğalgaz maliyeti, Co-Gen
Co
kullanımında oluşacak birim maliyet ve elektrik
birim fiyatı yer almaktadır.
Co-Gen
Gen 1 tesisinin elektrik üretim
üre
kapasitesi
84000 KWh’dir.

Şekil 9. Excel- Üretim_Versiyonu Sayfası

İzleyen bölümlerde firma bünyesindeki fabrikalar
için oluşturulan atama modelleri ve kullanılacak
enerji planının seçimi için (kojenerasyon sistemi
kullanımı veya dış alım kararı için) karar destek
sistemi uygulamaları anlatılmaktadır.
tadır. Firmada, 3.
Fabrikaya
herhangi
bir
ATM
bağlantısı
bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanılacak enerji
planı seçimleri Fabrika 1, 2 ve 4 için
gerçekleştirilmiştir.
5.2.1 Birinci Fabrika İçin Atama Modeli ve Enerji
Planı
Makro yardımıyla oluşturulan “Tüm Siparişler”
sayfasında yer alan 1. Fabrikaya ait veriler “1.
Fabrika Üretim Planı” sayfasına getirilmekte olup
gün bazında Yer Karosu ve Duvar Karosu için
günlük masse ihtiyacı hesaplanmıştır. İlgili sayfaya
Ek-2’de yer verilmiştir.
“Model 1” sayfasında yer
er alan bilgiler ve kısıtlar
aşağıda tanımlanmış olup ilgili alana ait görsel Şekil
10’da sunulmuştur. “Model 1” Excel sayfası bir
bütün olarak Ek-3’te gösterilmiştir.
1. Fabrikada 'ATM 36' ve 'ATM 40' yer almakta
olup bu ATM’ler sadece Co-Gen
Gen 1’den sıcak hava
almaktadır.
298

Şekil 10. “Model 1” e Ait Bilgilerin Excel Görünümü

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda “1.Fabrika
Üretim Planı” sayfasında yer alan günlük masse
ihtiyacı “Model 1” sayfasındaki Değişken bölümüne
getirilerek
kısıtların
n
ilk
aşamasına
geçiş
sağlanmaktadır. Bu noktada kullanıcının, ikinci bir
değişken olan bir önceki aydan kalan Yer Karosu
masse ve Duvar Karosu masse stok miktarını ilgili
hücrelere girmesi gerekmektedir. Fabrikada aylık
olarak değişen bu verilerin girilmesinin
girilme
ardından
atama modelinin çalıştırılması için oluşturulan
kısıtlar aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan bölümlerin
Excel görünümleri Şekil 11’de verilmiştir.
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Günlük olarak hesaplanan silo kapasiteleri 'ATM
36' ve 'ATM 40' için 700 tonu aşmayacak şekilde
“Model 1” sayfasında “Silo Kapasitesi (ton)
Kısıtı_ATM36” ve “Silo Kapasitesi (ton)
Kısıtı_ATM40”
sütun
başlıkları
altında
tanımlanmıştır.
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altında negatif bir değer de alamama kısıtı da
Excel-Çözücüde tanımlanmıştır.
'ATM 36' veya 'ATM 40'ın çalışma ya da
çalışmamasını bu kısıtlar doğrultusunda “Model
1” Excel sayfasında 0-1 atamaları şeklinde
görülmektedir.

Günlük olarak hesaplanan silo kapasiteleri
maksimum kapasiteyi aşamayacağı gibi 0’ın

Şekil 11. Model 1’e Ait 0-1 Atamaların Excel Görünümü Kısıtların
Excel-Çözücüde tanımlanmasının ardından bu
manuel işlem makro haline dönüştürülerek
butonlara atanmıştır.

bulundurularak hangi günler masse kurutma
işleminin yapılması gerektiği sonuçları 0-1
atamalarıyla elde edilmektedir.

“Model 1” Excel sayfasında yer alan butonlar ve
işlevleri aşağıda verilmiş olup buton görünümleri
Şekil 12’de sunulmuştur.

ATM 40 Birinci Yarım: Bu buton yardımıyla
ATM 40’ta ilgili ayın ilk 15 günlük kısmı için
üretim planı ve kapasite sınır kısıtları ile hangi
günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği
sonuçlarına
0-1
atamalarıyla
ulaşılmaktadır.

ATM 36 Birinci Yarım: Bu buton yardımıyla
ATM 36’da ilgili ayın ilk 15 günlük kısmı için
üretim planı ve kapasite sınırı doğrultusunda
hangi günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği
sonuçlarına
0-1
atamalarıyla
ulaşılmaktadır.
ATM 36 İkinci Yarım: Bu buton yardımıyla ATM
36’da ilgili ayın son 15 günlük kısmı için üretim
planı ve kapasite sınırı göz önünde

ATM 40 İkinci Yarım: Bu buton yardımıyla ATM
40’ta ilgili ayın son 15 günlük kısmı için üretim
planı ve kapasite sınırı doğrultusunda hangi
günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği sonuçları 0-1 atamalarıyla elde
edilmektedir.
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Butonların Birinci Yarım ve İkinci Yarım şeklinde
ayrılması, firmanın 15 günlük periyotlarla
süreçlerini daha sağlıklı kontrol edebilmelerini
sağlamaları için tasarlanmıştır.
Temizle: 0-1 atamalarının yapıldığı mavi alanın
bir
sonraki
ay
için
temizlenmesini
sağlamaktadır.
1. Fabrika Enerji Planı: Kullanıcının bu butonu
çalıştırması ile Co-Gen üretim veya dışarıdan
elektrik alım kararının alınması için gerekli
işlemleri yaparak verilen kararı görecektir.
1. Fabrika Enerji Planı Sayfasını Sil: Kullanıcı
bu buton ile enerji plan sayfasını silerek bir
sonraki ay için programı kullanmaya devam
edebilecektir.
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olması gereken masseyi 31 Ekim’de kurutulması
gerektiğini ifade etmektedir.
ATM 36 ve ATM 40 sütunlarının altında 0-1
atamasının yapılmasının ardından Model 1
sayfasında yer alan Masse Miktarı (ton/gün)
Kısıtı ATM36 ve Masse Miktarı (ton/gün) Kısıtı
ATM40 sütunlarının altında oluşan değerler
getirilmektedir.
Firmadan alınan “1 ton masse için 43 Sm3
doğalgaz harcanmaktadır” bilgisi ile ATM 36 ve
ATM 40 için gerekli doğalgaz miktarlarının
hesabı “Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)” sütunu altında
yapılmıştır.
“Co-Gen Tüketim” başlığı altına ilgili gün için
ATM 36 ve ATM 40 için gerekli doğalgaz
miktarlarının toplamı getirilmiştir.
Firmadan alınan “1 Sm3 doğalgazdan 2,8 KWh
elektrik ve 0,5 Sm3’lük ısı elde edilmektedir”
bilgisi ile “Co-Gen Çıktıları” başlığı altında açığa
çıkacak olan Elektrik ve Isı miktarları gerekli
formüller ile getirilmektedir.
“Prosesteki Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)” başlığı
altında firmanın prosesi için gerekli doğalgaz
ihtiyacı, Co-Gen tüketimi altında yer alan
doğalgaz ihtiyacından Co-Gen Çıktıları başlığı
altında yer alan Isı değerinin çıkarılmasıyla
hesaplanmıştır.

Anlatımı gerçekleştirilen hesaplamalara ait Excel
sayfası Şekil 13’te gösterilmiştir.
Şekil 12. Model 1 için Buton Görünümleri
Kullanıcının 1. Fabrika Enerji Planı Butonunu
çalıştırması ile karşısına çıkacak olan sayfa olan '1.
Fabrika Enerji Planı' sayfasında yer alan bilgiler
aşağıda sıralanmıştır. '1. Fabrika Enerji Planı' Excel
sayfası Ek-4’te sunulmuştur.
“Tarih” sütunu “Model 1” sayfasından
getirilmektedir. Burada ilk tarihin bir önceki
ayın son gününün olmasının sebebi masselerin
silolarda 24 saat boyunca dinlendirilmesinin
ardından üretimde kullanılmasından dolayıdır.
Üretim planında 1 Kasım’da firmanın elinde
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Proses maliyeti, prosesteki doğalgaz ihtiyacı
değeri ile ilgili maliyetin çarpılmasıyla elde
edilmiştir.
Enerji Maliyet, Co-Gen Tüketim başlığı altında
yer alan doğalgaz ihtiyacı ve ilgili birim fiyatın
çarpılması ile elde edilmiştir. Karar destek
sisteminde yapılan maliyet hesaplamalarına
Şekil 14’te verilmiştir.
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Şekil 13. 1. Fabrika Enerji Planı Sayfasında Yer Alan Hesaplamalar

Şekil 14. Karar Destek Sisteminde Maliyet Hesaplamaları
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Sonuç olarak elektriğin Co-Gen’de üretilmesinin
ardından oluşacak maliyet ve elektriğin
dışarıdan
alınırsa
oluşacak
maliyetin
hesaplanması ile karşılaştırmaları yapılmaktadır
ve bu karşılaştırma sonucu “Verilmesi Gereken
Karar” başlığı altında kârlı olan durum
kullanıcıyla paylaşılmıştır. İlgili görsele Şekil
15’te yer verilmiştir.

Journal of Industrial Engineering 31(3), 281-319, 2020

4. Fabrika ATM 140’tan sıcak hava almaktadır ve
ATM 140’a sıcak hava sadece Co-Gen 3
tarafından gönderilmektedir.
ATM 140 saatte 29 ton masse kurutabilmektedir.
ATM 140 sadece 4. Fabrikada üretimi yapılan
Sırlı Granit massesi kurutmada aktif olarak
çalışmaktadır.
ATM 140 günde 696 ton masse kurutabilecek
kapasiteye sahiptir.
Proseste kullanılan doğalgaz maliyeti, Co-Gen
kullanımında oluşacak birim maliyet ve elektrik
birim fiyatı yer almaktadır.
Co-Gen 3 tesisinin elektrik üretme kapasitesi
günde 108000 KWh’dir.
Bu açıklamalar ışığında “4. Fabrika Üretim Planı”
sayfasında oluşturulan Sırlı Granit için günlük
olarak gerekli masse miktarları “Model 4”
sayfasında “Değişken” bölümüne getirilmelidir. Aynı
zamanda kullanıcı bir önceki aydan kalan Sırlı
Granit masse stok miktarını da ilgili hücreye
girmelidir. Kullanıcının bu işlemleri yapmasının
ardından butonlar yardımı ile sonuçlara hızlı ve
doğru bir şekilde ulaşabilecektir.
Sonuçlara ulaşmada gözden kaçırılmaması gereken
kısıtlar aşağıda verilmiştir:
Günlük olarak hesaplanan silodaki masse
miktarları, ATM 140 için 2520 tonu aşmayacak
şekilde “Model 4” sayfasında “Silo Kapasitesi
(ton)
Kısıtı_ATM140”
başlığı
altında
tanımlanmıştır.

Şekil 15. Karar Destek Sisteminde “Verilmesi
Gereken Karar” Bölümü
5.2.2 Dördüncü Fabrika İçin Atama Modeli ve
Enerji Planı
Model 4 için öncelikle “Tüm Siparişler” sayfasından
4. Fabrikaya ait verilerin “4. Fabrika Üretim Planı”
sayfasına alınmasıyla Sırlı Granit için günlük masse
ihtiyacı hesaplanmalıdır. 4. Fabrikaya ait
oluşturulan üretim planı Ek-5’te gösterilmiştir.
“Model 4” sayfası Ek-6’da verilmiş olup ilgili
açıklamaları aşağıda sıralanmıştır:
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Günlük olarak hesaplanan silodaki masse
miktarları maksimum kapasiteyi aşamayacağı
gibi 0’ın altında negatif bir değer almaması
gerekmektedir.
Bu
kısıt
Excel-Çözücüde
tanımlanmıştır.
ATM 140’ın çalışma ya da çalışmamasını bu
kısıtlar doğrultusunda “Model 4” Excel
sayfasında yer alan mavi alanda 0-1 atamaları
şeklinde görülmektedir.
Kısıtların
Excel-Çözücüde
tanımlanmasının
ardından bu manuel işlem makro haline
dönüştürülerek butonlara atanmıştır.
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“Model 4” Excel sayfasında yer alan butonlar ve
işlevleri aşağıda tanımlanmıştır:
ATM 140 Birinci Yarım: Bu buton yardımıyla
ATM 140’ta ilgili ayın ilk 15 günlük kısmı için
üretim planı ve kapasite sınırı doğrultusunda
hangi günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği
sonuçlarına
0-1
atamalarıyla
ulaşılmaktadır.
ATM 140 İkinci Yarım: Bu buton yardımıyla
ATM 140’ta ilgili ayın son 15 günlük kısmı için
üretim planı ve kapasite sınırı doğrultusunda
hangi günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği
sonuçlarına
0-1
atamalarıyla
ulaşılmaktadır.
Temizle: 0-1 atamalarının yapıldığı mavi alanın
gelecek ay için temizlenmesini sağlamaktadır.
4. Fabrika Enerji Planı: Kullanıcı bu buton ile
Co-Gen üretim veya dışarıdan elektrik alım
kararında hangi kararı uygulaması sonucunda
daha kârlı olacağını görecektir.
4. Fabrika Enerji Planı Sayfasını Sil: Kullanıcı
bu buton ile enerji plan sayfasını silerek bir
sonraki ay için devam edebilecektir.
Kullanıcının "4. Fabrika Enerji Planı" butonuna
tıklaması ile karşısına gelecek olan sayfa Ek-7’de
gösterilmiştir. 4. Fabrika Enerji Planı sayfasında yer
alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır:
“Tarih” sütunu
getirilmektedir.

“Model

4”

sayfasından

ATM 140 başlığı altında 0-1 atamasının
yapılmasının ardından Model 4 sayfasında yer
alan Masse Miktarı (ton/gün) Kısıtı ATM 140
sütununda oluşan değerler getirilmektedir.
Firmadan alınan “1 ton masse için 43 Sm3
doğalgaz harcanmaktadır” bilgisi ile ATM 140
için gerekli doğalgaz miktarlarının hesabı
“Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)” sütunu altında
yapılmıştır.
“Co-Gen Tüketim” başlığı altına ilgili gün için
ATM 140 için gerekli doğalgaz miktarlarının
toplamı getirilmiştir.
Firmadan alınan “1 Sm3 doğalgazdan 2,8 KWh
elektrik 0,5 Sm3’lük ısı elde edilmektedir” bilgisi
ile “Co-Gen Çıktıları” başlığı altında açığa çıkacak
olan Elektrik ve Isı verileri gerekli formüller ile
getirilmektedir.

ihtiyacı Co-Gen tüketimi altında yer alan
doğalgaz ihtiyacından Co-Gen Çıktıları başlığı
altında yer alan Isı değerinin çıkarılmasıyla
hesaplanmıştır.
Proses maliyeti, prosesteki doğalgaz ihtiyacı
değeri ile ilgili maliyetin çarpılmasıyla elde
edilmiştir.
Enerji Maliyet, Co-Gen Tüketim başlığı altında
yer alan doğalgaz ihtiyacı ile ilgili birim fiyatın
çarpılması ile hesaplanmıştır.
Sonuç olarak elektriğin Co-Gen’de üretilmesinin
ardından oluşacak maliyet ve elektrik dışarıdan
alınırsa oluşacak maliyetin hesaplanması ile
karşılaştırma yapılmaktadır. Bu karşılaştırma
sonucu “Verilmesi Gereken Karar” başlığı altında
kârlı olan durum kullanıcıyla paylaşılmıştır.
5.2.3. İkinci Fabrika İçin Atama Modeli ve Enerji
Planı
2. Fabrikanın 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2' Spray
Dry’ları hem Co-Gen 2’den hem de Co-Gen 3’ten
sıcak hava desteği almaktadır. 'ATM 140' sıcak hava
ihtiyacını sadece Co-Gen 3’ten karşılayabildiği için
Model 4, Model 2’den önce çalıştırılmaktadır ve bu
sayede 'ATM 140’ın ihtiyacının karşılanmasının
ardından Co-Gen 3 kapasitesi hâlâ yeterli ise 'ATM
65-1' ve 'ATM 65-2’ye de sıcak hava desteği
vermektedir.
Makro yardımıyla oluşturulan “Tüm Siparişler”
sayfasında yer alan 2. Fabrikaya ait veriler “2.
Fabrika Üretim Planı” sayfasına getirilmekte olup
gün bazında Yer Karosu ve Duvar Karosu için
günlük masse ihtiyacı hesaplanmıştır. İlgili sayfa Ek8’de verilmiştir.
“Model 2” sayfası Ek-9’da gösterilmiş ve sayfada yer
alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
Co-Gen 2 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2' ve 'ATM 52’ye
sıcak hava vermektedir.
Co-Gen 3 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2’ye sıcak hava
vermektedir.
'ATM 65-1' saatte 12,5 ton, 'ATM 65-2' saatte
12,5 ton 'ATM 52' ise 12,5 ton masse
kurutabilmektedir.
'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2' Yer Karosu massesi
kurutmada, 'ATM 52' ise Duvar Karosu massesi
kurutmada aktiftir.

“Prosesteki Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)” başlığı
altında firmanın prosesi için gerekli doğalgaz
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'ATM 65-1' 720 ton, 'ATM 65-2' 750 ton ve 'ATM
52' 1080 ton silo kapasitesine sahiptir.

kurutma
işleminin
yapılması
gerektiği
sonuçlarına 0-1 atamalarıyla ulaşılmaktadır.

'ATM 65-1', 'ATM 65-2' ve 'ATM 52' günde 300
ton masse kurutabilmektedir.

ATM 65-1 ve ATM65-2 İkinci Yarım: Bu buton
yardımıyla 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2’de ilgili ayın
son 15 günlük kısmı için üretim planı ve kapasite
sınırı doğrultusunda hangi günler masse
kurutma işleminin yapılması gerektiği sonuçları
0-1 atamalarıyla elde edilmektedir.

Proseste kullanılan doğalgaz maliyeti, Co-Gen
kullanımında oluşacak birim maliyet ve elektrik
birim fiyatı yer almaktadır.
Co-Gen 2 maksimum elektrik üretimi 84000
KWh iken Co-Gen 3 maksimum elektrik üretimi
108000 KWh’dir.

ATM 52 Birinci Yarım: Bu buton yardımıyla
'ATM 52’de ilgili ayın ilk 15 günlük kısmı için
üretim planı ve kapasite sınırı göz önünde
bulundurularak hangi günler masse kurutma
işleminin yapılması gerektiği sonuçlarına 0-1
atamalarıyla ulaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan bilgiler ile “2. Fabrika Üretim
Planı” sayfasında yer alan günlük masse ihtiyacının
“Model 2” sayfasındaki Değişken bölümüne
getirilmesi ve bir önceki aydan kalan Yer Karosu
masse ve Duvar Karosu masse stok miktarlarının
ilgili hücrelere girilmesi ile atama modeli
çalıştırılabilir hâle gelmiştir. Atama modelinde göz
önünde bulundurulması gerekli kısıtlar ve “Model
2”
sayfasındaki
konumlarından
aşağıda
bahsedilmiştir:

ATM 52 İkinci Yarım: Bu buton yardımıyla 'ATM
52’de ilgili ayın son 15 günlük kısmı için üretim
planı ve kapasite sınırı doğrultusunda hangi
günler masse kurutma işleminin yapılması
gerektiği
sonuçlarına
0-1
atamalarıyla
ulaşılmaktadır.

Günlük olarak hesaplanan silolardaki masse
miktarlarının 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2' için
toplamda 1470 tonu ATM 52 için ise 1080 tonu
aşmayacak şekilde “Model 2” sayfasında “Silo
Kapasitesi (ton) Kısıtı_ATM65-1 ve ATM65-2” ve
Silo Kapasitesi (ton) Kısıtı_ATM 52 sütun
başlıkları altında tanımlanmıştır.

2. Fabrika Enerji Planı: Kullanıcının bu butonu
çalıştırması ile Co-Gen üretim veya dışarıdan
elektrik alım kararının alınması için gerekli
işlemleri yaparak verilen kararı görecektir.

Günlük olarak hesaplanan silolardaki masse
miktarlarının
maksimum
kapasiteyi
aşamayacağı gibi 0’ın altında negatif bir değer
almaması gerekmektedir. Bu kısıt ExcelÇözücüde tanımlanmıştır.
Kısıtlar doğrultusunda 'ATM 65-1', 'ATM 65-2'
veya 'ATM 52’nin çalıştırılma ya da
çalıştırılmaması için 0-1 atamaları ile “Model 2”
Excel sayfasındaki mavi alanda görülmektedir.

Temizle: 0-1 atamalarının yapıldığı mavi ile
gösterilmiş alanın bir sonraki ay için
temizlenmesini sağlamaktadır.

2. Fabrika Enerji Planı Sayfasını Sil: Kullanıcı
bu buton ile enerji plan sayfasını silerek gelecek
ay
için
programı
kullanmaya
devam
edebilecektir.

Kullanıcının 2. Fabrika Enerji Planı Butonunu
tıklaması ile karşısına çıkacak olan sayfa Ek-10’da
gösterilmiştir. 2. Fabrika Enerji Planı sayfasında yer
alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır:
“Tarih” sütunu
getirilmektedir.

“Model

2”

sayfasından

Kısıtların
Excel-Çözücü'de
tanımlanmasının
ardından bu manuel işlem makro haline
dönüştürülerek butonlara atanmıştır.

'ATM 65-1', 'ATM 65-2' ve 'ATM 52' başlıklı
sütunlara 0-1 atamasının yapılmasının ardından
“Model 2” sayfasında yer alan;

“Model 2” Excel sayfasında yer alan butonlar ve
işlevleri aşağıda verilmiştir.

Masse Miktarı (ton/gün) Kısıtı ATM65-1,

ATM 65-1 ve ATM65-2 Birinci Yarım: Bu buton
yardımıyla 'ATM 65-1' ve 'ATM 65-2’de ilgili ayın
ilk 15 günlük kısmı için üretim planı ve kapasite
sınırı doğrultusunda hangi günler masse
304

Masse Miktarı (ton/gün) Kısıtı ATM65-2 ve
Masse Miktarı (ton/gün) Kısıtı ATM52
sütunlarında oluşan değerler getirilmektedir.
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Firmadan alınan “1 ton masse için 43 Sm3
doğalgaz harcanmaktadır” bilgisi ile 'ATM 65-1',
'ATM 65-2' ve 'ATM 52' için gerekli doğalgaz
miktarlarının hesabı “Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)”
sütunu altında yapılmıştır.
“Co-Gen Tüketim” başlığı altına ilgili gün için
tüm spray drylar için gerekli doğalgaz
miktarlarının toplamı getirilmiştir. Bu toplam
getirilirken Co-Gen 3’te kullanılabilir kapasite
kalmışsa oradan karşılanacak elektrik ve ısı
miktarları çıkartılarak Co-Gen 2’nin üretmesi
gereken elektrik ve ısı enerjisi bulunmuştur.
Firmadan alınan “1 Sm3 doğalgazdan 2,8 KWh
elektrik 0,5 Sm3’lük ısı elde edilmektedir” bilgisi
ile “Co-Gen Çıktıları” başlığı altında açığa çıkacak
olan Elektrik ve Isı miktarları gerekli formüller
ile getirilmektedir.
“Prosesteki Doğalgaz İhtiyacı (Sm3)” başlığı
altında firmanın prosesi için gerekli doğalgaz
ihtiyacı Co-Gen tüketimi altında yer alan
doğalgaz ihtiyacından Co-Gen Çıktıları başlığı
altında yer alan Isı değerinin çıkarılmasıyla
hesaplanmıştır.
Proses maliyeti, prosesteki doğalgaz ihtiyacı
değeri ile ilgili maliyetin çarpılmasıyla elde
edilmiştir.
Enerji Maliyet, Co-Gen Tüketim başlığı altında
yer alan doğalgaz ihtiyacı ile ilgili birim fiyatın
çarpılması ile hesaplanmıştır.

Sonuç olarak elektriği Co-Gen’de üretilmesinin
ardından oluşacak maliyet ve elektriğin dışarıdan
alınırsa oluşacak maliyetin hesaplanması ile
karşılaştırma yapılmaktadır. Yine bu karşılaştırma
sonucu “Verilmesi Gereken Karar” başlığı altında
kârlı olan durum kullanıcıyla paylaşılmıştır.
6. Sonuçlar
Bu çalışma ile seramik sektöründe faaliyet gösteren
bir firmanın üretim süreçlerinde kullandığı elektrik
enerjisinin, temel olarak dışarıdan tedarik edilmesi
ya da firmanın kendi bünyesinde sahip olduğu
kojenerasyon tesislerinde üretilmesi ile ilgili
verilecek kararda, ilgili çalışanlara ve yöneticilere
operasyonel planları oluştururken yardımcı olacak
bir
karar
destek
sistemi
tasarlanması
amaçlanmıştır. Böylelikle, bu çalışmada tasarlanan
karar destek sistemi ile firmada kojenerasyon
sistemi
ile
ilgilenen
çalışanların,
geçmiş
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tecrübelerine dayalı olarak manuel ve öznel bir
şekilde gerçekleştirdikleri karar verme süreçlerine
katkı sağlanması ve yaşadıkları bu zorluğa ve zaman
kaybına doğrudan son verilmesi amaçlanmıştır.
Bu
amaçlar
doğrultusunda,
uygulamanın
gerçekleştirildiği firmada günlük üretim planı ve
ihtiyaç duyulan sıcak hava miktarı verileri
kullanılarak Excel VBA programı yardımıyla dış
tedarik ile firma bünyesinde mevcut kojenerasyon
tesisleri kullanımı arasında karşılaştırmalı maliyet
analizleri gerçekleştirilmiş ve böylece "iç-üretim"
veya "dış-tedarik" kararının verilmesi sağlanmıştır.
Üretim için gerekli olan elektrik enerjisinin hangi
günlerde dışarıdan tedarik edileceği, ya da eğer
firma bünyesinde üretilecekse, firmanın sahip
olduğu kojenerasyon tesislerinin hangisinde
üretilmesi gerektiği kararının hızlı ve doğru bir
şekilde verilmesini sağlayan bir karar destek
sistemi
firmanın
farklı
fabrikaları
için
oluşturulmuştur.
Geliştirilen program ile kullanıcı ilk olarak elektrik
enerjisi üretim veya tedarik kararını belirlemek
istediği ayın gün sayısına ilişkin ilgili Excel
dosyasına giriş yaparak programı kullanmaya
başlayacaktır. Ardından dört fabrika için bulunan
üretim programlarını ilgili buton aracılığıyla “Tüm
Siparişler” Excel sayfasında birleştirerek daha
sistematik bir görünüm elde edecektir.
Üretilecek ürün miktarından yola çıkarak günlük
olarak gerekli masse miktarları fabrikaların üretim
planları sayfalarında hesaplanmaktadır. 1, 2 ve 4.
Fabrikalar için bulunan model sayfalarında günlük
olarak ihtiyaç duyulan masse miktarlarının
girilmesinin ardından kullanıcı butonlar yardımıyla
kojenerasyon tesislerinin hangi gün çalışmaları
gerektiği sonucuna atama modelleriyle ulaşacaktır.
Bulunan bu sonuç ile enerji plan sayfaları
oluşmaktadır. Nihayetinde kullanıcı fabrikaların
enerji planları sayfasında gün bazında maliyeti
düşük olan kararı görecektir.
Oluşturulan programın firmaya katkıları;
Eski durumda karar verme sürecinde zaman
kaybı oluşmaktayken, oluşturulan program ve
yönlendirmeleri ile zaman kaybının önüne
geçilmiştir.
Eski durumda ulaşılan sonucun doğruluğu net
bir şekilde görülememekteyken, makrolar ile
otomatikleştirilen program sayesinde sonucun
doğruluğu ilgili Excel sayfalarında açıkça
görülmektedir.
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Eski durumda kojenerasyon tesislerinin fazla
çalıştırılması durumunda doğaya gereksiz zararlı
gaz salınımı mevcutken yeni durumda
programın çalıştırılması ile ulaşılan sonuçta
gereğinden
fazla
kojenerasyon
tesisleri
çalıştırılmayacağı için doğaya daha az zararlı gaz
salınımı olacaktır.
Eski
durumda
elektriğin
kojenerasyon
tesislerinde üretilme ya da dışarıdan alım
kararının yanlış alınması durumlarında maliyeti
arttırırken,
oluşturulan
program
ile
gerçekleştirilen
maliyet
karşılaştırmaları
sonucunda en iyi kararın verilmesi sağlandığı
için firma için oluşabilecek ekstra maliyetin
önüne geçilmiştir.
Bu çalışma kapsamında firmaya ait birden fazla
fabrika ve birden fazla kojenerasyon tesisinin
günlük bazda çalışıp çalışmama kararını verebilen
dinamik bir programın geliştirilmesi bu uygulamayı
literatürdeki diğer çalışmalardan ayıran en önemli
fark niteliğini taşımaktadır.
Literatürde gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda
firmalar için kojenerasyon tesisinin kurulup
kurulmaması durumunda oluşacak verim ve maliyet
analizleri yapılırken, kurulması kararının verilmesi
ile motor tipi, gücü gibi faktörlerin belirlenmesi
çalışmaları yapılmışken, bu çalışmada kurulu
kojenerasyon tesislerinin günlük bazda çalıştırılıp
çalıştırılmama kararına ilişkin bir program
geliştirilmiştir.
Ek olarak bu çalışmada kapsamında, ülkemizde ve
uluslararası literatürde seramik sektöründe sık
rastlanmayan
kojenerasyon
sistemleri
uygulamasına ve kullanım kararına yönelik olarak
detaylı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.
Gelecek çalışmalarda, firmanın büyümeye gitmesi
veya bünyesindeki kojenerasyon tesislerinin
sayılarının arttırılması gibi durumlar için bu
çalışmada oluşturulan karar destek sistemi yapısı
baz alınarak geliştirilebilir.
Ayrıca firmanın oluşturup kullandığı Excel
dosyalarında oldukça fazla veri bulunduğundan
aranılan veriye ulaşmak uzun sürmektedir. Bu
noktada, satın alma departmanı için hammaddeleri
sipariş verme durumu için bu çalışmamızda
oluşturulan karar destek sistemi geliştirilerek
masse bileşeninin girilmesi ile hangi fabrikanın
hangi bandında hangi günler ilgili massenin
üretebileceğini gösteren bir ekran tasarımı
oluşturulabilir. Bu şekilde, siparişlerin de ne zaman
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verilmesi gerektiği hızlı ve doğru bir şekilde
belirlenebilir. Bu sayede manuel işlemlerden
arındırılmış karar destek sistemleri ile verimli
çalışma sağlanabilir.
Son olarak belirtilmelidir ki, bu çalışmamızda
sunulan teknikler farklı endüstriler ve üretim
firmaları için de örnek teşkil etmektedir. Co-gen
sistemlerinin etkili bir şekilde kullanımı için bu
çalışmamızda oluşturduğumuz karar destek sistemi,
farklı firmalarda ve endüstri kollarında da örnek
alınarak farklı alanlar için kullanılabilir. Bu şekilde
gelecek çalışmalarda, benzer yöntemler ve karar
verme mekanizmaları oluşturularak farklı üretim
firmalarına ve endüstrilere özgü yeni ve
özelleştirilmiş sistemler tasarlanabilir.
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Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan alışveriş merkezlerinin tercih edilebilirliği,
alışveriş merkezlerinin müşteri beklentilerine verdiği cevaplara bağlıdır. Aynı
alışveriş merkezinde tekrar alışveriş yapma ve tavsiye etme isteği alışveriş
merkezleri için müşteri sadakati olarak tanımlanmaktadır. Müşteri sadakati
mağazaların alışveriş merkezlerini tercih etmesini sağlayarak alışveriş merkezi
yatırımcılarının pazar payı kazanmasını sağlar. Bu sayede alışveriş merkezleri de
sürdürülebilir rekabet avantajı elde eder. Bu çalışmada Türkiye’de bir zincir
alışveriş merkezinin sekiz farklı ilde yer alan alışveriş merkezi (AVM)’lerinin,
müşteri sadakatini etkileyen kriterler araştırılmıştır. Müşteri sadakati kavramı hem
mağazalar hem de mağaza müşterileri açısından tercih edilebilirlik ile
açıklanmaktadır. Belirlenen kriterler DEMATEL (The Decision Making Trial and
Evaluation Laboratory) yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu sayede
alışveriş merkezleri açısından müşteri memnuniyetini etkileyen kriterlerin önem
düzeyleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonraki aşamasında EDAS yöntemi ile sekiz
farklı AVM’nin tercih edilebilirlik açısından kıyaslanması sağlanmıştır.

MULTI-CRITERIA PREFERABILITY ANALYSIS FOR CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT: EXAMPLE OF CHAIN SHOPPING MALL
Keywords

Customer Loyalty,
Customer Relationship
Management,
Multiple Criteria Decision
Making,
DEMATEL Method,
EDAS Method

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
*Sorumlu

320

Abstract

The preferability of shopping malls, which have become widespread all over the
world in recent years, depends on their responses to customer expectations. The
desire to shop and recommend again in the same shopping center is defined as
customer loyalty for shopping centers. Customer loyalty enables the stores to prefer
shopping malls and causes the shopping center investors to gain market share. In this
way, shopping centers also gain a sustainable competitive advantage. In this study, a
chain of mall shopping centers located in eight different cities in Turkey have been
investigated by influencing customer loyalty. The concept of customer loyalty is
explained with preferability for both store and store customers. The determined
criteria are weighted using the DEMATEL method. In this way, the importance levels
of the criteria affecting customer satisfaction have been determined in terms of
shopping centers. In the next stage of the study, eight different shopping malls were
compared in terms of preferability with the EDAS method.
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1. Giriş
Günümüzde işletmeler, yatırımlarını müşteri odaklı
politikalar üzerine kurmaya başlamışlardır. Rekabet
şartlarının oldukça zorlaştığı bir ortamda işletmeler
satış ve satış sonrası hizmetleri ile müşteriyle olan
iletişim noktalarını güçlendirmek için çalışmaktadır.
Bu sebeple işletmelerin iş süreçleri ile bilgi yönetimi
teknolojilerini bir araya getiren sistemler
oluşturması bir gereklilik haline gelmiştir.
İşletmelerin müşteri odaklı yönetim stratejisi olan,
“Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)” oldukça önemli
bir yapıdır (Taşpınar, 2005).
MİY, alışveriş süreçlerinde başarıyı oldukça
etkiliyor olmasına rağmen ancak 1990’lı yılların
ortalarında kavram olarak kabul görmüştür. MİY,
pazarlama, satış ve servis sürecinde müşteri
odaklıdır. Yani işletmenin müşteri ile iletişim
halinde olduğu satış öncesi ve satış sonrası da dahil
tüm işlemleri kapsayan ve böylece karşılıklı
gereksinimlerin tatmin edilmesini mümkün hale
getiren bir süreçtir. Günümüz rekabetçi koşulları
dikkate alındığında, ürün ve hizmet çeşitliliği ile
kalite standartlarının arttığı ve dolayısıyla
tüketicilerin sadece piyasada var olan ürün ve
hizmetle yetinmeyip, kendi tercihlerini ortaya
koyabildikleri, kendi seçtikleri ürün ve hizmetleri
tercih ettikleri aşikârdır. Bu koşullar altında
işletmeler de faaliyetlerini sürdürebilmek için
müşteri tatminini ön planda tutarak sadakat
yaratmaya
yönelik
stratejiler
uygulamak
zorundadırlar (Yalçın, 2008).
Müşteri ile tüm etkileşimlerde müşteriye ait bilgileri
yüzyüze, telefonla, internet vb. aracılığıyla toplamak
MİY’in özünü oluşturmaktadır. İşletme MİY
sürecinde elde ettikleri bilgileri toplayıp, veri
ambarlarına kaydetmelidirler. Veri ambarlarına
kaydedilen bilgiler sayesinde müşteriler tanınarak
müşterinin her erişiminde bilgilerine kolaylıkla
ulaşılabilir. (Taşpınar, 2005).
Müşteri ilişkileri çalışmaları müşteriyi tanıyarak
müşterilerin sadakatini kazanmayı hedeflemektedir.
Müşterileri tanımak için çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler sayesinde
işletmeler, perakende sektörü ve alışveriş
merkezleri müşterilerin davranışlarını daha iyi
anlayarak isteklerini tahmin edebilmektedir.
Böylece müşterinin istediği ürün ve hizmeti
sunabilmektedirler (Erdinç, 2011).
Modernizasyon, alışveriş alışkanlıklarımızı yerel,
küçük ve özerk mağazalardan büyük bölgesel
alışveriş merkezleriyle değiştirmiştir. Birçok
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durumda alışveriş merkezleri her yaştan insan için
sosyal ve eğlence alanı haline gelmiştir (Michon ve
Chebat, 2004). Türkiye’de alışveriş merkezi girişimi
ilk olarak 1950 yılında başlamıştır. 1988 yılında ise
İstanbul’da ilk alışveriş merkezi kurulmuştur. Daha
sonra ise tüm Türkiye’ye yayılmıştır (Ünlükara ve
Berköz, 2016).
Gelişmiş ülkelerde alışveriş merkezleri büyük bir
perakende ticaret türü olarak kurulmuştur.
Günümüzde ise tüm dünyada yaygın hale gelmiştir.
Alışveriş merkezlerinde müşteri memnuniyeti en
önemli konudur. Westbrok 1981 yılında alışveriş
merkezlerinde tüketici memnuniyeti için altı
bileşenden oluşan bir ölçek belirlemiştir. Bunlar;
mağaza atmosferi, mağaza türü ve düzeni, gıda türü
ve kalitesi, tesislerin kolaylığı, reklam ve etkinlik,
alışveriş merkezi konumudur (Kim, Lee ve Suh,
2015).
Son yıllarda zaman kazandırma, eğlence ve restoran
alanları, birçok mağazayı bir arada bulma gibi
sebepler nedeniyle AVM’lere olan talep ve
müşterilerin AVM’lerden beklentileri artmaktadır.
Alışveriş merkezlerinin cirolarını artırabilmeleri ve
müşteri sadakatini kazanabilmeleri için MİY
yöntemlerini kullanarak müşteri beklentilerini
belirlemeleri gereklidir (Erdinç, 2011).
Modern yaşam biçiminde AVM’lerin gündelik
hayatın önemli bir parçası olduğu dikkate
alındığında rekabetin de yoğun yaşandığı bir hizmet
merkezi olduğu söylenebilir. Bir AVM açısından
rekabet üstünlüğü, öncelikli olarak mağaza
karmasının oluşturulması sürecinde doğru ve ilgi
uyandıran
mağaza
portföyü
oluşturmakla
başlamaktadır. Sonrasında ise nihai ürün
kullanıcılarının ilgisini uyandırma ve uzun vadede
daha fazla müşteri tarafından ziyaret edilerek
alışveriş yapılan bir kompleks olma özelliği
taşıyarak bu üstünlüğü korumaya çalışır. Bu açıdan
bakıldığında AVM’lerin iki farklı müşterisi olduğu
söylenebilir. Bunlar; alışveriş merkezlerinde
bulunan mağazalar ve alışveriş merkezlerini tercih
eden ziyarete gelen müşterilerdir. Bu çalışmada,
müşteri
ilişkileri
açısından
değerlendirme
gerçekleştirirken sadece ürün satın alan nihai
müşterilerin değil, AVM’nin birincil müşterisi olan
mağazaların da dikkate alınması diğer yazarların
çalışmalarından ayırt edici bir özelliktir. Bununla
birlikte çalışma kapsamında faydalanılan çözüm
yöntemlerinden EDAS, diğer Çok Kriterli Karar
Verme (ÇKKV) yöntemlerine kıyasla nispeten yeni
ve bu alanda uygulanmamış bir yöntem olarak
dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 8
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ilde bulunan zincir alışveriş merkezlerinin iki farklı
müşterisi için alışveriş merkezlerinin tercih
edilebilirliğini
ve
müşteri
memnuniyetini
belirlemektir. Bu sayede zincir AVM’nin incelemeye
konu olan 8 farklı ildeki AVM’lerinin birbiri ile
kıyaslanması, her biri için güçlü ve zayıf oldukları
özelliklerinin ortaya konması ve düzeltici önlemler
alınması için doğru önerilerin sunulabilmesi
mümkün olacaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli
olarak alışveriş merkezleri hakkında yapılan
çalışmalar ile ilgili literatür ortaya konularak,
kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilmiştir.
Sonraki bölümlerde çalışma kapsamında kullanılan
yöntemlerin karar problemine uygulanması, analizi
ve
elde
edilen
sonuçların
yorumlanması
sunulmaktadır. Makale kapsamında herhangi bir
yasal/özel izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

2. Literatür

Araştırması

Bu bölüm kapsamında 2005- 2020 yılları arasında,
literatürde yer alan alışveriş merkezleri ile ilgili
ulusal ve uluslarası yayınlar kronolojik olarak
özetlenmiştir.
Bayar (2005) Ankara ili için coğrafi bilgi
sistemlerini kullanarak AVM kuruluş yeri
belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda şehrin
Batı ve Güney kısımlarının kuruluş yeri için uygun
olacağı belirtilmiştir.
Yine Cheng, Li ve Yu, 2005 yılına ait çalışmalarında
AVM kuruluş yeri belirlemek için AHP ve ANP
yöntemlerini
kullanmışlardır.
Yazarlar
ANP
yönteminin AVM kuruluş yeri belirlemede AHP’ye
göre daha iyi sonuç verdiğini ifade etmişlerdir.
2007 yılında Ahmed, Ghingold ve Dahari,
Malezya’da bulunan beş farklı üniversiteden anket
çalışması yöntemiyle elde edilen verilerin kullanımı
yoluyla öğrencilerin alışveriş merkezi davranışlarını
belirlemeyi
amaçlamışlardır.
Çalışmayla
Malezya’daki alışveriş davranışının daha önce
yapılan çalışmalarla kıyaslandığında Batılı alışveriş
davranışına benzer olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Cheng, Li ve Yu (2007) Coğrafi bilgi sistemlerini
kullanarak AVM kuruluş yeri belirlemeyi
hedeflemişlerdir. Çalışma kapsamında minimum
uzaklık, maksimum talep kapsamı, maksimum gelir
kapsamı ve optimum merkez özelinde sonuca
ulaşmışlardır.
Önüt, Efendigil ve Kara (2010) Bulanık AHP ve
Bulanık TOPSIS yöntemlerini kullanarak İstanbul
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ilinde
AVM
kuruluş
yeri
belirlemeyi
amaçlamışlardır. Çalışma ile en uygun alternatif
kuruluş yerini belirlemişlerdir.
Rabbanee, Ramaseshan, Wu ve Vinden (2012)
AVM’lerde müşteri sadakatini belirlemek amacıyla
yapısal eşitlik modeli ve faktör analizi yöntemlerini
kullanmışlardır.
Zolfani, Aghdaie, Derakhti, Zavadskas ve Varzandeh
(2013) AVM kuruluş yeri belirlemek için SWARA ve
WASPAS yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmada 7
ana kriter ve 28 alt kritere yer verilmiştir.
Ünlükara ve Berköz (2016), İstanbul ili için AHP
Yöntemini kullanarak AVM kuruluş yeri seçimi için
önemli olan kriterleri belirlemeyi amaçlamışlardır.
Çalışmada dikkate alınan 7 ana kriter için önem
sıralamasının en büyük önemden en küçük öneme
doğru sırasıyla; erişilebilirlik, ekonomik faktörler,
demografik özellikler, rekabet ortamı, gelecekteki
gelişmeler, görüş alanı ve fiziksel olanaklar olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Gümüş, Balta ve Durduran, 2019 yılına ait olan
çalışmalarında ÇKKV yöntemlerinden biri olan AHP
yöntemini kullanarak Niğde ili için AVM kuruluş
yeri tespit etmişlerdir. Çalışmada kullanılan 3 ana
kriter ve 15 alt kriterin değerlendirilmesi
sonucunda şehrin kent merkezinin güney, güney
batı ve güney doğusunda AVM kurulabileceği
sonucuna ulaşmışlardır.
Yapraklı
ve
Abaslan
(2019)
tarafından
gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye ve İran’da
bulunan AVM değerlendirilmesi için tanımlayıcı
istatistik, güvenilirlik analizi, t-testi ve regresyon
analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yazarlar, çalışma
sonucunda AVM tasarımı ve atmosferinin müşteri
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Toktaş ve Can (2020) dört AVM’yi belirledikleri 8
kriteri
dikkate
alarak
değerlendirmişlerdir.
Çalışmada kullandıkları iki farklı MOORA
yaklaşımının
da
aynı
sonucu
verdiğini
belirlemişlerdir.
Nebati ve Ekmekçi (2020) yapmış oldukları
çalışmada AVM performans değerlendirmesi için
AHP yöntemini kullanmışlardır. Belirledikleri 6 ana
kriter ve 134 alt kriter ile yaptıkları analiz
sonucunda performans değerlendirmede etkili olan
kriterleri belirlemişlerdir.
Nebati
(2020)
AVM
performans
değerlendirmesinde Çok Kriterli Karar Verme
(ÇKKV)
yöntemlerini
kullanan
çalışmaları
inceleyerek, literatür araştırması gerçekleştirmiştir.
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Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar
incelendiğinde ağırlıklı olarak müşteri memnuniyeti
ve AVM tasarımı konuları ile ilgili başlıkların ön
plana çıktığı sonucuna ulaşıldığı görülmektedir.
Yazarın gerçekleştirdiği bu çalışmanın ilgili alanda
çalışmak isteyen araştırmacılar için detaylı bir
kaynak teşkil ettiği söylenebilmektedir.
3. DEMATEL Yöntemi

DEMATEL, Battelle Memorial Enstitüsü
tarafından 1972-1976 yılları arasında Cenevre
Araştırma Merkezi’nde yürütülmekte olan proje
kapsamında geliştirilmiştir. (Huang, Shyu ve Tzeng,
2007). Çok kriterli karar verme yöntemi olan
DEMATEL, karmaşık faktörler arası nedensellik
ilişkisini kurmayı ve analiz etmeyi sağlayan
yöntemlerdendir (Wu ve Lee, 2007). DEMATEL
yönteminde faktör ilişkileri neden-sonuç ilişkisi ile
gruplanır ve kritik öneme sahip faktörler ilişki
diyagramı ile belirlenirken aynı zamanda diyagram
yardımıyla görsel bir yapıya dönüştürülmektedir
(Si, You, Liu ve Zhang, 2018). Kriterlerin
değerlendirilmesi için diğer ÇKKV yöntemlerinde de
olduğu gibi uzman görüş ve deneyimlerine
başvurulmaktadır.
DEMATEL
yöntemi
ile
kriter
ağırlıkları
belirlenmekte ve yöntem sonuçlarına göre kriterler
arasında önem sıralaması yapılabilmektedir.
DEMATEL yönteminde kriterlerin birbiri arasında
ilişkili olduğu kabul edilmekte ve bu kriterler
arasında oluşan etki dereceleri ölçülebilmektedir.
Kriterler sisteme yaptığı etki ve diğer kriterlerden
etkilenme derecesine göre adlandırılmaktadır.
Sisteme yaptığı etki fazla ise dağıtıcı, diğer
kriterlerden etkilenme derecesi fazla ise alıcı olarak
nitelendirilmektedir (Seyed-Hosseini, Safaei ve
Asgharpour,
2006).
ÇKKV
yöntemlerinden
DEMATEL’in kriter ağırlıklarının belirlenmesinde
başarılı sonuçlar ürettiği bilinmekle birlikte
alternatiflerin değerlendirilmesi ve bir sonuca
varılması için başka ÇKKV yöntemleri ile
desteklenmesi gerekmektedir (Karaoğlan, 2016).
Literatür incelendiğinde DEMATEL yönteminin
birçok alanda başarılı şekilde uygulandığı
görülmektedir. Bunlardan bazıları tedarikçi seçimi
(Abdel-Basset, Manogaran, Gamal ve Smarandacha
2018), hisse senedi seçimi (Jeng ve Huang, 2015;
Ho, Tsai, Tzeng ve Fang, 2011), performans
değerlendirme (Kabadayı ve Dağ, 2020; Karaatlı,
Ömürbek, Işık ve Yılmaz, 2016), personel seçimi
(Aksakal ve Dağdeviren, 2010), hastane servis
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kalitesi belirleme (Shieh, Wu ve Huang, 2010), acil
yönetimi başarı faktörleri belirleme (Li, Hu, Zhang,
Deng ve Mahadevan, 2014) şeklindedir.
Bu çalışma ile DEMATEL yönteminin işlem adımları
detaylı biçimde aktarılmış, alışveriş merkezi
değerlendirme
problemindeki
kriterlerin
ağırlıklandırılması için uygulanmıştır. DEMATEL
yöntemi uygulama adımları aşağıda açıklandığı
gibidir:
Adım 1: Direkt ilişki matrisinin oluşturulması:
DEMATEL yöntemi kapsamında kriterler için
belirlenecek
olan
direkt
ilişki
matrisi
oluşturulurken uzman ekibin Tablo 1’deki ikili
karşılaştırma ölçeğini kullanması istenir. Tablo
1’deki sayısal değerler, bir kriterin diğerini ne
ölçüde etkilediğini göstermekte ve dilsel olarak
ifade edilen değerlendirmeleri sayısal hale getirmek
için kullanılmaktadır.
Tablo 1
İkili Karşılaştırma Ölçeği (Karaoğlan, 2016)
Sayısal Değer

Tanım

0

Etki yok

1

Düşük dereceli etki

2

Orta dereceli etki

3

Yüksek dereceli etki

4

Çok yüksek dereceli etki

Uzman görüşlerinin ortalaması alınarak elde edilen
değerler matrise yerleştirilir. Elde edilen matris
direkt ilişki matrisi (A) olarak adlandırılır. İlişki
matrisinde verilen i indisi etkileyen kriter
numarasını
j ise matristeki etkilenen kriter
numarasını ifade eder, n ise toplam kriter sayısını
göstermektedir. (i = 1,2, … … . , n), (j = 1,2, … … . , n).
Burada A1j 1. kriterin j. kriteri ne kadar etkilediğini
ve aynı zamanda j. kriterin 1. kriterden ne kadar
etkilendiğini ifade etmektedir.
0
𝐴=[ ⋮
𝐴𝑛1

𝐴1𝑗 ⋯
⋱
𝐴𝑛𝑗 ⋯

𝐴1𝑛
⋮ ]
0

(1)

Adım 2: Normalize direkt ilişki matrisinin elde
edilmesi: Direkt ilişki matrisinden Eşitlik (2)’de
ifade edildiği gibi satır ve sütun toplamının en
büyüğü bulunur.

