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Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN: 1300-3410) 1989 
yılında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 
yayımlanmaya  başlanmış,  uluslararası  ve  hakemli  bir 
dergidir. 
Dergi; Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim 
sistemleri, İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü 
vb),   Yöneylem   Araştırması,   Bilgi   teknolojileri   gibi 
Endüstri Mühendisliğinin muhtelif alanlarındaki 
makaleleri kabul etmektedir. 
Dergi, EBSCO ve International Abstract in Operational 

Journal of Industrial Engineering (ISSN: 1300-3410) is 
an  international,  peer  reviewed  journal  and  started 
publishing in 1989 by UCTEA Chamber of Mechanical 
Engineers. 
The journal covers all aspects of Industrial Engineering 
including Production Planning and Production Systems, 
Quality Control, Human Machine Systems (Ergonomics 
and   Work   Study),   Operations   Research,   Stochastic 
Models,  Simulation,  Inventory  Control,  Reliability  and 
Information Technologies. 

Research uluslararsı indeksler tarafından The Journal is indexed and/or abstracted in EBSCO and 
taranmaktadır. 
Dergi  2019  yılından  itibaren  e-Dergi  (e-ISSN  :  2667- 

International Abstracts in Operational Research. 
Since  2019,  as  an  electronic  journal  (e-ISSN:  2667- 

7539) olarak DergiPark sisteminde 7539) hosted by DergiPark 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi) 
makale kabule başlanmıştır. 
Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul 
edilir. 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi), 
online submissions are accepted. 
Manuscripts written in Turkish or English language are 
accepted. 

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

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

 
Değerlendirme Süreci 
Makale,   tüm   dosyaları   ile   birlikte, Dergipark’daki 

Manuscript Evaluation Process 
The journal uses an online submission system through 

sistemindeki web sayfasında DergiPark® .  The manuscript, along with all the files, is 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi) 
“Makale Gönder” ile yüklenir. 

uploaded   to   DergiPark® online   submission   system 
which is available at the link 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi 

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

https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi 

mevcuttur. 

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

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

Publication Fees 
There is no submission, evaluation or publication fee for 
this  journal.  All  accepted  articles  are  freely  available 
online upon publication. 
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Dergi, halen, aşağıdaki indekslerce The journal is currently indexed in 
taranmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TR Dizin EBSCO Host 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Index Copernicus SOBIAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ResearchBib BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06) 

e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr   https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri 

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=52641
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=52641
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1300-3410
https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&lookfor=1300-3410&ling=1&oaboost=1&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1
mailto:endustri.dergi@mmo.org.tr
https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi
http://www.mmo.org.tr/endustri
http://www.mmo.org.tr/endustri


 
 
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

ISSN:300-3410  e-ISSN:2667-7539 
 

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS 
Araştırma Makaleleri / Research Articles   

 Sayfa 

Otomotiv Yan Sanayii İçin Ergonomi Risk Analizi ve Aydınlatma Çalışması 1-11 

Study of Ergonomic Analysis And Lighting For Automotive Supply Industry 

Engin ADALAR, Aziz ÇAKMAK, Hilal ATICI ULUSU, Tülin GÜNDÜZ   

  

Tekstil Sektöründe Kadın Çalışanların Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Çok Kriterli  12-33 

Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi  

Determining Ergonomic Risks to Which Women Employees in the Textile Sector by  

Using Multi Criteria Decision-Making Methods 

Güler AKSÜT, Tamer EREN , Mehmet TÜFEKÇİ  

 

Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile İşleme Merkezi Seçimi: İmalat İşletmesinde  34-54 

Uygulama  

The Machining Center Selection With Methods of Multi Criteria Making Decisions:  

The Application in Manufacturing Plant 

Emre YAZICI, Tamer EREN, Hacı Mehmet ALAKAŞ   

  

A New Approach to Westınghouse Tempo Rating System With Fuzzy Logic 55-68 

Westinghouse Tempo Derecelendirme Sistemine Bulanik Mantik İle Yeni Bir Yaklaşim 

Alper KİRAZ , Merve CENGİZ TOKLU, Mehmet Rıza ADALI  

 

A Rule-Based Approach to Sofa Desıgn With Kansei Engineering 69-89 

Kansei Mühendisliği ile Kanepe Tasarımına Kural Bazlı Bir Yaklaşım 

Mithat ZEYDAN, Abdurrahman ÖCAL  

   

Yazılım Geliştirme Sürecinde Değer Odaklı İyileştirme 90-107        

Value Oriented Improvement for Software Development Process 

Şeyda SERDARASAN, Ebru ERTEK  

  

Yalın Sistem Tasarımı İçin Simülasyon Destekli Değer Akış Haritalama Uygulaması 108-126  

A Simulation-Supported Value Stream Mapping Implementation for Lean System Design 

Oğuz EMİR, Zeynep GERGİN 

   

Extension of the Balanced Scorecard Structure for Banking Industry 127-145 

Dengeli Puan Kartı Yapısının Bankacılık Sektörü İçin Genişletilmesi 

Gülşen AKMAN, Hakan TURAN 

  

Optimization of Plate Recognition Sensor Locations: A Case Study in Turkey 146-162 

Plaka Tanıma Sensorü Yer Seçimi Optimizasyonu: Türkiye Örneği 

Buğra GÖR, Gülşah KARAKAYA 

 

  
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06) 

e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr   https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri 
  

mailto:endustri.dergi@mmo.org.tr
https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi
http://www.mmo.org.tr/endustri
http://www.mmo.org.tr/endustri


 

 
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 
UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

ISSN:300-3410  e-ISSN:2667-7539 
 

SUNUŞ/PRESENTATION 

Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri (1989), yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri 
mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, 
edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve 
ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri 
mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek 
sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 
1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. 

Bu doğrultuda, 32 yıldır, 4 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği 

Dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. EBSCO, International Abstracts in 

Operations Research, Index Copernicus, SOBIAD,  ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 

Root Indexing, ResearchBib ve BASEveritabanlarında yer almakta olan Endüstri Mühendisliği 

dergisi,  https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine 

sunulmaktadır.  

Dergi 2019 yılından itibaren e-Dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark sisteminde 

makale kabule ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web 

sayfasında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi verilmiştir. 

Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün 
kuramsal ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. 

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği 
Yönetmeliği”ne göre hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan 
tüm makaleler teşvik kapsamına girmektedir.  

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak 
Yayın Kurulu’nun kararıyla, Yöneylem Araştırması Derneği tarafından düzenlenen 
YA/EM Kongreleri ile Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Kurultayları ve Kongrelerinde sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.   

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen 
bilimsel ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri 
Mühendisliği Dergisine, gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak 
katkılarınızı bekliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu 
 
 
 

 

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meşrutiyet Cad. 19/6. Kat Kızılay-ANKARA, Tel: 0 850 495 0 666 (06) 

e-posta: endustri.dergi@mmo.org.tr   https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi http://www.mmo.org.tr/endustri 

  

https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi
mailto:endustri.dergi@mmo.org.tr
https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi
http://www.mmo.org.tr/endustri
http://www.mmo.org.tr/endustri


Endüstri Mühendisliği 32(1), 1-11, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 1-11, 2021 

 

1 

OTOMOTİV YAN SANAYİİ İÇİN ERGONOMİ RİSK ANALİZİ VE AYDINLATMA ÇALIŞMASI 
 

 Engin ADALAR1, Aziz ÇAKMAK2, Hilal ATICI ULUSU3, Tülin GÜNDÜZ4* 

 

1Durden Plastik Ürünler Yapışkan Film Tic. San. A.Ş., Bilecik 1. Org. San. Böl., Bilecik 
ORCID No:  http://orcid.org/0000-0003-2189-6451 

2Durden Plastik Ürünler Yapışkan Film Tic. San. A.Ş., Bilecik 1. Org. San. Böl., Bilecik. 
ORCID No: http://orcid.org/0000-0001-9988-4931 

3Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa. 
ORCID No:  http://orcid.org/0000-0001-8347-0806 

4Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa. 
ORCID No: http://orcid.org/0000-0002-7134-3997 

Anahtar Kelimeler Öz 
Ergonomik Analiz, Aydınlatma, 
Yansıma, Kalite Kontrol, Yük 
Taşıma 

İşyerlerinde yük taşıma gibi işlemlerde görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilecek 
duruşlar ve aydınlatma eksikliği, yansıma gibi uygun olmayan çevresel koşullar hem çalışan 
sağlığını hem iş verimini olumsuz etkilemektedir. Çalışan sağlığını korumak, verimi yükseltmek ve 
işin kalitesini arttırmak için ergonomik ve çevresel risk analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
çalışmada, otomotiv sektörü için araç amblemleri ve krom kaplama parçaları üreten bir firmada 
ergonomik ve çevresel risk analizi ve aydınlatma çalışması gerçekleştirilmiştir. Firmada 
gerçekleştirilen yük itme-çekme işlemleri sırasında çalışanlar kas iskelet sistemi rahatsızlığı riskine 
maruz kalmakta ve kalite kontrol işlemlerinde aydınlatma hataları ve yansımalardan kaynaklı 
sorunlar oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, firmadaki çalışma istasyonlarında kas iskelet sistemi 
rahatsızlığı riskini azaltacak ve daha verimli bir aydınlatma sağlanacak şekilde yeni işyeri ve 
çalışma yöntemleri tasarlamaktır. Böylece uzun vadede çalışan sağlığının korunması ve verimliliğin 
arttırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, yük itme-çekme işlemleri analizi için BAUA yöntemi 
kullanılarak çalışanların maruz kaldığı risk belirlenmiştir. Ayrıca, özellikle kalite kontrol 
işlemlerinin yapıldığı departmanlarda aydınlatma şiddeti ölçümleri ve yansıma analizleri 
yapılmıştır. Analizler sonucunda, robot kullanımına başlanarak çalışma düzeni itme-çekme 
işlemlerini azaltacak şekilde değiştirilmiş ve yansıma problemi ortadan kaldırılacak şekilde işyeri 
düzenlemesi yapılmıştır. Böylece otomotiv yan sanayiinde gerçek bir problem ele alınarak sunulan 
çözümler devreye alınmıştır. 
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In the workplaces, postures which may cause musculoskeletal disorders in operations such as 
carrying loads and unsuitable environmental conditions such as reflection and lack of lighting, 
negatively affect both employee health and work efficiency. Ergonomic and environmental risk 
analyses are carried out to protect employee health, increase efficiency and improve the quality of 
work. In this study, ergonomic and environmental risk analysis and lighting study was carried out 
in a company that produces car emblems and chrome-plated parts for the automotive industry. 
Employees are exposed to the risk of musculoskeletal disorders during the load push-pull operations 
carried out in the company, and problems arising from lighting errors and reflections in quality 
control processes. The aim of the study is to design new workplaces and working methods in order 
to reduce the risk of musculoskeletal disorders and to provide more efficient lighting in the 
workstations of the company. Thus, it is aimed to protect employee health and increase productivity 
in the long term. For this purpose, the risk exposure of employees was determined by using BAUA 
method for load push-pull analysis. In addition, lighting intensity measurements and reflection 
analysis were carried out, especially in departments where quality control procedures are carried 
out. As a result of the analysis, the working order was changed to reduce the push-pull operations 
by starting to use a robot, and the workplace arrangement was made in a way to eliminate the 
reflection problem. Thus, solutions offered by addressing a real problem in the automotive supply 
industry were put into use. 
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1. Giriş  

İşyerlerinde çalışma sırasında oluşan ve çalışanları 
rahatsız edebilecek bazı pozisyonlar, başta bel, 
boyun, bacaklar olmak üzere çalışanın vücudunun 
çeşitli bölgelerinde yorulmaya ve kas iskelet sistemi 
rahatsızlarına neden olmaktadır. Kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları, çalışma ortamı ve şartlarına bağlı 
olarak oluşabilen ve çalışan sağlığı için uygun 
olmayan ergonomik koşulların neden olduğu 
rahatsızlıklardır. Fazla yorucu, ağır ve özellikle 
tekrarlanan işleri vardiya boyunca yapan 
çalışanlarda ortaya çıkan bu tip rahatsızlıklar; kas, 
sinir, tendon, bağ doku, eklem, kıkırdak ve 
omurların yaralanması veya bozukluğu olarak 
tanımlanmaktadır (Özel ve Çetik, 2010). Kas iskelet 
sistemi rahatsızlığı riskine maruz kalan çalışanların 
performansı düşebilir, bu sebeple iş kalitesi ve 
verimlilik de azalabilir (Akay, Dağdeviren ve Kurt, 
2003). Kalite ve verimliliğin azalması işletme için, 
kas iskelet sistemi rahatsızlığına yakalanmak ise 
çalışan için istenmeyen durumlar olduğundan 
çalışma duruşlarının incelenmesi ve düzeltilmesi 
gerekmektedir. Çalışanı rahatsız eden çalışma 
duruşlarının belirlenmesi ve analiz edilmesi için 
kullanılan yöntemler; çalışanlar tarafından yapılan 
öznel değerlendirmeler, sistematik gözlemler, 
direkt ölçümler olmak üzere üçe ayrılır (David, 
2005). Örneğin Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme 
(REBA), Hızlı Üst Vücut Değerlendirme (RULA), 
Federal Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği 
Kurumunun Değerlendirme Yöntemi (BAUA) 
gözleme dayalı yöntemlerdendir. Öznel 
değerlendirmelere dayalı yöntemler arasında ise; 
otomotiv yan sanayi uygulamalarında da kullanılan 
Hollanda Kas İskelet Anketi, İskandinav Kas İskelet 
Anketi ve Cornell Kas İskelet Rahatsızlık Anketi 
bulunmaktadır (Özmehmet Taşan ve Felekoğlu, 
2019). 

Federal Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği 
Kurumunun Değerlendirme Yöntemi (BAUA), yük 
kaldırma, tutma ve taşıma işleri ve itme-çekme 
işlerinde risk faktörünün işin temel özelliklerine 
göre belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. 
Burada adı geçen temel özellikler; işin süresi ve 
sıklığı, kaldırılan veya taşınan yükün ağırlığı, beden 
konumu ve işin yapılış koşullarıdır (Babalık, 2014). 
BAUA yöntemi elle yük taşıma ve yerleştirme 
işlerinin analizinde (Yetim ve Gündüz, 2015) ve elle 
yük kaldırma ve yer değiştirme işlerinin analizinde 
(Alıcı ve Gündüz, 2015) kullanılmaktadır. 

İş yerinde yapılan çalışmalar, fiziksel risk faktörleri 
açısından değerlendirilmenin yanı sıra, çevresel 
faktörler de ele alınarak değerlendirilmelidir. 
Çevresel faktörlerden aydınlatmanın iş üzerinde 
önemli etkileri bulunmaktadır. Çalışma esnasında 
algılama, dikkat, odaklanma düzeyi aydınlatma 
şiddetinin artmasıyla yükselmektedir (Van Bommel, 
2006). Yapılan işte gözle takip, kontrol gibi görsel 
görevler ağırlıktaysa aydınlatmanın etkisi daha da 
fazla olmaktadır. Daha iyi aydınlatılmış işyerlerinde, 
iş kazalarının da genellikle azaldığı tespit edilmiştir 
(Knave, 1984). 

Alman Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan 
DIN5035 Yapay Aydınlatma standardına göre bazı iş 
ve işyeri örnekleri için nominal aydınlatma şiddeti 
değerleri Tablo 1‘de verilmiştir. Buna göre her iş 
için farklı aydınlatma şiddeti değerleri gerekli veya 
yeterli olmaktadır. Örneğin, depolar gibi kaba 
işlerin yapıldığı yerlerde 50 lüks veya takım 
tezgâhında çalışma gibi basit işlerde 250 lüks yeterli 
olurken, renk kontrolü gibi hassas işler için en az 
1000 lüks aydınlatma gerekli olmaktadır (Deutches 
Institut für Normung, 2007). 

 

Tablo 1  
DIN5035’e Göre Farklı İşler İçin Aydınlatma Şiddetleri 

Nominal aydınlatma 

şiddeti (lüks) 
İş ve işyeri örneği 

100 Geçici bir süre bulunulan yerlerde, yer ve yön bulmaya yetecek aydınlık 

120 Soyunma odası, tuvaletler, merdivenler 

130 Yüksek kontrastlı, iri detaylı, görme yönünden kolay işler 

300 Mülakat odaları, self servis restoranlar, çamaşır yıkama, ütüleme 

500 Normal kontrastlı, normal detaylı orta zorlukta işler, bürolar, mutfaklar 

1000 Küçük detaylı, kontrastı az, zor işler, kontrol ve montaj masaları 

2000 
Çok küçük detaylı, çok az kontrastlı, görme yönünden zor işler, hassas cihaz 

montajı, kuyumculuk 

5000 Özel işler: örn. ameliyathane 
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Göz kamaşması, işyerinde aydınlatmadan 
kaynaklanan şikâyetlerin başında gelir. Göz 
kamaşması kişinin gördüğü resmin kontrastını 
azaltır. Kontrast, bir cismi iyi görebilmek veya 
doğru algılayabilmek için cisim ve arka plan 
arasında olması gereken ışık yoğunluğu farklarıdır 
(Babalık, 2014). Bazı durumlarda kontrast, 
aydınlatma şiddetinden daha önemli hale 
gelebilmektedir. Örneğin çok fazla aydınlık ve 
yansıma derecesinin büyük olduğu ortamlarda göz 
kamaşması oluşabilmektedir. Çalışma ortamında 
istenen kaliteyi yakalamak ve olası iş kazalarını 
önlemek için aydınlatma şiddetinin yeterli 
olmasının yanı sıra, göz kamaşmasını engellemek 

için yansımaların da ortadan kaldırılması gereklidir 
(Özsungur ve Öztop, 2019). 

Çalışma ortamında yansımalar yerleşim düzeninin 
değiştirilmesiyle, uygun aydınlatma elemanının 
kullanılmasıyla ve duvar ve diğer yüzeylerin uygun 
renklerde olmasıyla azaltılabilir. Yüzeylerin parlak 
veya mat olması da yansıma için çok önemli 
olmaktadır. Parlak ve mat yüzeylerden ışığın nasıl 
yansıdığı Şekil 1’de görülmektedir. Görüldüğü gibi, 
mat yüzeylerde ışık parlak yüzeylere göre çok daha 
az derecede yansımaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 1. Parlak ve Mat Yüzeyden Işığın Yansıması 

  

Yapı malzemesi ve renklere göre farklı yüzeylerin 
yansıtma katsayıları ise Tablo 2’de verilmiştir. 
Çalışma ortamındaki renklerin doğru seçimi de 
ergonomi açısından aydınlatma düzeylerine olumlu 

etki etmektedir (Şahin, Yüksel, Büyüktümtürk ve 
Şahin, 2015). 

 

Tablo 2 
Farklı Yüzeylerin Işığı Yansıtma Katsayıları (Babalık, 2014) 

Yüzey Malzemesi Yansıtma Katsayısı 
(%) 

Yüzey Rengi Yansıtma Katsayısı (%) 

Temiz badana 80 Beyaz 70-80 

Parlak alüminyum 70 Bej 40-65 

Mat alüminyum 60 Açık gri 40-60 

Parlak mermer 30-70 Koyu gri 20-35 

Temiz beton 40-60 Pembe 45-55 

Kireç taşı 35-55 Kırmızı 15-20 

Açık renk meşe 25-35 Açık mavi 20-50 

Doğal ahşap 20-30 Koyu mavi 5-20 

Kiremit 10-15 Açık yeşil 30-60 

Buzlu cam 10 Koyu yeşil 10-30 

Pencere camı 8 Koyu kahverengi 10-25 

Koyu renk meşe 1-15 Siyah 8 

 

a. Parlak yüzey b. Mat yüzey 
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Aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etmenler, aşırı güç 
gerektiren yükleri itme, çekme veya sürükleme 
işlemleri ve tekrarlı hareketler otomotiv yan 
sanayiinde görülen iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına sebep olan etmenler arasında 
gösterilmektedir (Akgül, 2016). Elle yük taşıma ve 
itme-çekme işlemleri sırasında çalışma ortamının 
fiziksel koşulları da uygun değilse çalışan sağlığı 
daha fazla riske maruz kalmaktadır (Kaya ve Akalp, 
2017). Otomotiv çalışanlarının kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları dikkate alınarak yapılan 
uygulamalarda otomotiv endüstrisinde işe bağlı kas 
iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı maliyetler 
azaltılmaktadır (Tanır, Güzel, İşsever ve Çalışkan 
Polat, 2013).  

Bu çalışmada, bir otomotiv yan sanayi işletmesinde 
ergonomik ve çevresel risk analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında, 
çalışanların yük taşıma sırasında maruz kalabileceği 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları risk seviyesi BAUA 
yöntemi ile tespit edilmiş, ayrıca işletmedeki 
aydınlatma yoğunlukları ışıkölçer ile ölçülerek ve 
yansımalar tespit edilerek aydınlatma faktörleri ile 
ilgili iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
sonraki bölümlerinde, firmadaki problemler, analiz 
için kullanılan yöntemler, uygulama aşaması ve 
sonuçta elde edilen bulgular açıklanmaktadır. 
Çalışmayı özgün kılan noktalardan biri, birçok 
ergonomik risk analizi çalışmasında yer alan yük-
kaldırma taşıma analizi ya da duruş analizi 
çalışmalarından ziyade, yük itme-çekme işinin 
analiz edilmesidir. Genelde ulusal literatürde 
ergonomik risk analizi sonuçlarına problemin 
çözümüne yönelik öneri iletilmektedir. Bu 
çalışmada gerçek bir problem analiz edilip, sunulan 
çözüm devreye alınmıştır. Bir diğer özgün yön ise, 
işletmelerde yeterince önemsenmeyen ya da fark 
edilmeyen yansımayla oluşabilecek göz hastalıkları 
problemlerin çözümüne yönelik gerçek bir çözüm 
yaklaşımın uygulanmasıdır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın gerçekleştirildiği firmada plastik üzeri 
krom kaplama işlemleri yapılmaktadır. Toplam 185 
çalışanı bulunan firmada çalışanların %80’i üretim 
ve kalite departmanlarında çalışmaktadır. İşletmede 
plastik enjeksiyon hatları ve elektrolit banyolu 3 
krom kaplama hattı bulunmaktadır. 

Çalışmada öncelikle firmanın tüm 
departmanlarında ön analiz yapılmış, öncelikli 
çalışma gerektiren departmanlar belirlenmiştir. 

Ergonomi analizi gerçekleştirmek üzere belirlenen 
çalışma alanları şu şekildedir: 

1. Montaj departmanı 
2. Plastik enjeksiyon 
3. Bara arabaları itme-çekme alanı 
4. Final kontrol 
5. Gözle kalite kontrol (GKK) 
6. Kimyasal depolama alanı 
7. Banyolar 
8. Bakım atölyesi 
9. Diğer çalışmalar 

Mevcut çalışma koşulları incelendiğinde; bara 
arabaları itme-çekme alanındaki çalışmalar fazla 
sayıda eğilme, uzanma ve sürekli ayakta çalışma gibi 
mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına yol 
açabilecek çalışma pozisyonları içerdiğinden riskli 
görülmüştür. Çalışanların özellikle bel ve boyun 
bölgeleri ile ilgili çeşitli derecelerde zorlanmaya 
maruz kalma riski söz konusudur. Yük taşıma 
açısından çalışanların bazı noktalarda hafif yüklerle 
çalışmalarına rağmen, yük taşıma işinin çok sıklıkla 
yapılıyor olması riski arttırmaktadır. Bu noktada 
çalışanların uzun vadede daha fazla zorlanma riski 
ile karşılaşmaması için çalışma duruşları analiz 
edilmelidir. 

İş istasyonlarında ergonomi alanında tek bir konuda 
çalışma yapmak, üzerinde çalışılan işi yeterince 
geliştirmeyebilir. Bir iş istasyonunda işin niteliğini 
ve çalışanın performansını etkileyen birden fazla 
parametre olabilmektedir. Yapılan çalışmada, 
incelenen işlerde hem kas-iskelet sistemi 
hastalıklarına karşı risk, hem de çevresel faktör olan 
aydınlatmanın çalışan üzerinde etkileri 
bulunmaktadır. Belirtilen alanlar iki ayrı konu gibi 
görünse de, çalışanı ve iş verimini direk etkileyen 
konulardır, bu yüzden aynı kapsam içinde ele 
alınmıştır. Bu çalışma özellikle yük taşıma açısından 
riskli görülen bara arabaları itme-çekme alanı ve 
ayakta çalışma ve aydınlatma açısından riskli 
görülen final kontrol, GKK ve firewall alanlarında 
yapılan ergonomik risk analizi ve aydınlatma 
çalışmalarını içermektedir. 

Çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur, 
çalışmanın yayınlanmasına 2020 Haziran ayında 
firma tarafından onay verilmiştir. 

 

2.1 İtme-çekme Alanında BAUA Analizi 

Kaplama hattından çıkan parçaların final kontrol 
alanına taşınması için bara arabaları 
kullanılmaktadır. Bu arabalar itme-çekme alanında 
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çalışanlar tarafından boş veya dolu olarak hareket 
ettirilmektedir. Bara arabalarının boş hali Şekil 2’de, 
arabalar ile ilgili bazı özellikler ise Tablo 3’te 
verilmiştir. 

 

Tablo 3 
Bara Arabasının Özellikleri 

Bara ağırlığı 80 kg 

Askı ağırlığı Yaklaşık 80 kg 

Araba ağırlığı 120 kg 

Toplam araba ağırlığı 280 kg 

Bir vardiyada toplam itme-çekme 

mesafesi 

Yaklaşık 1 km 

 

 
Şekil 2. Bara Arabası 

 

Ergonomik risk analizlerine yönelik yapılan 
çalışmalar ve kullanılan risk analiz yöntemleri 

incelendiğinde, sıklıkla kullanılan REBA, RULA, 
OWAS, HMD gibi diğer yöntemler de mevcuttur. 
(Deste ve Sever, 2019; Neşeli, 2016; Mert, 2014). 
Ancak bu metotlar ağırlıklı olarak duruş analizi ya 
da yük kaldırma-taşıma analizlerini içermektedir. 
Çalışmada incelenen işte özellikle bara arabaları ile 
itme-çekme işi yapılmaktadır. İtme-çekme işinin 
analizine yönelik en uygun yöntem BAUA analizi 
olduğu için, çalışmada bu yöntem tercih edilmiştir. 

İtme-çekme işleri için BAUA yöntemi uygulanırken 
birinci aşamada zaman ağırlığı belirlenir. Zaman 
ağırlığı belirlenirken, kısa mesafedeki veya sık sık 
durarak yapılan işler için bir günde yapılan iş sayısı, 
uzun mesafedeki işler için ise bir günde alınan 
toplam mesafe dikkate alınır (Babalık, 2014). 

İkinci aşamada, kütle, konum hassasiyeti, hız, beden 
konumu ve uygulama şartlarının ağırlıkları 
belirlenir. Yükün ağırlığı ve itme-çekmede 
kullanılan yardımcı araç gerece göre kütle ağırlığı 
0,5-5 arasında belirlenir. İşin farklı kısımlarında 
farklı yükler söz konusu ise ortalama yük için işlem 
yapılabilir. Konum hassasiyeti için belirleyici faktör 
hareket hızıdır. Hareket hızının yavaş (>0,8 m/s) 
veya hızlı (0,8-1,3 m/s) olmasına göre 1-4 arasında 
bir değer belirlenir. Beden konumu için tabloda 
verilen duruşlara göre 1-8 arasında değerlendirme 
yapılır. Uygulama şartları için ise en çok tekrarlanan 
işlemin iyi, sınırlı, zor veya çok zor olmasına göre 0-
8 arasında bir değer belirlenir (Babalık, 2014). 

Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu 
aşamada, önceki aşamalarda belirlenmiş olan kütle, 
konum hassasiyeti, hız, beden konumu ve uygulama 
şartları ağırlığı değerleri toplanır. Bu toplam, 
Denklem 1’de görüldüğü gibi, ilk aşamada 
belirlenen zaman ağırlığı ile çarpılır. Ayrıca 
kadınların erkeklere göre performanslarının 
yaklaşık 2/3 olduğu varsayılarak, çalışan kişi kadın 
olduğu takdirde sonuç 1,3 değeriyle çarpılarak risk 
faktörü değeri hesaplanır (Babalık, 2014). 

 

Risk faktörü=(Kütle+Hareket hızı+Beden konumu+Uygulama şartları) 

*Zaman ağırlığı*1,3(kadınlar için) (1) 

 

Risk faktörü değeri, itme-çekme işlerinde 3-100 
arasında bir değer olarak bulunur. Tablo 4’te verilen 
risk derecelendirme tablosuna göre 
değerlendirilerek, söz konusu işin risk derecesi 
açıklanır (Babalık, 2014). 
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Tablo 4 
BAUA Yöntemi Risk Değerlendirme Tablosu 

Risk Bölgesi 
Risk Faktörü 

Değeri 
Açıklama 

1 <10 
Düşük yük, vücudun fazla yüklenmesi nedeniyle sağlığın 
kaybedilmesi olası değil 

2 10…25 
Biraz fazla yük, az yüklenebilen personel için vücudun fazla 
zorlanması olası. Böyle personel için iş düzenlemesinde iyileştirme 
önlemleri anlamlı olur. 

3 25…50 
Epey fazla yük, normal yüklenebilir kişiler için de vücudun fazla 
zorlanması olası. İş düzenlemesini iyileştirme yönüne gidilmeli. 

4 >50 
Çok fazla yük, vücudun fazla zorlanma yüklenme olasılığı çok 
yüksek. İş düzenlemesinde iyileştirme önlemleri almak şart. 

 

2.2 Kalite Kontrolde Aydınlatma Analizi 

Gözle kalite kontrol ve final kontrol 
departmanlarında çalışanların çevresinde, bastıkları 
zemin de dahil olmak üzere parlayan yüzeyler 
bulunmaktadır. Parlak yüzeylerden dolayı oluşan 
yansıma, fotofobi (ışık hassasiyeti) hastalığı riski 
oluşturmaktadır. Ayrıca çalışanın gözüne yansıyan 
fazla ışık yoğunluğu, göz kamaşması oluşturarak 
parça yüzeyindeki hataların yeterince 
görülememesine sebep olabilmektedir. 

Kalite kontrol işlemlerinin yapıldığı ortamlarda 
aydınlatma şiddetinin en az 1100 lüks olması ve 
yansımaların engellenmesi gerekmektedir. Olması 
gereken aydınlatma şiddeti ile karşılaştırmak üzere, 
firmadaki kalite kontrol hücrelerinde aydınlatma 
değerleri ölçülmüştür. Ayrıca, çalışma alanlarına ve 
operatörün gözüne gelen aydınlatma değerleri 
ölçülmüş ve yapılan uygulama sonucunda oluşan 
değerler ile karşılaştırma yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

 

3. Bulgular 

3.1 BAUA Analizi Sonuçları 

Boş ve dolu bara arabaları bir seferde 5 metreden 
daha uzak bir mesafeye itilmekte ve çekilmektedir. 
Dolayısıyla zaman ağırlığı belirlenirken bir günde 
alınan toplam mesafe dikkate alınmıştır. Bu mesafe 
en az 1 km olarak gözlemlendiğinden, zaman 
ağırlığı 4 olarak seçilmiştir. Kütle ağırlığı kullanılan 
yardımcı araca (arabaya) ve hareket ettirilen yüke 
göre 4 olarak seçilmiştir. Hareket hızlı ve hareket 
yolu keyfi olduğundan hareket hızı ağırlığı 2 olarak 
seçilmiştir. Arabayı itme-çekme sırasında çalışanın 
vücudunun konumu ilgili tablodaki üst gövde hafif 
öne eğik seçeneğindekine benzer olduğundan beden 
konumu ağırlığı 2 olarak seçilmiştir. Uygulama 
şartları ise döşeme sabit, düz ve kuru olduğundan 0 
olarak seçilmiştir. Sonuçta 28 olarak hesaplanan 
risk faktörü değeri, bu işlemin üçüncü risk 
bölgesinde “epey fazla yük” içeren bir iş olduğunu 
göstermiştir (Tablo 5). 
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Tablo 5  
Boş ve Dolu Arabaların İtme-Çekme İşi İçin Risk Seviyeleri 

Araba Ağırlığı 

1. Adım 2. Adım 3. Adım 

Risk Seviyesi 
Zaman 
Ağırlığı 

K
ü

tl
e 

H
ar

ek
et

 
h

ız
ı 

B
ed

en
 

k
o

n
u

m
u

 

U
y

gu
la

m
a 

şa
rt

la
rı

 

Değerlendirme 

Boş araba 200 kg 4 3 2 2 0 (3+2+2+0)*4=28 3 Epey fazla yük 
Dolu araba 280 kg 4 3 2 2 0 (3+2+2+0)*4=28 3 Epey yazla yük 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, risk faktörünün 
artmasına sebep olan en önemli etken zaman 
ağırlığıdır. Zaman ağırlığının değeri ise bara 
arabalarının bir vardiyadaki toplam itme-çekme 
mesafesinin artmasıyla artmaktadır. Dolayısıyla, 
itme-çekme alanındaki toplam taşıma mesafeleri 
düşürülebilirse, risk faktörü azaltılabilir. Örneğin 
toplam mesafe 1 km’nin altına düşürülürse zaman 
ağırlığı 2 olacak ve risk faktörü 14’e düşecektir. 
Sonuçta bir çalışanın bir vardiyadaki toplam itme-
çekme mesafesinin azaltılması, riski azaltmak 
açısından araba ağırlıklarının azaltılmasından daha 
etkili olacaktır. 

Operatörler üzerinde itme-çekme işleminden dolayı 
oluşan zorlanmayı ortadan kaldırmak üzere 
kaplama hattından final kontrol hücrelerine 
taşınacak olan baralar için yeni bir sistem 
düzenlenmiştir. Yeni çalışma düzeninde bir robot 
devreye alınarak, operatörlerin bara arabalarıyla 
yaptığı taşıma işleminin direkt olarak robot 
tarafından yapılması sağlanmıştır. Şekil 3’te 
görüldüğü gibi, eski çalışma düzeninde kaplama 
hattından çıkan baralar, arabalar ile final kontrole 
operatör tarafından taşınırken, yeni çalışma 
düzeninde final kontrol alanı kaplama hattıyla 
bütünleştirilerek baralar robot yardımıyla 
taşınmaktadır. 

 
Şekil 3. Taşıma İşlemleri için Eski ve Yeni Çalışma Düzeni 

3.2 Aydınlatma Analizi Sonuçları 

Firmadaki ışık yoğunluğu ölçümleri kalite kontrol 
departmanında gerçekleştirilmiştir. Kalite kontrol 
hücrelerinde doğal aydınlatma bulunmamakta ve 
tamamen yapay aydınlatma kullanılmaktadır. Bu 
sebeple günün hangi saatinde ölçüm yapıldığı ölçüm 

değerlerini etkilememiştir. Kalite kontrol 
hücrelerinde yapılan ölçümlerde 1100 lüks olan 
minimum değerin sağlandığı, birçok bölümde de bu 
değerin üzerinde aydınlatmanın sağlandığı tespit 
edilmiştir. Örnek bir hücrede tavandan çalışma 
alanına gelen aydınlatma şiddetinin ölçümü Şekil 
4‘te görülmektedir. 

a. Eski çalışma düzeni b. Yeni çalışma düzeni 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 1-11, 2021 Journal of Industrial Engineering 31(1), 1-11, 2021 

 

8 

 

Şekil 4. Çalışma Alanında Aydınlatma Şiddeti 
Ölçümü 

 

Yansımalarla ilgili yapılan analiz doğrultusunda 
kalite kontrol hücrelerinin duvar renginin 
değiştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu hücreler 
için uygun olabilecek 3 duvar rengi belirlenmiştir. 
Bunlar;  

1. Mat, koyu mavi 
2. Mat, koyu yeşil ve 
3. Mat, beton grisidir. 

Bu renkler arasından operatörün parça üzerindeki 
hataları belirlemesinde uygun olabileceği 
düşünülen mat, koyu yeşil renk seçilerek bir 
hücrenin bu renge boyanması sağlanmıştır (Şekil 5). 

 

 

 

Şekil 5. Duvarları Mat, Yeşil Renge Boyanan Çalışma Alanı 

 

Yansıma düzeylerinin değerlendirilebilmesi için 
duvarda oluşan ve çalışanın gözüne gelen 
aydınlatma şiddetleri ölçülmüştür. Mevcut 
hücrelerden birinde duvarda oluşan aydınlatma 
şiddeti 706 lüks olarak ölçülmüştür. Buna karşılık, 
duvarları mat koyu yeşil renge boyanmış olan 

benzer bir hücrede duvarda oluşan aydınlatma 
şiddeti 171,8 lüks olarak ölçülmüştür. İlgili ölçümler 
Şekil 6’da görülmektedir. Duvarlardan oluşan 
yansıma düzeyinde yaklaşık %75’lik bir azalma 
oluşmuştur. 
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Şekil 6. Duvarlarda Oluşan Aydınlatma Düzeyi Ölçümleri 

 

Operatörün gözüne gelen aydınlatma şiddeti 
değerlendirildiğinde ise, beyaz parlak duvarlı 
hücrede operatörün gözüne gelen aydınlatma 
şiddeti 786 lüks iken, mat koyu yeşil duvarlı 
hücrede 324 lüks olarak ölçülmüştür (Tablo 6). 
Böylece operatörün gözüne gelen yansıma 
düzeyinde yaklaşık %60’lık bir azalma tespit 

edilmiştir. Ayrıca, mat koyu yeşil duvar boyalı örnek 
hücrede çalışan operatörlerle yapılan görüşmede, 
uygulamanın gözlerini rahatlattığını, baş ağrısı ve 
gözde kamaşma hissinin olmadığı sonucu 
bildirilmiştir. 

 

 

Tablo 6  
Aydınlatma Düzeyi Ölçüm Sonuçları 

Aydınlatma Düzeyi (lüks) 

Çalışma alanı 

Parlak, beyaz 
duvarlı hücre 

Mat, koyu yeşil 
duvarlı hücre 

Ölçüm alanı 
Duvarda 706 171,8 

Operatörün gözünde 786 324 

 

Yansıma problemini kaynağında çözmeye yönelik 
çalışmalardan sonra, kişisel koruyucu donanım 
kullanma aşamasına geçilmiştir. Çalışanların gözüne 
gelen yansımayı azaltmak üzere yansıma azaltma 
özelliğine sahip bir gözlük kullanılmaya 
başlanmıştır. Deneme amacıyla kullanılan 1 aylık 
sürenin ardından, çalışanlardan alınan geri 
bildirimler olumlu olmuştur. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada otomotiv yan sanayiinde faaliyet 
gösteren ve dekoratif krom kaplama parçaların 
imalatını gerçekleştiren bir firmada ergonomik 
analizler yapılmıştır. Firmadaki yük taşıma ve itme-
çekme işlerinin çalışanlar için kas iskelet sistemi 
rahatsızlığı riski oluşturduğu görülmüştür. Buradan 

a) Parlak, beyaz duvarlı hücre b) Mat, koyu yeşil duvarlı hücre 
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yola çıkılarak gerçekleştirilen BAUA analizinde, 
bara arabalarının itme-çekme işleminde risk faktörü 
değeri 28 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi epey 
fazla yük içeren iş olarak tespit edilmiştir. 
Operatörler üzerinde oluşan risk seviyesini 
düşürecek şekilde kaplama hattı final kalite kontrol 
bölümüne kadar uzatılmış ve baraların robot 
yardımıyla taşınması sağlanmıştır. Böylece bara 
arabalarının itme-çekme işlemi kaldırılarak 
operatörlerin kas iskelet sistemi rahatsızlığı riski 
önlenmiştir. 

Çalışmada yapılan aydınlatma ölçümlerine göre, 
firmadaki birçok alanda gerekli ve yeterli 
aydınlatma düzeyi sağlanmaktadır. Ancak asıl 
sorunu yansıma problemleri oluşturmaktadır. 
Parlak parçaların operatörler tarafından daha net 
görülebilmesi, kalite kontrol işleminin doğruluğu 
için en önemli unsurdur. Dolayısıyla yansımaların 
azaltılmasına öncelik verilmiştir. Bu amaçla mevcut 
durumda beyaz ve parlak renkle boyalı olan kalite 
kontrol hücresi duvarlarının mat, yeşil renge 
boyanması önerilmiştir. Örnek bir hücrenin 
duvarlarının mat, yeşil renge boyanması 
sağlanmıştır. Karşılaştırmalı aydınlatma 
ölçümlerine göre, duvarlarda oluşan yansıma 
düzeylerinde %75, operatörün gözüne gelen 
yansıma düzeyinde ise %60’lık bir azalma olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan çalışma, benzer üretim yapan 
işletmeler için çözüm önerisi niteliğinde rehber 
alınabilir. 

 

Araştırmacıların Katkısı  

Bu araştırmada; Engin ADALAR ve Aziz ÇAKMAK, 
ölçümlerin yapılması ve uygulamanın devreye 
alınması, Hilal ATICI ULUSU , literatür araştırması 
ve makalenin yazımı, Tülin GÜNDÜZ, uygun 
araştırma ve analiz yönteminin belirlenmesi, ölçüm 
ve analizlerin yapılması, literatür çalışması 
konularında katkı sağlamışlardır. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir. 

 

Teşekkür 

Çalışmaya katkılarından dolayı Durden Plastik 
Ürünler ve Yapışkan Film Tic. San. A.Ş.’ye teşekkür 
ederiz. 
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Türkiye’nin en önemli ve en gelişmiş sektörlerinden biri olan tekstil sektörü ihracat, 
imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, yatırım, istihdam, gayri safi yurt içi milli 
hâsıla, döviz girdisi açısından büyük ehemmiyete sahiptir. Tüm sektörlerde olduğu 
gibi tekstil sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği açısından yaşanan birçok tehlike ve 
riskler vardır. Bu tehlike ve risklerden en önemlilerinden birisi de ergonomik 
risklerdir. Yapılan bu çalışmada Yozgat ili sınırları içerisindeki kadınların yoğun 
olarak çalıştığı bir tekstil fabrikasının bölümlerinin ergonomik risk açısından 
sıralanması problemi ele alınmıştır. Problemin çözümünde Çok Kriterli Karar Verme 
yöntemlerinden olan Analitik Ağ Süreci (Analytic Network Process, ANP) ve 
Değerlendirmelerin Zenginleştirilmesi için Tercih Sıralaması Örgütü Yöntemi 
(PROMETHEE) yöntemleri kullanılmıştır. Ele alınan kriterler, literatürde yapılan 
çalışmalar ve uzman kişilerle belirlenmiştir. Altı kriter, 37 alt kriter ve altı alternatif 
belirlenmiştir.  ANP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları elde edilmiştir. PROMETHEE 
yöntemi ile de alternatiflerin sıralaması yapılmıştır. Yapılan sıralamada kadınların 
yoğun olarak çalıştığı dikimhane bölümü ergonomik risk açısından ilk sırada yer 
almıştır. 
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Evaluations (PROMETHEE) methods were used to solve this problem. The criteria 
that were discussed were determined by studies in the literature and experts. Six 
criteria, 37 sub-criteria, and six alternatives have been determined. The weights of 
the criteria were obtained with the ANP method, and Alternatives listed with the 
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women employees work in the textile factory, ranked first in terms of ergonomic risk. 
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1. Giriş  

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerlerinde bulunan 
işçilerin ve diğer kişilerin sağlık, güvenlik ve 
refahları için işle ilgili risklerden korunmasıyla ilgili 
multidisipliner bir alandır (Stefanovic, Urošević , 
Mladenović ve Stojilković, 2019). Sanayi döneminin 
gelişmesiyle beraber ortaya çıkan iş alanları, 
teknoloji anlamında gelişmiş ekipmanlar vb. İSG 
alanında yapılan araştırmaların artarak devam 
etmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır 
(Karakitapoğlu, Akyıldız, Çakmak ve Alyunt, 2017). 
Çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliğinin 
korunmasına özen göstermek sadece yasal ve ahlaki 
bir yükümlülük değil, aynı zamanda bireysel ve 
organizasyonel başarıyı önemli ölçüde etkileyen bir 
faaliyettir (Stefanovic vd., 2019). Çağımızda 
sanayileşme giderek gelişmektedir ve bu durum 
karşısında çalışma şartlarının düzeltilmesi ise ayrı 
bir önem arz etmektedir. Ergonomik kriterlere göre 
çalışanın psikolojisi, sağlığı ve iş güvenliği üzerinde 
önemli etkisi olan fiziksel çevrenin düzenlenmesi, 
çalışan için verimli ve rahat bir çalışma ortamı 
oluşturur (Biderci ve Canbaz, 2019).  

Türkiye, 2018 tarihi itibariyle yaptığı %3,2’lik 
ihracat oranıyla hazır giyim sektöründe dünyanın 
yedinci ülkesi olmuştur.  Avrupa Birliğine ihracat 
eden ülkeler arasında ise üçüncü sırada yer 
almaktadır. Birinci sırada Çin yer alırken ikinci 
sırada Bangladeş bulunmaktadır. Üretim ve 
istihdamdaki ağırlığı ile bugün hazır giyim sektörü 
ülke ekonomisi açısından lokomotif sektörlerden 
biri konumundadır (Hazır Giyim Sektörü Raporu, 
2020). Bu endüstrinin gerçeği, gelişmekte olan 
ülkelerdeki birçok işçinin yetersiz çalışma 
koşullarına maruz kaldığıdır (Stefanovic vd., 2019).  

İşçilerin güvenliği ve sağlığı, herhangi bir kuruluşun 
sistemli ve verimli çalışması için önemlidir. 
İşyerinde çalışan sağlığını etkileyebilecek çok sayıda 
risk faktörleri vardır (Meenaxi ve Sudha, 2012). 
Tekstil sektörü tehlike sınıflandırmasına göre az 
tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen meslek 
hastalıkları ve iş kazası bakımından birçok tehlikeyi 
ihtiva etmektedir. Ergonomik risk etmenleri de bu 
tehlikelerin en önde gelenlerindendir. Sektördeki 
öncelikli sorunlar arasında ergonomik risklerden 
kaynaklı fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır 
(Kaya ve Özok, 2018). Hazır giyim sektöründe 
gürültü, yüksek sıcaklık, yorucu çalışma, 
kimyasalların elle taşınması, Kas İskelet Sistemi 
Bozuklukları (Musculo-Skeletal Disorder, MSD) gibi 
İSG riskleri vardır (Kaya, 2015). Statik ve uygunsuz 

duruşlar, çalışma süresi, mobilya tasarımı ve yeterli 
dinlenme olmaması çoğunlukla ciddi MSD riskleri 
ortaya çıkması ile ilişkilidir (Meenaxi ve Sudha,  
2012). MSD hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde önemli bir halk sağlığı ve iş sağlığı 
sorunudur. Önemli bir ekonomik yük oluşturan 
çalışma saatlerinin kaybedilmesi nedeniyle yaşam 
kalitesi ve üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir (Amarasinghe ve AlwisSenevirathne, 2016).  

Sanayide çalışan kadınların büyük çoğunluğu tekstil 
sektöründe çalışmaktadır (Öztürk ve Esin, 2011). 
Yapılan bu çalışmada amaç Türkiye’nin en önemli 
çalışma alanlarından biri olan, kadınların yoğun 
olarak çalıştığı tekstil sektöründeki ergonomik 
riskleri fabrika bölümlerini dikkate alarak 
sıralamasının yapılmasıdır. Ergonomik risklerin 
yoğun olduğu tekstil fabrikalarında risklerin 
sıralaması karar verme problemi olarak ele 
alınmıştır. Risk sıralaması yapılırken 6 ana kriter, 
37 alt kriter ve 6 alternatif belirlenmiştir.  Ele alınan 
problemde Analitik Ağ Süreci (Analytical Network 
Process, ANP) yöntemiyle ağırlıklar belirlenerek 
Değerlendirmelerin Zenginleştirilmesi için Tercih 
Sıralaması Örgütü Yöntemi (Preference Ranking 
Organization Method For Enrichment Evaluations, 
PROMETHEE) ile sıralama gerçekleştirilmiştir. 
Kadınların yoğun olarak çalıştığı bölümler hakkında 
detaylı bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın planı şu şekildedir, giriş bölümünü takip 
eden ikinci bölümde tekstil ve ergonomik risklerle 
ilgili yapılmış çalışmaların literatür taraması 
yapılmıştır. Üçüncü bölümde Çok Kriterli Karar 
Verme (ÇKKV) yöntemleri olan ANP ve 
PROMETHEE yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. 
Dördüncü bölümde tekstil firmasındaki ergonomik 
risklerin sıralaması probleminin uygulaması 
anlatılmıştır. Beşinci bölümde bulgulara yer 
verilmiştir. Çalışmanın sonunda sonuçlar 
değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

Tekstil ve ergonomik risklerin birlikte 
değerlendirildiği çalışmalara bakıldığında ilk olarak, 
Malik, Maan, Pasha, Akhtar, ve Ali (2010), tekstil 
endüstrisinde çalışanların İSG’yi sağlamak için 
çalışanların sorunlarını, ihtiyaçlarını vb. araştırmayı 
amaçlamışlardır. Tekstilde çalışma ortamında var 
olan tehlike faktörlerini fiziksel, biyolojik, kimyasal 
ve ergonomik olarak belirlemişlerdir. İşyeri 
ortamında sigara içme, kişisel koruyucu 
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ekipmanların kullanımı vb. kişisel tehlike 
faktörlerini sıralamışlardır. Ahmed ve Raihan 
(2014) Bangladeş’te yapmış oldukları çalışmada, 
hazır giyim sektöründeki kadın çalışanların 
yaşadıkları belli başlı hastalıkları tespit etmek için 
200 kadınla röportaj yapmışlardır. Kadın 
çalışanların muzdarip olduğu hastalıklar arasında 
bel ağrısı, solunum problemleri, heminthiasis, 
yorgunluk, soğuk algınlığı, ateş, karın ağrısı, hepatit 
(Jandice), mide ağrısı, kemiklerde problemler, 
yetersiz beslenme, kaşıntı, deri iltihabı, kürtaj ve 
göz lekesi gibi sağlık sorunlarının olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Sağlık ve güvenliğin ekonomi ile 
bağlantısı konusunda Tompa, Dolinschi, ve Natale 
(2013), Kanada'da yaklaşık 300 işçi çalıştıran bir 
giyim üreticisinde incelemelerde bulunmuşlardır. 
Anket yöntemi kullanarak verileri elde etmişlerdir. 
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, katılımcı 
ergonomi müdahalelerinin şirket perspektifinden 
maliyet açısından faydalı olabileceği sonucuna 
ulaşmışlardır. Değişiklikler tipik olarak tesis 
mekaniği ve bakım personeli tarafından uygulanan 
düşük maliyetli ve düşük teknolojili müdahaleler 
olsa da hem sağlık hem de mali cephelerde faydalar 
sağladığını ortaya koymuşlardır. 