323

Endüstri Mühendisliği 31(3), 320-336, 2020
𝑛

𝑛

𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑎𝑥 ∑
𝑗=1

𝐴𝑖𝑗 , 𝑚𝑎𝑥 ∑

𝑖=1

𝐴𝑖𝑗 )
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(2)

Direkt ilişki matrisinin her bir elemanı Eşitlik (3)’te
verildiği gibi “N” değerine bölünerek normalize
edilmiş direkt ilişki matrisi (B) elde edilir.
𝐵=

𝐴
𝑁

(3)

Adım 3: Toplam ilişki matrisinin elde edilmesi: B
matrisi birim matristen çıkarılıp tersi alınarak B
matrisi ile çarpılır. Buradan Eşitlik (4)’teki (C)
toplam ilişki matrisi elde edilir.
𝐶 = 𝐵(𝐼 − 𝐵)−1

(4)

Adım 4: Nedensel ilişkilerin hesaplanması: Toplam
ilişki matrisindeki satır ve sütun değerleri
toplamıyla 𝐷i ve 𝐷i değerleri hesaplanır. 𝐷i (i. satır)
ve 𝐷i (i. sütun) toplam değerleri aşağıdaki (5) ve (6)
nolu Eşitlikler ile elde edilmektedir. Burada 𝐶𝑖𝑗 , C
toplam ilişki matrisinin i. satır ve j. sütununda yer
alan elemanını ifade etmektedir.
𝑛

𝐷𝑖 = ∑

𝐶𝑖𝑗

(𝑗 = 1,2, … … . , 𝑛)

𝐶𝑖𝑗

(𝑖 = 1,2, … … . , 𝑛)

(5)

𝑖=1

𝑛

𝑅𝑖 = ∑

𝑗=1

(6)

Her bir kriter için Di+Ri sistem tarafından
gönderilen ve alınan toplam etki değerini, Di - Ri ise
kriterin sistem üzerindeki toplam etkisini ifade
eder.
Adım 5: İlişki diyagramının oluşturulması: Di+Ri ve
Di - Ri değerlerinin grafiğe aktarılması kriterler
arasındaki
nedensellik
ilişkileri
ve
önem
derecelerinin görsel olarak ta ifade edilmesini
sağlar. Diyagramda Di+Ri değerleri yatay eksende, Di
- Ri değerleri dikey eksende yer alır.
Adım 6: Kriter ağırlıklarının hesaplanması: Herbir
kriter için ağırlık elde etmek için Eşitlik (7)
kullanılmaktadır. 𝑊𝑖𝑎 i. kriterin ağırlığını ifade
etmektedir. Elde edilen her ağırlık, Eşitlik (8)’de
gösterildiği gibi ağırlıklar toplamına bölünerek
nihai kriter ağırlıklarına ulaşılır. 𝑊𝑖 i. kriterin nihai
ağırlık değerini ifade etmektedir.
𝑊𝑖𝑎 = √(𝐷𝑖 + 𝑅𝑖 )2 +(𝐷𝑖 − 𝑅𝑖 )2 (𝑖 = 1,2, . . , 𝑛)

(7)

𝑊𝑖𝑎
𝑊𝑖 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑊𝑖𝑎

(8)
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(𝑖 = 1,2, … … . , 𝑛)

4. EDAS Yöntemi
ÇKKV yöntemlerinden biri olan EDAS (Evaluation
based on Distance from Average Solution - Ortalama
Çözüm Uzaklığına Göre Değerlendirme) Keshavarz
Ghorabaee, Zavadskas, Olfat ve Turskis (2015)
tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak EDAS yöntemi
envanter kalemlerinin sınıflandırma probleminde
denenmiş, VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I
Kompromisno Resenje), TOPSIS (Technique for
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution),
SAW (Simple Additive Weighting) ve COPRAS
(Complex Proportional Assessment) gibi uzaklığa
bağlı çözüm yöntemi bulmayı sağlayan ÇKKV
yöntemleri ile karşılaştırılarak EDAS yönteminin
geçerliliği test edilmiştir (Keshavarz Ghorabaee ve
diğ., 2015; Stanujkic, Zavadskas, Keshavarz
Ghorabaee ve Turskis, 2017). EDAS yönteminde
diğer yöntemlerde olduğu gibi en iyi ve en kötü
değerlerin hesaplanması gerekmemektedir. En iyi
sonucu sağlayan alternatif, ortalama çözüm
uzaklıkları hesaplanarak bulunmaktadır. EDAS
yöntemi göreceli olarak daha yeni bir yöntem
olmakla birlikte pek çok karar verme probleminde
başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir.
Literatür
incelendiğinde
EDAS
yönteminin;
envanter sınıflandırma (Keshavarz Ghorabaee ve
diğ., 2015), tedarikçi değerlendirme (Zhang, Wei,
Gao, Wei ve Wei, 2019; Keshavarz Ghorabaee ve
diğ., 2017), personel seçimi (Karabasevic,
Zavadskas, Stanujkic, Popovic ve Brzakovic, 2018),
proje seçimi (Karaşan, Kahraman ve Boltürk, 2019;
Juodagalvienė,
Turskis,
Šaparauskas
ve
Endriukaitytė, 2017), malzeme seçimi (Chatterjee,
Banerjee, Mondal, Boral ve Chakraborty, 2018),
makine ve teçhizat seçimi (Ulutaş, 2017; Mathew ve
Sahu, 2018), web sitesi değerlendirme (Özbek ve
Engür, 2018), fitness merkezi değerlendirme (Çakır,
2018) imalatçı seçim ve değerlendirme (Stević,
Vasiljević, Zavadskas, Sremac ve Turskis, 2018) gibi
çok farklı karar problemlerine uygulandığı
görülmektedir.
EDAS yöntemi uygulama
açıklandığı gibidir:

adımları

aşağıda

Adım 1: Karar matrisi (X) oluşturulur. Eşitlik (9)’da
karar verme matrisi yer almaktadır. 𝑋𝑖𝑗 ; i.
alternatifin
j.
kriter
için
performansını
göstermektedir.
𝑋11
𝑋 = [𝑋𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛 = [ ⋮
𝑋𝑛1

⋯ 𝑋1𝑚
⋱
⋮ ]
⋯ 𝑋𝑛𝑚

(9)
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Adım 2: Tüm kriterler için ortalama çözüm
belirlenir. Ortalama çözüm için Eşitlik (10) ve
Eşitlik (11) kullanılır. Burada 𝐴𝑉𝑗 j. kriterin
ortalamasını göstermektedir.
𝐴𝑉𝑗 =

∑𝑚
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗
𝑚

(11)

𝑃𝐷𝐴 = [𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛

(12)

𝑁𝐷𝐴 = [𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛

(13)

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =

𝑚𝑎𝑥 (0, (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑉𝑗 ))

(14)

𝐴𝑉𝑗
𝑚𝑎𝑥 (0, (𝐴𝑉𝑗 − 𝑋𝑖𝑗 ))

(15)

𝐴𝑉𝑗
𝑚𝑎𝑥 (0, (𝐴𝑉𝑗 − 𝑋𝑖𝑗 ))

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =

𝑆𝑃𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑖 (𝑆𝑃𝑖 )

𝑁𝑆𝑁𝑖 = 1 −

Adım 3: Kriterlerin herbiri için Eşitlik (12) ile
gösterilen ortalamadan pozitif uzaklık matrisi
(PDA) ve Eşitlik (13) ile gösterilen ortalamadan
negatif uzaklık matrisi (NDA) oluşturulur. PDAij ve
NDAij 𝐷. alternatifin 𝐷. kritere ait ortalama çözüme
olan pozitif ve negatif uzaklığını ifade etmektedir.
Eğer 𝐷. kriter fayda kriteri ise, Eşitlik (14) ve Eşitlik
(15) ile hesaplanır. Kriterler maliyet cinsinden ise
PDA ve NDA matrisleri, Eşitlik (16) ve Eşitlik
(17)’den yararlanılarak hesaplanır.

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =

𝑁𝑆𝑃𝑖 =

(10)

𝐴𝑉 = [𝐴𝑉𝑗 ]1𝑥𝑛

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =

SNi değerlerinin normalize edilmiş halleri elde
edilir.

(16)

𝐴𝑉𝑗
𝑚𝑎𝑥 (0, (𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑉𝑗 ))

(17)

𝐴𝑉𝑗

Adım 4: Her alternatif için ağırlıklandırılmış toplam
PDA ve NDA değerleri bulunur. wi, i. kriterin daha
önceden hesaplanmış ağırlığını ifade etmektedir.
Burada 𝑆𝑃𝑖 ve 𝑆𝑁𝑖 sırasıyla i. alternatifin ortalama
çözüme olan ağırlıklandırılmış pozitif ve negatif
uzaklıklar toplamını ifade etmektedir.
𝑛

𝑆𝑁𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑖 (𝑆𝑁𝑖 )

(20)
(21)

Adım 6: Tüm alternatifler için Eşitlik (22) ile
değerlendirme puanı (ASi) hesaplanır. ASi değerleri
(0-1) arasındaki değerlerden oluşabilmektedir.
𝐴𝑆𝑖 =

1
(𝑁𝑆𝑃𝑖 + 𝑁𝑆𝑁𝑖 )
2

(22)

Adım 7: Tüm alternatifler elde ettikleri
değerlendirme puanı (ASi)’ye göre büyükten küçüğe
doğru sıralanır. İlk sıradaki en büyük puan değerini
alan alternatif en iyi seçenek olarak kabul edilir.
Yapılan bu çalışmada araştırma ve yayın etiği
kurallarına uyulmuştur.
5. AVM’lerin Tercih Edilebilirlik Analizi
Bu çalışma ile Türkiye’de faaliyet gösteren bir zincir
Alışveriş Merkezi (AVM)’nin 8 farklı ilde yer alan
(Ankara, Aydın, İzmir, Denizli, İstanbul, Nevşehir,
Mersin ve Trabzon) Alışveriş ve Yaşam
Merkez’lerinin
müşteri
bakış
açısıyla
değerlendirilmesi temin edilmiştir. Bölüm 2’de kısa
özeti verilen çalışmalar incelendiğinde çoğunun
AVM kuruluş yeri belirleme ile ilgili olduğu dikkat
çekmektedir. Gerçekleştirilen literatür incelemesi
ile aynı zamanda AVM değerlendirmesinde
kullanılan kriterlerin de tespit edilmesi ve böylelikle
bu
çalışmada
kullanılacak
değerlendirme
kriterlerine de ışık tutması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verildiği
gibidir.

(18)

𝑆𝑃𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗
𝑗=1
𝑛

(19)

𝑆𝑁𝑖 = ∑ 𝑤𝑖 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗
𝑗=1

Adım 5: Her alternatif için Eşitlik (20) ve Eşitlik (21)
kullanılarak bir önceki adımda hesaplanan SPi ve
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Tablo 2
Değerlendirme Kriterleri için Alışveriş Merkezi Literatür İncelemesi
Yıl
2020

Yazar
Nebati
ve
Ekmekçi
Gümüş ve diğ.

Kullanılan Yöntem
AHP

Çalışma Amacı
AVM performans
değerlendirmesi
AVM kuruluş yeri
belirleme

Değerlendirme Kriterleri
Yeşil bina, yatırımcılar, ziyaretçiler,
kiracılar, AVM cirosu, sosyal hayat
arazi özellikleri, erişilebilirlik, sosyoekonomik özellikler

2016

Ünlükara
Berköz

AHP

AVM kuruluş yeri
belirleme

Erişilebilirlik, ekonomik faktörler,
demografik özellikler, rekabet ortamı,
gelecekteki gelişmeler, görüş alanı,
fiziksel olanaklar

2013

Zolfani ve diğ.

SWARA ve WASPAS

AVM kuruluş yeri
belirleme

Toplam maliyet, nüfusun ekonomik
özelliği, çevresel algı, potansiyel
süreklilik,
erişilebilirlik,
ulaşım,
yatırımcı yeterliliği, çekicilik

2010

Önüt ve diğ.

Bulanık TOPSIS ve Bulanık
AHP

AVM kuruluş yeri
belirleme

Nüfus karakteri, çevre faktörü,
rekabet, erişilebilirlik, ekonomik
faktör, maliyet, esneklik, çekicilik

2005

Cheng ve diğ.

AHP ve ANP

AVM kuruluş yeri
belirleme

Çalışanlar, gerekli kaynaklar, proje
süresi, şirket amaç ve politikası, proje
kimlik erişimi, yönetimsel yeterlilik,
çatışma çözümü, karlılık, bütçe
kontrolü, risk oranı, teknik knowhow, teknolojik etkileri, devlet
düzenleme ve standartları, sözleşme
şartları, yasal etkileri, halkla ilişkiler,
çevresel koruma, coğrafi konum,
sağlık ve güvenlik.

2019

ve

AHP

Çalışmanın sonraki aşamasında değerlendirme
kriterlerinin önem düzeylerini belirlemek için her
bir AVM’den seçilen en az 10 mağazanın yöneticisi
ile en az 10 tane AVM ikincil tip yani nihai ürün
satın alan müşterisine anket uygulanmıştır. Çalışma
kapsamında yöntemlere veri teşkil eden bu anket
sonuçlarının aritmetik ortalamaları alınarak uzman
görüşlerinin birleştirilmesi sağlanmıştır. Belirlenen
kriterler
DEMATEL
yöntemi
kullanılarak
ağırlıklandırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında
elde edilen kriter ağırlıkları dikkate alınarak sekiz
AVM’nin EDAS yöntemiyle tercih edilebilirlik
açısından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Karar
problemi
çözüm
adımları
Şekil
1’de
gösterilmektedir.
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5.1 Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
Yukarıda da bahsedildiği gibi çalışmada kullanılacak
olan kriterler Tablo 2’de verilen literatüre dayalı
olarak ortaya konulmuş ve zincir AVM üst düzey
yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda problem
için en uygun olan kriterler tespit edilmiştir.
Böylelikle 4 ana kriter ve bu ana kriterlere bağlı
olarak 14 alt kriter belirlenmiştir. Belirlenen
değerlendirme kriterleri ve kısa açıklamaları Tablo
3’te verilmiştir.
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Problemin tanımlanması

Kriterlerin belirlenmesi

DEMATEL yöntemi kullanılarak kriter ağırlıklıklarının belirlenmesi

Belirlenen kriter ağırlıkları kullanılarak EDAS yöntemi ile AVM’lerin değerlendirilmesi
Şekil 1. Karar Problemi Çözüm Adımları
Tablo 3
Çalışmada Kullanılan Kriterler ve Kısa Açıklamaları
Ana Kriterler Değerlendirme Kriterleri
Şehir Merkezine Uzaklık (K11)
Konum
Üniversite Sayısı (K12)
(K1)
Yeşil Alan Büyüklüğü (K13)

Açıklamalar
Ulaşım kolaylığı açısından km bazında uzaklık değerleri
Çevrede yer alan üniversite sayısı (adet)
AVM yakın çevresinde bulunan yeşil alan büyüklüğü (m2)

Araç Kapasitesi (K21)
Açık Alan Büyüklüğü (K22)
Kapalı Alan Büyüklüğü (K23)
Ortak Alan Büyüklüğü (K24)

AVM otoparkının araç kapasitesi (adet)
AVM’nin sahip olduğu açık alan büyüklüğü (m2)
AVM’nin sahip olduğu kapalı alan büyüklüğü (m2)
AVM’nin sahip olduğu ortak alan büyüklüğü (m2)

Bölgesel
Özellikler
(K3)

Rakip AVM Sayısı (K31)
Bölge Gelir Ortalaması (K32)
Bölge Nüfus Sayısı (K33)
AVM Ziyaretçi Sayısı (K41)

AVM’nin bulunduğu şehirde yer alan rakiplerinin sayısı
AVM’nin bulunduğu şehirdeki ortalama gelir düzeyi
AVM’nin bulunduğu şehirdeki nüfus sayısı
AVM’nin aylık ortalama ziyaretçi sayıları

Popülarite
(K4)

AVM Etkinlik Sayısı (K42)
Mağaza Karması (K43)
Üye Kartı Kullanımı (K44)

AVM’de gerçekleştirilen aylık ortalama etkinlik sayısı
AVM’de bulunan mağaza çeşitliliği
Üye kartı kullanan kişi sayısı

Alt Yapı
(K2)

5.2 DEMATEL Yöntemi Çözüm Adımları
AVM’lerin değerlendirme kriterlerinin DEMATEL
yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmasında birincil
ve ikincil müşterilerden oluşan 192 kişilik
değerlendirici
ekibin
görüşlerinden
faydalanılmıştır. Kriterler, Tablo 1’de verilen
karşılaştırma
ölçeği
kullanılarak
uzman

görüşlerinin alınması yoluyla değerlendirilmiştir.
Elde edilen uzman değerlendirmeleri Tablo 4’te
verilen
Direkt
İlişki
Matrisi
(A)’ne
dönüştürülmüştür. Bu aşamada Direkt İlişki Matrisi
oluşturulurken karar vericilerden elde edilen puan
değerlerinin aritmetik ortalaması kullanılmıştır.
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Tablo 4
Direkt İlişki Matrisi (A)
K11
K12
K13
K21
K22
K23
K24
K31
K32
K33
K41
K42
K43
K44

K11
0,000
0,050
2,100
1,700
0,400
0,450
0,400
0,950
2,500
1,000
3,000
1,000
3,700
2,000

K12
0,050
0,000
0,050
0,060
1,000
1,200
1,200
1,800
1,500
0,750
3,200
1,000
3,700
2,500

K13
1,850
0,700
0,000
0,450
1,250
0,750
0,900
0,800
0,700
0,600
0,800
0,200
1,000
0,200

K21
0,600
0,150
0,200
0,000
2,500
2,500
2,000
1,000
2,000
2,500
1,750
1,750
2,500
1,500

K22
1,850
0,200
0,900
1,000
0,000
1,000
0,900
0,500
0,400
0,400
1,500
0,200
1,500
0,300

K23
1,500
0,150
1,250
2,000
2,000
0,000
1,000
0,800
0,900
1,000
1,500
0,500
3,000
0,700

K24
1,000
0,100
1,000
1,500
0,500
1,250
0,000
1,000
1,000
2,500
3,000
1,500
3,800
1,750

K31
0,500
1,800
0,400
0,350
0,800
0,700
0,700
0,000
3,000
2,500
3,500
0,500
1,500
0,200

K32
0,350
1,800
0,650
1,150
0,500
0,500
0,500
3,000
0,000
0,900
2,500
0,250
3,750
1,000

K33
0,150
1,200
0,400
2,100
1,000
1,500
1,500
3,000
1,500
0,000
2,000
0,500
2,000
1,500

K41
2,700
3,200
1,350
3,250
0,500
0,700
0,750
3,000
2,500
3,000
0,000
1,250
4,000
1,500

K42
1,100
0,900
0,300
0,500
1,000
0,800
0,800
2,500
1,000
0,500
2,500
0,000
2,500
1,500

K43
2,115
3,200
0,450
1,750
1,000
1,000
1,000
2,000
3,250
1,750
3,750
2,000
0,000
2,000

K44
1,550
1,700
0,350
0,850
1,000
1,500
1,500
2,000
1,000
1,500
2,500
3,000
3,250
0,000

sonrasında matristeki her bir eleman bu değere
bölünmüş ve böylece Tablo 5’te gösterilen
Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (B)’ne
ulaşılmıştır.

Direkt İlişki Matrisi’nin satır ve sütun toplamları
hesaplanarak bu değerlerin en büyüğü “N” tespit
edilmiştir. Çalışma kapsamında bu değer 36,200
olarak elde edilmiştir. N değerinin tespit edilmesi
Tablo 5
Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (B)
K11

K12

K13

K21

K22

K23

K24

K31

K32

K33

K41

K42

K43

K44

K11

0,000

0,001

0,051

0,017

0,051

0,041

0,028

0,014

0,010

0,004

0,075

0,030

0,058

0,043

K12

0,001

0,000

0,019

0,004

0,006

0,004

0,003

0,050

0,050

0,033

0,088

0,025

0,088

0,047

K13

0,058

0,001

0,000

0,006

0,025

0,035

0,028

0,011

0,018

0,011

0,037

0,008

0,012

0,010

K21

0,047

0,002

0,012

0,000

0,028

0,055

0,041

0,010

0,032

0,058

0,090

0,014

0,048

0,023

K22

0,011

0,028

0,035

0,069

0,000

0,055

0,014

0,022

0,014

0,028

0,014

0,028

0,028

0,028

K23

0,012

0,033

0,021

0,069

0,028

0,000

0,035

0,019

0,014

0,041

0,019

0,022

0,028

0,041

K24

0,011

0,033

0,025

0,055

0,025

0,028

0,000

0,019

0,014

0,041

0,021

0,022

0,028

0,041

K31

0,026

0,050

0,022

0,028

0,014

0,022

0,028

0,000

0,083

0,083

0,083

0,069

0,055

0,055

K32

0,069

0,041

0,019

0,055

0,011

0,025

0,028

0,083

0,000

0,041

0,069

0,028

0,090

0,028

K33

0,028

0,021

0,017

0,069

0,011

0,028

0,069

0,069

0,025

0,000

0,083

0,014

0,048

0,041

K41

0,083

0,088

0,022

0,048

0,041

0,041

0,083

0,097

0,069

0,055

0,000

0,069

0,104

0,069

K42

0,028

0,028

0,006

0,048

0,006

0,014

0,041

0,014

0,007

0,014

0,035

0,000

0,055

0,083

K43

0,102

0,102

0,028

0,069

0,041

0,083

0,105

0,041

0,104

0,055

0,110

0,069

0,000

0,090

K44

0,055

0,069

0,006

0,041

0,008

0,019

0,048

0,006

0,028

0,041

0,041

0,041

0,055

0,000

Çalışmanın
sonraki
adımında,
Eşitlik
(3)
kullanılarak Tablo 6 ile verilen Toplam İlişki Matrisi
(C) elde edilmiştir.
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Tablo 6
Toplam İlişki Matrisi (C)
K11
K12
K13
K21
K22
K23
K24
K31
K32
K33
K41
K42
K43
K44

K11
0,000
0,000
0,005
0,004
0,000
0,001
0,000
0,002
0,009
0,002
0,013
0,002
0,019
0,005

K12
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,002
0,002
0,005
0,004
0,001
0,014
0,002
0,018
0,007

K13
0,004
0,001
0,000
0,000
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,002
0,000

K21
0,001
0,000
0,000
0,000
0,007
0,007
0,005
0,002
0,006
0,008
0,006
0,004
0,011
0,003

K22
0,004
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,003
0,000
0,004
0,000

K23
0,003
0,000
0,002
0,005
0,004
0,000
0,001
0,001
0,002
0,002
0,004
0,001
0,012
0,001

Toplam İlişki Matrisinin elde edilmesi sonrasında D,
R, D+R ve D-R değerleri Tablo 7’deki gibi
hesaplanmıştır.
Toplam
İlişki
Matrisi’nin
ortalamasının bulunması yoluyla da 0,004 eşik
değeri belirlenmiştir. Eşik değer ve üzerindeki
değerler işaretlenerek çözüm üzerinde diğer
kriterlere nazaran anlamlı etkiye sahip olmayan
kriterler belirlenmiştir. Buna göre K13 ve K22
kriterleri en az etkileyen ve etkilenen olmaları
bakımından çözümün sonraki adımında dikkate
alınmamıştır.

K24
0,002
0,000
0,001
0,004
0,001
0,002
0,000
0,002
0,002
0,008
0,013
0,003
0,020
0,004

K31
0,001
0,005
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,011
0,008
0,015
0,001
0,005
0,000

K32
0,000
0,005
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,011
0,000
0,002
0,010
0,000
0,018
0,002

K33
0,000
0,003
0,000
0,006
0,002
0,003
0,003
0,011
0,004
0,000
0,007
0,001
0,007
0,003

K41
0,009
0,013
0,002
0,013
0,001
0,001
0,001
0,013
0,010
0,012
0,000
0,003
0,025
0,004

K42
0,002
0,002
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,008
0,002
0,001
0,009
0,000
0,009
0,003

K43
0,006
0,013
0,001
0,005
0,002
0,002
0,002
0,007
0,014
0,005
0,020
0,005
0,000
0,006

K44
0,004
0,005
0,000
0,002
0,002
0,003
0,003
0,007
0,003
0,004
0,011
0,010
0,016
0,000

Tablo 7
Kriterler İçin Toplam Etki Değerlendirmesi
K11
K12
K13
K21
K22
K23
K24
K31
K32
K33
K41
K42
K43
K44

D
0,035
0,045
0,014
0,043
0,025
0,026
0,022
0,073
0,068
0,054
0,127
0,031
0,165
0,040

R
0,062
0,058
0,014
0,061
0,018
0,039
0,064
0,048
0,052
0,049
0,108
0,041
0,088
0,068

D+R
0,097
0,104
0,028
0,104
0,042
0,065
0,086
0,120
0,120
0,104
0,235
0,072
0,254
0,108

D-R
-0,027
-0,013
-0,001
-0,017
0,007
-0,013
-0,041
0,025
0,016
0,005
0,019
-0,009
0,077
-0,027

Tablo 7’de gösterilen D+R ve D-R değerleri
kullanılarak Şekil 2’de yer alan İlişki Diyagramı
ortaya konulmuştur.
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Şekil 2. İlişki Diyagramı
İlişki diyagramı görsel olarak yorumlandığında x
ekseninin en sağ tarafında yer alan Mağaza Karması
(K43) kriterinin önem derecesinin en yüksek
olduğu görülmektedir. Mağaza Karması (K43) ve
AVM Ziyaretçi Sayısı (K41) kriterleri y ekseninde
pozitif kısımda ve x ekseninde de sağda yer
almasıyla diğer performans kriterlerini en fazla
etkileyen kriterler olarak yorumlanabilir. İlişki
diyagramında dikey eksen (𝐷) değerleri ise
kriterlerin arasındaki ilişki yönlerini ifade
etmektedir.
Pozitif (𝐷 − 𝑅)değerine sahip kriterler nedensel
kritereler olarak sınıflandırılmaktadır ve sonuç
kriterleri üzerinde etkiye sahiptir. Şekil 2’deki ilişki
diyagramında pozitif (𝐷 − 𝑅) değerine sahip olan
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K22, K31, K32, K33, K41 ve K43 kriterlerinin
nedensel kriterler olduğu görülebilmektedir.
Negatif (𝐷 − 𝑅) değerine sahip olan K11, K12, K21,
K23, K24, K42 ve K44 kriterleri sonuç kriterleri
olarak sınıflandırılır. Şekil 2 üzerinden de görüldüğü
gibi K13 ve K22 kriterleri hem (𝐷 + 𝑅) hem de
(𝐷 − 𝑅) değerleri açısından en az etkileyen ve
etkilenen olmaları nedeniyle EDAS yöntemi çözüm
aşamasında sürece dahil edilmemişlerdir.
DEMATEL yönteminin son aşamasında kriter
ağırlıkları hesaplanmıştır. DEMATEL çözümünden
elde edilen kriter ağırlıkları EDAS yöntemi ile AVM
sıralaması yapılırken kullanılmıştır.
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Tablo 8
Kriter Ağırlıkları ve Öncelikleri
Kriterler

((D+R)²+(D-R)²)½

Kriter Ağırlıkları
(W)

Normalize Edilmiş
Kriter Ağırlıkları

K11

0,101

0,064

0,067

K12

0,104

0,066

0,069

K13

0,028

0,018

-

K21

0,106

0,067

0,070

K22

0,043

0,027

-

K23

0,066

0,042

0,044

K24

0,096

0,061

0,064

K31

0,123

0,078

0,082

K32

0,121

0,077

0,080

K33

0,104

0,066

0,069

K41

0,236

0,150

0,157

K42

0,072

0,046

0,048

K43

0,265

0,168

0,176

K44

0,112

0,071

0,074

Tablo 8’de çalışma kapsamında dikkate alınan karar
kriteri ağırlıkları ve normalize edilmiş kriter ağırlık
değerleri verilmektedir. K13 ve K22 kriterleri daha
önceden de açıklandığı gibi değerlendirme kriterleri
arasından çıkarılmıştır dolayısıyla normalizasyonda
dikkate alınmamıştır.

5.3 EDAS Yöntemi Çözüm Adımları
EDAS yöntemi ile çözüm gerçekleştirebilmek için
öncelikle tüm alternatiflerin değerlendirme
kriterleri açısından sahip olduğu değerler
kullanılarak karar matrisi oluşturulur. Oluşturulan
matris Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9
EDAS Yöntemi Karar Matrisi
Ankara
AVM
Aydın
AVM
İzmir
AVM
Denizli
AVM
İstanbul
AVM
Nevşehir
AVM
Mersin
AVM
Trabzon
AVM
Ortalama
AVj

K11

K12

K21

K23

K24

K31

K32

K33

K41

K42

K43

K44

15

5

3000

80000

8700

4

14122

4771716

500000

26

145

3811

6

2

800

30000

4800

2

10626

989862

480000

22

120

2406

6

2

3000

26000

5800

3

11181

3948848

800000

14

130

2826

10

1

1000

34000

4700

2

10764

931823

500000

18

113

2504

12

12

5500

175000

11600

8

17151

13255685

3200000

28

300

4902

13

4

800

25000

3700

4

5132

1362651

400000

19

98

1089

4

2

2000

34250

6500

4

8827

1647899

1300000

21

200

2038

12

1

1800

49000

5200

2

10982

763714

600000

23

170

2607

972500

21,375

159,5

2772,875

9,75

3,625 2237,5 56656,25

6375

3,625 11098,125 3459024,75
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Diğer kriterler için de ortalama değer bulunurken
yine aynı formülden faydalanılmıştır. Tablo 10 ile
ortalamadan pozitif uzaklık matrisi (𝑃𝐷𝐴) ve Tablo
11 ile de ortalamadan negatif uzaklık matrisi (𝑁𝐷𝐴)
gösterilmektedir.

Tablo 9’daki ortalama değeri bulunurken Eşitlik
9’dan faydalanılmıştır. Şehir merkezine uzaklık (A1)
kriteri için ortalama değer aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
AV1 =

15 + 6 + 6 + 10 + 12 + 13 + 4 + 12
= 9,75
8

Tablo 10
Ortalamadan Pozitif Uzaklık Matrisi
Ankara AVM
Aydın AVM
İzmir AVM
Denizli AVM
İstanbul AVM
Nevşehir
AVM
Mersin AVM
Trabzon
AVM

K11
0,000
0,385
0,385
0,000
0,000

K12
0,379
0,000
0,000
0,000
2,310

K21
0,341
0,000
0,341
0,000
1,458

K23
0,412
0,000
0,000
0,000
2,089

K24
0,365
0,000
0,000
0,000
0,820

K31
0,000
0,448
0,172
0,448
0,000

K32
0,272
0,000
0,007
0,000
0,545

K33
0,379
0,000
0,142
0,000
2,832

K41
0,000
0,000
0,000
0,000
2,290

K42
0,216
0,029
0,000
0,000
0,310

K43
0,000
0,000
0,000
0,000
0,881

K44
0,374
0,000
0,019
0,000
0,768

0,000

0,103

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,590

0,000

0,000

0,000

0,020

0,000

0,000

0,000

0,337

0,000

0,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,448

0,000

0,000

0,000

0,076

0,066

0,000

Tablo 11
Ortalamadan Negatif Uzaklık Matrisi
Ankara AVM
Aydın AVM
İzmir AVM
Denizli AVM
İstanbul AVM
Nevşehir
AVM
Mersin AVM
Trabzon AVM

K11
0,538
0,000
0,000
0,026
0,231

K12
0,000
0,448
0,448
0,724
0,000

K21
0,000
0,642
0,000
0,553
0,000

K23
0,000
0,470
0,541
0,400
0,000

K24
0,000
0,247
0,090
0,263
0,000

K31
0,103
0,000
0,000
0,000
1,207

K32
0,000
0,043
0,000
0,030
0,000

K33
0,000
0,714
0,000
0,731
0,000

K41
0,486
0,506
0,177
0,486
0,000

K42
0,000
0,000
0,345
0,158
0,000

K43
0,091
0,248
0,185
0,292
0,000

K44
0,000
0,132
0,000
0,097
0,000

0,333

0,000

0,642

0,559

0,420

0,103

0,538

0,606

0,589

0,111

0,386

0,607

0,000
0,231

0,448
0,724

0,106
0,196

0,395
0,135

0,000
0,184

0,103
0,000

0,205
0,010

0,524
0,779

0,000
0,383

0,018
0,000

0,000
0,000

0,265
0,060

Tablo 10’da gösterilen değerler, Eşitlik (14) ve
Eşitlik (16) kullanılarak hesaplanmıştır. Örneğin,
Ankara AVM’nin Şehir merkezine uzaklık (A1)
kriterindeki ortalama çözüme olan pozitif uzaklık
değeri, Eşitlik (16) ile aşağıda gösterildiği şekilde
hesaplanabilmektedir.
PDA11 =

max(0, (9,75 − 15))
0
=
=0
9,75
9,75

Tablo 11’de gösterilen değerler ise Eşitlik (15) ve
Eşitlik (17)’nin kullanılmasıyla hesaplanmıştır. Bu
eşitlikte Ankara AVM’nin Şehir merkezine uzaklık
(A1) kriterindeki ortalama çözüme olan negatif
uzaklık değeri, Eşitlik (17) kullanılarak aşağıda
görüldüğü gibi hesaplanmıştır.
NDA11 =
332

max(0, (15 − 9,75)) 5,25
=
= 0,538
9,75
9,75

Her bir kriter için ağırlıklar DEMATEL yönteminde
elde edilen ağırlıklardan alınmıştır. Tablo 12
AVM’lerin ağırlıklı toplam pozitif (SPi ) ve negatif
(SNi ) değerleri ile bunların normalize edilmiş
şekillerini (NSPi ve NSNi ) ve ayrıca değerlendirme
skorlarını (ASi ) vermektedir.
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Tablo 12
EDAS Yöntemi Çözüm Sonuçları
SPi
SNi
Ankara AVM
0,223 0,139
Aydın AVM
0,101 0,283
İzmir AVM
0,119 0,163
Denizli AVM
0,031 0,328
İstanbul AVM
1,192 0,125
Nevşehir AVM
0,016 0,365
Mersin AVM
0,140 0,181
Trabzon AVM
0,039 0,277

NSPi
0,187
0,085
0,100
0,026
1,000
0,014
0,117
0,033

Journal of Industrial Engineering 31(3), 320-336, 2020

NSNi
0,620
0,226
0,553
0,101
0,657
0,000
0,504
0,240

Tablo 12 ile verilen SPi ve SNi değerleri
hesaplanırken Eşitlik (18) ve Eşitlik (19)
kullanılmıştır. Benzer şekilde NSPi , NSNi ve ASi
sırasıyla Eşitlik (20), (21) ve (22)’ye göre
hesaplanmıştır. EDAS yöntemi uygulama adımlarına
göre hesaplanmış olan ASi değerleri büyükten
küçüğe doğru sıralandığında alternatiflerin önem
sırasını da göstermektedir. Buna göre tüm
değerlendirme kriterleri dikkate alındığında tercih
edilebilirlik açısından en iyi alternatifin İstanbul
AVM olduğu, Tablo 12’deki alternatif sırasına göre
diğer alternatiflerin onu takip ettiği ve Nevşehir
AVM’nin en düşük skora sahip alternatif olduğu
görülmektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Nevşehir
AVM’nin değerlendirmede en etkili kriterler olan
Mağaza Karması ve AVM Ziyaretçi Sayısı açısından
diğer alternatiflerin oldukça gerisinde olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla Nevşehir AVM’nin
nispeten zayıf olduğu bu iki kriter açısından
güçlendirilmesi tercih edilebilirliğinin artmasını
sağlayacaktır. Mağaza karmasının iyileştirilmesi
dolaylı olarak AVM ziyaretçi sayısını da olumlu
yönde etkileyecektir. Benzer değerlendirmeler diğer
AVM’ler için de gerçekleştirilerek zincir AVM için
rekabet üstünlüğü sağlanabilecektir.
6. Sonuç ve Öneriler
Müşteri ilişkileri yönetimi ile karlılık arasında
pozitif yönlü bir ilişki olduğu düşünülmekte olup,
artan müşteri memnuniyeti sayesinde AVM’nin
tercih edilirliğinin olumlu yönde etkileneceği de
açıktır. Bunun yanı sıra memnun müşterinin en iyi
ve
maliyetsiz
reklam
aracı
olduğu
da
düşünüldüğünde azalan pazarlama maliyetleri,
artan satışlar ve azalan işletim maliyetleri
dolayısıyla karlılığa da katkı sağlanacaktır.

ASi
0,403
0,155
0,326
0,064
0,829
0,007
0,311
0,137

Alternatif Sırası
2
5
3
7
1
8
4
6

Bu çalışma ile Türkiye’de bir zincir alışveriş
merkezinin sekiz farklı ilde yer alan AVM’leri
özelinde, müşteri bakış açısı ile tercih edilebilirlik
değerlendirmesi sağlanmıştır. Çalışma kapsamında
analizler gerçekleştirilirken ÇKKV yöntemlerinden
DEMATEL ve EDAS kullanılmıştır. DEMATEL
çözümü ile kriter ağırlıkları belirlenirken, elde
edilen kriter ağırlıklarının kullanımı yoluyla EDAS
yöntemi ile AVM sıralaması gerçekleştirilmiştir.
Çalışma ile elde edilen alternatif sıralaması
değerlendirildiğinde 1. sırada yer alan İstanbul
AVM’nin kriter ağırlıkları dikkate alındığında en
büyük ağırlık değerine sahip Mağaza Karması (K43)
ve AVM Ziyaretçi Sayısı (K41) açısından diğer
alternatiflere kıyasla daha başarılı olduğu
görülmektedir. Bu analizler kapsamında kriter
ağırlıklarının sonuçlar üzerinde belirleyici etkisi
olduğu açıktır.
Çalışma sonucunda elde edilen analiz sonuçları
farklı açılardan yorumlanabilir. Bunlardan birincisi
çalışmada değerlendirilen 8 farklı ildeki AVM’ler
arasında müşteri tarafından en çok tercih edilen
AVM kompleksinin belirlenmesi ve ilgili AVM’nin bu
sonucu doğuran özelliklerinin ön plana çıkartılarak
diğer AVM’ler için de örnek teşkil etmesinin
sağlanması söylenebilir. Bahsi geçen zincir AVM
yöneticilerinin çalışma kapsamında öncelikli
beklentisi bu olduğundan öncelikle sıralama
gerçekleştirilmiş
ve
sonuçlar
ilgililerle
paylaşılmıştır. Diğer yandan değerlendirme ve
alternatif sıralamasında hangi kriterin daha önemli
olduğu belirlenmiş olduğundan tüm AVM’lerin bu
kriterler doğrultusunda gözden geçirilmesi ve
eksikleri varsa giderilmesi, iyileştirici ve düzeltici
önlemlerin alınması söz konusu olabilmektedir.
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar
değerlendirilirken çalışmanın kısıtlarının da dikkate
alınması önem arz etmektedir. Karar problemi
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değerlendirme kriterleri belirlenirken literatürden
yararlanılmış olmakla birlikte çalışmaya konu olan
zincir AVM’nin ilgili üst düzey yöneticilerinin
değerlendirmeleri
doğrultusunda
şekillendirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında mevcut
kriterler
kullanılarak
çalışmanın
genele
yaygınlaştırılmasının mümkün olmadığını söylemek
gerekir. Çalışmanın genellenebilirliği açısından
literatürde yer alan daha farklı kriterlerin de göz
önünde bulundurulması ve çalışmaya dahil edilmesi
faydalı olacaktır. Benzer şekilde kullanılan çözüm
yönteminin
değiştirilmesi
durumunda
da
sıralamanın
değişkenlik
gösterebileceği
düşünülmektedir. Gelecek çalışmalar için hem farklı
kriterlerin çözüme dahil edilmesi hem de çözüm
yönteminde değişiklik yapılarak verilerin yöntemsel
açıdan
duyarlılıklarının
değerlendirilmesi
önerilebilir.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada; Yıldız ŞAHİN, özet, giriş
bölümlerinin yazılması, problem çözüm ve analizi,
sonuç bölümünün yazılması; S. Selay KASAP,
metodolojinin yazılması, problem çözüm ve analizi,
şekil ve tabloların düzenlenmesi; Ezel ÖZKAN,
literatür araştırması, kaynak yazım ve düzenlemesi,
makalenin yazım kurallarına göre düzenlenmesi
konularında katkı sağlamışlardır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
Kaynakça
Abdel-Basset, M., Manogaran, G., Gamal, A., &
Smarandache, F. (2018). A hybrid approach of
neutrosophic sets and DEMATEL method for
developing supplier selection criteria. Design
Automation for Embedded Systems, 22(3), 257278. Erişim adresi: https://link.springer.com/
content/pdf/10.1007/s10617-018-9203-6.pdf

Journal of Industrial Engineering 31(3), 320-336, 2020

Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşim. Gazi
Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Dergisi, 25(4).
Erişim
adresi:
http://static.dergipark.org.tr/articledownload/imported/1061000499/1061000467
.pdf?
Bayar, R. (2005). Cbs Yardimiyla Modern Alişveriş
Merkezleri İçin Uygun Yer Seçimi: Ankara
Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(2), 19-38.
Erişim adresi: http://static.dergipark.org.tr/
article-download/4bc9/fb92/af47/impJA82ZC89HT-0.pdf?
Chatterjee, P., Banerjee, A., Mondal, S., Boral, S., &
Chakraborty, S. (2018). Development of a hybrid
meta-model for material selection using design
of experiments and EDAS method. Engineering
Transactions, 66(2), 187-207. Erişim adresi:
http://www.entra.put.poznan.pl/index.php/et/a
rticle/view/812
Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2005). The analytic
network process (ANP) approach to location
selection:
a
shopping
mall
illustration. Construction Innovation, 5(2), 83-98.
DOİ: https://doi.org/10.1191/1471417505ci090oa
Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2007). A GIS approach
to shopping mall location selection. Building and
Environment, 42(2),
884-892.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.10.010
Çakır, E. (2018). Bütünleşik SWARA ve EDAS
Yöntemi Kullanarak Fitness Merkezlerinin
Değerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama. Hitit
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
11(3),
1907-1923.
Erişim
adresi:
http://static.dergipark.org.tr/articledownload/b1bd/caf2/3088/5c27e3f3018bc.pdf?

Erdinç, İ. E., & İlişkiler, H. (2011). Müşteri ilişkileri
açısından alışveriş merkezlerinde akıllı teknoloji
kullanımı. Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik
Dergi, 2(2),
1-9.
Erişim
adresi:
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/
acarindex-1423867654.pdf

Ahmed, Z. U., Ghingold, M., & Dahari, Z. (2007).
Malaysian shopping mall behavior: an
exploratory study. Asia Pacific Journal of
Marketing
and
Logistics.
Doi:
https://doi.org/10.1108/13555850710827841

Gümüş, M. G., Balta, M. Ö., & Durduran, S. S. (2019).
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayali Çok Kriterli
Karar Verme Teknikleri İle Alişveriş Merkezi
Kuruluş Yeri Seçimi: Niğde Örneği. Ömer
Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri
Dergisi, 8(1),
134-146.
Doi:
https://doi.org/10.28948/ngumuh.495245

Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2010). Anp Ve
Dematel Yöntemleri İle Personel Seçimi

Ho, W. R. J., Tsai, C. L., Tzeng, G. H., & Fang, S. K.
(2011). Combined DEMATEL technique with a

334

Endüstri Mühendisliği 31(3), 320-336, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 320-336, 2020

novel MCDM model for exploring portfolio
selection based on CAPM. Expert Systems with
Applications, 38(1), 16-25. Doi: https://doi.org/
10.1016/j.eswa.2010.05.058

Decision-Making Using Neutrosophic Sets (pp.
455-485). Springer, Cham. Erişim adresi:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978
-3-030-00045-5_18

Jeng, D. J. F., & Huang, K. H. (2015). Strategic project
portfolio selection for national research
institutes. Journal of Business Research, 68(11),
2305-2311.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.jbusres.2015.06.016

Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L.,
& Turskis, Z. (2015). Multi-Criteria Inventory
Classification Using A New Method Of Evaluation
Based On Distance From Average Solution
(EDAS). Informatica, 26(3), s. 435-451. Erişim
adresi: https://content.iospress.com/articles/
informatica/inf1070

Juodagalvienė, B., Turskis, Z., Šaparauskas, J., &
Endriukaitytė, A. (2017). Integrated MultiCriteria Evaluation Of House’s Plan Shape Based
On The EDAS And SWARA Methods. Engineering
Structures and Technologies, 9(3), s. 117-125.
Doi:
https://doi.org/10.3846/
2029882X.2017.1347528

Huang, C.Y., Shyu, J.Z. & Tzeng, G.H. (2007).
Reconfiguring The Innovation Policy Portfolios
For Taiwan’s SIP Mall Industry. Technovation,
27, 744–765. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.technovation.2007.04.002
Kabadayı, N., & Dağ, S. (2020). Dematel ve ELECTRE
yöntemi ile tedarik zincirinde bayi performans
değerlendirmesi. Pamukkale University Journal of
Engineering
Sciences, 26(1).
Doi:
https://doi.org/10.5505/pajes.2019.39214
Karaatlı, M., Ömürbek, N., Işık, E. & Yilmaz, E.
(2016). Performans değerlemesinde DEMATEL
ve bulanık TOPSIS uygulaması. Ege Akademik
Bakış Dergisi, 16(1), 49-64. Erişim adresi:
http://static.dergipark.org.tr/articledownload/648f/f537/17b3/imp-JA89YD32PE-0.pdf?

Karabasevic, D., Zavadskas, E.K., Stanujkic, D.,
Popovic, G., Brzakovic, M. (2018), “An Approach
to Personnel Selection in the IT Industry Based
on the EDAS Method”, Transformations in
Business & Economics, Vol. 17, No 2 (44), pp.5465.
Erişim
adresi:
https://www.researchgate.net/publication/325
485131_An_Approach_to_Personnel_Selection_in
_the_IT_Industry_Based_on_the_EDAS_Method
Karaoğlan, S. (2016). Dematel Ve Vikor
Yöntemleriyle Dış Kaynak Seçimi: Otel İşletmesi
Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 55, 9-24. Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/en/pub/
abuhsbd/issue/32960/366266
Karaşan, A., Kahraman, C., & Boltürk, E. (2019).
Interval-valued neutrosophic EDAS method: an
application
to
prioritization
of
social
responsibility projects. In Fuzzy Multi-criteria

Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E.
K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2017). A new
multi-criteria model based on interval type-2
fuzzy sets and EDAS method for supplier
evaluation
and
order
allocation
with
environmental considerations. Computers &
Industrial
Engineering, 112,
156-174.Doi:
https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.08.017
Kim, J. W., Lee, F., & Suh, Y. G. (2015). Satisfaction
and loyalty from shopping mall experience and
brand
personality. Services
Marketing
Quarterly, 36(1),
62-76.
Doi:
https://doi.org/10.1080/15332969.2015.976523

Li, Y., Hu, Y., Zhang, X., Deng, Y., & Mahadevan, S.
(2014). An evidential DEMATEL method to
identify critical success factors in emergency
management. Applied Soft Computing, 22, 504510.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.asoc.2014.03.042
Mathew, M., & Sahu, S. (2018). Comparison Of New
Multi-Criteria Decision Making Methods For
Material
Handling
Equipment
Selection.
Management Science Letters, 8(3), s.139-150.Doi:
http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2018.1.004
Michon, R., & Chebat, J. C. (2004). Cross-cultural
mall shopping values and habitats: A comparison
between
English-and
French-speaking
Canadians. Journal of Business Research, 57(8),
883-892. Doi: https://doi.org/10.1016/S01482963(02)00291-6
Nebati, E. (2020). Alışveriş Merkezlerinin ÇKKV
Yöntemleri Ile Performanslarının Ölçülmesi:
Yazın İncelemesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1),
72-94.
Doi:
https://doi.org/10.25287/
ohuiibf.535709
Nebati, E., & Ekmekçi, İ. (2020). A study on shopping
malls performance criterias analysis using AHP

335

Endüstri Mühendisliği 31(3), 320-336, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 320-336, 2020

method. Politeknik Dergisi, 23(1), 85-95. Doi:
https://doi.org/10.2339/politeknik.473568

Taşpınar, H. (2005). Bilişim Altyapısıyla MİY, Müşteri
İlişkileri Yönetimi. Seçkin Yayınevi. Ankara.

Önüt, S., Efendigil, T., & Kara, S. S. (2010). A
combined fuzzy MCDM approach for selecting
shopping center site: An example from Istanbul,
Turkey. Expert systems with applications, 37(3),
1973-1980.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.eswa.2009.06.080

Toktaş, P., & Can, G.F. (2020). Görev Temelli Yeni Bir
Stokastik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı
Önerisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18),
61-75.
Doi:
https://doi.org/10.31590/
ejosat.657719

Özbek, A. ve Engür, M. (2018). EDAS yöntemi ile
lojistik firma web sitelerinin değerlendirilmesi.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 417-429. Doi:
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.454013
Rabbanee, F. K., Ramaseshan, B., Wu, C., & Vinden, A.
(2012). Effects of store loyalty on shopping mall
loyalty. Journal of Retailing and Consumer
Services, 19(3),
271-278.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.02.001

Seyed-Hosseini, S.M., Safaei, N. & Asgharpour, M.J.
(2006). Reprioritization of Failures in A System
Failure Mode and Effects Analysis by Decision
Making Trial and Evaluation Laboratory
Technique. Reliability Engineering and System
Safety,
91,
872–881.Doi:
https://doi.org/10.1016/j.ress.2005.09.005
Shieh, J. I., Wu, H. H., & Huang, K. K. (2010). A
DEMATEL method in identifying key success
factors of hospital service quality. KnowledgeBased
Systems, 23(3),
277-282.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2010.01.013
Si SL, You XY, Liu HC, Zhang P. (2018). DEMATEL
technique: A Systematic Review Of The State-OfThe-Art Literature On Methodologies And
Applications.
Mathematical
Problems
in
Engineering, 2018, 1-33. Erişim adresi:
https://www.hindawi.com/journals/mpe/2018
/3696457/
Stanujkic, D., Zavadskas, E.K., Keshavarz Ghorabaee,
M., Turskis, Z. (2017). An Extension Of The EDAS
Method Based On The Use Of Interval Grey
Numbers. Stud. Inf. Control 26 (1), 5e12. Erişim
adresi:
http://dstanujkic.com/Downloads/
Grey%20EDAS%20method.pdf
Stević, Ž., Vasiljević, M., Zavadskas, E. K., Sremac, S.,
& Turskis, Z. (2018). Selection Of Carpenter
Manufacturer Using Fuzzy EDAS Method.
Engineering Economics, 29(3), s. 281-290. Doi:
http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.29.3.16818

336

Ulutaş, A. (2017). EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir
Tekstil Atölyesi Için Dikiş Makinesi Seçimi.
Journal of Business Research-Türk, 9(2), 169–
183. Erişim adresi: https://www.ceeol.com/
search/article-detail?id=688680
Ünlükara, T., & Berköz, L. (2016). Alışveriş
Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul
Örneği. Megaron, 11(3). Doi: http://dx.doi.org/
10.5505/megaron.2016.58066
Wu, W. W., Lee, Y.T. (2007). Developing Global
Managers’ Competencies Using The Fuzzy
DEMATEL Method. Expert Systems with
Applications,
32,
499-507.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.12.005
Yalçın, D. (2008). MİY ve MİY Algısı. (Yüksek Lisans
Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Yönetimi, Anabilim Dalı,
İstanbul.
Yapraklı, T. Ş., & Absalan, A. (2019). Alışveriş
Merkezinden Mağazalara İmaj Transferi: Türkiye
Ve İran’da Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Atatürk
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Dergisi, 23(4), 2219-2238. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/is
sue/51800/674660
Zhang, S., Wei, G., Gao, H., Wei, C., & Wei, Y. (2019).
EDAS method for multiple criteria group
decision making with picture fuzzy information
and its application to green suppliers
selections. Technological
and
Economic
Development of Economy, 25(6), 1123-1138. Doi:
https://doi.org/10.3846/tede.2019.10714
Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas,
E. K., & Varzandeh, M. H. M. (2013). Decision
making on business issues with foresight
perspective; an application of new hybrid MCDM
model in shopping mall locating. Expert systems
with applications, 40(17), 7111-7121. Doi:
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.06.040

Endüstri Mühendisliği 31(3), 337-352, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 337-352, 2020

RESTRICTED ENUMERATION AND MACHINE GROUPING BASED APPROACH FOR HYBRID
FLEXIBLE FLOW SHOP SCHEDULING PROBLEMS WITH SEQUENCE-DEPENDENT SETUP
TIMES
Müjgan SAĞIR1*, Hacer Defne OKUL2
1Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
ORCID No : https://orcid.org/0000-0003-2781-658X
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
ORCID No : https://orcid.org/0000-0002-9004-5469
Keywords

Abstract

Hybrid Flexible Flow Shop
Scheduling, Machine grouping, 01 Integer Programming Model,
Makespan, Heuristic Approach.

This paper presents a 0-1 Mixed Integer Programming Model and a heuristic approach based on
restricted enumeration and machine grouping for solving k-stage Hybrid Flexible Flow Shop
Problems with Sequence-Dependent Setup Times (HFFS_SDST) with Cmax. As presented in this
paper in detail, recent reviews show that there is less research on flowshop with SDST than on
regular flowshops, although Permutation Flow Shop (PFS) problems is extensively considered in the
literature. Mathematical model presented in this work can solve the problems with five stages, eight
machines, and six jobs in an acceptable time and this size is relatively bigger than of the ones
previously have been solved by mathematical models for defined problems. The heuristic algorithm,
based on sub-flow shops via forming machine groups in different clusters, is suggested to give good
solutions for large-size problems and can to reach the optimal or near-optimal solutions for some
instances and the computational time of the algorithm is shorter than solution time of the
mathematical model as expected. In terms of proposed heuristic, to the best of our knowledge, this
type of grouping algorithm to form flow shops in the machine environment is not introduced before
and provides more efficient solutions by restricting the enumerations. There are no test problems
for the problem under consideration. Therefore, real manufacturing environment instances are
used. Computational results show that the proposed model and the heuristic algorithm are superior
to the current scheduling approach in the company. The heuristic approach also provides a userfriendly environment and efficient scheduling.

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ MELEZ ESNEK AKIŞ TİPİ ATÖLYELERDE ÇİZELGELEME
PROBLEMİ İÇİN SINIRLI SAYIMLAMA VE MAKİNE GRUPLAMAYA DAYALI BİR YAKLAŞIM
Anahtar Kelimeler

Öz

Melez Esnek Akış Tipi Atölye
Çizelgeleme Problemi, Makine
Gruplama, 0-1 Tamsayılı
Programlama Modeli, Yayılma
Süresi, Sezgisel Yaklaşım

Bu çalışmada sıra bağımlı hazırlık zamanlı k kademeli melez esnek akış tipi atölye çizelgeleme
problemi için bir 0-1 tamsayılı matematiksel model ve sınırlandırılmış sayımlama ve makine
gruplama tabanlı bir sezgisel algoritma önerilmektedir. Son çalışmalar sıra bağımlı hazırlık
zamanlı akış tipi atölye çizelgeleme problemlerinin klasik atölye çizelgeleme problemlerine göre
daha az çalışıldığını göstermektedir. Çalışmada yer verilen matematiksel model beş kademe, sekiz
makine, altı işin olduğu bir sistemi kabul edilebilir sürede çözebilmektedir. Akış atölyeleri oluşturma
temelinde önerilen sezgisel algoritma ise farklı problem büyüklükleri için elde edilen sonuçlardan
da görüleceği gibi ele alınan işletmede karşılaşılan büyük boyutlu problemleri eniyi ya da eniyi
çözüme yakın düzeyde çözebilmektedir. Erişebildiğimiz yayınlara göre; bu tür problemler için akış
atölyesi oluşturarak, işlerin işlem göreceği makina kombinasyonu sayısını azaltma yaklaşımı
kullanılmamıştır. Ayrıca söz konusu problem için test verisine rastlanamamıştır. Bu nedenle gerçek
bir üretim atölyesinden elde edilen veri setleri işletmenin onayı doğrultusunda kullanılmıştır.
Sonuçlar, önerilen modelin ve geliştirilen sezgisel yaklaşımın işletmede kullanılan mevcut
çizelgeleme yaklaşımına üstün olduğunu göstermektedir. Sezgisel yaklaşım, aynı zamanda kullanıcı
dostu bir yaklaşım ile tasarlanarak, tezgâhların herhangi bir zamandaki performanslarını, işlerin
tamamlanma seviyelerini ve benzeri bazı istatistikleri göstererek karar vericiye destek olabilecek
özelliktedir.

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

*Sorumlu

: 18.03.2020
: 16.10.2020

Research Article
Submission Date
Accepted Date

: 18.03.2020
: 16.10.2020

yazar; e-posta : mujgan.sagir@gmail.com
337

Endüstri Mühendisliği 31(3), 337-352, 2020

1. Introduction
In a typical hybrid flow shop scheduling (HFS)
problem (Figure 1), a set of jobs need to be processed
through production stages and identical parallel
machines are to be present at each stage. Once
completed at a stage, a job can be directly and
immediately sent to the following stage if at least one
machine in this stage is available or can be stored at
the infinite buffer between the consecutive stages.
The task of the HFS problem is to establish a
production schedule to attain performance
optimization at some level (Ribas, Leisten, and
Framinan, 2010). In the flexible version of HFS
problem, on the other hand, all jobs are not
necessarily to be processed at all stages. This type of
HFS is referred to as hybrid flexible flowshop
scheduling (HFFS) (Naderi, Zandieh, Balagh and
Roshanaei, 2009b) and there is limited work
focusing on this problem.
Setup times, which are not part of the processing
times, involve operations that have to be performed
on machines, such as repairing, cleaning, or releasing
machines. Setup times may or may not depend on the
job sequence. Dudek, Smith and Panwalkar (1974)
reported that 70% of industrial activities include
sequence-dependent setup times (SDST’s). More
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recently, it has been reported that 50% of 250
industrial projects contain SDST and that 92% of the
order deadlines are met when these setup times are
taken into account (Sioud and Gagné, 2018).
Gupta (1988) showed the flow shop with multiple
processors with only two stages to be NP-hard. The
addition of precedence constraints does not simplify
the problem, since the two parallel machines
problem with makespan objective and general
precedence constraints (𝑃/𝑃𝑟𝑒𝑐/𝐶𝑚𝑎𝑥) are
strongly NP-Hard according to Pinedo (2002). The
same applies to the other characteristics considered
as, for example, the regular flow shop with sequencedependent setup times (𝐹/𝑆𝑖𝑗𝑘 /𝐶𝑚𝑎𝑥), which was
shown to be NP-Complete by Gupta (1988). A onemachine scheduling problem with SDST is NP-hard
(Zandieh, Ghomi and Husseini, 2006). Therefore,
HFS with SDST is considered as an NP-hard problem
in the strong sense (Jabbarizadeh, Zandieh and
Talebi, 2009).
In this paper, we schedule k-stage HFFS with SDST
under the minimization of makespan. It is assumed
that jobs can wait between stages and preemption is
not allowed. This problem will be denoted as
(𝐻𝐹𝐹𝑆/𝑆𝑖𝑗𝑘 /𝐶𝑚𝑎𝑥).

Figure 1. An Illustration of a k-stage Hybrid Flow Shop
The paper is organized as follows: Section 2 reviews
the SDST hybrid flow shop literature. A mathematical
model for the problem is presented in Section 3. The
algorithm implemented in this study is given in
Section 4. Computational results on real problem
instances are presented in Section 5. Finally, Section
6 concludes the paper.
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2. Literature review
The term ‘hybrid flow shop’ was first used by Gupta
(1988). The problem was defined as scheduling with
parallel processors to minimize makespan where it
was demonstrated to be NP-hard.
Most studies assumed that either no setup has to be
performed or that setup times are sequenceindependent. Kurz and Askin (2003) compared
several methods for a makespan minimization
problem with sequence-dependent setup times,
where jobs were allowed to skip stages. They also

Endüstri Mühendisliği 31(3), 337-352, 2020

developed an integer model, insertion heuristics
attempt to simultaneously equalize workload on all
processors at a stage, and a random keys genetic
algorithm for the problem. Andrés, Albarracín,
Tormo, Vicens and García-Sabater (2005)
considered the problem of product grouping in the
tile industry. They propose an approach base on a
genetic algorithm for a three-stage HFSP with SDST.
Ruiz and Maroto (2006) presented a genetic
algorithm for hybrid flow shops with SDST.
Moreover, Naderi et al., (2009b) hybridized the
simulated annealing with a simple local search to
solve the hybrid flow shops scheduling with SDST,
transportation time, total completion time, and total
tardiness as objective functions.
Gholami, Seyed, Hakimifar, Nazemi and Jolai (2017)
considered a flow shop scheduling problem with
SDST in an uncertain environment. Its objective
function was to minimize weighted mean completion
time. As for uncertainty, setup and processing times
were considered not to be deterministic. The authors
proposed two different approaches to deal with the
uncertainty of input data: Robust optimization and
fuzzy optimization.
Pan, Gao, Li, and Gao (2017) proposed some
algorithms to minimize the makespan for the hybrid
flow shop scheduling problem with SDST. Several
adaptations
of
other
recent
well-known
metaheuristics for the problem were presented to
evaluate the proposed algorithms, and a
comprehensive set of computational and statistical
experiments were conducted to demonstrate the
effectiveness of the presented algorithms.
Ribas, Leisten and Framinan (2010) classified papers
in a review according to HFS characteristics and
production limitations. According to this review,
concerning for solution approaches, branch-andbound (B&B) and mixed-integer programming are
the most frequently used exact procedures and are
the most efficient approaches to solve instances with
15 or 20 jobs and in five stages at most. He also stated
that most of the papers in the flow shop literature
assumed that there is one operation for all
production stages. In some systems, some jobs can
skip some stages, which is called “missing
operations” in this review. Therefore, it is not always
necessary to traverse each stage and equalize the
processing time to zero at these stages for the
production of an end product.
Morais, Godinho and Boiko (2013) dedicated his
research to the production scheduling problem in a
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hybrid flow shop with and without setup times
separated from processing times. The goal was to
review the current literature to identify and analyze
papers that developed methods to solve this
problem. Analyses were performed with reference to
the number of papers published over the years, the
approach used in the development of the methods
for solutions, the type of objective function, the
performance criterion adopted, and the additional
constraints considered. According to Morais, there
are several applications of the hybrid flow shop
scheduling problem that consider setup times in
industry; thus, this field of study will continue to
attract the attention of researchers. In general, the
most difficult situation involving setup times is HFS
with sequence-dependent, which has received more
attention from researchers. We also see from this
paper that the solution methods for the problem are
mostly based on metaheuristics.
Recently, Allahverdi (2015) has surveyed scheduling
problems with setup/cost times. Only a few out of
150 papers on flow shop problems dealt with
PFS/SDST- C max, although PFS is extensively
considered in the literature. Among these, the
number of papers related to hybrid flow shops with
SDST and k-stage, as does our work, is considerably
low. Additionally, stage skipping is also considered in
our study presented here.
Sioud and Gagné (2018) have presented an enhanced
“Migrating Bird Optimization (MBO)” algorithm and
a new heuristic for solving a scheduling problem. The
proposed approaches are applied to a permutation
flow shop with SDST and the objective of minimizing
the makespan. Sioud and Gagné (2018) also pointed
out that there are less researches on flow shop with
SDST than on regular flow shops.
When problems grow in complexity or data volume,
approximate methods are usually proposed. Several
useful papers can be found for a basic review of HFS
under the makespan criterion. Gupta (1988)
introduced a new heuristic based on the longest
processing time index. Over the last decade,
metaheuristic and evolutionary approaches, which
are used alone or in combination with traditional
heuristics, have been proposed. Haouari and
M’Hallah (1997) proposed two approximate
methods developed in two phases. The first solution
was generated using the longest remaining work
rule. This schedule was improved using techniques
based on simulated annealing and tabu search. Both
solutions were encoded with the list used in the first
phase. In the study by Portmann, Vignier, Dardilhac
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and Dezalay (1998), an improvement on the B&B
proposed by Brah in 1996 was analyzed. The authors
presented a metaheuristic using a GA in the B&B
procedure to improve the values of the upper bound
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in certain stages. According to our survey of the
literature, the number of hybrid flow shop
scheduling problems with k-stage has risen over the
years, as shown in Figure 2 below.

Figure 2. Hybrid Flow Shop Scheduling Problems with Different Stages
Among the exact methods for the HFS problem, B&B
is the most preferred solution method. However, it
should be noted that the size of the problems solved
through B&B is relatively small. For this reason,
many researchers turned to develop dispatching
rules and constructive heuristics to quickly obtain a
near-optimal solution for complex HFS problems
(Tian, Li, and Lius, 2016).
There are some mathematical models proposed for
hybrid flow shop problems with SDST, and they often
have common decision variable definitions based on
consecutiveness. Naderi, Zandieh and Shirazi
(2009a) developed a mixed-integer linear
programming model for flexible flow shop problems
with SDST. In this study, the decision variable is a
binary variable that takes value 1 if job j is processed
immediately after job k at stage i, and 0 otherwise.
Since the problem is NP-hard, a metaheuristic is
proposed. Ruiz, Şerifoğlu and Urlings (2008) also
proposed a formulation along with a mixed-integer
model and some heuristics for the problem of
scheduling n jobs on m stages, where there are
several unrelated machines at each stage. The jobs
might skip stages. The decision variable 𝑋𝑖𝑙𝑗𝑘 is 1 if
job j precedes job k on machine l at stage i. The
proposed MIP model can only be tested in
moderately sized instances. To analyze the effect of
the different characteristics of the HFFL problem in
larger instances, some simple heuristics are
employed. Jungwattanakita, Chaovalitwongsea and
Wernerb (2009) proposed a 0–1 mixed-integer
linear programming formulation for the problem
and the decision variable was 1 if job j was scheduled
immediately before job l on the machine i at stage t,
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and 0 otherwise. For this problem, the mathematical
model can solve the problems up to seven jobs, and
four stages (the data for the number of the machines
is not provided) in acceptable time and a
constructive heuristic is proposed. Zandieh, Ghomi
and Husseini (2005) presented two mixed-integer
programming models for scheduling hybrid flow
shops with SDST. In the first model, the machines at
each stage were assumed as identical, and as
different in the second stage. The models can find
optimal solutions for moderate sizes.
Azadeh, Goodarzi, Kolaee and Jebreili (2019)
developed an integrated approach based on artificial
neural network (ANN), genetic algorithm (GA) and
computer simulation to explore all the solution space
in stochastic
flexible flow shop with sequencedependent setup times, job deterioration and
learning effects. The objective of this study is
minimizing total tardiness of jobs in the sequences.
Qin, Zhuang, Liu and Tang (2019) investigated a
multi-stage hybrid flow shop scheduling problem
with lot sizing, calendar constraints and sequencedependent setup times. They developed a
hierarchical approach to decompose the original
problem into subproblems. An ant colony algorithm
with lot sizing to evolve best results in the makespan
performance is proposed.
Very recently, Cai, Zhou and Lei (2020) considered
uncertainties often neglected in the previous works
and fuzzy distributed scheduling is addressed in
two-stage hybrid flow shop with sequencedependent setup times. A collaborative variable
search (CVS) is proposed to optimize total
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makespan

There are more researches published in very recent
years related to hybrid flow shop problems but they
do not always consider sequence dependent setup
times.
3. Mathematical model
There are mathematical models for hybrid flow shop
problems in the literature and some of them are
explained in the previous section. Often, heuristics
and priority rules found in the literature do not take
sequence-dependent setup times (SDST) into
consideration (Allahverdi, Cheng and Kovalyov,
2008; Zhu and Wilhelm, 2006 ). Yet, our model has
the following characteristics: Hybrid flexible flow
shop with SDST, k-stages, stage skipping, and Cmax.
We propose a decision variable to decide the
‘sequence’ of a job on a machine at a stage instead of
using a variable to define the consecutiveness of two
jobs on a machine at a stage as in Naderi et al.
(2009a).
The following section presents our mathematical
model and the solution performances.
In the considered (𝐻𝐹𝐹𝑆/𝑆𝑖𝑗𝑘 /𝐶𝑚𝑎𝑥) it is assumed
that: 1) Problem data is deterministic, 2) Each stage
has at least one machine, and at least one stage has
more than one machine, 3) A machine can process
only one job at a time, 4) Each job must be processed

by at most one machine in each stage, 5) No
preemption or interruption is allowed, 6) Jobs are
available for processing at a stage immediately after
releasing from the previous stage. The following
notation is used throughout the rest of this paper:
n
k
mt
pjt
sijt
hjt
qj

Number of jobs
Number of stages
Number of machines at stage t
Processing time of job j at stage t
Setup time of job j if job j is assigned to at
the first position at stage t
Sequence-dependent setup time from job i
to job j at stage k
Demand for job j

Sets
N = {1,…,n}
M = {1,…,mt}
K = {1,…,k}

Indexes
Jobs
i, j ∈ N
Machines s ∈ N
Stages
l∈M
t∈K

Jobs
Job sequence
Machines
Stages

Decision Variables:
𝐶𝑗𝑡 : completion time of j at stage t
𝐶𝑚𝑎𝑥 : makespan
1, if job 𝑗 is allocated to sequence 𝑠
𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 = {
of machine 𝑙 at stage 𝑡
0, otherwise

Now we can formulate the problem as follows:
Minimize 𝐶𝑚𝑎𝑥
subject to
𝑛
𝑡
∑𝑚
𝑙=1 ∑𝑠=1 𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 = 1

∀(𝑗, 𝑡) 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝐾

∑𝑛𝑗=1 𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 ≤ 1

∀(𝑡, 𝑙, 𝑠) 𝑡 ∈ 𝐾, 𝑙 ∈ 𝑀, 𝑠 ∈ 𝑁

𝐶𝑗𝑡 + 𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 ) ≥ 𝐶𝑗(𝑡−1) + 𝑝𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑗 + ℎ𝑗𝑡

(1)
(2)
(3)

∀(𝑗, 𝑙) 𝑠 = 1, 𝑡 > 1, (𝑗, 𝑠) ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝐾
𝐶𝑗𝑡 − 𝐶𝑖𝑡 + 𝑀 ∗ (2 − 𝑋𝑖𝑡𝑙(𝑠−1) − 𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 ) ≥ 𝑝𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑡

(4)

∀(𝑖, 𝑗, 𝑡, 𝑙) 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑠 > 1, (𝑖, 𝑗, 𝑠) ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝐾
𝐶𝑗𝑡 ≥ 𝐶𝑗(𝑡−1) + 𝑝𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑗

(5)

∀(𝑗, 𝑡) 𝑡 > 1, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝐾
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𝑛

(6)

∑ 𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 − ∑ 𝑋𝑖𝑡𝑙(𝑠−1) ≤ 0
𝑗=1

𝑖=1

∀(𝑡, 𝑙) 𝑠 > 1, 𝑖 ≠ 𝑗, (𝑖, 𝑗, 𝑠) ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝐾
𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐶𝑗𝑡

∀(𝑗, 𝑡) 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝐾

(7)

𝐶𝑗𝑡 ≥ 0

∀(𝑗, 𝑡) 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑡 ∈ 𝐾

(8)
(9)

𝑋𝑗𝑡𝑙𝑠 ∈ {0,1} ∀(𝑗, 𝑡, 𝑙, 𝑠) (𝑗, 𝑠) ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝐾

Eq. (1) ensures that every job at every stage is
assigned to only one sequence position on a machine
in that stage. Eq. (2) specifies that a machine can
process at most one job at a time.
Eq. (3) and Eq. (4) specify the completion time of job
j. If the job is assigned to the ‘first sequence’ on
machine l at stage t, the completion time of job j is
specified by Eq. (3). The value of M is set to a very
large constant. On the other hand, if job j is assigned
to second or greater sequence on machine l at each t
and if job j is immediately scheduled after job i then
the completion time of job j is specified by Eq. (4). Eq.
(5) reflects the precedence relations. Eq. (6) ensures
the assignment of jobs successively. Eq. (7) specifies
the makespan and finally Eq. (8) and Eq. (9)
represent the state of the decision variables.
An optimal solution can be obtained by running
GAMS 24.2.2 with IBM ILOG CPLEX optimizer and
Intel® Core™ i5 CPU / 2.50 GHz / 4 GB RAM. We have
found that the mathematical model can solve the
problems up to the following configurations in an
acceptable time: ‘2 stages, 3 machines, 8 jobs’, ‘4
stages, 5 machines, 7 jobs’, ‘6 stages, 7 machines, 6
jobs’. Later, we will turn back to the performance of
the mathematical model in comparison with the
proposed heuristic. The next section presents the
heuristic algorithm suggested in this paper.
In this study, research and publication ethics were
followed.
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4. Proposed heuristics
In the hybrid flow shop under consideration, the
process has multiple stages. We generate subalgorithms for single or multi-machine (mt ≥ 2)
situations and algorithm steps will be performed
according to the number of machines in the stages.
We suggest that if there are successive stages that
have the same number of parallel machines, various
facilities can be provided to reduce the number of
combinations on sequencing the jobs on those
machines; and therefore, enabling us to increase the
efficiency of the algorithm. The approach proposed is
based on creating flow shops by forming machine
groups under some conditions. All jobs might be
processed at these successive stages. Even if one of
the jobs in the set of jobs to be scheduled is not
processed at these stages, flow shops cannot be
created through these stages. Forming the machine
groups under these conditions are defined in
algorithm steps.
If a job does not have any process at any stage, the
processing time of the job for that stage is assigned
zero. Therefore our problem allows jobs to skip some
work stations.
The following section summarizes pseudo code of
the algorithm.
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Begin
Read data (all processing times, setup times, routes, demands, the stage number and information of
machines at stages)
Initialize the system parameters
Initial:
𝑡 = 0, 𝑗 = 0, a = 0, l = 0 (t: stage, j: job, a: flow shop, l: machine)
𝐶𝑚𝑎𝑥 = a big number
For t := 0 to k do
If there is a flow shop then
For j := 0 to n do
For a := 0 to mt do
(mt: the number of machines in stage t)
Read the last processed job assigned the first machine of flow shop a.
Calculate the total spending time for job j at flow shop a,
𝑡𝑠𝑗𝑎 = (𝑝𝑗𝑛 ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑡 ) + (𝑝𝑗(𝑛+1) ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗(𝑡+1) ) + ⋯ + (𝑝𝑗(𝑛+𝑥) ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗(𝑡+𝑥) )
𝑗𝜖𝑈𝑆𝑃, 𝑖𝜖𝑆𝑃, 𝑡𝜖𝐾, 𝑥𝜖𝑅
Calculate the completion time of job j at flow shop a,
𝐶𝑗(𝑡+𝑥)𝑎 = 𝐵𝑗𝑡 + 𝑡𝑠𝑗𝑎 + 𝑍𝑗(𝑡+1) + ⋯ + 𝑍𝑗(𝑡+𝑥)
End for
Sort the jobs in ascending order of total completion times, 𝑗𝜖𝑈𝑆𝑃.
Choose the first job in the sorted list (this job is a scheduled job (e)).
𝑒 = 𝑎𝑟𝑔 {𝑒𝑛𝑘{𝐶𝑗(𝑡+𝑥)𝑎 }} , (𝑗 𝜖 𝑈𝑆𝑃)
Put the job (e) behind the last assigned job at the machine in the first stage of chosen flow shop,
𝑈𝑆𝑃 = 𝑈𝑆𝑃/{𝑒}
𝑆𝑃 = 𝑆𝑃 ∪ {𝑒}
Save the completion time of job (e) at flow shop (a), 𝐶𝑒(𝑡+𝑥) . It is equal to the completion time of job
(e) at stage (t+x),
𝐶𝑒(𝑡+𝑥) = 𝐶𝑒(𝑡+𝑥)𝑎 (𝑒 𝜖 𝑆𝑃, (𝑡 + 𝑥) 𝜖 𝐾)
End for
Else read the machine number of stage t, 𝑚𝑡
If 𝑚𝑡 ≥ 2 then
For l := 0 to mt do
Read the last job assigned the machine l at the stage t.
Calculate the total spending time for job j at stage t for machine l,
𝑡𝑠𝑗𝑡𝑙 = 𝑝𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑡 (𝑖 𝜖 𝑆𝑃, 𝑗𝜖 𝑈𝑆𝑃)
Calculate the completion time of job j at stage t for machine l,
𝐶𝑗𝑡𝑙 = 𝐵𝑗𝑡 + 𝑡𝑠𝑗𝑡𝑙 (𝑗 𝜖 𝑈𝑆𝑃, 𝑖 𝜖 𝑆𝑃, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑙 𝜖 𝑀)
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End for
Sort the jobs in ascending order of total completion times, 𝑗𝜖𝑈𝑆𝑃.
Choose the first job in the sorted list (this job is a scheduled job (e)).
𝑒 = 𝑎𝑟𝑔 {𝑒𝑛𝑘{𝐶𝑗𝑡𝑙 }} , (𝑗 𝜖 𝑈𝑆𝑃)
Put the job (e) behind the last assigned job of chosen machine
𝑈𝑆𝑃 = 𝑈𝑆𝑃/{𝑒}
𝑆𝑃 = 𝑆𝑃 ∪ {𝑒}
Save the completion time of job (e) at stage t
𝐶𝑒𝑡 = 𝐶𝑒𝑡𝑙 (𝑒 𝜖 𝑆𝑃, 𝑡 𝜖 𝐾, 𝑙 𝜖 𝑀)
Else
Read the last job assigned the machine at the stage t.
Calculate the total spending time for job j at stage t
𝑡𝑠𝑗𝑡 = 𝑝𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑡 (𝑖 𝜖 𝑆𝑃, 𝑗𝜖 𝑈𝑆𝑃)
Calculate the completion time of job j at stage t
𝐶𝑗𝑡 = 𝐵𝑗𝑡 + 𝑡𝑠𝑗𝑡 (𝑗 𝜖 𝑈𝑆𝑃, 𝑖 𝜖 𝑆𝑃, 𝑖 ≠ 𝑗)
Sort the jobs in ascending order of total completion times, 𝑗𝜖𝑈𝑆𝑃.
Choose the first job in the sorted list (this job is a scheduled job (e)).
𝑒 = 𝑎𝑟𝑔 {𝑒𝑛𝑘{𝐶𝑗𝑡 }} , (𝑗 𝜖 𝑈𝑆𝑃)
Put the job behind the last assigned job at the machine.
𝑈𝑆𝑃 = 𝑈𝑆𝑃/{𝑒}
𝑆𝑃 = 𝑆𝑃 ∪ {𝑒}
Save the completion time of job (e) at stage t, 𝐶𝑒𝑡,
End if
End for
Find the maximum completion time among the completion time of all jobs.
𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑗𝑡 ), (𝑗 ∈ 𝑆𝑃)
End

5. Computational evaluation
The presented mathematical model and the heuristic
algorithm are compared by using real- data instances
from a refrigerator factory with the approval of their
management. The workshop under consideration
produces door plates and has 5 production stages.
The machine environment is as follows: There are
two punch presses in the first stage, two bending
presses in the second stage, one door line in the third

stage, one door line in the fourth stage, and two
hydraulic presses in the fifth stage. Therefore, the
number of stages and machines for the problem can
be specified as k=5, m1=2, m2=2, m3=1, m4=1, m5=2.
The stage and machine configuration of the
workshop is given in Figure 3. It is not necessary to
traverse each stage and equalize the processing time
to zero at these stages for the production of an end
product.

Figure 3. Stage and Machine Configuration of the Workshop
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As seen in Figure 3, the first and second stages are
successive and each has two identical parallel
machines. All jobs are processed at these first two
stages. Therefore, as explained in Section 4, we can
form flow shops by having one punch press (Punch

Pres 1 from Stage 1) and one bending press (Bending
Press 1 from Stage 2) for the first flow shop. The
second flow shop is also constructed by one punch
press (Punch Press 2 from Stage 1) and one bending
press (Bending Press 2 from Stage 2) for the second
flow shop as in Figure 4.

Figure 4. Forming Flow Shops
This arrangement increases our efficiency since the
Punch Press 1 and Punch Press 2 in the first stage are
identical, and similarly, the Bending Press 1 and
Bending Press 2 in the second stage are identical.
Since all the jobs must first be processed in one of the
punch presses and then in one of the bending
presses, we can form flow shops in such a way that
each includes one punch press and one bending
press. Then, by assigning the jobs to one of these flow
shops, we can decrease the number of combinations
that will be considered to assign the jobs to one of the
two machines of each consecutive stage.

The comparison of the Cmax values obtained from
the mathematical model with the heuristic algorithm
by using Table 1 is given in Figure 5.

The algorithm given in Section 4 is coded in C# and
run with an Intel® Core™ i5 CPU / 2.50 GHz / 4 GB
RAM under a Microsoft Windows 8 environment. A
thorough computational experiment has been
conducted to compare the performance of the
developed mathematical model and the heuristic
algorithm. The makespan values are given in Table 1
based on real data sets.
It is seen that the makespan values obtained from the
heuristic algorithm are considerably close to the
optimal values in most cases; on the other hand, the
computational time of the algorithm is much shorter
as the number of the jobs increases. Therefore, the
solutions reached by the heuristic algorithm
promises a good trade-off and offer a preferable
method. Besides, the mathematical model is able to
solve the problems up to five stages, eight machines,
and six jobs in an acceptable time, yet we are not able
to find a solution for seven jobs.
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Table 1
Comparison of the mathematical model with the heuristic algorithm
Sample
no

# of
jobs

Makespan (Cmax)
(min)

Computational time
(min)

Mathematical
model

Heuristic
algorithm

Mathematical
model

Heuristic
algorithm

Difference
(%)

320,50

355,50

0,02

0,02

0,11

2

1901,40

2068,90

0,03

0,02

0,09

3

587,17

633,50

0,02

0,02

0,08

398,67

455,92

0,87

0,02

0,14

1

4

4
5

5

320,50

372,92

0,13

0,02

0,16

6

1958,17

2303,27

2,00

0,02

0,18

7

587,17

633,50

0,03

0,02

0,08

404,25

528,92

2,62

0,02

0,31

104,92

0,02

0,16

8
9

6

320,50

372,92

10

2221,6

2587,3

369,20

0,02

0,16

11

591,50

698,00

1161,85

0,02

0,18

12

469,58

556,75

592,27

0,02

0,19

Figure 5. Graphical comparison of the mathematical model with the heuristic algorithm

The performance of the improved heuristic
algorithm has also been compared with the results of
the current approach applied in the business as seen
in Table 2. The monthly production schedule data
published by the business are used. The results are
exhibited in Table 2.
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Table 2
Comparison of the current approach with the heuristic algorithm
Test
Number of jobs
sample no
1

8

2

17

3
4

16
12

5

Makespan (𝐶𝑚𝑎𝑥)
(min)
Current approach
(approx.)

Proposed
approach

Improvement
(%)

1479,33

0

1324,16

8

1095,83

24

1117,87

22

8

1323,5

8

6

10

3203,6

26

7

20

2762,7

36

8

24

3773,6

13

9

34

3604,33

17

10

28

3075,83

29

11

39

8371,13

17

12

58

7660,2

24

13

60

6535,48

35

14

101

6772,35

33

15

68

6251,86

38

16

102

16386,95

24

17

148

15368,75

29

18

109

13142,98

39

19

188

12756,1

41

20

147

12530,78

42

21

186

22465,7

29

22

211

20681,97

35

23

183

18125,48

43

24

254

18168,18

43

25

210
18262,37
The average improvement in makespan (%)

1440

4320

10080

21600

31680

The proposed approach gives, as seen from Table 2,
better results in all tests except for Sample 1, and the

42
28

current schedule is improved by %28 in terms of
𝐶𝑚𝑎𝑥, averagely. Figure 6 presents 𝐶𝑚𝑎𝑥 values for
both the heuristic and the current approaches.
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Figure 6. Graphical comparison of the current approach with the heuristic algorithm

As seen from Figure 6 that the proposed approach is
capable to produce better quality solutions than the
current approach.
6. User-friendly interfaces
An interface, in this context, is a program that allows
users to monitor which job is to be processed by
which machine. Problem data is loaded to the
system. The user, through the interface, can easily
upload data from Microsoft Office Excel environment
to the system. A warning message is displayed on the
screen in case of an error during data entry. Once it
is fixed, the error-free data is restored to the system
by restarting the program.
The machine names are located in the upper left part
of the interface screen. PU1 and PU2 are punch
presses in the first stage, where AB1 and AB2

machines are bending presses at the second stage.
KH06 and KH07 machines are door lines respectively
at third and fourth stages, and HP1 and HP2
machines represent hydraulic presses at the fifth
stage. The empty area next to the machine names is
designed for the Gantt Chart that is to be generated
after running the chosen algorithm by clicking
calculate button.
Gantt Charts allow users to monitor which job will be
processed by which machine and in which sequence.
Machine-based job counts, operation and waiting
times, machine utilization rates, completion times of
the last jobs on the machines, and makespan (Cmax)
can be seen in the results section. A job can be tracked
by its starting and completion times on the Gantt
Chart on a machine, and the time spent on that
machine can also be displayed by positioning the
mouse on any job. Figure 7 is the screenshot of the
interface.

Figure 7. The Image of the Program Interface
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In the upper left corner, there is the load button
which allows the problem data to be loaded into the
system. The calculate button is clicked next, once the
data is loaded into the system. This button allows the
Gantt Chart to be projected onto the screen. The
results appear at the bottom area of the interface.
Figure 8 is the screenshot of an interface which
exemplifies the scheduling of six jobs.
As can be seen from Figure 8; 4th, 6th, and 1st jobs
are scheduled in PU1, while 3rd, 2nd, and 5th jobs

Journal of Industrial Engineering 31(3), 337-352, 2020

are scheduled in PU2 in the first stage. Once the 4th
job is completed at the first stage, it is delivered to
the second stage, to machine AB1. It is also easy to
see how long each machine runs until the end of
production, and how long they become idle. In terms
of the machine utilization rates, two bending presses
operate at close density with approximate
occupancy rates of 55% and 59%. The completion
times of the last jobs processed in the machines (C
values) are also reflected on the screen.

Figure 8. Gantt Chart for a Sample Problem
It can be seen from the section under PU1 in the
results part that there are 3 jobs assigned to this
machine for this schedule. The last job processed in
PU1 left this stage at the time of 00:05:15:40 to be
processed in the AB1 and completion time is
calculated as 00:11:18:10. The statistics for Job 2
which is processed in the AB2 are also visible when
the mouse is pointed on this job.
7. Conclusion
In this paper, we have introduced a 0-1 mixedinteger programming formulation and a heuristic
algorithm to solve the k-stage hybrid flow shop
scheduling problem with sequence-dependent setup
times, with the target to minimize the makespan. The
heuristic algorithm, based on sub-flow shops via
forming machine groups in different clusters,
suggests good solutions for large-size problems. To
the best of our knowledge, this type of machine
grouping algorithm to form flow shops in the

machine environment is introduced for the first time
and provides more efficient solutions by restricting
enumerations.
To the best of our knowledge there is no test problem
in the literature for the problem under
consideration, therefore a real case study on a
refrigerator company, which is one of the leading
businesses in Europe, is studied. Real data sets have
been established to evaluate the mathematical model
and the proposed algorithms. All the numerical
results illustrated that the proposed heuristic
algorithm gives better performance in terms of
computational times in comparison with the
mathematical model, and provides nearly optimal
solutions. Besides, the mathematical model gives
optimal solutions for small-size problems in the
business.
The main contribution of this paper can be
summarized as follows: 1) Forming flow shops by
grouping machines among consecutive stages
provides more efficient solutions in terms of
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computational times due to the reduced
enumerations. For the real system under
consideration, if there is no flow shop determined,
there may be about 90 different routings for the first
two stages, on which the products can traverse the
hybrid flow shop. 2) The proposed mathematical
model can solve the problems with the following
configurations: 2 stages, 3 machines, 8 jobs, or 4
stages 5 machines, 7 jobs or 6 stages, 7 machines, 6
jobs. The problem includes symmetry which is
known to complicate the problem because of
identical machines in the stages. We created flow
shops in our heuristic approach to cope with this. On
the other hand symmetry breaking constraints
should be considered for further researches. 3) The
proposed heuristic approach provides a promising
contribution to the real system in terms of makespan
values. It is seen that the proposed heuristic
contributes from % 8 to % 35 better 𝐶𝑚𝑎𝑥 values. 4)
The algorithm considers SDST which is relatively less
studied in the literature. 5) The proposed heuristic
approach considers stage skipping. 6) A userfriendly environment and dynamic scheduling is
provided. The system can modify the current
schedule when there are new arrivals or job
cancellations. It allows users to directly import
demand data from the production program. Besides,
new jobs and/or machines can easily be included in
the system, since all process-specific parameters,
such as processing times, stage-based SDST, are
stored in the Microsoft Excel environment.
Considering the NP-hard nature of the defined
problem, it is difficult to solve large-size problems by
mathematical models developed. Yet, new scientific
techniques can be developed targeting the solution
processes of these models in the future. In this
respect, this model encourages researchers for
further improvements.
It could be interesting to apply the proposed
algorithm to other hybrid flexible flow shop
problems. Some other criteria, such as the total
weighted earliness and tardiness, flow time can be
considered as well. A limited buffer capacity between
machines can be assumed. Finally, performing
simulation studies together with dispatching rules
may be more practicable.
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Governments face a dilemma between public health and the economy while making strategic decisions
on health during a pandemic outbreak. It is of great importance to forecast the number of cases in terms
of strategic decisions to be taken by governments especially in outbreak periods and to manage the
dilemma mentioned. One of the important issues today is the Covid-19 outbreak for almost all countries.
Unfortunately, no effective vaccine or treatment has been found for Covid-19 yet. At the time of this
study, however, it was reported that the total number of reported cases by the World Health
Organization worldwide was more than thirteen million. Various quarantine measures have been
necessary to deal with such a large epidemic. Quarantine measures taken by governments bring
countries to face to face with the economic crisis. This creates economic uncertainties and puts
governments under tremendous pressure to make accurate and least harmful strategic decisions. For
these reasons, governments prefer to make strategic decisions for Covid-19 step by step observing the
situation rather than making a sudden decision. If the number of pandemic cases could be predicted
before a predetermined time, it would be used as an important guide for governments to manage public
health and economic dilemma more accurately. Therefore, this study provides artificial neural network
(ANN) and deep learning models (long-short term memory, LSTM networks) to forecast Covid-19 cases
before 7-day. The proposed models were tested on real data for Turkey. The results showed that LSTM
models performed better than ANN models in both cumulative cases and new cases on the training data
set. Comparing the performance of the proposed models over the whole data set, it was observed that the
ANN and LSTM algorithms gave competitive results. In addition, the cumulative case forecast
performances of both ANN and LSTM models were observed to be better than the new case forecast.

YAPAY SİNİR AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME KULLANARAK TÜRKİYE'NİN COVID-19
VAKALARI İÇİN TAHMİN MODELLERİ
Anahtar Kelimeler

Öz

Covid-19,
Pandemiler,
Tahminleme,
Yapay Sinir Ağları,
Derin Öğrenme,
LSTM

Hükumetler, bir pandemi salgını sırasında stratejik kararlar alırken, halk sağlığı ve ekonomi arasında bir
ikilemle karşı karşıyadır. Özellikle salgın dönemlerinde hükumetler tarafından alınacak stratejik kararlar
açısından vaka sayısını tahmin etmek ve belirtilen ikilemi yönetmek büyük önem taşımaktadır. Bugün
neredeyse tüm ülkeler için önemli konulardan birisi de Covid-19 salgınıdır. Ne yazık ki, henüz Covid-19 için
etkili bir aşı veya tedavi bulunamamıştır. Ayrıca, bu çalışmanın hazırlığı sırasında, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından dünya çapında toplam vaka sayısının on üç milyondan fazla olduğu bildirilmiştir. Böyle büyük
bir salgınla başa çıkmak için çeşitli karantina önlemlerinin alınması gerekli olmuştur. Hükumetler
tarafından alınan karantina önlemleri, ülkeleri ekonomik krizle karşı karşıya getirmiştir. Bu durum
ekonomik belirsizlikler yaratmaktadır ve hükumetleri doğru ve en az zararlı stratejik kararlar almak için
muazzam bir baskı altına sokmaktadır. Bu nedenlerle hükumetler, ani bir karar vermek yerine durumu
adım adım gözlemleyerek Covid-19 için stratejik kararlar almayı tercih etmektedirler. Eğer pandemi
vakalarının sayısı belirlenmiş bir zamandan önce tahmin edilebilirse, hükumetlerin halk sağlığı ve ekonomi
ikilemini daha doğru bir şekilde yönetmeleri için önemli bir rehber olarak kullanılabilir. Bu nedenle, bu
çalışmada 7 gün önceden Covid-19 vakalarını tahmin etmek için yapay sinir ağı (YSA) ve derin öğrenme
(uzun-kısa süreli bellek, LSTM ağları) modelleri sunulmuştur. Önerilen modeller Türkiye’nin gerçek verileri
üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar LSTM modellerinin eğitim seti için hem kümülatif hem de yeni vaka
tahminlerinde YSA modellerinden daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir. Önerilen modellerin tüm
veri seti üzerindeki performansları kıyaslandığında YSA ve LSTM algoritmalarının birbirleri ile rekabet
edebilir sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca hem YSA hem de LSTM modellerinin kümülatif vaka
tahmini performanslarının yeni vaka tahminlerinden daha iyi olduğu gözlenmiştir.
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1. Introduction
The World Health Organization (WHO) received
notification from China for many cases of
respiratory disease associated with some people
visiting a seafood market in Wuhan in December
2019. It was a new type of Coronavirus which is a
kind of large family of viruses appearing among
humans, birds, livestock, mice, bats, and other wild
animals (Wang, L. F., Shi, Z., Zhang, S., Field, H.,
Daszak, P., & Eaton, B. T., 2006). They are serious
pathogens that infect respiratory, hepatic,
gastrointestinal and neurological diseases for
humans (Chen, Liu, and Guo, 2020). Unfortunately,
this uncontrollable new type of coronavirus (after
named as Covid-19) has begun to spread worldwide
as an epidemic and declared a pandemic by the
World Health Organization on March 11, 2020
(WHO, 2020). Ruan (2020) reports that the Covid19 has not mortality rates as high as other types of
coronaviruses such as severe acute respiratory
syndrome (SARS-Cov) or Middle East respiratory
syndrome Mers-Cov where the approximately
mortality rates for 14–15% for SARS-Cov and 35%
for MERS-Cov, on the other hand, 3% for Covid-19.
Moreover, Covid-19 is a virus that can spread very
quickly and can be transmitted easily. This situation
causes a sudden increase in health-care system
demand. Since the infection rate is quite high, it
causes disruptions in the treatment process and
consequently increases deaths. In fact, the best
measure that can be taken for such epidemic
diseases without effective treatment and vaccine is
tight quarantine practices. But not knowing how
long this tight quarantine process can last raises
concerns about how big the economic crisis may be.
For this reason, it is difficult for governments to
make strict strategic decisions in terms of Covid-19
measures, as they may threaten their economies. By
the way, the spread of coronavirus is very
dangerous and requires strict policies and plans
that have been implemented in many parts of the
world by considering local economy. Therefore, it is
essential to forecast the daily confirmed cases in the
coming days to implement the necessary protection
plans step by step.
In this study, the estimation of daily Covid-19 cases
one week in advance is modeled and it is aimed to
help the authorities to make more accurate and safe
decisions about the measures to be taken, the
measures to be applied, or on easing the restrictions
applied. In the next section, current publications on
354
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disease forecast and especially Covid-19 case
forecast are summarized. The ANN and LSTM
models proposed in this study differ from the
current literature due to the following aspects, by
keeping the literature research of the authors
limited;
-

There is a gap on modeling of daily Covid-19
case forecast for Turkey,

-

Current Covid-19 case forecast studies are
modeled on the forecast of cumulative cases,
differently, this study presents daily case
forecast approach,

-

ANN and LSTM models have not previously been
used to predict Covid-19 cases,

-

The most suitable one was chosen by comparing
the performance of ANN training algorithms,

-

The most suitable optimizer and hidden layer
number were determined with various models
designed for LSTM.

2. Literature Review
Disease forecasting is essential for economic
reasons of countries, public safety, and justified use
of medicines. Forecasting is also pivotal to disease
control. The forecasting fits the skills required by a
pathologist, from the identification of the problem
through to advising on control measures. Also, it
requires an understanding of all of them for
forecasting systems to work at all (Hardwick, 2006).
There are many forecasting models for epidemic
diseases in the current literature. Table 1 presents
the summary of forecast studies on epidemics and
applied methodology.
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Table 1
Summary of current literature related with disease forecast
Research Paper

Disease

Method(s)

Hufnagel et al. (2004)

SARS

Sthocastic Simulation

Ture and Kurt (2006)

Hepatits A

Time Series, ANN

Kaundal et al. (2007)

Rice Blast

SVM

McDonald and Boland (2007)

Sclerotinia spp.

Regression - Correlation

Shaman et al. (2013)

Influenza

Data assimilation

Nsoesie et al. (2013)

Influenza

Simulation Optimization

Sannakki et al. (2013)

Grape Diseases

k – NN* and FFNN*

Shaman et al. (2014)

West African Ebola

Dynamic modeling, Bayesian approach

DeFelice et al. (2017)

West Nile Virus

Epidemological model

Ceylan, Z (2020)

Covid-19

Time Series

Elmousalami and Hassanien (2020)

Covid-19

Time Series

Petropoulos and Makridakis (2020).