Tekstil çalışanlarının karşılaşmış oldukları MSD 
riskleri ile ilgili olarak Öztürk ve Esin (2011) 
kesitsel çalışmalarında, bir tekstil şirketinde kadın 
dikiş makinesi operatörlerinde MSD 
semptomlarının yaygınlığı ve ergonomik risklerin 
belirlenmesini amaçlamışlardır. Hızlı Üst Vücut 
Değerlendirme Yöntemi (RULA) ve anket kullanarak 
verileri elde etmişlerdir. Bu araştırmaya katılan 
kadınların hem MSD hem de ergonomik risklerini 
yüksek bulmuşlardır. MSD rahatsızlıklarıyla ilgili 
olarak bir diğer çalışmayı Thangaraj, Kannappan ve 
Chacko (2015), tekstil kadın çalışanların MSD 
bozukluğunu özel referansla genel sağlık durumunu 
değerlendirmeyi amaçlamışlardır. MSD ile belirli 
sosyodemografik ve mesleki faktörler arasındaki 
ilişkiyi tanımlamışlardır. MSD ile yaş (30 yıldan az 
ve 30 yıldan fazla) ve eğitim (ilkokuldan düşük ve 
ortaokuldan yüksek) arasındaki ilişki istatistiksel 
anlamlılık göstermiştir. Sırt ağrısının ayakta 
durmaya göre oturma işleriyle (terzilik, nakış, kalite 
kontrol vb.) önemli ölçüde ilişkili olduğunu 
bulmuşlardır. Bu çalışma, bel ağrısı ile birlikte MSD' 
nin kadın tekstil işçileri arasında yaygın olduğunu 
ortaya koymuştur. Meenaxi ve Sudha (2012), ise 
“Tekstil Endüstrisinde MSD’nin Nedenleri” üzerine 
yapmış oldukları çalışmalarında MSD hakkında 
önleyici tedbirleri ortaya koymayı hedeflemişlerdir. 

Çalışma ortamının tipik sağlık etkileri baş ağrısı, 
yorgunluk, görme bozukluğu, işitme kaybı, MSD 
sorunları ve düşük iş performansıdır. Çalışanların, 
oturma veya ayakta durma pozisyonunda görev 
yaptığı tekstil endüstrisinde uygunsuz duruş, statik 
duruş, yetersiz molalar, mobilya tasarımı ve çalışma 
süresi çoğunlukla ciddi MSD' lerin ortaya çıkması ile 
ilişkilidir. Sağlık etkileri maruziyetten yıllar sonra 
veya uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya 
çıkabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Nagaraj, 
Jeyapaul ve Mathiyazhagan (2019), çalışmalarında 
MSD’lerin Sri Lanka tekstil endüstrisindeki 
yaygınlığını ve ergonomik risk faktörlerini 
değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Hızlı Tüm Vücut 
Değerlendirme Yöntemi  (Rapid Entire Body 
Assessment, REBA), Zorlanma İndeksi (Strain İndex, 
SI) ve anket yöntemlerini kullanmışlardır. Ayakta 
dikiş makinesi operatörleri arasındaki en yaygın 
MSD’leri alt bacak, diz, alt sırt, ayak ve uylukta 
bulmuşlardır. 

Tekstil fabrikasında rastlanan ergonomik risklerle 
ilgili olarak Dsingh ve Kaur (2019) “Patiala Bölgesi 
El Sanatları Endüstrisinde Çalışan Kadın 
Çalışanların Ergonomik Risk Faktörleri” üzerine 
yapmış oldukları çalışmada bu endüstride gelişen 
çeşitli MSD bozukluklarını tanımlamayı 
hedeflemişlerdir. Genellikle çalışanlar uzun süre 
aynı duruşla çalışmaya devam ederler. Bu nedenle, 
kas ağrılarının olduğu ve iş kapasitesinde azalma 
yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumu 
düzeltmek için periyodik eğitim programlarının 
düzenlenmesi ve iş istasyonlarının uygun hale 
getirilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Diğer 
bir çalışmada Sealetsa ve Thatcher (2011) 
Botsvana'da bir tekstil endüstrisindeki dikiş 
makinesi operatörlerinin iş istasyonlarındaki olası 
ergonomi eksikliklerinin yanı sıra iş yükü ve 
bedensel rahatsızlık algılarını tanımlamayı 
amaçlamıştır. Verileri anket yöntemini kullanarak 
elde etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda dikiş 
makinesi operatörleri arasında sırt, boyun ve omuz 
rahatsızlığının oldukça yaygın olduğunu 
belirlemişlerdir. Bu çalışma, iş istasyonlarının ve 
oturma yerlerinin yeniden tasarımı ve çalışanların 
çalışma hayatını iyileştirmek için temel ergonomi 
prensipleri dâhil olmak üzere müdahale stratejileri 
önermektedir. Vandyck ve Fianu (2012) konusu 
Gana'daki hazır giyim işçilerinin yaşadığı iş 
uygulamaları ve ergonomik sorunlar olan 
çalışmalarında duvar yüzeyi, tavan rengi, 
koltukların yükseklik ve derinlikleri, havalandırma, 
gürültü, ışık, sıcaklık, duruş, iş yerlerinin tasarımı ve 
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tekrarlayan hareketleri incelemişlerdir. Ergonomik 
risklerle ilgili olarak Najarkola ve Mirzaei (2012) 
çalışmalarını bir tekstil fabrikasında, çeşitli görevler 
üstlenen çalışanlarda üst ekstremite MSD 
hastalıkları için risk faktörlerini değerlendirmek 
amacıyla yapmışlardır. MSD bozuklukları ve 
ergonomik risk faktörleri olan kuvvetli eforlara 
uzun süre maruz kalma, uygunsuz ve statik duruş, 
titreşim ve tekrarlama hareketleri arasındaki ilişkiyi 
güçlü bir şekilde ortaya koymuşlardır. Çalışma 
ortamlarını ergonomi açısından değerlendirmek 
için Kaya (2015)  İstanbul, Bursa ve Çorum illerinde 
faaliyet gösteren 10 farklı işletmenin kalite kontrol, 
kumaş kesim, depo ve imalat bölümlerini 
gözlemleyerek değerlendirmiştir. Bu kapsamda bu 
işletmelerin çalışma ortamlarının ergonomik açıdan 
uygun ve uygunsuz özelliklerini belirlemiş ve 
önerilerde bulunmuştur. 

Tekstil fabrikalarının üretim bölümleri ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalarda Balasundaram, Adugna, 
Kumar ve Kumar (2017), Etiyopya'daki Dire Dawa 
tekstil fabrikasının üretim departmanındaki 
(Dokuma Birimi) çalışanları etkileyen ergonomik 
sorunlarını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Çalışma 
çevresi kaynaklı toz, ses, sıcaklık problemleri; 
çalışma süresi kaynaklı vardiya, ücret sistemi 
problemleri makinelerden kaynaklı; ergonomik 
problemlerin varlığını ortaya koymuşlardır. Kaya ve 
Özok (2018) ise yaptıkları çalışmada tekstil 
fabrikasının üretim bölümünde çalışanların yaşamış 
oldukları fiziksel rahatsızlıklar ile ilgili olarak 
ergonomik risk faktörlerini belirleyip sektöre özgü 
değerlendirmeler ve öneriler sunmuşlardır. Fiziksel 
rahatsızlık anketinin kullanıldığı çalışmada, çalışma 
ortamı tasarımının ergonomik açıdan uygun 
olmadığı ve tasarlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Bir diğer çalışmada Comper ve Padula (2013) bir 
tekstil fabrikasındaki iki üretim bölümünün 
çalışanları arasında ergonomik risk faktörlerine 
maruz kalma seviyelerini ölçmeyi amaçlamışlardır. 
Bu amaçla 107 çalışanda İş Faktörleri Anketi (Job 
Factors Questionnaire, JFQ) ve Hızlı Maruziyet 
Değerlendirme Ölçütü (Quick Exposure Check, QEC) 
araçlarını uygulamışlardır. 

Yapılan literatür taramasında, ergonomik risklere 
tekstil sektöründe yaygın olarak maruz kalındığı ve 
bu risklerin sağlığı pek çok açıdan olumsuz 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği kavramına ilişkin ortaya konulan beş risk 
faktöründen biri olan ergonomik riskler kadınların 
yoğun olarak çalıştıkları tekstil fabrikalarında farklı 
yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı 
olarak ÇKKV yöntemlerinden ANP ve PROMETHEE 
yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu bağlamda bu 
çalışma, ÇKKV yöntemlerinin İSG kapsamında 
kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlar 
niteliktedir. 

 

3. Metot ve Yöntem  

Çalışmanın yapıldığı firma Yozgat ili sınırları içinde 
tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet göstermekte 
olan, 338 çalışanı bulunan işletmedir. Çalışmaya 
başlamadan önce firma yöneticisi ile iletişime 
geçilerek çalışmanın amacı ve firmaya olan katkısı 
hakkında bilgi verilerek çalışma için izin alınmıştır. 
Yapılan çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur. 

Çalışmada öncelikli olarak Ergonomik riskler ve 
çeşitleri, geniş bir literatür tarama yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Belirlenen risklerden bir 
form oluşturularak bu forma göre veriler elde 
edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde 
yapılandırılmış gözlem ve yerinde inceleme tekniği 
kullanılmıştır. Gözlem yapılırken yönetici ve orada 
çalışanlardan formdaki sorular sorularak ayrıca 
bilgiler edinilmiştir. Tekstil fabrikasının her bir 
bölümü ayrı ayrı gezilerek değerlendirilmiştir. 
Buradan elde edilen verilerden yola çıkılarak ÇKKV 
yöntemlerinden ANP ve PROMETHEE yöntemleri 
kullanılmıştır. ANP yöntemi, çeşitli nedenlerle seçim 
problemini formüle etmek için ideal bir yöntem 
olarak kabul edilir. ANP, doğası gereği çok kriterli 
olan karmaşık karar problemlerini çözmek için 
uygundur. Hem somut hem de soyut karar 
kriterlerini hesaba katar. Karar verme sürecindeki 
tutarlılık, Tutarlılık Oranı (Consistency Ratio, CR) 
hesaplanarak değerlendirilir. Ağ yapısındaki 
kümeler ve karar öğeleri arasındaki karşılıklı 
bağımlılıkları hesaba katar (Saaty, 2004). ANP bu 
özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir. 
PROMETHEE yönteminin en büyük avantajı 
kullanım kolaylığına sahip olmasıdır. On yıllardır 
çevre, enerji, lojistik, üretim, tarım, iş ve finansal 
yönetim gibi birçok sektördeki karar problemleri 
için kullanılan, bu zaman diliminde iterasyonları 
geliştirilen ve etkin sonuçlar üreten PROMETHEE 
(Velasquez ve Hester, 2013) yöntemi sahip 
oldukları bu avantajlar nedeniyle bu çalışma 
kapsamında kullanılmıştır. Ayrıca görsel açıdan 
karar vericiye GAIA geometrik gösterim uzantısının 
sunulması karar verme işlemine hız 
kazandırmaktadır (Genç, 2013). Bu yöntemlerde 
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kullanılan kriter ve alternatifler bilimsel literatür, 
uzmanlarla, yöneticilerle ve çalışanlarla yapılan 
görüşmeler, tekstil fabrikasının her yerinin ayrıntılı 
gözlemlenmesi sonucunda tanımlanmıştır. Firmanın 
bölümlerinin risk seviyesine göre sıralanmasında 
kriter ağırlıkları ANP yöntemi ile hesaplanarak 
PROMETHEE yöntemi ile sıralama yapılmıştır. ANP 
ve PROMETHEE yöntemi için yazılım programları 
kullanılmıştır.  

 

3.1 Analitik Ağ Süreci  

Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ANP 
yöntemi, problemin tek bir yöne bağlı kalarak 
modelleme zorunluluğunu ortadan kaldıran ve 
karar verme sürecinde faktörler arasındaki ilişkileri 
dikkate alan bir yöntemdir (Saaty, 1996). ANP 
yönteminde bir ağ yapısı ile modellenen karar 
verme probleminde faktör içindeki iç bağımlılıklar 
ve faktörler arasındaki bağımlılıklar dikkate 
alınmaktadır. ANP’nin bu özelliğinden dolayı daha 
etkin ve gerçekçi bir şekilde karar verme 
problemlerin çözülmesi gerçekleşmektedir 
(Dağdeviren, Dönmez ve Kurt, 2006). Dört ana 
adımın uygulanmasıyla gerçekleşen ANP ile karar 
verme problemlerinin çözüm aşaması aşağıda 

verildiği şekilde sıralanabilir (Chung, Lee ve Pearn, 
2005). 

Adım 1. Model Oluşturma ve Problemi 
Yapılandırma: Sorun açıkça ifade edilmeli ve ağ gibi 
rasyonel bir sisteme ayrıştırılmalıdır. Yapı, beyin 
fırtınası veya diğer uygun yöntemlerle karar 
vericilerin görüşleri ile elde edilebilir. 

Adım 2. İkili Karşılaştırma Matrisleri ve Öncelik 
Vektörleri: ANP yönteminde her bileşendeki karar 
öğeleri, kontrol kriterlerine göre önemleri açısından 
ikili olarak karşılaştırılır. Ayrıca bileşenlerin 
kendileri de hedefe katkıları açısından ikili olarak 
karşılaştırılır. Karar vericilerden, bir seferde iki 
öğenin veya iki bileşenin kendi üst düzey 
kriterlerine nasıl katkıda bulundukları açısından 
karşılaştırılacağı bir dizi ikili karşılaştırmaya yanıt 
vermeleri istenir. Göreceli önem değerleri, 1'den 9'a 
kadar bir ölçekle belirlenir. Tablo1’de verilen tercih 
ölçeği kullanılmaktadır (Saaty, 2008). Matris 
tutarlılığının kontrolü yapılır. Eğer CR 0,10’dan 
küçükse tutarlıdır, değilse tekrar ikili 
karşılaştırmalar yapılır (Özcan, Özcan ve Eren, 
2017). 

 

 

Tablo 1 
Önem Skala Değerleri ve Tanımları 

Değer  Tanım  Açıklama 

1  Eşit önemli  İki seçenekte eşit derecede öneme sahip 

3  Biraz önemli  Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı biraz üstün kılmakta 

5  Fazla önemli  Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı oldukça üstün kılmakta 

7  Çok fazla önemli  Bir kriter diğerine göre üstün sayılmıştır 

9  
Aşırı derece 

önemli  

Bir kriterin diğerlerine göre üstün olduğunu gösteren kanıt çok büyük 

güvenilirliğe sahiptir 

2,4,6,8  Ara değerler  Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler 

 

Adım3. Süpermatrisin Oluşturulması: Süper matris 
gerçekte parçalı bir matristir ve buradaki her bir 
matris bölümü bir sistem içindeki iki faktör 
arasındaki ilişkiyi gösterir (Gür ve Eren, 2017). 

Adım 4. Alternatiflerin Sıralanması ve En İyi 
Alternatifin Seçimi: Limit süper matris ve kriter 
ağırlıkları bulunarak alternatiflerden bu değerler 
arasından en yüksek olanın belirlenmesidir (Özcan 
vd., 2017). 

Birçok alanda ANP yöntemi kullanılabilmektedir. 
Bakım sürecinde karar verme alanındaki risk 
değerlendirmesi (Chemweno, Pintelon, Van 
Horenbeek ve Muchiri, 2015), ürün karışım seçimi 
(Chung vd., 2005), taşeron firma seçimi (Bedir 
Yalçın, Özder ve Eren, 2018), güneş enerjisi 
teknoloji seçimi (Özcan vd., 2017), tedarikçi seçimi 
(Dağdeviren vd., 2006), ve pazarlama stratejilerin 
seçimi (Gür, Bedir ve Eren, 2017), gibi problemlerin 
çözümünde kullanılmıştır. 
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3.2 PROMETHEE Yöntemi 

ÇKKV tekniklerinden biri de PROMETHEE 
yöntemidir. Jean Pierre Brans tarafından 1982 
yılında geliştirilen PROMETHEE I kısmi 
önceliklendirme imkânı sunarken PROMETHEE II 
net önceliklendirme imkânı vermektedir. Kanada’da 
bulunmakta olan Laval Üniversitesinde 1982’de R. 
Nadau ve M. Landry tarafından sunum yapılmıştır. 
J.P.Brans ve Bertrand Mareschal tarafından birkaç 
yıl sonra PROMETHEE III aralıklı sıralama yapan 
metot ve PROMETHEE IV devamlı sıralama yapan 
metotlar geliştirilmiştir. Brans ve Mareschal 
PROMETHEE yöntemini destekleyen GAIA görsel 
interaktif sunumunu 1988’de önermişlerdir. 
PROMETHEE V ve PROMETHEE VI yöntemleri yine 
Brans ve Mareschal tarafından 1992 ve 1994 
yıllarında geliştirilmiştir. Parçalara ayrılmış kısıtları 
içeren birçok kriterli karar verme yöntemi 
PROMETHEE V iken, insan beynini simgeleyen 
PROMETHEE VI yöntemidir (Brans and Mareschal, 
2005). 

ÇKKV yöntemlerinin diğerlerinde olduğu gibi 
PROMETHEE yönteminde de birbiri ile çelişen 
birçok kriter ve içerisinden bu kritere uygun olarak 

en iyi seçimin yapılması istenen bir alternatif 
kümesi vardır. Alternatifler içerisinden seçim 
yapabilmek için temel olarak var olan altı tercih 
fonksiyonu içerisinden bir fonksiyon 
belirlenmelidir. Tercih fonksiyonları olağan, U tipi, 
V tipi, seviyeli, lineer (doğrusal) ve Gaussian’dır. 
Yedi adımdan oluşan yöntemin basamakları aşağıda 
verildiği gibidir (Gür vd., 2017). 

1. Veri Matrisinin Oluşturulması: Tanımlanan 
probleme çözüm olabilecek alternatiflerin ve 
alternatiflerin sahip olması gereken özellikler 
olarak ifade edilen kriterler, bu kriterlerin birbirine 
göre önem dereceleri ve ağırlıkları 
belirlenmektedir. Bu alternatifler, kriterler, kriter 
ağırlıkları ve alternatiflerin kriterlere göre aldığı 
değerler bir veri matrisinde tablo haline getirilir. 

2. Tercih Fonksiyonlarının Kriterler için 
Tanımlanması: Tercih fonksiyonları kriterin 
yapısına bağlı olarak belirlenir. Yöntemin 
uygulanmasında kullanılacak 6 farklı tercih 
fonksiyonu tanımlanmıştır. Tercih fonksiyonları ile 
ilgili detaylı bilgi Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2  
Tercih Fonksiyonları 
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3. Ortak Tercih Fonksiyonlarının Belirlenmesi: 
Alternatif çiftleri için tercih fonksiyonları temel 
alınarak ortak tercih fonksiyonları belirlenir. 

           (1)                              

 

4. Tercih İndekslerinin Belirlenmesi: Her alternatif 
çifti için tercih indeksleri belirlenir. a ve b 
alternatiflerinin tercih indeksi aşağıdaki eşitlik ile 
hesaplanır. 

                                (2) 

5. Alternatifler için Pozitif ve Negatif Üstünlüklerin 
Belirlenmesi: Pozitif üstünlük ve negatif üstünlük 
aşağıdaki eşitlikler yardımı ile hesaplanır. 

                                          (3)                      

6. Kısmi Önceliklerin PROMETHEE I ile 
Belirlenmesi: Alternatiflere ilişkin pozitif ve negatif 
üstünlük değerleri ikili karşılaştırılarak birbirinden 
farksız olan alternatifler, alternatiflerin birbirlerine 
göre tercih (üstünlük) durumları ve birbirleriyle 
karşılaştırılamayacak olan alternatifler belirlenir. a 
ve b gibi iki alternatif için kısmi önceliklerin 
belirlenmesinde aşağıda verilen üç durum söz 
konusudur: 

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağlanıyorsa, a 
alternatifi b alternatifine tercih edilir. 

              (4)       

Aşağıda verilen koşul sağlanıyor ise a alternatifi ile 
b alternatifi farksızdır. 

              (5) 

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri sağlanıyor ise, a 
alternatifi b alternatifi ile karşılaştırılamaz. 

            (6) 

7. Tam Önceliklerin PROMETHEE II ile Belirlenmesi: 
Her alternatif için tam öncelikler hesaplanır. 
Hesaplanan tam öncelik değerleri ile bütün 
alternatifler aynı düzlemde değerlendirilerek tam 
sıralama belirlenir. a ve b gibi iki alternatif için 
hesaplanan tam öncelik değerine bağlı olarak 
aşağıda verilen kararlar alınır: 

  ise, a alternatifi daha üstündür. 

 ise a ve b alternatifleri farksızdır. 

Birçok alanda PROMETHEE yöntemi 
kullanılabilmektedir. Banka performanslarının 
değerlendirilmesinde (Çalışkan ve Eren 2016) , 
ergonomik düşüncelere  uygun ürünün seçiminde 
(Mohanty, Mahapatra, Mohanty ve Sthitapragyan. 
2018), kadınların çalıştığı üretim süreçlerinde risk 
değerlendirmesi açısından iş yerlerinin çok kriterli 
sıralamasında (Stefanović vd., 2019), hidroelektrik 
santrallerde model seçiminde (Özcan, Gür ve Eren 
2020), lisansüstü öğrencilerin ders seçiminde 
(Bedir, Özder ve Eren, 2016), personel seçiminde 
(Bedir ve Eren 2016), üniversiteye araştırmacı 
seçiminde (Özder, Bedir ve Eren, 2019), 
kullanılabilmektedir. 

 

4. Uygulama 

Problemin akış şeması Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 
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Şekil 1. Problemin Akış Şeması  

 

4.1 Problemin Tanımlanması 

Yapılan bu çalışmanın amacı kadınların yoğun 
olarak çalıştığı oldukça önemli olan tekstil 
sektöründeki ergonomik riskleri fabrika 
bölümlerini dikkate alarak ÇKKV yöntemleri ile 
belirleyerek sıralamaktır. Uygulamanın yapıldığı 
firma Yozgat ili sınırları içerisinde tekstil alanında 
faaliyet göstermekte olup 338 çalışanı 
bulunmaktadır. Fabrika çalışanlarının 138’ ini 
kadınlar oluşturmaktadır. Firmada 3 bina 
bulunmaktadır. Başka bir şirket adı altında 
dördüncü bina olan baskı bölümü yer almaktadır. 
Birinci bina kumaş depo, ikinci bina kesim, üçüncü 
bina dikim, ütü ve paket dördüncü binada ise baskı 
bölümü yer almaktadır. Üretilen ürünler yurt dışına 

pazarlanmaktadır. Penye üretimi üzerine 
çalışmaktadırlar. Diğer ürünler üzerine sipariş 
geldiğinde de istenilen ürüne dair üretim 
yapmaktadır. Günlük üretim miktarı ortalama 
22.000 adettir. 3 ortak tarafından işletilmekte olan 
şirket iki şubeden oluşmaktadır. Ana şube 
İstanbul’da bulunmaktadır. Her iki şubede toplam 
aylık ortalama dört milyon ürün üretilmektedir. 
Ülke bazlı çalışmaktadırlar. Ürünlerini İngiltere, 
İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, 
Hollanda bazen de Amerika Birleşik Devletleri’ne 
ihraç etmektedirler. Yurt içine satış 
yapmamaktadırlar. Çalışanlar sabah 8:00, akşam 
18:30 arası çalışma yapmaktadırlar. Öğle arası 
12:30-13.30 arasındadır. Ayrıca 15 dakikalık 4 mola 
vermektedirler. 
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4.2 Alternatiflerin Belirlenmesi 

Tekstil fabrikası yöneticilerinden elde edilen bilgiler 
sonucunda fabrika altı alternatif bölüme ayrılarak 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Alternatifler Tablo 
3’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 3  
Alternatiflerin Belirlenmesi 

Alternatifler Alternatifler Hakkında Bilgi 

Kesimhane Kesimhane plotter, kumaş açma, kumaş serme (pastal), cutter ve meto bölümlerinden oluşmaktadır. 

Kesimhanede öncelikle İstanbul’da genel merkez tarafından e-posta yoluyla gönderilen kalıpların 

plotter (çizici) makinasından çıktıları alınır. Serilen kumaş üzerine yapıştırılarak cutter makinasında 

kalıpların kesimi gerçekleştirilir. Kesilen kalıplar parçaların sırasının, renk tonlarının, bedenlerinin 

karışmaması amacıyla üzerinde bu bilgilerin bulunduğu etiketleri yapıştırmaya yarayan meto 

makinasıyla yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Kalıplar tasnif edilerek buradan dikime gönderilir. 

Dikimhane Kesimhaneden çıkan ürünler ile aksesuarlar üretim bantlarına iletilir. Arabalara yerleştirilerek 

bantların önüne teslim edilir. Ürünler dikilmeye başlar. Dikim bölümünde üç çeşit makine ile çalışma 

yapılmaktadır. Overlock, Singer ve Reçme makinalarıdır. Dikiş makinelerinden başka bu bölümde biye 

kesme makinesi var olup yakalara çekilen biye kesilir. Dikilen penyedeki fazla ipliklerin kesilip 

koparılması ise temizleme makinesinde gerçekleştirilir. Dikilen ürünler kalite kontrol ve ütü bölümüne 

geçer. 

Kalite Kontrol Ütü öncesi kalite kontrol işlemi yapılmaktadır. Arkasından ütü yapıldıktan sonra tekrar kalite kontrol 

işlemi yapılmaktadır. Ütüden gelen ürünlere yıkama talimatı, beden, fiyat, ülke ve marka adları basılır.  

Kalite kontrolde ürünlerin iplik, sökük, defo, yırtık, dikiş, etiket, yıkama talimatı ve lekesi yönünden 

kontrolü yapılmaktadır. Bedenlerine göre ürünler yine burada ayrılır (S, M, L vb.). Beden ölçüsünü 

gösteren stickerlar yapıştırılarak paketleme bölümüne gönderilir. 

Ütü Ön kalite kontrolden geçen ürünler ütü bölümüne gelip buradan ütülendikten sonra son kalite kontrole 

gelmektedir.  

Baskı Bölümü Testten geçen su bazlı boyalar baskı bölümünde kullanılır. 17 ve 14 kafadan oluşan iki farklı baskı 

makinesi mevcuttur. Azda olsa var olan dijital baskı makinası da kullanılabilmektedir. 

Paketleme ve 

Sevkiyat 

Etiket bölümünden gelen ürünler metal dedektörlerden geçerek paketleme bölümüne gelirler. Burada 

firmanın belirtmiş olduğu katlama şekline göre katlama yapılır ya da askıya alınır. Ürünler 

poşetlenirken poşet içerisine müşterinin isteğine göre 5’li, 10’lu sayılar halinde konulabildiği gibi 

özellikle online satış için tek tekte konulabilmektedir. Asortili üretimde ürünler müşterinin bildirdiği 

renk ve beden asortisine göre kolilenir. Müşteri, asorti raporu ile bir kolinin içinde hangi renk ve 

bedenden kaçar adet olacağını bildirir. Poşetlenen ürünler kolilerin içine yerleştirilerek bantlanır. 

Paketleme bölümünden gelen ürünler sevkiyat bölümüne gelerek buradan sevkiyat 

gerçekleştirilmektedir. 

 
4.3 Kriterlerin Belirlenmesi 

Kriterler ve alt kriterler literatür taraması ve uzman 
görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Kriter ve alt 
kriterleri şu şekilde açıklanmıştır. 

Fiziksel Faktörler: Fiziksel ergonomi, fiziksel 
aktivite ile ilgili olarak insanın anatomik, 
antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik özellikleri 

ile ilgilidir (Adnan ve Ressang, 2016; Koningsveld, 
2019; Karwowski, 2005), fiziksel ergonomik 
risklerin seviyesi fiziksel iş yükü faktörlerine maruz 
kalmanın yoğunluğuna, sıklığına ve süresine 
bağlıdır (Otto ve Battaia, 2017). Fiziksel faktörlerin 
alt kriterleri uygunsuz duruş, malzeme kullanımı, 
tekrarlayan hareketler, statik duruş, kuvvet, 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 12-33, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 12-33, 2021 

 

22 

sıkışma, aşırı güç, uzun süre ayakta çalışma, uzun 
süre oturarak çalışma olarak belirlenmiştir. 

Bilişsel Faktörler: Bilişsel ergonomi, insanlar ve bir 
sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimleri 
etkilediğinden algı, bellek, akıl yürütme ve motor 
yanıt gibi zihinsel süreçlerle ilgilidir (Koningsveld 
2019). Bilişsel ergonomide odak, insanın bilişsel 
işleyişi ve bunu etkileyen koşulları insan-sistem 
etkileşimini insan, bilişsel yetenekleri ve 
sınırlamaları ile uyumlu hale getirmektir (Kalakoski  
vd., 2020). 

Bilişsel Ergonomi (Cognitive Ergonomics, CE) 
yaklaşık 40 yıldır önemli bir disiplin olmuştur 
CE'deki “klasik” konular arasında bilişsel görevleri 
analiz etme ve modelleme, karar verme, bilgi 
sunumu ve görselleştirme, zihinsel iş yükü, iş stresi 
ile işbirlikçi yönlerin incelenmesi yer alır (Murray, 
van der Veer, de Haan ve Dittmar, 2019). Bilişsel 
faktörlerin alt kriterleri zihinsel iş yükü, karar 
verme, insan bilgisayar etkileşimi, iş stresi ve eğitim 
olarak belirlenmiştir. 

Örgütsel Ergonomi: Organizasyon yapıları, 
politikaları ve süreçleri de dahil olmak üzere 
sosyoteknik sistemlerin optimizasyonu ile 
ilgilenmektedir (Adnan ve Ressang, 2016; 
Koningsveld, 2019; Karwowski, 2005). Çalışma 
tasarımı, iş rotasyonu, monoton çalışma alt kriterler 
olarak belirlenmiştir. 

Çevresel Faktörler: Çalışan insanların verimliliğini 
etkileyen en önemli faktörlerden biri de çevresel 
faktörlerdir. Bu faktörlerin iyileştirilmesi çabaları 
çalışanları olumlu yönde etkileyecektir (Akpınar,  
Çakmakkaya ve Batur, 2018).  Alt kriterler olarak 
gürültü, termal konfor, duyusal risk, toz, titreşim, 
kimyasallar olarak belirlenmiştir. 

Kişisel Faktörler: Bir çalışanın bireyler arası 
değişkenliği, işyeri faktörleri, ergonomi açısından 
risk seviyesini arttırmaktadır.  Bazı çalışanlar uzun 
süreli aşırı tek taraflı maruziyete bağlı hasara 
yatkınlık gösterebilir (Beňo, 2013). Beden kitle 
indeksi, yaş, sigara içme, cinsiyet, solaklık, diyabet, 
gebelik, yorgunluk alt kriterler olarak 
belirlenmiştir. 

Psikososyal Faktörler: Psikososyal faktörler 
çalışanların güvenliğini ve sağlığını, iş ve yaşam 
dengesini, gelir düzeyini olumsuz yönde etkileyen 
bu riske maruz kalanların dikkatinin azalmasına 
neden olarak meslek hastalıklarına ve iş kazalarına 
yol açarak işçinin ve iş verenin maddi kayıplara 
uğramasına neden olan risklerdir (Kocabaş vd., 
2018). Alt kriterler olarak yüksek mesleki beklenti, 
iş stresi, iş memnuniyetsizliği, yetersiz yönetim, 
sosyal destek, tazminat, ücret olarak belirlenmiştir. 

 

4.4 Kriterlerin ANP Yöntemi ile 
Ağırlıklandırılması 

6 ana kriter ve 37 alt kriterin ANP yöntemi ile 
ağırlıklandırılması için ilk olarak ağ yapısının 
oluşturulması gerekmektedir. Şekil 2’de oluşturulan 
ağ yapısı verilmiştir. 

Ağ yapısının oluşturulmasının ardından ikili 
karşılaştırmaların yapılması aşamasına geçilmiştir. 
İkili karşılaştırılmaların yapılmasına ait örnek Şekil 
3’te verilmiştir. 
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Şekil 2. Kriter Ağırlıklarının Hesaplanmasında Kullanılan Ağ Yapısı 

 

Şekil 3. İkili Karşılaştırmaların Yapılması 
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Yapılan ikili karşılaştırmada dikkat edilmesi 
gereken husus tutarlılık oranlarının 0,10’da küçük 
olmasıdır. Tablo 4’te ana kriterlerin tutarlılık 
oranları verilmiştir. Ana kriterlerin tutarlılık 
oranlarının 0,1’den küçük olması tutarlı olduğunu 
göstermektedir. 

ANP yöntemi ile tekstil fabrikasındaki bölümlerin 
ergonomik olarak risk sıralaması yapılırken yazılım 
programı kullanılmıştır. ANP yöntemi ile elde edilen 
kriter ağırlıkları ve sıralaması Tablo 5'te 
gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4 
Ana Kriterlerin Tutarlılık Oranları 

Ana Kriterler Tutarlılık Oranı 

Fiziksel Faktörler 0,03723 

Bilişsel Faktörler 0,03108 

Örgütsel Faktörler 0,05841 

Çevresel Faktörler 0,03007 

Bireysel Faktörler 0,03982 

Psikososyal Faktörler 0,02635 

 

Tablo 5 
Kriter ve Alt Kriterlerin Ağırlık Sıralaması 

KRİTERLER ALT KRİTERLER Yerel Ağırlık Global Ağırlık 

Fiziksel 
Faktörler 

1 Uzun Süre Oturarak Çalışma (F1) 0,27783 0,086379 
2 Uzun Süre Ayakta Çalışma (F2) 0,27780 0,086369 
3 Tekrarlayan Hareketler (F3) 0,22692 0,070549 
4 Uygunsuz Duruş (F4) 0,08059 0,025057 
5 Aşırı Güç (F5) 0,03227 0,010034 
6 Malzeme Kullanımı (F6) 0,03139 0,009759 
7 Sıkışma (F7) 0,02967 0,009226 
8 Kuvvet (F8) 0,02527 0,007857 
9 Statik Duruş (F9) 0,01825 0,005673 

Bilişsel Faktörler 

1 İş Stresi ve Eğitim (B1) 0,46940 0,063951 
2 Karar Verme (B2) 0,25559 0,034822 
3 Zihinsel İş Yükü (B3) 0,22256 0,030321 
4 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (B4) 0,05245 0,007146 

Örgütsel 
Faktörler 

1 Çalışma Tasarımı (Ö1) 0,34401 0,056792 
2 İş Rotasyonu (Ö2) 0,33471 0,055257 
3 Monoton Çalışma (Ö3) 0,32128 0,053039 

Çevresel 
Faktörler 

1 Gürültü (Ç1) 0,30654 0,071927 
2 Toz (Ç2) 0,28222 0,066221 
3 Termal Konfor (Ç3) 0,26959 0,063258 
4 Duyusal Risk (Ç4) 0,08354 0,019602 
5 Titreşim (Ç5) 0,03121 0,007323 
6 Kimyasallar (Ç6) 0,02689 0,006310 

Bireysel 
Faktörler 

1 Gebelik (BF1) 0,22727 0,019782 
2 Yorgunluk (BF2) 0,21127 0,018389 
3 Diyabet (BF3) 0,13872 0,012074 
4 Sigara İçme (BF4) 0,11253 0,009795 
5 Yaş (BF5) 0,11205 0,009753 
6 Cinsiyet (BF8) 0,06787 0,005907 
7 Beden Kitle İndeksi (BF6) 0,06782 0,005903 
8 Solaklık (BF7) 0,06247 0,005437 

Psikososyal 
Faktörler 

1 İş Stresi (P1) 0,26526 0,017530 
2 Yüksek Mesleki Beklenti (P2) 0,15238 0,010070 
3 İş Memnuniyetsizliği (P3) 0,13016 0,008602 
4 Tazminat (P5) 0,12372 0,008176 
5 Yetersiz Yönetim (P4) 0,12139 0,008022 
6 Ücret (P6) 0,10368 0,006852 
7 Sosyal Destek (P7) 0,10341 0,006834 
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4.5 Ergonomik Risklerin PROMETHEE Yöntemi 
ile Belirlenmesi 

Kesimhane, dikimhane, kalite kontrol, ütü, baskı ve 
paketleme ve sevkiyat bölümleri PROMETHEE 

yöntemi ile ergonomik risk açısından 
değerlendirilmiştir. PROMETHEE çözümünde 
kullanmak için toplanan veri seti Tablo 6’da 
verilmiştir.  

 
Tablo 6 
PROMETHEE Veri Seti 

Alt 

Kriterler 
Kesimhane Dikimhane Ütü Kalite Kontrol Baskı  

Paket ve 

Sevkiyat 

F1 Yüksek   Orta  Yüksek   Orta Düşük  Düşük   

F2 Yüksek  Çok Yüksek Yüksek  Yüksek Orta Yüksek 

F3 Yüksek  Çok Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  

F4 Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Orta Yüksek  

F5 Düşük Orta Orta Düşük Düşük Yüksek  

F6 Düşük Orta Çok Düşük Çok Düşük Yüksek  Çok Düşük 

F7 Orta Düşük Çok Düşük Düşük Düşük Orta 

F8 Çok Yüksek  Çok Düşük Çok Yüksek  Çok Yüksek  Orta Yüksek  

F9 Orta Çok Yüksek  Çok Düşük Çok Düşük Orta Düşük 

B1 Yüksek  Orta Düşük Yüksek  Orta Orta 

B2 Orta Düşük Düşük Yüksek  Orta Orta 

B3 Yüksek  Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Düşük Çok Düşük 

B4 Orta Yüksek  Yüksek  Yüksek  Orta Orta 

Ö1 Orta Yüksek  Orta Düşük Orta Düşük 

Ö2 Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Düşük Orta 

Ö3 Yüksek  Çok Yüksek  Çok Yüksek  Yüksek  Orta Yüksek  

Ç1 Orta Çok Yüksek  Çok Yüksek  Çok Yüksek  Orta Düşük 

Ç2 Orta Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Düşük 

Ç3 Orta Yüksek  Orta Yüksek  Düşük Düşük 

Ç4 Yüksek  Çok Yüksek  Çok Düşük Düşük Orta Orta 

Ç5 Orta Orta Düşük Çok Düşük Orta Çok Düşük 

Ç6 Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Çok Yüksek  Çok Düşük 

BF1 Düşük Orta Orta Orta Düşük Düşük 

BF2 Düşük Orta Düşük Düşük Düşük Düşük 

BF3 Düşük Orta Düşük Düşük Düşük Düşük 

BF4 Düşük Orta Düşük Düşük Çok Yüksek  Orta 

BF5 Orta Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük 

BF6 Düşük Orta Orta Orta Düşük Düşük 

BF7 Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Orta Yüksek  

BF8 Yüksek  Yüksek  Orta Yüksek  Orta Yüksek  

P1 Düşük Düşük Düşük Orta Düşük Düşük 

P2 Orta Yüksek  Orta Yüksek  Düşük Yüksek  

P3 Düşük Orta Düşük Orta Düşük Düşük 

P4 Düşük Düşük Düşük Orta Düşük Düşük 

P5 Orta Düşük Düşük Orta Düşük Düşük 

P6 Orta Orta Düşük Orta Düşük Orta 

P7 Orta Yüksek  Yüksek  Orta Orta Yüksek  
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PROMETHEE yöntemi ile çözüm yapmak için 
yazılım programı kullanılmıştır. ANP yöntemi ile 
elde edilen Tablo 5’te verilen kriter ağırlıkları 
kullanılmıştır. PROMETHEE çözümünde, Tablo 2’de 
(Brans ve Mareschal,2005) verilen tercih 

fonksiyonlarından dördüncü tip seviyeli fonksiyon 
kullanılmıştır. PROMETHEE yönteminde çözüme 
ulaşmak için veri girişi Şekil 4’de gösterildiği gibi 
yapılmıştır. 

 

 

Şekil 4. PROMETHEE Veri Giriş 

Çözümün sonucunda oluşan PROMETHEE akış 
tablosu Tablo 7’de yer almaktadır. phi+ pozitif 
üstünlük değerlerini, phi- negatif üstünlük 
değerlerini, pozitif ve negatif üstünlük değerlerinin 
farkının alınması ise phi net öncelik değerini 
göstermektedir. Net öncelik değerlerine göre de 
alternatiflerin sıralaması elde edilmektedir. 

PROMETHEE Akış Tablosu sonucuna göre tekstil 
fabrikasındaki alternatifler dikimhane, kalite 
kontrol, kesimhane, ütü, paket ve sevkiyat, baskı 
şeklinde sıralanmıştır. 
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Tablo 7 
PROMETHEE Akış Tablosu 

Dizilim Alternatifler Phi Phi+ Phi- 

1 Dikimhane 0,1454 0,2420 0,0965 

2 Kalite kontrol 0,0696 0,1467 0,0771 

3 Kesimhane 0,0339 0,1012 0,0674 

4 Ütü 0,0326 0,1157 0,0831 

5 Paket ve sevkiyat -0,1395 0,0275 0,1670 

6 Baskı -0,1420 0,0864 0,2284 

 
PROMETHEE I yönteminin sonuçları Şekil 5’te 
verilen PROMETHEE ağı diyagramında 
görülmektedir. Alternatiflerin hangisinin daha iyi 
olduğunu hangisinin birbiri ile kıyaslanamadığı 
durumu PROMETHEE I ile alakalı öncelik durumları 
testini bu ağ diyagramı sunmaktadır. PROMETHEE 
Ağ diyagramında pozitif üstünlük olarak dikimhane 
bölümü en yüksek durumda yer alırken negatif 

üstünlükte kesimhane, kalite kontrol,  ve ütü daha 
üstün olduğu için sıralamada ayrık olarak yer 
almıştır. Pozitif üstünlükte dikimhaneden sonra 
kalite kontrol, ütü ve baskı yer almıştır. Paket ve 
sevkiyat, baskıya negatif üstün gelirken baskı 
alternatifi ise paket ve sevkiyat alternatifine pozitif 
üstün gelmiştir bu yüzden ayrık olarak yer 
almışlardır. 

 

Şekil 5. PROMETHEE Ağı  

Alternatiflerin pozitif üstünlük phi+ ve negatif 
üstünlük phi- değerleri kullanılarak PROMETHEE I 
kısmi sıralama elde edilmektedir. Şekil 6’da 
PROMETHEE I pozitif ve negatif üstünlük 
değerlerine göre grafiksel gösterimi yer almaktadır. 
Pozitif üstünlüğe göre sıralama dikimhane, kalite 

kontrol, ütü kesimhane, baskı, paket ve sevkiyat 
olarak sıralanmıştır. Negatif üstünlüğe göre 
sıralama ise kesimhane, kalite kontrol, ütü, 
dikimhane, paket ve sevkiyat, baskı olarak 
sıralanmıştır. 
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Şekil 6. PROMETHEE I   

Pozitif ve negatif üstünlüklerin farkı net öncelik 
değerini verir. Net öncelik değerleri kullanılarak 
PROMETHEE II yöntemi ile nihai sıralama elde 
edilmektedir (Şekil 7). PROMETHEE II sonucuna 

göre alternatifler dikimhane, kalite kontrol, 
kesimhane, ütü, paket ve sevkiyat, baskı olarak 
sıralanmıştır. 

 
 

 

Şekil 7. PROMETHEE II   
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5.Bulgular 

Alternatiflerin sıralamasını değerlendirildiğinde ilk 
sırada en fazla çalışanın bulunduğu ve kadınların 
yoğun olarak çalıştığı bölüm olan dikimhane yer 
almaktadır. Dikiş dikme işi baş ve gövdenin öne 
doğru eğimli duruşu, statik oturma pozisyonu ve 
nispeten rahatsız olan diz açıları ve ayak bileği ile 
tarif edilebilir (Gahlot, Mehta ve Singh, 2016).  
Çalışanlar dikiş esnasında devamlı bir şekilde 
yapılan işe odaklanır. Bu durum kadınların iş 
yerinde sağlığını etkileyen statik bir yüke sebep 
olmaktadır (Mehta, Mehta ve Sharma, 2020).   
Dikimhanede en yüksek kriter ağırlıklardan biri 
olan uzun süre oturarak çalışma, tekrarlayan 
hareketler, uygunsuz duruş, statik duruş, malzeme 
kullanımından kaynaklı fiziksel risk faktörleri 
yaşanmaktadır. Sürekli aynı hareketlerin yapıldığı 
monoton çalışma, iş rotasyonunun olmayışı, 
ayarlanabilir masaların olmayışından kaynaklı 
örgütsel sıkıntılar vardır. Gürültü, toz, termal konfor 
ve duyusal risk bu bölümde yaşanan en önemli 
çevresel faktörlerden kaynaklanan risklerdir. İş 
stresi tüm bölümlerde olduğu gibi kadın çalışanların 
çok olduğu dikim bölümünde de mevcuttur. Kadın 
çalışanların fazla olması nedeniyle gebelik bu 
bölümde karşılaşılan en önemli bireysel faktörlü 
risktir. Bu etkenlerden dolayı ergonomik risk 
açısından dikimhanenin ilk sırada yer alması 
uygundur.  

İkinci sırada yine kadınların çalıştığı yer olan kalite 
kontrol bölümü yer almaktadır. Burada var olan 
ergonomik riskleri ayakta çalışma, tekrarlayan 
hareketler, monoton çalışma, çalışma ortamı, 
gürültü, termal konfor ve tozla ilgili ergonomik risk 
faktörleri yaşanmaktadır. 

Üçüncü sırada kesimhane gelmektedir burada da 
özellikle ayakta çalışma, oturarak çalışma, 
tekrarlayan hareketler, güç kullanımı, titreşim, 
insan bilgisayar etkileşimi, iş stresinin yaşandığı 
riskler mevcuttur. 

Dördüncü sırada ütü bölümü gelmektedir. Burada 
uzun süre ayakta çalışma, termal konfor, gürültü, 
tekrarlayan hareketler, monoton çalışma, iş stresi 
en çok yaşanan riskler olmaktadır. Bu bölümde 
çalışanların tamamı erkeklerden oluşmaktadır. 
Kadın çalışanlar ütünün ağır olmasından dolayı bu 
bölümde çalıştırılmamaktadırlar. 

Beşinci paketleme ve sevkiyat bu bölümde uzun 
süre ayakta çalışma, tekrarlayan hareketler 
monoton çalışma, iş rotasyonu, uygunsuz duruş en 

çok rastlanan ergonomik risklerdir. Paketleme 
bölümünde bayanlar çalışırken sevkiyat bölümünde 
erkekler çalışmaktadırlar. Sevkiyat bölümünde 
paketleme esnasında uygunsuz duruş ve yükleme 
esnasında güç kullanımı ile ilgili ergonomik 
sıkıntılar mevcuttur. 

Baskı bölümü; bu bölümde de sadece erkekler 
çalışmaktadır. Kimyasallar var olduğu için kadın 
çalışanlar burada çalışmamaktadır. Uzun süre 
ayakta çalışma, uzun süre oturarak çalışma, 
tekrarlayan hareketler, monoton çalışma, uygunsuz 
duruş ve kimyasallarla çalışmaktan kaynaklı 
ergonomik riskler mevcuttur. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu çalışmada kadınların yoğun olarak 
çalıştığı tekstil fabrikasındaki bölümlerin risk 
sıralamasının yapılması problemi ele alınmıştır.  
Risk sıralaması yapılırken altı kriter, 37 alt kriter ve 
altı alternatif belirlenmiştir. Uzman gruptan elde 
edilen bilgiler ışığında tekstil fabrikasındaki 
ergonomik risklerin sıralaması, ANP yöntemi ile 
kriter ağırlıkları belirlenip, PROMETHEE 
yönteminde bu ağırlıkları kullanılarak algoritmanın 
işletilmesi ile elde edilmiştir. Yapılan sıralamada 
kadınların yoğun olarak çalıştığı dikimhane bölümü 
birinci gelirken diğerleri sırasıyla kalite kontrol, 
kesimhane, ütü, paket ve sevkiyat, baskı bölümleri 
olmuştur. 

Birçok sağlık ve güvenlik problemleri yetersiz 
ergonomik koşullardan kaynaklanmaktadır. 
Ergonomi bilincinin bütün çalışanlara 
yaygınlaştırılması, çalışanların çalışma yaşam 
kalitesini yükselmesini sağlayacağı gibi iş yeri 
maliyetinin ve kayıplarının azalmasını 
sağlayacaktır. Gelişen teknolojiye rağmen hala insan 
işgücü odaklı olarak üretimin yapıldığı tekstil 
sektörü İSG açısından son derece ciddiye alınması 
gerekli bir iş koludur.  

Tekstil sektörlerinin bölümlerinde karşılaşılan 
risklerden kadınların büyük bir kısmının çalıştığı 
dikimhane bölümünde oturarak yaptıkları 
çalışmalarda çalışılan tezgâhların, masaların, tüm 
sandalyelerin oturma yeri ve sırt desteğinin 
ayarlanabilir olması, masalara kenarlıklar yapılarak 
dikim esnasında parçaların yere düşmesinin önüne 
geçilerek yere eğilme ve uzanma hareketlerinin 
önüne geçilmesi, kişi başına düşen çalışma alanının 
biraz daha fazla genişletilmesi, omurganın S duruşu 
korunarak oturmanın gerçekleştirilmesi 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 12-33, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 12-33, 2021 

 

30 

sağlanabilir. Dikimhanelerde yerel aydınlatmaların 
kullanılması dikim işlemi sırasında masaya daha 
fazla eğilmeyi azaltarak dikilen yerin daha iyi 
görülmesini sağlamaktadır. Bu durum ayrıca 
parmağa iğne batma riskini azaltarak iş kazalarının 
önüne geçilmektedir. Aynı zamanda makinalara 
takılan küçük şeffaf aparatlar dikim esnasında 
iğnelerin kırılması durumunda göze sıçrayarak 
zarar vermesinin önüne de geçmektedir. 

Çalışma ortamına çeşitli bitki ve çiçeklerin 
yerleştirilmesi çalışma ortamına farklı bir hava 
katıp çalışanların psikolojisini olumlu yönde 
etkileyebilir. Kadınların özellikle çalıştığı bölümler 
olan dikimhane, paketleme, kalite kontrol 
bölümlerinde tekrarlı hareketler çok sık 
yapılmaktadır. Yapılan bu işlerde görev 
değişikliğine gidilmesi, görev değişikliğine gidilmesi 
mümkün değilse pozisyon değişikliğine gidilmesi 
risklerin azalması yönünden önem arz etmektedir. 
Çalışanlara ergonomik riskler ve korunma 
yöntemleri konusunda eğitimler düzenlenebilir, 
projeler hazırlanıp hayata geçirilebilir. 

Ütüden çıkan ısının ve buharın etkisiyle çalışma 
koşullarında olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. 
Bu durum çalışanın sağlığını ve çalışma verimini 
olumsuz etkileyebilmektedir. Klima takılarak veya 
sayısı artırılarak sorun önlenebilir. Ayakta 
çalışanlar için ergonomik paspaslar kullanılarak 
ayak ve bacaklara binen yükün azaltılması 
sağlanabilir, belirli aralıklarla oturabilecekleri 
sandalyeler konulabilir. Yerde gerçekleştirilen 
paketleme işlemi yerine kutuların boyutlarına göre 
uygun yükseklik ve genişliğe sahip masalarda bu 
işlem gerçekleştirilebilir. İş rotasyonu ile ergonomik 
risklerin azaltılması sağlanabilir. Daha fazla iş 
çeşitliliği oluşturulabilir. İtilen veya çekilen yüklerin 
dirsek hizasından çok aşağıda veya çok yukarıda 
olmamasına dikkat edilerek taşınması sağlanabilir. 
Ortamda bulunan toz, gürültü, termal konfor vb. 
çevresel faktör ölçümleri yaptırılarak risk seviyesi 
tespit edilerek kaynakta, ortamda ya da kişide 
önlemler alınabilir.  

Firmada vardiyalı çalışmanın yapılmaması, 
bölümlerde cinsiyete göre iş dağılımının yapılması, 
15‘er dakikalık 4 kez mola verilmesi yönetimden 
duyulan memnuniyet, sağlık ve güvenlik 
önlemlerine yönelik OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi)’den alınan hizmet, kalite yönetim 
sistemlerinin uygulanması, kesimhanede cutter 
(kesme makinası) ile kesimlerin gerçekleştirilmesi, 
makinelere duyusal risklere zarar vermesini 
önleyici aparatların takılması, çoğunluğu beş ayaklı 

ayarlanabilir sandalyelerin olması, sıkıntı 
yaşanması durumunda masaların teknikerler 
tarafından ayarlanması birçok ergonomik risklerin 
önüne geçilmesine katkı sağlamıştır. 