Covid-19

Time Series

Fong et al. (2020)

Covid-19

Data mining, PNN + cf*

Gamero et al. (2020)

Covid-19

Logarithmic polynomial approach

Wu et al. (2020)

Covid-19

SEIR*

Roosa et al. (2020)

Covid-19

Logistic growth model

Santosh, K. C. (2020)

Covid-19

AI*

Al-qaness et al. (2020)

Covid-19

ANFIS*, FPA*, SSA*

Ghazaly et al. (2020

Covid-19

NAR*

Fanelli and Piazza (2020)

Covid-19

SIR*

Perc et al. (2020)

Covid-19

Exponential model

Stübinger and Schneider (2020)

Covid-19

Dynamic Time Warping

Proposed approach

Covid-19

ANN*, LSTM*

* ANN, Artificial Neural Network; k-NN, k means Neural Network; SVM, Support Vector Machines; FFNN, Feed Forward
Neural Network; PNN + cf, Polynomial Neural Network with corrective feedback; SERI, Susceptible-Exposed-InfectiousRecovered; AI, Artificial Intelligence; ANFIS, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; FPA, Flower Pollination Algorithm; SSA,
Salp Swarm Algorithm; NAR, Non-Linear Regressive Network ; SIR, Susceptible, Infected and Recovered; LSTM, Long-Short
Term Memory

A support vector machines for developing weatherbased prediction models of plant diseases was
contributed by Kaundal, Kapoor, and Raghava
(2007). Forecasting diseases caused by Sclerotinia
spp. in eastern Canada using air temperature, rate
of cooling, surface wetness, and preexisting
infection data was contributed in another study
(McDonald and Boland, 2004).
Hufnagel,
Brockmann, and Geisel (2004) provided a
probabilistic model that describes the worldwide
spread of infectious diseases and demonstrated that
a forecast of the geographical spread of epidemics

was indeed possible. They used a combination of
stochastic local infection dynamics among
individuals and stochastic transport in a worldwide
network, taking into account national and
international civil aviation traffic. In another study,
a framework was contributed for near real-time
forecast of influenza epidemics using a simulation
optimization approach which combines an
individual-based model and a simple root finding
optimization method for parameter estimation and
forecasting by Nsoesie, Mararthe, and Brownstein
(2013). Moran, Fairchild, Generous, Hickmann,
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Osthus, Priedhorsky, and Del Valle (2016) searched
some of similarities and differences between these
weather forecasting and disease forecasting fields
and how the epidemic modeling community was
rising to the challenges posed by forecasting to help
anticipate and guide the mitigation of epidemics.
They concluded that human behavior makes disease
forecasting more challenging than weather
forecasting. Sannakki, Rajpurohit, Sumira, and
Venkatesh (2013) contributed a neural network
approach using temperature, rainfall, and humidity
data to forecast diseases in grapes. They believed
that weather forecast could provide valuable and
timely information for evaluation of various crop
management techniques, to avoid potential losses.
Moreover, their proposed approach intended to
predict the weather using a modified k-Nearest
Neighbor (NN) approach, and ANN utilizing
parameters such as humidity and temperature to
predict the disease outbreaks in grapes. A model
was developed depicting West Nile Virus (WNV)
transmission dynamics and optimized using a data
assimilation method by DeFelice, Little, Campbell,
and Shaman (2017). In that study, mosquito
infection rates and reported human WNV cases
were used. Also, the coupled model-inference
framework was then used to generate retrospective
ensemble forecasts of historical WNV outbreaks in
Long Island, New York for 2001–2014. The
contributed method provided the forecasts of
mosquito infection rates generated before peak
infection, and more than 65% of forecasts
accurately predicted seasonal total human WNV
cases up to 9 weeks before the past reported case.
Ture and Kurt (2006) compared time series
prediction capabilities of three ANN algorithms
(multi-layer perceptron, radial basis function, and
time delay neural networks), and auto-regressive
integrated moving average model to Hepatitis A
Virus (HAV) forecasting. They concluded that multilayer perceptron ANN model was more accurate
and performed better than other contributed
models. A seasonal influenza prediction system
using an advanced data assimilation technique and
real-time estimates of influenza incidence was
developed to optimize and initialize a populationbased
mathematical
model
of
influenza
transmission dynamics by Shaman, Karspeck, Yang,
Tamerius, and Lipsitch (2013). Their proposed
system was used to generate and evaluate
retrospective forecasts of influenza peak timing in
New York City and they presented weekly forecasts
of seasonal influenza developed and run in real time
for 108 cities in the USA during the recent 2012–

2013 season. Reliable ensemble forecasts of
influenza outbreak peak timing with leads of up to 9
weeks were produced with 63% accuracy. The
weekly forecast of West African Ebola (WAE)
outbreak was studied with using case observations,
dynamic modeling and Bayesian inference in
Guinea, Liberia and Sierra Leone (Shaman, Yang,
and Kandula, 2014). They have reported that the
forecast projecting no future change in intervention
efficacy has been more accurate for Guinea and
Sierra Leone, but have overestimated incidence and
mortality for Liberia.
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Besides the all current studies related with disease
forecasting mentioned above, there are many
different methodologic studies focusing on
forecasting for new coronavirus pandemics. A
simple and an objective method was introduced to
predicting the continuation of the Covid-19 using a
simple time series forecasting approaches by
Petropoulos and Makridakis (2020). Fong, Li, Dey,
Crespo, and Herrera-Viedma (2020) proposed a
data mining
methodology that
embraces
augmenting the existing little data, using a panel
selection to pick the best forecasting model from
several models, and fine-tuning the parameters of
an individual forecasting model for the highest
possible accuracy techniques from a small dataset.
They used the cases of Wuhan by applying their
proposed methodology. Their results showed that
an optimized forecasting model namely polynomial
neural network with corrective feedback (PNN+cf)
was able to make a forecast that had relatively the
lowest prediction error. A comparison of day level
forecasting models on Covid-19 affected cases using
time series models and mathematical formulation
was presented by Elmousalami and Hassanien
(2020). Based on their study, they recommended
that all world countries must mandate substantially
more invasive quarantines, restrictions on travel
and public gatherings, and closing of schools,
universities, and workplaces ("Social Distancing") in
the near term when Intensive Care Unit (ICU) beds
are unavailable and patient deaths begin to rise
precipitously. Another time series approach was
used to forecast Covid-19 prevalence in Italy, Spain,
and France by Ceylan (2020). ARIMA models were
tested on forecasting for cumulative Covid-19
prevalence of Italy, Spain, and France. Their results
showed that ARIMA models have 4,75 to 6,71 mean
absolute percentage errors. Gamero, Tamayo, and
Martinez-Roman (2020) analyzed the temporal
series of confirmed cases through a first order
polynomial for the first difference of the series of
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daily accumulated confirmed Covid-19 cases
expressed as a logarithm. They concluded that their
results could serve to evaluate risks and control the
evolution of this disease. Wu, Leung, and Leung
(2020) provided an estimate of the size of the
epidemic in Wuhan on the basis of the number of
cases exported from Wuhan to cities outside
mainland China and forecasted the extent of the
domestic and global public health risks of
epidemics, accounting for social and nonpharmaceutical prevention intervention. Roosa, Lee,
Luo, Kirpich, Rothenberg, Hyman, and Chowell
(2020) used phenomenological models that have
been validated during previous outbreaks to
generate and assess short-term forecasts of the
cumulative number of confirmed reported cases in
Hubei province, the epicenter of the epidemic, and
for the overall trajectory in China, excluding the
province of Hubei. They collected the daily reported
cumulative confirmed cases for the Covid-19
outbreak for each Chinese province from the
National Health Commission of China and provided
five-day, ten-day, and fifteen-day forecasts for five
consecutive days with an acceptable error rate. The
importance of the AI-driven tools and their
appropriate train and test models have been
introduced and discussed by Santoch (2020). An
improved adaptive neuro-fuzzy inference system
(ANFIS) using an enhanced flower pollination
algorithm (FPA) by using the salp swarm algorithm
(SSA) model was contributed as a forecasting model
to estimate and forecast the number of confirmed
cases of Covid-19 in the upcoming ten days based
on the previously confirmed cases recorded in
China by Al-qaness, Ewees, Fan, H., and Abd El Aziz
(2020). The proposed model was compared to
several existing models, and it showed better
performance in terms of Mean Absolute Percentage
Error (MAPE), Root Mean Squared Relative Error
(RMSRE), Root Mean Squared Relative Error
(RMSRE), coefficient of determination (R2), and
computing time. An artificial intelligence and deep
learning methodology were presented in another
study to forecast of Covid-19 through time series
using Non-Linear Regressive Network (NAR)
(Ghazaly, Abdel-Fattah, and Abd El-Aziz, 2020).
Another analysis and forecast of Covid-19 spreading
in China, Italy and France was presented by Fanelli
and Piazza (2020) using SIR model, recursive
relations and non-linear fitting. Perc, Gorišek
Miksić, Slavinec, and Stožer (2020) contributed a
forecasting model with a simple iteration method
that needs only the daily values of confirmed cases
as input taking into account expected recoveries
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and deaths, and determining maximally allowed
daily growth rates that led away from exponential
increase toward stable and declining numbers. The
future spread of Covid-19 by exploiting the
identified lead-lag effects between different
countries was forecasted by Stübinger and
Schneider (2020).
In this study, a deep learning method, long shortterm memory (LSTM), and Artificial Neural
Network (ANN) models with different learning
algorithms using MATLAB software were compared
to forecast daily Covid-19 cases for Turkey before
one week. The daily confirmed Covid-19 cases are
reported by the Governments to the World Health
Organizations (WHO) day by day. We used daily
new cases, cumulative cases, new deaths, and
cumulative deaths data getting from the web page
titled “WHO Coronavirus Disease (COVID-19)
Dashboard” at https://covid19.who.int/ (World
Health Organization, 2020). By the way, there may
be unreported Covid-19 positive cases due to lack of
tests. Zhao, Musa, Lin, Ran, Yang, Wang, and Wang
(2020) proposed the maximum likelihood
estimation for the real number of Covid-19 cases in
the first half of January 2020, which had not been
reported. Moreover, this study does not cover the
unreported cases. The rest of this study is organized
as follows. The data gathering and descriptive
statistics, the proposed LSTM and ANN models and
their structures are given in the second section. The
results were summarized in the third section.
Finally, discussions and conclusions were made
with recommendations.
3. Methodology
Research and publication ethics were followed in
this study.
3.1 Covid-19 general situation in Turkey, data
gathering, and descriptive statistics
In this study, an effective Covid-19 case forecasting
model for Turkey is aimed. The first case was
reported on 11/03/2020 by the Ministry of Health
of Turkey. About a month later, on 12/04/2020, the
number of reported cases per day reached its
highest level with 5138. However, the first death
was reported 7 days after the first case, on
18/03/2020, and the daily reported number of
deaths was reported at 127 on 20/04/2020.
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Due to the Covid-19 pandemic, the scientific
committee, chaired by the Ministry of Health,
convened day-to-day to assess the situation and as a
result of these meetings, various economic and
social measures were taken to protect public health
and slow down the spread of the pandemic.
Immediately after the first case, on 12/03/2020, the
Government announced its first decisions to
prevent the spread of the epidemic. In the circular
issued by the Government, there were decisions
affecting both social life and the economy, such as
taking a break from schools, playing sports
competitions without spectators, not allowing
public officials to leave abroad if the subject is not
necessary. Then, bars, nightclubs, theaters, cinemas,
gyms and cafes were closed, mass worship was
interrupted in mosques, and two weeks quarantine
obligation was brought to everyone who returned
from abroad on 16/03/2020. The first economic
support package against Covid-19 was announced
on 18/03/2020. After that, all private hospitals
were declared as pandemic hospitals and cultural
and scientific events were postponed on
20/03/2020. Hairdressers and beauty salons closed
and flights to abroad were stopped on 21/03/2020.

and the normalization process was initiated. As can
be seen, in order to control the spread of an
epidemic that is extremely dangerous for public
health, governments make decisions that may have
social and economic adverse effects as a result of
the observations made by scientists. Predicting how
the number of cases may be at the end of a certain
period will be guiding governments in their
decisions. Therefore, predicting Covid-19 case
numbers will make an important contribution in
this area. In this study, prediction models are
established for Turkey. Data provided by WHO was
used in these models. The Covid-19 daily cases and
death data were taken from the “WHO Coronavirus
Disease (Covid-19) Dashboard” titled website at
https://covid19.who.int/
(World
Health
Organization, 2020). Descriptive statistics of the
Covid-19 data between 11/03/2020–15/07/2020
for Turkey are given in Table 2. Daily reported new
cases and cumulative cases are graphed in figure 1,
daily reported new deaths and cumulative deaths
are graphed in figure 2. On the other hand,
according to data gathered from the WHO, the
United States of America has the highest cumulative
cases with 3405494 on the world. Brazil has the
second highest with 1926824 cases, then Russian
Federation comes with 746369 cases, and Mexico
has 311486 cumulative cases as seen in table 3. By
the way, the United Kingdom, Spain, and Italy have
the higher number of reported Covid-19 cases with
291377, 256619, and 243344 respectively in the
Europe zone at 16/07/2020.

The Government took several decisions to avoid
spread of Covid-19, taking into account the
recommendations made by the scientific committee
from day to day. With the decline of daily reported
cases, as of June 2020, decisions that adversely
affect social life and the economy were loosened

Table 2
Descriptive statistics on used data types of Covid-19 in Turkey
Data Type

Minimum

Maximum

Mean

St. Dev

Variance

Skewness

Kurtosis

New Cases

0

5138

1692.85

1226.5494

1504423.41

1.10

0.60

Cumulative
Cases

1

214993

118313

72459.56

5250388472

-0.49

-1.20

New Deaths

0

127

42.53

36.01

1296.91

0.94

-0.35

Cumulative
Deaths

0

5402

3104.32

1955.76

3824999.68

-0.52

-1.34
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Table 3
Covid-19 case statistics on the world reported to the WHO at 16/07/2020
Country

New cases

Cumulative cases

New deaths

Cumulative deaths

Australia

244

10495

3

111

Austria

201

19060

1

709

Brazil

41857

1926824

1300

74133

Canada

331

108486

8

8798

China

20

85697

2

4651

France

0

162390

0

29925

Germany

763

199726

7

9071

Iran (Islamic Republic of)

2521

262173

179

13211

Italy
Japan
Mexico

114
382
7051

243344
22890
311486

17
1
836

34984
985
36327

51091

0

6128

2165

255769

66

5386

Qatar

517

104533

1

150

Russian Federation

6422

746369

156

11770

Saudi Arabia

2692

237803

40

2283

Spain

666

256619

3

28409

The United Kingdom

1240

291377

138

44968

Turkey

992

214993

20

5402

United States of America

60711

3405494

754

135807
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Figure 1. Daily Reported Covid-19 Cases for Turkey
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Figure 2. Daily Reported Covid-19 Deaths for Turkey

3.2 Model creation to forecast Covid-19 cases

3.2.1 Model type 1: ANN approaches

Since the first reported case of Covidien-19 by the
World Health Organization did not exceed one year.
In addition, worldwide cases did not occur
simultaneously. The first case was reported on
March 11, 2020 in Turkey. It is not expected to save
a lot of data to make forward-looking analysis in
such a short time. Moreover, the data set discussed
in this study covers the period between 18 March
2020, where the provincial death incident was
reported, and 15 July 2020, where the last current
situation was prepared, and only 120 days (fourmonth) of data were processed. In the current
literature, time series approaches, which are
generally not applicable with small historical
dataset, are generally used to forecast Covid-19
cases. On the other hand, ANN and Deep Neural
Network approaches are powerful tools in
modelling less data occurrence. Those kinds of
methodologies are smarter approaches due to their
nature than time series methods and linear
regression models. The main advantage of neural
network-based methodologies is being able to
model even nonlinear and or non-related functions.

ANN is a kind of artificial intelligence that simulates
the functioning of a human brain. Processing units
form ANNs, which are inputs and outputs,
respectively. Inputs are what ANN learned to
produce the desired output. There is need a rulebased guidance for learning procedure of ANN, the
Backpropagation. Hence, ANN method has basically
three layers as input, hidden, and output with an
input vector, bias vector, and weight matrices that
tie the layers. The main procedure of ANN is
reaching to the target output by converting inputs
using a kind of training approach based on
backpropagation which tries to finds bias vector
and weight matrix. Figure 3 represents the general
architecture of the ANN models. Equation 1 gives
the general mathematical model of the ANN;
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Y=ANN(x)+ϵ

(1)

where 𝑌 is the prediction, 𝐴𝑁𝑁(𝑥) is the network
function, and 𝜖 is the forecast error.
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Figure 3. General architecture of ANN

In this study, six different ANN models with
different learning algorithms were modelled to
forecast next week’s daily Covid-19 new cases and
daily Covid-19 cumulative cases for Turkey,
separately. The architecture of the ANN models was
set to 4 – 5 – 1 (four input, 1 hidden layer with five
hidden neurons, and 1 output) as seen in the Figure
4. The inputs of the model are daily new cases,
cumulative cases, new deaths, and cumulative
deaths for day t, and the outputs are daily new cases
at t+7 day and daily cumulative cases at t+7 day as
modelled in Equation 2 – 3,
Y1 = ANN(x) +ϵ

(2)

Y2 = ANN(x) +ϵ

(3)

where Y1 is daily new cases on day t+7, Y2 is daily
cumulative cases on day t+7, and x is a vector
consisting of NCt, CCt, NDt, CDt. Here, NCt is daily new
cases on day t, CCt refers to the daily cumulative
cases on day t, NDt refers to the daily new deaths on
day t, CDt is daily cumulative deaths on day t, and.
The proposed ANN models were performed on data
between 18 March and 15 July 2020 for Turkey
when the first death was reported. Therefore, we
examined 120 days (four-month) for Turkey. The
dataset was randomly partitioned in three subsets
such as training, validation, and test datasets with a

portion of 70%, 15%, and 15% respectively. The
test data set was only used to check the
performance of the proposed models and never
used during training phase of the ANN procedure.

Figure 4. Architecture of Proposed ANN Models

The learning algorithms compared in this study are
as follows; Quick Propagation, Conjugate Gradient
Descent, Quasi – Newton, Levenberg – Marquardt,
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Limited Memory Quasi-Newton, and Online Back
Propagation.

forecasting daily Covid-19 new cases
cumulative cases of Turkey before 7-day.

3.2.2 Model type 2: Deep learning approaches
Deep Learning algorithms have gained importance
among the common machine learning tools of
recent times. Deep Neural Networks were also used
in this study as a Deep Learning Tool, an improved
version of Artificial Neural Networks. Deep learning
uses multiple layers to progressively extract higher
level features from the raw input compared with
traditional ANN models. Long Short-Term Memory
(LSTM) approach-based models were compared
with ANN models considering the performance of

and

LSTM is a kind of artificial recurrent neural network
architecture (Hochreiter and Schmidhuber, 1997).
Unlike standard feedforward neural networks,
LSTM has feedback connections. It has the
advantage of processing the entire sequence of data
rather than single data points. Figure 5 gives the
general structure of LSTM algorithm which consists
of a cell which remembers values over arbitrary
time intervals, and three gates regulate the flow of
information into and out of the cell which are input,
output and, forget gates.

Figure 5. General structure of LSTM algorithm
The main challenge in designing deep neural
networks is making a decision on the hidden layer
numbers. Therefore, in this study, we have tried
different numbers of hidden layers to find a better
result. Also, three different optimizer, adaptive
moment estimation - Adam, stochastic gradient
descent with momentum – SGDM, and root mean
square propagation – RMSProp, were compared to
get more accurate forecasts.
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4. Results
Forty-eight different models were contributed to
check the ability of forecasting for daily Covid-19
new cases and cumulative cases before 7 day.
Twelve of the proposed models were based on ANN
models with six different learning algorithms in the
training phase for daily new cases and cumulative
cases, separately. Thirty-six of the proposed models
were based on LST models with three different
learning algorithms and six different hidden layer
numbers in the training phase for daily new cases
and cumulative cases, separately.
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The performance comparison of those models was
done by using mean absolute percentage error
(MAPE) values of proposed models. MAPE, also
known as mean absolute percentage deviation
(MAPD), is a measure of prediction accuracy of a
forecasting methods in statistics used as a loss

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1
𝑛

∑𝑛𝑡=1 (

(|𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑡 − 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑡 |)
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑡

) ∗ 100

where n is the total number of observations, t is the
period index.
4.1 Results of ANN models
ANN structure is set to four input, five hidden
neurons, and one output with 5000 epoch numbers
for each model. The number of hidden neurons and
epochs were set via trial and error approach.
The ANN models are initially fit on a training
dataset to find the best values of weights of
connections between neurons. The model is trained
on the training dataset using an optimization
method such as gradient descent then produces a
result for target value. The result is compared with
original target value and the learning adjust the
parameters. Then, the model is used to predict the
responses on validation dataset which is used for
regularization by early stopping of training process
(James, Hastie, and Tibshirani, 2013; Prechelt,
1998). Hence, MAPE values of validation data sets
are better than training data sets. In addition, test
datasets were never used during the training stages.
The proposed models may have different
performance ratios in test data sets, for this reason.

function for regression problems in machine
learning. The basic calculation of MAPE is the mean
of the ratio of actual data to the absolute deviation
of forecasted data and actual data multiplied by 100
as given in Equation 4,

(4)
4.1.1 Results for daily cumulative case forecast
using ANN
Table 4 presents the MAPE values for proposed
learning algorithms for 7-day ahead daily Covid-19
cumulative case forecasts for subsets of used data as
training, validation, test, and as a whole dataset
respectively. Conjugate Gradient Descent algorithm
performs better than others for cumulative case
forecasting on training data set with only 4.79%
mean error. Online Back Propagation gives the
worst MAPE value on the training data set with
14.52% mean error.
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Table 4
Mean absolute percentage error (MAPE) values of proposed ANN learning algorithms for daily cumulative case
forecasts
MAPE
Training Algorithm
Training
Validation
Test
All
Quick Propagation

8.64

0.71

0.54

6.09

Conjugate Gradient Descent

4.79

0.75

1.26

3.58

Quasi - Newton

8.43

1.15

0.62

6.02

Limited Memory Quasi-Newton

9.96

1.75

1.88

7.37

Levenberg - Marquardt

6.99

0.90

1.20

5.10

Online Back Propagation

14.52

3.60

2.08

10.8

The nature of ANN algorithms is designed to find
best regression between inputs and outputs, so that,
training and validation data sets are used by
algorithm for this purpose. Moreover, the sensitivity
of the training algorithm to errors may not tell
much about the performance of the learning
algorithm, alone. For this reason, the test data set is
used in the trained network and the actual
performance of the model can be interpreted
according to the errors of the test set. Although the
Online Back Propagation algorithm has the highest
error rate in the training set, it is quite surprising
that it only gives 2.08% error in the test set.
Meanwhile, Quick Propagation is the best algorithm
on test data set with only 0.54%.
Figure 6 gives the graphical comparison of actual
daily cumulative cases and results of Conjugate
Gradient Descent and Quick Propagation algorithms.
Both proposed models have a near-perfect fit with
actual target data. In addition, all ANN models have
MAPE values on training data set with a range
between 4.79% and 14.52% and on test data set
with a range between 0.54% and 2.08%. According
to these results, it can be said that ANN models can
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compete with other methods with the performance
of Covid-19 cumulative case numbers in predicting
one week in advance.
4.1.2 Results for daily new case forecast using
ANN
Table 5 gives the MAPE values for proposed
learning algorithms for 7-day ahead daily Covid-19
new case forecasts for subsets of used data as
training, validation, test, and as a whole dataset
respectively. Conjugate Gradient Descent algorithm
performs better than others for new case
forecasting on training data set with 11.66% mean
error. Online Back Propagation gives the highest
mean error on the training data set with 14.52%.
Moreover, Limited Memory Quasi-Newton has the
least mean error on test data set with 11.05%.
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Figure 6. Daily Cumulative Cases vs Conjugate Gradient Descent and Quick Propagation Forecast Models

Table 5
Mean absolute percentage error (MAPE) values of proposed ANN learning algorithms for daily new case
forecasts
Training Algorithm

MAPE
Training

Validation

Test

All

Quick Propagation

18.04

13.80

13.85

16.70

Conjugate Gradient Descent

11.66

12.28

15.38

12.30

Quasi - Newton

18.15

14.10

12.34

16.58

Limited Memory Quasi-Newton

13.32

12.74

11.05

12.86

Levenberg - Marquardt

15.64

14.95

14.27

15.31

Online Back Propagation

20.03

15.82

12.41

18.14

365

Endüstri Mühendisliği 31(3), 353-372, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 353-372, 2020

Figure 7 presents the graphical comparison of
actual daily new cases and results of Conjugate
Gradient Descent and Limited Memory Quasi-Newton
algorithms. Both proposed models have a good
performance on tracking actual new cases. In
addition, MAPE values of proposed ANN models

range between 11.66% and 20.03% on training data
set and range between 11.05% and 15.38% on test
data. Considering that cumulative forecasts are
generally more consistent rather than single
forecasts in forecasting models, these results can be
said to be as expected.
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Figure 7. Daily New Cases vs Conjugate Gradient Descent and Limited Memory Quasi-Newton Forecast Models
4.2 Results of LSTM models
LSTM structure is set to four input, and one output
with 250 epoch numbers for each model. The
number of daily new cases, cumulative cases, new
deaths, and cumulative deaths were used as input,
and the number of daily new cases and cumulative
cases after 7-days were used as outputs for the
Covid-19 situation in Turkey, separately. Since the
LSTM algorithm is a multi-layered neural network
algorithm, how many layered models (1, 5, 10, 50,
100, or 500) should be used was also tested in this
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study. In addition, three different optimization
approaches (Adam, SGDM, and RMSProp) were
studied in the learning phase.
4.2.1 Results for daily cumulative case forecast
using LSTM
The MAPE values of daily Covid-19 cumulative case
forecast models using LSTM approach for training,
test, and as a whole dataset for different optimizers
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and different hidden layer numbers are presented
in Table 6.

Table 6
Mean absolute percentage error (MAPE) values of proposed LSTM models for daily cumulative case forecasts
Optimizer

Hidden Layer

MAPE
Training

Test

All

23.61

10.54

21.53

15.34

3.79

13.50

RMSProp

10,87

13.56

11.29

Adam

5.66

12.29

6.72

9.03

2.74

8.03

RMSProp

8.74

18.63

10.32

Adam

9.15

7.34

8.86

8.71

2.82

7.77

RMSProp

7.19

22.20

9.58

Adam

4.70

11.32

5.75

7.80

2.92

7.02

RMSProp

9.14

18.40

9.77

Adam

20.47

11.91

19.11

8.10

2.47

7.20

RMSProp

26.12

23.01

25.62

Adam

182.30

38.71

159.42

10.38

2.90

9.19

175.22

36.39

153.11

Adam
SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

500

100

50

10

5

1

RMSProp

The results showed that the models with Adam
optimizer gave the best result for ten hidden layers
with 4.70% MAPE value on training data set and
5.75% on all data. Also, the worst configuration has
Adam optimizer with one hidden layer. No
optimizer clearly outperformed the others, different
optimizers for different hidden layer numbers
performed better. Adam optimizer gave better
results than others for 100 and 10 hidden layers,
SGDM was better for five and one hidden layers, and

RMSProp gave better results for 500 and 50 hidden
layers on training data set. Furthermore, SGDM has
the best MAPE values for all hidden layers on test
data set. The best value is reached with for 100
hidden layers with 2.74% on test data.
The graphical comparison of actual daily cumulative
cases and forecast results of 10 hidden layered
LSTM model with Adam optimizer, and 100 hidden
layered LSTM model with SGDM optimizer are given
in figure 8.
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Figure 8. Daily Cumulative Cases vs Adam Optimizer - 10 Hidden Layers and SGDM Optimizer 100 Hidden Layers
Forecast Models

4.2.2 Results for daily new case forecast using
LSTM
The results of daily Covid-19 new case forecast
models using LSTM approach for training, test, and
as a whole dataset for different optimizers and
different hidden layer numbers are given in Table 7.
The new case forecast results have higher MAPE
values than cumulative case forecasts. This situation
showed that the prediction of individual situations
is generally worse than the plural as for the ANN
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models. Moreover, all the LSTM models have higher
MAPE values on the test data set. The best value is
reached using SGDM optimizer and five hidden
layers. RMSProp with 100 hidden layers has been
the best model with an obvious difference
compared to others on the training data set and on
all data set. The worst LSTM model on the training
data set has 36.96% MAPE value using one hidden
layered Adam optimizer.
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Table 7
Mean absolute percentage error (MAPE) values of proposed LSTM models for daily new case forecasts
Optimizer

Hidden Layer

MAPE
Training

Test

All

29.56

50.90

32.96

26.33

59.04

31.54

RMSProp

19.76

51.50

24.81

Adam

15.40

21.96

16.44

24.10

51.30

28.44

RMSProp

7.62

21.62

9.85

Adam

9.19

31.91

12.81

21.83

33.93

23.76

RMSProp

17.19

21.21

17.83

Adam

16.52

22.56

17.49

18.96

19.02

18.97

RMSProp

17.61

29.71

19.53

Adam

15.29

20.09

16.05

16.03

18.39

16.41

RMSProp

15.95

28.76

17.99

Adam

36.96

28.80

35.66

15.10

18.54

15.65

36.05

29.46

35.00

Adam
SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

SGDM

500

100

50

10

5

1

RMSProp

Figure 9 presents the graphical comparison of
actual daily new cases and forecast results of 100
hidden layered LSTM model with RMSProp
optimizer, and five hidden layered LSTM model
with SGDM optimizer.
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Figure 9. Daily New Cases vs RMSProp Optimizer - 100 Hidden Layers and SGDM Optimizer 5 Hidden Layers
Forecast Models
5. Discussions and Conclusions
In this study, ANN models with different learning
algorithms and LSTM models with different hiddenlayer numbers and optimization algorithms were
applied on real Covid-19 case datasets for Turkey to
forecast daily new cases and cumulative cases 7days in advance. The main purpose of this study
was to contribute an effective short-term forecast
methodology for the Covid-19 pandemic. Today,
governments are making step-by-step decisions for
the Covid-19 pandemic. These may include possible
decisions that may lead to a new wave of epidemics,
such as opening hairdressers, opening shopping
malls, opening schools, so as not to worsen the
economy. If the number of Covid-19 cases could be
forecasted 7-days in advance, this might provide
information shedding light on the threat of public
health to the decisions taken to prevent the
economic crisis. Unless an effective treatment
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method or vaccine for Covid-19 can be developed,
measures taken by governments will have to be
relaxed, although they are indispensable for public
health. In this case, estimating the impact of the
decisions taken on the cases will also be very
beneficial for their governments to see their way.
The results of this study show that daily cumulative
cases can be forecasted 7-days in advance with
approximately 4% to 10% margin of error. Because
the nature of the forecasting science, models for
individual forecasts have generally higher errors
than for cumulative forecasts as in this study. The
contributed successive models have approximately
10% to 18% margin of error. It was also observed
that both ANN and LSTM algorithms gave
competitive results in the short-term forecast of
Covid-19 cases. To sum up, the proposed models
may be effectively used for modeling and predicting
to what extent Covid-19 cases will be the next week,
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and this might be an important guideline for the
strategic decisions that governments should take
regarding Covid-19 measures.
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Abstract
Fishery industry is one of the main sources of income and most important subsectors for
national economies. Nevertheless, natural fish sources have unfortunately diminished recently
and not every fish species can be grown in every region due to some reasons. Moreover, many
countries have limited resources to meet the need for fish. Therefore, aquaculture comes into
prominence to eliminate these problems. Also, taking right decisions and selecting the right
fish breeds become crucial for fish farming. In this context, the aim of this study is to develop a
Decision Support System (DSS) with intent to enable decision makers to determine most
suitable fish species according to the features of their farms easily. The system was built based
on Classification and Regression Trees algorithm, one of the data mining techniques. Sixty-two
breeds of fish and thirteen factors affecting their growth was studied to create a database. The
results show that the suggested DSS functions successfully in terms of not only determining
appropriate and profitable fish species but also using existing resources more efficiently. It is
expected that foreign trade volume will be increased with the raising productivity and; hence,
countries will create new business branches which will have reflections in employment figures
in the long run.

ÇİFTLİKLERDE YETİŞTİRİLECEK UYGUN BALIK TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ
Anahtar Kelimeler
Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık
Yetiştiriciliği, Veri Madenciliği,
Sınıflandırma ve Regresyon
Ağacı.

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

*Sorumlu

Öz
Balıkçılık endüstrisi ulusal ekonominin en önemli alt sektörlerinden ve temel gelir
kaynaklarından biridir. Buna karşın, son zamanlarda doğal balık kaynakları ne yazık ki yok
olmakta ve bazı nedenlerden dolayı her bölgede her balık türü yetiştirilememektedir. Ayrıca,
birçok ülke balık ihtiyacını karşılamak için sınırlı kaynaklara sahiptir. Bu sebeple, su ürünleri
yetiştiriciliği bu problemlerin çözülmesinde ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda, doğru balık
türlerinin seçilmesi ve doğru kararların alınması balık yetiştiriciliği için büyük bir öneme
sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı karar vericilerin, ilgili çiftliğin özelliklerine en
uygun balık türünün kolay bir şekilde belirlenmesini sağlayan bir Karar Destek Sistemi (KDS)
geliştirmektir. İlgili sistem veri madenciliği tekniklerinden Sınıflandırma ve Regresyon
Ağaçları Algoritması’ na dayalı olarak kurulmuştur. 62 balık türü ve bu balıkların büyümesine
etki eden 13 faktörden oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Sonuçlar, önerilen KDS
yapısının yalnızca uygun ve karlı balık türlerinin belirlenmesinde değil aynı zamanda mevcut
kaynakların daha verimli bir şekilde kullanması açısından da başarılı bir şekilde çalıştığını
göstermiştir. Artan verimlilik ile birlikte dış ticaret hacminin artacağı ve dolayısıyla ülkelerin
uzun vadede istihdam rakamlarına yansıyacak yeni iş kolları oluşturacağı beklenmektedir.
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1. Introduction
In today’s competitive world, countries have to
operate in various sectors both at national and
international level. Fishery is one of the most
profitable fields and most important subsectors for
national economies of countries that have rich water
resources (FAO, 2016). In this regard, Turkey has a
substantial potential for the sector which provide
income and employment (Kaygisiz & Eken, 2018).
Fishing has been the main source of food since the
existence of mankind. Fish is rich in protein and
easily digestible in a short time. Its fat ratio is low
while its meat is nutritious and tasty. Besides, it is
very beneficial for children and adults because it
contains many vitamins, minerals and phosphorus.
Despite all these benefits, natural fish sources have
unfortunately declined and some species of fish are
threatened with extinction as a result of population
growth, wrong, unconscious and excessive fishing,
and inefficient use of water resources. The problem
arising with the decrease in the number of natural
fish can only be eliminated by aquaculture.
Approximately 40% of the world's aquaculture
production is carried out by fish farming. It is
expected that the amount of fish obtained by
aquaculture will be equal to fishing by 2030, and its
importance will increase in the long run.
(http://www.isub.org.tr).
Around the world, many countries have coastal areas
or engage in fishing activities through their water
and river beds. In this sense, Turkey has a great
potential in fisheries in terms of its unique geological
properties such as being a peninsula and having
many water resources. The amount of fish obtained
by aquaculture has grown up over the years while
the quantity of the produced fish has gradually
declined (https://www.tuik.gov.tr). Despite the
decrease in hunting, the rate of fish export and the
market for fish have increased substantially thanks
to aquaculture. In Turkey, the amount of fish export
shows a 20% increase compared to that of last year
(https://www.tarim.gov.tr). Moreover, in direct
proportion to the increase in the export rate, the
import rate belonging to 2018 presents a 25%
decrease in reference to last year. The foreign trade
volume can be surged by the detection and farming
of other fish species which have not been found in
Turkey.
As opposed to the countries that have rich water
resources, certain countries or areas do not have
adequate water resources for fishing. Besides, every
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geography on Earth has different climatic
characteristics and every fish species cannot be
raised in every region. According to the Ministry of
Economy fisheries sector report, many European
Union member countries are highly dependent on
import to meet their fish needs and they import 57%
of
their
consumption
from
others
(https://www.ekonomi.gov.tr).
Foreign source
dependency stemming from inadequate resources
can be reduced by aquaculture. However, selecting
the right fish breeds for aquaculture has great
importance for productive use of available sources.
Therefore, governments develop many policies and
give substantial investment supports to make the
best use of available sources and maintain fish
populations (http://www.tkdk.gov.tr). In this
context, proper policies in fisheries and aquaculture
have upmost importance not only for more efficient
use of water resources and preservation of fish
populations but also for enhancement of domestic
and foreign trade volume.
Incorrect decisions in fisheries often result in failure
and cause great financial loss. Accordingly, decision
support systems come into prominence as a
systematic approach for the decision making
process. These systems are quantitative tools which
allow decision makers to analyze outcomes of their
policies before implementation (Azadivar, Truong, &
Jiao, 2009). Especially, data analysis is considered to
be the most important phase for the system to
function successfully (Xiaoshuan, Tao, Revell, &
Zetian, 2005). Data Mining (DM) has gained ground
for various data analysis tasks including forecasting,
clustering and association in recent years.
DM is the process of analyzing large data sets to find
unsuspected and unknown relationships and
discovering useful information in novel ways that are
both understandable and useful to analysts (David,
Heikki, & Padhraic, 2001; Tan, Steinbach, & Kumar,
2006). The interpretation of huge amount of data
and extracting useful information has become
extremely challenging with developing data
collection and storage technology. Despite the
increase in the amount of data, the difficulty in
obtaining meaningful information from large data
sets is described as “data rich but information poor
situation” by Han and Micheline (2006). DM
applications have been applied a variety fields
including finance (Dutta, Dutta, & Raahemi, 2017),
banking (Aburrous, Hossain, Dahal, & Thabtah,
2010), customer relationship management (Bahari &
Elayidom, 2015), manufacturing (Vazan, Janikova,
Tanuska, Kebisek, & Cervenanska, 2017), marketing
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(Wang, Ting, & Wu, 2013), healthcare and medicine
(Delen, Fuller, McCann, & Ray, 2009; Daş ve Türkoğlu
2014), education (Angeli, Howard, Ma, Yang, &
Kirschner, 2017), animal husbandry (Uçar, Balo,
Eraslan, & Çetin, 2017) and so on.
Multiple studies using DM techniques take part in the
literature which focused on fisheries and
aquaculture. Various techniques including Artificial
Neural Networks (ANNs), Support Vector Machine
(SVM), Self-Organizing Mapping (SOM), BackPropagation Classifier, and Decision Tree (DT)
algorithms were applied for classification purposes,
particularly in the studies of fish species
identification (Cabreira, Tripode, & Madirolas, 2009;
Buelens, Pauly, Williams, & Sale, 2009). Generally,
fish species are classified based on their hydro
acoustic data (Haralabous & Georgakarakos, 1996),
width and height (Storbeck & Daan, 2001), texture
(Larsen, Olafsdottir, & Ersbøll, 2009), size (Alsmadi,
Omar, Noah, & Almarashdah, 2009; Alsmadi, Omar,
Noah and Almarashdeh, 2010; Alsmadi, Omar, &
Noah, 2011), color (Hu, Li, Duan, Han, Chen, & Si,
2012), shape (Ogunlana, Olabode, Oluwadare, &
Iwasokun, 2015) etc.
Fisheries monitoring and management is another
field that take advantage of DM techniques. Marzuki,
Garello, Fablet, Kerbaol and Gaspar (2015) and
Marzuki, Gaspar, Garello, Kerbaol and Fablet (2017)
implemented SVM and Random Forest to identify
illegal fishing activities, whereas Joo, Bertrand,
Chaigneau and Niquen (2011) applied neural
network to specify fishing set positions using vessel
monitoring system (VMS) data. Similarly, Su and
Chang (2008) used DBSCAB clustering algorithm
with the aim of controlling over-fishing through VMS.
Mendoza, García and Baro (2010) analyzed the
impacts of fisheries management plans on the yield
of a fish breed using classification tree algorithms.
Gerami and Rabbaniha (2018) forecasted the status
of a fish species, Anchovy Kilka, landings using time
series model with the purpose of analyzing the
feature catch status of Kilka and understanding its
population decline dynamics. In relation to that,
certain studies (Yuan, Li, & Chen, 2009; Hong-Chun,
Ying, & Ying, 2009) pointed out that DM applications
reveal better results than statistical techniques for
fishery forecasting.
Tsai, Huang, Cheng, Shao and Chang (2017)
investigated the relationship between fish
communities and water quality using ANNs for
upstream eco-hydrological system in northern
Taiwan while Yang, Cai and Herricks (2008)
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developed an approach using Genetic Programming
to identify hydrologic indicators related to fish
community. Gutiérrez-Estrada, Yánez, PulidoCalvoa, Silva, Plaza and Bórquez (2009) also used
ANNs along with Multiple Linear Regressions
techniques to forecast a fish species, sardine,
landings considering their relationships with
environmental factors such sea surface temperature
and sea level. Sucipto, Kusrini and Taufiq (2016)
applied C4.5 algorithm to understand relationship
history among fish diseases using data about the
symptom history of fish.
In addition to aforementioned studies, a literature
review study by Suryanarayana, Braibanti, Rao,
Ramam, Sudarsan and Rao (2008) shows that DM
techniques were used to solve different problems in
the field of fisheries such as the acoustic
classification of fish (Anderson and Horne, 2007),
detection of presence-absence (Mastrorillo, Lek,
Dauba, and Belaud, 1997) and the migration of fish
species (Kim, 2003) and then the prediction of fish
abundance in a certain region (Zhou, 2003),
clustering of fish communities (Reyjol, Fischer, Lek,
Rosch, and Eckmann 2005; Park, Grenouillet,
Esperance, and Lek, 2006), forecasting the
distribution of caught fish species (Joy and Death,
2004; Gaertner and Dreyfus-Leon, 2004), and so on.
Xiaoshuan et al. (2005) provided a forecasting
support system, Aquatic Products Price Forecasting
Support System (APPFSS), to decrease aquatic price
variability in Chinese fishery industry. The system
contained nine modules including user interface,
data collection, data analysis, data forecasting,
database, model base and knowledge base modules.
The data forecasting module was generated with
ANN and such statistical techniques as moving
average and linear regression. Similarly, Halide,
Stigebrandt, Rehbein and McKinnon (2009)
developed a Decision Support System (DSS) called
CADS_TOOL to cage aquaculture managers. They
applied Analytical Hierarchy Process (AHP) with
four main criteria and twelve sub criteria for site
classification and site selection tasks while used
MOM (Modelling-On Growing-Monitoring) method
to determine the capacity and economic value of a
fish farm at a given site. Azadivar et al. (2009)
submitted a DSS with the aim of enabling fishery
managers to determine the amount of fish species
caught in each sub-area in the Northeastern US so
that sustainability of fish stocks objectives is
satisfied and the value of landings is maximized.
They preferred operations research and systems
science approach to model their problem. In a similar
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manner, Sun, Li, Xiao, and Yang (2009) proposed a
DSS including operation research and system science
approach to fisheries management application.
While the optimization approach determined the
optimal fishing effort allocation in terms of time,
location and amount of catch, simulation function
evaluates the performance of an area management
plan based on a group of criteria. Kvyatkovskaya,
Kosmacheva, Sibikina, Galimova, Rudenko and
Barabanova (2017) developed a DSS to address risk
management in fishery industry. As distinct from
abovementioned studies, they proposed a
mathematical model for choosing an optimal
strategy of the producer behavior of in the field of
fisheries management and a fuzzy model of
information risk analysis for processing information
in information systems.
Overfishing is another area where the DSS is used.
Overfishing is a global fisheries problem because
many of the fish stock of the fisheries have already
declined to below a tolerable level (Sholahuddin,
Ramadhan, and Supriatna, (2015). In this context,
Supriatna, Ramadhan, and Husniah (2015) proposed
an integrated DSS for supporting fisheries
management decision making in fisheries industries.
They used Multiple Linear Regression (MLR) with
Ordinary Least Square (OLS) to estimate the values
of the growth parameters of harvested population
and Maximum Sustainable Yield (MSY), known as the
best harvest of the fishery. Similarly, Sholahuddin et
al. (2015) proposed a DSS to deal with the fisheries
problem by calculating the value of MSY. To estimate
growth parameter, they applied Artificial Neural
Network with Linear Perceptron method (ANN-LP)
instead of MLR-OLS. They claimed that effectiveness
of the proposed ANN-LP is as good as the MLR-OLS
in estimating both the growth parameters and the
MSY. Supriatna Sholahuddin, Ramadhan, and
Husniah (2016) presented a DSS, SOFish ver 1.2, for
estimating the best harvest in a fishery industry.
They employed MLR-OLS method but different
mathematical models, such as Verhulst, Gompertz
and Richards models, were preferred to forecast the
growth parameter. Thanks to their systems, decision
makers, harvesters, find the value of maximum
sustainable yield and harvest level recommendation
easily.
To sum up, most of the reviewed articles applied
various DM techniques to solve different fishery
problems whereas a few studies dealt with DSS to
satisfy the need in this field and aquaculture.
Moreover, there are only a few studies benefiting
from the advantage of DM techniques in DSS
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development phase. In particular, a study on DSS that
helps fish farmers to identify which fish species
could be grown in their fish farms was not found in
the literature. In this study, we developed a Decision
Support System using a Data Mining technique,
Classification and Regression Trees (C&RT)
algorithm, to fill the gap in the fishery literature and
meet the systematic decision-making mechanism the
need of the farmers. C&RT algorithm was applied to
determine suitable fish breeds for the feature of their
farms so as to increase their market volume and
profitability. In this sense, the aim of this study is to
develop a novel DSS with intend to enabling decision
makers to easily determine pertinent fish species for
their fish farms. In this context, this study has great
importance in terms of offering a new insight into
academic researchers. Moreover, this application
assists professionals to increase the profitability by
determining the most suitable fish species.
The rest of this paper consists of four sections and
organized as follows. Section 2 introduces DSS
design and C&RT algorithm. Section 3 presents the
implementation of proposed DSS. Section 4 discusses
the DSS and the results of case study. Finally, section
5 furnishes the concluding remarks of the research.
2. Decision Support System for Fish Selection
In this study, we declare that we comply with
scientific and ethical principles. A decision support
system is developed to enable decision makers to
determine easily most suitable fish breeds in keeping
with the features of their fish farm. The system is
designed so as to present the most productive and
profitable fish species. In order to achieve this goal,
the fish breeds are tried to be classified through
associating the characteristics of fish species with
geographic and climatic factors.
2.1 Decision Support Systems (DSS)
In some cases, decision makers can rely on their
experiences to make a quality decision or they do not
feel necessary for looking at any additional
information. In particular, decision makers who at
tactical and strategic level face difficult situations
beyond the ability to fully synthesize complex factors
and they need a systematic decision-making
mechanism. In these cases, decision support systems
come to the help of users. A Decision Support System
(DSS) is an interactive system that provides easy
access to decision models and data in order to
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support the user in semi-structural and nonstructural decision-making (Yıldız, Dağdeviren, and
Çetinyokuş, 2008). In general, basic components of a
DSS are as Figure 1.
The DSS database consists of a combination of past
and current data from many applications or groups.
The DSS software system covers the software tools
used for data analysis. This system consists of a
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variety of online analytical processing tools, data
mining tools, or a combination of mathematical and
analytical models. Online analytical process tool and
data mining tool are used for data analysis. Userinteractive interface allows decision-makers to
access DSS. The user leads the decision support
system through the interface (Yıldız, Dağdeviren,
and Çetinyokuş, 2008).

Figure 1. Basic components of a decision support system (Yıldız et al., 2008)

2.2 Data Mining Tools
Data Mining (DM) in general terms is defined as
finding out the previously unknown and usable
information that remain hidden in large amount of
data. The aim of DM is to examine large amount of
collected, meaningless data through a number of
statistical methods, to render them as meaningful
and useful information, and to benefit from them by
getting them utilized in related institutional and
management support systems.
The method is also a multidisciplinary field
combining mathematical methods, statistical
methods, computer technologies and database
systems (Emel & Taşkın, 2005). The DM method is
basically composed of six steps stated in Figure 2
(Larose, 2004; Albayrak & Yılmaz, 2009).

Through the indicated steps, it is aimed to obtain
significant results from the DM. The DM models have
different functions and can be used for various
purposes. These functions are grouped under three
headings such as classification and regression
models, clustering models, and association rules in
the literature (Ngai, Xiu, & Chau, 2009). Classification
is one of the data mining methods that estimates data
values by moving from known results in a data set
consisting of different data. (Bhardwaj & Pal, 2011).
There are many models developed for the
classification process in the literature. Decision
trees, artificial neural networks, bayes classifiers, knearest neighbor method, support vector machines,
genetic algorithms are some of them. (Ngai et al.,
2009).
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Business Understanding
• This is the stage where problem is defined, the current situation is
analyzed and the purpose of the study is identified. the
determination of a project plan is also considered in this stage.

Data Understanding
• At this stage, the collected data is analyzed, defining the qualities
of the data and classifying the confidental information in the study.

Data Preparation
• The data preparation stage is the stage where final data is obtained
from raw data. This process consists of data cleaning, data
integration, data conversion, data reduction and data sortation.
(https://mertricks.com/2014/11/29/veri-madenciligi-3-verihazirlama-bolum-1/)

Modeling
• The appropriate model for the data type is selected, new models are
developed, and the models are applied at this stage.

Evaluation
• In this stage, whether the results obtained form the established
model meet the objectives of the problem are evaluated. According
to evaluation results, the DM process is reviewed, and, if the results
meet the objectives, then the DM results are used.
Figure 2. DM Process (Larose, 2004; Albayrak & Yılmaz, 2009).

First introduced in the 1960’s, Decision Trees (DTs)
are one of the most frequently used DM classification
methods; it starts from a root node and then makes
prediction by branching the data. (Song & Ying,
2015) Since the image resulting from the branching
looks like a tree, it is called the DT.
In the literature, there are many DT algorithms. The
Classification and Regression Trees (C&RT), is one of
the DT algorithms, can deal with both classification
and regression problems. A C&RT tree is a binary
decision tree that begins with root node that
contains the whole learning sample and is
constructed by splitting the node into two child
nodes once and again (Breiman, Friedman, Olshen,
and Stone, 1984). In the method, the data are
processed as raw, and no grouping operation is
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needed (Wu, Kumar, Quinlan, Ghosh, Yang, Motoda,
... & Zhou, 2008).
3. Decision Support System Implementation for
Turkey
The developed system comprises of a database
consisting 1948 observations, data analysis tool, and
a user-friendly interface. The database contains 62
different fish breeds that exist in Turkey. There are
many fish species in the world and in Turkey, and
there are many factors having impact on the
breeding of the fish species. In this study, 13 different
factors affecting fish breeding were considered. The
factors were determined based on expert and
academician opinion. Some of these factors take
nominal values while some of them take numerical
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values. These factors and their values are shown in
the Table 1.

Table 1
The criteria taken into account for fish farming
Attribute

Value

The habitat in which fish live

river, lake, sea, ocean

The characteristics of body of water that fish
live

fresh, salty, bitter

The temperature of the water in which the
fish live

warm, mild, cold

Nutrition type

octopus, fish pups, plants, insects, jellyfish, other fish, bottom
animals, lobster, mackerel, shellfish, shrimp, small fish, worms,
larvae, mussels, squid, invertebrates, plankton, mosquitoes, dew
worm, underwater animals, water plants, bonito, crab, artificial
bait, algae, mollusks

The size of the fish

Numerical

The season in which the fish propagate

spring, summer, autumn, winter

The temperature of the water in which the
fish propagate

Numerical

The depth of the water that fish live

Numerical

Bottom of the water that the fish propagate

moss, vegetation, gravel, mud, rocky, sandy, mussel shells

Is it a predator fish, or not?

yes-no

The taste of the fish

not tasty, a little delicious, delicious, very delicious

Economic value of the fish

low, medium, high, very high

Market volume

low, medium, high, very high

As a data analysis tool, data mining approach was
used to analyze the database and find appropriate
fish breeds. In this study, C&RT algorithm, one of the
DT algorithms, was preferred because it is able to
consider both numerical, i.e. the size of the fish, and
nominal data, i.e. the habitat in which fish live, types
as input and predictive variable. Also, it is not only
both predictive and descriptive but also capable of
classify large amount of data (Albayrak & Yılmaz,
2009).
The algorithm proceeds by dual splitting in a
recursive way. Each root node represents a single
input variable and a split point on that variable. After
splitting process, every branched variable is named
as leaf. The leaf nodes of the tree contain an output
variable which is used to make a prediction for next
splitting. Creating a C&RT model includes selecting

input variables and split points on those variables
until a suitable tree is constructed. The selection of
which input variable to use and the specific split or
cut-point is chosen using a greedy algorithm to
minimize a cost function. The greedy approach is
used to divide the space called recursive binary
splitting. This is a numerical procedure where all the
values are lined up and different split points are tried
and tested using a cost function. The split with the
best cost (lowest cost because we minimize cost) is
selected. All input variables and all possible split
points are evaluated and chosen in a greedy manner,
e.g. the very best split point is chosen each time
(Breiman et al., 1984).
The Gini Index was used as a branching criterion and
the branches proceed with continuous division
without any stopping criterion. In other words, the
379
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Index was preferred to provide an indication of how
much “pure” the leaf nodes were.

decision tree, the features possessing the least value
of the Gini Index would get preferred.

Basically, the Gini Index is determined by deducting
the sum of squared of probabilities of each class from
one, mathematically, it can be expressed as (Breiman
et al., 1984):

If the branching stops and a new division does not
occur, a pruning operation is performed from the
end node to the root node. After every pruning, the
algorithm tries to determine the most successful DT.
(Çalış, Kayapınar, & Çetinyokuş, 2014). The
developed tree can be stored to file as a graph or a
set of rules.

𝐺𝑖𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 − ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 )2

(1)

Where Pi denotes the probability of an element being
classified for a distinct class. While designing the

Lastly, user-interactive interface was developed in
C# so that the user can easily guide the DSS. The
solution mechanism is shown in Figure 3 and the
developed interface is presented in Figure 4.

Figure 3. The workflow of the DSS

As seen in Figure 3, the solution mechanism begins
with the execution of the interface by the user. The
interface activates the Clementine Program in the
background. The program retrieves data files from
the excel program and performs the classification
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process using the C&RT algorithm. The classification
results are reported by the Clementine program and
transferred to the interface of the program. The
interface of the program outputs the most suitable
fish species based on the related parameters.
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Figure 4. Developed user-interactive interface for fish farming

When the parameters in Figure 4 are selected and
“find suitable fish” key is pressed, the system runs
and presents the appropriate fish species with its
photo.
4. Result and Discussion

12.0 program on computer with 4 GB RAM and 2,3
GHz processor. As a result of the analysis, the
accuracy rate was found as %79, 89. The accuracy
rate indicates that the conducted classification is at a
good level. A large DT was obtained as a result of the
tree analysis; however, it is not possible to give the
entire tree in the study. Thus, the first part of this
tree is shown in Figure 5.

In accordance with the indicated data and
parameters, the classification operation was
conducted using C&RT algorithm in SPSS Clementine
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Figure 5. DT graph obtained by C&RT algorithm

Looking at Figure 5, the first branching was made
according to “the taste of the fish”. Reason for the
selection of this factor is that it has the least Gini
index value. Each branch is split to another factor
taking into account the Gini index. Also, classification
results as set of rules are illustrated in Table 2. The
values in this table pave the way for people who will
make fish farming, and offer appropriate fish species
by evaluating the related farming area on the basis of
the determined criteria.
For example, if the farmer wants to breed a fish
species with a moderate and above-moderate taste
value, the related water temperature is 12.5 °C in
spring or summer months, the depth of the water is
below 37.5 meters, if he / she wants the market
status of the to-be-raised fish to be medium or high
and the fish size to be between 9 and 15 cm.
Table 2
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Therefore, it is understood from the result that the
most suitable fish breed for the region is picarel
(spicara maena). The result is obtained when the
parameters mentioned in the example are entered in
the program (Figure 6).
According to the Figure 6, the appropriate fish
species for the region and the photograph of the fish
are shown in the interactive-interface. The interface
has a very flexible usage and is open to development.
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Information concerning the classification of fish
Condition

Fish species

The taste of the fish= low → fish size < 44,5

Blenny

The taste of the fish = low → fish size > 44,5 → Nutrition type = small fish, invertebrates,
plankton, underwater animals

Great
Barracuda

The taste of the fish = low → fish size > 44,5 → Nutrition type = insects, crustaceans,
molluscus

Flying
Gurnard

The taste of the fish = high and above → The temperature of the water in which the fish
propagate <= 12,5 → Economic value of the fish = very high

Rainbow
Trout

The taste of the fish= medium and above → The temperature of the water in which the
fish propagate > 12,5 → The season in which the fish propagate = spring or summer
→ The depth of the water that fish live <= 60 m → Market situation = low or medium
→ Nutrition type = plankton, underwater animals, water plants

Spicara
Smaris

The taste of the fish = medium and above → The temperature of the water in which the
fish propagate > 12,5 → The season in which the fish are propagation = spring or
summer → The depth of the water that fish live <= 60 m → Market situation = low or
medium → Nutrition type = octopus vb. → Bottom of the water that the fish propagate
= vegetation, gravel, mud, rocky, sandy, mussel shells → Nutrition type = mussel

Sarpa salpa

The taste of the fish = medium and above → The temperature of the water in which the
fish propagate > 12,5 → The season in which the fish are propagation = spring or
summer → The depth of the water that fish live <= 60 m → Market volume = medium
or high → The depth of the water that fish live <= 37,5 m → fish size >9 cm & fish size
<15,5 cm

Spicara
maena

Although there are many fish species in the world;
only 62 of them were included, which can be
considered as the limitation of this study. Therefore,
the obtained DT can produce results consistent with
the aforementioned factors and the species included
in this study. Without using any algorithms, it is
almost impossible to take this many factors and fish
species into account and determine the appropriate
fish breeds in line with the indicated purposes. The
study aims to enable decision makers to determine
easily most suitable fish species for their features of

fish farms. With the aid of the developed DSS,
selection of fish breed for aquaculture bases upon a
scientific foundation. Heightened awareness about
fish farming and a contribution to the conservation
of water resources are the expected results of the
study in the long-run.
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Figure 6. The result interface with recommendation box and fish photo
5. Conclusion
Fishing is an important source of livelihood and
crucial subsector for many countries. Countries and
fish farmers make serious investments in this sector;
however, wrong investments cause great time and
financial loss. Also, because every geography on
Earth has different climatic characteristics and every
fish species cannot be grown everywhere, decision
making and selecting the right fish breed in
aquaculture is a very difficult and time-consuming
task without using any methodology. In this study, a
decision support system was developed taking the
features of fishing ground and the relevant
geography into account to assist investors.
Classification and Regression Trees algorithm, one of
the data mining techniques, was used as a data
analysis tool. Also, user-interactive interface was
created so as to users benefit from the provided
system easily. The study aims to enable decision
makers to determine most suitable fish species for
their features of fish farms easily.
The results show that the suggested system
functions successfully with respect to enabling the
fish farmers to identify appropriate species which
can be bred in their farms. Thanks to the suggested
system, fish farmers will not only increase their
384

profitability by determining the most suitable fish
breed, but also use existing water resources more
efficiently. It is expected that foreign trade volume
will be increased with the raising productivity and;
hence, countries will create new business branches
which will have reflections in employment figures in
the long run. In this regard, the study exemplifies
from the point of allowing governments and fish
farmers to give right and more science-based
decisions in a short time.
In future, it is thought that decision support systems
can be developed by creating databases taking
different fish species and factors into consideration.
It is expected that classifications higher accuracy
rates will be done using other DM and hybrid
methods.
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Öz
Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ve talep her geçen gün artmaktadır. Dünyada
nüfus sayısının hızla artmasıyla birlikte hem tüketimi azaltmak hem de çevre zararını ortadan
kaldırmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Doğru yerde doğru
yenilenebilir enerji kaynağı seçimi yapılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen
faydalar artırılabilmektedir. Ancak bu seçim aşamasında ele alınması gereken çok fazla ve
farklı kriterler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden
SWARA ile entegre TOPSIS yöntemi kullanılarak en uygun yenilenebilir enerji kaynağının
seçimi ele alınmaktadır. Çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları olarak; rüzgâr enerjisi,
güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve
jeotermal enerji incelenmektedir. Bu kaynakların karşılaştırılması için değerlendirme
kriterleri olarak; maliyet, verimlilik, iş imkânı, elde edilebilirlik miktarı, devlet teşvikleri, sosyal
kabul edilebilirlik, teknolojik olgunluk, hizmet ömrü, arıza / kaza riskinin düşüklüğü, arazi
ihtiyacı kriterleri dikkate alınmaktadır. Karşılaştırmalı analizlerde dikkate alınarak
çalışmanın sonucunda Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji
santralinin kurulması gerektiği ilk sırada görülmektedir. Bu enerji kaynağını sırasıyla
biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve dalga
enerjisi takip etmektedir.

DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE RENEWABLE ENERGY SOURCE BY
SWARA-TOPSIS METHOD
Keywords
Renewable energy sources,
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Technique,
TOPSIS,
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Optimum energy choice.
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Abstract
The need and demand for renewable energy sources are increasing day by day. With the
rapid increase in the population in the world, renewable energy sources have been used to
both reduce consumption and eliminate environmental damage. The benefits obtained
from renewable energy sources can be increased by choosing the right renewable energy
source in the right place. However, there are many and different criteria that need to be
addressed at this election stage. In this study, the selection of the most suitable renewable
energy source is discussed by using the TOPSIS method integrated with SWARA which is one
of the Multiple Criteria Decision-Making Techniques. In the study, renewable energy
sources; wind energy, biomass energy, solar energy, hydrogen energy, wave energy,
hydroelectric, and geothermal are examined. As evaluation criteria for comparison of these
resources; cost, efficiency, job opportunities, availability, government incentives, social
acceptability, technological maturity, service life, low risk of failure/accident, land
requirement criteria are taken into consideration. The results of the study with
comparative analysis indicate that more priority in accordance with Turkey's hydroelectric
plants. This energy source is followed by biomass energy, geothermal energy, hydrogen
energy, solar energy, wind energy, and wave energy respectively.
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1. Giriş
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte
enerji ihtiyacı giderek artmaktadır (Hepbaşlı ve
Özgener, 2004; Uygurtürk ve Korkmaz, 2012). Bu
ihtiyaç artışı insanların yenilenebilir enerji
kaynaklarına ihtiyacını ve ilgisini de arttırmaktadır
(İlkiliç, 2012). Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar
enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen
enerjisi, dalga enerjisi, hidroelektrik enerjisi, gelgit
enerjisi ve jeotermal enerji olarak sıralanabilir.
Güneş enerjisi en temel yenilenebilir enerji
kaynaklarından biridir ve gücünü güneşin
oluşturduğu ısıdan alır. Rüzgar enerjisi hava basınç
farklılıklarından, jeotermal enerji yer altı
sıcaklıklarından, hidroelektirik enerjisi suyun akma
veya düşme gücünden, dalga enerjisi denizlerde ve
okyanuslarda oluşan su akıntılarından, gelgit enerjisi
okyanuslarda oluşan gelgit olayından genel olarak
gücünü almaktadır. Biyokütle enerjisi organik
atıklardan ve hidrojen enerjisi hidrojen elementinin
saf olarak ayrıştırılması ve kullanılmasından gücünü
almaktadır. Bu enerji kaynaklarının kullanılması
çevreye verilen zararlı etkinin azaltılmasına, ithalat
bağımlılığının düşmesine ve daha birçok olumlu
etkiye neden olmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına artan ilgi
sonucunda açılan birçok tesis günümüzde
kullanılmaktadır. Bu tesisler için ele alınması
gereken en önemli problemlerin başında hangi
yenilenebilir enerji kaynağının kullanılması ve bu
kullanıma karar vermek için hangi kriterlerin gözden
geçirildiğine karar verilmesidir.
Seçim kararı değerlendirme süreci çok sayıda kriteri
içerdiğinden ve birbirleriyle çakışan bu kriterler
arasından bir seçim yapmak gerekli olduğundan, bu
karar verme problemleri karmaşık problemlerdir
(Ömürbek, Üstündag ve Helvacioglu 2013; Bülbül ve
Köse, 2011). Karar verme problemi, genellikle
seçilecek alternatifler içerisinden belirli bir amaç
doğrultusunda ve belirli kriterlere dayanarak en
uygun alternatifi ya da alternatifleri seçme süreci
olarak ele alınır. Süreç, karar vericinin mevcut
seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da
sınıflandırma yapması şeklinde sonuçlanabilir
(Geyik, Tosun, Ünlüsoy, Hamurcu ve Eren, 2016). Bu
aşamada uygun karar vermek için, Çok Kriterli Karar
Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır (Geyik
ve diğ., 2016; Akyüz ve Soba 2013).
ÇKKV yöntemleri, birden çok kriterli alternatiflerin
sıralanmasında oldukça geniş bir kullanım alanına
sahiptir (Özdemir ve Seçme, 2009) ve birçok alanda
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başarılı bir şekilde uygulanmıştır. (Eleren ve
Karagül, 2008). Bu, karar alacak kişilerin çok kriterli
farklı sorunlarla karşılaşmaları ve bu sorunlara en
kısa süre içinde çözüm bulmak zorunda olmaları
nedeniyle genel olarak uygulanmaktadır. ÇKKV
yöntemleri birden fazla kriterle kıyaslanan
alternatifler arasından en uygun olanı seçmek ve
değerlendirmek için karar alıcılara destek
sağlamaktadır (Yoon, 1985). ÇKKV yöntemleri
birçok farklı yöntemi içinde barındırmaktadır, bu
yöntemlerden bazıları Technique for Order of
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS),
ELimination Et Choice Translating REality
(ELECTRE), Analytic Hierarchy Process (AHP), Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) vb
yöntemlerdir (Eleren ve Karagül, 2008). Madlener,
Antunes ve Dias (2009), Rupf, Bahri, De Boer ve
McHenry (2016), Martinez, Mustapha, Campbell ve
Bouragba (2016), Wiguna, Sarno ve Ariyani (2016)
ve Laska (2017), ÇKKV yöntemlerini kullanarak
yenilenebilir
enerji
ile
ilgili
çalışmalar
yürütmüşlerdir.
Bu çalışmada SWARA ve TOPSIS yöntemlerinden
oluşan iki aşamalı bir metot önerilmiştir. SWARA
yöntemi ile ilgili literatürü incelerken, birçok farklı
alanda uygulama bulmak mümkündür. Zolfani,
Aghdaie, Derakhti, Zavadskas ve Varzandeh (2013)
ürünlerin tasarımında, Aghdaie, Zolfani ve
Zavadskas (2013) makine tezgahı seçiminde,
Keršuliene, Zavadskas ve Turskis (2010) rasyonel
uyuşmazlık çözüm yöntemi seçiminde, Zolfani ve
Saparauskas (2013) enerji sürdürülebilirliği
göstergelerinin önceliklendirilmesinde, Vafaeipour,
Zolfani, Varzandeh, Derakhti ve Eshkalag, (2014)
güneş enerjisi santrallerinin kurulacağı bölgenin
seçiminde, Volvačiovas (2014) kamu binalarını
geliştirme stratejisinde, Zolfani ve Banihashemi
(2014); Karabasevic, Stanujkić ve Urošević (2015) ve
Karabasevic, Zavadskas, Turskis ve Stanujkic (2016)
personel seçiminde, Dehnavi, Aghdam, Pradhan ve
Varzandeh (2015) bölgesel heyelan tehlikesinin
tespitinde ve Mavi, Goh ve Zarbakhshnia (2017)
sürdürülebilir üçüncü parti lojistik sağlayıcı
seçiminde SWARA yöntemini ele almaktadır.
TOPSIS yöntemiyle yapılan çeşitli uygulamalar
incelendiğinde; Huang ve Huang (2012) elektrik güç
kaynağı
bürolarının
performansının
değerlendirilmesinde, Wang ve Lee (2009) tedarikçi
seçiminde, Bottani ve Rizzi (2006); Bianchini (2018)
en uygun lojistik hizmet sağlayıcısı seçiminde, Pal ve
Choudhury (2009); Mukherjee ve Nath (2005);
Demireli
(2010)
bankanın
performansın
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değerlendirilmesinde, Ertuğrul ve Özçil (2014) klima
seçiminde, Xue, Zhao ve Guo (2008) hizmet
kalitesinin değerlendirilmesinde, Aslan, Yıldız ve
Uysal (2015) afet yeri için en uygun yerin seçiminde,
Feng ve Wang (2001) yolcu taşıma sektör
performansının değerlendirilmesinde, Hsu, Tsai ve
Wu (2009) havayolu firma seçiminde bu yöntemin
kullanıldığı görülmektedir. TOPSIS yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilen yenilenebilir enerji
kaynağı çalışmaları da mevcuttur. Trappey, Trappey,
Wang, Ou ve Li, (2015) çalışmalarında, Türkiye’de
yenilenebilir enerji kaynakları içerisinden uygun
olan seçimi yapmayı ele almaktadır. Ligus ve
Peternek (2018) çalışmalarında, Polonya’da nükleer
enerji ile yenilenebilir enerji arasında kıyaslama
yaparak, yenilenebilir enerji kullanımının daha
uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Aryanpur,
Atabaki, Marzband, Siano ve Ghayoumi (2019)
çalışmalarında İran’daki bir bölgede sürdürebilirliği
sağlamak için 18 farklı kriteri kıyaslamaktadır.
Solangi, Tan, Mirjat, Valasai, Khan ve Ikram, (2019)
çalışmalarında, Pakistan için güneş, hidroelektrik,
biyokütle, rüzgar ve jeotermal enerji için sıralama
oluşturmaktadır. Sonuç olarak, rüzgar enerjisini
elektrik üretimi için en uygun yenilenebilir enerji
kaynağı olduğu ortaya çıkmakta ve onu takiben
hidroelektrik, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji
gelmektedir. Bu çalışmalara ek olarak Alkan ve
Albayrak, (2020) yenilenebilir enerji kaynaklarını
Türkiye'deki yirmi altı bölgeye göre sıralamak ve
değerlendirmek istemişlerdir. Bu çalışmada,
değerlendirme kriterlerinin önem düzeyi ağırlıkları
Bulanık Entropy yöntemi ile ölçülmüştür. Daha sonra
Fuzzy COPRAS ve Fuzzy MULTIMOORA yöntemleri
ile bölgeler için yenilenebilir enerji kaynakları
alternatif sıralamaları elde edilmiştir. Fuzzy COPRAS
sonuçlarına göre, hidroelektrik enerji kaynağı on
yedi bölge için uygun yenilenebilir enerji kaynağı
alternatifi
olarak
tanımlanmıştır.
Fuzzy
MULTIMOORA sonuçlarına göre hidroelektrik enerji
kaynağı on sekiz bölge için birinci sırada uygun
yenilenebilir enerji kaynağı alternatifi olarak
belirlenmiştir. Shao, Han, Sun, Xiao, Zhang ve Zhao
(2020), 2001'den 2018'e kadar yayınlanan toplam
85 makaleyi kapsayan yenilenebilir enerji yer seçimi
için çok ölçütlü karar verme uygulamalarının
sistematik bir literatür incelemesini yapmışlardır.
Bu araştırmaya göre; (1) literatür araştırmaları ve
uzman görüşleri en yaygın kriter seçim yöntemidir,
(2) Yeniden sınıflandırma, en sık kullanılan veri
normalleştirme yöntemidir (3) Analitik hiyerarşi
süreci ağırlıklandırma için popülerdir (4) Alternatif
değerlendirmede, coğrafi bilgi sistemleri ve ağırlıklı
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doğrusal kombinasyon en popüler araçlardır (5)
Kriter ağırlıklarının değiştirilmesi, en yaygın olarak
kullanılan sonuç doğrulama yöntemidir, olarak
belirlenmiştir. Ghenai, Albawab, Bettayeb (2020),
çalışmalarında çok kriterli karar verme modelinden
SWARA / ARAS yöntemi kullanmışlardır. Beş
sürdürülebilirlik
kriteri
(kaynak,
çevresel,
ekonomik, sosyal ve teknoloji) ve on dört alt kategori
(alan, malzeme, enerji inşaatı, enerji-yakıt, CO2inşaat, CO2-yakıt, sermaye-inşaat, sermaye-yakıt,
teslim edilen enerji maliyeti, mevcut kurulu kapasite,
büyüme oranı, kapasite faktörü, sistem verimliliği ve
ömür) bu analize dahil edilmiştir. SWARA-ARAS
hibrit yöntemini kullanarak (1) rüzgar enerjisi
sistemleri (kara tabanlı), (2) katı oksit yakıt hücresi ,
(3) fosforik asit yakıt hücresi ve (4) güneş enerjisi
sistemleri (poli-silikon) sıralanmıştır. Lee ve Chang
(2018) dört çok ölçütlü karar verme yöntemi (WSM,
VIKOR, TOPSIS ve ELECTRE) kullanarak Tayvan'da
elektrik
üretimi
için
yenilenebilir
enerji
kaynaklarının sıralamasının karşılaştırmalı analizini
sunmuşlardır. Sıralama sonuçları, hidroliğin
Tayvan'daki en iyi alternatif olduğunu, ardından
güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal olduğunu
göstermiştir.
Bu çalışmada ise, Türkiye’de genelinde kurulmak
üzere en uygun yenilenebilir enerji kaynağı seçimi
için ÇKKV yöntemlerinden SWARA ve TOPSIS
yöntemi birlikte kullanılmaktadır. Çalışmada
belirlenen kriterlerin önemi SWARA metoduyla
belirlenmektedir. Belirlenen önem dereceleri
ardından en uygun enerji seçimi probleminde
TOPSIS yöntemi ele alınmaktadır. SWARA ile entegre
TOPSIS yönteminin kullanım nedenlerinin başında
karar vericilere kriter öncelikleri belirleme
konusunda daha fazla fırsat vermesi gelmektedir.
Çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları olarak;
rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi,
hidrojen enerjisi, dalga enerjisi, hidroelektrik
enerjisi ve jeotermal enerji ele alınmaktadır. Ele
alınan enerji kaynaklarının karşılaştırılmasında
kullanılan değerlendirme kriterleri kapsamlı bir
literatür taraması yapılarak bulunmuştur. 20 kriter
çalışmada SWARA yöntemi ile incelenmeye
alınmıştır ve elde edilen bulgulara Pareto Analizi
uygulanarak 10 kriterin önem derecesi daha yüksek
olduğu anlaşılmıştır. Maliyet, verimlilik, iş imkânı,
elde edilebilirlik miktarı, devlet teşvikleri, sosyal
kabul edilebilirlik, teknolojik olgunluk, hizmet ömrü,
arıza / kaza riskinin düşüklüğü, arazi ihtiyacı
kriterleri kullanılarak ele alınan yenilenebilir enerji
kaynakları için TOPSIS yöntemi kullanılarak çalışma
391
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sonucunda en uygun enerji kaynağı sıralaması
belirlenmiştir.

1, 𝑗 = 0
𝑞𝑗 = {(𝑞𝑗 −1)
, 𝑗>1

(2)

𝑘𝑗

2. Materyal ve Metot
Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama
SWARA yöntemi ile yenilenebilir enerji kaynaklarını
değerlendirmede kullanılacak kriterlerin önem
düzeylerinin belirlenmesi, ikinci aşama ise ele alınan
enerji
kaynaklarının
TOPSIS
yöntemi
ile
değerlendirilmesi olmaktadır.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
2.1 SWARA Yöntemi
SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio
Analysis)
yöntemi
“Adım
Adım
Ağırlık
Değerlendirme Oran Analizi” olarak bilinmektedir ve
2010 yılında Kersuliene, Zavadskas ve Turskis
tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem uzman
görüşlerinin kolaylıkla sürece dahil edilebileceği,
basit göreli karşılaştırmanın kullanılabileceği bir
yöntemdir (Alimardani, 2013). Bu yöntemde
kriterlerin ağırlıklarının hesaplanmasında, öneminin
belirlenmesinde uzmanların fikirleri oldukça
önemlidir.
SWARA yöntemi kullanılarak kriterlerin göreceli
ağırlıklarının belirlenme süreci şu adımları
içermektedir (Stanujkic, Karabasevic ve Zavadskas
2015);
Adım 1: Kriterler, uzman görüşü doğrultusunda
önem sırasına göre azalan düzende sıralanır. Birden
fazla karar verici olduğunda genel sıralama elde
etmek için, yapılan bu işlemlerin, geometrik
ortalaması alınır.
Adım 2: Her bir kriterin göreceli önem düzeyi
belirlenir. Bunun için j. kriter, (j+1). kriterle
kıyaslanarak j. kriterin (j+1). kriterden ne kadar
önemli olduğu belirlenir (Ruzgys, Volvačiovas,
Ignatavičius ve Turskis, 2014). Bu değer sj (ortalama
değerin karşılaştırılmalı önemi) olarak gösterilmiştir
(Kersuliene ve diğ., 2010).
Adım 3: kj katsayısı (1)’de ki gibi belirlenir.
1, 𝑗 = 0
𝑘𝑗 = {𝑠 + 1, 𝑗 > 1
𝑗
Adım 4: qj değişkeni (2)’de ki gibi hesaplanır.
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(1)

Adım 5: Değerlendirme kriterlerinin göreceli
ağırlıkları eşitlik (3)’de yer alan formül ile belirlenir.
Burada, wj, j. kriterin göreli ağırlığını belirtir.
𝑤𝑗 = ∑𝑛

𝑞𝑗

(3)

𝑘=1 𝑞𝑘

2.2 TOPSIS Yöntemi
TOPSIS yöntemi Hwang ve Yoon (1981) tarafından
geliştirilmiştir. Bu yöntem seçilen en iyi alternatifin
pozitif ideal çözüme en yakın olan ve diğer yanda ise
negatif ideal çözüme en uzak olan alternatife sahip
olması fikrine dayanmaktadır (Gong ve Shi, 2008;
Benitez, 2007; Shukla, Agarwal, Rana ve Purohit,
2017). TOPSIS, alternatiflerin tercih sırasını
sıralamak ve en uygun seçimi belirlemek için yaygın
olarak kullanılan bir yöntemdir (Gong ve Shi, 2008).
TOPSIS yöntemi 6 adımdan oluşmaktadır. Bu
adımlar bir çözüm sürecini içermektedir. Aşağıda
TOPSIS yönteminin adımları ele alınmaktadır (Geyik
ve diğ., 2016).
Adım 1: Karar matrisi (A) oluşturulması
Karar
matrisinin
satır
elemanlarında
değerlendirilmek ve seçim yapmak istenen
alternatifler, sütunlarında ise karar vermek için
kullanılacak olan değerlendirme kriterleri yer
almaktadır. Karar matrisi, karar verici tarafından
oluşturulan başlangıç matrisini oluşturmaktadır.
Eşitlik 4’de görülen matris de m alternatif ve n
kriterli bir başlangıç karar matrisi örneği
göstermektedir.

 a11
a
 21
 .
Aij  
 .
 .

a m1

a12
a 22

am2

... a1n 
... a 2 n 
. 

. 
. 

... a mn 

(4)

Adım 2: Standart karar matrisinin oluşturulması
Bu işlem standart karar matrisinin yanında
normalize karar matrisi adımı olarak da
bilinmektedir. Bu adımda farklı ölçekler içindeki
değerlendirilen alternatiflerin aynı ölçeğe getirilerek
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karşılaştırılabilmeleri için normalizasyon ya da
standardizasyon
işlemi
yapılmaktadır.
Normalleştirme işlemi Eşitlik 5’de görüldüğü gibidir.

rij 

aij

(5)

(Eşitlik 9) ve minimum ideal noktalara olan uzaklık
değerleri (Eşitlik 10) aşağıdaki formüller yardımıyla
hesaplanmaktadır.
+
Si+ = √∑m
j=1(vij − vj )

2

(9)

m

a
k 1

2
kj

2

−
Si− = √∑m
j=1(vij − vj )

(10)

Adım 3: Ağırlıklı Karar Matrisinin Oluşturulması

Adım 6: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması

Bu adımda ağırlıkların toplamı 1 olacak şekilde
değerlendirme faktörlerinin ağırlıkları belirlenir.
Belirlenen bu ağırlıklar wj ile ifade edilmektedir.
Ağırlıklar belirlendikten sonra normalize karar
matrisinin her bir elemanı (rij) ilgili kriterin ağırlığı
(wj) ile çarpılır ve Vij matrisi oluşturulur. Vij matrisi
Eşitlik 6’daki gibidir.

Her alternatif için ideal noktaya göre yakınlık
değerleri hesaplanırken pozitif ve negatif ideal
noktaya göreli yakınlık değerleri kullanılmaktadır.
İdeal çözüme göre yakınlık Eşitlik 11 kullanılarak
hesaplanmaktadır.

 w1 r11
w r
 1 21
 .
Vij  
 .
 .

 w1 rm1

w2 r12
w2 r22

w2 rm 2

... wn r1n 
... wn r2 n 
. 

. 
. 

... wn rmn 

Ci∗ =

S−
i

∗
S−
i + Si

(11)

Ci∗ =1 ilgili karar noktasının ideal çözüme, Ci∗ =0 ilgili
karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak
yakınlığını göstermektedir ve Eşitlik 12’deki
değerleri alır.

(6)

0≤ Ci∗ ≤1

Adım 4: Pozitif ve Negatif İdeal Çözümlerin
Oluşturulması
TOPSIS yönteminde ideal çözüme ulaşmak için Adım
3’de oluşturulan ağırlıklandırılmış karar matrisin
her sütunundaki en büyük ve en küçük değerleri
seçilir. En küçük değerler Eşitlik 7’de görüldüğü gibi
𝐴− olarak, en büyük değerler ise Eşitlik 8’de
görüldüğü gibi 𝐴+ olarak kümelenmektedir. 𝐴− ,
noktaları negatif ideal uzaklığı, 𝐴+ noktaları pozitif
ideal uzaklığı göstermektedir.
A− = {(mini vij |j ∈ J), (maxi vij |j ∈ J′)}

(7)

A+ = {(maxi vij |j ∈ J), (mini vij |j ∈ J′)}

(8)

Adım 5: Uzaklık ölçülerinin hesaplanması

(12)

Son olarak ise elde edilen değerler, büyüklük sırasına
göre dizilerek karar noktalarının (alternatiflerin)
önem sıraları belirlenmektedir.
3. Bulgular
3.1 Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Günümüzde kullanılan enerji kaynakları giderek
azalmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar
ve tekrardan kullanılamamaları, hem maliyet
kayıplarına neden olmakta hem de çevreye oldukça
zarar vermektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelim giderek artmaktadır. Tablo
1’de Türkiye’deki enerji kaynaklarına göre elektrik
enerjisi üretimi ve payları gösterilmektedir.
Çizelgeden de görüldüğü gibi yenilenebilir enerji
kaynakları ve atıkların 2006-2016 yılları arasındaki
%’lik payı giderek artmaktadır.

İdeal
noktaların
tanımlanmasının
ardından
maksimum ideal noktalara olan uzaklık değerleri
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Tablo 1
Türkiye’deki enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve payları (TÜİK)
Yıl

Toplam
(GWh)

Kömür
(%)

Sıvı yakıtlar
(%)

Doğal gaz
(%)

Hidrolik
(%)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

176.300
191.558
198.418
194.813
211.208
229.395
239.497
240.154
251.963
261.783
274.408

26,4
27,9
29,1
28,6
26,1
28,8
28,4
26,6
30,2
29,1
33,7

2,4
3,4
3,8
2,5
1,0
0,4
0,7
0,7
0,9
0,9
0,7

45,8
49,6
49,7
49,3
46,5
45,4
43,6
43,8
47,9
37,9
32,5

25,1
18,7
16,8
18,5
24,5
22,8
24,2
24,7
16,1
25,6
24,5

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketilen enerji
kaynakları
içerisindeki
payının
artırılması
gerekmektedir. Bunun için de doğru yerde doğru
yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak verim
artırılmalıdır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji
kaynakları olarak belirlenen enerji kaynakları
şöyledir:








Rüzgar enerjisi (A1)
Güneş enerjisi (A2)
Biyokütle enerjisi (A3)
Hidrojen enerjisi (A4)
Dalga enerjisi (A5)
Hidroelektrik enerjisi (A6)
Jeotermal enerji (A7)

Bu çalışmada gelgit enerjisi alınmaması sebebi
Türkiye’nin okyanusa kıyısı olmamasıdır.
3.2 Yenilenebilir Enerji Seçiminde Kriterlerin
Belirlenmesi
Türkiye’de var olan yenilebilir enerji kaynakları
(rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi,
hidrojen enerjisi, dalga enerjisi) seçilen araştırma
kriterleri ile incelenerek bölgede kurulacak olan
tesisin en uygun kaynak seçiminin bulunması
amaçlanmaktadır. Çalışmada belirlenen araştırma
kriterleri Çizelge 2’de yer almaktadır. Bu kriterler
kapsamlı literatür taraması sonucu elde edilerek en
sık rastlanan 20 adet kriter bir araya getirilmiştir.
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Yenilenebilir
Enerji ve Atıklar
(%)
0,3
0,4
0,6
1,2
1,9
2,6
3,1
4,2
4,9
6,5
8,6

Endüstri Mühendisliği 31(3), 389-410, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 389-410, 2020

Tablo2
Araştırmada belirlenen değerlendirme kriterleri
Sıra
No
1

Kriterler

Açıklamalar

Yazar

Maliyet (Y1)

Kurulumdan işletmenin işlerliği süresince ortaya
çıkan masrafları içerir.

2

Elde edilebilirlik miktarı
(Y2)

3

Gürültü (Y3)

4

Arazi ihtiyacı (Y4)

5

İş imkanı (Y5)

Bir yenilenebilir enerji kaynağından elde edilen
enerjinin ne kadar yararlı ve verimli miktarda
olabileceğini gösterir.
Bölgede elektrik santrallerinin kurulması
nedeniyle gürültü kirliliği olasılığını ifade eder.
Santral yatırım kararının verilmesinde, toplam
alan kullanımı ve birim m2’ye enerji miktarı önemli
bir kriterdir.
Yenilenebilir enerji teknolojisinin yaşam döngüsü
boyunca her aşamada oluşan potansiyel işleri
dikkate almaktadır.

Raza, Janajreh ve Ghenai, 2014; Yücenur,
Çaylak, Gönül ve Postalcıoğlu, 2020; Alizadeh,
Soltanisehat, Lund ve Zamanisabzi, 2020;
Özcan, Ünlüsoy ve Eren, 2017

6

Güvenilirlik (Y6)

7

Sera emisyonları (Y7)

8

Arıza / Kaza Riskinin
Düşüklüğü (Y8)
Sosyal kabul edilebilirlik
(Y9)

9

10
11

Teknolojik
olgunluk
(Y10)
Ekolojik etki (Y11)

12

Hizmet ömrü (Y12)

13

Verimlilik (Y13)

14

Su tüketimi (Y14)

15

Teslim süresi (Y15)

16

Atık üretim miktarı
(Y16)
Kaynakların
sürdürülebilirliği
ve
öngörülebilirliği (Y17)
Dış
çevre
ile
koordinasyon (Y18)
Devlet teşvikleri (Y19)

17
18
19
20

Üretim ve kurulumda
modülerlik (Y20)

Bir santralin belirtilen koşullar altında temel
işlevleri yerine getirme kabiliyeti olarak
tanımlanır.
Yenilenebilir kaynak kullanan santrallarda çevre
ve insan sağlığını etkilemeyecek seviyede
emisyonun azaltılmasını ifade eder.
Enerji tesisinin arıza veya kaza riskine olasılığı
incelenir.
Santralların toplum tarafından kabul edilirlik
düzeyini gösterir.
Teknolojinin bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde ne kadar yaygın olduğunu gösterir.
Çevresel kirlilik, canlı yaşamına etki eden
değişiklikler vb. etkilerin bütünüdür.
Santral kurulum ve işletme maliyetlerinin yüksek
olması nedeniyle, yatırımın
ekonomik ömrü kârlılığı belirleyen önemli bir
faktördür.
Santralin çıkış enerjisinin giriş enerjisine oranı ile
gösterilir.
Yaşam döngüsü sırasında kaynağına geri
döndürülmeyen yüzey suyu veya yeraltı suyu gibi
su rezervuarından elde edilen çekilen su
miktarıdır.
Bir tesisin onaylanması ve kurulması için geçen
süredir.
Geri Kazanımı mümkün olmayan atıkların
miktarıdır.
Bölgenin kaynak bakımından yoğunluğunu,
devamlılığını ifade eder.
Yabancı firmalarca kurulacak tesisin ülkemizle
olan işbirliği düzeyini ifade eder.
Hükümet yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı konusunda birçok teşvik vermektedir.
Tesisin gerekli büyüklüklerde kurulabilir,
birleştirilerek büyüyebilir ve kolayca yer
değiştirebilirler olmasını ifade eder.

Solangi ve diğ. 2019; Zheng ve Wang 2020
Beccali, Cellura ve Mistretta, 2003; Rani,
Mishra, Pardasani, Mardani, Liao ve
Streimikiene, 2019
Kaya ve Kahraman, 2010; Amer ve Daim, 2011;
Kabak ve Dağdeviren, 2014; Şengül, Eren,
Shiraz, Gezder ve Şengül, 2015; Lee ve Chang,
2018; Solangi ve diğ. 2019; Wang, Xu ve
Solangi, 2020
Beccali ve diğ. 2003; Raza ve diğ. 2014; Solangi
ve diğ. 2019
Beccali ve diğ. 2003; Lee ve Chang, 2018;
Sitorus ve Parada 2020
Ligus ve Peternek 2018
Tsoutsos, Drandaki, Frantzeskaki, Iosifidis ve
Kiosses, 2009; Kahraman, Kaya ve Cebi, 2009;
Demirtaş, 2013; Özcan ve diğ. 2017; Lee ve
Chang, 2018; Rani ve diğ., 2019
Demirtaş, 2013; Ren ve Sovacool, 2015;
Özkale, Celik, Turkmen ve Cakmaz., 2017
Nigim ve Munier, 2004; Zheng ve Wang 2020
Zheng ve Wang 2020

Özcan ve diğ. 2017
Şahin, 2016; Sitorus ve Parada, 2020

Wang ve diğ. 2020
Ligus ve Peternek 2018
Özkale ve diğ. 2017
Zheng ve Wang 2020
Nigim ve Munier, 2004; Ren ve Sovacool, 2015;
Özcan ve diğ. 2017
Raza ve diğ, 2014
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3.2.1. SWARA Uygulama Adımları

doğrultuda dikkate alınmıştır. Uzmanlardan (KV1,
KV2, KV3, KV4, KV5) 20 kriterin, önem sırasına göre
azalan düzende sıralama yapılması istenmiştir.
Birden fazla karar verici olduğu için genel sıralama
elde etmek için, yapılan bu işlemlerin, geometrik
ortalaması alınarak Tablo 3’de olduğu gibi nihai bir
sonuç elde edilmiştir.

SWARA yöntemi dikkate alındığında, yapılması
gereken ilk aşama, elde edilen 20 kriter için (Tablo
2) uzman görüşü alınması olmuştur. Yenilenebilir
enerji kaynakları, sürdürülebilirlik, enerji alanında
bilgi ve tecrübe sahibi 5 akademisyenin görüşü bu

Tablo 3
Kriterlerin karar vericiler tarafından önem sırasına göre sıralanması
Sıra
No

Kriterler

KV1

KV2

KV3

KV4

KV5

Geometrik
ortalama

2
5
16
7
3
15
14
17
4

2
5
20
11
4
7
19
8
6

1
6
14
16
2
15
17
7
5

2
1
16
7
4
8
17
9
6

1,516
3,393
17,033
10,231
3,288
11,202
17,096
10,056
5,335

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maliyet (Y1)
Elde edilebilirlik miktarı (Y2)
Gürültü (Y3)
Arazi ihtiyacı (Y4)
İş imkanı (Y5)
Güvenilirlik (Y6)
Sera emisyonları (Y7)
Arıza / Kaza Riskinin Düşüklüğü (Y8)
Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)

1
3
20
13
4
14
19
12
6

10

Teknolojik olgunluk (Y10)

11

8

10

8

10

9,322

11

Ekolojik etki (Y11)

10

18

12

18

18

14,757

12

Hizmet ömrü (Y12)

7

9

13

9

11

9,589

13

Verimlilik (Y13)

2

1

1

3

3

1,783

14

Su tüketimi (Y14)

15

13

18

10

20

14,766

15

Teslim süresi (Y15)

8

10

14

13

12

11,181

16

Atık üretim miktarı (Y16)

17

19

17

19

19

18,173

17

Kaynakların sürdürülebilirliği ve
öngörülebilirliği (Y17)

16

11

9

11

14

11,952

18

Dış çevre ile koordinasyon (Y18)

18

20

16

20

15

17,681

19

Devlet teşvikleri (Y19)

5

6

3

4

5

4,478

20

Üretim ve kurulumda modülerlik (Y20)

9

12

15

12

13

12,037

Bir sonraki aşamada, her bir kriterin göreceli önem
düzeyi belirlenir. Yani iki kriter arası kıyaslama
yapılması yine uzmanlarca istenmiştir. Bunun için
örneğin her kriterlerin kendi arasında karşılaştırma
yapılması istenmiş (%) ve ilk sıra için maliyet (Y1)
kriterinin, verimlilik (Y13) kriteri için ne kadar
önemli olduğu karar vericilere sorulmuştur. Karar
verici 1 (KV1); Y1’in Y13’e göre %20 önemli
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olduğunu belirtmiştir. Yine KV1, verimlilik (Y13) ve
iş imkanı (Y5) kriterlerini kıyaslamış ve Y5’in
Y13’den %30 daha önemli olduğunu belirtmiştir. Bu
değer sj (ortalama değerin karşılaştırılmalı önemi)
olarak gösterilmiştir. Her kriter bir üstündeki
kriterle kıyaslama yapılarak, önem dereceleri
belirlenmiştir ve Tablo 4’de tek bir tablo halinde
gösterilmiştir.
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Tablo 4
Kriterlerin karar vericiler tarafından belirlenen ortalama değerin karşılaştırılmalı önemi
Kriterler
Maliyet (Y1)
Verimlilik (Y13)
İş imkanı (Y5)
Elde edilebilirlik miktarı (Y2)
Devlet teşvikleri (Y19)
Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)
Teknolojik olgunluk (Y10)
Hizmet ömrü (Y12)
Arıza / Kaza Riskinin
Düşüklüğü (Y8)
Arazi ihtiyacı (Y4)
Teslim süresi (Y15)
Güvenilirlik (Y6)
Kaynakların sürdürülebilirliği
ve öngörülebilirliği (Y17)
Üretim ve kurulumda
modülerlik (Y20)
Ekolojik etki (Y11)
Su tüketimi (Y14)
Gürültü (Y3)
Sera emisyonları (Y7)
Dış çevre ile koordinasyon
(Y18)
Atık üretim miktarı (Y16)

Karar Vericilerin Önem
Sırası
(Geometrik Ortalama)
1,516
1,783
3,288
3,393
4,478
5,335
9,322
9,589
10,056
10,231
11,181
11,202
11,952
12,037
14,757
14,766
17,033
17,096
17,681
18,173

KV1
(sj)

KV2
(sj)

KV3
(sj)

KV4
(sj)

KV5
(sj)

0,2
0,3
0,05
0,05
0,01
0,05
0,1

0,05
0,5
0,1
0,15
0,1
0,1
0,1

0,25
0,4
0,3
0,2
0,2
0,25
0,1

0,5
0,5
0,2
0,4
0,2
0,1
0,1

0,2
0,2
0,05
0,5
0,2
0,1
0,01

0,01
0,1
0,2
0,5

0,2
0,01
0,15
0,2

0,15
0,2
0,25
0,1

0,05
0,2
0,1
0,15

0,01
0,01
0,2
0,05

0,4

0,05

0,2

0,05

0,25

0,2
0,05
0,2
0,1
0,1

0,1
0,2
0,1
0,05
0,15

0,25
0,05
0,3
0,5
0,05

0,1
0,1
0,2
0,15
0,15

0,01
0,15
0,1
0,01
0,05

0,25
0,1

0,01
0,05

0,3
0,05

0,2
0,05

0,01
0,15
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dikkate alınarak gerekli çözümler yapılmış ve
değerlendirme kriterlerinin göreceli ağırlıkları (wj)
belirlenmiştir (Tablo 5).

Ortalama
değerin
karşılaştırmalı
önemi
tamamlandıktan sonra, Eş (1), Eş (2) ve Eş (3)
Tablo 5

Kriterlerin karar vericiler tarafından belirlenen göreceli ağırlıkları

KV1
(wj)

KV2
(wj)

KV3
(wj)

KV4
(wj)

KV5
(wj)

Ağırlıkların
Aritmetik
Ortalaması

Aritmetik
Ortalama
(%)

Kümülatif
Toplam

Maliyet (Y1)
Verimlilik (Y13)
İş imkânı (Y5)

0,128
0,107
0,082

0,138
0,131
0,087

0,201
0,161
0,115

0,222
0,148
0,099

0,139
0,116
0,097

0,166
0,133
0,096

16,565
13,258
9,597

16,565
29,822
39,420

Elde edilebilirlik miktarı (Y2)

0,078

0,080

0,088

0,082

0,092

0,084

8,410

47,829

Devlet teşvikleri (Y19)

0,075

0,069

0,073

0,059

0,061

0,067

6,749

54,579

Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)

0,074

0,063

0,061

0,049

0,051

0,060

5,963

60,542

Teknolojik olgunluk (Y10)

0,070

0,057

0,049

0,045

0,047

0,054

5,351

65,893

Hizmet ömrü (Y12)

0,064

0,052

0,045

0,040

0,046

0,049

4,940

70,833

Arıza / Kaza Riskinin Düşüklüğü
(Y8)

0,063

0,043

0,039

0,039

0,046

0,046

4,590

75,424

Arazi ihtiyacı (Y4)

0,058

0,043

0,032

0,032

0,045

0,042

4,200

79,624

Teslim süresi (Y15)

0,048

0,037

0,026

0,029

0,038

0,036

3,558

83,182

Güvenilirlik (Y6)

0,032

0,031

0,023

0,025

0,036

0,030

2,955

86,137

0,023

0,030

0,020

0,024

0,029

0,025

2,497

88,634

0,019

0,027

0,016

0,022

0,028

0,022

2,239

90,873

Ekolojik etki (Y11)

0,018

0,022

0,015

0,020

0,025

0,020

2,002

92,876

Su tüketimi (Y14)

0,015

0,020

0,011

0,017

0,022

0,017

1,721

94,597

Gürültü (Y3)

0,014

0,019

0,008

0,014

0,022

0,015

1,550

96,146

Sera emisyonları (Y7)

0,012

0,017

0,007

0,013

0,021

0,014

1,408

97,554

Dış çevre ile koordinasyon (Y18)

0,010

0,017

0,006

0,010

0,021

0,013

1,275

98,829

Atık üretim miktarı (Y16)

0,009

0,016

0,005

0,010

0,018

0,012

1,171

100,000

Kriterler

Kaynakların sürdürülebilirliği ve
öngörülebilirliği (Y17)
Üretim ve kurulumda modülerlik
(Y20)
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4. Elde edilebilirlik miktarı (Y2)

Tablo 5’de yer alan nihai göreceli önem tablosu şu
şekilde değerlendirilmiştir; başlangıçta yer alan 20
kriter azalan önem sırasına göre sıralanarak Pareto
Analizine başvurulmuştur. Bu analiz yardımıyla
iyileştirmelerin
öncelikle
hangi
alanlara
uygulanacağı belirlenir ve çalışma yürütülür
(Özgüvenç, 2011). Literatürde “80-20 Kuralı” olarak
da adlandırılan bu kalite aracına göre, “problemlerin
%80’lik kısmına %20’lik aktivitenin neden olması ve
bu önemli %20’lik payın üzerinde yoğunlaşılması”
sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple, kümülatif
toplamda yer alan değerler doğrultusunda 80-20
kuralına göre aşağıda yer alan kriterler, daha doğru
sonuç vermesi adına TOPSIS yönteminde
ağırlıklarıyla ile birlikte kullanılmasına karar
verilmiştir;

5. Devlet teşvikleri (Y19)
6. Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)
7. Teknolojik olgunluk (Y10)
8. Hizmet ömrü (Y12)
9. Arıza / Kaza Riskinin Düşüklüğü (Y8)
10. Arazi ihtiyacı (Y4)
3.2.2 TOPSIS Uygulama Adımları
Kurulacak olan tesisin hangi yenilenebilir enerji
kaynağının seçilmesi gerektiğine dair TOPSIS
uygulama adımları aşağıda gösterilmektedir.

1. Maliyet (Y1)

Adım 1: Alternatifler ve değerlendirme kriterlerden
oluşan başlangıç karar matrisi Çizelge 6’da
verilmiştir.

2. Verimlilik (Y13)
3. İş imkânı (Y5)

Tablo 6
Alternatifler ve değerlendirme kriterlerinden oluşan karar matrisi
Alternatifler
Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Değerlendirme Kriterleri
Y1
($/kW)

Y19
($/kW)

Y2
(%)

Y13
(%)

Y5 (kişi
/MW)

Y9

Y10

Y12
(yıl)

Y8

2213
3873
4114
5000
2500
2936
4362

11
22,5
18,9
15
10
9,6
13,2

0,2
0,5
0,8
0,4
0,3
0,5
0,3

26
21
40
30
15
90
16

0,40
0,53
1
0,45
0,30
0,33
2,13

0,1340
0,1137
0,1270
0,15
0,05
0,0479
0,1312

3
2
5
5
3
5
4

25
25
20
20
30
30
25

17
16,6
10
8
15
11
9

Y4
(km2/
MW)
10
11
25
20
20
10
38

Tablo
6’da
Türkiye
verileri
üzerinden
değerlendirilen rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi,
hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve biyokütle
enerjilerinin değerlendirme kriterlerinden bir kısmı
Özcan ve arkadaşlarının (2017) çalışmalarından
alınmıştır. Hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve bazı
değerlendirme kriterleri uzman görüşü alınarak
karar matrisi oluşturulmuştur.
Adım
2:
Başlangıç
karar
matrisini
standartlaştırılması adımıdır. Bu adımda Eşitlik
(5)’den
yararlanılmaktadır.
Tablo
7’de
standartlaştırılmış karar matrisi görülmektedir.
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Tablo 7
Standartlaştırılmış karar matrisi
Alternatifler

Değerlendirme Kriterleri

Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları

Y1
($/kW
)

Y19
($/kW)

Y2 (%)

Y13
(%)

Y5
(kişi
/MW)

Y9

Y10

Y12
(yıl)

Y8

Y4
(km2/
MW)

A1

0,226

0,277

0,162

0,235

0,158

0,443

0,282

0,374

0,500

0,177

A2

0,396

0,567

0,406

0,190

0,210

0,376

0,188

0,374

0,488

0,195

A3

0,420

0,476

0,649

0,362

0,396

0,420

0,470

0,299

0,294

0,443

A4

0,511

0,378

0,324

0,272

0,178

0,496

0,470

0,299

0,235

0,354

A5

0,256

0,252

0,243

0,136

0,119

0,165

0,282

0,448

0,441

0,354

A6
A7

0,300
0,446

0,242
0,333

0,406
0,243

0,815
0,145

0,131
0,843

0,158
0,434

0,470
0,376

0,448
0,374

0,324
0,265

0,177
0,673

Adım 3: Bu adımda değerlendirme kriterleri
içinpuanlar SWARA metodundan elde edilmektedir.
SWARA metodundan elde edilen ağırlıklar toplam 1

edecek şekilde güncellenmektedir.
ağırlıklar Tablo 8’de gösterilmektedir.