İleride yapılacak çalışmalarda tekstil 
fabrikalarındaki ergonomik riskler diğer ÇKKV 
yöntemleri kullanılarak yapılıp sonuçlar 
karşılaştırılabilir. Ayrıca tekstil fabrikalarında 
meydana gelen kazaların ergonomik faktörlerle olan 
ilişkisi araştırılarak bölümlere göre ÇKKV 
yöntemleri kullanılarak sıralaması yapılabilir. 
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İşleme merkezi seçimi, 
Analitik Ağ Süreci, 
PROMETHEE, VIKOR 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için üretim sürecinde işgücü, makine ve 
taşıma sistemleri gibi kaynakları kullanmaktadırlar. Üretim sektöründe torna, freze 
ve işleme merkezleri gibi çeşitli makineler kullanılmaktadır. Talaşlı imalat 
sektöründe yer alan işletmeler için en önemli makine grubu işleme merkezleridir. 
İşleme merkezi seçim problemi imalat işletmeleri için büyük sermaye yatırımları 
gerektiren uzun dönemli ve stratejik bir karar problemidir. Bu çalışmada bir imalat 
işletmesi için alınması planlanan işleme merkezi seçim problemi ele alınmıştır. İşleme 
merkezi seçimini etkileyen kriterler literatür incelemesi ve alanında uzman kişiler ile 
görüşülerek belirlenmiştir. Alternatifler ise uygulama yapılan imalat işletmesinin 
satın alma biriminde çalışan alanında uzman kişilerce tespit edilmiştir. Çok kriterli 
karar verme yöntemleri kullanılarak üç alternatif arasından en uygun makine 
seçilmiştir. Çalışmada işlemem merkezlerinin değerlendirilmesi için 5 ana kriter ve 
11 alt kriter belirlenmiştir. Kriter ağırlıkları Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemi ile 
hesaplamıştır. Alternatifler ise PROMETHEE ve VIKOR yöntemleri kullanılarak 
sıralanmıştır ve en uygun makine belirlenmiştir. 

THE MACHINING CENTER SELECTION WITH METHODS OF MULTI CRITERIA MAKING 
DECISIONS: THE APPLICATION IN MANUFACTURING PLANT 

Keywords Abstract  

Machining center selection, 
Analytic Network Process, 
PROMETHEE, VIKOR 

Businesses use resources such as labor, machinery, and transportation systems in the 
production process to carry out their activities. Various machines such as turning, 
milling and machining centers are used in the production sector. For businesses in 
the machining sector, the most critical machine group is machining centers. 
Machining center selection is a long term and strategic decision that requires a high 
amount of capital investments for manufacturing enterprises. In this study, selecting 
a machining center planned to be purchased for manufacturing enterprises is 
examined. The effective criteria for selecting the machining center are determined 
by the literature review and the interview with experts in this field. Alternatives has 
been determined by experts from the manufacturing enterprise's procurement unit 
where the application was made. The number of alternatives was reduced to three 
by making scoring among the determined alternatives. In this study has been 
determined five main criteria and eleven sub-criteria. Analytic Network Process 
(ANP) was used to find the weight of criteria. Two different methods were used to 
sort and select alternatives, namely PROMETHEE and VIKOR methods. 
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1. Giriş  

Üretimde sürekliğin sağlanması ve kar etmek 
işletmelerin temel amaçları arasındadır. Bir sistem 
olarak işletmelerin çıktıları, girdilerin belirli bir 
işleme tabi tutulması sonucunda elde edilmektedir. 
İşlem ise, girdilerde belirli değişiklikler yapılarak 
girdilerin değerini artıran bir faaliyettir. 
Günümüzün teknoloji dünyasında özellikle üretim 
işletmelerinde işlemlerin yerine getirilmesinde 
makineler ve işleme merkezleri kullanılmaktadır. 
İmalat işletmelerinde, üretim hızı, üretim kalitesi, 
verimlilik gibi birçok unsurun üretim sürecinde 
kullanılan makineler ile doğrudan ilişkisi vardır. 
Üretim sürecinin esnek olması, imalat 
işletmelerinde çeşitli özellikteki parçaların 
işlenebilmesi rekabet ortamında önemli avantajlar 
sağlamaktadır.  

İşleme merkezleri birbirinden farklı özelliklere 
sahip ürünleri işleme imkanı ile üretimde esneklik 
sunmaktadır. Bünyesinde barındırdığı takım 
tezgahları ile metal, plastik, ahşap ve mermer gibi 
hammaddeleri işleyerek istenilen ürün biçimine 
getirmektedir (Uyanık, 2006). Bilgisayar destekli 
tasarım yardımıyla delik açma ve kılavuz çekme gibi 
operasyonları da yerine getirmektedir (Şahin, 
2020). İşleme merkezleri çeşitli yapıdaki iş 
parçalarını oldukça kısa sürede ve tek bir makinede 
işleme imkanı sunmakla birlikte sahip olduğu eksen 
özellikleri ve yetenekleri sayesinde istenen 
boyutlarda ve spesifikasyon sınırları içerisinde 
parçaları da işleyebilmektedir (İç ve Yurdakul, 
2008). Dolayısıyla doğru işleme merkezi seçimi 
üretimin kalitesini ve hızını önemli ölçüde 
artıracaktır. Ancak, yanlış bir seçim ise üretim 
sürecinde talebin istenilen düzeyde karşılanmaması 
başta olmak üzere üretim sürecinin olumsuz bir 
şekilde etkilenmesine neden olacaktır. 

Makinelerdeki teknolojik özelliklerin artması ve 
müşteri taleplerinin çeşitliliği, makine alımına 
ilişkin karar verme süreçlerinde alternatifleri ve 
değerlendirme kriterlerini artırmaktadır. Bununla 
birlikte nicel ve nitel kriterlerin birlikte 
değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
İşletmelerin hedeflerine ulaşması için tüm 
alternatiflerin istenilen kriterlere uygun olarak 
değerlendirmesi, karar verme sürecini 
zorlaştırmaktadır. İşleme merkezlerinin seçiminde 
işlevsel özellikler, işleme kapasitesi, maliyet, servis 
olanakları ve ekonomik kullanım ömrü gibi kriterler 
seçim kararını etkilemektedir (Yılmaz, Öztürk, ve 
Burdurlu, 2017). Piyasada yer alan alternatif işleme 
merkezleri birbirinden farklı teknik ve mekanik 

özelliklere sahiptir. Bu durumda işleme merkezi 
seçimi için dikkate alınan kriterlerin analiz edilerek 
alternatifler arasından en uygun olanı seçilmelidir. 
Ancak bu sürecin karmaşık bir yapısı olması 
nedeniyle karar vericilerin sistemik bir yöntem ile 
karar vermesi gerekmektedir. Literatürde karar 
verme sürecinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

ÇKKV yöntemleri makine ve tezgah seçim 
problemlerinde kullanılan yöntemler arasındadır. 
ÇKKV yöntemleri alınacak kararlara yönelik olarak 
kriterlerin değerlendirilmesine ve analizine imkan 
sağlamaktadır (Kaya, Kılınç, ve Çevikcan, 2007). Bu 
bağlamda çalışmada işleme merkezi alımı problemi 
için ÇKKV yöntemleri ile yöneticilere karar desteği 
sunmak amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada bir imalat işletmesi için alınması 
planlanan işleme merkezi seçim problemi ele 
alınmıştır. İşleme merkezlerinin müşteri taleplerini 
karşılamada sağladığı esneklik ve yüksek düzeyde 
sermaye yatırımı gerektirmesi problemi önemli 
kılan etmenlerdir. Bu nedenle işleme merkezi 
seçimi işletmeler için uzun dönemli stratejik bir 
karar niteliğindedir. Bu çalışma kapsamında 
uygulamaya konu olan imalat işletmesi atölye tipi 
üretim yapmakta ve bu yönüyle işleme merkezi 
seçimi ayrıca bir önem arz etmektedir. Çalışmada 
belirlenen kriterlerin birbirlerini etkilemesi ve nicel 
ve nitel olmak üzere farklı yapıda olmaları 
nedeniyle problemin çözümünde ÇKKV yöntemleri 
kullanılmıştır.  

Kriterlerin birbiriyle etkileşimi bir ağ yapısı 
oluşturduğu için kriter ağırlıkları Analitik Ağ Süreci 
(AAS) yöntemi ile hesaplanmıştır. Alternatiflerin 
sıralanmasında kriterleri farklı fonksiyon tiplerine 
göre değerlendirme avantajı sunan PROMETHEE 
(Preference ranking organization method for 
enrichment evaluation) yöntemi kullanılmıştır. 
Çoğunluk için maksimum grup faydasını ve karşıt 
görüşler için minimum pişmanlığı dikkate alan ve 
uzlaşık bir çözüm sunarak karar vericilerin 
fikirlerini daha iyi yansıttığından ikinci bir yöntem 
olarak VIKOR (VIseKriterijumsa Optimizacija I 
Kompromisno Resenje) yöntemi kullanılmıştır 
(Paksoy, 2015). 

Çalışmanın ikinci bölümünde bilimsel yazın 
taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde ÇKKV 
yöntemlerinden AAS, PROMETHEE ve VIKOR 
yöntemlerinin tanımları ve hesaplama adımları 
verilmiştir. Dördüncü bölüm, problemin tanımını, 
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kriterleri, alternatifleri, ÇKKV yöntemleri ile 
alternatiflerin değerlendirilmesini içeren 
uygulamanın yer aldığı bölümdür. Beşinci bölümde 
ise çalışmanın sonuçları yer almaktadır.  

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

Bilim yazın taramasında, literatürde yer alan 
makine, tezgah ve teçhizat seçimi problemini ele 
alan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların bir kısmı 
ÇKKV yöntemleri ile probleme çözüm önerisi 
sunmuştur. Literatür araştırmasında çalışmalarda 
kullanılan kriterler ve yöntemler üzerinde 
durulmuştur. Literatürde yer alan çalışmalarda 
makine, tezgah ve teçhizat seçimi için dikkate alınan 
kriterlere ilişkin özet bilgiler Tablo 1’de 
sunulmaktadır. 

Makine seçim problemine yönelik olarak incelenen 
çalışmaların tümünde “teknolojik özellik” kriteri 
dikkate alınmıştır. “Satın alma/kurulum maliyeti” 
kriterleri çalışmalarda yoğun olarak dikkate alınan 
bir diğer kriterdir. Bir grup çalışmada teknolojik ve 
finansal kriterler, “servis hizmetleri” kriterleri ile 
birlikte değerlendirilmiştir. “Bakım maliyeti” kriteri 
az sayıda çalışmada dikkate alınan kriterler 
arasındadır (Gürbüz ve Uğurlular, 2016; Nouri, 
Esbouei ve Antuchevıcıene, 2015).  

Makine seçim problemi için finansal kriterler 
arasında yer alan “ödeme seçenekleri” kriteri 

yalnızca bir çalışmada dikkate alınmıştır (Kaya ve 
diğ., 2007). Makinenin fiziksel boyutu ise az sayıda 
çalışmada dikkate alınan bir diğer kriterdir (Arslan, 
Çatay, ve Budak, 2004; Dağdeviren, 2008).  

Bu çalışmada dikkate alınan “bütünleyici parça” 
kriteri Tablo 1’de verilen makine seçimini ele alan 
çalışmalarda kullanılmamıştır. İşletmelerde fiziksel 
açıdan değerlendirilen “bütünleyici parça” kriteri 
aynı zamanda bakım maliyeti gerektiren önemli bir 
unsurdur. Bu nedenle bu çalışmada hem fiziksel 
hem de bakım maliyeti açısından düşünülerek 
dikkate alınmıştır. Kullanıma ilişkin kriterlere 
bakıldığında ise “güvenlik” ve yazılım kolaylığı” 
kriterlerinin Tablo 1’de yer alan çalışmaların 
çoğunda dikkate alındığı görülmektedir.  

Literatürde sağlık (Cihan, Ayan, Eren, Topal ve 
Yıldırım, 2017), tarım (Tolun ve Tümtürk, 2020), ve 
gıda (Özdağoğlu, Yakut, ve Bahar, 2017) gibi çeşitli 
sektörlerde makine seçim probleminin ele alındığı 
çalışmalar yer almaktadır. Literatürde yer alan 
çalışmalarda genel olarak teknolojik ve finansal 
faktörler dikkate alınarak alternatifler 
değerlendirmiştir. Bu çalışmada üretim sürecini 
bütünsel bir yapıda değerlendirilerek satın alma 
öncesi,  makinenin kullanım süreci ve satış sonrası 
faktörler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Literatür araştırması kapsamında incelenen 
çalışmalara Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1  

Makine Seçim Problemini Ele Alan Çalışmalar ve Dikkate Aldıkları Kriterler 

Yazar/Kriterler İK EÖ BM KM ÖS Tİ TS BP H G YK 

Lin ve Yang (1996)  
 

         

Arslan ve diğ., (2004)  
 

         

Çimren, Çatay ve Budak 
(2007) 

 
 

         

Kaya ve diğ. (2007)  
 

         

İç ve Yurdakul (2008)  
 

         

Dağdeviren (2008)  
 

         

Yavuz (2010)  
 

         

Perçin (2012)  
 

         

Samvedi, Jain ve Chan 
(2012) 

 
 

         

Özdağoğlu (2014)  
 

         

Nouri ve diğ. (2015)  
 

         

Wu, Ahmad ve Xu (2016)  
 

         

Karim ve Karmaker 
(2016) 

 
 

         

Gürbüz ve Uğurlular 
(2016) 

 
 

         

Özdağoğlu ve diğ. (2017)  
 

         

İç, Kabacaoğlu, Tümay ve 
Demirtaş (2018) 

 
 

         

Li, Wang, Fan, Li ve Chen 
(2020) 

 
 

         

Tolun ve Tümtürk (2020)  
 

         

Bu çalışmada yer alan 
kriterler 

 
 

         

 

İK: İşleme kapasitesi, EÖ: Esneklik özellikleri, BM: Bakım maliyeti,  KM:  Kurulum maliyeti, ÖS: Ödeme 
seçenekleri, Tİ: Tedarik imkanı, TS: Tedarik süresi, BP:  Bütünleyici parça, H: Hacim, G: Güvenlik, YK:  Yazılım 
kolaylığı. 

Makine seçimine ilişkin incelenen çalışmalarda kullanılan ÇKKV yöntemleri Tablo 2’de özetlenmektedir.  
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Tablo 2  

Makine Seçimi için Literatürde Kullanılan ÇKKV Yöntemleri 

Yazar ÇKKV Yöntemleri 

Lin ve Yang (1996) AHP 

Arslan ve diğ. (2004) ÇKAO 

Çimren ve diğ. (2007) AHP 

Kaya ve diğ. (2007) Bulanık TOPSIS 

İç ve Yurdakul (2008) Bulanık AHP & TOPSIS 

Dağdeviren (2008) AHP & PROMETHEE 

Yavuz (2010) Aksiyomatik Tasarım 

Perçin (2012) Bulanık AHP & Bulanık TOPSIS 

Samvedi ve diğ. (2012) Bulanık AHP & GİA 

Özdağoğlu (2014) VIKOR & TOPSIS 

Nourı ve diğ. (2015) Bulanık AAS & Bulanık TOPSIS 

Wu ve diğ. (2016) Bulanık VIKOR 

Karim ve Karmaker (2016) AHP & TOPSIS 

Gürbüz ve Uğurlular (2016) AHP 

Özdağoğlu ve diğ. (2017) Entropi & SAW 

İç ve diğ. (2018) TOPSIS 

Li ve diğ. (2020) Bulanık DEMATEL, Entropi & VIKOR 

Tolun ve Tümtürk (2020) AHP & GİA 
  

Literatürde yer alan makine seçimine ilişkin 
çalışmalarda Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve 
TOPSIS yöntemlerinin en yaygın kullanılan 
yöntemlerdir. Şekil 1’de verilen grafik 
incelendiğinde AAS, VIKOR, PROMETHEE, Entropi, 
DEMATEL, Basit Ağırlıklı Toplam (SAW), Gri 

İlişkiler Analizi (GİA) yöntemlerinin işleme merkezi 
veya makine seçim problemlerinde diğer 
yöntemlere göre literatürde daha az kullanılmıştır. 
Araştırmacıların tercih ettikleri yöntemlere ilişkin 
pasta grafiği Şekil 1’de yer almaktadır. 
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Şekil 1. Makine Seçimi için Literatürde Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı 

 

3. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri  

Karar verme süreci birden fazla alternatif arasından 
en uygun olanının seçilmesi veya alternatiflerin 
sıralanmasıdır. Bu süreçte, karar vericiler kararı 
hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde etkileyen 
faktörleri bir arada değerlendirilmek zorunda 
kalabilmektedirler. Aynı zamanda faktörleri 
değerlendirmede kullanılan skalalar da birbirinden 
farklı olabilmektedir. Bu nedenle karar vericinin 
karar sürecinde faktörleri bütüncül 
değerlendirmeye imkan sağlayan ÇKKV 
yöntemlerinin kullanılması ile objektif bir karar 
alınmasını sağlayacaktır. 

ÇKKV yöntemleri nicel veya nitel olarak belirlenen 
kriterleri dikkate alarak alternatifler arasından 
karar vericinin en uygun alternatifi belirlenmesi için 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada da giriş bölümünde 
ifade edilen gerekçeler nedeniyle AAS, PROMETHEE 
ve VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. 

 

3.1 Analitik Ağ Süreci 

Analitik Ağ Süreci yöntemi, ÇKKV yöntemi olarak 
Thomas L. Saaty tarafından literatüre 
kazandırılmıştır. AAS yöntemi karmaşık karar 
verme sürecinde kriterler arasında bağımlılık ve 
geri bildirim içeren ağ yapılarını dikkate almaktadır. 
AAS yöntemi düşünceyi organize etmeye, duygulara 
dayalı yargıları ortaya çıkarmaya, onları ölçmeye ve 
onlardan öncelik elde etmeyi sağlayan ve bütün 
bunları sentezleyerek matematiksel ve mantıksal 
sonuca ulaştırmaya yardımcı olan metodolojik bir 
araçtır (Saaty ve Vargas, 2006).  

AAS yönteminde karar verme problemi bir ağ yapısı 
ile modellenmektedir. Oluşturulan model ile 
kriterler arası bağımlılıklar ve kriterler arasındaki iç 
bağımlılıklar dikkate alınmaktadır (Dağdeviren, 
Dönmez ve Kurt, 2006). 

AAS yönteminin adımları Şekil 2’de sunulmaktadır 
(Hamurcu ve Eren, 2017). 
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Şekil 2. AAS Yöntemi Adımları 

 

3.2 PROMETHEE Yöntemi 

PROMETHEE yöntemi Brans (1982) tarafından 
geliştirilmiş PROMETHEE I ve PROMETHEE II 
olmak üzere iki temel aşamadan oluşan bir ÇKKV 
yöntemidir (Şenkayas ve Hekimoğlu, 2013). 
PROMETHEE yöntemi kısmi sıralama (PROMETHEE 
I) ve tam sıralama (PROMETHEE II) ile karar 
noktalarının sırasını belirlemektedir. Diğer ÇKKV 
yöntemlerinden temel farkı değerlendirme 
kriterlerinin birbiriyle arasındaki ilişki düzeylerini 
gösteren önem ağırlıklarının yanı sıra 
değerlendirme kriterlerinin kendi iç ilişkisini de 
dikkate almasıdır (Bedir ve Eren, 2015).  

PROMETHEE yönteminde ilk olarak alternatiflerin 
farklı kriterlere göre değerlendirildiği sayısal 
değerler içeren başlangıç matrisi oluşturulur. 
Yöntemin uygulanmasında kriterlerin göreceli 
önem ağırlıkları ve her bir kriter açısından 
alternatiflerin katkısını karşılaştırmak için karar 
verici tarafından kullanılan tercih fonksiyonları 
bilinmelidir (Macharis, Springael, Brucker ve 
Verbeke, 2020). 

PROMETHEE yönteminin uygulama adımları Şekil 
3’te sunulan yedi adımdan oluşmaktadır. 
(Daǧdeviren ve Eraslan, 2008). 
  

Adım 6: Kriter ağırlıklarının hesaplanması ve en iyi alternatifin seçilmesi.

Adım 5: Süper matrislerin oluşturulması

Adım 4: Karşılaştırma matrislerinin tutatlılığının kontrol edilmesi

Adım 3: Kriterler arası ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması.

Adım 2: Kriterlerin birbiriyle ilişkilerinin belirlenmesi.

Adım 1: Problemin tanımlanması.
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Şekil 3. PROMETHEE Yöntemi Adımları 

Adım 7: PROMETHEE  II ile tam önceliklerin belirlenmesi.  

∅ a = ∅+ a − ∅− a (11)

Adım 6: PROMETHEE I ile kısmi önceliklerin belirlenmesi.

Eşitlik 5, 6 ve 7 herhangi birinin sağlanması ile a alternatifinin b alternatifine 
tercih edilir.

∅+ a > ∅+ b ve ∅− a < ∅− b (5)

∅+ a > ∅+ b ve ∅− a = ∅−(b) (6)

∅+ a = ∅+ b ve ∅− a < ∅−(b) (7)

Eşitlik 8 a alternatifinin b alternatifine üstünlüğü olmadığı durum

∅+ a = ∅+ b ve ∅− a = ∅−(b) (8)

Eşitlik 9 ve 10 a alternatifinin b alternatifi ile karşılaştırılamayacağı durum

∅+ a > ∅+ b ve ∅− a > ∅−(b) (9)

∅+ a < ∅+ b ve ∅− a < ∅−(b) (10)

Adım 5: Alternatifler için pozitif (∅+) ve negatif (∅−) üstünlükler 
belirlenmesi.

∅+ α = σ π a, x x = (b, c, d, … . . ) (3)

∅− α = σ π x, a x = (b, c, d, … . . ) (4) 

Adım 4: Ortak tercih fonksiyonları dikkate alınarak her alternatif için tercih 
indekslerinin belirlenmesi.  

𝜋 𝑎, 𝑏 =
σ𝑖=1

𝑘 𝑤𝑖𝑃𝑖(𝑎,𝑏)

σ𝑖=1
𝑘 𝑤𝑖

(2)

Adım 3: Tercih fonksiyonları esas alınarak ortak tercih fonksiyonlarının 
belirlenmesi.

𝑃 𝑎, 𝑏 =
0 , 𝑓 𝑎 ≤ 𝑓(𝑏)

𝑃 𝑓 𝑎 − 𝑓 𝑏 , 𝑓 𝑎 > 𝑓(𝑏)
(1)

Adım 2: Kriterler için tercih fonksiyonlarının tanımlanması.

Adım 1: Veri matrisinin oluşturulması
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Bu adımların uygulanmasında kriterlerin yapısına 
göre her bir kriter için tercih fonksiyonları 
belirlenmelidir. PROMETHE yönteminin 

uygulanması için gerekli olan tercih fonksiyonları 
Tablo 3’de yer almaktadır (Brans ve Smet, 2016). 

 

Tablo 3  

PROMETHEE Yöntemi Tercih Fonksiyonları 

Kriter Fonksiyonlar Grafik Parametreler 

Tip 1: Olağan Kriter  

P(d) = {
0 d ≤ 0
1 d  0

 
 

- 

Tip 2: U Tipi  

P(d) = {
0 d ≤ q
1 d  p

 

 

Q 

Tip 3: V Tipi 

P(d)= {

0  d ≤ 0
d

p
  0 ≤ d ≤ p

1   d  p

 

 

P 

Tip 4: Seviyeli 

P(d) = {

 0  d ≤ q
1

2
  q ˂ d ≤ p

 1   d >  𝑝

 

 

p,q 

Tip 5: Doğrusal 

P(d) = {

0  d ≤ q
d−q

p−q
  q < 𝑑 ≤ 𝑝

1   d > 𝑝

 

 

p,q 

Tip 6: Gaussian  
P(d)= {

                0    d ≤ 0

1 − e
−

d2

2s2    d  0
 

 

S 

 

 

  

3.3 VIKOR Yöntemi 

VIKOR yöntemi karmaşık sistemlerde çok kriterli 
karar verme için Opricovic (1998) tarafından 
önerilen bir yöntemdir. VIKOR yöntemi, karmaşık 
yapılarda birbiriyle çelişkili kriterlerin var olduğu 
karar verme süreçlerinde ayrık bir karar problemini 
çözmek için geliştirilmiştir. Yöntem çok sayıda 
alternatif arasından sıralama ve seçim yapmaya 

odaklanır ve nihai bir karar vermek için karar 
vericiye yardımcı olur (Opricovic ve Tzeng, 2007).  

VIKOR yönteminin adımları Şekil 4’te sunulan beş 
adımdan oluşmaktadır (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 
2009). 
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Şekil 4. VIKOR Yöntemi Adımları 

 

VIKOR yönteminin üçüncü adımında S∗ = min SJ 
olarak, S− = max SJ olarak alınır. R− = max RJ olarak, 
R∗ = min RJ olarak alınır. v maksimum grup faydasını 
temsil eder, 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 
(Opricovic ve Tzeng, 2004). 

 

4. Uygulama ve Araştırma Metodolojisi 

Çalışmada bir imalat işletmesi için alınması 
planlanan işleme merkezi seçimine yönelik olarak 
AAS yöntemi ile kriter ağılıkları hesaplanmıştır. 
Ardından PROMETHEE ve VIKOR yöntemleri ile 

alternatifler sıralanarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın adımları, işleme 
merkezi seçimi problemin tanımlanması, 
alternatiflerin ve kriterlerin belirlenmesi, kriter 
ağırlıklarının elde edilmesi, alternatiflerin 
sıralanarak en uygun alternatifin seçimi ve 
sonuçların değerlendirilmesi sürecini 
kapsamaktadır. Bu süreçler takip edilerek çözülen 
karar probleminde araştırma ve yayın etiği 
ilkelerine uyulmuştur. Şekil 5’te çalışmanın 
uygulama adımları sırasıyla sunulmaktadır. 

Adım 5: Kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarının sağlanması ile minimum Q 
değerine sahip alternatifin en iyi alternatif olarak seçilmesi.

Koşul 1’de Q2-Q1 >= 1/(n-1) durumu sağlanmalıdır 

Koşul 2’de ise koşul 1’i sağlayan alternatiflerin S,R ve Q sıralamalarının aynı olması gerekmektedir.  

Adım 4: S,R ve Q değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır ve alternatifler arasındaki sıralama tespit 
edilir. 

Adım 3: Qj değerleri tüm j=1.2…J için belirlenir.

𝑄𝑗 = 𝑣
𝑆𝑗−𝑆∗

𝑆− − 𝑆∗ +
1−𝑣 𝑅𝑗−𝑅∗

𝑅− − 𝑅∗ (14)

Adım 2: Sj ve Rj değerleri j= 1,2,...,J için hesaplanır. Sj ve Rj değerleri, j. alternatif için
ortalama ve en kötü grup skorlarını gösterir.

𝑆𝑗 = σ𝑖=1
𝑛 𝑤𝑖 (𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖𝑗)/(𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖

−) ve  𝑅𝑗 = Max [𝑤𝑖(𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗)/𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖
−] (13)

Adım 1: Veri matrisinin oluşturulması ve en iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesi.

𝑓𝑖
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑓𝑖𝑗 𝑓𝑖

− = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑓𝑖𝑗 𝑖 = 1.2 … 𝑛 (12)
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Şekil 5. Araştırma Metodolojisi 

 

Çalışmada problemin tanımlanmasının ardından 
belirlenen kriterlerin ağırlıkları, AAS yöntemi ile 
“Super Decisions” paket programı kullanılarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan kriter ağırlıkları 
kullanılarak PROMETHEE ve VIKOR yöntemleri ile 
alternatifler sıralanmıştır ve elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 

 

4.1 Problemin Tanımı  

Bu çalışmada 200’ü aşkın çalışanı bulunan ve yıllık 
7 milyon Euro düzeyinde satış potansiyeline sahip 
bir işletmede işleme merkezi seçim problemi ele 
alınmıştır. Uygulamaya konu işletmede, müşteri 
siparişlerine göre çelik ve alüminyum hammadde ile 
iskele ürünleri, cam çerçevesi, paslanmaz teker 
üretimi, çelik döküm hammadde ve yarı mamullerin 
işlenmesinde kullanılmak üzere işleme merkezi 
alınması planlanmaktadır. İşleme merkezinin alımı 
için yaklaşık olarak 1.5 milyon TL bütçe ayrılmıştır. 
İşletmede üretim süreçlerinde işleme merkezleri 
çokça kullanıldığından üretimin hızı, kalitesi ve 
verimliliği büyük ölçüde bu makinelere bağlıdır. Bu 
bağlamda gerek üretim sürecini doğrudan 
etkilemesi gerekse yapılacak yatırımın maliyeti 
açısından işleme merkezinin seçiminde en uygun 
kararın verilmesi işletme için stratejik nitelikte bir 
karar problemidir. 

 

 

 

4.2 Alternatiflerin ve Kriterlerin Belirlenmesi 

Alternatifler uygulama yapılan imalat 
işletmesindeki üst düzey yönetici, satın alma 
müdürü ve işleme merkezi operatörleri olmak üzere 
alanında uzman dört kişi ile bir araya gelerek 
belirlenmiştir. Alınması planlanan işleme 
merkezinin üç eksenli (X,Y,Z) dikey işleme 
yeteneğine sahip, minimum 500 milimetre 
kalınlıkta alüminyum ve çelik hammadde 
işleyebilen, 10000 devir/dakikanın üzerinde fener 
mili devrine sahip, fener mili soğutma (30 bar içten 
soğutma) yapabilme gibi teknik özelliklere sahip 
olması istenmektedir. Ayrıca kullanım noktasında 
otomatik arıza gösterme, işleme esnasında 
müdahale edebilme, harici bellek kullanılabilme ve 
ağ bağlantısı kurabilme gibi kullanıma ilişkin 
özellikler barındırması beklenmektedir. 

Bu kapsamda piyasa araştırması neticesinde 
belirlenen 7 alternatif arasından istenilen minimum 
özellikleri sağlamayan dört alternatif değerlendirme 
dışı bırakılarak üç alternatif değerlendirmeye 
alınmıştır. Bu alternatifler JIH-I CNC 6500 M (A 
Alternatifi), Frontıer MCV 1166 (B Alternatifi), ve 
TAKUMI (C Alternatifi) markalı işleme 
merkezleridir. Bu işleme merkezlerinin piyasa 
değeri yaklaşık olarak, A alternatifi için 150 Bin 
Euro, B ve C alternatifi için ise 90 Bin Euro’dur. 
Kriterler literatürde yer alan çalışmaların 
incelenmesi (Arslan ve diğ. 2004; Gürbüz ve 
Uğurlular 2016; Kaya ve  diğ. 2007; Perçin 2012) ve 
işleme merkezi seçim konusunda uzman ve 
tecrübeli, üretim müdürü ve işleme merkezi 
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operatörleri ile yapılan mülakatlar neticesinde 
belirlenmiştir. Belirlenen ana kriterler teknolojik 
özellik, finansal faktörler, servis faktörleri, fiziksel 

faktörler ve kullanım faktörleridir. Kriterlere ilişkin 
bilgiler Tablo 4’te özetlenmiştir. 

 

Tablo 4  

Kriterler ve Açıklamaları 

Kriterler Alt Kriterler Açıklamalar 

Teknolojik Özellik 
Faktörleri 

Esneklik Özellikleri (EÖ) Tezgahın teknik olarak yeteneklerini 
ve esneklik özelliklerini ifade 
etmektedir. Ürün işleme kapasitesi, 
hız, çeşitli kalınlıktaki malzemelerin 
kesimi, eksen sayısı ve takım sayısı vb. 
özellikleri değerlendirilmesi. 

 

İşleme Kapasitesi (İK) 

Finansal Faktörler Bakım Maliyeti (BM) Tezgahın satın alma/kurulum ve 
bakım maliyetleri, ve ödeme 
seçenekleri açısından 
değerlendirilmesi. 

Kurulum Maliyeti (KM) 

Ödeme Seçenekleri (ÖS) 

Servis Faktörleri Tedarik İmkanı (Tİ) Tezgahın arızalanması halinde yedek 
parça tedarik imkanının kolaylığı ve 
tedarik süresi açısından 
değerlendirilmesi. 

Tedarik Süresi (TS) 

Fiziksel Faktörler Hacim (H) Tezgahın tesis alanı içerisinde 
kapladığı alan açısından ve bütünleyici 
parça varlığı açısından 
değerlendirilmesi. 

Bütünleyici Parça (BP) 

Kullanım Faktörleri Güvenlik (G) Operatörün tezgahı kullanımı 
açısından yazılımında anlaşılırlığı ve 
tezgahın kontrolünün güvenlik 
açısından değerlendirilmesi. 

Yazılım Kolaylığı (YK) 

 

4.3 AAS Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Elde 
Edilmesi 

En uygun işleme merkezi seçimini etkileyebilen 
kriterler bölüm 4.2’de ifade edilmiştir. AAS 
yöntemine göre kriterlerin öncelik değerlerinin 
hesaplanması için kriterler arasındaki ilişkiler 
tanımlanmıştır. AAS yöntemine göre kriter 
ağırlıklarının elde edilmesinde AAS uygulamaları 
için geliştirilen “Super Decisions” paket 
programından yararlanılmıştır (Üstün, Özdemir ve 
Demirtaş, 2005). AAS yönteminde kriterlerin 

ilişkileri ve etkileşimleri Şekil 6’da sunulmaktadır. 
Örneğin teknolojik özellik alt kriterleri kendi 
arasında ilişkiliyken maliyet ile teknolojik özellik 
arasında ise tek yönlü bir ilişkinin varlığı 
belirtilmiştir. Aynı şekilde yedek parça ana 
kriterinde tedarik imkanı ve tedarik süresi alt 
kriterlesrinin kendi arasındaki ilişki belirtilmiştir. 
Kriterler arası ağ yapısı oluşturulduktan sonra AAS 
yönteminin bir sonraki adımda kriterler birbirleri 
ile karşılaştırılmıştır.  
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Şekil 6. Kriterler Arası İlişkilerin Gösterimi 

 

Oluşturulan AAS modeli kapsamında kriterlerin 
birbiri arasındaki karşılaştırmaların yapılmasının 
ardından “Super Decisions” programı aracılığıyla 
kriterlerin ağırlıkları elde edilir. İkili karşılaştırma 
matrislerinde tutarlılık oranları 0,10’un altında 

çıktığından veriler tutarlıdır. Şekil 7’de “bakım 
maliyeti” kriterine göre “tedarik imkanı” ve tedarik 
süresi” kriterlerinin ikili karşılaştırması örnek 
olarak verilmiştir. 

 

 

Şekil 7. İkili Karşılaştırma Ekranı 

 

Super Decisions paket programı ile elde edilen alt 
kriter ağırlıkları Şekil 8’de yer almaktadır. AAS 
yöntemine göre kriterlerin ikili karşılaştırılması 
neticesinde elde edilen ana kriter ağırlıkları ve alt 
kriter ağırlıkları Tablo 5’te yer almaktadır. Elde 
edilen sonuçlara göre teknolojik özellik ve servis 
kriterlerinin, diğer kriterlere göre daha yüksek 
düzeyde ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. 
Nitekim işleme merkezinin teknolojik özellikleri 
işletmeye talepleri karşılayabilme esnekliğini 
sağlamaktadır. Öte yandan servis imkanlarına kolay 

ulaşılabilmesi ise işleme merkezinin üretimde daha 
uzun süre ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 
Aksi halde arıza durumunda servis imkanlarına 
kolay ulaşılamaması işleme merkezinin faaliyetini 
aksatacaktır. Ana kriterler arasında teknolojik 
özellik kriteri %49,82 kriter ağırlığı ile önem düzeyi 
en yüksek kriterdir. Servis faktörleri %23,13 kriter 
ağırlığı ile önem düzeyi yüksek ikinci kriterdir. Bu 
kriterleri sırasıyla finansal, kullanım ve fiziksel 
faktörler takip etmektedir. 
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Şekil 8. Super Decisions Programı AAS Sonuçları Ekran Görüntüsü 

 

Tablo 5  

AAS Yöntemi Göre Kriter Ağılıkları 

Ana Kriterler (Kriter Ağırlıkları)  Alt Kriterler Alt Kriter Ağırlıkları 

Teknolojik Özellik (0,49825)  İK 0,44649 

EÖ 0,55351 

Finansal Faktörler (0,13026)  BM 0,32263 

KM 0,45717 

ÖS 0,22020 

Servis Faktörleri (0,23130)  Tİ 0,50356 

TS 0,49644 

Fiziksel Faktörler (0,06086)  BP 0,97619 

H 0,02381 

Kullanım Faktörleri (0,07933)  G 0,59512 

YK 0,40488 

 
4.4 PROMETHEE Yöntemi ile Alternatiflerin 
Sıralanması 

Çalışmada alternatiflerin sıralamasını elde etmek 
için “Visual PROMETHEE” paket programı 
kullanılmıştır. PROMETHEE yönteminin ilk adımı 
veri matrisi oluşturulmasıdır. Veri matrisinin 

oluşturulmasının ardından ikinci adımda bölüm 
3.2.’de sunulan PROMETHEE tercih fonksiyonları 
belirlenmelidir. Çalışmada teknolojik özellik, bakım 
maliyeti ve kurulum maliyeti kriterleri için nicel 
kriterlere daha uygun olan ve bu üç kriterin 
özelliklerinin belirli bir ortalamanın üstünde olması 
istendiği için doğrusal fonksiyon (5. Tip) tercih 
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edilmiştir. Herhangi bir tercih ve sınırlamanın söz 
konusu olmadığı, bütünleyici parça, hacim ve 
yazılım kolaylığı kriterleri için olağan fonksiyon (1. 
Tip) kullanılmaktadır (Bülbül ve Köse, 2016). Servis 
kriterleri ve güvenlik kriterleri için ise V tipi (3. Tip) 
fonksiyon kullanılmıştır. Servis ve güvenlik 
kriterlerinin belli bir değerin üstünde olması 
gerektiği ancak bu değerlerin altında değere sahip 
olan alternatiflerin de ihmal edilmesi istenmediği 
için V tipi (3 Tip) fonksiyon belirlenmiştir 
(Ömürbek, Karaatlı, Eren ve Şanlı, 2014).  

Karar matrisinin oluşturulması ve ortak tercih 
fonksiyonlarının belirlenmesinin ardından veriler 

“Visual PROMETHEE” programına girilmiştir. Karar 
matrisinde 1-9 skalası kullanılmıştır. Kriterlerin 
tanımlanmasının ardından her bir kriter için 
minimum değerlerin mi yoksa maksimum 
değerlerin mi karar verici açısından daha iyi olduğu 
belirtilmiştir. “Max” tanımlanması durumunda veri 
matrisinde yer alan en büyük değerin karar verici 
için tercih edilecek değer olacağı, “Min” 
tanımlanması halinde ise en küçük değerin karar 
verici için tercih edilecek değer olduğu ifade 
edilmektedir. Visual PROMETHEE paket programı 
veri giriş ekranı Şekil 9’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Visual PROMETHEE Veri Giriş Ekranı 

 

Veri girişi ve tercih fonksiyonlarının 
tanımlanmasının ardından “Visual PROMETHEE” 
programı ile alternatiflerin sıralaması elde 
edilmiştir. “Visual PROMETHEE” programı 
aracılığıyla pozitif üstünlük (Phi+) ve negatif 
üstünlük (Phi-) değerleri hesaplanmıştır. Pozitif 
üstünlük ve negatif üstünlük değerleri arasındaki 
fark alınarak tam üstünlük değerleri (Phi) elde 
edilmiştir. PROMETHEE yöntemine göre 

alternatiflerin sıralaması Tablo 6’da verilmiştir. Bu 
sonuçlara göre C alternatifinin birinci, B 
alternatifinin ikinci ve A alternatifinin üçüncü 
alternatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 6  

PROMETHEE Yöntemi Sonuçları 

Sıralama Alternatifler Phi+ Phi- Phi 

1 C 0,1171 0,0488 0,0683 

2 B 0,0926 0,0733 0,0193 

3 A 0,0449 0,1325 -0,0876 

 

4.5 VIKOR Yöntemi ile Alternatiflerin 
Sıralanması 

VIKOR yönteminde kullanılan veri matrisi Tablo 
7’de yer almaktadır. VIKOR yönteminde de bölüm 
4.3’te AAS yöntemi ile hesaplanan kriterlerin 

ağırlıkları kullanılmıştır. Veri matrisinde yer alan 
bilgiler ile her kriter için en iyi ve en kötü değerler 
belirlenmektedir. Burada kriterin maliyeti mi yoksa 
faydayı mı temsil ettiği önceden bilinmelidir. 

 

 

Tablo 7  

Veri Matrisi 

Alternatifler İK EÖ KM BM ÖS Tİ TS BP H G YK 

A 7 7 6 6 6 4 4 6 4 6 7 

B 5 5 4 5 4 5 5 4 6 5 5 

C 4 6 5 3 5 5 3 7 7 7 5 

En İyi Değer 7 7 4 3 6 5 5 7 7 7 7 

En Kötü Değer 4 5 6 6 4 4 3 4 4 5 5 

  
En iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesinin 
ardından VIKOR yöntemi adımları takip edilerek her 
bir alternatif için Sj ve Rj değerleri hesaplanır. 
Ardından Qj değerleri hesaplanmaktadır. Sj değeri, 
en iyi değere olan uzaklıkların toplamını ifade 
etmektedir. Rj değeri ise maksimum uzaklığı temsil 
etmektedir (Opricovic ve Tzeng, 2007). Qj değerleri 
hesaplanırken maksimum grup faydasını sağlayan 

strateji ağırlığını (v) ifade eden bir değer 
kullanılmaktadır (Paksoy, 2015). Çalışmada 0,25, 
0,50 ve 0,75 olmak üzere üç farklı strateji ağırlığına 
göre Qj değeri hesaplanmıştır. Her bir strateji 
ağırlığına göre hesaplanan değerler Tablo 8’de 
verilmiştir.  

 

 

Tablo 8  

Farklı Strateji Ağırlıklarına Göre Qj Sonuçları 

Alternatifler v = 0,25 v = 0,50 v = 0,75 

A 0 0 0 

B 1,0957 1,1915 1,2872 

C 0,7489 0,8326 0,9163 

 
Tablo 8’de yer alan sonuçlarda görüldüğü gibi üç 
farklı strateji ağırlığında da Qj değeri en küçük olan 

A alternatifidir. Tablo 9’da Sj, Rj ve Qj değerleri 
küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Elde edilen bu 
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değerler ve sıralamalar ile yöntemin son adımı olan 
kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar 
kümeleri belirlenmektedir.  

 

 

Tablo 9  

Sj, Rj, ve Qj Değerleri ve Sıralamaları 

Alternatifler Sj Değeri Sj Sırası Rj Değeri Rj Sırası Qj Değeri Qj Sırası 

A 0,3919 1 0,1164 1 0 1 

B 0,5680 3 0,2757 3 1,1915 3 

C 0,5192 2 0,2224 2 0,8326 2 

 

A alternatifinin koşul bir ve koşul iki durumunu 
sağlayarak kabul edilebilir avantaj ve istikrarlı bir 
avantaja sahip olduğu görülmüştür. Kabul edilebilir 
avantaj, en iyi ve en iyiye en yakın alternatifi ifade 
eder. Kabul edilebilir istikrar ise ideal çözüm (Qj) 
değerine sahip alternatifin, aynı zamanda en iyi 
maksimum grup faydası (Sj) veya en iyi minimum 
pişmanlık (Rj) değerlerinden birine sahip olan 
alternatifi ifade etmektedir (Opricovic ve Tzeng, 
2007). VIKOR yöntemine göre işletme için alınması 
planlanan alternatifler arasında A alternatifi en iyi 
alternatif olarak belirlenmiştir. İkinci sırada C 
alternatifi ve üçüncü olarak ise B alternatifi 
gelmektedir.   

 

5. Sonuçlar  

Günümüzde gelişen sanayi teknolojisi ile birlikte 
imalat sektöründe işletmeler kuruluş sürecinde ve 
sonraki süreçlerde yüksek sermaye yatırımı 
gerektiren makineler almaktadırlar. İmalat 
sanayisinde ihtiyaçların çeşitlenmesi ve teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte makine alımında yöneticilerin 
daha çok analizler yapmaları gerekmektedir. Farklı 
kriterlerin etkili olduğu bu süreçte işletmeler için 
fazla sayıda alternatifin olması en iyi alternatifin 
seçimini zorlaştırmaktadır. Bu seçim probleminde 
yöneticilerin karar verme sürecine yardımcı olmak 
amacıyla ÇKKV yöntemleri de kullanılmaktadır.   

Bu çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren 
bir işletmenin işleme merkezi alım problemi ele 
alınmıştır. İşletme müşteri taleplerini karşılamada 
en üst düzeyde fayda sağlayacak, yüksek esneklik 
düzeyine sahip, servis imkanlarına kolay erişilebilen 
ve finansal açıdan en uygun işleme merkezini 
seçmek istemektedir. Ayrıca seçilecek makinenin 

işletmenin tesis içi yerleşimine uygun ve personel 
açısından kullanışlı bir makine olması 
istenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada işleme 
merkezi seçimi problemi için kriterler belirlenerek 
en uygun alternatif ÇKKV yöntemleri kullanılarak 
belirlemmiştir. 

Çalışmada AAS yöntemi ile kriter ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ana 
kriterlerden teknolojik özellik %49,82, servis 
faktörleri %23,13, finansal faktörler %13,02, 
fiziksel özellikler %6,08 ve kullanım kolaylığı %7,93 
önem düzeyine sahiptir. Bu sonuçlara göre imalat 
işletmeleri özelinde işleme merkezi alımını 
etkileyen kriterlerden finansal faktörlerin, 
teknolojik özellik ve servis faktörlerine göre önem 
düzeyi daha düşük çıkmıştır. Günümüzde özellikle 
rekabet ortamından kaynaklı olarak önceliğin 
müşteri istek ve taleplerini karşılayabilecek 
nitelikte ürün üretmek olduğu düşünülecek olursa, 
teknolojik özellikleri yüksek bir işleme merkezine 
sahip olmak imalat sektöründe rekabet avantajı 
oluşturmaktadır. Servis faktörü yönünden ise bir 
işleme merkezinin üretimde sürekli çalışması için 
servis imkanlarının yaygın olması istenmektedir. 
Makinenin arızalanması durumunda servis 
imkanından hızlı bir şekilde yararlanılamaz ise 
üretim durur ve müşteri siparişleri gecikir. Bu 
durum da müşteri kaybına neden olmaktadır. 
Özellikle sipariş üzerine çalışan ve stoksuz veya 
stok düzeyi düşük işletmelerde makinanın 
durmaması ve siparişlerin gecikmemesi için servis 
ağı yaygın alternatiflerin tercih edilmesi 
gerekmektedir. Finansal faktörler açısından 
sonuçlara bakıldığında ise üç farklı alt kriter dikkate 
alınarak kriter ağırlıkları elde edilmiştir. Finansal 
faktörler özelinde bakım maliyeti, satın alma 
maliyeti ve ödeme seçenekleri kriterlerinin öncelik 
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değerleri sırasıyla, %32,26, %45,71 ve %22,02 
olarak elde edilmiştir. Literatürde yer alan 
çalışmaların çoğunda finansal faktörler dikkate 
alınmıştır. Ancak bakım maliyeti dört çalışmada ve 
ödeme seçenekleri yalnızca bir çalışmada dikkate 
alınmıştır. Elde edilen kriter ağırlıklarına 
bakıldığında bakım maliyeti ve ödeme seçenekleri 
kriterlerinin ağırlıkları önemli bir düzeydedir. 
Benzer özelliklere sahip birçok işleme merkezinin 
fiyatları birbirine yakın ancak ödeme 
seçeneklerindeki esneklik ve bakım maliyetleri 
karar verici açısından önemli bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir.  

Çalışmada AAS yöntemi ile elde edilen kriter 
ağırlıkları kullanılarak PROMETHEE ve VIKOR 
yöntemleri ile alternatifler sıralanmıştır. Her iki 
yöntem ile elde edilen sonuçlar birbirlerinden 
farklıdır. PROMETHEE yönteminde C alternatifi 
birinci alternatif iken VIKOR yönteminde birinci 
alternatif olarak A alternatifi çıkmıştır.  A 
alternatifinin teknolojik özellik yönünden C 
alternatifinin ise servis faktörleri yönünden güçlü 
alternatifler olduğu görülmektedir. Bu yönüyle elde 
edilen sonuçlar anlamlı düzeydedir. PROMETHEE 
yönteminde C alternatifin birinci A alternatifinin 
üçüncü alternatif olarak belirlenmesinin 
PROMETHEE yönteminde kullanılan ortak tercih 
fonksiyonu ve eşik değeri tanımlamaları nedeniyle 
olabileceği düşünülmektedir.  

Makine seçim problemlerinde öncelikle işletmeler 
üretim tipine uygun alternatifleri belirlemelidir. 
Özellikle seri ve atölye tipi üretim yapan 
işletmelerde üretilen ürünün sayıca fazla ve ürün 
açısından çeşitliliğinin fazla olması makinelerde 
ürünlerin tiplerine göre farklı özellikler aranmasına 
neden olmaktadır. Bu tip üretim süreci ile üretim 
yapan işletmelerde makinelerin çalışma saatleri 
yüksektir. Bu nedenle arıza potansiyeli yüksek 
olduğundan servis faktörleri önem arz etmektedir. 
Proje tipi vb. üretim süreci ile üretim yapan, 
havacılık ve savunma sanayi gibi sektörlerde ise 
üretilen ürünlerin çeşitliliği az, fakat işlemlerin 
yüksek teknolojik özelliklere sahip makineler ile 
yapılması gerektiği için makinelerin üretilen 
ürünlere uygun olması önceliklidir. Sektörler farklı 
olsa dahi bir makine alım kararının verilmesinde, 
kararın stratejik öneme sahip olduğu göz önünde 
bulundurularak yöneticilerin teknolojik özellik 
açısından yüksek donanıma sahip, servis ağı yaygın 
olan makinelere odaklanması önerilmektedir. 
Ayrıca finansal faktörler değerlendirilirken kurulum 
maliyetlerinin yanı sıra bakım maliyetleri ve ödeme 
seçenekleri gibi faktörlerin değerlendirmeye dahil 

edilmesi oldukça önemlidir. Zira işletmeler için bir 
maddi duran varlık alımında nakit ödeme 
seçeneğinden ziyade vadeli veya taksitli ödeme 
seçenekleri daha tercih sebebi olabilmektedir. 
Makinenin kullanım noktasında ise, işletmelerin 
makineyi kullanabilecek yeni personel istihdam 
etmesine ihtiyaç duymadan mevcut personel ile 
makineyi kullanılabilmesi istenmektedir. Bu 
nedenle, makinelerin personelin kullanımı 
açısından güvenli ve kolay bir işletme prosedürüne 
sahip olması gerekmektedir. Özellikle gıda, sanayi, 
tarım ve sağlık sektörleri için de bu çalışmanın 
kriterleri ve sonuçları örnek teşkil etmektedir. 
Çalışmada kullanılan teknolojik özellik kriteri 
işleme merkezi özelinde değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle diğer sektörlerde bir makine alım problemi 
ele alınması halinde teknolojik özellik faktörlerinin 
sektörün yapısına özgü olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Finansal ve servis faktörleri ise 
genel olarak herhangi bir sektörde makine alım 
problemi için dikkate alınabilir. Ayrıca çalışmada 
kullanılan kriterler arasında kurulan ağ yapısı bu 
çalışmada incelenen probleme özel olarak 
oluşturulmuştur. Diğer bir sektör için yapılacak 
çalışmada ağ yapısı değişebilecektir. 
Araştırmacıların incelediği sektöre göre ağ yapısını 
yeniden revize etmesi gerekmektedir. 