Tablo 8
Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları
Kriterler

Ağırlıklar

Maliyet (Y1)
Verimlilik (Y13)
İş imkânı (Y5)
Elde edilebilirlik miktarı (Y2)
Devlet teşvikleri (Y19)
Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)
Teknolojik olgunluk (Y10)
Hizmet ömrü (Y12)
Arıza / Kaza Riskinin Düşüklüğü (Y8)
Arazi ihtiyacı (Y4)

0,166
0,133
0,096
0,084
0,067
0,060
0,054
0,049
0,046
0,042

400

Güncellenen
Ağırlıklar ( wj )
0,208281
0,166876
0,120452
0,105395
0,084065
0,075282
0,067754
0,061481
0,057716
0,052698

Belirlenen

Endüstri Mühendisliği 31(3), 389-410, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 389-410, 2020

Tablo 9’da belirlenen ağırlıklar ile standartlaştırılmış
karar matrisi çarpılarak ağırlıklı standart karar
matris elde edilmektedir.
Tablo 9
Ağırlıklı standart karar matrisi
Alternatifler

Değerlendirme Kriterleri

Yenilenebilir
Enerji
Kaynakları

Y1
($/kW)

Y19
($/kW)

Y2 (%)

Y13
(%)

Y5 (kişi
/MW)

Y9

Y10

Y12
(yıl)

Y8

Y4
(km2/M
W)

A1

0,047

0,023

0,017

0,039

0,019

0,033

0,019

0,023

0,029

0,009

A2

0,082

0,048

0,043

0,032

0,025

0,028

0,013

0,023

0,028

0,010

A3

0,087

0,040

0,068

0,060

0,048

0,032

0,032

0,018

0,017

0,023

A4

0,106

0,032

0,034

0,045

0,021

0,037

0,032

0,018

0,014

0,019

A5

0,053

0,021

0,026

0,023

0,014

0,012

0,019

0,028

0,025

0,019

A6
A7

0,062
0,093

0,020
0,028

0,043
0,026

0,136
0,024

0,016
0,102

0,012
0,033

0,032
0,025

0,028
0,023

0,019
0,015

0,009
0,035

Adım 4: Bu adımda eşitlik (6) ve (7) denklemleri
yardımıyla pozitif ve negatif ideal çözüm kümeleri
oluşturulmaktadır. Çözüm kümeleri, her sütun için
en küçük değer (negatif ideal uzaklık) 𝐴− ve her

sütun için en büyük değer (pozitif ideal uzaklık) için
𝐴+ olarak oluşturulur.

A− = (mini vi1 ; mini vi2 ; mini vi3 ; mini vi4 ; mini vi5 ; mini vi6 ; mini vi7 ; mini vi8 ; mini vi9 ; mini vi10 )
A− = (0,047; 0,020; 0,017; 0,023; 0,014; 0,012; 0,013; 0,018; 0,014; 0,009)
A+ = (maxi vi1 ; maxi vi2 ; maxi vi3 ; maxi vi4 ; maxi vi5 ; maxi vi6 ; maxi vi7 ; maxi vi8 ; maxi vi9 ; maxi vi10 )
A+ = (0,106; 0,048; 0,068; 0,136; 0,102; 0,037; 0,032; 0,028; 0,029; 0,035)
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değerleri hesaplanırken eşitlik (9) numaralı
formülden yararlanılır (Ertuğrul ve Özçil, 2014).
Tablo 10’da pozitif ve negatif ideal uzaklıkları
gösterilmektedir.

Adım 5: Elde edilen alternatiflerin incelenen
kriterler için sapma değerleri Pozitif İdeal Uzaklık
(𝑆𝑖+ ) ve Negatif İdeal Uzaklık (𝑆𝑖− ) ölçüsü olarak
adlandırılmaktadır. Pozitif ideal çözüm kümesinden
sapma değerleri hesaplanırken eşitlik (8) numaralı
formül, negatif ideal çözüm kümesinden sapma
Tablo 10
Pozitif ideal uzaklıkları ve toplamları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Si+
0,155
0,138
0,098
0,130
0,164
0,110
0,123

Si−
0,032
0,058
0,090
0,074
0,022
0,119
0,106

bulunan pozitif ideal uzaklık (𝑆𝑖+ ) ve negatif ideal
uzaklık (𝑆𝑖− ) değerleri ve eşitlik (10)’da yer alan
denklemdeki eşitlik kullanılarak (𝐶𝑖∗ ) değeri
bulunmaktadır.

Adım 6: Bu adımda ideal çözüme göreli yakınlık (𝐶𝑖∗ )
hesaplama işlemi yapılmaktadır. İdeal noktaya göre
yakınlık değerleri hesaplanırken pozitif ideal (𝑆𝑖+ ) ve
negatif ideal (𝑆𝑖− ) uzaklığa göreli yakınlık değerleri
kullanılmaktadır. Çizelge 11’de, Çizelge 10’da
Tablo 11
İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ci∗

Sıralama

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

0,171
0,296
0,479
0,363
0,118
0,520
0,463

6
5
2
4
7
1
3

Tablo 11’de de görüldüğü gibi (𝐶𝑖∗ ) değerleri
yenilenebilir enerji kaynaklarının sıralaması olarak
ortaya çıkmaktadır. Bölgede hidroelektrik enerji
santralinin kurulması alternatifi değerlendirilmesi
gereken ilk alternatif olarak görülmektedir. Bu enerji
kaynağını sırasıyla biyokütle enerjisi, jeotermal
enerji, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr
enerjisi ve dalga enerjisi takip etmektedir.

4. AHP Yöntemi ile Karşılaştırmalı Analiz
SWARA yöntemi kullanılarak belirlenen her bir
kritere yönelik önem dereceleri (ağırlıkları) bu
başlık altında tekrar aynı karar vericilerden alınan
görüşler Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile
değerlendirilmiş ve TOPSIS ile sıralama yeniden
yapılarak çıkan sonuçlar karşılaştırılmıştır.
AHP’ de ölçme yapabilmek ve ikili karşılaştırma
matrislerini oluşturulabilmek için, Saaty tarafından
geliştirilen göreli önem ölçeği kullanılmaktadır
(Saaty, 1994). Karşılaştırma ölçeğinde alt sınır 1, üst
sınır 9 ile sınırlandırılmıştır. 2, 4, 6, 8 ara değerlerdir.
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İkili karşılaştırmalar, AHP’nin en önemli aşamasıdır.
İkili karşılaştırmaları elde etmek için göreceli ölçüm
değerleri kullanılır. Bunlardan elde edilen bilgilere
göre AHP’de yargılar bir matrise dönüştürülür.

normalize edilmesini kapsamaktadır (Kuruüzüm ve
Atsan, 2001). Hesaplanan özvektör değerleri her bir
boyutun önem derecesini yani ağırlıklarını
belirtmektedir. AHP yönteminin önem derecesi
belirleme matrisinden faydalanılarak ağırlıklar
hesaplanmıştır (Tablo 13).

Kriterler arası karşılaştırma matrisi, 10x10 boyutlu
bir kare matristir ve bu matrisin köşegeni üzerindeki
matris bileşenleri 1 değerini alır. Çünkü burada söz
konusu boyut kendisi ile karşılaştırılmaktadır.
Boyutların karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip
oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı
yapılır. Bu karşılaştırma ve değer atama işlemlerinde
SWARA yöntemi için de danışılan 5 karar vericiden
görüş alınmıştır. 5 farklı kişiden gelen sonuçların her
bir karşılaştırma matrisi değerinin geometrik
ortalaması alınarak, nihai karşılaştırma matrisi
oluşturulmuştur (Tablo 12).

AHP yönteminde diğer bir önemli konu karar
vericilerin yargılarındaki tutarlılıktır. Karar vericinin
kriterler arasında kıyaslama yaparken tutarlı
davranıp davranmadığını ölçmek için CR şeklinde
kısaltılan Tutarlılık Oranından yararlanılmaktadır.
Tutarlılık Oranı (CR) ile bulunan öncelik vektörünün
ve dolayısıyla faktörler arasında yapılan birebir
karşılaştırmaların tutarlılığın test edilebilmesi
imkânını sağlamaktadır. Bu analiz sonucunda
Tutarlılık Oranı 0,09 olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan CR değerinin 0,10’dan küçük olması
karar vericilerin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı
olduğunu göstermektedir.

İkili karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasından
sonra
her
boyutun
önem
derecelerinin
hesaplanmasına geçilmektedir. Sentez aşaması
olarak bilinen bu aşama, en büyük öz değer ve bu öz
değere karşılık gelen öz vektörün hesaplanmasını ve
Tablo 12
Uzman kişiler tarafından oluşturulan karşılaştırma matrisi

(Y1)
(Y13)
(Y5)
(Y2)
(Y19)
(Y9)
(Y10)
(Y12)
(Y8)
(Y4)

(Y1)

(Y13)

(Y5)

(Y2)

(Y19)

(Y9)

(Y10)

(Y12)

(Y8)

(Y4)

1,00

2,19

2,56

2,64

2,94

3,36

2,25

3,02

3,76

3,26

0,46

1,00

3,47

1,35

2,15

3,13

2,83

3,99

4,34

1,99

0,39

0,29

1,00

1,06

2,99

3,01

1,40

2,07

3,25

1,30

0,38

0,74

0,94

1,00

2,13

3,32

3,63

1,28

1,90

0,89

0,34

0,47

0,33

0,47

1,00

1,49

2,93

1,48

1,40

1,38

0,30

0,32

0,33

0,30

0,67

1,00

0,65

1,43

1,25

2,37

0,44

0,35

0,71

0,28

0,34

1,53

1,00

2,78

0,88

1,24

0,33

0,25

0,48

0,78

0,67

0,70

0,36

1,00

0,41

2,38

0,27

0,23

0,31

0,53

0,71

0,80

1,14

2,45

1,00

1,74

0,31

0,50

0,77

1,12

0,72

0,42

0,81

0,42

0,57

1,00
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Tablo 13
Kriterlerin özvektörleri (önem dereceleri)
KRİTERLER
Maliyet (Y1)
Verimlilik (Y13)

ÖZVEKTÖR
0,21
0,18
0,12

Elde edilebilirlik miktarı (Y2)
İş imkânı (Y5)
Devlet teşvikleri (Y19)
Teknolojik olgunluk (Y10)
Sosyal kabul edilebilirlik (Y9)
Hizmet ömrü (Y12)
Arıza / Kaza Riskinin Düşüklüğü (Y8)
Arazi ihtiyacı (Y4)

0,11
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06

Ağırlıkların AHP yöntemi ile belirlenmesinin
ardından Tablo 8’de yer alan ağırlıklar güncellenerek
yeni ağırlıklar Tablo 13’te yer alan şekli ile yeniden
TOPSIS yönteminde çözüme girerek ve çıkan
sıralama karşılaştırılmaktadır. Tablo 14’te SWARA

tabanlı TOPSIS yöntemiyle AHP tabanlı TOPSIS
yöntemi kıyaslanmaktadır. Sıralama değişmemekle
birlikte
oransal
olarak
bazı
değişiklikler
gerçekleşmektedir. Bu değişim Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Tablo 14
İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması sonuçları ve karşılaştırılması
Yenilenebilir Enerji
Kaynakları
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

SWARA Tabanlı
TOPSISCi∗
0,171
0,296
0,479
0,363
0,118
0,520
0,463

Sıralama
6
5
2
4
7
1
3

AHP Tabanlı
TOPSISCi∗
0,163
0,291
0,486
0,362
0,119
0,550
0,428

Şekil 1 SWARA tabanlı TOPSIS ile AHP tabanlı TOPSIS alternatiflerinin kıyaslanması
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5. Sonuç ve Tartışmalar
Günümüzde nüfusun artması ve teknolojinin
gelişmesiyle birlikte enerji kaynaklarının kullanımı
giderek
artmaktadır.
Enerji
kaynaklarının
kullanımının artması ile kaynaklar giderek
azalmakta ve yeni enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ve
arayış artmaktadır. Bu ihtiyaçlar ve arayışlar
sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Bu
çalışmada
Türkiye’de
genel
olarak
hangi
yenilenebilir enerji kaynağının işlenmesi gerektiği
problemi çok boyutlu şekilde incelenmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları olarak; rüzgâr
enerjisi, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen
enerjisi, dalga enerjisi, hidroelektrik enerji ve
jeotermal enerji dikkate alınmaktadır. Çalışmada
Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden SWARA ve
TOPSIS yöntemi bütünleşik olarak uygulanmıştır.
SWARA ile entegre TOPSIS yönteminin kullanım
nedenlerinin başında karar vericilere kriter
öncelikleri belirleme konusunda daha fazla fırsat
vermesi gelmektedir. İki farklı yöntem ile
ağırlıklandırmaların uygun bir şekilde yapılması ve
sıralamanın
uygun
şekilde
elde
edilmesi
amaçlanmaktadır.
Ele
alınan
kaynakların
karşılaştırılması için literatürden birçok farklı
değerlendirme kriteri derlenerek uzman görüşleri
alınmış ve SWARA metoduyla en önemli kriterler
elde edilmiştir. Bu değerlendirme kriterleri; maliyet,
verimlilik, iş imkânı, elde edilebilirlik miktarı, devlet
teşvikleri, sosyal kabul edilebilirlik, teknolojik
olgunluk, hizmet ömrü, arıza/kaza riskinin
düşüklüğü ve arazi ihtiyacı olarak belirlenmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının seçimi için önemli
olan kriterler, yenilenebilir enerji kaynakları
alternatifleri (rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi,
güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi,
hidroelektrik enerji ve jeotermal enerji) için TOPSIS
metoduyla
değerlendirilmiştir.
Geliştirilen
bütünleşik metodun sonuçlarında, Türkiye’de
hidroelektrik enerji santralinin kurulması gerektiği
ilk sırada görülmektedir. Bu enerji kaynağını
sırasıyla biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen
enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve dalga
enerjisi takip etmektedir. Çalışmanın sonucunda
çıkan hidroelektrik enerji santrali Türkiye için uygun
bir
santral
olacağı
ortaya
çıkmaktadır.
Gerçekleştirilen karşılaştırmalı analiz ile SWARA
tabanlı TOPSIS yöntemi ile AHP tabanlı TOPSIS
yöntemi kıyaslanarak sonuçlar karşılaştırılmaktadır
ve elde edilen sonuçların tutarlı olduğu
görülmektedir. Literatürde Alkan ve Albayrak,
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(2020) yapmış olduğu çalışmada da aynı enerji
santrali farklı yöntemler ve kriterler kullanılarak
desteklenmektedir.
Fuzzy COPRAS ve Fuzzy
MULTIMOORA yöntemleri ile bölgeler için
yenilenebilir enerji kaynakları alternatif sıralamaları
elde edilmiş, Fuzzy COPRAS sonuçlarına göre,
hidroelektrik enerji kaynağı on yedi bölge için uygun
yenilenebilir enerji kaynağı alternatifi olarak
tanımlanmıştır. Fuzzy MULTIMOORA sonuçlarına
göre hidroelektrik enerji kaynağı on sekiz bölge için
birinci sırada uygun yenilenebilir enerji kaynağı
alternatifi olarak belirlenmiştir. Ülkemiz, coğrafi
konumu nedeniyle birçok yenilenebilir enerji için
yatırım yapılabilecek imkânlara sahip olduğu bir
gerçektir. Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre
ülkemiz 36.000 MW hidroelektrik potansiyeli dünya
teorik potansiyelinin %1'i, ekonomik potansiyeli ise
Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sı olarak da alt
yapısının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2019-2023)
Stratejik Planına göre de, 2023 hedefleri kapsamında
ülkenin hidroelektrik potansiyelinin tümünün (36
GW civarı) elektrik üretimi için devreye sokulması
amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de potansiyeli
olan yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş çaplı bir
değerlendirmesi
yapılmaktadır.
Literatürde
yenilenebilir enerji kaynakları alternatiflerinin son
yıllarda popüler bir çalışma olması literatüre
kazanım sağlamıştır. Ayrıca, çalışmada yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
değerlendirilmesi
için
literatürdeki kriterlerin derlenmesi ve alanında
uzman kişilerin görüşlerinin sağlanması nedeniyle
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Gelecek çalışmalarda daha farklı yöntemler
kullanılarak kaynakların değerlendirilmesi ve
kıyaslanması tekrardan gerçekleştirilebilir.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada Onur DERSE ve Emel YONTAR
makale fikrinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve
analiz sonuçlarının hazırlanması konularında, Onur
DERSE TOPSIS yöntemi, Emel YONTAR SWARA
yöntemi
ile
çözümlemeyi
çalışarak
katkı
sağlamışlardır.
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Nüfus Büyüme Oranı

Hastanelerdeki insan kaynakları ve bütçe gibi kısıtlı kaynaklar, artan poliklinik taleplerini karşılamak için
yetersiz kalabilmekte ve bu durum hastanelerdeki sağlık çalışanları için yoğun iş yüküne neden
olabilmektedir. Bu çalışmada, polikliniklerin daha iyi bir kapasite yönetimine sahip olması için İngiltere
Ulusal İstatistik Ofisi ile entegre simülasyon tabanlı bir karar destek sisteminin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. İngiltere’deki hastanelerde ise en yüksek hasta aktivitesine ve takipli tedavi sayısına sahip
poliklinik türü, travma ve ortopedi poliklinikleridir. Çalışmada dikkate alınan hastanenin travma ve
ortopedi polikliniğinin ise gelecekteki üç yıllık talebi, ilgili hastanenin hizmet verdiği yerleşim bölgesinin
yıllar itibari ile büyüme projeksiyonları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu tam teşekküllü
İngiliz hastanesinde travma ve ortopedi polikliniğinin gelecek yıllarda sahip olabileceği klinik kullanım
oranları ise simülasyon modeli ile hesaplanmıştır. Senaryo analizinde, klinik kullanım oranını etkileyen üç
parametre (Talep, klinik zaman dilimi ve hasta takip sayısı) içeren deneysel bir analiz dikkate alınmıştır.
En düşük, ortalama ve en yüksek olmak üzere üç farklı klinik kullanım oranları, öngörülen her bir yıl için
toplam 8 deneyden oluşan senaryo analizi yoluyla travma ve ortopedi polikliniği için hesaplanmıştır. Bu
çalışmada, ayrıca tedavi süreleri ve doktorların yıllık tam zamanlı çalışma süreleri de dikkate alınarak
öngörülen her bir yıl için ihtiyaç duyulan doktor sayıları da belirlenmiştir. Geliştirilen bu karar destek
sistemi, klinik kullanım oranlarının polikliniklerde daha iyi anlaşılması ve gelecekte ihtiyaç duyulacak
personel, yeterli bütçe ve ekipman gibi kaynak ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi ve daha iyi kaynak
planlamalarının yapılabilmesi için hastane yönetimine bir öngörü sunmaktadır.

SIMULATION-BASED OUTPATIENT CLINIC CAPACITY MANAGEMENT INTEGRATED
WITH POPULATION GROWTH PROJECTION
Keywords

Abstract

Capacity Management,
Simulation,
Trauma and Orthopaedics
Outpatient Clinic,
Clinic Utilization,
Population Growth Rate

Limited resources (i.e. human resources and budget) in hospitals may be inadequate to meet increasing
demand and this causes intense workload for healthcare providers in hospitals. In this study, it was aimed
to develop a simulation-based decision support system integrated with the UK National Statistics Office in
order to have a better capacity management of outpatient clinics. Trauma and orthopedic clinics are the
type of outpatient clinics that have the highest patient activity and number of follow-up treatments in
hospitals in England. The future 3-year demand of the trauma and orthopaedics outpatient clinic of the
hospital considered in the study was determined by taking into account the growth projections over the
years of the catchment area where the hospital serves. The clinic utilization rates that the trauma and
orthopaedics outpatient clinic in this British hospital could have in the future years were calculated using
simulation model. An experimental analysis including 3 parameters (i.e. demand, clinic slot and number
of follow-up) affecting the clinic utilization rate, was taken into account in the scenario analysis. Three
different clinic utilization rates (i.e. lowest, average and highest) were calculated for the trauma and
orthopedics outpatient clinic through the scenario analysis which involves a total of 8 experiments for
each projected year. In addition, number of consultants required for each projected year in this study were
specified by considering treatment time and consultants' full time equivalent working time. Developed this
study provides an insight into hospital management for better understanding of clinic utilization rates in
outpatient clinics, for proactively determining required resources (i.e. staff, adequate budget and
equipment) in future, and for better resource planning.
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1. Giriş
Son yıllarda, Birleşik Krallık’ta popülasyon sayısı
artarken, genç nüfus oranına göre yaşlı nüfus oranı
ise önemli ölçüde artmaktadır. 65 yaş ve üzeri
insanlar, 2010’da nüfusun altıda birini oluştururken
2050’ye kadar nüfusun çeyreğine ulaşacağı
öngörülmektedir (Cracknell, 2010). Popülasyon
büyümesi ve yaşlı nüfusun artması ise hastane
taleplerinde ciddi artışlara neden olmaktadır (Hong
ve Ghani, 2006). Bu durum hastanelerin bütçe, insan
kaynakları ve kapasite gibi sınırlı kaynaklar ile talebi
karşılayabilmek için yoğun bir çaba sarf etmelerine
neden olmaktadır. Bu noktada, yöneticiler hastane
kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak zorunda
kalmakta ve böylece, doktor ve hemşirelerin çalışma
saatlerini en uygun şekilde çizelgelemek ve ayrıca,
klinikleri ve hastane yataklarını verimli bir şekilde
kullanmaları gerekmektedir.
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hastalar Şekil 1‘de gösterilmektedir. Buna göre, son
13 finansal yılda toplam hasta sayısında %48’lik bir
artış gözlenmektedir (National Health Services
England, 2018). Hastane yönetimlerinin bu artan
talebi karşılamak için yeterli insan kaynağına
(doktor ve hemşire) sahip olup olmadıklarına dikkat
etmeleri gerekmektedir. İngiltere Ulusal Sağlık
Hizmetleri (NHS), İngiltere ve Galler’de her 36 saatte
yaklaşık bir milyon hasta (yıllık yaklaşık 243 milyon
hasta) ile ilgilenen ortalama 1,3 milyon sağlık
çalışanını istihdam etmektedir. Bu durum ise aşırı
hasta talebi ve mali kısıtlardan dolayı hastane
çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlık açısından
büyük zorluklarla mücadele etmekte olduğu
anlamına gelmektedir (Royal College of Physicians,
2015). Ek olarak, hastane taleplerindeki artış NHS’i
ciddi finansal baskılara maruz bırakmaktadır
(Hamm, 2010).

İngiltere’deki travma ve ortopedi polikliniklerindeki
ilk katılım hastaları, takipli hastalar ve toplam

Şekil 1. İngiltere’deki Travma ve Ortopedi Polikliniklerindeki Hasta Sayıları (National Health Services England,
2018)

Literatür incelendiğinde sağlık alanında uygulanan
simülasyon
çalışmaları,
farklı
amaçlar
doğrultusunda
birçok
departmanda
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları,
hastane
departmanlarının
performanslarının
gelecekte ne olacağına odaklanmıştır. Örneğin,
Ahmad, Gani, Kamil, Tahar ve Teo (2012) son 6 yıllık
dönemde acil servise gelen hasta sayısında yaklaşık
%30'luk bir artış yaşandığından dolayı her bir
senaryoda her bir triyajlı bölgeye gelen hastaların
412

ayrı ayrı %30 oranında artacağını varsaymış ve bu
varsayımların performans kriterleri üzerindeki
etkilerini gözlemlemiş ve ek kapasite ihtiyaçlarını
belirlemişlerdir. Diğer yandan, Zhu, Hen ve Teow
(2012) yoğun bakım ünitesinde gereken en uygun
yatak sayısını belirlemek için iki farklı talep artış
oranı kullanmışlardır. Ordu, Demir ve Tofallis (2017)
İngiltere’deki bir acil servisin gelecek talep ve
kapasitesini araştırmak için bir simülasyon modeli
geliştirmişlerdir. Demir, Gunal ve Southern (2017)
bir hastanenin genel cerrahi, kardiyoloji gibi 10

Endüstri Mühendisliği 31(3), 411-429, 2020

bölümünü kapsayan ve İngiltere Ulusal İstatistik
Kurumu (Office for National Statistics - ONS) verileri
ile bağlantılı hastane talebini girdi olarak kullanan
bir simülasyon modeli inşa etmişlerdir. Harper,
Navonil ve Feeney (2017) endoskopi ünitesi için ONS
ile ilişkili bir simülasyon modeli geliştirerek 10 yıllık
bir projeksiyon çizmişlerdir. Ordu, Demir ve Tofallis
(2018) İngiltere’deki bir geriatri departmanına
acilden gelen yatan hastalar için hasta talebindeki
olası artışların yatak doluluk oranını nasıl
etkilediğini araştırmış ve bu vaka çalışmalarını farklı
yatak sayılarından oluşan bir dizi senaryolar ile
analiz etmişlerdir.
Hastanelerin travma ve ortopedi bölümlerinde de
simülasyon yöntemlerinin kullanıldığı bir dizi
çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Bowers ve Mould
(2004) bir ortopedi departmanının planlı ve
randevulu yatan hasta servisine gelen hastaları
çizelgelemiş ve ameliyathane kullanım oranını
arttırmak
için
bir
simülasyon
modeli
geliştirmişlerdir. Başka bir çalışma da ise, Bowers ve
Mould (2005) ameliyathane doluluk oranlarını
hesaplamaya ve ayakta bakım ile ilgili beş senaryoyu
değerlendirerek
bir
ortopedi
polikliniğinin
kapasitesindeki değişiklikleri incelemeye konsantre
olmuşlardır. Rohleder, Lewkonia, Bischak, Duffy ve
Hendijani (2011) bir ortopedi polikliniğinin kritik
performans metriklerini analiz etmişler ve
proseslerin modellenmesinde optimum personel
sayısı ve hasta çizelgeleri gibi bir dizi parametreleri
dikkate alarak, bekleme zamanlarının ve toplam
hasta sürelerinin önemli derecede azaldığını
belirlemişlerdir.
Literatürde, hastanelerin karşılaştıkları kapasite
problemleri için simülasyon çalışmaları ile çözümler
aranmıştır. Örneğin, Monks, Worthington, Allen, Pitt,
Stein ve James (2016) akut ve toplum felç
servislerinde kapasite problemlerine karşı çözüm
üreten bir simülasyon modelinin geliştirilmesine
odaklanmışlardır. Rashwan, Abo-Hamad ve Arisha
(2015) İrlanda’da sağlık hizmeti veren bir kuruluşun
yaşadığı yatak ile ilgili darboğazın çözülmesi için bir
simülasyon modeli geliştirmişlerdir.
Hastanelerdeki performans yönetimi ve analizi için
simülasyon yöntemleri bir karar destek aracı olarak
kullanılmıştır. Örneğin, Kaushal, Zhao, Peng, Strome,
Weldon, Zhnag ve Chochinov (2015) bir hastanenin
acil servis departmanında hızlı takip stratejilerinin
bekleme sürelerini nasıl etkileyeceğini incelemek
için etmen temeli bir simülasyon modeli
kurmuşlardır. Bhattacharjee ve Ray (2014)
hastanelerin performans analizi için kullanılabilecek
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genel bir hasta akış modeli geliştirmişlerdir.
Babashov, Aivas, Begen, Cao, Rodriques, D’Souza,
Lock ve Zaric (2017) radyoterapi planlama
sürecindeki darboğazların tespit edilebilmesi ve
bekleme sürelerinin azaltılmasını sağlayacak
optimum sağlık çalışanı sayılarının belirlenebilmesi
için bir simülasyon modeli geliştirmişlerdir. Arafeh,
Barghash, Haddad, Musharbash, Nashawati, AlBashir ve Assaf (2018) hasta taburcu zamanlarının
azaltılması için altı sigma yöntemi ile simülasyon
yöntemini birleştirmiş ve farklı senaryoları test
etmişlerdir.
Simülasyon yöntemi, hastane yönetimlerinde
karşılaşılan ve performansı etkileyen çizelgeleme
problemlerinin çözümü için optimizasyon yöntemi
ile entegre edilmiştir. Örneğin, Saadouli, Jerbi,
Dammak, Masmoudi ve Bouaziz (2015) ortopedi
cerrahi departmanında ameliyathane odalarının
çizelgelenmesi için simülasyon ve karma tamsayılı
programlama yöntemlerini entegre etmişlerdir.
Cappanare, Visintin ve Banditori (2014) bir karma
tamsayılı programlama modeli geliştirerek farklı
çizelgeleme politikalarını karşılaştırmış ve bunu
simülasyon modeli ile entegre etmişlerdir.
Simülasyon modelinin sağladığı stokastik ortamda
optimizasyon yöntemiyle oluşturulan programları
değişkenlik özelliklerine sahip parametreler (cerrahi
süre ve kalma süresi) ile test etmişlerdir. Diğer
yandan, Mallor ve Azcarate (2014) simülasyon ve
optimizasyon yöntemlerini bir yoğun bakım
ünitesinin yatak doluluk oranları üzerinde bir
çalışma yapmak için entegre etmişlerdir.
Türkiye örneği için düşündüğümüzde, sağlık
sistemlerinin simülasyon ile modellenmesini konu
alan çalışmalar bu alandaki akademik literatüre göre
oldukça sınırlıdır. Çalışmaların çoğu acil servislerin
performanslarının
iyileştirilmesi
üzerine
odaklanmıştır. Örneğin, Yalçın (2009) geliştirdiği
simülasyon tabanlı karar destek sistemi ile
hastaların
acil
serviste
kalış
sürelerinin
azaltılabileceğini belirlemişlerdir. Diğer yandan,
Özdağoğlu, Yalçınkaya ve Özdağoğlu (2009) acil
hastalarının
tanı
ve
önceliklerine
göre
sınıflandırılmasının acil servis sistemlerinin
performans düzeylerinde oluşabilecek etkilerini
incelemişlerdir. Gül, Çelik, Güneri ve Gümüş (2012)
ise acil servislerde hasta kalış uzunluğu ve hasta
verimliliği gibi performans ölçütlerini dikkate
aldıkları simülasyon çalışmasında en iyi senaryoyu,
kriter ağırlıklarını tespit ettikleri bulanık AHP ile
entegre VIKOR ve PROMETHEE yöntemlerini
kullanarak belirlemişlerdir. Gül, Güneri ve Günal
(2020) olası bir deprem felaketinde yaralı sayılarını
413
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tahmin etmek için yapay sinir ağlarını kullanmışlar
ve acil servislerde yaşanabilecek artışların etkisini
ise simülasyon yaklaşımı ile analiz etmişlerdir.
Hastanelerin farklı servislerinin modellendiği bazı
çalışmalarda mevcuttur. Örneğin, Aksaraylı, Kıdak ve
Güneş (2009) bir eğitim ve araştırma hastanesinin
üroloji kliniğindeki yatan hasta servisinde kullanılan
yatakların daha etkin kullanımını sağlayabilmek için
hasta bekleme sürelerine olumsuz etki eden
faktörleri simülasyon yöntemi ile belirlemişlerdir.
Bir diğer çalışmada ise, Sezen, Kaya ve Günal (2012)
bir üniversite hastanesinin kulak-burun-boğaz
polikliniği modelleyerek bekleme sürelerini
minimize etmek için ek teknisyen kaynağına ihtiyaç
duyulduğunu belirlemişlerdir.
Hastane departmanları uzun yıllardan beri farklı
çalışma alanlarının ilgi odağı olmaktadır. Yöneylem
araştırması teknikleri de bu süreçte yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yukarıda açıklanan literatür
kaynaklarının da gösterdiği gibi simülasyon yöntemi
çizelgeleme, talep-kapasite dengeleme, performans
analizi gibi farklı amaçlar doğrultusunda bir çözüm
yöntemi olarak kullanılmıştır. Literatürdeki
çalışmalar genellikle güncel zaman dilimine yönelik
mevcut durum ve yeni durumun çıktılar üzerinden
karşılaştırılması ile hastane sistemlerini analiz
etmişlerdir. Fakat, hastanelerin gelecek yıllara
yönelik talep-kapasite açısından modellenmesi
amacıyla yapılmış birkaç çalışma bulunmaktadır,
örneğin Ahmad ve diğ. (2012), Zhu ve diğ. (2012),
Demir ve diğ. (2017), Harper ve diğ. (2017), Ordu ve
diğ. (2018) ve Ordu, Demir ve Tofallis (2020). Bu
çalışmalarda, gelecek yıllarda yaşanabilecek olası
talep artışlarının kapasite parametreleri üzerindeki
etkileri incelenmiş ve ihtiyaç duyulabilecek kaynak
miktarları belirlenmişlerdir. Ordu ve diğ. (2020)
yapmış oldukları güncel çalışmalarında dört farklı
tahmin yöntemi ile acil servisin bir sonraki yılda
ihtiyaç duyacağı talep miktarını tespit etmişlerdir.
Elde edilen bu tahminler ise geliştirilen simülasyon
modelinde girdi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada
ise, karşılaştırmalı tahmin yöntemi kullanmak yerine
hastanenin mevcut talebini İngiltere’nin Ulusal
İstatistik Kurumunun öngördüğü bölge nüfus
büyüme verileri ile entegre ederek gelecek yıllarda
beklenen poliklinik taleplerini elde etmek
amaçlanmaktadır. Ayrıca, poliklinik için geliştirilmiş
bu simülasyon yöntemi yüksek düzeyde ve diğer
poliklinikler için ortak girdi parametreleri dikkate
alınarak geliştirilmiştir. Böylelikle, ilgili model bir
başka polikliniğe veya başka bir hastanedeki
herhangi bir polikliniğe uygulanabilir şekilde
tasarlanmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkısı ise,
projeksiyonel (gelecek yıllara yönelik) talep414
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kapasite dengeleme problemi altında klinik
kullanımı ve yönetiminin daha iyi anlaşılması için
tüm hastanelerin herhangi bir polikliniğine kolayca
uyarlanabilen simülasyon temelli bir karar destek
aracı geliştirmektir. Pratik uygulamadaki faydası ise
hastane yöneticilerinin ilgili polikliniğin gelecek üç
yıl içerisinde ihtiyaç duyacağı kaynakları önceden
tespit etmesini sağlayacaktır.
Bu çalışmada, tam teşekküllü bir İngiliz hastanesinin
travma ve ortopedi polikliniğinin gelecekteki talebi,
hastanenin hizmet verdiği bölgenin İngiltere Ulusal
İstatistik Ofisi (Office for National Statistics - ONS)
tarafından tahmin edilen büyüme projeksiyonları ile
entegre edilmiştir. Talep artış oranları bölgenin
popülasyonunun artış hızı ile paralel bir şekilde
artacağı varsayılarak gelecek üç yıl için hasta
talepleri belirlenmiştir. Senaryo analizi için klinik
kullanım oranını etkileyen üç parametre (talep,
toplam klinik zamanı ve takip sayısı) içeren deneysel
bir tasarım dikkate alınmıştır. Klinik kullanım
oranları, öngörülen her bir yıl (toplamda üç yıl) için
toplam 8 deney içeren senaryo analizi yoluyla
hesaplanmıştır. Böylece, travma ve ortopedi
polikliniği için en düşük, ortalama ve en yüksek
klinik kullanım oranları, geliştirilen simülasyon
modeli ile belirlenmiştir.
Çalışmanın geri kalan bölümleri şu şekilde organize
edilmiştir: 2. bölüm travma ve ortopedi polikliniği
için geliştirilen kavramsal ve simülasyon
modellerini, girdi ve çıktı parametrelerini, geçerlilik
ve doğruluk testlerini, model parametreleri ve
deneysel senaryo analizlerini açıklamaktadır. 3.
bölüm çalışmanın sonuçlarını tartışmaktadır. 4.
bölüm ise çalışmanın sonucunu sunmaktadır.

2. Materyal ve Metot
Bu çalışma, Hertfordshire Üniversitesi Delegasyonlu
Otorite Etik Kurulları tarafından 21.11.2016
tarihinde 'BUS / PGR / UH / 02715' protokol
numarası ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
2.1 Nüfus Büyüme Projeksiyonu ile Bütünleşik
Simülasyon Tabanlı Karar Destek Sistemi
Bu çalışmada önerilen karar destek sisteminin (KDS)
temel yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir. KDS’nin
yapısını oluşturan bileşenler; büyük veri analizi,
nüfus büyüme projeksiyonu, simülasyon modeli ve
senaryo analizleridir. Büyük veri analizi aşamasında,
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İngiltere Hastane Vaka İstatistikleri (Hospital
Episode Statistics - HES) kullanılarak polikliniğin
mevcut talebi belirlenmiş ve tarihsel verilerden
yararlanılarak sistemin stokastik yönünü oluşturan
istatistiksel dağılımların belirlenebilmesi için gerekli
veriler elde edilmiştir. Nüfus büyüme projeksiyonu
aşamasında İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden
alınan veriler ışığında polikliniğin mevcut talebi
dikkate alınarak gelecek üç yıllık poliklinik talepleri
belirlenmiştir. Üçüncü aşamada ise, HES veri seti
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kullanılarak her bir yaş grubu için tüm istatistiksel
dağılımlar belirlenmiştir. Model parametreleri ve
diğer girdi parametreleri ile birlikte karar destek
sisteminin en önemli bileşeni olan simülasyon
modeli bilgisayar ortamında kurulmuştur. Son
aşama çalışmada belirlenen senaryoların analiz
edilmesidir. Simülasyon modelleme süreci ise detaylı
bir şekilde bu bölümde anlatılmaktadır.

Şekil 2. Önerilen Yaklaşımın Temel Yapısı

Simülasyon herhangi bir sistemin karakteristik
özelliklerinin
bir
bilgisayar
ortamında
oluşturulmasına izin veren ve birçok deneylerin
yürütülmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır
(Pidd, 2004). Diğer bir tarifle, simülasyon,
sistemlerin kullanışlı yazılımlar aracılığı ile
bilgisayarlarda taklit edilmesidir (Kelton, Sadowski
ve Sadowski, 2001). Simülasyon, kullanıcılarına
birçok avantaj sunmaktadır. Örneğin, sistemlerdeki
operasyonların daha iyi anlaşılmasını sağlar, sisteme
müdahale etmeden senaryo analizleri yapılabilir,
sistemler analiz edilerek darboğazlar belirlenebilir
(Banks, Carson II, Nelson ve Nicol, 2005).
Simülasyon,
imalattan
sağlık
hizmetlerine,
ulaşımdan lojistiğe, tedarik zincirinden savunma

güçlerine kadar birçok endüstride uygulanmaktadır
(Pidd, 2004; Banks ve diğ., 2005).
Literatürde, kullanılan üç farklı simülasyon yöntemi
mevcuttur: ayrık olaylı simülasyon (AOS), sistem
dinamiği (SD) ve etmen temelli simülasyon (ETS).
Gunal (2012), bu simülasyon yöntemlerini
karşılaştırmış ve bu yöntemler arasında bazı önemli
farklılıklar olduğunu ifade etmiştir. Örneğin, AOS için
aktivite önemli iken SD için oranlar ve diferansiyel
denklemler önemlidir. ETS ise ajan ve çevreler
tarafından kanalize edilmektedir. Bir diğer farklılık
ise AOS stokastik modeller iken SD ve ETS ise genel
olarak deterministik modellerdir.
Bu çalışmada, poliklinik hasta tedavi ve izleme süreci
stokastik bir yapıya sahiptir ve ayrıca, hastaneye
gelen hasta ve hasta işlemleri ayrıktır ve ayrı zaman
415
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aralıklarına sahiptir. Dahası, Gunal (2012), AOS'nin
kuyruk süreçlerini modellemede başarılı bir teknik
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, ETS’nin simülasyon
tarihinde yeni bir simülasyon yaklaşımı olduğunu
diğer yandan AOS’nin literatürde yaygın olarak
kullanıldığını ve daha üstün bir yöntem olduğunu
ifade etmektedir. Bu nedenlerin ışığında, çalışmamız
da AOS yöntemi uygulanmış ve Simul8 yazılımı
(Simul8, 2018) kullanılmıştır.
2.1.1 Kavramsal Model
Bir simülasyon modeli kurulmadan önce sistemin
bileşenleri analiz edilir ve birbirleri arasındaki
ilişkiler haritalandırılır (Pidd, 2004). İlk aşama
olarak, hastanenin ilgili poliklinikteki mevcut
uygulamaları araştırıldı. İkinci aşamada ise,
hastanedeki doktor, hemşire, klinik ve finans
müdürü ile toplantı yapıldı. Bu süreçte uzmanların
görüşleri ile İngiltere’deki tüm polikliniklere
uygulanabilecek düzeyde polikliniğin genel bir
kavramsal modeli oluşturuldu. Şekil 3, İngiltere’deki
tipik bir polikliniğin kavramsal modelini akış
şemalarıyla göstermektedir. Buna göre, hastaların
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polikliniğe sevk edildiği kaynaklar dört gruba
ayrılmıştır: Aile hekimliği aracılığı ile, kendi isteği ile,
acil servis aracılığı ile ve diğerleri. Hastaların
randevuları, hastanelerin rezervasyon işlemlerine
göre
planlanmaktadır.
Hastalar
polikliniğe
yönlendirildikten sonra klinik katılımı için hastalara
randevu günü verilir. Randevu günü bir hasta
polikliniğe girdiğinde, resepsiyonda kayıt yaptırır ve
ön değerlendirme için bekler. Bu noktada, bazı
hastalar randevularını önceden iptal edebilir veya
önceden
bildirimde
bulunmaksızın
kliniğe
gitmeyebilir (bu hastaların bir kısmı daha sonraki bir
tarih için tekrar randevu alabilir). Gerekirse,
değerlendirme öncesinde bir teşhis prosedürü
gerçekleştirilebilir ve bazı durumlarda bir tedavi
prosedürü de bir danışman tarafından yürütülebilir.
Konsültasyondan sonra hastalar ya taburcu edilirler
ya da daha ileri tedavi gerekliyse yatan hasta
servisine ya da bir takip tedavisi için polikliniğe sevk
edilebilirler. Takip tedavisi için yönlendirilen
hastalar bir sonraki randevu gününe kadar bekler ve
randevu günü geldiğinde tekrar polikliniğe gider ve
sisteme tekrar dâhil olur.

Şekil 3. İngiltere’deki Tipik Bir Polikliniğin Yüksek Düzeydeki Kavramsal Haritası

2.1.2. Girdi Parametreleri ve Veri Analizi
İngiltere’deki tam teşekküllü bir hastanenin travma
ve ortopedi polikliniğinde projeksiyonel olarak
klinik kullanımının daha iyi anlaşılması için bir
416

simülasyon modeli geliştirilmiştir. Bu simülasyon
çalışmasında, kullanılan tüm girdi parametreleri ve
değerleri ise Tablo 1’de gösterilmektedir. Yaş grubu,
istatistiksel dağılımlar ve takip sayısı gibi gerekli
girdi verilerinin elde edilmesi için 2010/11 –
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2012/13 finansal yıllarını kapsayan ve İngiltere
hastane vaka istatistiklerine ait büyük bir veri seti
analiz edilmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, üç
yıllık periyod için veri setinde 130 parametrik
değişken ile 131348 adet travma ve ortopedi
polikliniği hasta kaydı bulunmaktadır. Tablo 3 ise
ilgili poliklinikteki hastaların cinsiyet ve yaş grubu

Journal of Industrial Engineering 31(3), 411-429, 2020

gibi demografik özelliklerini göstermektedir.
Çalışma da kullanılan girdi verilerinden bir tanesi ise
hasta türüne bağlı olan klinikteki tedavi süreleridir
(ilk katılım için ortalama 45 dakika, takipli hasta için
ortalama 20 dakikadır).

Tablo 1
Çalışmada kullanılan girdiler. HES: Hospital Episode Statistics (İngiltere Hastane Vaka İstatistikleri)
Parametreler
Değerler
Referans
Poliklinik talebi
1. Mevcut Yıl için tarihsel veriler
HES
2. Gelecek 3 yıl için büyüme
projeksiyonu ile entegre klinik
talepleri
Yaş grupları
1. Yaş grubu 1 (0 – 15)
Multinominal dağılım
Tablo 3
2. Yaş grubu 2 (16 – 35)
Multinominal dağılım
Tablo 3
3. Yaş grubu 3 (36 – 50)
Multinominal dağılım
Tablo 3
4. Yaş grubu 4 (51 – 65)
Multinominal dağılım
Tablo 3
5. Yaş grubu 5 (65+)
Multinominal dağılım
Tablo 3
Cinsiyet
1. Erkek
Binominal dağılım
Tablo 3
2. Kadın
Binominal dağılım
Tablo 3
İstatistiksel dağılımlar
1. İlk sevkten katılıma kadar geçen periyod
Teorik dağılım
Tablo 4
2. Takipli
hastaların
ardışık
tedaviler
arasındaki zaman periyodu
Teorik dağılım
Tablo 4
3. İlk Sevk Hastaları İçin Takip Sayısı
Binominal dağılım
Tablo 5
4. Takipli Hastalar İçin Takip Sayıları
Multinominal dağılım
Tablo 6
Toplam kullanılabilir klinik zaman dilimi
36700
Hastane
Klinik süreleri
1. İlk sevkli hasta
Ortalama 45 dakika
Hastane
2. Takipli hasta
Ortalama 20 dakika
Hastane
Hastanenin hizmet ettiği bölgenin büyüme
oranı
Office for
1. Yıl
%0,84
National
2. Yıl
%1,30
Statistics
3. Yıl
%0,90
(2017)
Tam zamanlı çalışan bir doktorun yıllık
NHS
çalışma süresi
1950 saat
Improvement
(2017)
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Tablo 2
Hastanenin Travma ve Ortopedi Polikliniğinde 2010/11 – 2012/13 Finansal Yıllarındaki Toplam Hasta Kaydı
Hasta türü

Katılım

Katılmayanlar

İptal

Toplam

Yaş grubu 1 (0 – 15)
Yaş grubu 2 (16 – 35)
Yaş grubu 3 (36 – 50)
Yaş grubu 4 (51 – 65)
Yaş grubu 5 (65+)

6070
5435
5910
6567
7385
31367

472
864
602
339
326
2603

1401
1161
1590
1730
1965
7847

7943
7460
8102
8636
9676
41817

Yaş grubu 1 (0 – 15)
Yaş grubu 2 (16 – 35)
Yaş grubu 3 (36 – 50)
Yaş grubu 4 (51 – 65)
Yaş grubu 5 (65+)

Toplam

7174
8126
12019
15823
20263
63405

1132
1855
1741
1336
1439
7503

2169
2120
3419
4602
6313
18623

10475
12101
17179
21761
28015
89531

Genel toplam

94772

10106

26470

131348

İlk katılım

Yaş grubu

Toplam

Takipli hasta

Tablo 3
Travma ve Ortopedi Polikliniğindeki Hastaların Demografik Özellikleri
Demografik özellikler
Cinsiyet

Yaş grupları

İlk katılım hastaları

Takipli hastalar

%48,81
%51,19
%18,72
%17,58
%19,10
%20,37
%24,23

%44,84
%55,16
%11,70
%13,52
%19,19
%24,30
%31,29

Erkek
Kadın
Yaş grubu 1 (0 – 15)
Yaş grubu 2 (16 – 35)
Yaş grubu 3 (36 – 50)
Yaş grubu 4 (51 – 65)
Yaş grubu 5 (65+)

Simülasyon modelinde girdi olarak kullanılan
istatistiksel dağılımları elde etmek için kullanılan
veriler veri setinden çıkarılmıştır. Denklem (1) her
bir hastanın polikliniğe gelmek için sevk tarihinden
katılım tarihine kadar geçen süreyi hesaplamaktadır.
Bi = A i − R i

(1)

Bi, ilk sevkli i. hastanın poliklinik katılımı için geçen
süre, Ai, ilk sevkli i. hastanın polikliniğe geldiği
zamanı ve Ri ise ilk sevkli i. hastanın polikliniğe sevk
edildiği zamanı temsil etmektedir. Ayrıca, aynı
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hastalık şikâyetinden dolayı takipli tedaviye sahip
olan her bir hastanın takip süresini hesaplamak için
Denklem (2)’deki eşitlik kullanılmıştır. Her bir
takipli hastanın ardışık tedavi süreleri arasında
geçen zaman dikkate alınmıştır.
Tij = Fij − Fij−1

(2)

Tij, takipli i. hastanın j. katılımı için geçen süre, Fij,
takipli i. hastanın j. katılım tarihi ve F(ij-1), takipli i.
hastanın (j-1). katılım zamanını temsil etmektedir.
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Tablo 4
İlk Sevkten Katılıma Kadar Geçen Periyod ve Takipli Hastaların Ardışık Tedavileri Arasındaki Zaman
Periyodunun Her Bir Yaş Grubu İçin Teorik Dağılımları, Parametre Tahminleri ve Uyumluluk Test Değerleri
Yaş grupları

İstatistiksel dağılımlar ve parametre tahminleri

İlk sevkten katılıma kadar geçen periyod (𝐵𝑖 )
Yaş grubu 1
Pearson 6 (α1 = 8,6101, α2 = 2,0464, β = 3402,5)
Pearson 6 (α1 = 18,427, α2 = 1,6674, β = 1259,6)
Yaş grubu 2
Pearson 6 (α1 = 5,0898, α2 = 2,0551, β = 9035,4)
Yaş grubu 3
Pearson 6 (α1 = 39,082, α2 = 1,3592, β = 681,07)
Yaş grubu 4
Pearson 6 (α1 = 4,5672, α2 = 2,1219, β = 11573)
Yaş grubu 5
Takipli hastaların ardışık tedaviler arasındaki zaman periyodu (𝑇𝑖𝑗 )
Yaş grubu 1
Pearson 6 (α1 = 1,7955, α2 = 1,7829, β = 41336,0)
Yaş grubu 2
Yaş grubu 3
Yaş grubu 4
Yaş grubu 5

Geometrik (𝜌
Geometrik (𝜌
Geometrik (𝜌
Geometrik (𝜌

İstatistiksel dağılımlar hastane yönetiminin isteği
üzerine yaş gruplarına bağlı olarak belirlenmiştir.
Beş yaş grubu dikkate alınmıştır: 1) 0 – 15, 2) 16 –
35, 3) 36 – 50, 4) 51 – 65 ve 5) 65+. Gerçek veriler ile
en uyumlu dağılımları hesaplamak için EasyFit
yazılımı
(Mathwave
Technologies,
2018)
kullanılmıştır. En uyumlu dağılımlar, en düşük
uyumluluk test değeri dikkate alınarak seçilmiştir.
EasyFit yazılımı Kolmogorov Smirnov ve Anderson
Darling uyumluluk testlerini kullanmaktadır
(Mathwave Technologies, 2018). Tablo 4 her yaş
grubu için ilk sevkten katılıma kadar geçen periyod
ve takipli hastaların ardışık tedaviler arasındaki
zaman periyodu dağılımlarını göstermektedir.
Örneğin, yaş grubu 1’e ait olan bir hasta sevk
tarihinden polikliniğe katılım tarihine kadar Pearson
6 dağılımının parametre tahmin değerlerine (α1 =
8,6101, α2 = 2,0464, β = 3402,5) göre belirlenen
süre kadar bekler. Eğer bu hasta takip tedavisine

= 0,119250)
= 0,099215)
= 0,083851)
= 0,065205)

Uyumluluk Testleri
Kolmogorov
Anderson
Smirnov
Darling
0,09312
0,07774
0,07726
0,11653
0,06504

94,605
45,959
60,961
170,710
53,453

0,09848

1639,40

0,09610
0,05600
0,07993
0,11929

218,04
215,26
360,88
952,91

ihtiyaç duyuyor ise, bir sonraki tedavi için Pearson 6
dağılımının parametre tahmin değerlerine (α1 =
1,7955, α2 = 1,7829, β = 41336,0) göre belirlenen
süre kadar
bekledikten sonra polikliniğe
gelmektedir.
Ayrıca, bir hastanın aynı hastalık şikâyeti üzerine bir
yılda kaç defa polikliniğe geldiğini belirlemek için
veri analizi yapıldı ve elde edilen veriler kullanılarak
yıllık takip sayısı için istatistiksel dağılımlar
hesaplandı. Tablo 5 her bir yaş grubuna ait
polikliniğe ilk gelen hastalar için takip tedavisine
gelip gelmeyeceğini belirleyen sıklık fonksiyon
dağılımlarını göstermektedir. Örneğin, ilgili hastalık
şikâyeti için polikliniğe ilk defa gelen yaş grubu 1’e
ait hastaların %63,83’ü aynı şikâyet ile ilgili takip
tedavisine ihtiyaç duymamakta iken hastaların geri
kalan
%36,17’si
takip
tedavisine
ihtiyaç
duymaktadır.
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Tablo 5
İlk Sevk Hastaları İçin Takip Sayısı ve Oranı (%). (0: Takip tedavisine ihtiyaç duymamaktadır, 1: Takip tedavisine
ihtiyaç duymaktadır)
Takip sayısı
0
1

Yaş grubu 1
63,83
36,17

Yaş grubu 2
60,34
39,66

Tablo 6 ise takipli hastalara ilk takip tedavisinden
çıktıktan sonra bir yıl içinde aynı hastalık şikâyeti
üzerine
polikliniğe
kaç
defa
geleceğini
göstermektedir. Örneğin, yaş grubu 1’deki hastaların

Yaş grubu 3
61,31
38,69

Yaş grubu 4
63,04
36,96

Yaş grubu 5
67,57
32,43

%42,01’i ilk takip tedavisinden sonra bir defa daha
polikliniğe gelme ihtiyacı duymuştur. Böylece, bu
hastalar bir yıl içinde 3 defa (1 ilk katılım + 2 takip
tedavisi) polikliniğe gelmiştir.