Çalışmada dikkate alınan kriterler imalat 
sektöründe yer alan bir işletme için alınması 
planlanan işleme merkezi seçimi problemi özelinde 
değerlendirilmiştir. Kriterlerin çeşitli sektörler 
özelinde değerlendirilerek ÇKKV yöntemlerinin 
uygulanması sonraki araştırmalar için 
önerilmektedir. Ayrıca birden fazla alternatifin 
seçilmesinin söz konusu olduğu durumlarda amaç 
programlama ve matematiksel model ile problemin 
çözülebileceği önerilmektedir. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  

 

Araştırmacıların Katkısı  

Bu araştırmada; Emre YAZICI, araştırma 
probleminin tespiti, önemi ve çözümü noktasında 
araştırmanın planlanması,; Tamer EREN, bilimsel 
yayın araştırması, makalenin oluşturulması,; Hacı 
Mehmet ALAKAŞ, problemin çözümü için kullanılan 
yöntemlerin belirlenmesi, yöntemlerin uygulanması 
ve sonuçların değerlendirilmesi konularında katkı 
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When calculating the production cost of a product, two basic items are taken into 
consideration. The first is the material cost and the second is the labor cost. Material 
costs can be calculated very clearly due to the lack of personal judgment. Because the 
amount of material used for the production of that product is certain. However, the 
calculation of labor costs may not always be as simple and precise. The amount of 
product produced per unit time directly affects product costs. Therefore, to calculate 
the costs correctly, the number of parts produced per unit time must be calculated 
correctly. At this point, production times per product gain importance. It is not 
considered sufficient to use the values on the chronometer when calculating the 
production times of parts or products. Standard production times are calculated by 
adding performance and tolerance values to the chronometer values. Worker 
performance may vary from person to person. Performance varies depending on 
worker ability, effort, consistency and working environment. This difference in 
performance becomes very important in manual production processes. In automatic 
production processes, this difference is especially important when disassembling and 
assembly processes of the parts to the automatic machines. Tempo rating systems 
have been proposed to standardize worker performances and to minimize the 
negative effects of performance differences between individuals. The Classical 
Westinghouse Method (CWM) is one of the common use tempo rating system. In the 
CWM, the performance of the worker is calculated by using skill, effort, 
environmental conditions, and consistency values. Evaluations of these four criteria 
are obtained by observing by decision-makers. In this study, the fuzzy rule-based 
Westinghouse method is developed because decision-makers use linguistic 
expressions to evaluate worker performance. The proposed Fuzzy Westinghouse 
Method (FWM) is applied to a part of the company that produces automatic cutting 
machines in order to prove its validity. As a result of the study, it is determined that 
the proposed model produces more sensitive values. 

 
WESTINGHOUSE TEMPO DERECELENDİRME SİSTEMİNE BULANIK MANTIK İLE YENİ BİR 

YAKLAŞIM 
Anahtar Kelimeler Öz 

Tempo derecelendirme 
sistemi, klasik Westinghouse 
metodu, normal zaman, 
bulanık mantık, bulanık 
Westinghouse metodu 

Bir ürünün üretim maliyeti hesaplanırken iki temel öge dikkate alınır. Bunlardan 
birincisi malzeme maliyeti ve ikincisi işçilik maliyetidir. Kişisel muhakeme eksikliği 
nedeniyle malzeme maliyetleri çok net bir şekilde hesaplanabilir. Çünkü o ürünün 
üretimi için kullanılan malzeme miktarı bellidir. Bununla birlikte, işçilik 
maliyetlerinin hesaplanması her zaman bu kadar basit ve kesin olmayabilir. Birim 
zamanda üretilen ürün miktarı, ürün maliyetlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle 
maliyetleri doğru hesaplamak için birim zamanda üretilen parça adedinin doğru 
hesaplanması gerekir. Bu noktada ürün başına üretim süreleri önem 
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kazanmaktadır. Parça veya ürünlerin üretim süreleri hesaplanırken kronometredeki 
değerlerin kullanılması yeterli görülmemektedir. Standart üretim süreleri, 
kronometre değerlerine performans ve tolerans değerleri eklenerek 
hesaplanmaktadır. Çalışan performansı kişiden kişiye değişebilir. Performans, 
çalışanın yeteneğine, çabasına, tutarlılığına ve çalışma ortamına bağlı olarak 
değişmektedir. Performanstaki bu fark, manuel üretim süreçlerinde çok önemli hale 
gelmektedir. Otomatik üretim süreçlerinde bu fark özellikle parçaların otomatik 
makinelere demontaj ve montaj işlemlerinde önemlidir. Çalışan performanslarını 
standartlaştırmak ve bireyler arasındaki performans farklılıklarının olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için tempo derecelendirme sistemleri önerilmiştir. Klasik 
Westinghouse metodu, yaygın kullanılan tempo derecelendirme sistemlerinden 
biridir. Klasik Westinghouse metodunda işçinin performansı beceri, çaba, çevre 
koşulları ve tutarlılık değerleri kullanılarak hesaplanır. Bu dört kriterin 
değerlendirmeleri karar vericiler tarafından gözlemlenerek elde edilir. Bu 
çalışmada, karar vericilerin çalışan performansını değerlendirmek için dilsel 
ifadeleri kullanması nedeniyle bulanık kural tabanlı Westinghouse metodu 
geliştirilmiştir. Önerilen bulanık Westinghouse metodu, geçerliliğini kanıtlamak için 
otomatik kesme makineleri üreten şirketin bir bölümüne uygulanmaktadır. Çalışma 
sonucunda önerilen modelin daha hassas değerler ürettiği tespit edilmiştir. 
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1. Introduction 

The main purpose of every profit-oriented business 
is to make a profit by producing products and/or 
services and offering them to the end user. In the 
simplest way, profit is obtained by subtracting 
production costs from the sales price of the product. 
The rise in production costs results in higher prices 
in a fixed profit margin. If the market of the product 
determines the price, then the rising costs will 
reduce the profit margin. In today’s competitive 
business world, companies need to keep production 
costs as low as possible in order to sustain their 
market presence. First of all, it is very important to 
calculate the cost of parts correctly. For example, if 
the cost of a product is underestimated, this will 
result in a low price recommendation to the 
customer. In this case, lower profits can be made 
and even financial losses can be obtained. On the 
contrary, if the costs are calculated higher than they 
are, then the product price will be increased and 
fewer customers will be reached. Unit product costs 
are influenced by different factors such as product 
quality, labour and technology used, product design. 
In this direction, production costs can be reduced by 
increasing labour productivity as a result of 
standardization, simplification, and elimination of 
activities that do not add value. The work-study 
approach has been developed for this purpose. 

The work study consists of two main techniques: 
method study and time study. The purpose of the 
method study is to eliminate non-value added 
processes and to obtain the fastest and most 
accurate method of performing value added 
processes. Time study is a methodology in which 
the time duration of each activity of a subject is 
recorded in order to create the workflow and 
achieve efficiency and effectiveness through 
eliminating waste and simplifying work (Chebolu-
Subramanian, Sule, Sharma, Mistry 2019). Firstly, a 
process should be standardized with the method 
study, then the production times should be 
determined by the time study. In this study, the 
proposed method is developed to use in time study 
activities. 

The main activities of the work-study method are 
shown in Figure 1. Firstly, the product or part on 
which the work-study method will be applied is 
determined. When determining this part, it is useful 
to give priority to the problematic parts that create 
bottlenecks in production. The second stage is a 
critical examination of the production stages of the 
product in full detail within the scope of the 
method-study. The most suitable method for the 
production of the related product is determined by 
developing solutions for the problems occurring 
during the production phase. Then the method is 
documented and standardized. After the 
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determination of most appropriate method and 
elimination of non-value added processes by the 
method-study, the time study phase is started. In 
the time study method, the observer first measures 
the production times. These times are called 
chronometer values (CV) because these values are 
read directly from the chronometer. Performance 

and tolerance coefficients are not added. In the next 
step, the performance value (P) of the observed 
worker is determined using any tempo rating 
method.  Normal Time (NT) is obtained by 
multiplying this determined performance value 
with the chronometer value measured by the 
observer (Eq. 1). 

 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑁𝑇) = Chronometer Value(CV) × Performance Value (P)  (1) 

 

Figure 1. Main activities of the work-study method 

Next, A Tolerance Value (T) is determined by 
considering the weight of the part to be observed, 
the temperature of the working environment, the 
working position, noise, vibration in the working 
environment. In the last phase, the Standard Time 
(ST) is obtained by multiplying the Normal Time 

with the Tolerance Value. Standard Times are used 
for all cost calculations or for calculation of 
production times (Eq. 2). 

 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑆𝑇) = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑁𝑇) × Tolerance Value (T)                                                                        (2) 
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This study proposed a suggestion for the tempo 
rating method used to determine performance in 
the time study method. Tempo rating is the 
evaluation of the working speed of the worker 
according to the standard speed concept of the 
observer. This standard is the normal speed that 
qualified workers can achieve with normal work 
(Bircan and İskender 2005). 

The Classical Westinghouse Method (CWM) is one 
of the tempo rating methods. CWM is based on four 
factors which are skill, effort, environmental 
conditions, and consistency (Lehto and Landry 
2012). In the CWM, numeric values are used instead 
of linguistic variables while determining the 
performance value. However, these numerical 
values are defined as intermittent values. For 
instance, according to the skill factor, a worker 
should have a value between +0.15 and +0.13 to be 
considered "Perfect". Similarly according to the skill 
factor, a worker should have a value between +0.11 
and +0.08 to be considered "Excellent". As can be 
seen in Table 1 there is no a linguistic equivalent for 
the +0.12 value between "Perfect" and "Excellent" 
for skill factor in the CWM. It is aimed to obtain an 
alternative of CWM that can produce more precise 
results by ensuring intermediate values. In the 
proposed method the intermediate values is taken 
into consideration by using fuzzy logic approach.  
Thus, it is aimed to obtain more realistic values for 
each limit value between "Excellent" and "Poor" 
levels of four factors that used in the CWM. This 
study aims to standardize linguistic expression of 
the evaluator in ambiguity situations by using the 
fuzzy logic technique.  There are two studies in the 
literature about the CWM handled with the fuzzy 
approach. Çevikcan et al. (Çevikcan, Kılıç, Zaim 
2012) proposed a fuzzy model with two factors 
(skill and effort) of CWM for determining the 
performance values. In another study, Çevikcan and 
Kılıç (Çevikcan and Kılıç 2016) proposed a fuzzy 
model with three factors (skill, effort and 
environmental conditions) for determining the 
performance values. In this study, a more holistic 
model (including each four factor of CWM) with 
fuzzy rules is proposed to determine the 
performance values. 

 

2. Performance Rating 

While the operator is working during a task, 
evaluation of the speed, pace or the tempo (the 
terms are used synonymously to refer to the speed 

of movement) is an important part of the time 
study. The operators speed must be judged by the 
analyst during the time working. This is called 
performance rating. There are several methods that 
is used for performance rating (Lehto and Landry 
2013). These are briefly described below (Barnes 
1980; Suwittayaruk, Van Goubergen,  2011). 

Synthetic Rating: This method effort to provide a 
rating that is not influenced by human judgments by 
using predetermined time values which were 
evaluating an operator’s speed. Performance rating 
factor can be found by the ratio of predetermined 
time value and the actual time value of an element. 
The computation of the performance rating factor’s 
formula is given below (Eq. 3) (Barnes 1980; Matias 
2001). 

𝑅 = 𝑃/𝐴                                                                              (3) 

where   

R = Performance Rating Factor 
P= Predetermined Time for the element 
A= Average Actual Time for the same element 

Thus the determined factor can be applied to other 
manual elements being studied. 

Objective Rating: The purpose of this method is to 
reduce the amount of judgement in the time study.  
The procedure of this method is consist of two steps  
(Barnes 1980; Matias 2001); 

a. The degree of speed observed to an objective 
speed standard that is the same for all jobs. In 
this rating, attention is not paid to the difficulty 
of work and its limiting effect on possible speed; 
therefore, a single tempo standard can be used 
instead of multiple mental concept. 

b. Not all jobs can be performed at standard pace, 
because in practice they will all be more or less 
difficult than the job where standard pace is 
created. The factors affecting the pace of work, 
as indicated by experimental or practical 
evidence, are as follows as:  

 Total amount of body involved in the 
element 

 Foot pedals 
 Bimanualness 
 Eye-Hand Co-ordination 
 Handling requirements 
 Weight handled or the resistance 

encountered 
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Performance Rating: This method known as “Speed 
Rating” or “Effort Rating”. In this method, the time 
study analyst only takes into account the success 
rate per unit time. The analyst compares the 
performance displayed with its normal 
performance concept for the operation under 
examination (Barnes 1980; Matias 2001). 

Physiological Rating: Physiologists demonstrated 
the validity of using the oxygen consumption rate to 
measure energy consumption. Subsequent studies 
have shown that the change in heart rate is also a 
reliable measure of physical activity. In this method, 
the change in heart rate and oxygen consumption 
values of a worker while performing a job is 
determined as tempo (Barnes 1980; Matias 2001). 

In this study, performance rating approach of CWM 
is discussed. CWM is developed by Westinghouse 
Company in 1927 (Bircan and İskender 2005). The 
need for full understanding and adequate training is 
strongly emphasized in the use of the technique to 
achieve consistent and accurate results. The system 
gives numerical weights to skill, effort, conditions, 
and consistency as found during a study. To what 
extent variables affect the productivity of an 
employee helps the analyst to make a more precise 
overall assessment. It is important to understand 
the concepts of skill, effort, conditions and 
consistency before the application of the method 
(Matias 2001).  

The skill defined as "the ability to follow a given 
method" can be further explained by associating it 
with the craftsmanship shown by the proper 
coordination of the mind and hands. The effort can 
be described as "Being ready to work" or the 
willingness of an employee to spend energy in an 
effective job is a complex of human behavior that is 
worthy of close attention by industrial engineers. 
People work in conditions or environments that 
directly affect their productivity. The important 
factor in the following conditions is not what their 
absolute values can be, but whether a condition or 
other condition is normal and the best factor that 
can be achieved for the work done. Consistency is 
considered a factor that draws attention to the 
extent or lack of consistency. Instead of classifying, 
it is better to identify and correct the cause. 
Consistency may be seen as a small factor when it 
comes to the shares of other factors. 

As the time study analyst observes the operator, the 
analyst notes the skills, effort, consistency, and 
conditions for each job along with their codes.  The 
numerical degree of factors is then algebraically 
added to the nominal 100 percent to produce a 
finished rating (Matias 2001). The linguistic 
variables of the rating factors and their 
performance values are given in Table 1.  
 

 

Table 1 
Rating Points of CWM (Lehto and Landry 2012) 

Level Skill Effort Conditions Consistency 

Perfect A1 0.15 A1 0.13 A 0.06 A 0.04 
A2 0.13 A2 0.12 

 

 

 

Excellent B1 0.11 B1 0.10 B 0.04 B 0.03 
B2 0.08 B2 0.08 

 

Good C1 0.06 C1 0.05 C 0.02 C 0.01 
C2 0.03 C2 0.02 

 

Average D 0 D 0 D 0 D 0 
Fair E1 -0.05 E1 -0.04 E -0.03 E -0.02 

E2 -0.10 E2 -0.08 
Poor F1 -0.16 F1 -0.12 F -0.07 F -0.04 

F2 -0,22 F2 -0.17 
 

CWM is useful in other ways. For example, the skill 
factor provides a basis for estimating the potential 
benefits of training if one can estimate the change in 
skill resulting from the training program. Similarly, 
the effort factor might be useful to evaluate a 

prospective incentive program, and the conditions 
factor allows for an estimate of performance due to 
changes in working conditions (Lehto and Landry 
2012) 
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3. The Proposed Method 

Fuzzy Westinghouse Method (FWM) includes 4 
input and 1 output parameter. The input 
parameters of the FWM are determined as “Skill”, 
“Effort”, “Working Conditions” and “Consistency” to 

meet the CWM. The output parameter of the FWM is 
“Performance”. Furthermore, due to the fact that 
consistency is regarded all parameters of CWM are 
included in “Performance” value. This value is 
attempted to be determined by considering these 4 
main input parameters shown in Figure 2.  

 

 

Figure 2. Fuzzy rule based system for performance 
 

CWM includes 5 levels for determining the 
performance of operators. These levels; Poor, Fair, 
Average, Good, Excellent, Perfect; are integrated to 
create membership function. Membership functions 
have both triangular and trapezoidal fuzzy numbers 
and these are determined by taking into 
consideration points of CWM, shown in Table 1. 
Interval values of membership functions are shown 
in Table 2. The rating scale adopted in the CWM is 

used creating the membership functions to be attain 
consistent minimum and maximum values. For 
instance, range of the Skill [78, 115], Effort [83, 
113], Working Conditions [93, 106] and Consistency 
[96, 104] are evaluated within these range in the 
FWM. Considering these ranges of the input 
parameters, the output parameter of the model, 
Performance, is evaluated as range of [50, 135]. 
 

 

Table 2 
Interval Values of Membership Functions 

  Poor Fair Average Good Excellent Perfect 

I 
n 
p 
u 
t 
s 

Skill [-Inf 78 78 84] [78 84 90 95] [90 100 103] [100 103 106 108] [106 108 111 113] [111 115 115 Inf] 

Effort [-Inf 83 83 88] [83 88 92 96] [92 100 102] [100 102 105 108] [105 108 110 112] [110 113 113 Inf] 

Working 
Conditions 

[-Inf 93 93 97] [93 97 100] [97 100 102] [100 102 104] [102 104 106] [104 106 106 Inf] 

Consistency [-Inf 96 96 98] [96 98 100] [98 100 101] [100 101 103] [101 103 104] [103 104 104 Inf] 

Output Performance [-Inf 50 50 61] [50 61 77 86] [77 100 108] [100 108 114 123] [114 123 128 135] [128 135 135 Inf] 

 

 

In this study, Mamdani fuzzy inference system 
(Mamdani and Assilian 1975) is used and the model 

is created using fuzzy logic toolbox of Matlab 
software. Due to the lack of training set and the 
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characteristic of the CWM, Mamdani model 
structure is developed on the basis of expert 
knowledge and training. In the proposed model, 
“and” /“or” processes (Eq. 4, Eq. 5) which are 

established between fuzzy rules “min” /“max” 
values (Eq. 6, Eq. 7) are preferred respectively 
(Pourjavad and Mayorga 2019).       

       

 

𝜇𝐴(𝑥) 𝑎𝑛𝑑 𝜇𝐵(𝑥) = 𝑀𝐼𝑁{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)} 

  (4) 

𝜇𝐴(𝑥) 𝑂𝑅 𝜇𝐵(𝑥) = 𝑀𝐴𝑋{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}   (5) 

𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝐼𝑁{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}   (6) 

𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝐴𝑋{1 − 𝜇𝐴(𝑥), 𝑀𝐼𝑁{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}}   (7) 

 

 

 

 

There are many defuzzification methods as center 
of gravity, bisector of area, smallest of maximum, 
mean of maximum and largest of maximum etc. For 
subtraction “min”, for addition “max” and for 
defuzzification “largest of maximum (LOM)” 
specifications are defined. In this study, LOM, which 
has maximum membership to the overall implied 

fuzzy set is preferred. This defuzzification method 
where crisp value is calculated as Eq. 8 (Namazov 
and Bastürk 2010). Structure of proposed model is 
shown in Figure 3. 

𝑢𝐿𝑂𝑀 =  𝑥𝑚𝑎𝑥      (8) 

 

 

 

 

Figure 3.  Inputs and Output of Proposed Model 
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Triangular and trapezoidal membership functions 
are both used for membership functions and 
showed as overlapped. The membership functions 
of inputs are presented in Figure 4. The 

membership functions of “Performance” are 
presented in Figure 5. 

 

 

(a) Skill 

 

(b) Effort 

 

(c) Working Conditions 

 

(d) Consistency 

Figure 4. Membership functions of inputs 

 

 

 

 
Figure 5. Membership functions of output 
 

In the proposed model 491 rules are generated for 
Performance according to the relationship between 
state and control variables by the experts. Rules are 
generated via the judgments of three industrial 
engineers having 10-15 year experience about work 
study. The rule base is briefly shown in Figure 6(a).  
Performance result of state variables for any value 
in the predefined ranges are obtained as in Figure 
6(b). 
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(a) (b) 

Figure 6. (a) Rule base, (b) Performance evaluation display 

4. Application of the Proposed Method 

The proposed FWM is applied in a machine 
manufacturing company. Work-study process is 
carried out on an important part of the machine. 
This part which is the connection element of the 

machine is called sheet bar. The part and technical 
drawing are presented in Figure 7. Ethics 
committee approval was not required in the study, 
research and publication ethics were followed. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 7. (a) the part: sheet bar (b) technical drawing of the part 
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The part is assembled to the product at the end of 5 
operations after coming to the plant as raw 
material. These operations are cutting, universal 
milling, CNC processing, universal milling, and 
metal blackening respectively. The number of 
observations should be determined before starting 
the observation process. The number of 
observations is calculated in the work-study area 
with Eq. 9 (5% tolerance and 95% confidence 
interval) (Kanawaty 1992). 

𝑁 = [
40√𝑛 ∑ 𝑥𝑖

2−(∑ 𝑥𝑖)
2

∑ 𝑥𝑖
]

2

          

  

   (9) 

where 

𝑥𝑖: the value of ith trial observation of the related 
operation 
n : the number of trial observations 
N: the number of required observations to predict 
within the desired sensitivity and confidence 
interval 

Trial observations are performed to determine the 
number of observations required. In the literature, a 
certain amount is not determined for the number of 
trial observations. In this study, 5 experimental 
observations are made. The values of 5 trial 
observations are given in Table 3. Table 3 identifies 
the number of required observations for each 
process. These numbers vary between 5 and 13. In 
this study, the number of observations required for 
each process is 15. 

 

 

Table 3 
The values of trial observations 

 
Cutting Universal Milling CNC Processing Universal Milling Metal Blackening 

n1 19.3 480.5 298.3 70.3 120.9 
n2 20.1 475.8 302.1 69.9 122.1 
n3 21.2 476.8 299.3 68.7 118.7 
n4 20.1 479.3 301.4 67.9 119.3 
n5 20.3 481.9 303.9 70.3 121.9 
N 13 5 7 7 10 

 

In the next step, the performance values of the 
workers in each process are determined through 

observation. Performance values for the FWM are 
determined with Matlab software (Table 4). 

 

Table 4 
Performance values for CWM and FWM 

Process Skill Effort 
Env. 

Cond. 
Consis. 

Performance Value 
for CWM 

Performance Value 
for FWM 

Cutting 113 102 102 101 118 115 
Universal Milling 103 108 104 104 119 120 
CNC Processing 106 105 104 101 116 112 

Universal Milling 111 105 102 103 121 119 
Metal Blackening 100 105 93 98 96 95 

 

15 observations are made for each process and 
standard times are calculated. According to the 
company policy, the tolerance value is determined 
as 115% for each process. The number of 
observations, numerical values of each factor affects 
the performance, performance value, normal time 

and standard time for CWM and FWM for each 
processes are shown in Table 5-Table 9. 
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Table 5 
Normal and Standard time for cutting process according to CWM and FWM 

Obs. 

Obs. 
Time 

for 
Cutting 

Skill Effort 
Env. 

Cond. 
Cons. 

Performance 
Value for 

CWM 

Performance 
Value for 

FWM 

Normal 
Time  for 

CWM 

Normal 
Time  for 

FWM 
Tolerance 

Std. Time 
for CWM 

Std. Time 
for FWM 

1 19.9 113 102 102 101 118 115 23.482 22.885 115 27.0043 26.317 
2 19.5 113 102 102 101 118 115 23.010 22.425 115 26.4615 25.788 
3 19.8 113 102 102 101 118 115 23.364 22.770 115 26.8686 26.185 
4 21 113 102 102 101 118 115 24.780 24.150 115 28.497 27.772 
5 20.1 113 102 102 101 118 115 23.718 23.115 115 27.2757 26.582 
6 21.2 113 102 102 101 118 115 25.016 24.380 115 28.7684 28.037 
7 20.1 113 102 102 101 118 115 23.718 23.115 115 27.2757 26.582 
8 20.4 113 102 102 101 118 115 24.072 23.460 115 27.6828 26.979 
9 20.3 113 102 102 101 118 115 23.954 23.345 115 27.5471 26.846 

10 21.2 113 102 102 101 118 115 25.016 24.380 115 28.7684 28.037 
11 21 113 102 102 101 118 115 24.780 24.150 115 28.497 27.772 
12 20.8 113 102 102 101 118 115 24.544 23.920 115 28.2256 27.508 
13 19.7 113 102 102 101 118 115 23.246 22.655 115 26.7329 26.053 
14 20.2 113 102 102 101 118 115 23.836 23.230 115 27.4114 26.714 
15 21.2 113 102 102 101 118 115 25.016 24.380 115 28.7684 28.037 

 

In Table 5, the values of the 15 observations 
discussed for the cutting process are measured. For 
example, while the first observation is calculated as 
approximately 27 seconds according to CWM, this 
value is calculated as 26.3 seconds according to 

FWM. The difference between the averages of the 
15 observations is calculated as 0.705 seconds, and 
this difference is very low since the cutting process 
is a short process. 

 
Table 6 
Normal and Standard time for universal milling process according to CWM and FWM 

Obs. 

Obs. 
Time for 
Universal 

Milling 

Skill Effort 
Env. 

Cond. 
Cons. 

Performance 
Value for CWM 

Performance 
Value for FWM 

Normal 
Time  for 

CWM 

Normal 
Time  for 

FWM 
Tolerance 

Std. Time 
for CWM 

Std. Time 
for FWM 

1 480.1 103 108 104 104 119 120 571.319 576.12 115 657.017 662.538 
2 475.8 103 108 104 104 119 120 566.202 570.96 116 656.794 662.314 
3 475.6 103 108 104 104 119 120 565.964 570.72 117 662.178 667.742 
4 480.3 103 108 104 104 119 120 571.557 576.36 118 674.437 680.105 
5 480.5 103 108 104 104 119 120 571.795 576.60 119 680.436 686.154 
6 475.8 103 108 104 104 119 120 566.202 570.96 120 679.442 685.152 
7 476.7 103 108 104 104 119 120 567.273 572.04 121 686.400 692.168 
8 479.4 103 108 104 104 119 120 570.486 575.28 122 695.993 701.842 
9 481.9 103 108 104 104 119 120 573.461 578.28 123 705.357 711.284 

10 481.7 103 108 104 104 119 120 573.223 578.04 124 710.797 716.770 
11 475.8 103 108 104 104 119 120 566.202 570.96 125 707.753 713.700 
12 479.4 103 108 104 104 119 120 570.486 575.28 126 718.812 724.853 
13 480.3 103 108 104 104 119 120 571.557 576.36 127 725.877 731.977 
14 480.1 103 108 104 104 119 120 571.319 576.12 128 731.288 737.434 
15 480.5 103 108 104 104 119 120 571.795 576.60 129 737.616 743.814 

 

In Table 6, the values of the 15 observations 
discussed for the universal milling process are 
measured. For example, while the first observation 
is calculated as approximately 657 seconds 
according to CWM, this value is calculated as 662,5 

seconds according to FWM. The difference between 
the averages of the 15 observations is calculated as 
5.8 seconds 
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Table 7 
Normal and Standard time for CNC processing process according to CWM and FWM 

Obs. 

Obs. 
Time for 

CNC 
Processing 

Skill Effort 
Env. 
Con. 

Cons. 
Performance 

Value for 
CWM 

Performance 
Value for 

FWM 

Normal 
Time  for 

CWM 

Normal 
Time  for 

FWM 
Tolerance 

Std. 
Time for 

CWM 

Std. 
Time for 

FWM 

1 298.3 106 105 104 101 116 112 346.028 334.096 115 397.932 384.210 
2 302.1 106 105 104 101 116 112 350.436 338.352 116 406.506 392.488 
3 301.2 106 105 104 101 116 112 349.392 337.344 117 408.789 394.692 
4 300.8 106 105 104 101 116 112 348.928 336.896 118 411.735 397.537 
5 302.9 106 105 104 101 116 112 351.364 339.248 119 418.123 403.705 
6 299.1 106 105 104 101 116 112 346.956 334.992 120 416.347 401.990 
7 298.9 106 105 104 101 116 112 346.724 334.768 121 419.536 405.069 
8 298.5 106 105 104 101 116 112 346.26 334.320 122 422.437 407.870 
9 301.3 106 105 104 101 116 112 349.508 337.456 123 429.895 415.071 

10 301.2 106 105 104 101 116 112 349.392 337.344 124 433.246 418.307 
11 299.3 106 105 104 101 116 112 347.188 335.216 125 433.985 419.020 
12 299.6 106 105 104 101 116 112 347.536 335.552 126 437.895 422.796 
13 301.2 106 105 104 101 116 112 349.392 337.344 127 443.728 428.427 
14 302 106 105 104 101 116 112 350.32 338.240 128 448.410 432.947 
15 302.3 106 105 104 101 116 112 350.668 338.576 129 452.362 436.763 

 

In Table 7, the values of the 15 observations 
discussed for the CNC processing process are 
measured. For example, while the first observation 
is calculated as 397.9 seconds according to CWM, 

this value is calculated as 384.2 seconds according 
to FWM. The difference between the averages of the 
15 observations is calculated as 14.6 seconds. 

 
 

Table 8 
Normal and Standard time for universal milling process according to CWM and FWM 

Obs. 

Obs. 
Time for 
Universal 

Milling 

Skill Effort 
Env. 

Cond. 
Consis. 

Performance 
Value for 

CWM 

Performance 
Value for 

FWM 

Normal 
Time  for 

CWM 

Normal 
Time  for 

FWM 
Tolerance 

Std. 
Time 

for 
CWM 

Std. Time 
for FWM 

1 70.2 111 105 102 103 121 119 84.942 83.538 115 97.683 96.069 
2 69.9 111 105 102 103 121 119 84.579 83.181 116 98.112 96.490 
3 68.3 111 105 102 103 121 119 82.643 81.277 117 96.692 95.094 
4 73.1 111 105 102 103 121 119 88.451 86.989 118 104.372 102.647 
5 73.4 111 105 102 103 121 119 88.814 87.346 119 105.689 103.942 
6 70.6 111 105 102 103 121 119 85.426 84.014 120 102.511 100.817 
7 70.3 111 105 102 103 121 119 85.063 83.657 121 102.926 101.225 
8 70.1 111 105 102 103 121 119 84.821 83.419 122 103.482 101.771 
9 68.7 111 105 102 103 121 119 83.127 81.753 123 102.246 100.556 

10 67 111 105 102 103 121 119 81.070 79.730 124 100.527 98.865 
11 70.3 111 105 102 103 121 119 85.063 83.657 125 106.329 104.571 
12 73.1 111 105 102 103 121 119 88.451 86.989 126 111.448 109.606 
13 72.3 111 105 102 103 121 119 87.483 86.037 127 111.103 109.267 
14 70.1 111 105 102 103 121 119 84.821 83.419 128 108.571 106.776 
15 69.9 111 105 102 103 121 119 84.579 83.181 129 109.107 107.303 

 

In Table 8, the values of the 15 observations 
discussed for the universal milling process are 
measured. For example, while the first observation 
is calculated as 97.6 seconds according to CWM, this 

value is calculated as 96 seconds according to FWM. 
The difference between the averages of the 15 
observations is calculated as 1.7 seconds. 
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Table 9  
Normal and Standard time for metal blackening process according to CWM and FWM 

Obs. 

Obs. 
Time for 

Metal 
Blackening 

Skill Effort 
Env. 

Cond. 
Cons. 

Performance 
Value for 

CWM 

Performance 
Value for 

FWM 

Normal 
Time  for 

CWM 

Normal 
Time  for 

FWM 
Tolerance 

Std. 
Time 

for 
CWM 

Std. Time 
for FWM 

1 120.1 100 105 93 98 96 95 115.296 114.095 115 132.590 131.209 
2 118.3 100 105 93 98 96 95 113.568 112.385 116 131.739 130.367 
3 122.1 100 105 93 98 96 95 117.216 115.995 117 137.143 135.714 
4 119.3 100 105 93 98 96 95 114.528 113.335 118 135.143 133.735 
5 118 100 105 93 98 96 95 113.28 112.100 119 134.803 133.399 
6 122.8 100 105 93 98 96 95 117.888 116.660 120 141.466 139.992 
7 120.8 100 105 93 98 96 95 115.968 114.760 121 140.321 138.860 
8 121.9 100 105 93 98 96 95 117.024 115.805 122 142.769 141.282 
9 118.6 100 105 93 98 96 95 113.856 112.670 123 140.043 138.584 

10 119.3 100 105 93 98 96 95 114.528 113.335 124 142.015 140.535 
11 121.9 100 105 93 98 96 95 117.024 115.805 125 146.280 144.756 
12 119.6 100 105 93 98 96 95 114.816 113.620 126 144.668 143.161 
13 120.2 100 105 93 98 96 95 115.392 114.190 127 146.548 145.021 
14 119.8 100 105 93 98 96 95 115.008 113.810 128 147.210 145.677 
15 119.9 100 105 93 98 96 95 115.104 113.905 129 148.484 146.937 

 

In Table 9, the values of the 15 observations 
discussed for the metal blackening process are 
measured. For example, while the first observation 
is calculated as 132.5 seconds according to CWM, 
this value is calculated as 131.2 seconds according 
to FWM. The difference between the averages of the 
15 observations is calculated as 1.5 seconds. 

 

5. Conclusion 

The main cost items of a company are material cost 
and labor cost. The daily production amount is 
effective in the labor cost of a part. Proper 
evaluation of the performance of the worker 
involved in a process will benefit at many points. 
The first one is the correct calculation of labor costs, 
daily production quantities, deadlines and fair 
management of the wage-price policies. As a result 
of performance evaluations, low performance 
workers can be trained to increase their 
performance levels. Calculating operator’s 
performance with minimum error is an advantage 
for companies because of providing the correct 
calculation of salary management (salary policy, 
overtime work), production volume (supply-
demand balance).  However, tempo rating methods 
may not be sufficient to reflect the actual 
performance of the workers. Especially in methods 
based on the observation of the decision maker, 
finding the numerical equivalent of linguistic 
expressions and adding them to the calculations can 
be challenging. Thanks to the fuzzy logic approach, 
errors that may occur due to the individual opinion 
of the observer can be minimized. 

In this study, the performance rating approach of 
CWM is discussed with the fuzzy logic approach. 
The proposed FWM is applied to the company that 
produces automatic cutting machines in order to 
provide its validity. Obtaining more sensitive values 
with the proposed method will result in more 
accurate calculations in the studies where these 
values will be used. For example, when Table 7 is 
examined, the difference between the average of 15 
observations according to CWM and the average 
according to FWM is determined as approximately 
15 seconds. With the FWM approach, a lower 
standard time of about 15 seconds is achieved. 
Although this value seems to be a small difference 
when considering 1 product, its effect will increase 
as the number of products increases. In addition, 
differences arising from other operations increase 
the amount of error on the total standard time. In 
the study, performance values are calculated for 
each process separately. However, the tolerance 
value is pre-determined as 115% and is used in the 
calculation of standard times. This approach has 
been adopted to determine the limits of the study. 
However, tolerance values vary according to the 
working position of the operators, the weight of the 
work piece, environmental conditions and the 
mental and physical fatigue it creates. In cases 
where the tolerance value will be calculated 
separately, healthier results can be obtained thanks 
to the fuzzy logic approach. In the future study, a 
fuzzy-based approach may be proposed for 
calculating tolerance values. In this way, process-
based tolerance values can be determined. 
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Today, product design has been much more complicated when compared with the 

past. Shorter product life cycle increased product development cost. In order to stay 

competitive in the market, a well-designed product should be able to not only meet 

functionality requirements, but also satisfy consumers’ psychological needs (or 

feelings). In this study, a rough set based kansei engineering decision support system 

was developed using Fuzzy AHP (Analytical Hierarchical Process) and PLS (Partial 

Least Square) approximations. Decision rules for 16 design samples were generated 

by orthogonal design. Twelve selected samples were tested whether the decision of 

customers were true or not related with the sample products in terms of taste of 

customers. It has been observed that more effective design decisions are achieved 

when the decision rules obtained by the rough set theory are weighted. We find that 

qualitative evaluations for product design in kansei engineering are more consistent 

with the results of consumers rather than quantitative evaluations. 

 
KANSEİ MÜHENDİSLİĞİ İLE KANEPE TASARIMINA KURAL BAZLI BİR YAKLAŞIM 

Anahtar Kelimeler Öz 

Tasarım, Kaba küme, Ürün 

Geliştirme, Kansei 

Mühendisliği 

Ürün tasarımının geçmişe göre çok daha karmaşık hale geldiği günümüzde, daha 

kısa ürün yaşam döngüsü, ürün geliştirme maliyetlerini artırmıştır. Pazarda 

rekabetçi kalabilmek için, iyi tasarlanmış bir ürün yalnızca işlevsellik 

gereksinimlerini değil, aynı zamanda tüketicilerin psikolojik ihtiyaçlarını (veya 

duygularını) karşılayabilmelidir. Bu çalışmada, Fuzzy AHP (Analitik Hiyerarşik 

Süreç) ve PLS (Kısmi En Küçük Kare) yaklaşımları kullanılarak kaba küme tabanlı 

bir kansei mühendislik karar destek sistemi geliştirilmiştir. Ortogonal tasarım ile 16 

tasarım numunesi için karar kuralları oluşturulmuştur. Seçilen 12 örnek ürün ile 

müşterilerin beğenisi ve belirlenen karar sonuçlarının uyumlu olup olmadığı test 

edilmiştir. Kaba küme teorisi ile elde edilen  karar kurallarının ağırlıklandırılması 

durumunda daha etkili tasarım kararlarına ulaşıldığı gözlenmiştir. Kansei 

mühendisliğinde ürün tasarımı için nicel değerlendirmelerden ziyade, nitel 

değerlendirmelerin tüketicilerin sonuçlarıyla daha tutarlı olduğu bulunmuştur. 
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1. Introduction 

Today, innovation is the key to competitive 
advantage and a concept strongly correlated to 
quality that is imperative to stay ahead for 
organizations and avoid going out of business. Many 
quality gurus such as Crosby, Deming and Juran 
considered meeting customer requirements as the 
key process towards attaining quality improvement 
of any product (Shillito, 2001). Product design with 
innovation is at the core of product development 
process and intended to satisfy customer needs. 
Taguchi believed that the better way to reach 
quality was to design and built it into the product. 
To a considerable degree, if product design is 
imperfect, bad quality occurs in the product. Thus, 
society is incurred losses from initial design stage to 
product usage. Listening and understanding 
customers’ needs is the beginning of product 
development and design process. More and more 
enterprises are focusing on the voice of customer at 
the start of any new product, process, or service 
design initiative so that optimum customer 
satisfaction can be achieved by developing products 
which meet the target value on a consistent basis. 
Good product design, product innovation and 
production process improvements are the most 
important weapons for increasing competitiveness 
of a manufactured product (Roy and Reidel, 1997). 
Much attention has been given to good product 
design which is a major determinant of high quality 
and economical products as the products developed 
are usually dominant revenue generators. Quality of 
a product is defined as its ability to satisfy the needs 
and expectation of customers as well as variance 
and defect reduction (Bergman and Klefsjö, 1990). 
Quality improvement starts at design stages of a 
product / process and continues through 
production and marketing phase. Therefore, if some 
problems occur in product design, this will increase 
prevention cost that is one of the quality costs. Now, 
product design has been much more complicated 
when compared with the past. Organizations in a 
new global marketplace need to develop more 
efficient products in shorter time frames since 
customer demands change. Shorten product life 
cycles have gone product development cost up. 
Generally, organisations has been faced with a 
constant sales problem for years as research and 
development (R&D) and marketing department 
could not understand each other well. While the 
mission of R&D department designs innovative 
products but it may not fully understand the 
marketing departments’ needs to get the product 

the customer in a hurry (Samson & Daft, 2012). So, 
they couldn’t use the same language in practice. As a 
result, either both department should be integrated 
but it does not seem to be possible as practical or 
kansei engineering (KE) as an efficient product 
development tool that allows them to speak the 
same language of R&D and marketing department 
should be applied in the business.  

The book “Aesthetica” published by Baumgarten in 
1750 is the first study that introduces a 
philosophical theoretical framework of KE. 
Nagamachi (1995) developed a customer-oriented 
systematic technique called KE which was 
originated from Japan in early 1970s to translate 
customer feelings into product design parameters. 
Since the feeling of customers usually is vague and 
unclear, it should be analyzed, interpreted and 
translated them into technical design language. 
Kansei is a Japanese word which refers to the 
customers’ psychological impressions or feelings 
about a product (Nagamachi, 1997). Basically, the 
core of KE relying on ergonomics and computer 
science is to find the most influential product 
features based on customer perceptions. 
Discovering the relationship between customer 
feelings and product features is essential in its 
accomplishment. KE has attracted much attention 
from researchers working in various industrial 
fields of product design and development. Its 
methodology is often used in order to evaluate 
already existing products. It can determine which 
product features are important for a certain 
impression and gives recommendation about how 
to combine them with each other to achieve the 
intended kansei. There have been still some debates 
waiting to be addressed and resolved. Amongst 
them, acquisition of kansei knowledge is the most 
important issue concerning discovery of 
relationships between consumer desires and design 
elements in affective design (Nagamachi, 1995). 
This paper focused on this point. As one of data 
analysis techniques, rough set based methods have 
been successfully applied in knowledge discovery, 
useful for rule acquisition and feature selection. The 
main advantage is that it does not need any 
preliminary or additional information about data. 
The rough set theory which is based on 
indiscernibility relations and approximations may 
be better to find decision rules fit to the designers’ 
kansei thinking (Nishino, Nagamachi, & Tanaka, 
2005) (Nishino, Nagamachi, & Tanaka, 2006). 
Recently, it has also been applied to KE due to its 
ability to handle vague information and uncertainty 
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(Nagamach, Okazaki, & Ishikawa, 2006), (Okuhara, 
Matsubara, & Ueno, 2005). Rough set theory can 
deal with both linear- and non-linear data as well as 
data from non-normal distributions. It is the one 
that has been used for knowledge discovery and 
acquisition of kansei data under uncertainty most 
recently (Nagamachi, 2006). The decision rules 
obtained with the rough set theory depend on the 
product attributes and kansei scores. Each product 
attribute has different effects on customer 
emotions. Similarly, the fact that the rules have 
different degrees of importance will enable a more 
correct decision at the design stage. This idea 
constitutes the motivation for the study. The results 
obtained with the study also confirm this idea. In 
this study, the rules obtained with rough set theory 
were weighted using PLS (Partial Least Squares) 
regression and Fuzzy-AHP (Analytical Hierarchical 
Process) in order to more accurately predict 
customer's decision. Finally, rough set prediction 
results were compared. 

This study; 

1.  suggests an integrated rule weighted approach 
that combines rough set with KE. 

2.  applies the resulting approach to product design 
and develops a corresponding decision support 
system. It can be fırst used by marketing 
departments to make product pricing better and 
second allows a tighter cooperation between 
marketing and R&D department.  

3.  applies an appropriate decision support system 
in a real-world furniture design task. Results 
reveal that customers give more importance to 
product attributes and the creation of high-
quality products starts with design. Neglecting 
design in product development would result in 
quality problems for the future. 

4.  compares the performance of criteria weighting 
methods according to real decisions of 
customers.   

The next sections of the present paper are 
organized as follows: Section 2 is the materials and 
methods section. This section includes the analysis 
of product attribute levels that maximize customer 
emotion, the determination of the importance of 
product attributes and the determination of 
decision rules with rough set theory; In Section 3, 
the results of the previous chapter are verified; 
Section 4 contains the discussion and results. 

 

2. Materials and methods 
Research and publication ethics were followed in 
this study. 

As shown in Figure 1, the top down kansei work 
flow used in this paper is proposed by Schütte 
(2002). In the Figure 1, the synthesis level, which 
includes the part from the survey and analysis part 
to the confirmation test, have some differences 
compared to past applications. After getting 
obtained weights of product attributes by PLS and 
Fuzzy-AHP, weights of rules are found depending on 
weights of product attributes. Then, customer 
satisfaction (kansei) level was predicted with rough 
set by calculating average kansei score. 

 

Figure 1. KE flowchart adapted by Schütte’s 
methodology 

 

In order to make a better product design decision, 
response prediction models should be developed. 
The coefficiency or weight calculation of 
independent variables (factors) in the models can 
be categorized as objective or subjective decision 
making methods. (Wang and Lee, 2009). While 
objective weighting methods such as multiple 
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regression analysis, conjoint analysis, evolutionary 
algorithms are based on a model and mathematical 
evaluation of data, subjective methods such as AHP, 
DEMATEL depend on expert-opinion, perceptions 
and preferences of people. The unknown expert 
judgment is the essential issue of subjective 
methods, while objective methods do not take 
advantage of knowledge and experience of decision 
makers (Alemi-Ardakani, Milani, Yannacopoulos , & 
Shokouhi, 2016). In many cases, as the relationship 
between design elements and affective responses is 
not linear, researchers tend to use soft computing 
techniques. In this article, both subjective and 
objective weights are used to improve the quality of 
furniture design. These weights are used in the 
weighting of rules obtained with rough set 
approximation at the synthesis stage and a response 
prediction model is developed to decide on a better 
product design. 

 

2.1 Choice of the domain   

In this stage, triple-units that is the part of seating 
groups (sofa) used in our daily lives were selected 
as illustrated in Figure 2. These products having 
wide variety different designs after the consultation 
with design experts were focused on as more 
preferred product, namely, “two sided arms and not 
having wood application on the arm”. There have 
been few kansei engineering studies in the 
literature on furniture design. Ma, Chen, and Wu 
(2007) suggested a decision-making support model 
to identify the optimum customized color 
combination of a leather sofa image. Zhongfeng, Kai, 
and Yongjun (2013) proposed a framework of 
wooden sofa chair image modelling design based on 
Kansei engineering. Taghikhah and Pouya (2014) 
has shown a straight relationship between physical 
characters of sofas and emotion of consumers. The 
study of Pitaktiratham and Anantavoranich (2012) 
provides a scientific approach to sofa modeling 
based on kansei engineering method and principle 
for furniture designer. Rosyidi, Hermayanti, 
Laksono, Purwaningrum, Susmartini, & Murakic 
(2016) determined items and categories that must 
be considered in desk and chair design for 
elementary school. Lin, Liu, Chen, Lin, & Chang 
(2013) tried to find relations between different 
images perceptions and preferences of consumers 
over classic chairs. Yong-jun, Zhong-feng, & Rui-lin 
(2014) explored relationship between consumers' 
preferences and shaping elements.    

 

 

Figure 2. Selected sofa samples 

 

2.2 Span the semantic space 

Sales consultants and marketing experts were 
interviewed to determine linguistic expressions of 
emotions awaken for customers. In addition, 
linguistic expressions were found by looking over 
magazines, articles and news articles on the subject. 
As a result, 134 different linguistic expressions 
(semantics) that can be used to describe the feelings 
aroused by customer were identified. Dominant 
statements which will be able to represent each 
group were selected amongst them by taking expert 
opinions into consideration and these statements 
obtained using affinity diagram were reduced to 18 
words. Since evaluation of the products with 
specified 18 words is difficult in practice, 4 different 
products from each other were randomly picked out 
and grouped about which words correspond to 
same feelings and emotions. Therefore, 4 products 
for each one of 18 words considered by 8 women 
over 20 years old were requested to evaluate in a 
silence environment. After having performed the 
evaluation, average scores for each product were 
obtained by taking average of the scores. 
Cronbach's alpha value was found as 0.842. This 
shows that internal consistency is high. In this stage, 
k-means clustering method which is the best-known 
unsupervised learning partition was employed to 
identify the kansei words close to each other. 
Clustering is an unsupervised approach to 
unlabeled data classification (Chiu and Chen, 2018). 
Clustering techniques aims at segmenting a 
heterogeneous population into a given number of 
subgroups composed of observations having similar 
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characteristics. Cluster structures with k-means 
method were examined and formed until 9 clusters. 
To detect suitable number of clusters, it was 
considered at the point of zero of wilks’ lambda as 7 
clusters in Figure 3. Cluster assignments of each 
word with k-means method were performed in 
SPSS 21.0 software as given in Table 1. A proportion 
of the total variance in the discriminant scores not 
explained by differences among groups is called 
Wilks’lambda. This value is some suitable 
widespread performance criteria that will be 
evaluated discrimination between groups. Wilks’ 
lambda values range between 0 – 1 and the lower 
the wilks’ lambda, the larger the separation 
between homogeneous groups. A value of zero for 
the wilks’ lambda suggests a perfect separation 
between the clusters. This means data could be 
differentiated into seven and more homogeneous 
groups with a high statistical significance. 

 

  

Figure 3. Wilks' Lambda values by cluster number 

 

After the semantics of clusters were determined, 
dominant semantics that will represent each cluster 
were pointed out as shown in Table 2. We 
considered the statements which will mostly be able 
to use for the customers after making a meeting 
with customer representatives and marketing staffs. 

 
Table 1 

K-means analysis cluster assignments 

CLUSTER MEMBERSHIP 

Case 

Number 
Semantics Cluster Distance 

Case 

Number 
Semantics Cluster Distance 

1 Quality 1 0.501 10 Attractive 6 0.482 

2 Spacious 2 0.000 11 Stimulating 4 0.670 

3 Harmonious 3 0.000 12 Reassuring 1 0.307 

4 Unique 4 0.450 13 Elegant 7 0.466 

5 Energetic 5 0.367 14 Romantic 4 0.641 

6 Sleek 6 0.482 15 Soft 1 0.307 

7 Stylish 7 0.314 16 Wonderful 4 0.196 

8 Luxurious 4 0.755 17 Modern 7 0.441 

9 Beautiful 7 0.467 18 Cute 5 0.367 

 

Table 2 

Representative words 

1.CLUSTER 2.CLUSTER 3.CLUSTER 4.CLUSTER 5.CLUSTER 6.CLUSTER 7.CLUSTER 

Quality Spacious Harmonious Unique Energetic Sleek Beautiful 

Reassuring 
  

Stimulating Cute Attractive Elegant 

Soft 
  

Luxurious 
  

Modern 

   
Romantic 

  
Stylish 

   
Wonderful 
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Seven words, called quality, spacious, harmonious, 
luxurious, energetic, attractive, stylish which will be 
able to express their feelings and emotions of 
customers associated with products were identified 
and selected. Then, a questionnaire was conducted 
for 100 people. Measuring the emotion for KE 
consists of four main approaches and the most 
widely use technique in KE is semantic differentials 
method (Nagamachi, 2011) (Osgood, Suci, & 
Tannenbaum, 1957). Most used scale in a KE study 
is either 5-point or 7-point Likert scale (Singh, 
Howell, & Rhoads 1990). We used 7 point semantic 
differential method because of more sensitive 
ratings. Questionnaire booklet was formed as in 
Figure 4 for 16 designs. 100 consumers viewed the 
photo images of the 16 sofas and then evaluated the 
sofa images on a 7-point Likert scale (ranging from 
min to max). To eliminate customer perception on 
the products, background colour on photographic 
images was converted to grey. 

 

  

 
2.3 Determination of product attributes and 
designs 

 To determine the attributes of products, we hold 
some meetings regularly by getting together with 
designers. We talked about what are the important 
parts of a product and how they will be grouped. 
Almost 150 product designs which have been 
designed and launched on the market have been 
examined according to the determined product 
quality groups. Then, product attributes were 
divided into 9 main topics and their subsets as 
which were defined consisting of Form (Back, Waist, 
Multiple, Without Pillow), Quilted (Available, 
Unavailable or Limited), Fabric (Plain, Pattern), Arm 
Width (Wide, Widish or Narrow), Arm Line (Soft, 
Hard), Legs (High, Low), Accessories (Available, 
Unavailable), Color (Light, Dark, Dark vivid, light 
vivid), Leather (Unavailable, Light Color, Dark Color, 
Mixed). As a result of evaluations performed, 
product attributes and their levels were determined 
as shown in Table 3. 

 

Figure 4. Sample of design evaluation 
 
 
Table 3 
Determined product attributes and levels 

 
K L M N O P R S T 

Levels Form  Quilted  Fabric  
Arm 

width  
Arm 
line  

Legs Accessory Color  Leather  

1 Back pillow Available Plain Wide 
Soft 
line 

High Unavailable 
Light (brown 

or black) 
Unavailable 

2 Waist pillow 
Unavaible 
or limited 

Pattern 
Widish or 

narrow 
Hard 
line 

Low Available 
Dark (brown 

or black) 
Light color 

3 
Plenty 
pillow 

            Dark (vivid) Dark color 

4 
Without 
pillow  

            Light (vivid) 
Light-dark 
together  
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When taken product attributes and levels into 
consideration, we confronted 26 x 43 = 4096 
different design elements. Surely, we couldn’t work 
with so many designs in practice because of time 
and money limitations. Therefore, taguchi 
orthogonal array design in Table 4 was conducted 
to reach the minimum number of designs to be able 
to represent the existing structure best. Designers 
used trinity 3D Max modeling software to create 
virtual prototypes.  

 

 

2.4 Collection and analyses of the data 

X Furniture Manufacturers Association has a survey 
named "Image and Brand Positioning of Usage 
Habits of the Furniture Sector in X" which was 
conducted by a private company. It was revealed on 
the study that women dominate one and a half more 
than men while buying furniture in terms of 
decision making (Memurlar, 2020). Because of this 
reason, the evaluation was provided through design 
of the booklet by 100 women between the ages of 
20 and 50. Each evaluator has assessed 16 designs 
by 7 kansei words.  

 

Table 4 
Minitab L16 taguchi orthogonal sofa designs for products 

DESIGN K L M N O P R S T Sofa Designs  DESIGN K  L  M  N  O  P  R  S  T  Sofa Designs  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

9 3 1 2 2 2 2 1 1 3 
  

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
  

10 3 1 2 1 1 1 2 2 4 
  

3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 
  

11 3 2 1 2 2 1 2 3 1 
  

4 1 2 2 2 2 1 1 4 4 
  

12 3 2 1 1 1 2 1 4 2 
  

5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
  

13 4 2 1 2 1 2 2 1 4 
  

6 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
  

14 4 2 1 1 2 1 1 2 3 
  

7 2 1 1 1 2 2 1 3 4 
  

15 4 1 2 2 1 1 1 3 2 
  

8 2 1 1 2 1 1 2 4 3 
  

16 4 1 2 1 2 2 2 4 1 
  

 

 
Cronbach's alpha value in the help of internal 
consistency analysis performed was found as 0.973. 
This shows us that semantics separation for the 
data is highly reliable. Kansei scores were 
determined for the words of designs based on the 
average of the scores given by the evaluators for 
each design in the analysis phase. Overall kansei 
scores for designs were divided into 3 groups as 
low, medium, high. Equal spaced partitioning 
technique was used for making this calculation. The 
range in Table 5 by subtracting minimum kansei 
value (average kansei score for design 15) from 
maximum kansei value (average kansei score for 
design 1) was divided into three equal parts. 
Decision ranges equals to 0.837. The values of 

ranges is called low, middle and high kansei designs 
accepted as 1, 2, 3, respectively. 

  

Decision range=
(5.08 2.57)

0.837
3


  

Table 5 
Kansei decision values 

KANSEI SCORE 

RANGE 

DECISION 

VALUE 
DECISION 

2.57-3.41 1 Low 

3.41-4.24 2 Middle 

4.24-5.08 3 High 
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According to specified ranges, the decision status 
was determined. Average kansei scores of each 
design are calculated by taking the arithmetic mean 
of kansei scores shown in Table 6. 

 

 
 
Table 6 
Average kansei score of designs 

DESIGN KANSEI SCORES DECISION DESIGN KANSEI SCORES DECISION 

1 5.08 3 9 3.64 2 
2 3.08 1 10 4.24 2 
3 4.05 2 11 3.02 1 
4 4.90 3 12 4.90 3 
5 2.96 1 13 3.82 2 
6 2.92 1 14 3.08 1 
7 2.82 1 15 2.57 1 
8 3.68 2 16 4.18 2 

 

 
2.5 Definition of importance weight with partial 
least square (PLS) regression  

PLS regression is a feature combination technique 
from principal component analysis and multiple 
regression. Dependent variables are predicted from 
independent variables. This prediction is achieved 
by extracting from a set of orthogonal factors which 
have the best predictive power. It is especially 
helpful when predictors are highly collinear, or 
when you have more predictors than observations 

and ordinary least-squares regression either 
produces coefficients with high standard errors or 
fails completely (Camo Analytics, PLS regression) 
(Minitab18 support, PLS regression). In our study, 
coefficients show us the significance of our product 
quality. The decision matrix and analysis results 
were defined in Minitab 16 software as given in 
Table 7 and 8, respectively. 

  

 
Table 7 
Input matrix for PLS Regression analysis 

DESIGN K L M N O P R S T DECISION 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 
4 1 2 2 2 2 1 1 4 4 3 
5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
6 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
7 2 1 1 1 2 2 1 3 4 1 
8 2 1 1 2 1 1 2 4 3 2 
9 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 

10 3 1 2 1 1 1 2 2 4 2 
11 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 
12 3 2 1 1 1 2 1 4 2 3 
13 4 2 1 2 1 2 2 1 4 2 
14 4 2 1 1 2 1 1 2 3 1 
15 4 1 2 2 1 1 1 3 2 1 
16 4 1 2 1 2 2 2 4 1 2 
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Table 8 
Analysis results 

PLS Regression: Decision versus K; L; M; N; O; P; R; S; T 

Number of components set  to:1 
Analysis of Variance for Decision 
Source DF SS MS F P 
Regression 1 2.6 2.60000 5.69 0.032 
Residual 
Error 14 6.4 0.45714     
Total 15 9.0       
Regression Coefficients 

  Decision 
Decision 

Standardized       
Constant 3.00 0.000000       
K -0.15 -0.223607       
L 0.00 0.000000       
M 0.00 0.000000       
N -0.25 -0.166667       
O -0.50 -0.333333       
P 0.00 0.000000       
R -0.25 -0.166667       
S 0.15 0.223607       
T 0.10 0.149071       

 
Looking at the results of PLS regression analysis, we 
see that p value was smaller than α=0.05. This 
shows that the regression model given in Table 9 is 
significant. When we look at the standardized 

coefficients quilted, fabric and legs, it appears to 
have no impact on the results of decision model. 
These three product attributes can be removed 
from the decision model. 

Table 9 
Product attribute coefficients  

K L M N O P R S T 
Form Quilted Fabric Arm width Arm line Legs Accessory Color Leather 

-0.2236 0.0000 0.0000 -0.1667 -0.3333 0.0000 -0.1667 0.2236 0.1491 

 

 
Figure 5. PLS Standardized coeffiency Plot 
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Main effects plot and response table of decision 
matrix to determine the status of optimum 
attributes level has been established as shown in 
Table 10 and Figure 6, respectively. We have 

checked in which product attribute levels are more 
efficient. The impact of levels of independent 
variables on the average of the dependent variable 
(decision) was determined. 

  
 
Table 10 
Response table for means 

Taguchi Analysis: K; L; M; N; O; P; R; S; T 

Response Table for Means 

Level K L M N O P R S T 

1 2.25 1.75 1.75 1.88 2.00 1.75 1.88 2.00 1.75 

2 1.25 1.75 1.75 1.63 1.50 1.75 1.63 1.25 1.50 

3 2.00 

      

1.25 1.75 

4 1.50 

      

2.50 2.00 

Delta 1.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.25 1.25 0.50 

Rank 2 8 8 5 3.5 8 6 1 3.5 

 
 
 

 
Figure 6. Main effects plot for means 

 
According to the products and their attributes 
having the highest kansei, level 4 of the product 
color has the biggest affect as maximum 
contribution. Also, the smallest affect belongs to the 
level 1 of accessories. After left out three product 
attributes from the decision model, new decision 
matrix was determined in Table 11 as follows. We 
can conclude that the best product configuration to 

increase the customer kansei is level 1 of K, level 1 
of N, level 1 of O, level 1 of R, level 4 of S, level 4 of T. 
A sample design based on these attributes was 
given in Figure 7. 
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Table 11 
New decision matrix 

DESIGN K N O R S T DECISION 

1 1 1 1 1 1 1 3 

2 1 2 2 2 2 2 1 

3 1 1 1 2 3 3 2 

4 1 2 2 1 4 4 3 

5 2 1 2 2 1 2 1 

6 2 2 1 1 2 1 1 

7 2 1 2 1 3 4 1 

8 2 2 1 2 4 3 2 

9 3 2 2 1 1 3 2 

10 3 1 1 2 2 4 2 

11 3 2 2 2 3 1 1 

12 3 1 1 1 4 2 3 

13 4 2 1 2 1 4 2 

14 4 1 2 1 2 3 1 

15 4 2 1 1 3 2 1 

16 4 1 2 2 4 1 2 

 
 

 

Figure 7. A sample sofa design 
 
 
2.6 Fuzzy AHP analysis for the determination of 
criteria weights 
In order to find the importance weights of product 
attributes, four independent and homogenous 
experts selling furniture having significant 
experiences were asked to compare six product 
attributes. We studied on whether the experts’ 
pairwise comparison matrix was consistent or not. 
Since CR values are less than 10%, the matrix of 

experts can be considered to be consistent.  Results 
of Table 12 were found based on the matrix values. 
CI and CR values can be defined in equation 1 and 2 
as follows; 
 

𝐶𝐼 =
𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 −𝑁

𝑁−1
     (1)  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
  (2) 
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Table 12 
CR values for 4 experts 

EXPERTS 1 2 3 4 

Lambda (Eigenvalue) 6.47 6.577 6.478 6.616 

N (Number of attitudes) 6.000 6.000 6.000 6.000 

RI (Random index for six attitudes) 1.24 1.240 1.240 1.240 

CI (Consistency index) 0.09 0.115 0.096 0.123 

CR (Consistency ratio) 0.08 0.093 0.077 0.099 

 
Afterwards, the weights can be started to calculate. 
TFN (Triangular Fuzzy Numbers) values shown in 

Table 13 were employed to form pairwise 
comparison matrix.  
 

Table 13 
Triangular fuzzy numbers 

LINGUISTIC SCALE TFN RECIPROCAL TFN 

Absolutely important  (9, 9, 9) (1/9,1/9,1/9) 
Intermediate (7, 8, 9) (1/9,1/8,1/7) 
Very strong (6, 7, 8) (1/8,1/7,1/6) 
Intermediate (5, 6, 7) (1/7,1/6,1/5) 
Strong (4, 5, 6) (1/6,1/5,1/4) 
Intermediate (3, 4, 5) (1/5,1/4,1/3) 
Weak (2, 3, 4) (1/4,1/3,1/2) 
Intermediate (1, 2, 3) (1/3,1/2,1/1) 
Equally important (1, 1, 1) (1,1,1) 

 
 
2.6.1 Methodology of FAHP 

In this study, the extent FAHP originally introduced 
by Chang (1996) is utilized. Let 𝑋 =
{𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛}  an object set, and 𝐺 =
{𝑔1, 𝑔2, 𝑔3, … , 𝑔𝑛} be a goal set. Each object is taken 
first and then extent analysis for each goal is 
performed. Therefore, m extent analysis values for 
each object can be obtained, with the following 
signs: 

𝑀𝑔𝑖
1 , 𝑀𝑔𝑖

2 , … , 𝑀𝑔𝑖
𝑚,          𝑖 = 1,2, … , 𝑛, (3) 

The steps of extent analysis can be given as follows: 

Step 1. The value of fuzzy synthetic extent with 
respect to the ith object is defined as 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1 ⊗ [∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
 (4) 

To obtain ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1 , the fuzzy addition operation of 

m extent analysis values for a particular matrix is 
performed such as 

∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1 = (∑ 𝑙𝑗
𝑚
𝑗=1 , ∑ 𝑚𝑗 ,𝑚

𝑗=1 ∑ 𝑢𝑗
𝑚
𝑗=1 )  (5) 

and to obtain  [∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
 , the fuzzy addition 

operation of   𝑀𝑔𝑖
𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑚) values is 

performed such as 

∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 = (∑ 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑚𝑗 ,𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 )  (6) 

and then the inverse of the vector above is 
computed, such as 

[∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
= (

1

∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

)  (7) 

According to geometric mean, pairwise comparison 
decision matrix for product attributes and fuzzy 
synthetic extent value are given in Table 14 and 15, 
respectively. 
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Table 14 
Pairwise comparison decision matrix for 4 experts by geometric mean 

Attrıbutes K N O R S T 

K 1.00 1.00 1.00 3.13 4.16 5.18 3.22 4.28 5.32 3.60 4.68 5.73 4.70 5.58 6.34 5.05 5.96 6.82 

N 0.19 0.24 0.32 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 1.93 3.13 4.24 2.14 2.83 3.41 3.22 4.28 5.32 

O 0.19 0.23 0.31 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.63 3.66 4.68 1.86 2.11 2.34 3.08 4.12 5.14 

R 0.17 0.21 0.28 0.24 0.32 0.52 0.21 0.27 0.38 1.00 1.00 1.00 1.32 2.00 2.59 1.57 2.21 2.78 

S 0.16 0.18 0.21 0.29 0.35 0.47 0.43 0.47 0.54 0.39 0.50 0.76 1.00 1.00 1.00 2.78 3.31 3.81 

T 0.15 0.17 0.20 0.19 0.23 0.31 0.19 0.24 0.32 0.36 0.45 0.64 0.26 0.30 0.36 1.00 1.00 1.00 

 
Table 15 
Fuzzy synthetic extent value 

Attrıbutes AVERAGE l m u 

K 3.449 4.278 5.065 0.265 0.396 0.589 

N 1.651 2.202 2.715 0.127 0.204 0.316 

O 1.544 1.951 2.364 0.119 0.181 0.275 

R 0.751 1.003 1.258 0.058 0.093 0.146 

S 0.841 0.969 1.131 0.065 0.090 0.132 

T 0.359 0.400 0.472 0.028 0.037 0.055 

Total 8.594 10.803 13.004 
   Reverse 0.077 0.093 0.116 
    

Step 2. As 𝑀1 = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1) and 𝑀2 = (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2) are 
two triangular fuzzy numbers, the degree of 
possibility of 𝑀2 = (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2) ≥ 𝑀1 = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1) is 
defined as 

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) = 𝑠𝑢𝑝𝑦≥𝑥 [𝑚𝑖𝑛 (𝜇𝑀1
(𝑥), 𝜇𝑀2

(𝑦))] (8) 

and can be expressed as follows: 

𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) = ℎ𝑔𝑡(𝑀1 ∩ 𝑀2) = 𝜇𝑀2
(𝑑) = {

1 
0

𝑙2−𝑢2

(𝑚2−𝑢2)−(𝑚1−𝑙1)

𝑖𝑓 𝑚2 ≥ 𝑚1

𝑖𝑓 𝑙1 ≥ 𝑢2

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (9)

Figure 8 (Chang, 1996) illustrates Eq. (9) where d is 
the ordinate of the highest intersection point D 
between 𝜇𝑀1

 and 𝜇𝑀2
. To compare 𝑀1 and 𝑀2, we 

need both the values of  𝑉(𝑀1 ≥ 𝑀2) and 
𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1). 
 

 

 

Figure 8. The intersection between 𝑀1 and 𝑀2 
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Step 3. The degree possibility for a convex fuzzy 
number to be greater than k convex fuzzy 𝑀𝑖 , 𝑖 =

(1,2, … , 𝑘) numbers can be defined by 

 

𝑉(𝑀 ≥ 𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑘) = 𝑉[(𝑀 ≥ 𝑀1)and(𝑀 ≥ 𝑀2)𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑(𝑀 ≥ 𝑀𝑘)] = 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑀 ≥ 𝑀𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (10) 

 

Assume that 𝑑(𝐴𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)𝑓𝑜𝑟𝑘 =
1,2, … , 𝑛; 𝑘 ≠ 𝑖. Then the weight vector is given by 

𝑊 ′ = (𝑑′(𝐴1), 𝑑′(𝐴2), … , 𝑑′(𝐴𝑛)) 𝑇 (11) 

Where 𝐴𝑖(𝑖 = 1,2, … , 𝑛) are n elements. 

Table 16. shows the importance degree of the 
attribute weights before normalization. 

 

Table 16 
Degree of possibility 

WEIGHTS L m u             
Degree of 
Possibility 

(Mi) 
W1 0.265 0.396 0.589 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
W2 0.127 0.204 0.316 0.209 1 1.000 1.000 1.000 1.000 0.209 
W3 0.119 0.181 0.275 0.044 0.865 1 1.000 1.000 1.000 0.044 
W4 0.058 0.093 0.146 0.000 0.149 0.240 1 1.000 1.000 0.000 
W5 0.065 0.090 0.132 0.000 0.039 0.124 0.960 1 1.000 0.000 
W6 0.028 0.037 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.000 

 

Step 4. Via normalization, the normalized weight 
vectors are 

𝑊 = (𝑑(𝐴1), 𝑑(𝐴2), … , 𝑑(𝐴𝑛))𝑇 (12) 

Where W is a non-fuzzy number. 

 

Table 17. illustrates the normalized attribute 
weights. 

 

Table 17 
Attribute weights 

WEIGHTS 

W1 0.799 

W2 0.167 

W3 0.035 

W4 0.000 

W5 0.000 

W6 0.000 

 

 

 

2.7 Generate the decision rules with rough set 
theory   

2.7.1 Modified Rule Generation (MRG) 
Algorithm 

Rough set theory regarded as a mathematical 
approach to uncertainty was proposed by Pawlak 
(1982). It is founded on the assumption that some 
information (data, knowledge) is associated with 
every object of the universe of the discourse. The 
representation of an information system (S) is as 
follows. 𝑆 = (𝑈, 𝐴), where A is the set of attributes 
(each attribute 𝑎 ∈ 𝐴), and U is the universe that 
represents objects (𝑈 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚). The starting 
mathematical object of rough sets theory expresses 
the indiscernibility relation. Objects consisting of 
the same information are indiscernibility objects 
which cannot be classified with available 
information. Any set of these indiscernible objects is 
called the elementary set. This basic set forms a 
core of knowledge about the universe. The 
combination of some elementary sets is called an 
exact set, while others are called a rough set. There 
is a boundary line in the rough set approach. This 
means there are some objects that cannot be 
identified as members of the cluster or its 
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complement. Vague concepts can be approximated 
by exact objects (Pawlak and Skowron, 2007). 
Therefore, it is very useful to define the set 
parameterized approximations with a search 
operation. This idea is very important for creating 
concept approximations in the rough set method. 
One of the rough cluster concepts realized with this 
approach is rule reduction. Rules are obtained by 
comparing the situation between each object 
(Polkowski, Tsumoto, & Lin, 2012). 

In this study, decision rules are generated by using 
an efficient rule reduction algorithm called Modified 
Rule Generation (MRG) algorithm and a decision 
support tool was provided for designers of product. 
This algorithm was written in Excel by Visual Basic. 
MRG is made up of two-level mechanisms. The first 
level accomplishes reduct generation by using rule 
generation algorithm whereas the second level 
updates the decision table by removing or marking 
the feature values that have been used to define 
lower-order reducts by removing all 𝑎𝑖𝑗 ’s 

corresponding to one-feature reducts. MRG 
algorithm achieves both data reduction and minimal 
sets of rule reduct generation (Guo and Chankong, 

2002). It shows the decision table 𝑇 = (𝑈, 𝐴 ∪ 𝑑) 
elements as follows.  

𝑈 = 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … , 𝑥16, 𝐴 = 𝑎1, 𝑎1, … , 𝑎𝑛 =
𝐾, 𝑁, 𝑂, 𝑅, 𝑆, 𝑇,  𝑑(𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) = 1,2,3, 

Information function 𝑓𝑎: 𝑈 → 𝑉𝑎 , where 𝑉𝑎  is the set 
of values of a. 

𝑉1 = 𝑉5 = 𝑉6 = 1,2,3,4 

𝑉2 = 𝑉3 = 𝑉4 = 1,2 

 

2.7.2 Generate the decision rules 

 

According to the new decision matrix in Table 11 by 
using MRG algorithm, the set of decision rules was 
renewed. Rules and decision values have been 
formed based on this table. Before removing three 
product attributes in Table 7, the number of rules 
was 760. Now, the number of rules is 197. The 
number of 73 rules, 118 rules and 6 rules has 2 
attributes, 3 attributes and 4 attributes as shown in 
Table 18, respectively. The rules having the number 
of 5 features and above were not found. 

 
Table 18 
Sample decision rules having product attributes 

2 
Featured 

Decision 3 Featured Decision 4 Featured Decision 

R1ɅS3 1 K1ɅN1ɅR1 3 K1ɅN2ɅO2ɅR1 3 
R2ɅS4 2 K1ɅN2ɅR2 1 K3ɅN2ɅO2ɅR1 2 
R2ɅT2 1 K1ɅN1ɅR2 2 K4ɅN1ɅO2ɅR2 2 
R2ɅT3 2 K1ɅN2ɅR1 3 N2ɅO2ɅR1ɅT4 3 
R2ɅT4 2 K2ɅN2ɅR1 1 N2ɅO2ɅR1ɅT3 2 
S1ɅT1 3 K2ɅN2ɅR2 2 N1ɅO2ɅR2ɅT1 2 

 
3. Verification of analysis results 

In order to control the symptoms of decision-
making rules created by the first reduction in the 
study, twelve products as illustrated in Figure 9 

were randomly selected and assessed by 15 women 
over 20 years old for each product by using 7 kansei 
words. Semantic differential scale was used again in 
the same way. 
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Figure 9. Test designs 

 
Kansei scores and average kansei scores based on 
words of products are calculated. At this stage, we 

should predict the attribute level of the products as 
shown in Table 19. 

 

Table 19 
Attribute level of products. 

Test design K N O R S T 
Evaluator 
decision 

Test 
decision 

1 4 2 1 2 3 1 2 ? 
2 4 1 1 1 1 2 1 ? 
3 4 2 2 1 4 2 1 ? 
4 1 2 1 2 1 1 2 ? 
5 1 2 1 2 4 1 2 ? 
6 2 1 2 1 2 4 2 ? 
7 1 1 1 1 4 2 3 ? 
8 3 2 2 2 2 3 1 ? 
9 1 2 1 1 1 1 3 ? 

10 4 1 1 2 1 4 2 ? 
11 4 2 2 1 1 3 1 ? 
12 1 2 1 1 2 4 3 ? 

 
When the test product properties were matched 
with the rule pool with 197 rules already specified, 
the designs were found to have 13, 14, 12, 13, 12, 
11, 11, 15, 16, 11, 15, 13 matched rules, 
respectively. Rule weights by using attribute 
coefficients found by PLS regression and Fuzzy-AHP 
method were determined, then the sum of 
coefficients belonging to rule attributes were 
calculated for the first test design in Table 20. For 

example, PLS coefficient for K4ɅR2 rule; (- 0.2236) 
+ (-0.1667) = (-0.3902). Fuzzy-AHP coefficient for 
K4ɅR2 rule; 0.7986 + 0.0000 = 0.7986. PLS 
coefficient for K4ɅN2ɅR2 rule; (-0.2236) + (-
0.1667) + (-0.1667) = (-0.5570). Fuzzy-AHP 
coefficient for K4ɅN2ɅR2 rule; 0.7986 + 0.1666 + 
0.0000 = 0.9652. 
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Table 20 
Rules and weights determined for the first test product. 

RULE Decision PLS coefficient Fuzzy-AHP coefficient 

K4ɅR2 2 -0.3903 0.7986 
K4ɅS3 1 0 0.7986 
K4ɅT1 2 -0.0745 0.7986 
N2ɅS3 1 0.0569 0.1666 
N2ɅT1 1 -0.0176 0.1666 
O1ɅR2 2 -0.5 0.0348 
S3ɅT1 1 0.3727 0 

K4ɅN2ɅR2 2 -0.557 0.9652 
K4ɅO1ɅS3 1 -0.3333 0.8334 
N2ɅO1ɅS3 1 -0.2764 0.2014 
N2ɅO1ɅT1 1 -0.3509 0.2014 
N2ɅR2ɅS3 1 -0.1098 0.1666 
N2ɅR2ɅT1 1 -0.1843 0.1666 

Weighted average 1.64 1.49 
Decision scores 1 1 

 

We considered the weighted average of decisions 
while test results were calculated. The weighted 
average is calculated as follows (z: the number of 
rules); 

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
∑ (𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑥

𝑧
𝑖=1 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖)

∑ 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖
𝑧
𝑖=1

 

Decision scores of weighted averages were 
determined based on the specified decision score 
range as shown in Table 21. 

 Decision range= 
(3 1)

0.6667
3


  

Table 21 
Decision ranges for test result. 

Kansei score range Decision value Decision 

1.00 : 1.67 1 Low 
1.67 : 2.34 2 Middle 
2.34 : 3.00 3 High 

 
Weighted average of decisions determined with PLS 
coefficient for the first test product was calculated 
as 1.64. Similarly, weighted average of decisions 
determined with Fuzzy-AHP coefficient for the first 
test product was calculated as 1.49. According to 
these results, the decision value obtained by both 
methods for the first test product is 1. The other test 
products were also matched to the rule pool and 
their weighted averages were calculated using both 
method coefficients. Then, decision scores were 
obtained for each test product. While calculating the 
test decision scores, the rules obtained with the 

rough set theory were weighted with PLS 
regression and Fuzzy-AHP methods. Apart from 
these two methods, the scores obtained when the 
coefficients are equal for the rules are also shown. 
The test decisions matching the evaluator decisions 
are shown in green in the Table 22. In this case, the 
number of designs matching the evaluator scores is 
8 with PLS regression weights and 9 with Fuzzy-
AHP weights. 
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 Figure 10. Decision support tool interface 

 
Consequently, the results obtained by decision 
support tool in Figure 10 are significantly consistent 
with the results of consumers as shown in Table 22. 
Decision support tool can be used at the design 
stage of product and may provide preliminary 
information about the taste of the product. Attribute 
values of test designs and their coefficients are 
given to the decision support tool as input. All rules 
that can occur with these attribute values are 
matched with the rule pool. Matching rules are 
determined with decision values. 9 out of 13 rules 
determined for the first test design have 1 decision 
value and 4 have 2 decision values. Rules with 2 

decision values constitute 31% of total rules, rules 
with 1 decision value constitute 69% of total 
matching rules. Matching rules, decision and weight 
values for the first test design are listed in the 
decision support tool in Figure 10. Weighted 
average decision value of the matching rules 
constitutes the final value of the design according to 
the score range given in Table 22. When we 
consider that customer tastes change with time, the 
data set and rule pool should be periodically 
renewed and formed again, respectively. Some 
examples designed based on the taste (desire) of 
customer are given in Figure 11. 

Table 22 
Comparison of decisions 

Test design Evaluator decision PLS regression Fuzzy-AHP Equal coefficient 

1 2 1 1 1 
2 1 2 1 2 
3 1 1 1 1 
4 2 2 2 2 
5 2 2 3 2 
6 2 1 1 1 
7 3 3 3 3 
8 1 1 1 1 
9 3 2 3 2 

10 2 2 2 2 
11 1 1 1 2 
12 3 3 3 2 

Total matching designs 8 9 6 
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Figure 11. Sample designs compatible with customer tastes 

 

4. Results and Discussion 

In this study, a decision support system using an 
integrated rule weighted approach that combines 
rough set with KE methodology and which will be 
able to give preliminary information about 
appreciation level of design was proposed for a sofa 
design. It will help design and marketing engineers 
take into account the desirable features of furniture 
products perceived by customers. In KE studies, 
understanding human perception on the effects of 
product attributes are a significant factor to be 
considered in product design. Therefore, prediction 
of attribute weights correctly is the most critical 
step in the decision making process so that kansei 
levels of customer can estimate accurately. We used 
MRG algorithm for the acquisition of kansei 
knowledge and realized that predictions based on 
criteria weights found with fuzzy AHP is more 
effective than PLS. Rule weights were derived from 
attribute weights. Some questions such as "To what 
extent is the design generated consistent with the 
customer’s emotions and feelings? and “What kind 
of changes should be done to improve the customer 
satisfaction?” can come to mind in a product design. 
Reaching the target with the designs in the light of 
these questions answered depending on experience 
and expertise is of course quite costly. Many designs 
having low satisfaction level together with some 
successful models are commercially available. As a 
result, costs of products unsold but put on the 
market have a major burden for companies. This 
study shows that KE is a good opportunity for 
working together R&D and marketing department 
for companies. As customer feeling and emotions 
change by time, reliability and validity of results will 
be able to get lost. Therefore, data base should be 
updated and analysed in defined periods. We 
estimated average kansei level of products using 
rule based weighting with PLS and Fuzzy AHP 
integrated MRG algorithm. It was classified between 
1 and 3 points. This ranking also can define not only 

consumer kansei but also quality levels of the 
product. Coefficiency or importance weight of 
model is the most important part of the study. We 
compared to the kansei decisions of customers 
between predictions and realities. One of the most 
important implication is about whether we find the 
weight of product attributes right to estimate kansei 
score more accurately. Therefore, our further 
research will be focused on the development and 
application of a more reliable model in which the 
relationship between human kansei and design 
elements will be predicted more precisely. Also, 
different modelling techniques can be used to find 
the weight of product attributes.  In the study, 
designers in designing the product obtained and 
revealed some knowledge about what will be the 
affect level of product attributes on customer 
satisfaction and which product attributes are more 
important than the others.  
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Anahtar Kelimeler Öz  
Yazılım geliştirme, değer, 
israf, değer akış haritalama, 
iki adımlı kümeleme 

Yazılım geliştirme süreci, bir yazılım ürününün geliştirilmesine uygulanan süreçtir. 
Yazılım geliştirme sürecinin bir yandan müşteri memnuniyetini sağlayacak kaliteli 
bir yazılım ürününü son kullanıcıya daha etkin bir iletişim ve görünürlük ile sunması, 
bir yandan da toplam tedarik süresini azaltması ve kaynak kullanım verimliliğini 
artırması istenir. Bu çalışmada bu amaçla yazılım ürünü ve yazılım geliştirme süreci 
değer odaklı olarak ele alınmış ve yalın ilkeler çerçevesinde iyileştirme adımları 
tanımlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan uygulamada, yazılım geliştirme 
süreçleri için değer tanımı yapılmış ve bu değer tanımından yola çıkarak projelerin 
sınıflandırılabilmesi için kriterler belirlenmiş ve projeler iki adımlı kümeleme analizi 
ile gruplanmıştır. Her bir proje grubu için mevcut durum değer akış haritası 
çizilmiştir. Bu haritalardan yola çıkarak israflar tespit edilmiş, çevrim süresini 
kısaltacak ve süreci iyileştirecek öneriler sunulmuştur. Genel olarak yazılım 
projelerinde israfı gereksiz kodlar, iyi tanımlanmamış ihtiyaçlar, bürokrasi ve yavaş 
iç iletişim oluşturmaktadır. Müşteri ile sık sık iletişim, prototip oluşturma, kaynak 
sorununu anlama, durum netleşinceye kadar bağlayıcı kararlar alınmaması israfları 
azaltan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

VALUE ORIENTED IMPROVEMENT FOR SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 
Keywords Abstract 
Software development, 
value, waste, value stream 
mapping, two step cluster 
analysis. 

The software development process is used to regulate and control the development 
process of a software product. A successful software development process not only 
delivers a quality software product that improves customer satisfaction with more 
effective communication and visibility to the end user, but also simultaneously 
reduces the total lead time and increases resource efficiency. With this in mind, in 
this study, the software product and software development process are discussed 
from a value-oriented perspective and implementation steps for improvement are 
defined within the framework of lean principles. The proposed steps were applied in 
an IT department: the value definition was made for software development 
processes and based on this definition, the criteria for the classification of projects 
were determined. The projects were grouped using two-step cluster analysis. A 
current state value stream map is drawn for each project group. Based on these 
maps, wastes were determined, suggestions were made to shorten the cycle time and 
improve processes. In general, software project wastes are unnecessary codes, poorly 
defined needs, bureaucracy and slow internal communication. Frequent 
communication with the customer, creating prototypes, understanding the resource 
problem, not making binding decisions until the facts are determined are practices 
that would reduce waste. 

Araştırma Makalesi   Research Article  
Başvuru Tarihi  
Kabul Tarihi       

: 13.10.2020 
: 11.02.2021 

Submission Date  
Accepted Date 

: 13.10.2020 
: 11.02.2021 

                                                           
*Sorumlu yazar; e-posta: serdars@itu.edu.tr 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 90-107, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 90-107, 2021 

 

91 

1. Giriş  

Yazılım geliştirme süreci veya yaşam döngüsü, bir 
yazılım ürününün geliştirilmesinde uygulanır. 
Yazılım geliştirme süreç metodolojisi, yazılım ve 
bilgi sistemleri geliştirme sürecini planlamak, 
yürütmek ve kontrol etmek için kullanılan çerçeveyi 
tanımlar. Zaman içinde her birinin kendine özgü 
güçlü ve zayıf yönleri olan çok sayıda farklı 
metodoloji ortaya konmuştur ve bunlar gittikçe 
artan sayıda işletme tarafından yazılım geliştirme 
süreçlerinde uygulanmaktadır. Stephens (2015) 
yazılım süreç metodolojilerini kestirimci (ing. 
predictive) (örn. Şelale, V-Modeli), yinelemeli (ing. 
iterative) (örn. Spiral, Cleanroom) ve çevik (ing. 
agile) (örn. Scrum, XP, Lean) olmak üzere üç başlık 
altında sınıflandırır. Süreç geliştirme 
metodolojilerindeki çeşitlilik, tek bir süreç 
geliştirme metodolojisinin her türlü yazılım 
geliştirme projesinde ve organizasyonunda 
kullanıma uygun olmamasından da 
kaynaklanmaktadır. Mevcut metodolojilerin her biri 
farklı teknik, organizasyonel, proje ve ekip 
yapılarını dikkate alarak, belirli proje türlerine 
uygun biçimde şekillenmiştir. Sık kullanılan 
yaklaşımların arasında şelale (ing. Waterfall), çevik 
tümleşik süreç (ing. Agile unified process), Scrum, 
Test odaklı geliştirme (ing. Test-driven 
development), Yalın yazılım geliştirme (ing. Lean 
software development) sıralanabilir (Vijayasarathy 
ve Butler, 2016).  

Bir yazılım geliştirme süreci ihtiyaçların 
belirlenmesi, tasarım, test, uygulamaya alma 
(taşıma/teslimat) ve bakım adımlarını içerir. Süreç 
metodolojilerini birbirinden ayıran temel fark bu 
adımların nasıl ve hangi sırayla ele alındığı 
konusundadır. Sık kullanılan metodolojilerin işleyişi 
ve avantajları kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.  

Şelale metodolojisi, diğer deyişle klasik yazılım 
geliştirme yaklaşımı, temelde bir süreç adımı 
bitmeden diğer adıma başlanmamasını esas alır. Bir 
adım tamamlandıktan sonra tekrar o adıma geri 
dönüş nadir gerçekleşir. Bu nedenle tüm adımların 
olabildiğince plana uygun işlemesi gerekir. 
İhtiyaçların net belirlenebildiği, geliştirme süreci 
içindeki değişkenliğin ve riskin düşük olduğu ve 
hızın öncelikli olmadığı durumlarda uygulanması 
önerilir (Stephens, 2015; Pressman ve Maxim, 
2020). 

Spiral metodolojisi, Boehm (1988) tarafından 
önerilen, prototiplemenin yinelemeli yapısını şelale 
metodolojisinin kontrollü ve sistematik yönleriyle 

birleştiren iteratif bir yazılım süreç yaklaşımıdır. 
Yazılımın aşamalı olarak daha eksiksiz sürümlerinin 
hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak verir 
(Pressman ve Maxim, 2020). Risk analizine vurgu 
yapar ve değişime ayak uydurma açısından 
şelaleden daha etkindir. Büyük ölçekli projelerde 
daha başarılıdır (Stephens, 2015).  

Scrum, günümüzde giderek popüler hale gelen 
Çevik metodolojilerdendir. Scrum (ismini bir ragbi 
sporundaki bir terimden alır), 1990'ların başında 
Jeff Sutherland ve geliştirme ekibi tarafından 
tasarlanan bir yazılım geliştirme yöntemidir 
(Pressman ve Maxim, 2020). Scrum ilkeleri çevik 
manifesto (agilemanifesto.org, 2001) ile uyumludur 
ve yazılım yaşam döngüsü adımlarına rehberlik 
eder. Bir Scrum projesi sprint adı verilen bir süreç 
deseni içinde gerçekleşir. Proje için gerekli olan 
sprint sayısı ürün karmaşıklığına ve büyüklüğüne 
bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir sprint içinde 
yürütülen faaliyet Scrum ekibi tarafından gerçek 
zamanlı olarak tanımlanır ve iteratif olarak 
yürütülür ve her sprint sonunda uygulama canlıya 
alınabilir. Böylece bir özellik geliştirilirken herhangi 
bir sorun meydana gelirse bunun projenin kalanı 
üzerindeki etkisi azaltılmış olur ve risk dağıtılır 
(Elibol ve Selçukcan Erol, 2017). Scrum zaman 
kısıtı, ihtiyaçlardaki değişkenlik, ve kritiklik gibi 
koşullarda iyi sonuçlar vermektedir (Pressman ve 
Maxim, 2020).  

Yalın yazılım geliştirme bir diğer çevik 
metodolojidir. Yazılım geliştirmede yalın yaklaşım, 
yalın düşünce prensiplerinin yazılım 
mühendisliğine uyarlanmasını temel alır 
(Poppendieck ve Poppendieck, 2003). Bu yaklaşım 
da özelliklerin küçük parçalara bölünmesi ve 
geliştirmenin iteratif olarak yürütülmesi konusunda 
Scrum ile benzerlik gösterir. Yalın metodoloji, değer 
yaratan gereksinimleri tanımlamaya ve her bir 
faaliyetin katma değer yaratan (gerekli) 
bileşenlerden oluşturulmasına odaklanır. Yalın 
metodolojinin hedefi israfı engellemektir, bu 
sebeple gerekli olmayan hiçbir özellik geliştirilmez. 
Çevik ve klasik projelerin zaman, bütçe ve müşteri 
memnuniyeti hedeflerini sağlama başarılarını 
karşılaştıran CHAOS raporu 
(www.standishgroup.com) verilerine göre çevik 
yaklaşımın başarı oranlarının genel anlamda daha 
yüksek olduğu yorumu yapılabilir.  

Yazılım geliştirme sürecinde kullanılacak süreç 
metodolojisi seçim kararı yazılım projesinin ölçek 
ve ihtiyaçları, yazılımı gerçekleştirecek ekibin 
boyutu, hedefleri, bilgi ve beceri düzeylerinin 
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yanısıra maliyet, müşteri ve yazılım şirketi tercihleri 
gibi diğer faktörlere de bağlıdır (Khan ve Beg, 2013; 
Papadopoulos, 2015) 

Bu çalışmanın amacı, müşteri memnuniyetini 
sağlayacak kaliteli bir yazılım ürününü son 
kullanıcıya daha etkin bir iletişim ve görünürlük ile 
sunan, toplam tedarik süresini azaltan, ve kaynak 
kullanım verimliliğini artıran bir yöntem önerisi 
ortaya koymaktır. Bu amaçla yalın prensipler 
çerçevesinde yazılım ürünü ve yazılım geliştirme 
sürecini değer odaklı olarak ele alan ve yazılım 
geliştirme sürecini iyileştirmeye yönelik bir yöntem 
önerilmiş ve bir işletmedeki uygulaması 
aktarılmıştır.  

Çalışmanın akışı şu şekildedir: ikinci bölümde 
değerin tanımı, değerin yazılım projeleri için tanımı, 
yazılım geliştirme süreçlerinde yalın düşünme ve 
israfın yazılım projeleri için tanımı ile ilgili yazın 
taraması sunulmuştur. Ardından üçüncü bölümde 
önerilen yöntemin adımları ortaya konmuştur. 
Dördüncü bölümde kümeleme yöntemi ile yazılım 
projelerinin sınıflandırılmasını, mevcut durum 
değer akış haritaları çizilmesini ve iyileştirme 

önerilerini içeren uygulama aktarılmıştır. Sonuç 
bölümünde çalışmanın akademik ve yönetsel 
etkileri tartışılmış, çalışmadaki kısıtlardan 
bahsedilmiş ve gelecek çalışmaları için önerilerde 
bulunulmuştur. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

2.1 Değer tanımı  

Değer, kabaca müşterinin ödemeye razı olduğu 
herşey olarak tanımlanır. Literatürde müşteri 
değerinin tanımları incelendiğine değerin iki genel 
anlamı ortaya çıkar: değişim/mübadele değeri ve 
kullanım değeri (Vargo, Maglio ve Akaka 2008). 
Mübadele değeri, bir ürün karşılığında insanların 
ödemeye istekli oldukları ekonomik değer olarak  
tanımlanabilir (Vargo ve Lusch 2004). Öte yandan 
kullanım değeri, kullanıcının ürün/hizmet 
deneyimini değerlendirmesinin sonucudur 
(Sandström, Edvardsson, Kristensson ve Magnusson 
2008).  

 

Tablo 1 
Paydaşlara göre değer tanımları, Haksever ve Chaganti (2004)’den uyarlanmıştır 

Paydaş 

Grubu 
Değer Boyutu Yaratılan Değer 

Hissedar 

Finansal Kar, gelir, hisse senedi değerlemesi, karlı ve finansal açıdan stabil bir şirket 

Finansal olmayan Güvenilir gelir kaynağı, özerklik, iyi bir imaja sahip şirkete sahip olmanın 

gururu 

Zaman Uzun vadede finansal güvenlik, yeni ürünlere, ileri teknolojiye, kaliteye ve 

insan kaynağına yapılan yatırımlar, tedarikçilerle uzun vadeli stratejik 

ortaklıklar, şirketin uzun vadede varlığını sürdürmesi 

Çalışan 

Finansal Maaş, ek ödemeler, sağlık sigortası, emeklilik planı, ücretli izin süresi; iyi 

yönetilen kar eden ve finansal açıdan stabil bir şirkette çalışmak 

Finansal olmayan Güven, işbirlikçi bir iş çevresi, eğitim, iş güvenliği, yeni fırsatlar, esnek iş 

kuralları; yönetimin çalışana duyduğu saygı, insan kaynaklarına yapılan 

yatırım, terfi imkanı 

Zaman Uzun vadede iş güvenliği, gelecek kariyer olanakları, bağlılığı ödüllendirme 

Müşteri 

Finansal Rekabetçi fiyata iyi tasarlanmış, kaliteli ürünler. Güvenilir, az bakım 

gerektiren, düşük işletme maliyetine sahip ürünler. 

Finansal olmayan Söz verildiği gibi çalışan, kurulumu ve kullanımı kolay ürünler. Nazik, 

güvenilir müşteri hizmetleri. Ürünün kullanımı, bakımı ve onarımı hakkında 

doğru ve yeterli bilgi 

Zaman Ürünün sağladığı zaman tasarrufu, uzun süreli fayda, söz verilen zamanda 

teslimat. Arıza durumunda hızlı müdahale, servis hızı, arızalı parçaların hızlı 

değişimi. 
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Literatürdeki çalışmalar gözden geçirildiğinde, 
değer tanımı çalışmalar arasında farklılık 
göstermekte ve genelde net olarak 
tanımlanmamaktadır. Yazılım ile ilişkili literatürde 
ağırlıklı olarak değerin iş değeri olarak da 
yorumlanan kullanım değeri anlamının kullandığı 
söylenebilir. Levina ve Ross (2003) değeri 
“müşterilerine sözleşme maliyetlerinden ve 
risklerinden daha ağır basan ekonomik ve kullanım 
faydaları sağlama” olarak tanımlar; bu da kullanım 
değeri anlamıyla uyumludur. Değer yaratma 
sürecini anlamak için farklı bakış açılarını dikkate 
almaya ihtiyaç vardır (Mele ve Polese 2011). Bunlar, 
müşteri, hizmet sağlayıcı ve tedarikçiler gibi tipik 
bir hizmet ağına dahil olan taraflardır. Haksever ve 
Chaganti (2004)’nin değer tanımı bu kapsamla 
uyumludur. Haksever ve Chaganti (2004) değeri, 
hissedar, çalışan ve müşteri için finansal, finansal 
olmayan ve zaman boyutlarında Tablo 1’de 
görüldüğü gibi tanımlamışlardır. Hissedarların 
şirkette finansal payları vardır ve yatırımların değer 
kazanmasını ya da gelir getirmesini beklerler. 
Çalışanlar, geçimleri için aldıkları ücretlere veya 
maaşlara güvenirler ve aynı zamanda terfi, sosyal 
imkanlar gibi ödüllerden faydalanırlar. Müşteriler, 
satın aldıkları ürünlerden belirli faydalar 
beklemektedir ve genel olarak ihtiyaçları makul bir 
fiyata karşılandığı sürece şirkete sadık kalırlar. 
(Haksever ve Chaganti, 2004) 

 
2.2 Değerin Yazılım Projeleri İçin Tanımı 

Değere odaklanma, yazılım yoğun ürün geliştirme 
için kritik başarı faktörlerini araştıran, başarısız 
yazılım projelerinden başarılı olanları irdeleyen 
çalışmaların çoğunda ele alınan bir konudur 
(Boehm, 2006). Bununla birlikte, değerin bir 
kavram olarak ortak net bir tanımının olması 
durumu sınırlıdır (Dingsoyr, Nerur, Balijepally ve 
Moe, 2012; Dyba ve Dingsoyr, 2008; Racheva, 
Daneva ve Sikkel, 2009). 

Poppendieck (2011)’e göre değer kavramı ile yalın 
prensipler arasında güçlü bir bağ vardır ve yalın 
yazılım geliştirmenin ilk prensibi, ‘şirkete veya 
müşterilerine bir değer katmadığı sürece her 
faaliyet kaynakları boşa harcar’ şeklindedir. 

Yazılım yoğun ürün ve hizmetler geliştiren bir 
şirketin amacı, belirli bir yatırım için değer yaratma 
özelliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu 
gerçekleştirmek için neyin değer olarak kabul 
edildiğini, neyin değer yarattığını, ve değer yaratan 
stratejilerin ne olduğunu anlamak gerekir (Aurum 

ve Wohlin, 2007). Literatürde, yazılım geliştirme 
süreci için tanımlanan değer boyutları aşağıda 
sıralanmıştır.  

Doğruluk: Bir yazılım geliştirilmeden önce analist ve 
proje paydaşları bir araya gelerek gereksinimler 
doğrultusunda spefikasyonlar tanımlanır. Ortaya 
konan yazılımın tanımlanan spefikasyona sadık 
kalması bir değer boyutudur. Bu, yazılımın doğru 
çalışıp çalışmadığının da ölçütüdür. (Ebert ve 
Dumke, 2007)  

Güvenilirlik: Yazılım projesi uygulamaya geçtikten 
sonraki süreç içerisinde, yani canlı ortamda, ne 
sıklıkla bir hata oluştuğudur. (Ebert ve Dumke, 
2007; Alahyari, Svensson ve Gorschek, 2017) 

Veri Bütünlüğü ve Güvenliği: Yazılımlar genellikle 
bir veri kitlesini saklama sorumluluğuna sahiptir. 
Veri bütünlüğü, bilginin eksiksiz ve bozulmamış 
olmasını ve hiçbir şekilde değiştirilmemiş olmasını 
sağlama becerisidir. Veri güvenliği ise, bilgi 
varlıklarının yalnızca bunlara erişme yetkisi olan 
kişiler tarafından kullanılabilir olmasını sağlama 
becerisidir. (Futcher ve von Solms 2008) 

Teslim zamanı: Yazılımın müşterisi her zaman 
ürünün teslimatının zamanında yapılmasını bekler. 
Müşteri, kendi taahhütlerini ve ihtiyaçlarını yerine 
getirmek için yazılıma söz verilen tarihte ihtiyaç 
duyar. Yazılımın son teslim tarihinde teslim 
edilememesi durumunda, müşteri ürünü teslim 
almaktan vazgeçerek, başka bir firmaya yönelebilir. 
Bu nedenle yazılımın geç teslim edilmesindense 
hatalı şekilde teslim edilmesi tercih 
edilebilmektedir. (Janzen ve Saiedian, 2005; 
Alahyari ve diğ. 2017)  

Minimum maliyet: Müşteri, istenen işlevselliği ve 
kaliteyi elde edecek en düşük fiyatı ödemek ister. 
(Janzen ve Saiedian, 2005; Alahyari ve diğ. 2017) 

Kullanım kolaylığı: Kullanıcıya anlaşılır bir arayüz 
sunması ve uygulamanın kullanılabilirliğinin yüksek 
olması (Alahyari ve diğ. 2017) 

Geliştirmeye açık olması: Yazılım ürününün gelecek 
ihtiyaçları karşılayabilecek eklentilere açık olmasını 
anlatır. bu, bir yazılımı geliştirme becerisinin ve 
eklentileri uygulamak için gereken çaba düzeyinin 
bir ölçüsüdür. geliştirmeler, yeni işlevlerin 
eklenmesi veya mevcut işlevselliğin değiştirilmesi 
yoluyla olabilir ve mevcut sistemin işlevlerini 
bozmadan geliştirme sağlanır. (Cooke 2016) 

Bu çalışmada, Haksever ve Chaganti (2004)’ün 
ortaya koyduğu gibi, değer tanımı yapılırken sadece 
müşteri değil diğer paydaşlar da dikkate alınmıştır. 
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Müşteri açısından teslim zamanı, doğruluk, kullanım 
kolaylığı, geliştirmeye açık olması, minimum 
maliyet boyutları ön plana çıkarken, çalışan için veri 
bütünlüğü ve güvenliği, güvenilirlik ve zaman 
açısından değerlendirildiğinde minimum maliyet 
boyutları tanımlanabilir. Hissedar açısından ise 
teslim zamanı, minimum maliyet, doğruluk 
boyutları değeri tanımlamaktadır. Değer 
boyutlarının ortaya konması yazılım projelerinin 
değerinin ölçülebilir ve gözlemlenebilir ölçütlerle 
ilişkilendirilmesinde önem taşımaktadır.  

 

2.3 Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Değer Akış 
Haritalama 

Yadav, Mittal ve Jain (2019) yazılım geliştirme 
projelerinde yalın ilkelerin benimsenme düzeyi 
hakkındaki çalışmalarında yalın ilkeleri (değer, 
değer akışı, akış, çekme ve mükemmellik) ve 
uygulama araçlarını incelemişlerdir. Yalın yazılım 
projelerinin performans, döküm, teslim süresi, 
müşteri memnuniyeti, maliyet ve iş değeri 
üzerindeki etkisi analiz edilmiştir (Yadav ve diğ., 
2019). Kullanılması önerilen yalın araçlardan biri de 
Değer akış haritalamadır. Değer akış haritalama 
sırasında süreçteki her bir faaliyet analiz edilir ve 
bu faaliyetlerin sürece değer katıp katmadığı 
sorgulanır.  

Yazılım geliştirme sürecine değer akış haritalama 
uygulanması konusunda az sayıda yayın 
bulunmaktadır. Scopus veri tabanında Ekim 
2020’de (TITLE-ABS-KEY ("software development"  
OR  "software product") AND TITLE-ABS-KEY 
("value stream map" OR “value stream mapping”))” 
arama terimleri ile yapılan arama sonucunda 2013 
ile 2020 yılları arasında yayınlanmış sadece 10 
çalışma (makale ve bildiri) listelenmiştir. Bu 
çalışmalardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

Mujtaba, Feldt ve Petersen (2010) yazılım 
özelleştirme sürecindeki israf kaynakları sorunları 
ortaya koymak için değer akış haritalama 
kullanmışlardır.  