Tablo 6
Takipli Hastalar İçin Takip Sayıları ve Oranları (%)
Takip sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
21
22
23

Yaş grubu 1
10,52
42,01
21,69
13,19
6,17
3,45
1,58
0,70
0,47
0,03
0,13
0,05
0,03
-

Yaş grubu 2
11,64
41,52
22,13
12,03
5,88
3,33
1,70
0,81
0,52
0,21
0,10
0,04
0,04
0,02
0,02
-

Şekil 4’te yaş grubu 1 için geliştirilmiş istatistiksel
dağılımlar için fonksiyon grafikleri verilmiştir.
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Yaş grubu 3
11,48
38,01
23,16
13,28
6,76
3,32
1,74
1,00
0,46
0,32
0,22
0,13
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
-

Yaş grubu 4
12,83
39,22
22,11
12,13
6,47
3,37
1,87
0,83
0,52
0,22
0,16
0,09
0,08
0,05
0,01
0,01
0,01

Yaş grubu 5
13,42
41,90
21,55
11,13
6,02
2,93
1,26
0,84
0,43
0,17
0,15
0,06
0,04
0,06
0,02
0,02
0,01
-
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Şekil 4. Yaş Grubu 1 İçin Dağılım Fonksiyon Grafikleri (1: İlk sevkten katılıma kadar geçen periyod (𝐵𝑖 ), 2:
Takipli hastaların ardışık tedaviler arasındaki zaman periyodu (𝑇𝑖𝑗 ) ve 3: Gözlemlenen takip sayıları)

2.1.3 Simülasyon Modeli
Bu çalışmada geliştirilen simülasyon modeli Şekil
5’te gösterilmektedir. Modelde, hastalar ilk sevkli
hasta gelişi ile sisteme giriş yapmaktadırlar.
Hastalar, yaş gruplarına bağlı olarak belirlenen
teorik dağılımlara göre ilk sevkli hasta randevuları
için beklemektedirler. Bu noktada, bazı hastalar
randevularını iptal ettirirken bazı hastalar iptal
ettirmeksizin randevularına gelmemektedirler.
Yönlendirme kontrolü aktivitesinde ilk sevkli
hastalar ilgili kliniğe yönlendirilmektedirler. Tedavi
sürecinden sonra hastalara tarihsel veriye göre
geliştirilmiş istatistiksel dağılımlara göre takip
tedavi sayıları belirlenmektedir. Örneğin, hasta takip

tedavisine
ihtiyaç
duymuyorsa
ilk
klinik
tedavisinden sonra taburcu olmaktadır. Aksi
takdirde, takip randevusuna ihtiyaç duyuyorsa
hastaya yaş grubuna bağlı olarak takip sayısı
atanmaktadır. Hastalar daha sonra tedavileri için
evde beklerler. Belirlenen takip tedavisi kliniğe
geldikçe bir azalır. Hasta belirlenen bu takip sayısı
sıfır olana kadar bu döngüsel süreci tekrarlar.
Simülasyon modelimizdeki etiketler kullanılarak
hastanın randevusunu iptal etmesi veya iptal
etmeksizin gelmemesi durumunda belirgin hastalar
için yeniden rezerve edilmiş bir klinik randevusu
gerçekleştirilir.

Şekil 5. Poliklinik Kapasite Yönetimi için Geliştirilen Simülasyon Modeli
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2.1.4 Geçerlilik ve Doğruluk Analizi
Geliştirilmiş simülasyon modeli hastanedeki
poliklinik yöneticisi ve doktorlar tarafından yapılan
toplantılarda doğrulanmıştır. Ayrıca, simülasyon
modelinin performans ölçüt metriği üzerinden hem
istatistiksel test ile hem de grafiksel olarak doğruluk
Tablo 7
Simülasyon Modelinin Doğruluk Testi
t Test
t Tablo
Parametre
değeri
değeri
Klinik kullanım
1,82
2,20
oranı

analizi yapılmıştır. İlk olarak, çift yönlü t testi
uygulanmış olup Tablo 7’de de görüldüğü gibi %95
güven aralığında t test değerinin t tablo değerinden
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Böylece
simülasyon modelimiz doğrulanmıştır.

Ortalama aylık klinik
kullanım oranı

%95 Güven aralığı

%81,57

(%78,09, %85,05)

Diğer yandan, travma ve ortopedi polikliniğinin aylık
klinik kullanım oranı için bir sütun grafiği
geliştirilmiştir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, simülasyon
modeli gerçek verilere benzer sonuçlar üretmiş olup

doğruluğu onaylanmıştır.

Şekil 6. Simülasyon Modelinin Doğruluğunu Gösteren Sütun Grafiği

2.1.5 Model Tekrar Sayısı ve Isınma Periyodu
Simülasyon modelinin tekrar sayısını belirlemek için
sabit numune büyüklüğü prosedürü (Law ve Kelton,
2000) tercih edilmiş ve ısınma süresini belirlemek
için ise Welch yöntemi (Law ve Kelton, 2000)
kullanılmıştır. Sonuç olarak, 10 tekrar sayısı ve 2
aylık ısınma süresi hesaplanmıştır. Böylece, model
14 aylık bir simülasyon çalışma periyodu ile
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çalıştırılmış ve ilk iki aydan sonra performans metrik
değerleri hesaplanmaya başlanmıştır.
2.1.6 Çıktı Parametresi
Klinik kullanım oranı (%), bir travma ve ortopedi
kliniği için performans ölçüt metriği olarak
hesaplanmıştır. Böylece, polikliniğin mevcut
kaynaklarıyla mevcut klinik zaman diliminin yüzde
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kaçının kullanılacağı test edilmiştir. Denklem (3)’te
verilen eşitlik, klinik kullanım oranlarının
hesaplanması
için
simülasyon
modelinde
kullanılmıştır. Hastaneden alınan veriye göre, bu
çalışmada göz önüne alınan yıllık kullanılabilir klinik
zaman dilimi 36700’dır. 3. Bölümde de anlatıldığı
gibi hastanedeki tüm doktorlar tam zamanlı olarak

𝐾𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%) = 100𝑥 (

çalışmamaktadır. Bu değer, doktorların hastane ile
yapılan sözleşmelerinden doğan toplam yıllık
çalışma süreleri ile ilgilenebilecekleri toplam hasta
sayısını ifade etmektedir.

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑙𝑘 𝑠𝑒𝑣𝑘𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 + 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑝 𝑡𝑒𝑑𝑎𝑣𝑖𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑦𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟 𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖

2.2 Deneysel Senaryo Analizi
Deneysel senaryo analizinde poliklinik kullanım
oranlarını etkileyen üç parametre göz önüne
alınmıştır: talep, kullanılabilir klinik zaman dilimi ve
takip sayısı. Klinik kullanım oranı, talep veya takip
sayısı arttıkça artmaktadır. Diğer yandan,
kullanılabilir klinik zaman dilimi arttığında klinik
kullanım oranı azalmaktadır. Bu bağlamda, Tablo
8’de görüldüğü üzere bu parametrelerdeki hastane
yönetimi tarafından istenen olası değişikliklere bağlı
olarak 8 deney geliştirildi.
Talep: Mevcut talep (yıllık olağan artışın dışında %0
artış) ve talep artışı (yıllık olağan artışa ek %10’luk
beklenmedik artış). Beklenilmeyen veya tahmin

)

(3)

edilemeyen bazı nedenlerden dolayı (örneğin, en
yakın hastanenin travma ve ortopedi polikliniğinin
kapanması gibi) talebin artabileceği dikkate
alınmaktadır.
Kullanılabilir klinik zaman dilimi: Klinik zaman
diliminin %10 ve %20 oranında artışı. Daha fazla
hastanın tedaviye kabul edilmesi için dikkate
alınmıştır. Bu senaryo aynı zamanda daha fazla
doktor istihdamına neden olabilmektedir.
Takip sayısı: Mevcut takip sayısı ve 1 azaltılmış takip
sayısı. Takip sayısının 1 azaltılarak ilgili hastaların
bu tedavilerinin aile hekimliğinde veya toplum sağlık
merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Tablo 8
Senaryo Analizi
Senaryolar
Temel model
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6
Senaryo 7
Senaryo 8

Talep
%0 ↔
%0 ↔
%0 ↔
%0 ↔
%0 ↔
%10 ↑
%10 ↑
%10 ↑
%10 ↑

Parametreler
Klinik zaman dilimi
%0 ↔
%10 ↑
%10 ↑
%20 ↑
%20 ↑
%10 ↑
%10 ↑
%20 ↑
%20 ↑

Gelecek üç yıl boyunca klinik kullanım oranını
tahmin etmek için travma ve ortopedi polikliniği
bilgisayar ortamında modellendi. Bu nedenle,
hastanenin hizmet verdiği bölgenin büyüme
projeksiyonları göz önünde bulundurularak, ilgili
polikliniğin gelecekteki 3 yıllık talebi ele alınmıştır.
Bölgenin nüfus açısından büyüme projeksiyonu,
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (Office for National

Takip sayısı
%0 ↔
%0 ↔
1↓
%0 ↔
1↓
%0 ↔
1↓
%0 ↔
1↓
Statistics - ONS) tarafından sağlanan verilere
dayanmaktadır. ONS'ye göre bölgenin büyüme
projeksiyonları 2013, 2014 ve 2015 yıllarında
sırasıyla %0,84, %1,30 ve %0,90'dır (Office for
National Statistics, 2017). Bu çerçevede, Tablo 9'da
belirtildiği üzere polikliniğin projeksiyonel talebi, bu
oranlar kullanarak kümülatif olarak arttırıldı.
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Tablo 9
Deneysel Analizde Öngörülen Yıllar
Öngörülen yıllar
Temel model
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3

Açıklamalar
Mevcut yıl
Temel model + %0,84’lük talep artışı
Yıl 1 + %1,43’lük talep artışı
Yıl 2 + %0,90’lık talep artışı

3. Bulgular ve Tartışmalar
İngiltere’deki tam teşekküllü bir hastanenin travma
ve ortopedi polikliniğinde projeksiyonel klinik
kullanım oranını daha iyi anlamak için bir
simülasyon modeli geliştirilmiştir. Bu bağlamda,
öngörülen her yıl için toplam 8 deney
gerçekleştirilmiştir. Deneyler, polikliniğin klinik
kullanım
oranını
etkileyen
parametrelerin
birleşiminden oluşmaktadır. Tüm parametreler iki
seviyede incelenmiştir (yani, %0 ve %10 ile talep
artışı, %10 ve %20 ile klinik zaman dilimi artışı,
mevcut (0) ve (-1) takip sayısı).

Ortalama klinik kullanım oranları için çalışmanın
sonuçları Tablo 10'da sunulmuş, en düşük ve en
yüksek klinik kullanım oranları ise Ek 1 ve 2’de
verilmiştir. Temel modelde, klinik kullanım oranı
mevcut kaynaklar ile 3. yıl sonunda yaklaşık %11
oranında artmaktadır. Senaryo 1-4 beklenmeyen
talep artışlarını içermezken, diğer senaryolar
%10’luk beklenmedik talep artışı içermektedir.

Tablo 10
Öngörülen Her Bir Yıl İçin Ortalama Klinik Kullanım Oranları (%)
Senaryolar
(Talep, Klinik zaman
dilimi, Takip sayısı)
Temel model
Senaryo 1
(%0, %10, 0)
Senaryo 2
(%0, %10, -1)
Senaryo 3
(%0, %20, 0)
Senaryo 4
(%0, %20, -1)
Senaryo 5
(%10, %10, 0)
Senaryo 6
(%10, %10, -1)
Senaryo 7
(%10, %20, 0)
Senaryo 8
(%10, %20, -1)

Mevcut yıl

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

81,81
(78,16, 85,45)
74,38
(71,06, 77,69)
49,29
(47,09, 51,48)
68,18
(65,13, 71,22)
45,18
(43,16, 47,19)
81,95
(78,29, 85,60)
54,35
(51,92, 56,77)
75,12
(71,76, 78,47)
49,82
(47,60, 52,04)

84,74
(80,96, 88,51)
77,03
(73,59, 80,46)
51,11
(48,83, 53,38)
70,61
(67,46, 73,75)
46,85
(44,76, 48,93)
87,72
(83,80, 91,63)
58,13
(55,53, 60,72)
80,41
(76,82, 83,99)
53,29
(50,91, 55,66)

87,92
(83,99, 91,84)
79,93
(76,36, 83,49)
52,97
(50,60, 55,33)
73,27
(70,00, 76,53)
48,56
(46,39, 50,72)
88,08
(84,15, 92,00)
58,36
(55,75, 60,96)
80,74
(77,13, 84,34)
53,49
(51,10, 55,87)

91,01
(86,95, 95,06)
82,74
(79,04, 86,43)
54,74
(52,29, 57,18)
75,84
(72,45, 79,22)
50,18
(47,94, 52,41)
91,21
(87,14, 95,27)
60,27
(57,58, 62,95)
83,60
(79,87, 87,32)
55,24
(52,77, 57,70)

Beklenmedik %10'luk talep artışında, klinik zaman
dilimleri %10 arttırılırsa, klinik kullanım 3. yıldaki
temel modelle aynı seviyede olacaktır. Bu ise, daha
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fazla doktor ve klinik odalarının tahsisi anlamına
gelmektedir. Poliklinik yöneticileri, %85 gibi bir
hedef seviye dikkate alır ise ek önlemler alması
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gerekecektir. Örneğin, Temel modele nazaran
%10’luk kullanılabilir klinik zaman dilimi Senaryo
1'deki gibi bir değişiklik ile klinik kullanımı %83’e
kadar düşürülecektir.
1 azaltılmış takip sayısı, klinik kullanım oranının
azaltılmasında önemli bir senaryodur. Örneğin,
Senaryo 1 ve 2 arasındaki fark, 1 azaltılmış takip
sayısıdır. Klinik kullanım oranı, 3. Yılda %82,74'ten
%54,74'e düşmektedir. Buna ek olarak, bu,
doktorların iş yükünü hafifletecek ve İngiltere Ulusal
Sağlık Hizmetinde (NHS) mali yükün azalmasına
neden olacaktır.

İℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç 𝑑𝑢𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝑙𝚤 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =
TSi: İlk sevkli hastaların ortalama tedavi sürelerini,
Si: İlk Sevkli hasta sayısını, TSt: Takip tedavili hasta
sayısını, St: Takip tedavili hasta sayısını ve D: Tam
zamanlı çalışan bir doktorun yıllık çalışma süresini
temsil etmektedir.
Buna göre, Temel modelde mevcut yıl ve sonraki iki
yıl boyunca 8 tam zamanlı doktor yeterli iken 3. yılda
tam zamanlı çalışacak bir doktor daha istihdam
edilmesi gerekmektedir. Takip sayısının 1 azaltıldığı
senaryolarda ihtiyaç duyulan doktor sayısı da önemli
ölçüde azalmaktadır. Örneğin, mevcut yıl için
bakıldığında, Senaryo 1’den Senaryo 2’ye doktor
sayısı 8’den 6’ya düşmektedir. Tablo 11’deki bu
değerler daha önce de ifade edildiği gibi doktorların
ilgili poliklinikte tam zamanlı olarak çalışması
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde sağlık
çalışanları haftalık 37,5 saat üzerinden hesaplanan
tam zamanlı eşdeğer (Full time equivalent) çalışma
oranı ile sözleşme yapmaktadırlar. Bu bağlamda, her
bir sağlık çalışanı yıllık 1950 saat çalışarak tam
zamanlı ücret kazanmaktadırlar (NHS Improvement,
2017). Denklem (4)’teki eşitlik simülasyon modeline
entegre edilerek doktorlar tarafından ilk sevkli hasta
ve takip tedavili hastalara ayrılan tedavi süreleri ve
doktorların yıllık tam zamanlı çalışma süreleri
dikkate alınarak bu çalışmada öngörülen her bir yıl
için ihtiyaç duyulan doktor sayıları belirlenmiştir.

TSi x ∑ Si +TSt x ∑ St
D

(4)

durumunda hesaplanmıştır. Fakat, İngiltere’de
doktorlar sözleşmelerini tam zamanlı (1,0 FTE)
olarak yapmak yerine daha düşük bir FTE oranında
da yapmayı tercih edebilmektedir veya hastane
yönetimi farklı bir FTE oranı ile doktor istihdam
edebilmektedir. Dolayısıyla çalışan bütün doktorlar
farklı FTE oranında çalışıyor ise Tablo 11’de
gösterilen doktor sayılarından daha fazla istihdam
üretmesi gerekecektir. Diğer yandan, İngiltere’de
doktorlar çalışma saatlerinin belirli bir kısmını
poliklinikte kalan kısmını ise yatan hasta servisinde
çalışarak tamamlamaktadırlar. Bu kapsamda
hastanedeki yatan hasta servisi de dikkate
alındığında Tablo 11’de gösterilen doktor sayısından
daha fazla ihtiyaç ortaya çıkacaktır.

Tablo 11
Öngörülen Her Bir Yıl İçin İhtiyaç Duyulacak Tam Zamanlı Çalışan Doktor Sayısı
Senaryolar
(Talep, Klinik zaman dilimi, Takip sayısı)
Temel model
Senaryo 1 (%0, %10, 0)
Senaryo 2 (%0, %10, -1)
Senaryo 3 (%0, %20, 0)
Senaryo 4 (%0, %20, -1)
Senaryo 5 (%10, %10, 0)
Senaryo 6 (%10, %10, -1)
Senaryo 7 (%10, %20, 0)
Senaryo 8 (%10, %20, -1)

Mevcut yıl

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

8
8
6
8
6
9
7
9
7

8
8
6
8
6
9
7
9
7

8
8
7
8
7
9
7
9
7

9
9
7
9
7
9
7
9
7
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4. Sonuç
Hastane taleplerinin son yıllarda ciddi oranda artış
göstermesi hastanelerin bütçe, insan kaynakları ve
kapasite gibi sınırlı kaynaklar ile talebi
karşılayabilmek için yoğun bir çaba sarf etmelerine
neden olmaktadır. Bu çalışmada, tam teşekküllü bir
İngiliz
hastanesinin
travma
ve
ortopedi
polikliniğinin gelecekteki talebi, hastanenin hizmet
verdiği bölgenin İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi
(Office for National Statistics - ONS) tarafından
tahmin edilen büyüme projeksiyonları ile entegre
edilmiştir.
Talep
artış
oranları
bölgenin
popülasyonunun artış hızı ile paralel bir şekilde
artacağı varsayılarak gelecek üç yıl için hasta
talepleri belirlenmiştir. Senaryo analizi için klinik
kullanım oranını etkileyen üç parametre (talep,
toplam klinik zamanı ve takip sayısı) içeren deneysel
bir tasarım dikkate alınmıştır. Klinik kullanım
oranları, öngörülen her bir yıl (toplamda üç yıl) için
toplam 8 deney içeren senaryo analizi yoluyla
hesaplanmıştır. Böylece, travma ve ortopedi
polikliniği için en düşük, ortalama ve en yüksek
klinik kullanım oranları, geliştirilen simülasyon
modeli ile belirlenmiştir. Ayrıca, tedavi süreleri ve
doktorların yıllık tam zamanlı çalışma süreleri
dikkate alınarak bu çalışmada öngörülen her bir yıl
için ihtiyaç duyulan doktor sayıları belirlenmiştir. Bu
çalışma klinik kullanım oranlarının polikliniklerde
daha iyi anlaşılması ve projeksiyonel olarak
personel, yeterli bütçe ve ekipman gibi kaynak
ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi ve daha iyi
kaynak planlamalarının yapılabilmesi için hastane
yönetimine bir öngörü sunmaktadır. Bu alanda
yapılabilecek gelecek çalışmalar ise, poliklinik ile
etkileşimde bulunan acil servis departmanın ve
yatan hasta servisinin simülasyon modellerinin
geliştirilmesi
üzerinde
durularak
hastane
yönetimine fayda sağlayacak daha fazla ve farklı
çıktılar üretmeyi amaçlayabilir. Ayrıca, görüntüleme
tesis ve ekipmanları (MR, CT, Radyoloji) gibi
polikliniği etkileyebilecek faktörlerde dikkate
alınarak daha operasyonel modeller geliştirilip ilgili
senaryolar aracılığı ile bu faktörlerin kapasite
üzerindeki etkileri de araştırılmalıdır. Bir diğer
dikkat edilecek husus ise birden fazla çıktı değişkeni
ve bunlar arasındaki etkileşimin ihtiyaç duyulan
doktor sayısı üzerindeki etkisini incelemek olacaktır.
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Ek 1
Öngörülen Her Bir Yıl İçin En Düşük Klinik Kullanım Oranları (%)
Senaryolar
(Talep, Klinik zaman dilimi, Takip sayısı)
Temel model
Senaryo 1 (%0, %10, 0)
Senaryo 2 (%0, %10, -1)
Senaryo 3 (%0, %20, 0)
Senaryo 4 (%0, %20, -1)
Senaryo 5 (%10, %10, 0)
Senaryo 6 (%10, %10, -1)
Senaryo 7 (%10, %20, 0)
Senaryo 8 (%10, %20, -1)

Mevcut yıl

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

81,27
73,88
48,88
67,73
44,80
81,44
53,97
74,65
49,47

84,21
76,55
50,85
70,17
46,61
87,02
57,85
79,77
53,03

87,54
79,59
52,65
72,95
48,26
87,34
58,04
80,07
53,21

90,45
82,22
54,43
75,37
49,89
90,52
59,79
82,98
54,81

Mevcut yıl

Yıl 1

Yıl 2

Yıl 3

82,55
75,05
49,48
68,79
45,38
82,80
54,66
75,90
50,10

85,43
77,66
51,35
71,19
47,08
88,55
58,44
81,17
53,57

88,97
80,88
53,29
74,14
48,85
88,84
58,67
81,44
53,78

91,97
83,61
55,02
76,64
50,44
91,88
60,70
84,22
55,64

Ek 2
Öngörülen Her Bir Yıl İçin En Yüksek Klinik Kullanım Oranları (%)
Senaryolar
(Talep, Klinik zaman dilimi, Takip sayısı)
Temel model
Senaryo 1 (%0, %10, 0)
Senaryo 2 (%0, %10, -1)
Senaryo 3 (%0, %20, 0)
Senaryo 4 (%0, %20, -1)
Senaryo 5 (%10, %10, 0)
Senaryo 6 (%10, %10, -1)
Senaryo 7 (%10, %20, 0)
Senaryo 8 (%10, %20, -1)
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Öz

Çok seçenekli konik hedef
programlama,
kalite fonksiyon göçerimi,
müşteri beklentileri.

Bu çalışmada, seramik sektöründe bulunan bir firmada öncelikle Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG) yaklaşımı ile müşteri beklentileri incelenmiş, ardından iyileştirme
faaliyetlerini belirlemek için çok seçenekli konik hedef programlamaya dayalı
bütünleşik bir yaklaşım önerilmiştir. KFG yaklaşımına girdi oluşturacak veriler anket
yoluyla tespit edilmiş ve kalite evi vasıtasıyla teknik gereksinimlere
dönüştürülmüştür. Bu teknik gereksinimleri gerçekleştirecek alternatif faaliyetler
belirlenip, müşteri beklentilerinin en büyüklenmesi amaçlanmıştır. Diğer amaç ise
firmaların en önemli amaçlarından birisi olan maliyetlerin azaltılması olarak
belirlenmiştir. Kurulan modelin çözümü için çok seçenekli konik hedef programlama
yaklaşımı önerilmiştir. Model sonuçlarına göre firmada belirlenen amaçlar
doğrultusunda uygulamaya geçilmesinin uygun olacağı düşünülen faaliyetler
belirlenmiştir. Önerilen KFG yaklaşımı ile müşterilerin beklentileri tespit edilmiş ve
böylece bundan sonra tasarım aşamasından ürün nihai hale gelinceye kadarki
süreçte müşteri sisteme dâhil edilmiş olacaktır. Bu durumun, müşteri tatmin düzeyini
arttıracağı ve tasarım kaynaklı hataların en aza indirgenerek maliyet ile zaman
kayıplarını azaltacağı düşünülmektedir.

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT AND MULTI-CHOICE CONIC GOAL PROGRAMMING
INTEGRATED APPROACH IN CERAMIC SECTOR
Keywords

Abstract

Multi-choice conic goal
programming,
quality function
deployment,
customer expectations.

In this study, in a company in the ceramics industry, customer expectations were first
examined with the Quality Function Deployment (KFG approach), and then an
integrated approach based on multi-choice conic goal programming was proposed
to determine improvement activities. The data that will constitute input to the KFG
approach were determined through a questionnaire and transformed into technical
requirements through the quality house. It is aimed to determine alternative
activities that will fulfill these technical requirements and to maximize customer
expectations. The other goal was determined as one of the most important goals of
companies, to reduce costs. A multi-choice conic goal programming approach has
been proposed for the solution of the established model. According to the results of
the model, the activities deemed appropriate to be implemented in line with the
objectives determined in the company were determined. With the proposed KFG
approach, the expectations of the customers are determined and thus the customer
will be included in the system from the design stage until the product is finalized. It
is thought that this situation will increase the level of customer satisfaction and
reduce the cost and time losses by minimizing design errors.
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1. Giriş
Müşterilerin istedikleri her ürüne kolayca
ulaşabildikleri günümüz piyasa koşullarında,
firmalar ayakta kalabilmek için müşterilerin
beklentilerini karşılamak durumundadır. Bu amaçla
firmalar, müşteri beklentilerini tespit edebilmek için
farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler
arasında en etkili olanlardan biri de Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG) yaklaşımıdır. KFG, müşterileri
beklentilerinin tespit edilmesini ve bu beklentileri
anlam ifade edecek şekilde üretim sürecine
göçerilmesini sağlamaktadır.
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müşterilerin bir
ürün veya hizmetten beklentilerinin belirlenmesi ve
belirlenen beklentileri karşılanmasına yönelik
olarak geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu beklentiler,
KFG’nin merkezini oluşturan kalite evi matrisi
yardımıyla üretim sürecinde kullanılabilecek anlamlı
faaliyetlere dönüştürülmektedir. Bu faaliyetler
teknik gereksinim olarak adlandırılmaktadır. Teknik
gereksinimlerin
karşılanması,
müşteri
memnuniyetinin artırılmasını sağlamaktır.
Gerçek hayatta firmalar, tek amaçtan ziyade birden
fazla amaca eş zamanlı olarak odaklanmaktadırlar.
Toplam karın en büyüklenmesi, toplam maliyetlerin
en küçüklenmesi, stok miktarının azaltılması,
müşteri memnuniyetinin artırılması bu amaçlara
örnek olarak verilebilir. Birden fazla amaca yönelik
çalışmalar için çok amaçlı programlama yaklaşımı
kullanılmaktadır.
KFG uygulanmasının gerçek hayatta tek başına
yeterli olmadığı, uygulamanın devamında iyileştirme
çalışmalarının yönlendirilebilmesi için başka
yaklaşımlar
ile
bütünleştirilmesi
gerektiği
düşünülmektedir.
KFG yaklaşımına yönelik olarak ilk literatür 1960’lı
yıllara dayanmakla birlikte, KFG günümüze kadar
pek çok araştırmanın da konusu olmuştur. KFG
literatürü incelendiğinde gıda, turizm, inşaat, sağlık,
eğitim, sanayi, hizmet sistemleri gibi pek çok alanda
uygulandığı ve aynı zamanda müşteri ilişkileri
yönetimi, tedarikçi seçimi gibi konular ile
ilişkilendirildiği görülmektedir. KFG yaklaşımı temel
olarak
ürün-süreç
tasarım
ve
geliştirme
aşamalarında kullanılmakta olup, literatürde bu
alanda yapılan çalışmalar mevcuttur (Göloğlu ve
Sezeroğlu 2007). Örneğin Kılıç, Delice ve Güngör
(2008) yaptıkları çalışmada ürün olarak dijital
fotoğraf makinesi seçmiş, müşteri istekleri, odak
grup çalışması yapılarak tespit edilmiş ve beş ana
başlıkta toplanmıştır. İstekler kategorize edilirken
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kano modeli kullanılmıştır. Literatürde seyehat
acentelerine (Öter ve Tütüncü, 2001) işletmelerinde
yapılan akademik çalışmalar da bulunmaktadır. Bu
çalışmada seyahat acenteleri ile KFG yöntemi
arasında ilişki kurulmuş ve seyahat acentelerine
yönelik varsayımsal bir KFG uygulaması yapılmıştır.
Jafarzadeh, Akbari, ve Abedin (2018) yaptıkları
çalışmada KFG, Bulanık Mantık ve Veri Zarflama
Analizini bütünleşik olarak incelemiştir. Yazdani,
Kahraman, Zarate ve Cevik Onar (2019)
çalışmalarında karmaşık karar problemlerini
çözmek için bir karar destek modeli önermişlerdir.
Makalede, bulanık ortamda ana tedarik zinciri
etkenlerini göstermede KFG ve Gri İlişkisel He, Song,
Wu, Xu, Zheng ve Minge (2017), Geleneksel Kano
Modeli ve KFG’nin doğal eksikliklerini ele alarak,
gelişmiş bir Kano Modeli önermiş ve modeli KFG ile
bütünleştirmişlerdir. Apparao ve Bırru (2017), KFGTaguchi tabanlı bütünleşik yaklaşımı kullanarak
yüksek basınçlı dökümün çeşitli önemli süreç
parametrelerinin belirlenmesi ve optimize edilmesi
için çalışmışlardır. Akkawuttiwanich ve Yenradee
(2018) ise çalışmalarında tedarik zinciri sürecini
yönetmek için yeni bir bulanık KFG yaklaşımı
önermişlerdir.
Yöntemin
imalat
sistemlerinde
başarıyla
sonuçlanmasıyla özellikle son yıllarda yüksek
oranda büyüme gösteren hizmet sektörünü de bu
yaklaşımı kullanmaya sevk etmiştir (Akbaba, 2005).
Hizmet sektörü içerisinde önemli bir yeri olan turizm
sektörü hakkında da KFG uygulaması yapılmıştır.
Gıda sektöründe yapılan akademik çalışmalar
incelendiğinde (Kılıç ve Babat, 2011; Yıldız ve Baran,
2011) birçok çalışmada kullanılan hizmet kalitesinin
beş boyutu müşteri sesi olarak kullanılmıştır.
Orijinal servqual ölçeğine ait yirmi iki önerme
literatüre kazandırılmış ve bu önermeler diğer
akademik çalışmalarda da kullanılmıştır.
KFG’nin farklı konular ile bütünleştirildiği bir diğer
konu ise müşteri ilişkileri yönetimidir. Literatürde
bu iki kavram ayrı ayrı pek çok kez ele alınırken, bu
iki konunun ilişkilendirildiği çalışmalar da
mevcuttur. Özgen, Duman ve Demirel (2009)
yaptıkları çalışmada seçtikleri müşteri kitlesinin diz
üstü bilgisayar tercihleri incelenmiş ve elde edilen
veriler müşteri ilişkileri yöntemi veri tabanına dâhil
edilerek çalışmaya devam edilmiştir. Sonuç olarak
ürün ve strateji önerilerinde bulunulmuştur. KFG ile
bütünleştirilen diğer bir konu ise tedarikçi zinciri
yönetimidir. KFG yaklaşımı zincirin aşamalarına
dâhil edilmiştir. KFG müşterinin sesinin toplanması
aşamasında ise Kano Modeli, Gemba Analizi,
431
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Servqual ölçütleri, AHS gibi farklı yöntemler ile de
bütünleştirilmiştir. Devrim (2006) çalışmasında
swot analizi, kurumsal karne, kalite fonksiyon
yayılımı,
Sun
Tzu’nun
işletme
yönetimi
stratejilerinin bütünleştirilmesi konusu üzerinde
çalışmıştır. Çalışoğlu (2013) yenilikçi ürün tasarımı
geliştirmede bulanık mantık, kano model ve kalite
fonksiyon yayılımının bütünleşik yaklaşımını ele
almıştır. Yılmaz (2009) ürün tasarımında kalite
fonksiyon yayılımı ve analitik hiyerarşi süreci
yöntemleriyle ürün optimizasyonun sağlanması
üzerinde çalışmıştır. Demirbağ (2015) çalışmasında
kalite fonksiyon yayılımında kano modelinin
kullanılmasını incelemiştir. Köse (2017) bütünleşik
bir kalite fonksiyon yayılımı yaklaşımıyla yonga
levha üretiminde ürün ve süreç kalitesinin
iyileştirilmesi konusunu ele almıştır.
Literatürde KFG ile çok amaçlı programlama
yaklaşımlarını bütünleşik olarak inceleyen çalışma
sayısı sınırlıdır. Kurt, Efe ve Efe (2018) ve Babbar ve
Amin (2018) bu çalışmalara örnektir. Kurt ve diğ.
kalite fonksiyon göçerimi ve bulanık çok amaçlı
doğrusal programlama metodunu ergonomik
çamaşır makinesi tasarımı için önermiştir. Firma
ergonomik çamaşır makinesi tasarlarken müşteri
beklentilerini karşılama derecesinin artırılması
amacının yanı sıra maliyetin ve zamanın azaltılması
gibi farklı amaçlara sahiptir. Bu amaçlar
doğrultusunda müşteri beklentileri ve firma
kapasitesini birlikte inceleyen iki bulanık çok amaçlı
doğrusal programlama yaklaşımını önermiş ve elde
edilen sonuçları karşılaştırmıştır. Babbar ve Amin ise
çalışmalarında, içecek endüstrisinde bulanık KFG’ ye
dayalı tedarikçi seçimi ve sipariş tahsisine ilişkin
çevresel kaygıları içeren çok amaçlı matematiksel
model oluşturmuşlardır. Bu çalışmaların sınırlı
sayıda olması nedeniyle bu konuda çalışma
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Makale
kapsamında herhangi bir yasal/özel izin alınmasına
gerek bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, seramik sektöründe faaliyet gösteren
bir firmada, KFG ile çok seçenekli konik hedef
programlama bütünleşik yaklaşımı önerilmiştir. KFG
yaklaşımı dört aşamadan oluşmaktadır. Önerilen
bütünleşik yaklaşımda kalite evi aşamasına
odaklanılmıştır. Öncelikle, anket yoluyla müşterileri
beklentileri, firma performansı, firmanın rakip
firmalar karşısındaki durumu tespit edilmiş, daha
sonra kalite evi matrisi vasıtasıyla müşterilerin
beklentilerini karşılayacak teknik gereksinimler
belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir. Belirlenen
teknik gereksinimlerin gerçekleştirilebilmesi için
farklı faaliyet alternatifleri önerilmiştir. Toplam
432
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maliyeti en küçükleyecek ve müşteri memnuniyetini
en büyükleyecek model kurularak çok seçenekli
konik hedef programlama yaklaşımı kullanılarak
çözülmüştür. Çalışmada en küçük maliyet ile en
büyük
müşteri
memnuniyetini
sağlayacak
faaliyetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çözüm
sonucunda gerçekleştirilmesi gereken faaliyet
grubuna karar verilmiştir. KFG ile bütünleşik olarak
ele alınan çalışma sayısı sınırlı olduğundan bu
çalışmanın
literatüre
katkı
sağlayacağı
düşünülmektedir.
2. KFG Kavramı
Günümüz rekabet ortamında ürün ve hizmet üreten
her organizasyon varlığını sürdürebilmek için
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp bu
beklentilere cevap vermek zorundadır. KFG bu
beklentilere
cevap
verebilmek
adına
uygulanabilecek en uygun yaklaşımlardan biridir
(Kılıç ve Babat, 2011).
Kalite fonksiyon göçerimi yaklaşımı, müşterinin
ifade edebildiği ya da ifade edemediği beklenti ve
ihtiyaçlarının tespit edilip, bu beklentilerin
karşılanabilmesi için sürecin başlangıç aşamasını
oluşturan tasarımdan, son aşaması olan pazarlamaya
kadar bir sistem içinde ürün /hizmet planlama ve
geliştirme yaklaşımıdır. Yaklaşımın temelini atan Dr.
Yoji Akao (Yenginol, 2008) ise KFG’yi şu şekilde
tanımlamıştır:
“Müşteri
tatminini
amaçlayan,
müşteri
gereksinimlerini tasarım hedefleri haline getirip
bunların en önemli kalite güvenceleri olmasını
sağlayan ve bu anlayışın üretimin her noktasında
kullanılmasını gerekli kılan, kalite tasarımının
geliştirilmesidir.”
2.1 KFG Yaklaşımının Aşamaları
Kalite fonksiyon göçerimi yaklaşımı dört aşamadan
oluşmaktadır. Bu aşamalar KFG sürecinin daha iyi
anlaşılmasını sağlar. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir
(Akbaba, 2006):
1.
2.
3.
4.

Planlama aşaması
Müşterinin sesinin toplanması
Kalite evinin oluşturulması
Sonuçların analizi ve değerlendirilmesi
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2.1.1 Planlama Aşaması
KFG sürecinin oluşturulmasında en önemli ve ilk
adım planlama aşamasıdır. Bu aşamada KFG
çalışmasının temeli atılmakta, başka bir ifadeyle KFG
uygulaması için gerekli ön hazırlıklar yapılmaktadır.
KFG sürecinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve
tamamlanabilmesi için KFG çalışmaları başlamadan
önce yapılması gereken bazı ön hazırlıklar vardır.
KFG projesinin organizasyonu ve planlaması
uygulamanın başarısı için kritik öneme sahiptir. KFG
sürecinin başarılı şekilde yürütülmesi ve
sonuçlandırılması için proje planının eksiksiz ve
hatasız olması büyük önem taşımaktadır. Projenin
çerçevesinin belirlenmesi, amaçların ve hedeflerin
belirlenmesi, faaliyet planının oluşturulması, KFG
ekibinin ve ekip liderinin belirlenmesi gibi tüm
detaylar bu aşamada belirlenir (Çinpolat, 2007).
2.2 Müşterinin Sesinin Toplanması
Müşterinin ürün/hizmet ile ilgili beklentilerinin
öğrenilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla
kullanılmasına müşterinin sesi denilmektedir.
Müşterinin sesi, tasarım ve ürün geliştirme süreçleri
için büyük önem arz etmektedir (Öter ve Tütüncü,
2001).
Firmalar, teknolojinin hızla değiştiği, müşterinin
istediği her ürüne kolayca erişebildiği ve buna bağlı
olarak müşterilerin talep ve beklentilerinin sürekli
arttığı günümüzde ulusal ve uluslararası pazarda
varlıklarını koruyabilmek, rekabet edilebilirliklerini
ve pazar paylarını artırabilmek için katma değeri
yüksek
ve
yenilikçi
ürünlerini
piyasaya
rakiplerinden önce sunmalıdırlar. Bu nedenle
müşterilerin beklenti ve istekleri bilinmeli ve bunlar
eksiksiz
olarak
karşılanmalıdır.
Firmanın
sürekliliğinin sağlanması için yeni müşteriler
kazanması ve eski müşterilerin bağlılıklarını
artırması gerekmektedir. Bunun için müşteri
beklentilerinin tanımlanması, doğru şekilde anlaşılıp
içselleştirilmesi ve bu doğrultuda yeni ürün veya
hizmetlerin geliştirmesi gerekir.
2.3 Kalite Evinin Oluşturulması
Kalite evi, KFG yaklaşımının üçüncü aşaması olup
yaklaşımın merkezini oluşturmaktadır. Fonksiyonlar
arası planlama ve koordinasyonu sağlayan bir
matrisler topluluğudur. Bu matrisler, müşteri
beklentileri ile bu beklentilerin gerçekleştirilmesi
için yapılması gereken faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
önceliklerini
içeren
tablolar
topluluğundan
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oluşmaktadır. KFG ekibini oluşturan farklı tecrübe ve
bilgiye sahip kişiler bu tabloya bakarak tasarım ve
geliştirme önceliğine alınması gereken nitelikleri
kolayca tespit edebilmektedir (Akbaba, 2005).
Kalite evinin adımları yatay eksende müşteriler ile
ilgili verilerin ve dikey eksende müşteri verilerini
karşılayan teknik kısım olmak üzere iki ana ve altı alt
bölümden oluşmaktadır (Yıldız ve Baran, 2011).
İlk bölüm olan müşteri kısmı, müşterilerin kendi
ifadeleri ile dile getirdikleri beklentileri, bu
beklentilerin önceliklerini ve rakip firmalar ile
karşılaştırmaları kapsar.
Diğer bir bölüm olan teknik kısım ise müşterilerin
kendi ifadeleri ile dile getirdikleri beklentilere
organizasyonda nasıl tepki verileceği ile ilgili olan
kısımdır. Müşteri kısmı tamamlandıktan sonra
teknik kısmın oluşturulması aşamasına geçilir ve
müşteri kısmındaki veriler girdi olarak kullanılır.
Oluşturulacak matrisin üst kısmına, organizasyonun
müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve ölçmek için
kullanacağı tasarım ve teknik yerleştirilir. Müşteri
ihtiyaçları organizasyonun gereksinimlerine yani
teknik gereksinimlere dönüşecektir (Savaş ve Ay,
2005).
2.3.1 Planlama Matrisinin Oluşturulması
Planlama matrisi, firmanın kendi ürünü ile rakip
firma
ürünleri
arasında
karşılaştırma
yapılabilmesini sağlar. Firmanın kendi ürününün
pazardaki durumunu görebilmesi bakımından çok
önemlidir. Bu matrisler ile rekabet ortamı
değerlendirilebilir. Aynı zamanda firmanın kendi
ürünü ile rakip firma ürünlerinin müşteri
beklentilerini karşılama derecesi değerlendirilebilir.
Matriste sırasıyla müşteri beklentilerinin önem
derecesi, firma performansı, rakip 1 performans,
rakip 2 performans, hedef değer, iyileştirme oranı,
satış avantajı, ham ağırlık ve normalize ham ağırlık
değerleri mevcuttur.
Firma performansı sütunu, işletmenin mevcut
durumda müşterinin beklenti ve gereksinimlerini
karşılama derecesini göstermektedir. Rakip
performans sütunu ise müşterilerin aynı sektörde
bulunan rakip firmaların ürünlerinin, beklentilerini
ne düzeyde karşıladığı ile ilgili değerlendirmeleri
bulunmaktadır. Müşteriler ile yapılan görüşmeler,
anketler, ziyaretler gibi yollar bu sütunlarda bulunan
bilgileri oluşturmaktadır (Akbaba, 2005).
İşletmenin mevcut durumuna bakarak, müşteri
ihtiyaçlarını karşılama açısından kendini hangi
433
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seviyede görmek istediğiyle alakalı olarak belirlediği
değer hedef sütununda bulunur. Hedeflerin
belirlenmesi, KFG ekibinin hangi konuya daha çok
odaklanacağını bilmesi ve sınırlı olan kaynakların
boşa harcanmaması için önemlidir. Hedefler
belirlenirken müşterilerin konusu geçen müşteri
beklentisiyle ilgili önem puanına da bakmak
gereklidir (Akbaba, 2005).
İyileştirme oranı sütunu, hedef sütunundaki
verilerin mevcut işletme performansı sütunundaki
değerlere bölünmesiyle elde edilecek olup, her bir
müşteri beklentisi için müşteri tatminini artırmak
amacıyla firmanın sarf etmesi gereken çabayı ifade
eden bir ölçüttür (Akbaba, 2005). Denklem (1)’deki
gibi hesaplanmaktadır.
İyileştirme Oranı =

Firmanın Hedefi
Mevcut Firma Performansı

(1)

Satış avantajı sütunu, her bir müşteri beklentisinin
karşılanma derecesine bağlı olarak ortaya
çıkarabileceği satış kapasitesini açıklayan veriler
bulundurmaktadır (Akbaba, 2005).
Müşteri beklentilerinin karşılanmasının satış
kapasitesine etkisi 1,0-1,2-1,5 değerleri ile ifade
Normalize Ham Ağırlık (%) =

Herhangi Bir Satırın Ham Agırlıgı
Toplam Ham Agırlık

Her bir müşteri beklentisi için iyileştirme oranları,
satış noktası, ham ve normalize ham ağırlık değerleri
hesaplanarak kalite evinin ilgili bölümüne eklenir.
2.3.2 Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi
Teknik
gereksinimler,
müşteri
talep
ve
beklentilerinin nasıl karşılanacağını ifade eden bir
terimdir. Bu gereksinimlerin müşteri beklentilerini
karşılayacak nitelikte olması gerektiği için,
müşterilerin kendi ifadeleri ile dile getirdikleri
beklentilerini firmada tasarım, planlama ve üretim
gibi mühendislik aşamalarında kullanılabilecek
biçimde firma diline dönüştürülmesi gerekmektedir
(Akbaba, 2005).
Bu kısımdaki bütün cevaplar müşteri beklentileri
kısmının maddelerinden en az biriyle bağlantılı
olmalıdır. Mühendislerin müşteri beklentilerini
doğru biçimde anlayıp karşılayabilmeleri için teknik
gereksinimlerin doğru belirlenmesi gerekmektedir.
Bu durum, bu aşamayı süreç içinde önemli
kılmaktadır (Arı, 2006).
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edilebilir. 1,5 satış kapasitesini büyük oranda artırır;
1,2 satış kapasitesini artırır; 1,0 satış kapasitesine
herhangi
bir
etkisi
yoktur,
anlamlarında
kullanılabilir.
Önem derecesi, her bir müşteri beklentisinin KFG
ekibi için arz ettiği toplam önemi ifade etmektedir.
Denklem (2)’deki gibi hesaplanmaktadır.
Önem derecesi=İyileştirme oranı*Satış avantajı

(2)

Ham ağırlık değeri, her bir müşteri beklentisinin KFG
ekibi için taşıdığı değer ile doğru orantılıdır.
Denklem (3)’teki gibi hesaplanmaktadır.
Ham Ağırlık = Müşterilerin verdikleri
önem derecesi*iyileştirme oranı*satış avantajı (3)
Planlama matrisinde bulunan son sütun olan
normalize ham ağırlık sütunu ise ham ağırlık
değerlerinin normalize edilmiş halidir. Müşteri
beklentilerinin doğru şekilde karşılanması için ürün
niteliklerinin önceliklendirilmesinde normalize ham
ağırlık değerleri kullanılmaktadır (Soysal Kurt ve
Yenilmez,
2017).
Denklem
(4)’teki
gibi
hesaplanmaktadır.

* 100

(4)

2.3.3 İlişki Matrisinin Oluşturulması
Teknik gereksinimler bölümü oluşturulduktan
sonraki adım, kalite evinin merkezinde yer alan ilişki
matrisinin oluşturulmasıdır. İlişki matrisi, müşteri
beklentileri ve KFG ekibi tarafından bu beklentileri
karşılayacak teknik gereksinimler tespit edildikten
sonra her bir müşteri beklentisi ile teknik
gereksinim arasındaki ilişki seviyesinin tespit
edildiği
aşamadır.
Bu
aşamada,
teknik
gereksinimlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada ne
derecede katkı sağladığı dikkate alınarak her bir
teknik gereksinim müşteri beklentileri ile tek tek
ilişkilendirilmektedir (Akbaba, 2005).
Her bir müşteri beklentisi ve teknik gereksinim
aşağıda Tablo 1’de anlatıldığı gibi ilişkilendirilir ve
ilişkinin yoğunluk seviyesine göre ilişki matrisi
içinde puanlar atanır. İstenen daha güçlü ilişkilerdir
ve ürünü tasarlarken ilk olarak dikkate alınması
gerekmektedir (Öter ve Tütüncü, 2001).
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Tablo 1
İlişki Sayı ve Anlamları (Savaş ve Ay, 2005)
İlişki Derecesi

Amerikan Puanlama
Sistemi

Japon Puanlama
Sistemi

Sembol

9
3
1

5
3
1

Θ
Ο
Δ

Güçlü İlişki
Orta İlişki
Zayıf İlişki

Her bir teknik gereksinimin, müşteri ihtiyaçlarını
karşılanmadaki ham önem ve normalize ham önem

ağırlıklarının hesaplanması gerekmektedir. Denklem
(5)-(6)’da verilmiştir.

Ham Önem Ağırlığı: = ∑ (Ham Ağırlık) x (İlgili satıra ait ilişkinin gücü)
Normalize Ham Önem Ağırlığı =

Ham Onem Agırlıgı
Toplam Ham Onem Agırlıgı

* 100

Hesaplamalar sonucu ulaşılan veriler her bir
sütunun önem derecelerini oluşturur. Önem
ağırlıkları teknik gereksinimlerin müşteri tatminini
sağlamadaki etki derecesini ifade etmektedir.
Diğerlerine kıyasla daha yüksek önem derecesine
sahip sütunlara ait teknik gereksinimler üzerinde
daha fazla odaklanılması gerekir (Akbaba, 2005).
2.3.4 Korelasyon Matrisinin Belirlenmesi
Teknik gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği
ve etki dereceleri korelasyon matrisinde incelenir.

(5)
(6)

Her bir hücre iki teknik gereksinimlerin arasındaki
ilişkiyi belirtir. Farklı kaynaklarda Çatı Matrisi olarak
da ifade edilmektedir.
Teknik
gereksinimlerin
birbiri
ile
ilişkisi
olabileceğinden
bir
teknik
gereksinimin
iyileştirilmesi için yapılan çalışma ilişkili
gereksinimin de gelişmesine katkıda bulunarak
pozitif ve faydalı bir etki meydana getirebilir. Öte
yandan, iyileştirme için yapılan çalışma ilişkili
gereksinim için negatif ve olumsuz bir etki de
oluşturabilir. Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2
Korelasyon Derecesi Sembol ve Anlamları (Savaş ve Ay, 2005)
Korelasyon Derecesi
Güçlü İlişki
Orta İlişki
Zayıf İlişki

Sayı ile Gösterim
9
3
1

2.3.5 Rakiplerle Karşılaştırma Ve Hedeflerin
Belirlenmesi
Kalite evinin sağ tarafında yer alan planlama matrisi
kısmında işletme kendisinin ve rakip firmaların
ürünlerinin müşteri tatminini sağlama durumunu
değerlendirirken aynı şekilde kalite evinin giriş
kısmında da teknik temelli rekabet matrisi
bulunmaktadır. Pazardaki farklı ürünler üzerinde
teknik gereksinimlerin etkilerinin gözlemlenmesini
sağlar. Planlama matrisinde olduğu gibi bu matriste
teknik
gereksinimlerin
rakip
firmalar
ile
karşılaştırılmaları ve önceliklendirilmeleri gibi
konularda kaynak sağlamaktadır.

Sembol ile Gösterim
Θ
Ο
Δ
Planlama ve rekabet matrisleri genellikle birbirleri
ile orantılı olmaktadır. Müşteri beklentisini
karşılayabilen bir ürün teknik gereksinimler
açısından da üstün olacaktır. Her iki matris firmanın
pazardaki yerini tespit edebilmesi açısından oldukça
önemlidir (Savaş ve Ay, 2005).
2.4 Sonuçların analizi ve değerlendirilmesi
Anlatılan tüm adımlardan elde edilen bilgi ve veriler
bütünleştirilerek Şekil 1’de gösterilen kalite evi
oluşturulur.
Matriste bulunan ham ağırlıklara
bakılarak
ürünün
tasarım
ve
geliştirme
aşamalarında katkısı en büyük olacak teknik
gereksinim tespit edilir. Burada hedef, tüm teknik
gereksinimleri optimal düzeye çıkarmak değildir.
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Firmanın, pazarda rekabet edilebilirliğini artırmak,
yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerin
tatmin düzeyini artırmak için gerekli olan teknik
gereksinimlerin hedef değerini rakip firmaların
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değerlerinden daha yüksek bir seviyede seçmesi
gerekmektedir. Teknik gereksinimler piyasadaki
beklentiyi karşılıyorsa bu gereksinimler üzerinde
durulmaz (Güllü ve Ulcay, 2002).

Şekil 1. KFG Matrisi (Olcay ve Esin, 2010)
3. Hedef Programlama Yaklaşımı
3.1 Hedef Programlama Yaklaşımı Tarihsel
Gelişimi
Hedef programlama (GP), ilk olarak 1950’lerin
başlarında,
doğrusal
programlamanın
bazı
problemleri çözümündeki yetersizliği nedeniyle
Charnes ve Cooper tarafından dile getirilmiştir.
Charnes, 1955 yılında hedef programlamanın
başlangıcı sayılabilecek bir makale yayınlamıştır.
Charnes ve Cooper hedef programlama terimini ilk
kez 1961 yılında yayınladıkları makalede
kullanmışlardır. Charnes ve Cooper istenmeyen
sapmaların minimum yapılabilmesi için hedef
programlamanın üç farklı türünü belirlemişlerdir.
Hedef programlama problemlerinin çözümü için
algoritma ve bu algoritmaların çözümü için bir
yazılım 1960’ların sonlarında geliştirilmiştir
(Öztürk, 2011).
Sonraki yıllarda yaklaşım Lee, Ignizio, Tamiz,
Romero vd. gibi bilim adamları tarafından da
incelenmiştir. Ignızıo 1970’lerin başında tamsayılı ve
doğrusal olmayan hedef programlama modellerini
436

içeren algoritmalar ve bu algoritmaları çözmek için
yazılımlar geliştirmiştir (Öztürk, 2011).
Hedef programlama farklı sınıflara ayrılmaktadır.
Bunlardan bazıları doğrusal programlama, tamsayılı
programlama ve doğrusal olmayan hedef
programlamadır. 1980’lerin sonlarında ise bulanık
hedef programlama modelleri literatürde yer almaya
başlamıştır (Öztürk, 2011).
Hedef programlama modelinin ana unsuru modelde
ele
alınan
hedeflerin
istenmeyen
sapma
değişkenlerinin en aza indirilme derecesini ölçen bir
başarı fonksiyonudur. En eski ve en yaygın kullanılan
üç başarı tekniği, ağırlıklandırılmış, önceliklendirme
ve Min Max fonksiyonlarıdır. Tamiz vd. (1995) göre
literatürdeki hedef programlama uygulamalarının
yaklaşık % 65’i önceliklendirme başarı fonksiyonu,
%21’i ağırlıklandırılmış başarı fonksiyonu ve geri
kalan kısmı diğer yöntemleri kapsamaktadır (Üstün,
2012).
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3.2 Hedef Programlama Yaklaşımı
Çok amaçlı programlama metodu, birbiriyle
çelişebilen birden fazla amacın eş zamanlı olarak
optimize edilmesinin sağlanmaya çalışıldığı bir
yöntemdir. Bu konudaki çalışmalar 1970’lerden
itibaren yoğunluk kazanmaya başlamıştır (Atlas,
2008).
Bu yaklaşımı önemli kılan nedenlerinden biri, pek
çok karar probleminin birden fazla amacı
içermesidir. Örneğin; firmalar üretim kapasitesini
artırmak isterken aynı anda üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, stok miktarının azaltılması veya
müşteri memnuniyetinin artırılması gibi farklı
amaçlarda belirleyebilir (Atlas, 2008).
Hedef programlama Denklem (7)-(8) ile ifade
edilebilir:
W : Ağırlıklar,
P : Öncelikler,
A : Birim katkı matrisi,
X : Karar değişkenleri matrisi,
pi : i. Hedeften negatif sapma,
ni : i. Hedeften pozitif sapma olmak üzere,

Çok seçenekli hedef programlama, kararın
küçümsenmesini önlemek amacıyla karar vericinin
her hedef için istek seviyeleri oluşturmasına izin
verir. Konik skalarizasyona dayalı çok seçenekli
hedef programlama yaklaşımının ise üç farklı katkısı
bulunmaktadır. Bu katkılar aşağıda maddeler
halinde verilmiştir:
(1) Karar vericinin küresel bölgede etkin bir çözüm
elde etmek için her bir hedefe çok seçenekli istek
seviyeleri oluşturulmasına izin verir,
(2) Önerilen formülasyon yardımcı kısıtları ve ek
değişkenleri azaltır,
(3) Önerilen model uygun etkin noktaya ulaşmayı
garanti eder (Öztürk, 2011).
Önerme 1: 𝜶 ϵ 𝑅𝑛 ve (𝜷,w) ϵ W ile konik
skalarizasyon problemi Denklem (13)-(14) konik
hedef programlama formülasyonuna eşdeğerdir:
Enk∑𝑛𝑖=1[(𝛽 + 𝑤𝑖 ) 𝑑𝑖+ + (𝛽 − 𝑤𝑖 )𝑑𝑖− ]

(13)

s.t. 𝑓𝑖 (x) - 𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖− = 𝑎𝑖

(14)

𝑑𝑖+ , 𝑑𝑖− ≥ 0,

i = 1,2,…,n,
i = 1,2,…,n,

(15)

Enk Z = ∑𝑘𝑘=1 ∑1𝑖=1 𝑊𝑘𝑖 𝑃𝑘 (𝑛𝑖 + 𝑝𝑖 )

(7)

∑𝑛𝑗 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑗 + 𝑛𝑖 − 𝑝𝑖 = 𝑔𝑖

(8)

x ϵ X (X bir uygun küme)

AX ≤ B

(9)

Burada, 𝑑𝑖+ = max(0,𝑓𝑖 (𝑥) - 𝑎𝑖 ) ve 𝑑𝑖− = max(0,𝑎𝑖 𝑓𝑖 (𝑥)) sırasıyla i. hedefin alt ve üst başarılarıdır; 𝑎𝑖 , i.
hedefin istek ya da hedef seviyesidir; 𝑓𝑖 (𝑥) ise KSP
deki gibi tanımlanır.

𝑛𝑖 ∗ 𝑝𝑖 = 0

(10)

𝑥𝑗, 𝑛𝑖 , 𝑝𝑖 , X ≥ 0 i = 1,2,…,l

(11)

(16)

Hedef programlama, hedeflerin istenen seviye
aralığındaki sapmalarının minimum yapılmasını
önerir. Denklem (12) ile ifade edilebilir (Üstün,
2012):
(GP)

Önerme 2: x ∈ X bir uygun çözüm, ancak ve ancak
i=1,2,….,n ve (𝜷,w) ∈ W için 𝑦𝑖 ∈ [𝑎𝑖,𝑚𝑖𝑛 , 𝑎𝑖,𝑚𝑎𝑥 ] de bir
Benson has etkin olup, öyle ki x çok kriterli KSP için
en uygun çözüm Denklem (17)-(21) ile ifade
edilebilir:

Enk∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 |𝑓𝑖 (𝑥) − 𝑎𝑖 |
s.t. x ϵ X (X bir uygun küme)

Enk∑𝑛𝑖=1[(𝛽 + 𝑤𝑖 ) 𝑑𝑖+ + (𝛽 − 𝑤𝑖 )𝑑𝑖− ]

(17)

s.t. 𝑓𝑖 (x) - 𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖− = 𝑦𝑖 ,

(18)

(12)

𝑓𝑖 (𝑥) : i. amacın fonksiyonudur.
𝑎𝑖 : i. amacın istek seviyesidir.
𝑤𝑖
: başarı fonksiyonundaki sapmalara bağlı olan
pozitif ağırlıklardır.
3.3 Çok Seçenekli Konik Hedef Programlama
Bu bölümde, konik skalarizasyon programlamanın
(KSP) hedef programlama ve çok seçenekli hedef
programlama formülasyonu kullanılmıştır (Öztürk,
2011).

i = 1,2,…,n,

𝑎𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑎𝑖𝑚𝑎𝑥 ,

i = 1,2,…,n,

(19)

𝑑𝑖+ , 𝑑𝑖− ≥ 0,

i = 1,2,…,n,

(20)

x ϵ X (X bir uygun küme)

(21)
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4. Önerilen Bütünleşik Yaklaşım
Bu çalışmada, KFG ile çok seçenekli konik hedef
programlama bütünleşik yaklaşımı seramik
sektöründe faaliyet gösteren
bir firmada
uygulanmıştır. Uygulama üç başlık altında
yapılmıştır. Öncelikle KFG yaklaşımı uygulanmış,
ardından çok seçenekli konik hedef programlama
yaklaşımı modeli kurulup çözülmüş ve son olarak
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Model kurulması aşamasında toplam maliyetin en
küçüklenmesi ve müşteri memnuniyetinin en
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büyüklenmesi şeklinde iki amaç fonksiyonu
belirlenmiş, kurulan modelin çözümü için çok
seçenekli konik hedef programlama yaklaşımı
önerilmiştir. Model sonuçlarına göre firmada
belirlenen
amaçlar
doğrultusunda
gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülen
faaliyetler belirlenmiştir. Önerilen bütünleşik
sistemin akış şeması Şekil 2’de gösterilmektedir.
Önerilen model Lingo 11.0 programı ile çözülmüş ve
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan bu
çalışmada araştırma ve yayın etiği kurallarına
uyulmuştur.

Şekil 2. Önerilen Bütünleşik Sistemin Akış Şeması

4.1 KFG Uygulaması

4.1.1 Planlama Aşaması

Bütünleşik yaklaşımın ilk adımı olan KFG
uygulaması, ikinci bölümde anlatıldığı gibi KFG
adımları takip edilerek aşama aşama uygulanmıştır
(Güler, 2019).

Daha önce anlatıldığı üzere uygulama sürecinde
ihtiyaç duyulacak hedef müşteri niteliklerinin ve
rakip ürünlerin belirlenmesi, ürünün tanımlanması,
KFG ekibinin ve yürütücüsünün belirlenmesi ve
amaç ve hedeflerin belirlenmesi gibi tüm detaylar bu
aşamada belirlenmiştir.
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4.1.2 Müşterinin Sesinin Toplanması
Firmada mevcut durumda her bölümün kendine
göre farklı stratejisi vardır. Her bir dağıtım kanalı
yöneticisi kendi müşteri kitlesine uygun olarak,
müşteri
beklentilerini
algılamak
amacıyla
programlar
belirlemektedir.
Bu
amaç
doğrultusunda, mağaza ve e-ticaret müşterileri,
yurtiçi ve yurtdışı toptancılar olmak üzere tüm
müşteriler bireysel ya da toplu olarak firmaya davet
edilmekte, müşteri ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve
müşteri anketleri yapılmaktadır.
Anket yapılacak kişi sayısının belirlenmesi için
Denklem (22) kullanılmıştır:

n=

2
𝑧𝛼/2
.𝑝.𝑞

(22)

𝑒2

Pazarlama ekipleri ile yapılan görüşmeler
sonucunda ortalama her 10 müşteriden 4’ünün kare
ürün grubunu tercih ettiği tespit edilmiştir. Bu
nedenle p = 0,4 olarak alınmıştır. ( e = 0,1; z = 1,96; α
= 0,1)
n=

1,962 .(0,4).(0,6)
0,12

= 92

Anket yapılması gereken kullanıcı sayısı 92 olarak
belirlenmiştir. Her bir kullanıcının ankete dâhil
edilen üç firmanın ürünleri hakkında bilgi sahibi
olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Müşterilere,
sofra gereçlerinden bekledikleri özelliklerin neler
olduğuna yönelik sorular yöneltilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucu analiz edilerek elde
edilen veriler tasarım merkezine aktarılmış ve Tablo
3 elde edilmiştir.

Tablo 3
Müşterilerin Sofra Gereçlerine İlişkin Beklentilerinin Hiyerarşi Diyagramı ve Beklentilerin Karşılanma Derecesi
Birincil Müşteri
Beklentileri

Görünüm

Kolay Kullanım

Kalite

İkincil Müşteri
Beklentileri

Önem derecesi

Ürün İnceliği

4,23

Ürün Rengi ve Dekoru

4,76

Ürün Ambalajı

3,90

Ürün Hafifliği

4,19

Dayanıklılık

4,88

Bulaşık Makinesinde
Yıkanabilirliği
Sağlığa Uygunluğu

4,90

Hatasız Olması

4,50

4,90

Fiyat Esnekliği

4,54

Esneklik

Zamanında Teslimat

4,26

Eğilimlere Uygunluğu
Kolay İletişim

-

4,68
4,82

4.1.3 Kalite Evinin Oluşturulması
Planlama matrisinin oluşturulması
Tüketici memnuniyet seviyeleri analizi aşamasına
gelindiğinde, müşteriye anketler vasıtasıyla ürün ile
ilgili sorular yöneltilerek, firmanın memnuniyet
seviyesi ile rakip üreticilerin muadil ürünlerinin
memnuniyet seviyelerinin, müşteri tarafından
kıyaslanmasının yapılması istenmiştir.

Sektörde karşılaştırma yapılabilecek pek çok rakip
firma bulunmakla birlikte, anket yapılacak olan
müşterilerin firmaları tanıma ve ürünlerini
kullanmış olma ihtimalinin artırılması açısından
piyasadaki en büyük firmalardan olan iki firma tercih
edilmiştir. Rakip firma 1 ve rakip firma 2 olarak
adlandırılacaktır. Anket sonuçlarının aritmetik
ortalaması alınarak Tablo 4’te verilmiştir.
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Normalize Ham Ağırlık (%)

Ham Ağırlık

Satış Avantajı

İyileştirme Oranı

Hedef Değer

Rakip 2
Performans

Rakip 1
Performans

İşletme Performansı

Müşteri Beklentileri

Önem Derecesi

Tablo 4
Planlama Matrisinin Oluşturulması

Ürün inceliği

4,23

3,09

4,16

4,34

4,50

1,46

1,20

7,39

8,50

Ürün rengi ve dekoru

4,76

4,13

4,21

4,33

4,80

1,16

1,20

6,64

7,63

Ürün Ambalajı

3,90

3,76

3,99

4,26

4,00

1,06

1,00

4,15

4,77

Bulaşık
makinesinde
yıkanabilirliği

4,90

3,68

4,42

4,40

5,00

1,36

1,50

9,99

11,48

Ürün Hafifliği

4,19

3,17

4,06

4,17

4,25

1,34

1,20

6,74

7,75

Dayanıklılık

4,88

3,60

4,34

4,17

5,00

1,39

1,50

10,17

11,68

Sağlığa uygunluğu

4,90

3,77

4,40

4,32

5,00

1,33

1,50

9,75

11,20

Hatasız olması

4,82

3,75

4,11

4,10

4,50

1,20

1,50

8,68

9,97

Fiyat esnekliği

4,50

3,93

3,23

3,23

4,50

1,15

1,20

6,18

7,11

Zamanında teslimat

4,54

4,15

4,06

4,03

4,60

1,11

1,20

6,04

6,94

Eğilimlere uygunluğu

4,26

4,46

4,14

4,19

4,50

1,01

1,20

5,16

5,93

Kolay iletişim

4,68

4,35

4,31

4,29

4,75

1,09

1,20

6,13

7,05

Sonraki aşamada, rekabet gücünün arttırılması
doğrultusunda firmanın her bir beklentiyle ilgili
olarak ulaşmak istediği hedef değer belirlenir. Elde
edilen değerler Tablo 4.5’e yerleştirilmiştir.
İyileştirme oranı için örnek hesaplama aşağıda
verilmiştir. Sağlığa uygunluk için hedef değer 5 ve
mevcut değer 3,77’dir.
- İyileştirme oranı= 5/3,77 = 1,33
Satış avantajı, müşteri beklentilerindeki yapılacak
değişikliğin
satışlara
nasıl
yansıyacağını
belirtmektedir.
Beklentideki
bir
değişiklik
satışlardaki artış oranlarına göre sırasıyla 1,5 - 1,2 1 puanları ile ifade edilmektedir.
Ham ağırlık puanının yüksek olduğu bir beklentinin
iyileştirilmesi müşteri tatmininin artırılmasına
paralel
olarak
satışların
da
artırılmasını
sağlayacaktır.
Sağlığa uygunluk ham ağırlık puanı = 4,90*1,33*1,5
= 9,75 olarak hesaplanmıştır. Aynı işlemler tüm
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beklentiler için
yerleştirilmiştir.

hesaplanarak

ilgili

kısma

Normalize ham ağırlık, her bir müşteri isteğine
ilişkin ham ağırlık değerlerinin, toplam ham ağırlık
değerine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin; ürün
inceliğinin ham ağırlığı 7,39; toplam ham ağırlık
değeri ise 87,01’dir.
Ürün
İnceliği
Normalize
(7,39/87,01)*100 = 8,50

Ham

Ağırlık=

Elde edilen veriler Tablo 4’teki planlama matrisine
yerleştirilmiştir.
Teknik gereksinimlerin belirlenmesi
Bu aşamada, beklentilerin karşılanmasına yönelik
olarak teknik gereksinimler, beyin fırtınaları ve ArGe bölümü başta olmak üzere diğer bölümlerde

Endüstri Mühendisliği 31(3), 430-450, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(3), 430-450, 2020

görev alan personelin fikirlerinden faydalanılarak
belirlenmiştir. Tüm müşteri beklentileri tek tek ele
alınarak kalite evinin ilgili kısmına yerleştirilmiştir.

İlişki matrisinin oluşturulması
Daha önce bahsedildiği üzere ilişkiler puanlama
yaklaşımı veya semboller ile ifade edilebilmektedir.
Yapılan çalışmada Amerikan sistemi puanlama
yaklaşımı kullanılacaktır. Bu yaklaşımda zayıf
ilişkiye 1, orta dereceli ilişkiye 3 ve kuvvetli ilişkiye
9 rakamları verilmektedir. Bu veriler normalize ham
ağırlık değerleri ile çarpılıp elde edilen değerler
toplanarak her bir sütun için ayrı ayrı ham önem
derecesi hesaplanmaktadır. Yüksek puana sahip olan
teknik gereksinimler için iyileştirme çalışmalarının
yapılması düşük puana sahip olanlara göre
önceliklidir. Tablo 5’te ilişki matrisi verilmiştir.

Teknik gereksinimler aşağıda belirtildiği gibidir:
 Nem oranı,
 Pişirim süreci,
 Sır reçetesi,
 Masse reçetesi,
 Müşteri hizmetleri,
 Şekillendirme yöntemi,
 Müşteri farkındalığı,
 Ambalaj kalitesi,
 Kalite kontrol noktasıdır.

9

3

9
9

9
9
9

1
3

9
9
3

3
3
1

9

Ham önem ağırlık değerleri Denklem (23)’deki gibi hesaplanmaktadır:
Ham önem ağırlığı= ∑(ilgili satırdaki ilişki degeri ∗ ham agırlık degeri)
- Nem oranı ham önem ağırlık değeri = 3*7,39 + 3*6,74 = 42,400
- Fırın rejimi ham önem ağırlık değeri = 9*9,99 + 1*8,64 + 3*6,18 = 117,103

Normalize Ham Ağırlık
(%)

7,39
6,64
4,15

8,50
7,63
4,77

9,99

11,48

6,74
10,17
9,75
8,68
6,18
6,04
5,16
6,13

7,75
11,68
11,20
9,97
7,11
6,94
5,93
7,05

4,305 50,616

3,176 37,340

7,462 87,732

31,518 370,548

9

Ham Ağırlık

Kalite kontrol noktası

Ambalaj kalitesi

Müşteri farkındalığı

Şekillendirme yöntemi

Müşteri hizmetleri

Masse reçetesi

Sır reçetesi

Pişirim süreci

Nem oranı

9

4,694 55,192

Normalize Ham Önem Ağırlığı (%)

9
9

26,247 308,577

Ham Önem Ağırlığı

9
9

9,030 106,168

4,90
4,19
4,88
4,90
4,82
4,50
4,54
4,26
4,68

3

9,961 117,103

4,23
4,76
3,90

3,606 42,400

Müşteri Beklentileri
Ürün inceliği
Ürün rengi ve dekoru
Ürün ambalajı
Bulaşık makinesinde
yıkanabilirliği
Ürün Hafifliği
Dayanıklılık
Sağlığa uygunluğu
Hatasız olması
Fiyat esnekliği
Zamanında teslimat
Eğilimlere uygunluğu
Kolay iletişim

Önem Derecesi

Tablo 5
İlişki Matrisi

(23)
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Her bir teknik
uygulanmıştır.

gereksinim

Normalize ham önem ağırlığı=

için

aynı
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Ham onem agırlıgı
Toplam ham onem agırlıgı

* 100

(24)
42,399

-

Nem oranı normalize ham önem ağırlık değeri =

-

Pişirim süreci normalize ham önem ağırlık değeri =

Her bir teknik
uygulanmıştır.

gereksinim

için

aynı

işlem

Korelasyonlar matrisinin belirlenmesi
Teknik gereksinimler arasındaki ilişkiler güçlü
pozitif, pozitif, negatif ya da güçlü negatif olmak

Şekil 3. Kalite Evi Matrisi
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Normalize ham önem ağırlığı ise her bir sütundaki
ham önem derecesinin tüm sütunlardaki toplam ham
önem derecesine bölünmesi ile bulunur. Denklem
(24)’de verilmiştir.

işlem

* 100 = 3,606

1175,677
117,103

1175,677

* 100 = 9,961

üzere dört farklı şekilde olabilir. Yani bir teknik
gereksinimde iyileştirme sağlanması, diğer teknik
gereksiniminde iyileşmesine ya da kötüleşmesine
neden olabilmektedir.
Kalite evi Şekil 3’te verilmiştir.
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4.1.4 Çok Seçenekli Konik Hedef Programlama
Uygulaması
Ele alınan problemde, müşteri beklentilerinin
karşılanabilmesi için 9 teknik gereksinim ve bu
teknik gereksinimlerin gerçekleştirilebilmesi için
uygulanabilecek 14 farklı faaliyet belirlenmiştir.
Parametreler
n
: Teknik özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için
belirlenen toplam faaliyet sayısı,
𝑇ö𝑖 : i. teknik özelliğin normalize ham önem değeri,
𝐶𝑖 : i. faaliyetin maliyeti,
𝑥𝑖 : i. faaliyetin ele alınma durumu, 0-1 değişken,
Amaç Fonksiyonları
En Küçükleme 𝑍1 = ∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖 . 𝑥𝑖
En Büyükleme 𝑍2 = ∑𝑛𝑖=1 𝑇ö𝑖 . 𝑥𝑖
Karar Değişkenleri

(25)
(26)

1. Hammadde nem oranında değişiklik (0,0361)
1, Hammadde nem oranında degişiklik yapılacaksa,
X1 ={
0, d. d.

Mevcut şekillendirme sistemi ve reçetede değişiklik
yapılmadan hammadde nem oranının artırılmasıyla
çamurun daha kolay şekillenmesi sağlayacağı için
ürünün daha ince olması buna bağlı olarak daha hafif
olması planlanmaktadır.
2. Ürün pişirim sürecinde iyileştirme (0,0996)
X2 ={

1, Fırın rejiminde degişiklik yapılacaksa,
0, d. d.

1, Fırın sıcaklıklarının ayarlanması için sistem temin edilecekse,
X 3={
0, d. d.

Pişirim süreci ürünlerin kalitesini doğrudan
etkileyen bir aşamadır. Bu nedenle bu aşama için
iyileştirme yapılması gerekli bulunmuş ve bunun için
iki alternatif belirlenmiştir. İlk alternatif, mevcut
durumda manuel olarak ayarlanan fırın sıcaklıkları
için yeni otomatik vana sistemi temin edilerek her
koşuldan kolaylıkla etkilenen fırınlar için
standardizasyon sağlanması, ikinci alternatif ise fırın
rejiminden kaynaklanan hataların azaltılması için
rejim değişikliğinin yapılmasıdır.
3. Sır reçetesinde değişiklik (0,0903)
1,
X4 ={
0,

Sır reçetesinde degişiklik yapılacaksa,
d. d.

Yılın eğilimleri göz önünde bulundurularak yeni sır
reçetelerinin çalışılması ile müşteri beklentisinin
karşılanması planlanmaktadır. Masse reçetesinde
değişiklik yapılması durumunda sırın ürüne uygun
olması için sır reçetesinde de değişiklik yapılması

gerekmektedir.
Masse
seramik
üretiminde
kullanılan hammaddeyi ifade etmektedir. Masseye,
izostatik presler kullanılarak şekil verildikten sonra,
ürüne parlaklık veren sır ile kaplanarak pişirilir ve
nihai ürün elde edilir. Reçete ise bu karışımların
içeriğini ifade etmektedir.
4. Masse reçetesinde değişiklik (0,2625)
1,
X5 ={
0,

Masse reçetesinde degişiklik yapılacaksa,
d. d.

Mevcut durumda kullanılan hammadde reçetesinde
değişiklik yapılarak ürün dayanıklılığının, inceliğinin
ve
hafifliğinin
sağlanması
planlanmaktadır.
Şekillendirme sisteminde değişiklik yapılması
durumunda masse reçetesinin yeni sisteme uygun
olarak revize edilmesi gerekmektedir.
5. Müşteri hizmetlerinin geliştirilebilmesi
çalışmalar (0,0469)
1, Dış hizmet alınacaksa,
X6 ={
0, d. d.
1,
0,

X 7 ={

için

Firmadaki ilgili personel sayısı 1 artırılacaksa,
d. d.

Firmaya ulaşmak isteyen müşterilerin bekleme
sürelerinin azaltılarak müşteri memnuniyetinin
artırılması planlanmaktadır. Bekleme sürelerinin
azaltılabilmesi için iki alternatif belirlenmiştir. İlk
alternatif firma bünyesinde ilgili birimde istihdam
edilen personel sayısının bir artırılmasıdır. İkinci
alternatif müşteri hizmetleri konusunda hizmet
veren şirketlerden dış hizmet alınmasıdır.
6. Şekillendirme yönteminde değişiklik (0,3152)
1, Şekillendirme aşaması için yeni sistem alınacaksa,
X8 ={
0, d. d.

1, Personele egitim verilecekse,
X9 ={
0, d. d.
Şekillendirme sürecinde tabak torna, fincan torna ve
presler kullanılmaktadır. Bu aşamada iyileştirme
yapılarak ürün inceliği, hafifliği, dayanıklılık, fire
oranlarında azalma ve buna bağlı olarak fiyat
esnekliği ve teslimat sürelerinde kısalma
hedeflenmektedir. İyileştirme için iki farklı alternatif
belirlenmiştir. İlk alternatif bu aşamada kullanılan
cihazların yeni teknolojiye uygun olan izostatik
presler ile değiştirilmesidir. Yeni sistem ile aynı
zamanda mevcut sistem ile yapılamayan ürün
modelleri yapılabilecektir. İkinci alternatif ise
mevcut cihazlar kullanılmaya devam ederek emek
yoğun çalışılan bu aşamada istihdam edilen
personele kurum içi eğitim verilmesidir.
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7. Müşteri farkındalığının artırılmasına yönelik
faaliyetler (0,0746)
X10 ={

1, Reklamlarda saglıga uygunluk konusu vurgulanacaksa,
0, d. d.

1,
X11 ={
0,

Satış personeline egitim verilecekse,
d. d.

Firma tabak, bardak gibi gıdaya doğrudan temas
eden ürünler ürettiğinden gıdaya temas ile ilgili
gerekli olan tüm testlerini yaptırmaktadır.
Türkiye’de ve özellikle Fransa’da akredite edilmiş
kurumlara migrasyon testleri yaptırılmakta,
ürünlerin dünya genelinde kabul gören değerleri
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmektedir. Aynı
zamanda hammadde temini aşamasında tüm
değerler kontrol edilmekte, hammaddenin ağır
metal içerip içermediği belirlenmektedir. Uygun
olmayan hammadde kabul edilmemektedir.
Ancak yapılan anketler sonucunda, müşterilerin
seramik ürünlerinin sağlığa uygun olmadığı yönünde
bir algıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile
firma bu algının değiştirilmesi için çalışmalar
yapılması gerektiği kararına varmıştır. Etkili olacağı
düşünülen iki alternatif belirlenmiştir. İlk alternatif
afiş, bilbord, sosyal medya aracılığıyla yapılan
reklamlarda
sağlığa
uygunluk
konusunun
vurgulanması, ikinci olarak ise müşteri ile birebir
irtibatta olan mağaza personellerinin üretim
süreçleri ile ilgili bilgilendirilerek müşterilere
aktarım sağlanması olarak belirlenmiştir.
8. Ambalaj kalitesinde iyileştirme (0,0318)
1,
X12 ={
0,

Ambalaj kalitesi artırılacaksa,
d. d.

Müşteri algısının değiştirilmesinde ürün kadar
ambalaj da önemlidir. Mevcutta kullanılan ambalaj
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yerine daha kaliteli
müşterideki
kalite
planlanmaktadır.

malzeme
algısının

9. Kalite kontrol noktasında
yönelik faaliyetler (0,0431)
1,
X13 ={
0,
1,
X14 ={
0,

kullanılarak
artırılması

iyileştirilmesine

Personel istihdam edilmesi,
d. d.
Kalite kontrol için sistem temin edilecekse,
d. d.

Şekillendirme aşaması sonrasında kalite kontrol
yapılmamakta, bu nedenle hatalı ürünler son işleme
kadar hatta kalmaktadır. Bu zaman ve bütçe
kayıplarına neden olarak teslimat sürelerini
uzatmakta ve maliyetlerin artmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle şekillendirme aşaması
sonrasına kalite noktası kurulmasına karar
verilmiştir. Kalite noktasının kurulması için iki farklı
alternatif belirlenmiştir. İlk alternatif kontrolün
manuel yapılması için personel istihdam edilmesidir.
İkinci alternatif ise kameraların ve bantların
kullanıldığı otomasyona dayalı bir sistem
geliştirilmesidir.
Kısıtlar
𝑋2 + 𝑋3 ≤ 1
𝑋6 + 𝑋7 ≤ 1
𝑋8 + 𝑋9 ≤ 1
𝑋10 + 𝑋11 ≤ 1
𝑋13 + 𝑋14 ≤ 1
𝑋2 ≤ 𝑋5
𝑋5 ≤ 𝑋4
𝑋8 ≤ 𝑋5
𝑋𝑖 : 0-1 tamsayı, ∀i;
Z ≥ 0;

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Amaç fonksiyonları
Toplam maliyetin en küçüklenmesi;
EnkTM(X,C)=100𝑋1 +20.000𝑋2 +36.000𝑋3 +500𝑋4 +500𝑋5 +3.000𝑋6 +4.500𝑋7 +1.000.000𝑋8 +3.000𝑋9 +500𝑋10 +3.000
𝑋11 +2.000𝑋12 +5.000𝑋13 +1.000.000𝑋14
(37)
Müşteri beklentilerinin en büyüklenmesi;
EnbMB(X)= 0,0361𝑋1 + 0,0996(𝑋2 +𝑋3 ) + 0,0903𝑋4 + 0,2625𝑋5 + 0,0469(𝑋6 +𝑋7 ) + 0,3152(𝑋8 +𝑋9 ) + 0,0746(𝑋10 +𝑋11 )
+ 0,0318𝑋12 + 0,0431(𝑋13 +𝑋14 )
(38)
Firma için bütçe kısıtı bulunmayıp, firma en düşük
maliyete katlanmayı talep etmektedir.
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Denklem (25)-(26) amaç fonksiyonunun kapalı
halini,
Denklem
(37)-(38)
açık
halini
göstermektedir. Denklem (25)’de birinci amaç olan
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toplam maliyetin en küçüklenmesi ve Denklem
(26)’da ikinci amaç olan müşteri memnuniyetinin en
büyüklenmesini ifade edilmektedir.
Kısıt (27), ürün pişirim sürecinde iyileştirme
yapılabilmesi için fırın rejiminde değişiklik yapılması
veya fırın sıcaklıklarının ayarlanmasını sağlayacak
yeni sistem temin edilmesi alternatif durumlarının,
Kısıt (28), müşteri hizmetlerinin iyileştirilebilmesi
için dış hizmet alınması veya firma bünyesinde bir
personel daha istihdam edilmesi alternatif
durumlarının, Kısıt (29), şekillendirme aşaması için
tornalar yerine yeni teknolojiye uygun izostatik
preslerin temin edilmesi veya personelin eğitilmesi
alternatif durumlarının, Kısıt (30), müşteri
farkındalığının
artırılmasına
yönelik
olarak
reklamlarda
sağlığa
uygunluk
konusunun
vurgulanması veya satış personeline eğitim
verilmesi alternatif durumlarının, Kısıt (31) ise kalite
kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi için ek personel
istihdam edilerek manuel kontrol noktası
oluşturulması veya yeni kontrol sistemlerinin temin
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edilmesi
alternatif
sağlamaktadır.

durumlarının

seçimini

Kısıt (32), fırın rejiminde değişiklik yapıldığı
takdirde masse reçetesinde değişiklik yapılması,
Kısıt (33), masse reçetesinde değişiklik yapıldığı
takdirde sır reçetesinde değişiklik yapılması, Kısıt
(34) ise şekillendirme aşaması için yeni sistem temin
edildiği takdirde bu sisteme uygun olarak yeni masse
reçetesi çalışılması gerektiğini ifade etmektedir.
İdeal noktayı bulmak için Denklem (37)’de verilen
toplam maliyet fonksiyonunu Lingo 11.0 programı
kullanılarak (37)-(38) Denklemleri altında en
küçüklenmiştir. Daha sonra aynı kısıtlar altında,
Denklem (38)’da verilen müşteri beklentileri en
büyüklenmiştir.
Belirlenen faaliyetlerin açıklamaları ve maliyetleri
Tablo 6’de verilmiştir. Firma prensipleri gereği
maliyetler yaklaşık olarak verilmiştir.

Tablo 6
Belirlenen Faaliyetlerin Açıklamaları ve Maliyetleri
Faaliyet

Açıklama

Maliyet (TL)

Nem oranında
değişiklik
yapılması

Masse reçetesinde herhangi bir değişiklik yapılmayıp hammadde hazırlanan
preslerde basınç düşürülerek ya da süzülme süresi azaltılarak nem oranın
artırılması planlanmaktadır.

100

Fırın rejiminde
değişiklik
yapılması

Fırınların mevcut durumda kullandığı enerji miktarı ile rejim değişikliği
yapıldığı takdirde kullanacağı enerji miktarı arasındaki fark bulunarak
katlanılması gereken maliyet hesaplanmıştır.

20.000

Fırın
sıcaklıklarının
ayarlanması için
sistem temin
edilmesi

Fırınlarda hava girişleri manuel vana kontrollüdür. Bu durumda fırın
sıcaklıklarındaki anlık değişmelerde hava miktarı sabit kalmaktadır. Hava ve
gaz debilerini kontrol edebilmek için uygun vana sistem kullanılması
planlanmaktadır.

Sır reçetesinde
değişiklik
yapılması

Reçete değişiklikleri firma prensipleri gereği paylaşılamamaktadır.

Masse
reçetesinde
değişiklik
yapılması

Reçete değişiklikleri firma prensipleri gereği paylaşılamamaktadır.

Müşteri
hizmetleri dış
hizmet alınması

İlgili hizmeti veren firmalar ile görüşülmüş ve arayan müşteri sayısına,
hizmet verilecek saatlere göre fiyat teklifleri alınmıştır. Uygun bulunan fiyat
teklifi temel alınmıştır.

36.000

500

500

3.000
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Müşteri
hizmetleri
personel sayısı
bir artırılması

Firma bünyesinde bulunan müşteri hizmetleri bölümünde istihdam edilen
personel sayısının artırılarak bekleme süreleri azaltılacak, müşterilerin daha
kısa sürede firmaya ulaşmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Şekillendirme
aşaması için yeni
sistem temin
edilmesi

Şekillendirme aşamasında kullanılan pres ve tornaların yerine yeni
teknolojiye uygun izostatik pres temin edilmesi planlanmaktadır.

Personele eğitim
verilmesi

Mevcut durumda şekillendirme aşamasında emek yoğun olarak
çalışılmaktadır. Personellerin yeteneğine göre ürünlerde değişkenlik
gözlemlenmektedir. Bu nedenle personellere kurum içi eğitim verilmesi
planlanmaktadır.

3.000

Reklamlarda
sağlığa uygunluk
konusunun
vurgulanması

Afiş, bilbord ve sosyal medya reklamları hâlihazırda kullanılmaktadır.
Tasarım bölümü tarafından hazırlanan görsellerde sağlığa uygunluk konusu
vurgulanması, gerektiği takdirde yapılan test sonuçları paylaşılması
planlanmaktadır.

500

Mağaza satış
personeline
eğitim verilmesi

Mağazalarda istihdam edilen personel firmaya davet edilerek ar-ge bölümü
tarafından kendilerine teknik bilgi verilmesi ve personel aracılığıyla
müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

3.000

Ambalaj kalitesi
artırılması

Bir ay süresince kare seri için kullanılan kutu maliyetleri hesaplanmış,
ambalaj kalitesi değiştiği takdirde katlanılması gereken maliyetler tedarikçi
firmalardan talep edilmiş ve aradaki fark temel alınmıştır.

2.000

Kalite kontrol
noktasında
personel
istihdam edilmesi

Şekillendirme aşaması sonrasında kontrol noktası bulunmamaktadır. Yeni
personel istihdam edilerek kontrollerin manuel olarak yapılmasını sağlayan
bir kontrol noktası kurulması planlanmaktadır.

Kalite kontrol
sistemi temin
edilmesi

Şekillendirme aşaması sonrasında kameralar ile kalite kontrolün sağlandığı
bir sistem kurularak kontrol noktası oluşturulması planlanmaktadır.

Karar vericiler, amaç fonksiyonları için çoklu
normalleştirilmiş amaçları belirler.
Denklem (39)-(40) altında:
𝑓1 (x) = TM(X,C) / 2.046.600 ≥ 0,85 ve ≤ 1,

(39)

𝑓2 (x) = -1* MB(X) / 1,000 ≥ -1 ve ≤ -0,85,

(40)

𝑓1 maliyetin en küçüklenmesi amacını, 𝑓2 müşteri
memnuniyetinin en büyüklenmesi amacını ifade
etmektedir.
Çok seçenekli konik hedef programlama modeli
karar vericilerin çok seçenekli hedef değerleri
kullanılarak elde edilir ve hedef ağırlıkları 𝑤1 = 0,6 ve
𝑤2 = 0,4 olarak alınmıştır.
𝑓𝑖 (x) - 𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖− = 𝑦𝑖 , i = 1,2,…n,

(41)

𝑎𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑎𝑖,𝑚𝑎𝑥 , i = 1,2,…n,

(42)

𝑑𝑖+ , 𝑑𝑖− ≥ 0,

(43)
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i = 1,2,

4.500

1.000.000

5.000

1.000.000

(7)-(16) Kısıtları altında:
Enk ∑𝑛𝑖=1[(𝛽 + 𝑤𝑖 ) 𝑑𝑖+ + (𝛽 − 𝑤𝑖 )𝑑𝑖− ]

(44)

𝛽 parametresinin değeri 0,39 olarak alınmıştır.
Çünkü teorik olarak en küçük ağırlığa sahip olan
amaç fonksiyonundan küçük, en büyük pozitif
tamsayının alınması gerekmektedir.
𝑓1 (x) - 𝑑1+ + 𝑑1− = 𝑦1 ,
0,85 ≤ 𝑦1 ≤ 1,
𝑓2 (x) - 𝑑2+ + 𝑑2− = 𝑦2 ,
-1 ≤ 𝑦2 ≤ -0,85,
𝑑𝑖+ , 𝑑𝑖− ≥ 0, i = 1,2,
𝑦2 : serbest değişken
(7)-(16) Kısıtları altında:
Enk 0,99*d12 – 0,21*d11 + 0,79*d22 – 0,01*d21;
Lingo 11.0 programı ile elde edilen çözüm sonuçları
Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7
Lingo11.0 Programı Çözüm Sonuçları
𝑤1
𝑤2
k
1
2
3

1
0
0,6

0
1
0,4

𝑓1

𝑓2

0
2.046.600
9.600

0
1,000
0,857

Lingo 11.0 programı çözüm sonuçları
Çok seçenekli konik hedef programlama problemi
Lingo 11.0 programı kullanılarak çözülmüştür. En iyi
çözümde, çok seçenekli hedefler ve sapmalar 𝑦1 = 1;
𝑦2 = -0,85; 𝑑1+ = 0; 𝑑1− =0,995; 𝑑2+ = 0, 𝑑2− = 0,74’dür.

Çözüm
Global Opt
Global Opt
Global Opt

olarak bulunmuştur. Bu çözümün etkin bir çözüm
olduğu düşünülmektedir. Müşteri beklentisinin
karşılanma derecesi MB(X) = 0,857 olarak elde
edilirken, bu çözümün toplam maliyeti TM(X,C) =
9.600’dür. Faaliyetlerin yapılıp yapılmama durumu
Tablo 8’de bulunmaktadır.

Çok seçenekli konik hedef programlama model
çözümleri ile elde edilen ideal çözüm (9.600; 0,8574)
Tablo 8
Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetler Listesi
Karar
Değişkenleri
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14

Değer
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0

Faaliyetler
Hammadde nem oranı artırılması
Fırın rejiminde değişiklik yapılması
Fırın sıcaklıklarının ayarlanması için sistem temin edilmesi
Sır reçetesinde değişiklik yapılması
Masse reçetesinde değişiklik yapılması
Dış hizmet alınması
Firmadaki ilgili personel sayısı 1 artırılması
Şekillendirme aşaması için yeni sistem alınması
Üretim hattında çalışan personele eğitim verilecekse
Reklamlarda sağlığa uygunluk konusu vurgulanması
Satış personeline eğitim verilecekse
Ambalaj kalitesinin artırılması
Personel istihdam edilmesi
Kalite kontrol için sistem temin edilmesi

Karar verici farklı durumları da görmek
isteyebileceğinden farklı durumların ağırlık
değerleri ve sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.

Bu sonuçların da gerekli durumlarda karar verici için
yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
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Tablo 9
Farklı ağırlık durumlarında Lingo 11.0 çözüm sonuçları.
k

𝑤1

𝑤2

𝑓1

𝑓2

1
2
3
4
5

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

34.600
34.600
34.600
9.600
9.600

1,000
1,000
1,000
0,857
0,857

5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, seramik sektöründe bulunan bir
firmada KFG ve çok seçenekli konik hedef
programlamaya dayalı bütünleşik bir yaklaşım
önerilmiştir. Bütünleşik yaklaşım iki aşamadan
oluşmaktadır. Birinci aşama, anket çalışmasının
tamamlanması ile başlamaktadır. Anket çalışmaları
ile kullanıcıların bir seramik sofra gerecinden neler
beklediği, firmanın mevcut durumu ve diğer firmalar
karşısındaki durumu tespit edilmiştir. Elde edilen
veriler KFG matrisinin ilgili bölümüne aktarılmıştır.
Yapılan hesaplamalar sonucunda müşterilerin
öncelikli beklentileri sağlığa uygunluk, bulaşık
makinesinde yıkanabilirlik ve dayanıklılık olarak
tespit edilmiştir. Firmanın bu beklentileri
karşılayabilmesi amacıyla kalite evi matrisi
vasıtasıyla gerçekleştirmesi gereken faaliyetler
belirlenmiş ve bu faaliyetler önceliklendirilmiştir.
İkinci aşamada, teknik gereksinimleri karşılayan
faaliyetler karar değişkenlerine dönüştürülmüştür.
Firma teknik gereksinimlerin yerine getirilmesi
sırasında maliyetleri minimum düzeyde tutmak
istemektedir. Amaçlar, müşteri beklentilerini
karşılayacak faaliyetlerin toplam maliyetinin en
küçüklenmesi ve müşteri beklentilerinin en
büyüklenmesidir. Oluşturulan model çok seçenekli
konik hedef programlama yaklaşımı ile çözülmüştür.
Buna
göre
firmada
belirlenen
amaçlar
doğrultusunda uygulamaya geçilmesi gereken
faaliyetler belirlenmiştir.
Çalışmanın firmaya pek çok fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
Öncelikle
KFG
yaklaşımı
kullanılarak müşterilerin bir mal veya hizmetten
beklentilerinin tespit edilmesi sağlanmakta, böylece
tasarım aşamasından ürün nihai hale gelinceye
kadarki süreçte müşteri sisteme dâhil edilmiş
olmaktadır. Bu durum tasarım kaynaklı hataların en
aza indirgenerek maliyet ve zaman kayıplarının
önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda
müşteri
tatmin
düzeyinin
artırılacağı
düşünülmektedir.
KFG yaklaşımı, tüm üretim
448

Gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler
X1 ,X 2 ,X4 ,X5 ,X6 ,X9 ,X10 ,X12 ,X13
X1 ,X 2 ,X4 ,X5 ,XX614
,X9 ,X10 ,X12 ,X13
X1 ,X 2 ,X4 ,X5 ,X6 ,X9 ,X10 ,X12 ,X13
X1 ,X 4 ,X5 ,X6 ,X9 ,X10 ,X12
X1 ,X 4 ,X5 ,X6 ,X9 ,X10 ,X12
aşamalarında etkili olması nedeniyle firma için
koordinasyon ve iletişim artırılarak, grup
toplantıları ve beyin fırtınaları ile daha etkili
fikirlerin üretilebilmesini sağlamaktadır.
Önerilen bütünleşik yaklaşım ile belirli hedefler
doğrultusunda toplam maliyeti ve müşteri
beklentilerini bir arada ele alarak, iyileştirme
sürecinde
yapılması
gereken
faaliyetler
belirlenmiştir.
Önerilen
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesiyle
satışların
da
artacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmada kullanılan ölçeğin yerine oransal ölçek
kullanılarak durum yeniden değerlendirilebilir.
Bunun yanında çalışmada faaliyetler, teknik
gereksinimler altında belirlenmiştir. Bunun yerine
faaliyetler doğrudan teknik gereksinim olarak
tanımlanabileceği düşünülmektedir. İki adımda
yapılan işlemler tek bir adıma toplanacağından bu
aşamada çözüme daha hızlı ulaşabilir.
Çalışmaya firmada yeni ürün grubu olan kare serisi
dikkate alınarak başlanmıştır. Bu çalışma müşteri
anketleri, belirlenen faaliyetler ve seçimler ile tüm
ürün gruplarına uygulanabilecektir. Bunun yanında,
önerilen bütünleşik yaklaşımın başta aynı sektörde
faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, diğer
sektörlerde de uygulanabileceği düşünülmektedir.
Bütünleşik olarak incelenmiş KFG çalışması sayısının
sınırlı olması nedeniyle, bu çalışmanın literatüre
katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada Ayşe Kübra GÜLER, özet, giriş, sonuç
yazılması ve düzenlenmesi, literatür araştırması,
kaynak yazım ve düzenlenmesi, makalenin yazım
kurallarına göre düzenlenmesi, Şafak KIRIŞ, özet,
giriş, sonuç yazılması ve düzenlenmesi, problem
çözme
ve
sonuçlarının
değerlendirilmesi
konularında katkı sağlamıştır.
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