Staron, Meding ve Caiman (2013) ölçüm sistemleri 
tarafından sağlanan bilgilerin eksiksizliğini 
değerlendirmek için değer akış haritalamaya dayalı 
bir yöntem sunmuşlardır. Bu yöntem, bir yazılım 
geliştirme ortamında paydaşlara yazılım kalitesiyle 
ilgili gelecek sorunlar hakkında erken bir uyarı 
sistemi sağlamak için uygulanmıştır.  

Anand, Chandrashekar ve Narayanamurthy (2014) 
lojistik tedarikçilerine tedarik zinciri yazılım 

çözümleri sağlayan bir Hint yazılım firmasının iş 
sürecini yeniden yapılandırmak için farklı yalın 
araçlar sunarak değer akış haritalama uygulaması 
ile çeşitli israfları tespit etmişlerdir.  

Ali, Petersen ve Schneider (2015) değer akış 
haritalamayı yazılım süreci simülasyon 
modellemesi ile birleştirerek Ericsson AB’nin 
İsveç’teki iki ürünü için kullanmışlardır. Yazarların 
2016 yılında yürüttükleri çalışmada ise İsveç AB 
Ericsson’daki büyük bir ürün için değer akış 
haritalama, sistematik olarak sorunların ortaya 
çıkarılmasında ve çözümlerinin karakterize 
edilmesinde başarıyla kullanılmıştır (Ali, Petersen 
ve Schneider, 2016). 

Aktaş, Altunel, Elalmış, Nişancı ve Yılmaz (2018) 
yazılım sorunlarının takibi amacıyla kullanılan olay 
kaydı yönetim sistemlerini ele almışlardır. 
Çalışmada, Türkiye’de bankacılık sektöründe hizmet 
veren bir yazılım şirketinde olay kaydı çözüm süreci 
"değer akışı haritalama" ile incelenmiş, ilgili veriler 
ölçülerek iyileştirme amacıyla analiz edilmiş ve elde 
edilen iyileştirmeler paylaşılmıştır. 

Özcan-Top ve McCaffery (2018) MDevSPICE tabanlı 
süreç değerlendirme yöntemini, iyileştirme 
ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi için değer akış 
haritalama ve süreç iyileştirme için KATA tekniği ile 
birleştirmiştir. Önerilen yaklaşım ile çevik 
yöntemler yasal yönetmeliklerin gerekliliklerini 
yerine getirerek tıbbi cihaz yazılımı geliştirme 
sürecine entegre edilmiştir. 

Murphy ve Kersten (2020), değer akışının yazılım 
geliştirmeye nasıl uygulandığını ve değere daha 
fazla odaklanabilmek için özelliklerin daha 
sistematik olarak ele alınmasının ne kadar önemli 
olduğunu DevOps uygulaması üzerinden 
açıklamışlardır. 

İncelenen tüm çalışmalarda ortak olarak yazılım 
geliştirme alanında değer akış haritalama yöntemi 
kullanılarak israflar belirlenmiştir ve israfların 
ortadan kaldırılabilmesi için analizler ile süreç 
iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmada da benzer 
şekilde yazılım geliştirme süreci için değer akış 
haritalama metodu kullanılmış ve israflar 
belirlenerek süreçte çevrim süresini kısaltacak 
iyileştirme önerileri sunulmuştur. Diğer 
çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada projeler 
değer tanımından yola çıkarak iki adımlı kümeleme 
analizi ile gruplanmıştır.  
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2.4 Yazılım Geliştirme Süreçlerinde İsrafın 
Tanımı 

Yalın ilkelerin başında değerin tanımlanması ve 
değer akışının haritalanarak israfların belirlenmesi 
gelmektedir. Ohno (1988) yedi israf kaynağından 
bahsetmektedir: Fazla üretim, taşımalar, 
beklemeler, yeniden işleme, stoklar, hareket ve 
hatalar. Bauch (2004) ürün geliştirme kapsamında 
bu israflara yeniden keşif, sistem disiplin 
yoksunluğu ve bilgi teknolojileri kaynaklarının 
sınırlı olmasını da eklemiştir. Uygulama alanından 
bağımsız olarak her tür sistemde bu sayılan 
başlıklar altında değer katmayan faaliyetler 
belirlenebilir.  

Yedi temel yalın üretim israfı, yazılım geliştirme 
projelerine aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır 
(Poppendieck ve Poppendieck 2003; Sedano, Ralph 
ve Péraire, 2017; Alahyari, Gorschek ve Svensson 
2019).  

1. Kısmen yapılmış iş (partially done work): 
Entegre edilmeyen, test edilmeyen ve eskimiş 
çalışmalar anlamına gelmektedir. Burada asıl 
sorun özelliğin işe yarayıp yaramayacağını 
bilememektir. 

2. Ek süreçler (extra-processes): Gerekli olmayan 
veya bir işlemin sonuna kadar ertelenebilen 
süreçlerdir. 

3. Ek özellikler (extra features): Sisteme ekstra 
özellik eklemek zararsız gibi görünebilir hatta iyi 
bir fikirmiş gibi gelebilir, ancak gerekenden fazla 
özellik veya yanlış özellik israf olarak kabul 
edilir. 

4. Görev değiştirme (task switching): Görev 
değişikliği yapmak yazılım geliştirme 
sürecindeki çalışanlarn görev değişikliği 
yapmaları her geçişte düşünceleri yeni görev 
akışı için sıfırdan tazelemek anlamına 
gelmektedir.  

5. Bekleme (waiting): Bir yazılım geliştirme 
sürecindeki en önemli israflardan biridir. 
Projenin başlamasındaki gecikmeler, tekrar 
gözden geçirmeler, onay bekleme, test ve canlı 
ortama geçişteki gecikmelerden oluşmaktadır. İş 
akışında bekleme, çoklu görevlerden kaynaklı 
yükleri de beraberinde getirir. 

6. Hareket (motion): Yazılım geliştirme sürecindeki 
çalışanların bir sorun veya gereksinim için 
harekete geçmesi ile ilgilidir. Genelde yeniden 
aynı iş üzerinde çalışma, iş yükünün yanlış 
yönetilmesi şeklinde karşımıza çıkar. 

7. Hatalar (defects): Süreçteki en gözle görülebilen 
israf kaynağıdır. Hatanın israf miktarı hatanın 
etkisine ve tespit edildiği süreye bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Alahyari ve diğ., (2019) çalışmalarında bu israfları 
önceliklendirmiş ve aralarındaki ilişkileri ortaya 
koymuşlardır. Buna göre görev değiştirme, hatalar 
ve bekleme yazılım projelerinde karşılaşılan 
israfların başında gelmektedir. 

 

3. Yöntem  

Bu çalışmanın yöntemsel temelini oluşturan yalın 
ilkeler Womack ve Jones (1996) tarafından değeri 
tanımla (ürün - müşteri ve süreç odaklı); değer 
akışını haritala ve değer yaratmayan adımları 
(israfları) belirle; israfı azalt, akışı sağla; değer 
odaklı yeni akış önerisi geliştir ve sürekli 
mükemmeli ara şeklinde ortaya konmuştur. Bu 
çalışmada yalın ilkeler çerçevesinde yazılım 
projelerinin değer odaklı analizi ve iyileştirilmesi 
için izlenmesi önerilen adımlar şöyle tanımlamıştır: 

1. Değerin tanımlanması: Müşteri, ürünler, işletme 
süreçleri ve diğer paydaşlar dikkate alınarak yazılım 
projeleri için değer tanımının yapılması ve değer 
boyutlarının (kriterlerinin) belirlenmesi. Bu 
aşamada literatürde yazılım geliştirme ile ilgili 
değer tanımlarından yola çıkan ve yazılım 
sağlayıcının mevcut durum ve beklentileri de 
dikkate alan değer tanımları yapılmalıdır. 
Tanımlanan değerin ölçülebilir ve/veya 
gözlemlenebilir boyutlara dönüştürülmesi ve 
bunlara ait verinin erişilebilir olması önem 
taşımaktadır. 

2. Projelerin gruplanması: Projenin doğası gereği bir 
defaya mahsus olması yazılım projeleri için de 
geçerlidir. Bu da yalın ilkelerde önerildiği gibi 
ürünleri ürün ailesi bazında ele alma konusuna yeni 
bir yaklaşım gerektirmektedir. Her ne kadar 
projeler özgün olsalar da süreç, müşteri beklentisi 
vb. konularda ortak özellikler taşımaktadırlar. Bu 
çalışmada, değer odaklı bir yaklaşımla benzer 
özellikli projelerin kümelenmesi esas alınmıştır. Bu 
amaçla tanımlanan değer boyutları kullanılarak 
uygun bir kümeleme tekniği ile projelerin 
kümelenmesi önerilmiştir. Belirlenen boyutların bu 
çalışmada ele alınan uygulamada olduğu gibi hem 
metrik hem kategorik değişkenler içermesi halinde 
iki adımlı kümeleme analizinin kullanımı 
önerilebilir. Kümeleme analizine girdi sağlayacak 
veriler yazılım geliştirme araçları (örn Jira - 
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www.atlassian.com/software/jira) üzerinden 
sağlanabilir. 

3. Proje mevcut değer akış haritalarının çizilmesi: 
Değer akışı, bir müşterinin talebinden bu talebin 
yerine getirilmesine kadar olan iş akışıdır. Değer 
akışı haritalama yöntemi, değer akışını 
görselleştirmek için kullanılan yalın planlama 
aracıdır ve bir süreçte yer alan israfları belirlemek 
için ana yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Rother 
ve Shook, 2003; Poppendieck ve Poppendieck 
2003). Ortak bir kümede yer alan projelerin işlem 
adımları, işlem ve bekleme süreleri belirlenerek 
mevcut durumun akışı ortaya konur. 

4. İsrafların belirlenmesi, iyileştirme önerileri. 
Yazılım geliştirmede sık karşılaşılan israflar 
Poppendieck ve Poppendieck (2003), Alahyari ve 
diğ., (2019) tarafından listelenmiştir. Mevcut süreç, 
değer tanımları çerçevesinde değer yaratan ve 
yaratmayan aktiviteler olarak irdelenip israflar 
ortaya konur. İsrafların ortadan kaldırılmasına veya 
azaltılmasına yönelik iyileştirme önerileri sunulur.  

5. Sürecin iyileştirilmesi ve gelecek durum 
haritasının çizilmesi. Önerilen iyileştirme 
önerilerinin uygulamaya alınması ile ulaşılacak olan 
gelecek durumun haritası çizilir ve yeni işlem 
süreleri hesaplanır (Rother ve Shook, 2003).  

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur. 

4. Uygulama  

Bu çalışmada İstanbul’daki bir finans firmasının 
Bilgi Teknolojileri departmanında yürütülen yazılım 
geliştirme projeleri ele alınmıştır. Yazılım geliştirme 
projelerinde 32 analist ve 29 yazılımcı olmak üzere 
toplam 61 personel görev almakta ve yazılım 
geliştirme metodu olarak şelale yaklaşımı 
kullanılmaktadır. Departmanın yürüttüğü 154 
yazılım geliştirme projesi ele alınmıştır.  

 

4.1 Değer Tanımı ve Proje değerlendirme 
Kriterlerinin Belirlenmesi  

Bilimsel Yazın Taraması başlığında aktarılan değer 
tanımlarından ve boyutlardan yola çıkarak yazılım 
projeleri için Tablo 2’de yer alan kriterler ortaya 
konmuştur.  

 

 

 

Tablo 2 
Projeleri kümelemede kullanılan kriterler ve özellikleri 

Kriter Açıklama Veri tipi Kodlama 

Maliyet Tahmin edilen süre Nümerik (gün) - 

Efor Harcanan efor Nümerik (gün) - 

Öncelik Projenin önceliği var mı? Kategorik  0-1 

Amaç Projenin amacı Kategorik 1-5 

Kaynak Projede çalışan kişi sayısı Nümerik - 

EkTalep Ek talep sayısı Nümerik - 

Güncelleme Güncelleme sayısı Nümerik - 

Tecrübe Projede çalışanların tecrübe yılı toplamı Nümerik (yıl) - 

 

Maliyet: Toplam proje süresini ifade etmektedir. Bir 
iş için harcanması planlanan minimum süre maliyet 
olarak nitelendirilmektedir. Müşteriye günlük 8 
saatten hesaplanarak gün cinsinden bildirilir.  

Efor: İşin tamamlanması için harcanan süreyi ifade 
etmektedir. Teslim zamanı harcanan çabanın 

toplamı ile hesaplanabilmektedir. Maliyet tanımında 
olduğu gibi 1 günün 8 saat olduğu varsayılarak gün 
cinsinden hesaplanır. 

Öncelik: Projenin öncelikli olup olmadığını ifade 
etmektedir. Örneğin gelir getirici, yasal zorunluluğu 
olan projeler önceliklidir ve planlama yapılırken 
diğer projelerden daha önde tutulurlar.  
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Amaç: Projenin ne amaçla yapıldığını ifade 
etmektedir. 5 farklı kategoriden oluşmaktadır. 

• İyileştirme: Mevcut ekranlar üzerinde 
düzenlemeler yapılması 

• Yeni Ürün: Varolmayan bir projenin 
yapılması 

• Yasal Zorunluluk: Mevzuat gereği zorunlu 
olması 

• İç Geri Besleme: Belirlenen hataları 
düzenlenmesi 

• Raporlama: Rapor oluşturulması 

Kaynak: Projede çalışan toplam kişi sayısıdır.  

Ek Talep Sayısı: Proje yürütülürken istenen ek 
taleplerdir. Bu aynı zamanda projenin geliştirmeye 
açık olduğu anlamına gelmektedir. Sayı olarak ifade 
edilir. Her yeni istek için bir ek talep kartı açılır. 

Güncelleme Sayısı: Proje yürütülürken meydana 
gelen hatalar için yapılan güncellemelerin sayısıdır. 
Doğruluk ve güvenilirlik değer boyutları ile 
ilişkilidir. Tanımlanan spesifikasyon ile ortaya 
konan ürünün farkı güncelleme sayısı ile orantılıdır, 

güncellermelerin çokluğu israf olarak 
tanımlanabilir. 

Tecrübe: Projede çalışanların toplam deneyim yılı 
sayısını ifade etmektedir. 

 

4.2 Yazılım Projelerinin Gruplanması 

Çalışmada, değer odaklı bir yaklaşımla benzer 
özellikli projelerin kümelenmesi esas alınmıştır. 
Kümeleme, verileri birbirine "benzer" ve 
birbirinden "farklı" veri noktaları içeren kümeler 
halinde gruplandırmak için kullanılan bir makine 
öğrenme tekniğidir. Uygulamada, yazılım projelerini 
değerlendirmek için hem kategorik hem de metrik 
veriler bulunduğundan projeleri kümelemek için 
IBM SPSS İki Adımlı Kümeleme Analizi (TwoStep 
Cluster Analysis) kullanılmıştır. İki adımlı 
kümeleme analizi klasik kümeleme analizi 
yöntemleriyle karşılaştırıldığında, hem sürekli hem 
de kategorik verilerin analizine olanak sağlar 
(Ahmad ve Khan 2019).  

 

Şekil 1. Kriterler arası korelasyon matrisi  

 

Toplam 154 yazılım projesi için kümeleme analizine 
girdi sağlayacak veriler Jira üzerinden toplanmıştır. 

Analizde kullanılan öncelik ve amaç değişkenleri 
kategorik, maliyet, efor, kaynak, ek talep sayısı, 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 90-107, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 90-107, 2021 

 

98 

güncelleme sayısı ve tecrübe yılı toplamı 
değişkenleri metrik değişkenlerdir. Değişkenler iki 
adımlı kümeleme analizinin normallik ve 
multinomiallik varsayımlarını karşılamamasına 
rağmen, yöntem varsayımların ihlaline karşı 
duyarsız (robust) olduğu için (Norusis, 2012) 
analize devam edilmiştir. Bağımsızlık varsayımını 
test etmek için korelasyon matrisine 
başvurulmuştur. Sarstedt ve Mooi (2019, s.334) 
yüksek korelasyonlu (r ≥ .9) değişkenleri ortadan 

kaldırmayı veya değiştirmeyi önermişlerdir. 
Değişkenler arası en güçlü korelasyon Şekil 1’de 
görüldüğü gibi ek talep ile kaynak arasındaki 
ilişkidir (r = .483), bu değer Sarsedt ve Mooi (2019) 
tarafından belirlenen eşiğin altında olduğu için 
analize devam edilmesinde sakınca görülmemiştir. 
Uygulama sonucunda BIC kriterine göre küme sayısı 
4 olarak belirlenmiştir. İki Adımlı Kümeleme analizi 
sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te görülmektedir. 

 
Tablo 3. 
İki adımlı kümeleme analizi sonuçları 

Küme sayısı 
Bayes Bilgi Kriteri 

(BIC) 
BIC değişimia BIC değişim oranıb 

Uzaklık ölçüleri 

oranıc 

1 1194,331    

2 1039,945 -154,386 1,000 1,439 

3 958,783 -81,163 0,526 1,758 

4 949,523 -9,259 0,060 1,663 

5 978,091 28,567 -0,185 1,148 

6 1014,033 35,943 -0,233 1,456 

7 1065,548 51,514 -0,334 1,033 

8 1118,157 52,609 -0,341 1,055 

9 1172,476 54,319 -0,352 1,191 

10 1231,827 59,351 -0,384 1,015 

11 1291,570 59,744 -0,387 1,463 

12 1359,501 67,931 -0,440 1,006 

13 1427,540 68,039 -0,441 1,183 

14 1498,305 70,765 -0,458 1,130 

15 1570,779 72,475 -0,469 1,074 
a. Bir önceki küme sayısındaki değişim. 

b. İki küme arasındaki değişim oranı. 

c. Önceki küme sayısı ile mevcut küme sayısına arasındaki uzaklık ölçüleri oranı. 

 
Tablo 4 
Projelerin kümelere dağılımı 

Küme N 
% of 

Combined 
% of Total 

1 30 %19,5 %19,5 

2 56 %36,4 %36,4 

3 29 %18,8 %18,8 

4 39 %25,3 %25,3 

Combined 154 %100,0 %100,0 

Total 154  %100,0 

 
 

Tablo 5, tüm projelerin ve her bir yazılım projesi 
kümesinin profilini özetlemektedir. Metrik 
değişkenler olan maliyet, efor, kaynak, ek talep, 

güncelleme sayısı ve tecrübe yılı toplamı 
değerlerinin ortalamaları ve her bir küme 
içerisindeki ortalamaları, öncelik ve amaç kategorik 
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değişkenlerinin de toplam ve kümeler bazında hangi sıklıkla yer aldıkları görülmektedir. 
 
Tablo 5 
Kümelerin profilleri 

Özellik Toplam 
Küme-1 

n=30 

Küme-2 

n=56 

Küme-3 

n=29 

Küme-4 

n=39 

Maliyet 15,11 36,37 9,29 12,52 9,06 

Efor 14,16 19,74 11,87 10,64 15,75 

Kaynak 2,54 3,57 2,39 2,14 2,28 

EkTalep 1,53 4,46 0,92 0,69 0,77 

Güncelleme 4,50 12,37 2,45 3,90 1,85 

Tecrübe 13,54 19,75 12,26 12,09 11,71 

Öncelik      

Evet 81 3 56 0 22 

Hayır 73 27 0 29 17 

Amaç      

Gelir getirici 1 1 0 0 0 

Maliyet düşürücü 1 0 0 1 0 

Raporlama 21 0 0 0 21 

Ürün ve hizmet geliştirme 111 27 56 28 0 

Yasal zorunluluk 20 2 0 0 18 

 
Tek tek değişken bazında incelendiğinde yüksek 
maliyete ve efora sahip projeler Küme-1’de 
toplanmıştır. Küme-1’de kaynak sayısı da diğer 
kümelere göre daha yüksektir ancak diğer kümeler 
de yakın değerde dağılım göstermiştir. Ek talep 
sayısı, güncelleme sayısı ve tecrübe yılı sayısı yine 
Küme-1’de en yüksek gözlemlenmiştir. Buradan 
Küme 1 hakkında şu çıkarımları yapabiliriz: Proje 
maliyeti ve kaynak gereksinimi yüksek, daha fazla 
efor gerektiren, ek talep sayısı ve hata miktarı 
(güncelleme sayısı) yüksek, daha tecrübeli 
personelin çalıştığı projelerdir. 

Küme-2 tamamen öncelikli projelerden ve ürün ve 
hizmet iyileştirme amaçlı projelerden oluşmaktadır. 
Ortalama olarak en az efor sarfedilen projeler, 
önceliği olmayan projelerin yer aldığı Küme-3’te 
toplanmıştır. Raporlama ve yasal zorunluluk amaçlı 
projelerin hemen hepsi Küme-4’de bulunmaktadır.  

Kümeleme yapılırken değişkenlerin önem 
sıralamaları amaç, öncelik, maliyet, efor, kaynak, ek 
talep, güncelleme, tecrübe yılı şeklinde olmuştur. En 
büyük öneme sahip değişken olan amaç, hissedar 
için önemli bir kriterdir. Projenin öncelikli olup 
olmaması müşteri açısından değer olarak 
tanımlanmaktadır. Maliyet ve efor değişkenleri 
benzer önem derecelerine sahiptir. Maliyet müşteri 
ve hissedar açısından önemli iken, efor çalışan için 

önem ifade etmektedir. Ek talep proje yapılırken ne 
kadar çok ek istek bulunduğunu ifade etmektedir. 
Ek talep maliyeti ve eforu doğrudan etkilediği için 
tüm paydaşlar için önem taşımaktadır, aynı 
zamanda projenin geliştirmeye ne kadar açık 
olduğunu da göstermektedir. Bu bakımdan müşteri 
için değeri yansıtmaktadır. Kaynak, hissedarı 
doğrudan etkilemektedir. Çalışan açısından da ne 
kadar fazla kaynak o kadar iş olanağı anlamına 
geldiği için önemli bir değişkendir. Proje 
yürütülürken meydana gelen hata sayısı yani 
güncellemelerin sayısının kümeleme üzerinde etkisi 
diğer kriterlere göre oldukça azdır. Güncelleme 
sayısı proje maliyetini arttırdığı için müşteri ve 
hissedar için önemli bir kriterdir. Hataları 
düzeltmek için harcanan efor da artacağı için çalışan 
için de önem taşıyan bir kriterdir. Kümeleme 
sırasında en az ayırıcı etkisi olan değişken ise 
tecrübe yılı sayısıdır. Tecrübe yılı toplamı arttıkça 
çalışana ödenenen maaş miktarı artmaktadır, 
dolayısıyla tecrübe yılı toplamı değişkeninin 
hissedar açısından önem taşıyan bir değişken 
olduğu söylenebilir. Tecrübe yılı elenerek analiz 
tekrarlandığında küme sayısında küme yapısında 
kayda değer değişiklik gözlemlenmemiştir. 

 

 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 90-107, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 90-107, 2021 

 

100 

4.3 Mevcut Değer Akış Haritalama 

Ele alınan projelerin tamamında aynı akış 
kullanılmaktadır. Yazılım geliştirme sürecindeki 
adımlar şu şekildedir. 

1. Talep girişi: Yazılım geliştirme süreci son 
kullanıcının talep uygulaması üzerinden talebi 
girmesi ile başlar.  

2. Maliyetlendirme: Yazılım geliştirme sürecinin ne 
kadar süreceğinin hesaplanmasıdır. Öncelikle 
analist kendi maliyetini belirler ve ardından 
yazılımcı kendi maliyetini belirler.  

3. Analiz sürecinde son kullanıcının talebine uygun 
gereksinimler belirlenerek bir analiz dökümanı 
hazırlanır. Döküman son kullanıcının da 
onayından geçer ve eklemeler ve düzenlemeler 
sonucu, fonksiyonların da eklenmesi ile 
döküman yazılıma iletilir.  

4. Yazılım geliştirme sürecinde kabaca tasarım, 
kodlama ve gözden geçirme adımları yer alır. 

5. Test sürecinde hem fonksiyonel hem de kullanıcı 
test süreci yer almaktadır. Test süreci analistin 
projeyi test etmesi, test bulgularını yazılımcı ile 
paylaşması ardından bulguların düzeltilmesi ve 
en son tekrar test edilmesini içerir. Kullanıcı 
kabul testi kullanıcının uygulamayı test etmesi, 
elde ettiği bulguları paylaşması, bulguların 
düzetilmesi, analist tarafından test edilmesi ve 
son kullanıcı tarafından test edilmesi adımlarını 
içerir. 

6. Canlı ortama geçiş süreci ile proje tamamlanmış 
olur. 

Her bir kümede yer alan süreçlere ait adımlar için 
süreçlere ait veriler, proje bilgilerinin depolandığı 
Jira ortamından çekilerek ortalama işlem ve 
bekleme süreleri hesaplanmıştır. Küme-1 için 
oluşturulan mevcut değer akış diyagramı Şekil 2’de 
örnek olarak verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2. Küme-1 için mevcut değer akış diyagramı  

 
Tablo 6’da kümelerin ayrı ayrı işlem süreleri 
özetlenmiştir. Küme-1’de 175,2 günlük çevrim 
süresinin 27,5 günün işlem süresine ait olduğu 
görülmektedir. Küme 2’de 25,3 gün işlem süresine 
karşın 141,5 gün çevrim süresi bulunmaktadır. 
Küme-3 en yüksek işlem ve çevrim süresine 
sahiptir; 217,3 gün çevrim süresinin sadece 52,17 

günü işlem süresine aittir. Küme-4 ise en düşük 
çevrim süresine sahip kümedir; 14,4 gün işlem 
süresi, 85,8 günlük çevrim süresi bulunmaktadır. 
Genel olarak tüm kümelerin işlem süresine karşılık 
çevrim süreleri, dolayısıyla bekleme süreleri 
yüksektir.  
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Her bir küme için mevcut değer akış haritaları 
oluşturulduktan sonra işlem sürelerinin ve bekleme 

sürelerinin uzun olmasına sebep olan faktörler 
(israflar) üzerinde durulmuştur. 

 
Tablo 6 
Süreçlere ait ortalama işlem süreleri (gün) 

 
Küme-1 Küme-2 Küme-3 Küme-4 Ortalama 

Maliyetlendirme 0,97 0,51 0,52 0,52 0,63 

SG maliyeti 0,05 0,16 0,04 0,04 0,07 

YG maliyeti 0,52 0,10 0,18 0,18 0,25 

Maliyet onaylama 0,24 0,12 0,18 0,18 0,18 

Maliyet belirleme 0,16 0,13 0,12 0,12 0,13 

Analiz 2,94 1,48 1,95 1,96 2,08 

Analizde 1,96 0,98 1,58 1,48 1,50 

Analiz onayı 0,01 0,04 0,15 0,11 0,08 

Yönetici onayı 0,60 0,32 0,13 0,20 0,31 

Kullanıcı onayı 0,26 0,10 0,05 0,13 0,14 

Spek onay 0,11 0,04 0,04 0,04 0,06 

Yazılım geliştirme 8,92 5,93 6,54 7,29 7,17 

Tasarımda 7,80 4,28 5,15 6,1 5,83 

Tasarım onay 0,04 0,10 0,01 0,01 0,04 

Yazılım yapılıyor 0,98 0,69 1,1 0,34 0,78 

Kod gözden geçirme 0,04 0,28 0,14 0,24 0,18 

Yazılım tamamlandı 0,06 0,58 0,14 0,60 0,35 

Test 5,62 3,55 1,51 4,68 3,84 

Java-DB taşıması 1,89 0,32 0,50 0,91 0,90 

Test 3,35 2,83 0,89 3,54 2,65 

Kullanıcı test onayı 0,23 0,39 0,09 0,22 0,23 

SG onay 0,15 0,01 0,03 0,01 0,05 

Canlı ortama geçiş 0,26 0,04 0,05 0,02 0,09 

Taşıma formu giriş 0,25 0,01 0,04 0,01 0,08 

Taşındı 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

 

4.4 İsrafların belirlenmesi ve iyileştirme 
önerileri  

Yazılım geliştirme projelerinde hatalar, ekstra 
süreçler, bekleme, ekstra özellikler, kısmen yapılmış 
iş, görev değişikliği ve hareketten kaynaklı olan 
israflar bulunmaktadır (Poppendieck ve 
Poppendieck 2003; Alahyari ve diğ., 2019). 
Uygulamada bu yedi israfla ilgili karşılaşılan 
durumlar ve israfları ortadan kaldırabilmek için 
iyileştirme önerileri aşağıda aktarılmıştır. 

 

 

 

4.4.1 Hatalar  

İncelenen firma süreçleri ele alındığında kullanıcı 
ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi sonucu 
analizde ortaya çıkan hatalar ve beraberinde 
yazılım sürecinde oluşan hatalar, yanlış kodlama ile 
ortaya çıkan fonksiyonel testler veya kullanıcı 
testlerinde ortaya çıkan hatalar, analist ve 
yazılımcının iyi iletişim içerisinde olmamasından 
kaynaklı hatalar ve sistem geliştirme talebi 
olmayan, teknik sorunlara yönelik olarak açılmış 
taleplerin uzunca süreler havuzda beklemesi göze 
çarpmaktadır. 

Analiz sürecinde kullanıcıya “neden” sorusunun 
sorulması önemlidir, böylece asıl gereksinim açığa 
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çıkmış olacaktır. Bu doğrultuda yazılımcının da 
yanlış ihtiyaca yönelik kodlama yapmasının ve 
yanlış gereksinim test edilmesi gibi hataların önüne 
geçilmiş olacaktır.  

Yanlış açılmış taleplerin havuzda beklemesinin 
önleyebilmek için öncelikle birim yöneticilerinin 
talepleri detaylı inceleyerek uygunluk vermeleri 
gerekmektedir. Bunun yanında istenen projenin 
paydaşlarının daha önce böyle bir talepte bulunup 
bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. Ayrıca talepler 
incelendiğinde bir kısmının teknik sorunları 
içerdiği, aslında sistem geliştirme talebi içerisinde 
yer almaması gerektiği gözlemlenmiştir. Bu tür 
durumların elenmesi halinde bekleme süresinin 
yarı yarıya azalacağını öngörebiliriz. 

Yazılımcı ve analistlerin iletişim eksikliğinden veya 
yanlış aktarımdan kaynaklı hataların önüne 
geçebilmek için özellikle geniş kapsamlı projelerde 
analist ve yazılımcılar bir araya gelerek doküman 
üzerinden birlikte geçmelidirler. 

 

4.4.2 Ekstra süreçler 

Firmanın akışları incelendiğinde gereksiz süreç 
adımları görülmektedir. Örneğin analiz süreci 
detaylı incelenince analizin öncelikle analistin, 
sonra yöneticinin, arkasından kullanıcının ve en son 
tekrar yöneticinin onayından geçmesi 
gerekmektedir. Bu süreçler içerisinde analizi 
hazırlayan analistin tekrar onay vermesi ve 
yöneticinin en son tekrar onay vermesi süreçte 
israfa sebep olmaktadır. Bu iki adım elenirse Küme-
1 için ortalama 0,12 gün, Küme-2 için 0,08 gün, 
Küme-3 için 0,19 gün ve Küme-4 için 0,15 gün 
kazanç sağlanacaktır.  

Analiz ve yazılım süreci içerisinde dökümanların 
tamamlanmadan sürecin ilerletilememesi yerine 
süreç ilerletildikten sonra da döküman 
eklenebilmesi seçeneği sunulabilir. Tüm bunlar 
gözönünde bulundurularak analize başlama süresi 
ve analizde kalma süreleri kısaltılabilir. Şekil 3’te 
elenebilecek adımlar gösterilmiş ve gelecek durum 
akış diyagramı oluşturulurken bu yeni akışlar 
üzerinden hesaplama yapılmıştır. 

 

 

 

Şekil 3. Gereksiz işlemlerin elenmesi 
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4.4.3 Bekleme 

Yazılım geliştirme sürecinde çalışanların önceki işi 
beklemesi, onay bekleme, tekrarlar ve gözden 
geçirmeler diğer israflar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Süreçte analistler hem analiz hem de test sürecinde 
yer almaktadır. Ayrı bir test ekibinin kurulması ile 
analistlerin analize ve teste başlamak için 
bekledikleri süre yarı yarıya inecektir. Birden fazla 
projenin aynı anda yürütüldüğü göz önünde 
bulundurulduğunda yazılım ve test süreçlerinin 
süreleri de yarı yarıya azaltılabilecektir. 

Test sürecinin en başında analistin manuel yapması 
gereken test ortamına taşıma işlemleri yer 
almaktadır, bu işlemler otomatize edilerek 
beklemeden kaynaklı israf elenebilir. 

Kullanıcı testi için beklemelerin en büyük nedeni bu 
işe özel personel ayrılmıyor olmasıdır. Kullanıcı 
testleri için o anda boş olan personelin rasgele 
kullanılması yerine bu iş için önceden plan 
yapılarak uygun personelin belirlenmesi 
beklemeleri azaltacaktır. Testlere başlamadan önce 
BT personeli tarafından kullanılacak test verilerinin 
net bir şekilde belirlenmesi tekrar gözden 
geçirmelerden kaynaklı beklemeleri ortadan 
kaldıracaktır.  

 

4.4.4 Ekstra özellikler 

Yazılımcıların kendilerine iletilen analiz 
dökümanına uymayarak ekstra özellikler eklemeleri 
da süreçte bir israfa sebep olmaktadır. Analiz 
dökümanında istenen özellikler dikkate alınarak 
kod yazılması bu israfın önüne geçecektir. 

 

4.4.5 Kısmen yapılmış iş ve görev değişikliği 

Aynı çalışanların eş zamanlı yürüyen birçok projede 
görev alıyor olması ve değişen proje öncelikleri 
kısmen yapılmış işlerin temel kaynağıdır. Analist ve 
yazılımcı elindeki işi kısmen tamamlamışken 
önceliklendirilen başka bir işe geçiş yaptığında 
bilişsel yük gereksiz şekilde artmaktadır. Bunun 
yanında çalışanlar projelerini yarım bırakarak 
başka bir projeye geçiş yaptıklarında bırakılan işi 
üstlenen çalışanın projeye alışma süresi de görev 
değişikliği ile gelen israf türü olarak 
gözlemlenmektedir. Önceliklendirmenin doğru 

zaman aralıkları ile yapılması bu israfın önüne 
geçebilir.  

 

4.4.6 Hareket 

Gün içinde yürütülen projelerin yanında canlı 
ortamda meydana gelen problemlerden kaynaklı 
olarak analist ve yazılımcılar harekete geçmek 
zorundadır. Bu da üzerinde çalıştıkları işi bırakarak 
sorunlarla ilgilenmeleri anlamına gelir. Proje 
sürelerine sorun çözümü ile ilgili süre öngörülerinin 
de eklenmesi düşünülebilir. Canlı ortamda meydana 
gelen problemler ile ilgilenmek üzere bir ekip 
kurulması, mevcutta yürütülen projelere yansıyan 
hareket israfını ortadan kaldırabilir. 

Genel olarak özetleyecek olursak, israfı gereksiz 
kodlar, iyi tanımlanmamış ihtiyaçlar, bürokrasi, 
yavaş iç iletişim oluşturmaktadır. Müşteri ile sık sık 
iletişim, prototip oluşturma, kaynak sorununu 
anlama, ihtiyaçlar ve durum netleşinceye kadar 
bağlayıcı kararlar almama hataların önüne geçer. 
Takımların doğru liderler ile yönetilmesi, sistemin 
merkezi kavramlarının düzgün bir bütün olarak 
birlikte çalışmaları ve büyük işlerin küçük parçalara 
ayrılarak yönetilmesi gibi yalın düşünme 
yaklaşımları sürecin çevrim süresini azaltmada 
önemli faktörlerdir. 

 

4.5 Gelecek Durum Değer Akış Haritalama 

Değer akış haritaları ve süreç analizlerinin ardından 
aşağıda listelenen iyileştirmeler önerilmiştir.  

• Kullanıcı tarafından girilen proje taleplerinin bir 
süzgeçten geçerek havuza yönlendirilmesi ile 
havuzda bekleme süresi yarı yarıya 
azaltılabilecektir. 

• Maliyet onaylandıktan sonra gelen maliyet 
belirlendi adımı tamamen gereksiz ekstra bir 
süreç olduğundan süreçten çıkarılarak 
maliyetlendirme süreci kısaltılabilir. (Küme için 
0,17 gün) 

• Süreçler içerisinde analizi hazırlayan analistin 
tekrar onay vermesi ve yöneticinin en son tekrar 
onay vermesi işlemlerinin süreçten çıkarılması 
ile analiz adımı kısalacaktır. (Küme-1 için 0,12 
gün) 

• Kaynak sayısının 2 katına çıkarılması ile yazılıma 
başlama süresi ve yazılım geliştirme süreci yarı 
yarıya azaltılabilir.   
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• BT personeli tarafından kullanıcı test datalarının 
önceden belirlenmesi kullanıcı test için bekleme 
süresini azaltacaktır. Ayrıca test sürecinin en 
başında manuel yapılan test ortamına taşıma 
işlemleri otomatize edilerek bekleme süresi 
düşürülebilecektir. (Küme-1 için 1,89 gün) 

• Test ekibi kurularak analistlerin test sürecindeki 
görevi son bulacak, böylece projeler test için 
beklemeyecektir. Kullanıcı tarafında ise teste 
ayrılacak bilgili personelin yer alması kullanıcı 
testinin süresini dolayısıyla toplam test süresini 
azaltacaktır. 

En uzun bekleme süresine sahip olan Küme-1 için 
önerilen iyileştirmeler doğrultusunda Şekil 4’te 
görülen gelecek durum değer haritası çizilmiştir. 
İyileştirmeler sonucunda Küme-1 için toplam akış 
süresi ortalama 170,41 günden 89,41 güne kısalmış; 
işlem süresi ortalama 18,44 günden 10,7 güne inmiş 
ve işlemler için gereken kaynak ihtiyacı da 
azalmıştır. 

  

 

Şekil 4. Küme-1 için gelecek durum değer akış haritası 

 
5. Sonuçlar  

Yazılım geliştirme projeleri için değer odaklı 
iyileştirme çalışmaları ile ilgili alanyazın oldukça 
kısıtlıdır. Bu çalışmalarda ortak olarak yazılım 
geliştirme alanında yalın yaklaşım ve değer akış 
haritalama yöntemi kullanılarak israflar belirlenmiş 
ve israfların ortadan kaldırılabilmesi için analizler 
ile süreç iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmada da 
benzer şekilde yazılım geliştirme süreci için değer 
akış haritalama metodu kullanılmış ve israflar 
belirlenerek süreçte çevrim süresini kısaltacak 
iyileştirme önerileri sunulmuştur. Alanyazından 
farklı olarak bu çalışmada yazılım geliştirme projesi 
ürün aileleri, değer tanımından yola çıkarak 
belirlenen özellikler bazında iki adımlı kümeleme 
analizi ile gruplanarak belirlenmiştir.  

Bu çalışmada çoklu proje ortamında yalın ilkeler 
ışığında değer odaklı iyileştirme için bir yöntem 
önerilmiştir. Bu amaçla yazılım geliştirme projeleri 
için tüm paydaşları dikkate alan değer tanımları 
yapılmış ve bu tanımlar çerçevesinde belirlenen 
kriterler ele alınan projeleri gruplamak için 
kullanılmıştır. Yazılım geliştirme projeleri için 
değer, doğruluk, güvenilirlik, veri bütünlüğü ve 
güvenliği, teslim zamanı, minimum maliyet, 
kullanım kolaylığı ve geliştirmeye açık olması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Çoklu proje ortamında 
yalın ilkelerde önerildiği gibi ürünleri (yazılım 
geliştirme projesi) ürün ailesi bazında ele alabilmek 
için, söz konusu projeler değer tanımından yola 
çıkarak amaç, öncelik, maliyet gibi özellikleri 
bazında gruplanmıştır. Proje grupları iki adımlı 
kümeleme analizi ile belirlenmiştir. Analiz sonucu 
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elde edilen kümeler bir ürün grubu gibi ele alınmış 
ve değer akış haritalama gruplar bazında yapılmış, 
ortalama işlem ve bekleme süreleri belirlenmiştir. 
Süreçteki israflar ortaya konarak iyileştirme 
önerilerinde bulunulmuş ve gelecek durum 
haritaları oluşturularak yazılım geliştirme projeleri 
için değer odaklı iyileştirme alanına katkı 
sağlanmıştır.  

Genel olarak incelendiğinde israfı iyi 

tanımlanmamış ihtiyaçlar, gereksiz kodlar, 

bürokrasi, yavaş iç iletişim oluşturmaktadır. 

Müşteri ile sık iletişim, görünürlüğün artması, 

prototip oluşturma, kaynak sorununu anlama, 

ihtiyaçlar ve kapasite netleşinceye kadar bağlayıcı 

kararlar almama israfların azaltılmasında etkendir. 

Takımların doğru liderler ile yönetilmesi, sistemin 

bir bütün olarak uyum içinde çalışması ve büyük 

işlerin küçük parçalara ayrılarak yönetilmesi gibi 

yalın düşünme yaklaşımları sürecin çevrim süresini 

azaltmada önemli faktörlerdir.  

Yazılım geliştirme projelerinde değer odaklı 

iyileştirme çabaları işletme için maliyet ve 

verimlilik konusunda iyileşme sağlarken müşteri 

odaklılığı da beraberinde getirir. Bu yaklaşımla 

zamanında, daha iyi müşteri hizmeti ile daha kaliteli 

ürünler ortaya konabilir. 

Yazılım geliştirme projelerinde çevrim süresini 

azaltmanın bir diğer ve daha maliyetli yolu ise 

kullanılan yazılım geliştirme metodunu 

değiştirmektir. İncelenen vakada şelale metodu 

kullanılmaktadır, bu da beklemeleri ve maliyeti 

artırmaktadır. CHAOS (www.standishgroup.com) 

raporuna göre zaman, bütçe ve müşteri 

memnuniyeti hedeflerini sağlama açısından daha 

başarılı olan çevik yaklaşıma geçilmesi önerilebilir. 

Ancak yazılım geliştirme metodunu değiştirmek 

özellikle kurumsal yapıda firmalar için oldukça 

maliyetli ve zaman alıcı bir geçiştir. Çalışanların 

uyum süreci ve değişime olan bakışları da geçişi 

zorlaştıran etkenlerden biridir. Bu çalışmada 

önerildiği gibi mevcut yapıyı değer odaklı 

iyileştirme çabası daha az maliyet ve dirençle daha 

yüksek fayda sağlayabilir. 

Gelecek çalışmalarda yazılım geliştirme sürecinin 

değer boyutları müşteriler ve yazılım sağlayıcının 

yanısıra varsa diğer paydaşları da (örn. teknik 

destek hizmetleri) dikkate alacak şekilde daha 

kapsamlı olarak irdelenebilir. Yazılım geliştirme 

sürecindeki israflar ve bunları tetikleyen davranış 

ve alışkanlar tanımlanarak aralarındaki ilişkiler 

yapısal olarak modellenebilir. İsraflar ve/veya 

değerler arasındaki sebep sonuç ilişkileri örneğin 

Kısıtlar teorisi düsünce süreçleri ile irdelenebilir. 

Farklı yazılım geliştirme metodolojierinin israflar 

açısından farklılıkları araştırılabilir. 
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Anahtar Kelimeler Öz  
Yalın üretim, Değer akış 
haritalama, Hızlı tüketim 
ürünleri, Simülasyon, Paketleme 

İşletmeler, küresel rekabette hayatta kalabilmek için, üretim kaynaklarını daha iyi kullanarak 
verimliliklerini arttırmak zorundadırlar. Bu sebeple, katma değerli olmayan faaliyetlerinin ortadan 
kaldırılması ve süreçlerde sürekli iyileştirme yapılması yoluyla, değer yaratmalarına ve 
müşterilerinin gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olan yalın yönetim ilkelerini giderek daha 
fazla uygulamaktadırlar. Bu çalışma, hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren global 
ölçekteki bir üretim şirketinin, Türkiye tesisine ait paketleme hattında uygulanan bir yalın sistem 
tasarımı örneğidir. Firma 150’den fazla ülkeye şekerleme üretimi ve dağıtımı yapmaktadır ve söz 
konusu paketleme hattı bu ürünler için çalışmaktadır. Üretim sisteminde bulunan paketleme 
hatlarının performansını arttırmak çalışmanın ana amacıdır. Bu amaç doğrultusunda hatlar, yalın 
yönetimin 7 başlık altında grupladığı israf kalemleri – gereğinden fazla üretim, gereksiz işlemler, 
fazla stok, hatalı üretimler, taşımalar, gereksiz hareketler ve beklemeler – açısından incelenerek 
israfları azaltacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Çalışmanın başlangıç kısmı, süreç adımlarının 
mevcut durumdaki genel hat kullanım oranları ve operasyon verimliliklerinin belirlenmesi, Mevcut 
Durum Değer Akış Haritası (MDAH) ile israf kalemlerinin görsel olarak tanımlanması ve istatistiksel 
süreç kontrol yöntemleri ile analizinden oluşmaktadır. Daha sonra, talep miktarı ve termin süresi 
parametrelerine bağlı olarak hat verimliliğini arttıracak iyileştirme önerileri belirlenmekte ve 
değerlendirilen önerilerin hesaplanan sonuçları, Gelecek Durum Değer Akış Haritası (GDAH) ile 
sunulmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, Değer Akış Haritalama metodunu desteklemek ve alternatif 
iyileştirme senaryolarını karşılaştırmak amacıyla ARENA yazılımı kullanılarak sistemin simülasyon 
modeli geliştirilmiştir. 

A SIMULATION-SUPPORTED VALUE STREAM MAPPING IMPLEMENTATION FOR LEAN 
SYSTEM DESIGN 

Keywords Abstract 
Lean production, Value stream 
mapping, Fast moving consumer 
goods, Simulation, Packaging 

 

In order to survive in the global contest, enterprises have to increase their productivity via better 
use of their production resources. Hence, companies are increasingly implementing lean 
management principles, which help them generate value and satisfy the requirements of their 
customers, through the elimination of non-value adding activities and pursuing continuous 
improvement in the processes. This study is an example of a lean system design, for the packaging 
line of Turkey facility of a global company operating in fast moving consumer goods (FMCG) sector. 
The company produces confectionery products and delivers to more than 150 countries, and the 
packaging line under consideration operates for these products.  The main goal of the study is to 
improve the performance of the packaging lines in the production system. In line with this objective, 
the lines are redesigned to reduce wastes in the production system according to the 7 wastes groups 
of lean management: namely overproduction, over-processing, inventory, defects, transportation, 
motion, and waiting. The study begins with the determination of the current overall line utilization 
rates and operational efficiencies of the process steps, visual identification of waste items with the 
Current State Value Stream Map (CVSM) and analysis with statistical process control methods. 
Then, improvement suggestions to increase line efficiency are determined considering the demand 
quantity and lead time parameters. The evaluated results of the proposed improvements are 
presented with the Future State Value Stream Map (FVSM). In this study, a simulation model is also 
developed via Arena software to support the Value Stream Mapping method, and in order to 
evaluate alternative improvement scenarios. 
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1. Giriş  

Günümüzde işletmeler küresel rekabette söz sahibi 
olmak adına mevcut kaynaklarını daha iyi 
yönetmeye çalışmakta ve verimliliklerini sürekli 
arttırmaya yönelik yöntemleri aramaktadırlar. Bu 
doğrultuda, temelinde sürekli iyileşme olan ve 
müşteri ihtiyaçlarının karşılanması adına süreçlerin 
gözden geçirilmesine ve değer yaratmayan 
faaliyetlerin yok edilmesi yoluyla üretkenliğin 
arttırılmasına olanak sağlayan yalın üretim felsefesi 
ve uygulamalarının önemi giderek artmaktadır. 

Yalın üretim felsefesi, II. Dünya Savaşı sonrası 
Japonya’nın ekonomik olarak zor durumda 
bulunduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır (Womack, 
Jones ve Roos, 1990).   Yalın üretimin temelleri, 
Toyota firması tarafından 1950’li yıllarda 
uygulanmaya başlanan “Toyota Üretim Sistemi” ile 
atılmıştır. (Krafcik, 1988). Daha sonra Womack, 
Jones ve Roos (1990) tarafından “Yalın Üretim” adı 
altında batı ülkeleriyle tanıştırılmış; üretimde 
mükemmeliyeti ve sürekli iyileşmeyi hedef alan bir 
ilke ve yöntemler bütünü olarak, tüm dünyada 

yaygınlaşan bir üretim sistemi modeli haline 
gelmiştir. Yalın üretimde temel amaç, süreçlerde 
bulunan israfları tespit etmek ve ortadan kaldırmak 
suretiyle, müşteriye sürekli değer akışı sağlamak ve 
verimliliği arttırmaktır. Başka bir ifade ile yalın 
üretim; bir müşteri siparişi ile mal veya hizmetlerin 
teslimatı arasındaki süreyi azaltmak için her türlü 
değer yaratmayan ve israf olarak adlandırılan 
kayıpların ortadan kaldırılmasını benimseyen bir 
üretim şeklidir. İsraf, müşteri bakış açısından yola 
çıkarak tanımlanır ve sunulan nihai üründe müşteri 
gözünde değer katmayan her şey olarak ifade 
edilmektedir. (Liker, 2004) 

Şekil 1’de yalın üretim yöntemleri ile tespit ve yok 
edilmesi planlanan yedi israf kalemi 
gösterilmektedir. Bu bağlamda, yalın üretim 
sistemlerinde, ürüne değer katmayan her işlem 
adımının yanı sıra süreçlerde karşılaşılan arıza, 
bekleme, gereksiz hareketler, taşıma, hatalı üretim, 
siparişten fazla üretim ve fazla stokların 
belirlenerek ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
(Hines ve Rich, 1997) 

 

Şekil 1. Yalın Üretimde 7 Ölümcül İsraf 

Yalın üretim anlayışı benimseyen şirketler 
süreçlerindeki katma değer yaratmayan 
operasyonları ve maliyetleri azaltarak daha 
rekabetçi ve daha esnek bir konuma gelmektedirler 
(Alukal, 2003).  Bir diğer hedef ise şirketlerin daha 
az kusurlu ve daha geniş bir ürün yelpazesine 
ulaşmasını sağlamaktır. (Krafcik, 1988). Yalın 
üretim özetle; işletmelerde görülen yedi israfın yok 
edilerek, müşteriye en yüksek değeri aktarmanın 
bir yolu olarak tanımlanabilmektedir (Shah ve 
Ward, 2003). Yapılan çalışmalar, yalın üretim 
uygulamalarının çok çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalar tarafından verimlilik arttırma 
çabalarında en çok kullanılan teknik haline geldiğini 
göstermektedir (Lacerda, Xambre ve Alvelos, 2015; 
Meudt, Metternich ve Abele, 2017). Birçok şirket 

yalın üretim anlayışını kabul ederek süreçlerinde 
kalite ve verimlilik artışlarını gözlemlemektedir 
(Wahab, Mukthar ve Sulaiman, 2013). Süreçlerde 
iyileşme ve mükemmelliği hedef alan Yalın Üretim 
sistemi tasarımlarında, birçoğu daha önceden 
uygulanagelen, bir kısmı ise yalın üretim 
felsefesinden sonra önerilmiş çeşitli yöntemler 
uygulanmaktadır. Değer Akış Haritalama (DAH) 
yöntemi, Yalın Üretim felsefesinin batıya 
tanıştırılması ile Womack, Jones ve Roos (1990) 
tarafından geliştirilmiştir. DAH, mevcut durumun 
gözlemlenmesi ve analiz edilmesi sonrası ürünlerin 
geçtiği her sürecin gelecek durumunun 
oluşturulması için kullanılan bir yöntemdir (Rother 
ve Shook, 2003). İsrafları tanımak ve bunları 
sistemden yok etmek için belirli bir amaç ile, 
formlardaki malzeme ve veri akışlarının 
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dokümantasyonunu, temsilini ve bilincini 
güçlendiren temel ve görsel süreç tabanlı bir araçtır 
(Nash ve Poling, 2008). DAH yönteminde, ürün 
değer akışında ilerlerken malzeme ve bilgi akışını 
da anlaşılır kılan görsel ifadeler kullanılmaktadır 
(Womack, Jones ve Roos, 1990). Dolayısıyla DAH, 
süreçlerdeki değer akışlarının yapılandırılmasını 
tanımlamak için kullanılan son derece güçlü bir 
araçtır (Lian ve Van Landeghem, 2007).  

Literatürdeki DAH uygulamaları pek çok farklı 
sektörde ve pek çok farklı süreç için olmak üzere 
oldukça çeşitlilik göstermektedir. Türkiye 
literatüründe 2000’li yıllar itibariyle DAH uygulama 
çalışmaları görülmeye başlamıştır. Ertay, Birgün 
Barla ve Kulak (2001) değer akış haritalama 
yöntemini kullanarak bir imalat şirketinde yalın 
uygulamaya yönelik bir vaka çalışması 
gerçekleştirmişlerdir.  Çalışma kapsamında 
muhtemel önerilerin şirkette uygulanması 
sonucunda teslim süresinin 62,2 günden 17,5 güne 
ve stok tutma maliyetlerinde önemli azalmanın 
gerçekleşeceği savunulmuştur. Birgün, Kılıçoğulları 
ve Özkan (2006), traktör imalatı sektöründe aktif 
olarak rol oynayan bir şirkette DAH ve diğer 
yöntemlerin yalın yönetim ilkelerine uyumlu bir 
şekilde gelecek durumu tasarlamak için nasıl 
kullanılabileceğini açıklamışlardır. Daha sonra pek 
çok farklı sektörde yapılmış çalışmalara literatürde 
rastlanmaktadır (Kaynak, Akyürek ve Karataş, 
2015; Doğan ve Ersoy, 2016; Bulut ve Ulutay, 2016; 
Adalı, Kiraz, Akyüz ve Halk, 2017; Akburak, Gültekin 
ve Kara, 2017; Bilgin Sarı, 2018). 

Bir sistemin anlık görüntüsünü gösteren DAH, 
mevcut yapısı nedeniyle tüm sorunların tespit 
edilmesinde tek başına yeterli değildir. Bu nedenle 
son yıllarda birçok araştırmacı, DAH'nın potansiyel 
eksikliklerini ortadan kaldırmak ve hem mevcut 
hem de gelecekteki durumu analiz etmek için 
simülasyonun DAH ile birlikte kullanılmasını 
önermektedirler (Behnam, Ayough, ve Mirghaderi, 
2017). Lian ve Van Landeghem (2007), teslim 
süresini azaltmak, yarı mamul envanterini 
düşürmek ve darboğaz problemini ortadan 
kaldırmak üzere itme(push) ve çekme(pull) 
sistemlerine özel geliştirilmiş DAH uygulamaları ile 
iki adet simülasyon modeli geliştirmişlerdir. 
Abdulmalek ve Rajgobal (2007), esas olarak değer 
akışı haritalama yalın aracını kullanan ve 
performans ölçümlerini analiz etmek için ayrıntılı 
simülasyon modeli ile entegre edilmiş vaka tabanlı 
bir yaklaşımı çelik endüstrisinde uygulamışlardır. 
Çalışmalarında üretim teslim süresini azaltmayı ve 
yarı mamul stokunu azaltmayı başarmışlardır. 

Suhadak, Amit ve Nazri Ali (2015), tüm sistemin 
değer akışını optimize etmek amacıyla bir 
kurumdaki alternatif tesis yerleşimi değişiklikleri 
simülasyona aktarılmışlardır. Aynı zamanda 
uygulanan DAH yöntemi ile sunulan iyileştirme 
önerileri Arena simülasyon programında 
değerlendirilmiştir. Steur, Wesana, Dora, Pearce ve 
Gellynck (2016) tarafından; gıda endüstrisinde 
besin kayıplarını azaltmak amacıyla tedarik zinciri 
boyunca yalın üretim yöntemleri, değer akış 
haritalama ve simülasyon kullanılmıştır. Behnam, 
Ayough ve Mirghaderi (2017), tekstil endüstrisinde 
faaliyet gösteren bir giyim şirketinin üretim 
sisteminde mevcut israflarını tanımlamak ve 
önceliklerini belirlemek için DAH kullanarak bir 
vaka çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma da 
DAH ve simülasyon yöntemlerinin entegrasyonu ile 
literatüre katkı sağlamanın yanı sıra; gerçek üretim 
verileri kullanılarak yapılan uygulama ile, çalışılan 
firmaya sonuçları analiz edilebilir iyileştirme 
önerileri sunmuştur.  

Bu çalışmada ise; hızlı tüketim ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de faaliyette 
olan üretim tesisindeki paketleme hatlarında, 
simülasyon destekli bir değer akış haritalama 
metodu uygulanarak gerçekleştirilen yalın üretim 
çalışması ile iyileştirmeler yapılmaktadır. Son 
yıllarda değişen tüketici davranışları ile çeşitlenen 
ürün gamı ve artan talepler nedeniyle paketleme 
hattı termin süreleri yakın, zorlayıcı üretim 
çizelgelerinden etkilenmektedir.  Bu çalışma 
kapsamında paketleme hatlarının performans 
değerlerini arttırmak amaçlanmaktadır. Bu 
doğrultuda, Genel Hat Verimliliği (GHV) ve 
Operasyonel Verimlilik (OV) performans ölçütleri 
tanıtılmıştır. İzleyen bölümde çalışmanın 
metodolojisini gösteren akış tanıtıldıktan sonra; 
üçüncü bölümde, çalışma kapsamında seçilen iki 
paketleme hattı için metodolojinin uygulama 
sonuçlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda, 
çalışma kapsamında hazırlanan değer akış haritaları 
ve simülasyon modeli ile elde edilen iyileştirme 
değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Son 
bölümde ise, çalışmanın sınırları ile gelecekteki 
çalışmalar için öneriler aktarılmaktadır.  

 

2. Metodoloji 

Çalışmanın metodoloji akışı kapsamında ilk olarak 
üretim hatlarında gözlemler yapılmış ve mevcut 
duruma dair veriler elde edilmiştir. Elde edilen 
veriler, sürece ve hatta özel olarak tasarlanan 
Mevcut Durum Değer Akış Haritası (MDAH) ile 
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görselleştirilmiş ve süreçteki israf kalemleri bu 
haritaların ışığında çeşitli istatistiksel süreç kontrol 
araçları ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 
iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi için 
kullanılacak yöntemlere temel oluşturmuştur. Son 
aşamada, geliştirilen simülasyon modeli ile 
karşılaştırmalı sonuçlar irdelenmiş ve Gelecek 
Durum Değer Akış Haritaları (GDAH) 
oluşturulmuştur. Bu akış Şekil 2’de sunulmuş ve 
uygulamada dikkat edilecek hususlar izleyen 
paragrafta açıklanmıştır. 

 

 

Şekil 2. Metodoloji Adımları 

 

Bu çalışma araştırmacıların 2 Mart 2018 tarihinde 
hızlı tüketim ürünleri sektöründe aktif olarak rol 
oynayan bir şirket ile karşılıklı olarak iş birliği 
protokolü imzalaması sonucu başlatılmıştır. Bu 
çalışmada bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu beyan 
edilmiştir. 

Metodolojinin ilk adımı, Şekil 2’de de belirtildiği 
üzere tesisi ziyaret ederek, üretim süreçlerini 
gözlemlemek ve bilgi toplamaktır. Bu süre zarfında, 
işletmede bulunan sorunun doğru bir şekilde tespit 

edilebilmesi için üç kritik unsura dikkat edilmiştir. 
Bunlar sırasıyla; ihtiyaç duyulacak gerekli bilgilerin 
belirlenmesi, dikkate alınması planlanan ürünlerin 
veya ürün ailelerinin seçilmesi ve son olarak 
iyileştirme projesinin kapsamının belirlenmesidir. 
Değer Akış Haritalama yönteminde, malzeme ve 
bilgi akışlarının üretim akışı içerisinde çizilmesi 
gereklidir. Paketleme hatlarında yapılacak 
çalışmalarda sürecin hammaddeden nihai ürüne 
kadar tüm adımlarını kapsayacak şekilde 
gözlemlenmesi, katma değer yaratan ve yaratmayan 
faaliyetlerin belirlenmesinde çok önemlidir. Bu 
nedenle, aşağıdaki bilgiler çalışma süresince 
toplanmış ve MDAH, toplanan veriler kullanılarak 
oluşturulmuştur; 

- Müşteriler, tedarikçiler ve şirket içinde 
bulunan departmanlar arasında bilgi 
akışının nasıl gerçekleştiği 

- Sistemde malzeme akışının nasıl 
gerçekleştiği 

- Hatların genel süreç akışları 
- Planlı duruşlar bilgisi ve kaydı (eğitim, 

mola, toplantı vs.) 

MDAH üzerinde, her süreç adımının işlem süresi, 
hazırlık süresi, çevrim süresi, hat yararlanma oranı 
vb. gibi önemli ölçümler belirtilmiştir. Ayrıca 
haritalarda bilgi, malzeme ve zaman akışları 
gösterilerek katma değer yaratan ve katma değer 
yaratmayan işlemler açıklanmıştır. Bilgi akışında 
bulunan süreçlerin manuel ya da elektronik 
gerçekleştiği, siparişlerin ve taleplerin zaman aralığı 
ve malzemelerin taşınma şekli ayrıca çizilen 
haritalarda DAH yöntemine özel belirlenen 
sembollerle ayrıca gösterilmiştir. DAH yöntemine 
özgü birçok sembol bulunmaktadır (Rother ve 
Shook, 2003).  Bu çalışma kapsamında kullanılan 
semboller, terimler ve açıklamalar Tablo 1 ve Şekil 
3’te verilmektedir.  
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Şekil 3. Çalışmada Kullanılan Değer Akış Haritalama Sembolleri 

 

Tablo 1 
DAH’da Kullanılan Terimler ve Tanımları 

Terim Tanım 

Mach/Emp Makine/İşçi sayısı 

P/T İşlem süresi 

St.Dev Standart sapma 

C/T Çevrim süresi 

C/O Hazırlık süresi 

UTIL Hat yararlanma oranı 

Lead Time Teslim süresi 

Takt Time Takt süresi 

VA Katma değer üreten 

NVA Katma değer üretmeyen 

 

MDAH oluşturulduktan sonra, israfların tespit 
edilmesi için tüm süreçler istatistiksel araçlar ile 
analiz edilmiştir. Farklı vardiyalardan örneklem 
almak adına kontrol sayfası oluşturulmuştur ve 
gerçekleştirilen ölçümler bir arada toplanmıştır. Hat 
belirleme ve duruş raporları analizinde Pareto 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Son olarak, şirket 
yetkilileriyle israf analizinde Balık kılçığı diyagramı 
oluşturularak israf ve kök sebep analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Genel Hat Verimliliği (GHV) ve 
Operasyonel Verimlilik (OV) süreç performans 
analizi için kullanılan iki göstergedir. Çalışmanın 
analiz aşamasında mevcut durum için bu iki 
gösterge değeri belirlenmiştir. Genel Hat Verimliliği 
planlanan üretim miktarına ne kadar ulaşıldığının 
yüzdesel olarak ifade edilmesidir. Gerçek üretim 
miktarının toplam üretim miktarına bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝐻𝑎𝑡 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 (𝐺𝐻𝑉) =
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
 (1) 

 

 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 108-126, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 108-126, 2021 

 

113 

Operasyonel Verimlilik üretim hatlarının 
kullanılabilirliğini dikkate almaktadır ve gerçek 

çalışma saatinin planlanan toplam çalışma saatine 
bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 (𝑂𝑉) =
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑡 Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑡 Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖
 (2) 

Bu analizler neticesinde, sistemdeki darboğazlar 
bulunmaya çalışılmış ve belirlenen sorunlar için kök 
sebep analizi uygulanarak sorunun kökeni 
araştırılmıştır. Daha sonra, proje ekibi tarafından 
iyileştirme önerileri listelenmiş ve süreç 
paydaşlarının bulunduğu bir toplantıda, öneriler 
uygulanabilirlik açısından değerlendirilmiştir. 
Belirlenen iyileştirmelerin sürece etkileri, 
simülasyon yazılımına aktarılan sistem modeli ile 
incelenerek, senaryo analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Senaryo analizlerinden elde edilen en iyi sonuçlar, 
GDAH çizmek için kullanılmıştır. Son adımda, GDAH 
ile MDAH değerleri karşılaştırılarak iyileştirme 
sonuçları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 

 

3. Uygulama ve Sonuçlar 

Bu çalışma hızlı tüketim ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren ve şekerleme üreten bir şirketin 
Türkiye üretim tesisindeki seçilen iki paketleme 
hattında uygulanmıştır. Uygulamanın 
gerçekleştirileceği hatların seçimi için, GHV ve OV 
analizleri yapılmıştır. 1 numaralı şişe paketleme 
hattı; fabrikada üretilen toplam miktarın %16’sını 
oluşturması ve diğer hatlar ile karşılaştırıldığında 
nispeten düşük GHV ve OV (GHV: %66,9; OV: 
%68,4) oranlarına sahip olması nedeniyle 
seçilmiştir. Ek olarak, kapsamlı bir yalın üretim 
çalışması hedefiyle, fabrikada üretilen toplam 
miktarın %21’ini oluşturan 5 numaralı paketleme 

hattı da çalışma kapsamına eklenmiştir. Bu hatta 
GHV: %70,0; OV: %72,4 olarak hesaplanmıştır.  

5 numaralı şişe paketleme hattında kullanılan 
malzemenin farklı olması sebebiyle süreç 
başlangıcında farklı bir işlem uygulanmasına 
rağmen geri kalan adımlar her iki hatta da 
benzerdir. 5 numaralı paketleme hattında şişe 
kapaklarını kaplamak üzere etiket, şişelerin 
gövdelerini kaplamak üzere farklı olarak ‘sleeve’ 
(giydirilmiş etiket) kullanılmaktadır. 1 numaralı 
paketleme hattında ise şişelerin gövde ve 
kapaklarını kaplamak üzere etiket kullanılmaktadır. 
Bu farkın, sonraki adımlarda alternatif senaryoları 
değerlendirirken fark edilmeyen sorunları çözme 
konusunda fikir verebileceği düşünülmüştür. Ayrıca 
seçilen hatlarda gerçekleşen paketleme işlemi, 
fabrikada gerçekleşen üretimin neredeyse %40’ına 
karşılık gelmektedir. Bu da projede sağlanan 
herhangi bir gelişmenin, her durumda paketleme 
tesisi üretim performansına önemli ölçüde katkıda 
bulunacağına işaret etmektedir. 

 

3.1 Veri Toplama ve Mevcut Durum Değer Akış 
Haritası (MDAH) Çizilmesi 

Paketleme hatlarının gözlemlenmesine bağlı olarak, 
Şekil 4’te gösterilen sakız şişeleme hatlarının genel 
süreç akışı elde edilmiştir. Her şişeleme hattında 
ustabaşının koordinasyonu altında beş çalışan 
bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. Genel Şişe Paketleme Hattı Süreç Akışı 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 108-126, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 108-126, 2021 

 

114 

Belirlenen iki hat için gerekli tüm veriler toplanarak 
Şekil 5 ve Şekil 6’da verilen MDAH’lar çizilmiştir. Bu 
işlemler sırasında sistemi bir bütün olarak anlamak 
gerçekten çok önemlidir. Fabrika artan talepleri 
yetiştirmek adına genellikle haftanın 7 günü 3 
vardiya düzeni ile çalışmaktadır. Ölçümler, üç 
haftalık fabrika ziyaretleri süresince farklı vardiya 
ve günlerden örneklemler alınarak yapılmıştır. 
Böylece israfların analizi ve iyileşme önerileri 
sunulması için yeterli gözlem süresi sağlanmıştır. 
Gerçekleştirilen tüm ziyaretler sonucunda 
belirlenen üretim hatlarında bulunan her işlem için 
200 lot’luk ölçüm yapılmıştır.  Ölçümler sırasında 
24 adet şişe 1 parti büyüklüğü olarak kabul edilmiş 
ve süreçler arasında bulunan yarı mamul 
envanterler göz ardı edilmiştir. Bunun nedeni, şişe 

paketleme hatları sürekli bir akışa sahip olması ve 
süreç geçişleri arasında bulunan birikmiş 
envanterlerin duruş olmadığı takdirde yok denecek 
kadar az olmasıdır. MDAH’da müşteriler, 
tedarikçiler ve iç departmanlar arasındaki iletişim, 
bilgi akışındaki oklar ile gösterilmiş, işlem süresi, 
çevrim süresi ve hazırlık süresi gibi bilgiler veri 
hücrelerinde doldurulmuştur. Haritanın alt 
bölümünde, katma değer yaratan ve katma değer 
yaratmayan aktivitelere ait süreler zaman 
aralığında belirtilmiştir. İyileştirmeye açık alanlar 
(Kaizen önerileri) yıldızlar içindeki numaralar 
olarak gösterilmiştir. Ayrıca analizlerde kullanılmak 
üzere, her ölçüm için takt süresi, ortalama teslim 
süresi ve hat yararlanma oranı (utilization) 
toplanmış ve bir ortalama alınarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 5. 1 Numaralı Paketleme Hattı MDAH 

 

 

Şekil 6. 5 Numaralı Paketleme Hattı MDAH 
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Şekil 7’de paketleme hattının başlangıç işlemi olan 
dolum işleminin MDAH’daki veri hücreleri 
gösterilmektedir. MDAH oluşumunda ‘Ma/Emp’ 
isimli hücrede işlemi yerine getiren makine veya 
işçinin sayısı belirtilmiştir. Bir sonraki ‘P/T’ 
hücresinde, tüm ölçümler sonucunda 1 parti 
büyüklüğü olarak kabul edilen 24 şişenin ortalama 
dolum süresi belirtilmiştir ve bir altındaki ‘ST. DEV’ 
hücresinde dolum süresinin standart sapması 
gösterilmiştir. ‘C/T’ hücresinde dolum 
operasyonunun çevrim süresi yazılmıştır. ‘C/O’ 
hücresinde üretim planları değişiklikleri sonrası 
hattın ortalama hazırlık süresi hesaplanmıştır. 
‘UTIL’ hücresinde çevrim süresinin, paketleme hattı 
takt süresine bölünmesi sonucu dolum işleminin 
yararlanma oranı hesaplanmıştır. Üretim planı 
geçişleri sırasında hesaplanan ortalama hazırlık 
süresi değer katmayan süre ‘NVA’ hücresinde, 
hesaplanan çevrim süresi değer katan süre ‘VA’ 
hücresinde belirtilmiştir.  

 

Şekil 7. MDAH’da dolum işleminin veri hücreleri 
 
Hücreleri doldurmak için farklı vardiya ve günlerde 
olmak üzere toplam üç hafta süresince veri 
toplanmıştır. Tablo 2’de bu yapılan ölçümlerden tek 
bir gün ve tek bir vardiya için belirli bir miktar 
ölçüm sayısı örnek olarak verilmiştir.  

Tablo 2 
Örnek Ölçüm Verileri 

Tarih : 09.03.2018 - 1 numaralı paketleme hattı işlem süresi ölçümleri (sn) 
1 Lot  Dolum Tarih 

Kodlama 
KveM 

Kontrol 
Kapaklama Etiketleme Display 

Yer. 
Selo 

Bantlama 
Kutulama 

Lot-1 13,48 13,67 14,85 10,97 22,20 32,41 21,29 8,02 
Lot-2 10,57 12,47 31,57 28,09 25,85 32,21 18,89 9,34 
Lot-3 11,57 11,59 11,71 10,62 18,67 15,37 16,53 9,18 
Lot-4 12,19 12,17 22,47 34,70 12,22 17,33 14,05 9,17 
Lot-5 11,59 12,40 25,60 11,39 12,03 12,62 14,85 6,67 
Lot-6 11,08 17,87 11,89 10,97 11,57 14,10 14,92 8,05 
Lot-7 10,57 11,61 11,47 10,75 11,69 9,29 23,45 40,00 
Lot-8 11,12 11,31 11,35 11,37 13,39 10,41 34,73 23,23 
Lot-9 11,00 10,70 12,38 23,69 12,54 9,85 14,85 8,28 

Lot-10 15,99 27,43 16,51 12,21 11,89 10,61 19,87 12,33 
Lot-11 16,95 10,91 11,57 11,13 12,05 11,08 15,60 13,70 
Lot-12 11,68 11,77 11,51 11,56 12,17 8,63 25,35 21,67 
Lot-13 10,93 19,17 11,46 10,69 12,11 9,43 20,85 19,40 
Lot-14 11,57 14,41 12,51 10,91 12,03 12,39 22,28 12,49 
Lot-15 11,06 11,37 12,21 13,95 12,09 12,75 16,88 15,55 
Lot-16 12,75 12,01 11,84 10,81 12,75 9,00 16,27 11,14 
Lot-17 26,01 11,53 11,93 14,83 11,89 11,60 25,61 7,47 
Lot-18 11,56 18,90 13,20 10,92 14,05 12,49 27,47 8,37 
Lot-19 11,11 11,54 11,95 12,27 12,02 11,02 18,81 8,01 
Lot-20 27,76 19,32 12,94 11,14 11,89 11,63 16,43 8,03 

 

MDAH’larda gösterilenlere ek olarak, hatlarda 
aşağıda sıralanan israflar tespit edilmiş ve 
iyileştirme önerilerinin oluşturulmasında 
değerlendirilmek üzere özetlenmiştir; 

Bekleme: Şişeleme işlemi tamamlanmış paketlerin 
kutulama sürecinde tespit edilmiştir. Bir önceki 
süreç olan selo bantlama aşamasında, 1 parti (24 
adet) şişenin toplanması için geçen süre, 
kutulamada çalışan işçilerin uzun süreler 
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beklemesine yol açmaktadır. Fazla bekleme, akışın 
ve üretim çıktısının yavaşlamasına sebep 
olmaktadır. 

Bir diğer bekleme ise ürün geçişleri sırasında 
makinelerin temizlenmesi ve yeni ürüne göre 
kalibre edilmesi sırasında gözlemlenmiştir. Sadece 
bir operatörün dolum makinesi, tarih kodlama 
makinesi, kalite ve metal kontrol detektörleri gibi 
makinelerin bir sonraki üretime hazır hale 
getirilmesi hazırlıklarını yapmaktadır. Bu işlemi tek 
bir kişinin gerçekleştirmesinden kaynaklı üretim 
planı geçişlerinde sürecin uzadığı tespit edilmiştir.  

Gereksiz Hareketler: Şişelerin “display” olarak 
adlandırılan kutulara yerleştirildiği süreç adımında 
gereksiz hareketler gözlemlenmiştir. Bir önceki 
süreç adımında kapakların hatalı etiketlenmesi 
nedeniyle display yerleştirme adımında çalışanlar 
etiketlerin düzeltilmesi için ekstra uğraşmak 
zorunda kalmaktadırlar. Bu olay neticesinde, 
paketleme hattında bulunan çalışanlar gereksiz 
işlemlerle zaman kaybetmektedirler.  

Hatalı Üretim: Paketleme hatlarında sensörler 
aracılığıyla hatalı şişeler yeniden işlenmek üzere 
veya hurda olmak üzere ayrılmaktadır. Gözlemler 
neticesinde, hatlarda israf olarak tanımlanacak 
önemli bir ölçüde hurda oranı bulunmamış ve 
çalışma kapsamında bu israf kalemi ihmal 
edilmiştir.  

 

 

 

3.2 İyileştirme Önerileri 

Tanımlanan israflar sonrası, iyileştirme önerilerini 
sunmak ve tartışmak üzere şirket mühendislerinin 
de bulunduğu bir toplantı düzenlenerek olası 
iyileştirmeler değerlendirilmiştir. Sunulan tüm 
iyileştirme önerileri ve toplantıda yapılan 
değerlendirmeler izleyen alt bölümlerde 
sunulmaktadır. Toplantı neticesinde uygulanmasına 
karar verilen iyileştirmelerin sistemsel etkilerine 
dair yapılan analizler ise Bölüm 3.3 altında 
verilmiştir. 

 

3.2.1 İşlem Süresi Değişkenliğinin Azaltılması  
(1 numaralı paketleme hattı için)   

Tablo 3’te görüldüğü üzere, 1 numaralı şişe 
paketleme hattındaki işlem sürelerinin standart 
sapmalarının, 5 numaralı şişe paketleme 
hattındakilere kıyasla oldukça yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Süreç adımlarının ortalama standart 
sapması 1 numaralı paketleme hattı için 5,69 saniye, 
5 numaralı hat için 1,41 saniye olarak 
hesaplanmıştır. 1 numaralı paketleme hattındaki 
yüksek sapmanın azaltılması, müşterilere sürekli bir 
değer akışının sağlanması konusunda gerekli bir 
adımdır. Standart sapmalarda ölçülen farklılıklar 
doğrultusunda, 1 numaralı paketleme hattının süreç 
adımları 5 numaralı paketleme hattını örnek alacak 
şekilde yeniden tasarlanması önerilmiştir. Önerilen 
iyileştirme ile işlem süresinin değişkenliğinin 
önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir.  
 

Tablo 3 
Süreç İşlem Süresi Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 1 Numaralı Hat 5 Numaralı Hat 

Süreç adımları Ortalama 

süre (sn) 

Standart sapma 

(sn) 

Ortalama süre 

(sn) 

Standart 

sapma (sn) 

Dolum 13,49 4,53 11,35 1,07 

Tarih Kodlama 13,71 4,08 12,40 0,34 

KaliteveMetal Kontrol 14,12 5,08 13,00 0,88 

Kapaklama 12,99 5,03 11,86 1,00 

Etiketleme 13,52 3,56 12,02 1,52 

Display yerleştirme 27,70 4,85 26,12 1,09 

Selo bantlama 17,57 6,74 20,09 1,30 

Kutulama 16,45 11,64 17,20 4,10 
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3.2.2 Selo Bantlama Süreç Adımındaki Çevrim 
Sürelerinin Azaltılması (her iki paketleme hattı 
için) 

Her iki hattın MDAH’ları analiz edildiğinde, selo 
bantlama süreç adımındaki çevrim sürelerinin diğer 
adımlara göre daha uzun olduğu görülmüştür. 
Ayrıca, her iki hatta selo bantlama süreç adımı için 
hesaplanan çevrim sürelerinin (1 numaralı hat: 
17,57 saniye, 5 numaralı hat: 20,09 saniye) takt 
sürelerinden fazla olduğu gözlemlenmiştir (1 
numaralı hat: 17,20 saniye, 5 numaralı hat: 16,40 
saniye). Bu nedenle, selo bantlama süreç adımının 
her iki hatta sistemin darboğazı olduğu 
belirlenmiştir. Bu süreç adımındaki algoritmanın 
değiştirilmesi sistemde bulunan darboğazın ortadan 
kaldırılmasına olanak sağlayacaktır. 

 

3.2.3 Hazırlık Sürelerinin Azaltılması (her iki 
paketleme hattı için) 

MDAH’ları incelendiğinde, 5 numaralı paketleme 
hattının ürün planı geçişlerinde diğer hattan daha 
düşük hazırlık süreleri görülmüştür. Böylelikle, 1 
numaralı paketleme hattında yapılacak 
iyileştirmeler için, 5 numaralı hattın örnek alınması 
önerilmiştir. Ek olarak, dolum makinesinin 
kalıplarının değiştirilmesi her iki hatta da hazırlık 
sürelerinin uzamasına sebep olmaktadır. Bunu 
önlemek adına bir 5S çalışması yapmak 
mümkündür. Gün içindeki üretim planına göre 
değişimlerde kullanılacak kalıpların önceden hazır 
hale getirilmesi, artan hazırlık sürelerini önemli 
ölçüde azaltacaktır. Bu önlemin her iki hatta da 
uygulanabilirliği söz konusudur.  

Hatlarda gerçekleştirilen ürün değişimi sonrası 
yetkili operatörün kritik birçok görevi 
bulunmaktadır. Fakat operatörün sırasıyla 
gerçekleştirdiği kontroller esnasında herhangi bir 
sorun çıkması ya da gecikmesi durumunda hazırlık 
süresinin de uzadığı gözlemlenmiştir. Ek olarak; 

sahip oldukları yoğun iş yükü nedeniyle, paketleme 
hatlarında gerçekleşen herhangi bir tıkanıklık veya 
bozulma durumunda çalışanların aksiyon almada 
geç kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu tarz 
sorunların önüne geçilmesi adına sadece bir hat 
üzerinde sınırlı kalmayacak ve diğer tüm hatlara 
olası durumlarda desteğe gelebilecek ekstra bir 
çalışanın işe alınması önerilmiştir. Aynı zamanda bu 
gelişme, israf analizlerinde belirlenen, ürün 
geçişlerindeki hazırlık işlemlerini tek bir 
operatörün gerçekleştirmesinden kaynaklı 
beklemeyi azaltarak, hazırlık süresinin 
azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır.  

 

3.2.4 Hat Duruş Sürelerinin Azaltılması 

Yapılan gözlem ve ölçümlerden edinilen veriler 
sonrası hat duruşlarına dair daha fazla veri toplama 
ihtiyacı duyulmuş ve önceki yıla ait duruş raporları 
Pareto analizi ile değerlendirilmiştir. Şekil 8’de 
bulunan grafikten görüldüğü üzere; 1 numaralı 
paketleme hattında oluşan duruşların toplamda 
%60,20’si organizasyonel üretim ve teknik hatalar 
kategorilerinden oluşmaktadır. İlgili kategorilerin 
alt sebepleri incelendiğinde, çoğunlukla ambalaj 
malzemesi eksikliği ile şişe ve kapak kalitesi sorunu 
organizasyonel üretim duruşlarına neden olurken; 
kapak makinesi ve şişe besleme makinesi arızası 
teknik hatalar duruşlarına sebebiyet vermiştir. Şekil 
9’da yer alan, 5 numaralı hatta ise 1 numaralı hatta 
göre organizasyonel üretim kategorisinden kaynaklı 
duruşların daha az yüzdelik orana sahip olduğu 
görülmektedir. Bu hatta en çok duruş gerçekleşme 
%33,20 oranı ile teknik hatalar kategorisinden 
meydana gelmiştir. Bu duruş sebeplerinin ortadan 
kaldırılması, paketleme hatlarının verimliliğini 
önemli derecede iyileştirecektir. Bir maliyet analizi 
çalışması yapılarak, yeni bir makine yatırımı ile 
arızalardan kaynaklı muhtemel gelir kaybının 
karşılaştırılması sonrası uygun bir karara varmak 
söz konusudur.  
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Şekil 8. 1 Numaralı Paketleme Hattı Duruş Raporu 

 

 

Şekil 9. 5 Numaralı Paketleme Hattı Duruş Raporu 

 
3.2.5 Uygun Etiket Spesifikasyonlarının 
Kullanılması 

İsraf analizi bölümünde de belirtildiği üzere, kapak 
etiketlerinin yanlış etiketlenmesinden dolayı bir 
sonraki süreç adımında etiketlerin manuel olarak 
düzeltilmesi, bu adımın işlem süresinin uzamasına 
sebep olmaktadır. Bu durumun yanlış 
spesifikasyonlu etiketlerden kaynaklı olduğu 
belirlenmiş ve uygun spesifikasyonlara geçilmesi 
öneri olarak yazılmıştır. Uygun spesifikasyonlu 
etiketlere geçilmesi ile, çalışanların gereksiz işlem 

süresinin azalması ve süreç adımındaki işlemlerin 
çevrim süresinin artması beklenmektedir. 

 

3.2.6 Ortalama Takt Sürelerinin Azaltılması (her 
iki paketleme hattı için) 

Selo bantlama süreç adımının çevrim sürelerinin 
her iki hatta da düzenli akış için gereken takt 
sürelerinden fazla olduğu gözlemlenmiştir. Selo 
bantlama makinesinin çalışma algoritması 
nedeniyle sistemin darboğazı olduğu 
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düşünülmektedir. Üretim oranını arttırmak 
hedefiyle paketleme hatlarının mevcut takt 
sürelerini (1 numaralı hat: 17,20 saniye, 5 numaralı 
hat: 16,40 saniye), olası kalite sorunları ve hat 
duruşları göz önünde bulundurarak uygun şekilde 
azaltmak mümkündür. Bu doğrultuda, takt 

sürelerinin azaltılması sonrası hatların daha fazla 
talebi karşılanması sağlanabilecektir. Şekil 10 ve 
11‘de her iki paketleme hattında bulunan süreç 
adımlarının çevrim süresi ve takt sürelerinin 
karşılaştırmaları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 10. 1 Numaralı Paketleme Hattı Çevrim ve Takt Süresi Karşılaştırması 

 

 

Şekil 11. 5 Numaralı Paketleme Hattı Çevrim ve Takt Süresi Karşılaştırması 

 
Tablo 4’te hatların ortalama çevrim süreleri ve takt 
süreleri gösterilmiştir. Darboğaz olarak belirlenen 
süreç adımında önerilen tüm iyileşmelerin 
uygulanması sonucu, işlem süresi diğer süreçlerin 
ortalamasına yaklaşacaktır ve üretim hattı sürekli 

bir akışa sahip olacaktır.  Bir önceki şekillerde 
görülen süreç adımlarının ortalama çevrim süreleri 
göz önüne alındığında iyileştirme için planlanan 
yeni takt süreleri de tabloda belirtilmiştir.  
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Tablo 4 
Her Hattın Ortalama Çevrim Süresi, Takt Süresi ve Yeni Atanan Takt Süresi 

 Ortalama çevrim 
süresi (sn) 

Takt süresi (sn) Yeni takt süresi (sn) 

1 Numaralı Hat 14,46 17,20 15,50 

5 Numaralı Hat 13,60 16,40 15,00 

 

 
3.3 Simülasyon Modeli ile Senaryo Analizi 

Bu çalışmada, saha çalışması için izin alınan süre 
içerisinde önerilen iyileştirmelerin uygulanmasının 
ve gerçek sonuçlarının gözlemlenmesinin mümkün 
olmaması nedeniyle ve belirlenen başlıca beş 
iyileştirme önerisinin bütünsel etkisinin rakamsal 
olarak incelenebilmesi amacıyla, sistemin 
simülasyon modelinden faydalanılmıştır. Paketleme 
hatlarının süreç adımlarının çevrim süreleri, 
operatör vardiyaları, ürünler ve üretim planları 
dikkate alınarak Arena yazılımı (versiyon 15.0) ile 
sistemin modeli geliştirilmiştir. Model 
validasyonunu sağlamak amacıyla ilk olarak üç 
haftalık gözlem süresince elde edilen gerçek 
verilere ve iş emirlerine göre toplamda 21.600 
dakika (15 gün) çalıştırılmıştır.  

Arena programında bulunan özel paketleme 
modülleri; makinelerin kurulum sürelerinim, 
beklenen çalışma sürelerinin, tamir sürelerinin ve 
güvenilirlik bilgilerinin kullanıcı tarafından 
atanmasına izin vermektedir. Aynı zamanda üretim 
planlarının programda tanımlanmasına olanak 
sağlayarak çalışanların ilgili görevlere atanmasını 
mümkün kılmaktadır.  Paketleme üretim hattının 
modellemesi, MDAH için yapılan ölçümlerden elde 
edilen veriler ile deterministik olarak 
kurgulanmıştır. Şekil 12’de görüleceği üzere; 
modelde dolum makinesi için işlem süresi, hazırlık 
süresi, güvenilirlik oranları tanımlanmıştır. Benzer 
şekilde süreç adımlarına dair diğer parametre 
tanımlamaları fabrika ziyaretlerinde yapılan 
ölçümlere göre gerçekleştirilmiştir. İş emirleri 
doğrultusunda seçilen üretim planları ise Şekil 13’te 
verildiği üzere, simülasyon modelinde üretim 
miktarlarına dair parametreler için kullanılmıştır.  

 

Şekil 12. Arena dolum makinesi girdileri 

 

 

 

Şekil 13. Arena üretim planı girdileri 
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Simülasyon ortamında oluşturulan model, hattın 
performans değerleri göz önünde bulundurularak 
çalıştırılmıştır ve validasyonu sağlanmıştır. 
Ardından, simülasyon programı aracılığıyla 
önerilerin etkilerini ölçmek için çeşitli parametreler 
değiştirilerek senaryo analizleri gerçekleştirilmiştir.  
GDAH’ların oluşturulması için toplamda 21.600 

dakika (15 gün) ve 200 replikasyon üzerinden 
çalıştırılmıştır.  

Şekil 14’te 1 numaralı paketleme hattı için 
geliştirilen simülasyon modelinin görüntüsü 
gösterilmektedir. 

 
 

 

Şekil 14. 1 Numaralı Paketleme Hattı İçin Geliştirilen Simülasyon Modeli 

 
Tablo 5’te listelenmiş olan senaryolar, paketleme 
hatlarında uygulanmak üzere belirlenmiştir. Her bir 
senaryonun sonucu, bir çıktı dosyasında saklanmış 
ve Arena programında “Output Analyzer” 
kullanılarak, bu çıktı dosyaları üzerinden senaryo 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Farklı analizler 
sonrasında ulaşılan en iyi sonuç ele alınarak 
listelenmiş iyileştirmeler, hatlarda uygulanmak 
üzere şirket yöneticilerine sunulmuştur.  
 

Tablo 5  
Kaizen Çalışmaları ile Beklenen İyileştirmeler  

Kaizen no Kaizen çalışmaları ile beklenilen iyileştirmeler 

1 Selo bantlama süreç adımının algoritmasındaki değişiklik ile selo bantlama ve kutulama 
işlem süresi azalacaktır. Böylece sistemde bulunan darboğaz ortadan kalkacaktır. 

2 Kapaklama makinesinde yaşanan arızaların azaltılması ile işlem süresi azalacak ve 
müşteriye sürekli değer akışı sağlanmış olacaktır. 

3 Dolum makinesinde gerçekleştirilen 5S çalışması ile hazırlık süresi önemli ölçüde 
kısalacaktır. Ayrıca dolum makinesinin öncesinde bulunan şişe besleme makinesindeki 
arızaların azaltılması ile işlem süresi azalacaktır. 

4 Etiketlerde geçilecek uygun spesifikasyon limitlerinden sonra display yerleştirme süreç 
adımında işlem süresi azalacaktır. 

5 Ortak hatlara destek olması amacıyla işe alınan yeni çalışan ile birlikte bazı proseslerin 
hazırlık süresi önemli ölçüde azalacaktır. 
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Tablo 6’da önerilen iyileştirmelerin uygulanması ile 
1 numaralı paketleme hattında edinilecek kazançlar, 
iyimser-ortalama ve kötümser olmak üzere 3 farklı 
senaryo altında tanımlanmıştır. Kötümser senaryo 
süreleri, mevcut durumda yapılan ölçümler 

süresince elde edilen değerler olarak varsayılmıştır. 
Simülasyonda senaryo analizleri ile ulaşılan en iyi 
sonuçlar not alınarak, iyimser süreler üzerinden 
GDAH’ların oluşturulmasında kullanılmıştır.  

Tablo 6 
Beklenen İyileştirmeler Senaryo Karşılaştırması 

Kaizen iyileştirme önerileri Senaryolar 

Kaizen no Beklenilen İyileştirmeler (sn) 
İyimser 

 
% 

 
Ortalama 

 
% 

 Kötümser 

1 
Selo bantlama işlem süresi 15,00 14,6% 16,42 6,5% 17,57 

Kutulama işlem süresi 14,00 14,9% 15,83 3,8% 16,45 

2 Kapaklama işlem süresi 12,00 7,6% 12,38 4,7% 12,99 

3 Dolum makinesi hazırlık süresi 277,00 30,2% 330,00 16,9% 397,00 

4 Display yerleştirme işlem süresi 26,00 6,1% 26,89 2,9% 27,70 

5 
Tarih kodlama hazırlık süresi 92,00 17,9% 101,00 9,8% 112,00 

Kalite ve metal kontrol hazırlık süresi 103,00 16,3% 116,00 5,7% 123,00 

Sunulan iyileştirmeler ile birlikte simülasyon 

sonuçlarına göre 1 numaralı paketleme hattında 

GHV oranı %66,90’dan %70,50’ye yükselmiştir. 

Fabrikada bulunan paketleme hatlarının çalışma 

disiplini benzer olduğundan, uygulanan 

iyileştirmelerinin aynı zamanda diğer hatlara 

uygulanması sonrası genel fabrika verimlilik 

oranlarının da artacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

3.4 Gelecek Durum Değer Akış Haritası (GDAH) 

Uygulamanın son aşamasında; senaryo analizleri ile 
elde edilen en iyi sonuçlar, GDAH’nın 
oluşturulmasında kullanılmıştır. Önerilen 
iyileştirmeler sonrası paketleme hatlarının 
simülasyon destekli varsayımsal sayısal sonuçlarını 
gösteren GDAH’ları Şekil 15 ve Şekil 16‘da 
sunulmaktadır. İyileştirmelerin süreç adımları 
üzerindeki bireysel etkilerine işaret etmek üzere 
GDAH’da hücreler farklı renk (sarı) ile 
işaretlenmiştir.  

 

 

Şekil 15. 1 Numaralı Paketleme Hattı GDAH 
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Şekil 16. 5 Numaralı Paketleme Hattı GDAH 

 
3.5. Karşılaştırmalı Sonuçlar 

Bu çalışma ile belirlenen iyileştirmeler ile, 1 ve 5 
numaralı paketleme hatlarının çevrim sürelerinde 
sırasıyla %16,33 ve %11,71 oranında performans 
artışı elde edileceği öngörülmüştür.  Tablo 7’de 1 
parti büyüklüğü için başlangıçtan nihai ürüne kadar 
geçen toplam teslim sürelerinin saniye bazında 
MDAH ve GDAH karşılaştırmaları gösterilmiştir. 

Aynı zamanda hatların katma değer üreten ve 
katma değer üretmeyen işlem süreleri de ayrıca 
belirtilmiştir. Karşılaştırmalı sonuçlar özellikle 
katma değer üretmeyen zamanın azaltılmasında 
önemli bir iyileşme (1 numaralı hat için %17,56 ve 
5 numaralı hat için %14,32) kaydedildiğini 
göstermektedir.  

 

 

Tablo 7 
Toplam Teslim Süresi İyileştirmeleri Karşılaştırmalı Sonuçları 

  
MDAH GDAH 

 
 

 
Değer 

katmayan 
süre 

Değer 
katan 
süre 

Teslim 
Süresi 

Değer 
katmayan 

süre 

Değer 
katan 
süre 

Teslim 
Süresi 

İyileşme 

oranı (%) 

Hat No 1 968 sn 116 sn 1.084 sn 798 sn 109 sn 907 sn %16,33 

Hat No 5 908 sn 270 sn 1.178 sn 778 sn 262 sn 1.040 sn %11,71 

 
Tablo 8’den; her iki hattın hazırlık sürelerinde 
yapılan iyileştirmeler ile birlikte, hazırlık 
sürelerinde ortalama %15,50 civarında bir iyileşme 
oranına ulaşıldığı görülmektedir. Böylece, üretim 
miktarı ve çalışma süresindeki artış ile GHV ve OV 

oranlarının doğrudan artıyor olacağı yorumunu 
yapmak mümkündür. 
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Tablo 8 
Hazırlık Süresi İyileştirme Karşılaştırmalı Sonuçlar 

 MDAH GDAH İyileşme oranı (%) 

Hat No 1 968 sn 798 sn %17,56 

Hat No 5 908 sn 778 sn %14,32 

 
Tablo 9, simülasyon uygulaması sonucunda GHV 

değerinde elde edilen artışın kanıtlanması ile 

üretim miktarındaki artışı göstermektedir. Tabloda 

“mevcut durum üretim miktarı” olarak belirtilen 

değer, seçilen bir iş emri sonucu üretilen gerçek 

üretim miktarını göstermektedir. “Gelecek durum 

miktarı” ise, Arena yazılımında uygulanan 

simülasyon modeliyle doğrulanan iyileştirmeler 

sonucunda elde edilen iyileştirme oranına bağlı 

olarak hesaplanan üretim miktarını ifade 

etmektedir.  

 

Tablo 9 
Üretim Miktarı Karşılaştırmalı Sonuçlar 

 Mevcut Durum 

Üretim Miktarı 

 

Mevcut 

Durum GHV 

(%) 

Gelecek Durum 

Üretim Miktarı 

 

Gelecek 

Durum GHV 

(%) 

Hat No 1 
60.122 % 66,9 63.357 %70,5 

Hat No 5 
62.908 %70,0 65.065 %72,4 

 

Önerilen iyileştirmelerin aynı şekilde fabrikada 

bulunan tüm paketleme hatlarına uygulanması 

sonrasında, işletme genelinde verimlilik oranlarında 

önemli artışların görülmesi beklenmektedir. Bu 

iyileşme oranları ile firma, gelişen rekabet 

ortamında daha fazla talebi karşılayarak rakiplerine 

karşı önemli bir avantaj kazanacaktır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Küresel rekabette söz sahibi olmak adına işletmeler 
üretim kaynaklarını daha iyi kullanarak 
üretkenliklerini arttırmaya hedeflemelidirler. Bu 
hedefe bağlı olarak şirketler, diğer organizasyonlara 
karşı rekabet avantajı elde etmek amacıyla yalın 
üretim prensiplerini giderek daha fazla 
uygulamaktadırlar. Bu çalışmada da hızlı tüketim 
sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirketin 
Türkiye tesisindeki paketleme hatlarında bir yalın 
üretim uygulanması gerçekleştirilmiştir. 
Uygulamanın amacı; sistemdeki israfları ortadan 
kaldırarak verimliliği arttırmak ve böylece 

yükselmekte olan müşteri taleplerini daha rahat 
karşılayacak bir sisteme ulaşmaktır.  

Çalışma kapsamında sistemdeki iki şişe paketleme 
hattına odaklanılarak, farklı günler ve vardiya 
saatlerinde yapılan ölçümler etkili yalın üretim 
araçlarından biri olan DAH ile analiz edilmiştir. 
Ayrıca, Arena yazılımı kullanılarak seçilen hattın 
simülasyon modeli geliştirilerek, DAH analizleriyle 
tespit edilen iyileştirme önerileri simülasyon 
modeline entegre edilmiştir. Gerçekleştirilen 
senaryo analizleri neticesinde, simülasyon 
modeliyle doğrulanan iyileştirmeler, GDAH’nın 
oluşturulmasında kullanılmıştır.  

Çalışmanın sonunda önerilen iyileştirmeler 
bağlamında, teslim süresi, hazırlık süresi, verimlilik 
ve üretim oranında önemli gelişmeler elde 
edilmiştir; GHV’nin %66,90’dan %70,50’ye artışının 
sağlanabileceği kanıtlanmıştır. Dolum makinesinde 
gerçekleştirilen 5S çalışması ve ortak hatlara destek 
olması için işe alınan çalışan ile birlikte üretim 
geçişlerinde hazırlık sürelerinin en az %14 
oranında azalacağı öngörülmüştür. Ayrıca bu 
iyileştirme toplam üretim süresinin azalmasına 
önemli bir oranda katkı sağlamaktadır. İlave olarak, 
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darboğaz olarak belirlenen proses haricindeki her 
prosesin büyük farklarla takt zamanı altında 
çalıştığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, darboğazın 
sistemden kaldırılması sonrası yeni takt 
zamanlarının atanması gerçekleşmiştir. Son olarak, 
simülasyon modeliyle elde edilen gelecek durumda 
GHV değerlerinin yükselmesiyle birlikte her iki 
paketleme hattının üretim kapasitelerinde 
toplamda %6 oranında bir artışın gerçekleşeceği 
gösterilmiştir. Bu gelişme, yüksek rekabetin 
yaşandığı hızlı tüketim sektöründe firmaya daha 
fazla müşteri talebini karşılama fırsatı sağlayacaktır.  

Gelecek dönem çalışmaları için; planlanan duruşlar, 
kayıplar ve sensörler dahil olmak üzere stokastik 
veriler kullanılarak daha ayrıntılı bir simülasyon 
modellemesinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca, proje kapsamında ihmal edilen hatalı üretim 
sebeplerinin de araştırılarak kapasite analizi 
çalışmalarının yapılması ile zorlu piyasa 
koşullarında firmaya önemli bir avantaj sağlanacağı 
düşünülmektedir. 
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In today’s business environment, competitive advantage is a crucial issue for 
companies. The Balanced Scorecard (BSC) has become prominent within recognized 
performance appraisal methods. Since the BSC transforms strategies to the actions, it 
embraces not only financial indicators but also non-financial indicators. Existing BSC 
containing four perspectives are not available for banks. Although the BSC is effective 
tool for companies, it is not dynamic and it is not sensitive to the variation. It is very 
slow to adapt rapid changing environment. This weakness of the method could be 
eliminated by adding risk and agile perspectives to current BSC structure. The aim of 
this study is to propose an expanded BSC structure for banks. In order to present 
interaction and relations of risk and agile perspectives with existing perspectives of 
BSC, fuzzy DEMATEL method is used. The fuzzy DEMATEL results indicate that risk is 
the most involved perspective within five perspectives. 

 

DENGELİ PUAN KARTI YAPISININ BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN GENİŞLETİLMESİ 
Anahtar Kelimeler Öz 

Organizasyonel Performans, 
Dengeli Puan Kartı, 
Bankacılık, bulanık 
DEMATEL, Türkiye 

Günümüz iş ortamında, rekabet avantajı şirketler için çok önemli bir konudur. 
Dengeli Puan Kartı (DPK), tanınan performans değerlendirme yöntemleri arasında 
öne çıkmıştır.DPK stratejileri eylemlere dönüştürdüğünden, sadece finansal 
göstergeleri değil aynı zamanda finansal olmayan göstergeleri de kucaklar. Dört 
perspektif içeren mevcut DPK, bankalar için mevcut değildir. DPK şirketler için etkili 
bir araç olsa da dinamik değildir ve varyasyona duyarlı değildir. Hızlı değişen 
çevreye adapte olmakta çok yavaştır. Yöntemin bu zayıflığı risk ve çevik bakış 
açıları eklenerek giderilebilir. Bu çalışmanın amacı, bankalar için genişletilmiş bir 
DPK yapısı önermektir. Risk ve hız bakış açılarının DPK'nIn mevcut perspektifleri ile 
etkileşimini ve ilişkilerini sunmak için bulanık DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. 
Bulanık DEMATEL sonuçları, riskin beş perspektifle en çok ilgili perspektif olduğunu 
göstermektedir. 
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1. Introduction 

Balanced Scorecard (BSC) depends on strategy and 
vision while conventional financial indicators 
depend on capital (Strack and Villis, 2002). BSC 
integrates financial and non-financial strategic 
indicators which are customer, internal business 
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process, learning and growth (Kaplan and Norton, 
1996). Financial perspective deals with profit and 
costs. Customer perspective determines the value 
offered to the customer who buys the product of the 
organization. Internal business processes focus on 
value added for customers and shareholders. 
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Learning and growth perspective considers the 
future (Pettus, 2006).   

There are a lot of criticism in literature regarding 
BSC. BSC is insufficient for firms since it does not 
reflect external issues. While BSC is significant in 
terms of internal issues, it is not effective for external 
parameters (Steele, Branson, and Sung, 2013; 
Hubbard, 2009; Nezhad, Modiri, and Yazdi, 2011). 
This paper examines a strategic performance 
structure of banks. Former conducted studies are 
based on that the BSC usually has four perspectives 
and it is insufficient to meet the needs of banks. BSC 
covered current productivity does not reflect new 
expectations since banks produce new goods and 
service. Agile brings about risk while new 
goods/service triggers agile. In order to overcome 
these weaknesses, the risk and agile perspectives 
have been added. Fuzzy DEMATEL method has been 
implemented in a bank to uncover the significance of 
perspectives and their causal relationships.  

This study is constructed as following; Section 2 
explains current BSC structure, and it contains 
literature review of the related studies using the BSC 
model within the banking sector. In section 3, the 
methodology of the study is explained by including 
limitations of BSC, needs for new perspectives, 
proposed new BSC structure, fuzzy set theory and 
fuzzy DEMATEL. Section 4 presents an illustrative 
example in Banking sector. Section 5 includes 
discussions and conclusions.  

 

2.Literature Review 

In 1992 Kaplan and Norton introduced the idea of 
combining financial and non-financial (customer, 
internal business, and innovation and learning) 
perspectives in a single performance scorecard 
model, and they called this model as the Balanced 
Business Scorecard (Kaplan and Norton, 1996).  

A balanced scorecard (BSC) is the most widely used 
tool for performance measurement BSC developed 
by Kaplan and Norton (1992) has been adopted as a 
performance management tool in all industries. BSC 
provides an easy and understandable standard that 
is suitable for organizations to achieve their goals 
and objectives.  

Turban, Leidner, McLean, and Wetherbe (2008) 
defined the BSC as a method that “evaluates the 
overall health of organizations and projects by 
looking at metrics in finance, customer’s view of the 

organization, internal business processes, and ability 
to change and expand”. 

The BSC helps managers consider their businesses 
from four perspectives: first, the customer 
perspective, which provides the answer to the 
question “How do customers see us?” The second 
perspective is the internal business perspective, 
which answers “What must we excel at?” The 
innovation and learning perspective answers “Can 
we continue to improve and create value?” Finally, 
the financial perspective answers the question “How 
do we look towards shareholders?” (Al-Alawi, 2018). 
The four perspectives of BSC which are financial, 
customer, internal processes and learning and 
growth (Kaplan and Norton, 1996) are presented in 
Figure 1. While the financial perspective examines 
data associated with to the financial situation (cash 
flows, profitability, and ratios) of the company, the 
other three perspectives focus on the company’s 
ability to create value and mean three distinct fields 
of research (Oliveira, 2014).  The financial 
perspective indicates whether a company’s strategy 
and operations add value for shareholders. The 
customer perspective considers the business 
through the eyes of customers. This perspective 
indicates whether and to what extent the company 
meets the customers’ expectations (Talathi, 2019).  
Internal business process perspective   focuses on 
the performance of key internal processes which 
drive the organization. Learning and growth 
perspective considers organization’s potential future 
performance; directing attention on the basis of all 
future success the organization’s people and 
infrastructure (Talathi, 2019).  While customer and 
learning and growth are leading perspectives, 
financial and internal business processes are lagging 
perspectives indicators. According to Pettus (2006) 
these lagging perspectives should enable leading 
perspectives (Pettus, 2006).   

 

Figure 1. Current BSC perspectives 
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2.1. BSC in Banking Sector 

The BSC is a popular and widely used tool by many 
businesses to evaluate their performance based on 
different aspects of their organisation. A large 
amount of study associated to the banking industry 
has performed via the BSC approach to evaluate 

performance.  Some prior studies are performed via 
BSC in Banking sector are summarized in Table 1. 
When these studies were investigated, it can be seen 
that to evaluate performance of banks, generally, the 
BSC consists of four perspectives in banking. 

 

 

Table 1 
Literature Review about application of balanced score card in banking sector 

Study Content of the study 

Dinçer and Yüksel 
(2019) 

They used the BSC-based evaluation of the new service development in Turkish banking 
sector. Their proposed model includes fuzzy ANP, Monte Carlo Simulation, fuzzy TOPSIS, 
and fuzzy VIKOR respectively 

Dinçer, Yüksel, and 
Martínez (2019) 

They proposed a BSC based SERVQUAL approach to rank competitors in the banking sector. 
They hesitant fuzzy information for weighting criteria and dimensions, ranking alternatives 
and different results that will define the Turkish banking sector 

Yılmaz and İnel 
(2018) 

They developed a sustainability performance based BSC approach for banks in Turkey. They 
intersected sustainability dimensions with the dimensions of the BSC (financial, customer, 
internal processes, and learning- development dimensions).  

Owusu (2017) They empirically evaluated the effects of adopting BI systems on organisational 
performance of banks. They developed a conceptual model by using the BSC via partial least 
squares structural equation modelling for the universal banks in Ghana  

Dinçer, Hacıoğlu, 
and Yüksel (2016) 

They evaluated the BSC based performance of Turkish banking sector through Analytic 
Network Process Approach in order to determine which perspectives of balanced scorecard 
approach is appropriate for each type of banks (state banks, private banks, foreign banks) 

Rostami, Goudarzi, 
and   Zaj (2015) 

They examined aspects of BSC and the importance of each aspect and related indicators by 
means of Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) is used. They found 56 indicators 
based on prior studies and literature. Ultimately 9 indicators were extracted. 

Alidade and Ghasemi 
(2015) 

They used fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS to evaluate performance of bank branches by the 
Balanced Scorecard. Meanwhile, the Kolmogorov-Smirnov test was used to check the 
normality of variables 

Noori (2015) He used an integrated approach combining BSC & Fuzzy AHP technique to consider and 
prioritize its strategic business units in Banking industry 

Mandic, Delibasic, 
Knezevic, and 
Benkovic (2014) 

They analyzed financial parameters of Serbian banks based on BCS indicators through FAHP 
and TOPSIS techniques. 

Akkoç and 
Vatansever (2013) 

They discussed the BSC indicators are discussed through FAHP and TOPSIS technique in 12 
Turkish banks after the financial crisis. The bank's performance evaluation is conducted by 
the BSC 

Glykas (2013) He proposed a fuzzy cognitive map combining with the fuzzy logic and neural network for 
business process performance measurement of banks 

Dincer and Hacioglu 
(2013) 

They analyzed the BSC model of Turkish banks based on customer satisfaction with VIKOR 
and fuzzy AHP technique. 

Jafari-Eskandari, 
Roudabr, and 
Kamfiroozi (2013) 

They investigated banks’ performance evaluation model with key performance indicators 
(KPI) based on the BSC through ANP and fuzzy DEMATEL techniques have been studied.  
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Wu (2012) He used DEMATEL method to link key performance indicators (KPIs) into a strategy map of 
BSC for banking institution Corresponding with the four BSC perspectives (finance, 
customer, internal business process, and learning and growth),  

Dave and Dave 
(2012) 

They evaluated the performance of Indian Banks by using BSC approach. Within this scope, 
the performance of State Bank of India was analyzed by using 29 performance indicators 

Aryanezhad, Njafi, 
and Farkoush 
(2011) 

They proposed a method to utilize BSC as a tool for designing performance evaluation 
indices of an organization. They applied an integrated BSC-DEA to evaluate 24 branches of 
a major private bank organization in İran. 

Shih, Lin, and Lin 
(2011) 

They applied the methodology and structure of importance performance analysis and 
balanced scorecard to analyze the quality gap of all types of intellectual capital of Taiwanese 
banks under an integrated BSC structure. 

Shaverdi, Akbari, 
and Tafti (2011) 

They evaluated the performance of three nongovernmental banks in Iran by using 21 
different criteria for BSC evaluated via fuzzy AHP  

Rajab-Baigy, 
Foruzandeh, 
Mortazavi, and 
Bigdeli (2011) 

They designed the strategy map containing strategic goals and strategic measures in 
customers, internal processes, and learning and growth perspectives for Iranian Central 
Bank by using Delphi method and questionnaire survey 

Sharifi and Taleghani 
(2011) 

They evaluated intellectual asset performance by BSC in the Banking Industry using four 
dimensions of BSC. 

Wu, Lin, and Tsai 
(2010) 

They applied the BSC method to build a performance evaluation framework for wealth 
management (WM) banks in Taiwan by using Delphi method AHP and grey relational 
analysis (GRA). 

  

 

3.  Methodology  

Methodology of the study is presented in Figure 2.  

 

 

Figure 2. Methodology of the study 

 

3.1 Limitation of the Current BSC Model 

When literature investigated there is many 

criticisms regarding the insufficiency of the BSC 

(Rillo, 2004; Salem, Hasnan, and Osman, 2012; 

Awadallah and Allam, 2015) 

One of these criticisms is that BSC builds its approach 

to analysis around only four perspectives (financial, 

customer, business and production processes, and 

learning and growth), and in fact, there may be more 

important perspectives than these perspectives; 

managerial development perspectives, social 
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responsibility perspective, etc. As such, the so-called 

Balanced Scorecard turns into a truly unbalanced 

and flawed scorecard (Talathi, 2019). Because the 

current perspectives do not meet the needs., many 

perspective suggestions have been proposed in 

addition to the existing four BSC perspectives. 

Kannan, Jafarian, Khamene, and Olfat (2013) stated 

that BSC perspectives cover the internal 

environment, it does not cover the external 

environment, competitive performance, and 

stakeholder views. Möller and Schaltegger, (2005) 

suggest that the environmental information 

management system should be associated with the 

BSC. Wu and Haasis (2013) suggest that 

environmental and social perspectives should be 

added to the existing BSC structure. According to 

Nikolaou and Tsalis (2013), the BSC structure 

including economic, environmental and social 

aspects provides a more realistic performance 

evaluation system. Jin, Deng, Li, and Skitmore, 

(2013) claimed that stakeholder and market 

perspectives should be added to the existing BSC 

structure. Thompson and Mathys (2013) proposed 

to add the human perspective involving employees 

to BSC structure. It has been claimed that these 

deficiencies can be remedied by adding above 

perspectives to BSC structure. Extension of BSC 

should be performed according to characteristics of 

the company. Perspectives should be determined 

according to aim of the BSC and features of the 

company. 

Another important criticism is that unlike many 

other strategic management and strategy analysis 

methods (Benchmarking, Porter 5F analysis, SWOT 

analysis, PEST analysis, etc.), BSC does not take into 

account any major interest group, but shareholders 

and customers. Also, no attention is paid to the daily 

activities of competitors. (Rillo, 2004; Salem et al. 

2012). Despite the fact that BSC covers non-financial 

performance measurement indicators, these 

indicators do not include external environment 

ambiguities, opportunities and future changes. As 

mentioned in previous paragraph, the perspectives 

proposed to add the current BSC structure are 

insufficient in terms of scope. They do not serve long 

term plans and do not include a proactive viewpoint 

of opportunities and threats in external 

environments. Strategic planning embraces phases 

from current situation analysis, commonly SWOT 

analysis, to develop performance measurement and 

monitoring (Erbaşı, 2010; Demir and Yilmaz, 2010). 

Similarly, BSC embraces phases from vision to 

actions (Kaplan and Norton, 1996) excluding SWOT 

analysis. So, many researchers proposed that BSC 

must be implemented along with SWOT in numerous 

studies (Hajikhani and Jafari, 2013; Mahdian, 

Ghochani, Mahdian, and Shojaei, 2012; Penic and 

Dobrovic, 2013).  

Since firms today that adopt a customer-based 

approach must be innovative, they must be agile and 

responsive in order to adapt to the “O” phase of 

SWOT analysis to the existing system. Agility is the 

path to address opportunities presented by the 

external environment.  

 

3.2 Extension of BSC for Banking Industry 

3.2.1 Need for Risk perspective 

A traditional BSC generally is not included key 

factors related to the business risks which is 

confronted by the company. Also, Norton and Kaplan 

(2008) stated that there is a gap in the BSC 

framework, not paying enough attention to 

enterprise risk management, and risk management 

can be used together with BSC in future.  Also, they 

suggested that risk management metrics can 

definitely have a place in the financial BSC 

perspective to increase and maintain shareholder 

value, alongside traditional goals of revenue growth 

and efficiency improvements (Norton and Kaplan, 

2008). In addition to the four perspectives of the BSC, 

some authors such as Beasley, Chen, Nunez, and 

Wright (2006) and Chen, Chen, and Peng (2008) 

proposed adding risk management to the BSC for 

financial institutions especially for banks because 

the banking industry faces multiple and complex 

operational risks, and banks confront more business 

risk than other industries. Tangen (2003) suggested 

adding the fifth perspective including operational 

risks which are in internal risks into the typical BSC 

approach. Asosheh, Nalchigar, and Jamporazmey 

(2010) proposed that ambiguity risks (process, 

human resource and technology risks) should be 

adopted to the existing four perspectives of the BSC. 

Oliviera (2014) suggest that the most critical risk 
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factors should be identified according to the 

perspectives of BSC chosen and their indicators. 

Chang and Tsai (2016) used risk control factor 

among financial performance evaluation criteria 

(service, performance, professionalism, risk control, 

and consumers’ confidence) of wealth management 

banks. Spano, Sarto, Caldarelli, and Viganò (2016) 

proposed to add risk component to internal business 

process perspective in the network Campania 

Bioscience – which operates in the field of 

biotechnologies and represents.  

While some authors proposed that risk factors 

should be integrated each perspective of current BSC 

(Assosseh et al, 2010; Oliviera, 2014; Chang and Tsai, 

2016; Spano et al., 2016), others suggest that risk 

factors should be defined as a separate perspective 

(Beasley et al., 2006; Chen et al. 2008). We proposed 

that risk perspective including both internal and 

external risks should be added as a separate 

perspective to current four perspectives of BSC. 

 

3.2.2 Need for Agile perspective 

To survive and to be competitive, companies should 

adapt rapidly and proactively their elements to 

unexpected and unpredicted environmental changes 

(Kidd, 1994). Companies need to be agile to provide 

customer-driven products and services in a fast 

changing environment (Rdiouat, Bahsani, Lakhdissi, 

and Semma, 2015). For this reason, the companies 

adopting a customer-oriented approach have to be 

innovative, and for this they must be faster than 

competitors, that is, transfer the "Opportunities" 

phase of SWOT analysis to the existing system. On 

the other hand, opportunity is offered by the external 

environment. Agility is a requirement towards 

achieving the opportunities in the external 

environment. The agile perspective is essential for a 

proactive management approach. Agility can also 

trigger risk. 

The BSC is very slow to adopt the current ever-

changing environment of the 21st century 

(Askarany, 2017; Angel and Rampersad, 2005; 

Pickard, 2006). Ahn (2001) stated that BSC is not 

interested in rapid change and in extreme 

competition. To cope with the change, the existing 

BSC should be modified. Therefore, companies 

should adopt the philosophy of agility in order not to 

lose or even increase their market shares (Rdiouat et 

al., 2015). Agility provides to both internal and 

external efficiency for the companies. 

Tizroo, Esmaeili, Khaksar, Šaparauskas, and 

Mozaffari (2017) presents the agility factors for the 

steel industry supply chain and are grouped these 

factors within the four perspectives of the BSC. They 

suggested that agility related factors should be 

integrated and adopted into four perspectives to the 

BSC. Also, Rdiouat et al. (2015) proposed to include 

agility factors into four perspectives of BSC.  

In literature, it is proposed that agility factors have 

been integrated to current perspectives of the BSC 

structure. Agility perspective is not used as a 

separate perspective within perspectives of BSC. We 

proposed that agility perspective should be added as 

separate perspective to current BSC structure. 

 

3.2.3 New BSC Structure 

A new BSC structure has been suggested because of 

above mentioned drawbacks. In order to cope with 

change, current BSC must be modified. The banking 

sector has especially changed rapidly and affected 

easily financial crises and international 

developments. Banks should adopt to agility to 

increase market share and develop both external and 

internal efficiency for banks. But external factors are 

more significant than internal factors. So, the agile 

perspective resembles the opportunities issue of 

SWOT analysis. On the other hand, agility brings 

about risk. Risk includes both internal and external 

issues for banks. Risk covers external issues rather 

than internal issues. Similarly, risk correlates to 

“Threats” issues of a SWOT analysis.  For this, risk 

and agile perspectives have been added to the 

current BSC structure. In addition to this, the agile 

perspective has been never used in past studies as 

separate factor in BSC structure. Our model proposes 

that risk and agile perspectives should be added to 

current BSC perspectives. New proposed BSC 
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structure with six perspectives are presented in 

Figure 3, and their some possible sub-indicators are 

presented in Figure 4.    

 

Figure 3. The proposed BSC structure 

 

 

 

 

Figure 4. Perspectives and their sub criteria in proposed BSC structure 

 

3.3 Method 

3.3.1 Fuzzy Set Theory 

Experts need to prefer linguistics terms rather than 
crisp evaluations for complex system problems. 
Therefore, the fuzzy set theory handles vagueness 
and judgments was introduced by Zadeh in 1965 
(Liu, 2009). The fuzzy set theory is interested in 
linguistic parameter problems. Zadeh prevented the 

ambiguity of human judgments by the fuzzy logic 
(Yang, Shieh, Leu, and Tzeng 2008). The ambiguity 
values should be converted into the fuzzy values to 
eliminate the vagueness (Tseng, 2009). A fuzzy set is 
a class of objects with a continuum of membership 
degrees. Such a set is characterized by a membership 
(characteristic) function that assigns each object a 
membership degree ranging from zero to one. In the 
discourse universe, 𝐴̃  is a fuzzy set characterized by 
a membership function 𝐴̃𝐴̃  (𝐴̃) associated with each 
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element in 𝐴̃ (Jeng and Tseng, 2012).  A triangular 
fuzzy number is presented in Figure 5. A triangular 

fuzzy number ( Ã ) is referred as (𝐴̃ / 𝐴̃, 𝐴̃ / 𝐴̃) or (𝐴̃, 
𝐴̃, 𝐴̃). The parameters, and, respectively, l indicates 
the smallest possible value, m indicates the most 
promising value and u indicates the largest possible 
value describing a fuzzy event. Membership function 
(μÃ) is presented in Figure 5.  

 

Figure 5. Membership function of triangular fuzzy 
number 

The fuzzy membership function is identified by 
Equation (1) 

 

𝜇𝑥(𝑦) =

{
 
 

 
 

0        𝑦 < 𝑙
(𝑦−𝑎)

(𝑏−𝑎)
     𝑙 ≤ 𝑦 ≤ 𝑚

(𝑢−𝑦)

(𝑢−𝑚𝑏)
    𝑚 ≤ 𝑦 ≤ 𝑢

0     𝑦 > 𝑢

 (1) 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) is a 
technique which chooses one or one more option 
with multiple aims (Malekly, 2010). Fuzzy Multiple 
Criteria Decision Making (MCDM) is constituted by 

combining MCDM and fuzzy set theory (Hung, Julian, 
Chien, and Jin, 2010; Shieh,  Wu, and Huang, 2010).  

 

3.3.2 Fuzzy DEMATEL 

The DEMATEL method is developed to handle 
complex decision problems by the Geneva Battelle 
Memorial Institute Science and Human Relationships 
Programme (Gabus and Fontela, 1972). It considers 
both direct effects and indirect interactions. The 
DEMATEL is a method that helps information 
gathering from groups and it enables to visualization 
by means of scheme (Wu and Lee, 2007; Chen and 
Chen, 2010). The DEMATEL outlines problems by 
dividing related factors into cause-effect 
relationship. If the criteria affect the other criteria, 
this is called as ‘the effect factor’. On the other hand, 
if a criterion is affected by the other criteria, this is 
called as ‘the cause factor’ (Aksakal and Dağdeviren, 
2010; Baykaşoğlu, Kaplanoğlu, Durmuşoğlu, and 
Şahin 2013).  

Although the DEMATEL method can visualize causal 
relations, it is difficult to express these relations with 
numbers. The Fuzzy DEMATEL clarifies relationship 
between the cause and effect (Lee, Hu, Yen, and Tsai,  
2008). The Fuzzy DEMATEL is implemented to tackle 
decision making problems. The phases of the fuzzy 
DEMATEL method are below (Aksakal and 
Dağdeviren, 2010). 

Step 1: Determining criteria and generating fuzzy 
scale 

Evaluation scale with linguistics terms and their 
fuzzy linguistic values are presented in Table 2.  

 

Table 2 
The Linguistic Terms and Fuzzy Linguistic Values (Wu and Lee, 2007)  

 Fuzzy Linguistic Values 

Linguistic Terms l m u 

Very High Influence (VH) 0.75 1.00 1.00 

High Influence (H) 0.50 0.75 1.00 

Low Influence (L) 0.25 0.50 0.75 

Very Low Influence (VL) 0.00 0.25 0.50 

No Influence (NO) 0.00 0.00 0.25 
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Step 2: Creating the direct-relation matrix 

Triangular fuzzy numbers introduced by Zadeh are 
used in generating the direct-relation matrix as 
presented in Equation (2).  
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Z is direct relation matrix, 
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ijijij umlZ  and nji ,..,3,2,1,  , here i and j 

represent criteria evaluated by DEMATEL 

Step 3: Creating the normalized direct-relation 
matrix 

The normalized direct relation matrix (
~

X ) is 
created like in Equation (5) by means of Equation 
(3) and (4). 
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Step 4: Computing fuzzy Total-relation matrix 

Total relation fuzzy matrix (
~

T ) is computed by 
means of Equation (6) as presented in Equation (7) 
(Lin and Wu, 2004).  

𝑇
~

= 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

(𝑋1
~

+ 𝑋2
~

. . . +𝑋𝑘
~

) = 𝑋1
~

+ 𝑋2
~

. . . +𝑋𝑘
~

= 𝑋
~

(𝐼 − 𝑋
~

)−1  (6) 
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  (7) 

  

Step 5: Implementing defuzzification  

The Total Relation Matrix is defuzzied by the 
Converting Fuzzy data into Crisp Scores (CFCS) 
method. The CFCS technique depends upon 
specifying the fuzzy max. and minimum of the fuzzy 
number range (Opricovic and Tzeng, 2003) and is 
more effective crisp values than the centroid method 
between Equation (8) and (15) (Wu and Lee, 2007; 
Opricovic and Tzeng, 2003). The total score is 
constituted as weighted average in terms of 

membership functions with the help of left and right 
scores in Equation 12 and 13 (Opricovic and Tzeng, 
2003). 

),,( k

ij

k

ij

k

ij

k

ij umlA  reveals fuzzy evaluations 

between criterion i and criterion j of the k th power.  

Normalization is implemented: 

k

ijxl =(
k

ijl -min 
k

ijl )/
max

min   (8) 
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k

ijxm =(
k

ijm -min 
k

ijm )/
max

min   (9) 

k

ijxu =(
k

iju -min 
k

iju )/
max

min  (10) 

max

min =max 
k

iju  - min 
k

ijl  (11) 

Lower (left side-ls) and upper (right side-rs) 
normalized values are computed by using Equation 
(13) and (14)  

k

ijxls  = 
k

ijxm /(1+
k

ijxm -
k

ijxl ) (12) 

k

ijxus = 
k

ijxu /(1+
k

ijxu -
k

ijxm ) (13) 

The total normalized crisp value is computed by 
Equation (14): 

k

ijx = [
k

ijxls (1-
k

ijxls ) + 
k

ijxus  . 
k

ijxus ]/[1 - 
k

ijxls  + 

k

ijxus ] (14) 

Finally, crisp value is computed by Equation (15) 

k

ijz = min 
k

ijl  + 
k

ijx  . 
max

min  (15) 

Step 6.Determining cause and effect factor groups 

İD
~

 is sum of the row as presented in Equation (16), 

𝑅
~

𝑖 is sum of the column as presented in Equation 

(17), 𝐷
~

𝑖 + 𝑅
~

𝑖 reflect that selected perspective are 

related with other perspectives while 𝐷
~

𝑖 − 𝑅
~

𝑖 

expresses whether selected perspective has effect on 
other perspectives.   

𝐷
~

𝑖 = [∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑘

𝑖=1 ]
𝑛×1

= [𝑧𝑖𝑗
𝑘 ]
𝑛×1     (16)  

𝑅
~

𝑖 = [∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑘

𝑖=1 ]
1×𝑛

= [𝑧𝑖𝑗
𝑘 ]
1×𝑛

            (17)      

Research and publication ethics were followed in 
this study. 
 

4. An Illustrative Example in Banking Sector                                                                                                                                                     

The aim of study is to illustrate and to prove the 
significance of risk and agile perspectives for current 
BSC. Besides, it is displayed that risk and agile 
perspectives are related with current BSC 
perspectives.  

Study is performed in banking sector. Banking sector 
is preferred as customer expectations change rapidly 
and banking sector reflects institutional. Evaluations 
were received from managers are used for fuzzy 
DEMATEL. Fuzzy DEMATEL is used to show whether 
risk and agile perspectives have a causal relationship 
with current four perspectives of BSC. For fuzzy 
DEMATEL, 24 managers working in banking 
industry are selected as decision-makers. Some 
characteristics of decision-makers are presented in 
Table 3.  These managers performed pairwise 
comparisons in terms of fuzzy linguistic scale to 
illustrate that risk and agile perspectives are as 
significant as current four perspectives of BSC. 
Application steps of fuzzy DEMATEL are as follow.   

 
 
Table 3 
The Characteristics of decision-makers  

Gender Number %   Graduation Degree Number % 
Male 19 79,2   Bachelor’s Degree 11 45,8 
Female 5 20,8   Master Degree 12 50,0 
Total  24 100,0   PHd Degree 1 4,2 
     Total  24 100,0 
Age Number %     
31-35 3 12,5   Occupation Number % 
36-40 14 58,3   Computer Engineering 14 58,3 
41 7 29,2   Industrial Engineering 8 33,3 
Total 24 100   Mathematics Engineering 1 4,2 
      Management Engineering 1 4,2 
Experience  Number %   Total  24 100,0 
5-10 years 2 8,3     
11-15 years 12 50,0   Position Number % 
16-    years 10 41,7   Service Manager 19 79,2 
Total 24 100,0   Manager 5 20,8 
     Total   24 100,0 
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Step 1: Determining criteria and generating fuzzy 
scale: Evaluation criteria are six perspectives of 
proposed BSC structure for this study. We used 
linguistic terms and triangular fuzzy numbers 
presented in Table 2 to make pairwise comparisons 
to measure relationships among six perspectives.  

Step 2: Creating direct-relation matrix:  Decision-
makers compared perspectives each other by using 

linguistic terms. These linguistic terms are converted 
into triangular fuzzy numbers. Since, 24 decision 
makers are included to the process, 24 decision 
matrixes are created. Table 4 presents average value 
of 24 experts’ evaluations.  Hence, Direct Relation 
Matrix is provided.  

 

 
Table 4 
The Direct Relation Matrix  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 l m u l m u l m u l m u l m u l m u 

P1 0.00 0.00 0.00 0.28 0.53 0.78 0.29 0.54 0.79 0.08 0.33 0.58 0.48 0.73 0.91 0.38 0.63 0.88 
P2 0.57 0.82 1.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.80 0.94 0.58 0.83 0.92 0.58 0.83 1.00 0.40 0.65 0.90 
P3 0.45 0.70 0.91 0.59 0.84 1.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.89 0.95 0.57 0.82 0.92 0.42 0.67 0.92 
P4 0.30 0.55 0.80 0.26 0.49 0.74 0.60 0.85 0.97 0.00 0.00 0.00 0.21 0.46 0.71 0.19 0.44 0.69 
P5 0.70 0.95 1.00 0.67 0.92 1.00 0.54 0.79 1.00 0.53 0.78 0.94 0.00 0.00 0.00 0.60 0.85 0.99 
P6 0.53 0.78 1.00 0.44 0.69 0.94 0.45 0.70 0.95 0.44 0.69 0.90 0.45 0.70 0.95 0.00 0.00 0.00 

 
Step 3: Creating the normalized direct-relation 
matrix: The normalized direct-relation matrix is 
obtained by dividing direct-relation matrix values to 
rij value via Equation 8. rij value is computed as 4.75 

by (Equation 4). The normalized direct relation 
matrix is shown in Table 5.   
 

 
Table 5 
The Normalized Direct Relation Matrix 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 l m u l m u l m u l m u l m u l m u 

P1 
0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
6 

0.1
1 

0.1
6 

0.0
6 

0.1
1 

0.1
6 

0.0
2 

0.0
7 

0.1
2 

0.1
0 

0.1
5 

0.1
8 

0.0
8 

0.1
3 

0.1
8 

P2 
0.1
2 

0.1
7 

0.2
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.1
1 

0.1
6 

0.1
9 

0.1
2 

0.1
7 

0.1
9 

0.1
2 

0.1
7 

0.2
0 

0.0
8 

0.1
3 

0.1
8 

P3 
0.0
9 

0.1
4 

0.1
8 

0.1
2 

0.1
7 

0.2
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.1
3 

0.1
8 

0.1
9 

0.1
2 

0.1
7 

0.1
9 

0.0
8 

0.1
4 

0.1
9 

P4 
0.0
6 

0.1
1 

0.1
6 

0.0
5 

0.1
0 

0.1
5 

0.1
2 

0.1
7 

0.2
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
4 

0.0
9 

0.1
4 

0.0
4 

0.0
9 

0.1
4 

P5 
0.1
4 

0.1
9 

0.2
0 

0.1
4 

0.1
9 

0.2
0 

0.1
1 

0.1
6 

0.2
0 

0.1
1 

0.1
6 

0.1
9 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.1
2 

0.1
7 

0.2
0 

P6 
0.1
1 

0.1
6 

0.2
0 

0.0
9 

0.1
4 

0.1
9 

0.0
9 

0.1
4 

0.1
9 

0.0
9 

0.1
4 

0.1
8 

0.0
9 

0.1
4 

0.1
9 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

 

Step 4: Computing fuzzy the Total Relation 
Matrix: The Total Relation Matrix is calculated by 

using Equation 10. The results are presented in Table 
6.  
 

Table 6  
The Total Relation Matrix 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 l m u l m u l m u l m u l m u l m u 

P1 0.06 0.28 1.48 0.11 0.36 1.55 0.11 0.37 1.60 0.07 0.32 1.47 0.14 0.39 1.58 0.12 0.36 1.54 
P2 0.20 0.52 1.90 0.08 0.34 1.65 0.19 0.50 1.86 0.19 0.49 1.75 0.19 0.50 1.83 0.15 0.44 1.78 
P3 0.18 0.50 1.86 0.19 0.49 1.80 0.09 0.36 1.69 0.20 0.50 1.73 0.19 0.49 1.80 0.15 0.44 1.76 
P4 0.11 0.38 1.60 0.10 0.35 1.53 0.17 0.42 1.61 0.05 0.26 1.34 0.09 0.35 1.53 0.08 0.32 1.49 
P5 0.23 0.56 1.95 0.21 0.53 1.87 0.20 0.53 1.93 0.19 0.51 1.80 0.10 0.38 1.71 0.19 0.50 1.84 
P6 0.18 0.48 1.89 0.15 0.44 1.80 0.16 0.45 1.86 0.15 0.44 1.74 0.16 0.44 1.81 0.06 0.30 1.62 
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Step 5: Implementing defuzzification: CFCS 
method is adopted for defuzzification. The Fuzzy 
Total Relation Matrix values are transformed to crisp 
values with the defuzzification process via Equations 
12-19 as presented in Table 7. 

Step 6: Determining the cause and effect groups: 
In last step, D and R values are calculated and then 
values of D+R and D-R are obtained. The threshold 
value is determined for the network relationship 

map of the impacts. According to determined 
threshold value, results are visualized with the 
network relationship map of impacts. Firstly, 2nd 
quartile value of (0.64) of all cells belonging to six 
perspectives is determined as the threshold value. 
Values and cells exceeding the threshold value are 
colored. Results according to the threshold value of 
0.64 are presented in Table 7. 

 

Table 7 
The Total-Relation Matrix Defuzzified With CFCS when the threshold value is 0.64 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 D R D+R D-R 

P1 0.49 0.56 0.57 0.52 0.59 0.56 3.2756 3.9702 7.2458 -0.695 

P2 0.73 0.56 0.71 0.69 0.70 0.65 4.0505 3.7483 7.7988 0.302 

P3 0.71 0.70 0.58 0.69 0.70 0.65 4.0302 3.9001 7.9303 0.13 

P4 0.58 0.54 0.61 0.44 0.54 0.52 3.2432 3.7032 6.9464 -0.46 

P5 0.77 0.73 0.74 0.71 0.60 0.71 4.2591 3.7940 8.0531 0.465 

P6 0.70 0.66 0.68 0.65 0.66 0.52 3.8642 3.6070 7.4712 0.257 
 

 
If D+R is high, it means that this perspective is more 
related with the other perspectives. If D+R is low, it 
implies that this perspective is less related with the 
others. According to this, P5 (Risk) is perspective 
that has the most related with the others. P3 
(Internal Business Process), P2 (Customer), P6 
(Agile), P1 (Financial) and P4 (Learning and Growth) 
follow P5 in terms of significant respectively (Table 
7). 

If D-R is positive, this perspective has a higher effect 
on the other perspectives. Then, this can be said as a 
cause perspective.  If D-R is negative, this perspective 
is affected by the other perspectives. This can be 

described as an effect perspective. When the 
outcomes are examined, P5 is perspective that has 
the highest effect on the other perspectives. P2, P6, 
P3 follow P5 in terms of significant respectively. 
Since P4 and P6 are negative values, they are effect 
perspectives (Table 7). 

According to the threshold value of 0.64 which is 
determined by QUARTILE function of EXCEL., the 
relationship map of impacts is presented by Figure 5. 
P2, P3, P5, P6 are in both cause and effect groups, 
while P1 and P4 are in only effect group for the 
threshold value of 0.64. 
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Figure 5. The network relationship map of impacts for the threshold value of 0,63 

 

Secondly, the 3rd quartile value of all cells is 
determined as second threshold value to explain 
whether causal relationships among perspectives 
are consistent or not.  This value is calculated as 0.70 
by QUARTILE function of EXCEL. Table 8 illustrates 

results of 3rd quartile value (0.70) which is 
determined as a threshold value.  Values of cells 
exceeding the threshold value of 0.07 are colored 
with red.  

 
 
Table 8  
The Total-Relation Matrix Defuzzified With CFCS when the threshold value is 0.70 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 D R D+R D-R 

P1 0.49 0.56 0.57 0.52 0.59 0.56 3.2756 3.9702 7.2458 -0.695 

P2 0.73 0.56 0.71 0.69 0.70 0.65 4.0505 3.7483 7.7988 0.302 

P3 0.71 0.70 0.58 0.69 0.70 0.65 4.0302 3.9001 7.9303 0.13 

P4 0.58 0.54 0.61 0.44 0.54 0.52 3.2432 3.7032 6.9464 -0.46 

P5 0.77 0.73 0.74 0.71 0.60 0.71 4.2591 3.794 8.0531 0.465 

P6 0.70 0.66 0.68 0.65 0.66 0.52 3.8642 3.607 7.4712 0.257 

 

According to threshold value of 0.70, network 
relationship map of impacts is presented in Figure 6. 
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Figure 6. Network relationship map of impacts for threshold value of 0.70 

 

When relationships are examined according to two 
threshold values in Figure 5 and Figure 6, similarities 
can be seen. Determined relationships in Table 6 and 
Table 7 for the threshold values of 2nd quartile and 
3rd quartile show similar relationships. This means 
that causal relationships among the six perspectives 
are consistent.  

Cause perspectives and effect perspectives can be 
observed through Cause and Effect Diagram. Figure 
7 presents cause and effect diagram.  P2, P3, P5, P6 
are both cause and effect group, while P1 and P4 are 
only effect group for both threshold values.  

 

Figure 7. The Cause and Effect Diagram 

 
The fuzzy DEMATEL results indicate that risk is the 
most related perspective with five perspectives. The 
Agile is in the fourth order after the internal business 
process (2nd) and customer (3rd). The financial and 

learning and growth follow these respectively. 
Similarly, risk is the most effective perspective in 
terms of other perspectives. The Agile is in the third 
order after customer. The Internal business process 
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follows these. On the other hand, the financial and 
learning and growth perspectives are affected by the 
other perspectives. The financial perspective is the 
most affected perspective. 

 

5. Discussion and Conclusion  

In today’s business environment the competition 
among companies is extremely advanced. It is 
necessary that companies should change themselves 
to become more innovative to prevent their rivals 
and manage the market. A firm which was in the 
market monopoly a few years ago might face with the 
dangers of bankruptcy nowadays. Therefore, it needs 
to keep up with agile and not to stay behind in the 
competition. For this, companies must use the 
external elements as well as the internal elements. 
Hence, it is insufficient to measure the non-financial 
parameters. The BSC is deficient as four 
perspectives, although the BSC covers the financial 
and non-financial measures. New perspectives 
(environmental, social, supplier and stakeholders 
etc.) have been added to BSC structure in the 
literature. Also new methods are integrated like 
SWOT analysis to tackle this problem as mentioned 
in the literature review. But the agile perspective is 
not added to the BSC so far. The Agile perspective 
brings about risks in the competitive marketplace. 
Companies should consider the potential risks in 
advance. Hence, banks must use the BSC’s new model 
to evaluate their situation. This paper suggests six 
perspectives for the BSC.  

To adapt rapidly and proactively their elements to 
unexpected and unpredicted environmental 
changes, banks should be agile. Therefore, their 
agility should be evaluated via agile perspective of 
BSC. Unexpected and unpredicted environmental 
changes bring risks. To cope with internal and 
external risks, situation of the banks should be 
evaluated via risk perspective of BSC.  Adding risk 
and agile perspectives to current BSC structure, one 
of the deficiencies about BSC is tried to be dispelled 
by this study. 

When we look at the BSC via viewpoint of SWOT 
analysis, while the traditional BSC evaluate internal 
structure of banks including the only Strengths (S) 
and Weaknesses (W) of SWOT analysis (S and W 
reflects the internal structure of firms), our proposed 
model contains external factors which banks face. 
The Agile perspective points out Opportunities (O) of 
SWOT, whereas the risk perspective signifies 
Threats (T) of SWOT. In this way, the new BSC 

embraces the external environment. The Risk and 
Agile perspectives reflect not only external elements 
but internal elements. Adding risk and agile 
perspectives provides opportunities and threats 
dimensions of SWOT analysis to integrate the BSC 
structure 

This paper investigates whether the risk and agile 
perspectives are necessary for the BSC in banking 
industry. The relationships among perspectives are 
examined by the fuzzy DEMATEL. According to fuzzy 
DEMATEL results, risk and agile perspectives were 
among the cause factors. Both perspectives are 
related to current perspectives of BSC. Risk is the 
most related perspective with five perspectives 
while agile perspective is in the fourth order.  

Furthermore, future researches can test the new BSC 
model in other sectors. Requirement of the risk and 
agile perspective for BSC can be evaluated for other 
industries. Six perspectives could be implemented in 
numerous sectors. The other Multiple Criteria 
Decision Making (MCDM) techniques like the ANP, 
AHP, TOPSIS could be applied when weighting the 
perspectives and their sub factors. 
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With the advances in sensor and data transfer technologies, the usage areas of 
Automatic License Plate Recognition (ALPR) systems have been expanded in the public 
and private sectors. In public safety, ALPR systems are used to monitor and control 
traffic data at both individual and collective levels. To build an efficient sensor 
network, the locations of ALPR systems should be determined optimally. This study 
provides an approach to determine optimal locations of ALPR systems that maximize 
network coverage consisting of two measures: i) vehicle coverage and ii) road 
coverage. The former represents the daily average vehicle flow whereas the latter 
stands for the number of road-links covered. The relative importance of vehicle and 
road coverages are taken into consideration, and optimal solutions under various 
scenarios are presented. A close neighbor constraint is introduced to avoid inefficient 
distribution of ALPR systems on the network. A case study with numerical examples 
designed for two cities in Turkey is provided. The centralized and decentralized 
solutions are compared against the current state, and the results show that the 
network coverage increases substantially in the centralized case. 

PLAKA TANIMA SENSORÜ YER SEÇİMİ OPTİMİZASYONU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Anahtar Kelimeler Öz 

Merkezi karar verme, ağ 
kapsama, sensör yer seçimi, 
plaka tanıma, trafik 
güvenliği 

Sensör ve veri aktarım teknolojilerindeki gelişmeler ile Otomatik Plaka Tanıma 
(OPT) sistemlerinin kamu ve özel sektörde kullanım alanları genişlemiştir. OPT 
sistemleri kamu güvenliğinde trafik verilerini hem bireysel hem de kolektif 
düzeylerde izlemek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır. Etkin bir sensör ağı 
oluşturmak için OPT sistemlerinin konumu optimal şekilde belirlenmelidir. Bu 
çalışma, OPT sistemlerinin konumlarını i) araç kapsama ve ii) yol kapsamadan 
oluşan ağ kapsamayı maksimize edecek şekilde belirlemek için bir yaklaşım 
sunmaktadır. İlki günlük ortalama araç akışını temsil ederken, ikincisi kapsanan yol 
bağlantılarının sayısını temsil etmektedir. Araç ve yol kapsamanın göreceli önemi 
dikkate alınarak çeşitli senaryolar altında optimal çözümler sunulmuştur. OPT 
sistemlerinin ağ üzerinde verimsiz dağıtımını önlemek için yakın komşu kısıtlaması 
getirilmiştir. Türkiye’deki iki şehir için tasarlanmış sayısal örneklerle bir vaka 
çalışması sunulmuştur. Merkezi ve yerel çözümler mevcut durumla karşılaştırmıştır 
ve sonuçlar merkezi durumda ağ kapsamının önemli ölçüde arttığını 
göstermektedir. 
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1. Introduction 

A couple of years after the Wards Auto’s report 
(2011) on world vehicle population topping 1 billion 
units in 2010, it surpassed 1.2 billion units in 2014, 
and it is forecasted that 2 billion vehicles will be on 
roads by 2035 (Voelcker, 2014). Growing number of 
vehicles necessitates efficient intelligent 
transportation system (ITS) solutions to plan and 
manage traffic. With the advancements in computer 
technology, traffic surveillance has become one of 
the main ITS application areas. This, in turn, makes it 
necessary to collect real-time traffic data via sensor 
networks for managing and analyzing transportation 
systems. Various sensor technologies such as 
surveillance cameras, Radio-Frequency 
Identification (RFID) readers, speed detecting 
sensors, image recognition sensors, and loop 
detectors are used to collect real-time traffic data. 
Automatic License Plate Recognition (ALPR) systems 
gain popularity in today’s data-driven traffic 
management as they carry more information than 
traditional vehicle counting sensors and provide 
better estimations (Castillo, Menendez and Jimenez, 
2008).  

ALPR can be defined as a process of capturing 
images/videos of license plates and transforming the 
collected visual data to alphanumeric plate numbers 
through certain algorithms. ALPR technology was 
developed in the UK in 1976 by the British Police 
Scientific Development Branch. At that time, 
accuracy was low due to limited computational 
capacity and lack of digital cameras. Technological 
developments in the related areas led to 
improvements in the hardware capability while 
expanding the usage areas of these systems for both 
the public and private sectors. Practices include but 
not limited to parking lot plate reading, gas station 
vehicle recognition, toll collection systems, customs 
control, traffic control, and public safety 
applications. Terrorist attacks in London in 1993 
resulted in the “ring of steel”, a surveillance and 
security cordon supported by closed-circuit 
television and ALPR cameras that were capable of 
processing the information and providing feedback 
to the operator within four seconds (Coaffee, 2004).  
Law Enforcement Management and Administrative 
Statistics (LEMAS) surveys in 2007 and 2013 
provide insights into the usage rate of ALPR systems 
in the United States. The rate of law enforcement 
agencies that use ALPR systems increased from 19% 
to 34% in the period of 2007-2013, indicating that 

ALPR systems were gaining popularity in public 
safety applications.  

In public safety, ALPR systems are typically used to 
detect and track vehicles associated with certain 
crimes, such as unregistered vehicles and unpaid 
traffic tickets. To maximize detection coverage, high-
populated roads are monitored. On the other hand, 
users of vehicles/plates linked with major crimes 
(e.g. auto theft, human/drug trafficking, and 
terrorism) prefer less crowded byroads. This can be 
associated with crime displacement that is defined as 
the relocation of a crime as a result of crime-
prevention efforts. In order to improve major crime 
detection rates, the turning points in the road 
network should be covered; thus, crossroads and 
junctions should be monitored more closely. In this 
study, an approach developed to address the 
efficiency of ALPR networks in terms of network 
coverage that consists of two measures: vehicle 
coverage (high-volume) and road coverage 
(junctions).  

In practice, a nation-wide ALPR system network 
consists of hundreds of cameras and control points 
distributed to a large road network, and the decision 
on the quantities and exact locations of those 
systems is made by local authorities (decentralized) 
or central authority (centralized). Local authorities 
are responsible for their own area of jurisdiction, 
whereas central authority considers nation-wide 
road network as a whole.  

In this study, answers to two questions are sought: 
1) What should be the optimal locations of ALPR 
sensors on a road network to maximize the network 
coverage? and 2) What is the impact of adopting 
different decision-making settings (centralized or 
decentralized) on network coverage for a large road 
network?  

To answer these questions, a bi-objective integer 
linear model is developed. Weighted sum method is 
adopted for the objective function in order to find the 
optimal locations with vehicle coverage and road 
coverage parameters under different weight 
settings. The study provides a numerical 
demonstration of the effects of the two decision-
making settings, decentralized (DEC) and centralized 
(CEN), on the network coverage. Models are solved 
for a case study including two cities in Turkey. The 
network coverage of the real-life current status is 
compared to the corresponding DEC and CEN 
solutions. The differences between improving the 
existing sub-optimal network and building on an 
empty network are also discussed.  
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The rest of the paper is organized as follows: Section 
2 provides the related literature. In Section 3, the 
approach is developed. A case study with numerical 
examples on a two-city network is introduced, and 
experiments are given in Section 4. Results and 
discussions are presented in Section 5. Finally, in 
Section 6, the concluding remarks and future study 
directions are provided.  

 

2. Literature Review 

The problem of determining the optimal location of 
ALPR systems on a road network falls within the 
general framework of coverage problems under 
location theory. In the literature, coverage problems 
are divided into two major categories: Maximum 
Coverage Location Problem (MCLP) and Set Covering 
Location Problem (SCLP). In MCLP, the goal is to 
maximize the satisfied demand with a limited 
number of facilities available. The objective of SCLP, 
on the other hand, is to find the minimum number of 
facilities while meeting the whole demand, i.e., 
covering the set. It is known that both MCLP and 
SCLP are NP-hard problems, and various heuristics 
are developed to solve these problems: Jia, Ordonez 
and Dessouky (2007) develop a genetic algorithm, a 
locate-allocate heuristic and a Lagrangian relaxation 
solution to solve their large scale maximal covering 
problem with multiple facility quantity-of-coverage 
and quality-of-coverage requirements. Diaz, Luna, 
Camacho-Vallejo and Casas-Ramírez (2017) use 
GRASP (Greedy randomized adaptive search 
procedure) and hybrid-GRASP-Tabu heuristics to 
solve MCLP with customer preference ordering. Atta, 
Mahapatra and Mukhopadhyay (2018) use genetic 
algorithm to solve MCLP and suggest that genetic 
algorithm approach with local refinements 
outperforms existing methods in terms of coverage 
and computational time. 

Coverage problems are widely used in public facility 
location optimization applications. Farahani, Asgari, 
Heidari, Hosseininia and Goh (2012) provide a 
comprehensive review on coverage problems in 
facility location context and provide examples on 
how MCLP and SCLP variants are used in locating 
emergency medical vehicles, locating military 
warehouses, designing police patrol areas etc. Chow, 
Cheung and Yoon (2015) study on optimal quantity 
and locations of police stations; Karatas and Yakici 
(2018) provide an iterative solution approach to a 
multi-objective facility location problem for public 
emergency services. Sarıkaya, Aygüneş and Kılıç 
(2020) use MCLP to determine optimal locations for 

gendarmerie stations according to geographic and 
demographic characteristics of potential sites. They 
suggest that the minimum number of stations can be 
determined according to the required service level. 

Enhancements in sensor technology and the usage of 
sophisticated sensors on road networks to collect 
real-time traffic information give rise to a specific 
type of coverage problems, Sensor Location Problem 
(SLP). There is extensive research on locating active 
(Path-ID, ALPR) and passive (loop detectors) sensors 
to estimate various traffic flows such as path flows, 
origin-destination (OD) flows, and link flows. In 
general, SLP formulation depends on the availability 
of prior traffic flow information and sensor location 
determination rules. Yang and Zhou (1998) 
introduce four different rules while determining 
sensor locations on a network: OD covering rule, 
maximal flow fraction rule, maximal flow 
intersecting rule, and link interdependence rule. 
They use these rules to develop different models for 
determining optimal sensor quantity and locations. 
While OD covering rule emphasizes the selection of 
locations intersecting all OD pairs at least once, 
maximal flow intersecting rule promotes the sensor 
locations with maximum vehicle flow. Wang, Ghosh 
and Das (2010) provide a review on SLPs and 
categorize problems into proximity-based 
localization, range-based localization and angle-
based localization. Gentili and Mirchandani (2011) 
present an SLP framework for different sensor types 
(counting sensors, image sensors and license plate 
recognition sensors), prior information (link choice 
proportions, split ratios, link-route coefficients) and 
flows of interest (OD trips, route flows, link flows). 
Nine configurations are constructed with respect to 
sensor location determination rules, showing that 
certain SLP models can be relaxed to MCLP or its 
variants. Lessin, Lunday and Hill (2018) develop a 
bilevel optimization model for locating a 
heterogeneous set of sensors to maximize the 
minimum exposure of an intruder’s penetration path 
through a defended region. Fakhouri and Soltani 
(2020) propose a new multi-objective model to find 
the optimal location of wireless sensors along 
highways to control traffic flow and monitor 
highways. Vieria, Ferrari, Ribeiro, Bahiense, Orrico 
Filho, Abramides and Júnior (2020) propose a 
progressive hybrid algorithm based on exact, 
heuristic and hybrid approaches embedded on a set 
covering framework to solve the traffic counting 
location problem.  

This study focuses on the determination of the 
optimal locations of ALPR systems and contributes 
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to the literature in several practical aspects: Network 
coverage objective is characterized as the weighted 
sum of two measures, vehicle coverage and road 
coverage. Five different weight settings are used to 
address the preferences of the decision-makers 
(DMs). Both MCLP and SLCP models are developed 
considering dispersion of sensors along the network. 
A close neighbor constraint is introduced to ensure a 
minimum required distance between two 
consecutive ALPR systems. Two real-life decision-
making settings, CEN and DEC, are identified and the 
changes in the network coverages and optimal 
solutions under different settings are discussed. Two 
cities from Turkey are selected as a test problem and 
results are provided for both settings.  

 

3. The Approach 

In this study, research and publication ethics were 
followed. A nation-wide ALPR network that is used 
by law enforcement agencies is examined. The ALPR 
system supports law enforcement units to 
implement public safety practices by increasing 
investigative capabilities. Practices include 
searching for vehicles that are unregistered, stolen, 
involved in criminal or terrorist activities or owned 
by wanted people. Such an ALPR system is used for 
identifying, tracing, tracking, and analyzing traffic 
behavior at both individual and collective levels. 
Typically, the number of ALPR systems is limited for 
practical purposes. Therefore, it is assumed that 
there are a set of predetermined candidate locations 
and the problem is modelled in a discrete setting. A 
bi-objective integer model is developed to optimally 
locate finite number of ALPR systems among the 
candidate locations to maximize the network 
coverage. Then, another model is developed to find 
the minimum number of ALPR systems needed to 
achieve a specified network coverage level. Before 
giving the details of the approach, three significant 
dimensions based on which our approach is 
constructed are provided. First, the components of 
network coverage measure are characterized and 
the dispersion degree of ALPR locations is specified. 
Then, the effects of different decision-making 
settings are discussed. The details of each dimension 
are provided in Sections 3.1, 3.2 and 3.3, 
respectively, and the mathematical models are given 
in Section 3.4. 

3.1 Determinants of Network Coverage 

Due to budgetary and efficiency concerns, it would 
be impractical to install ALPR systems on all possible 

locations over the network. Generally, the aim is to 
achieve an efficient network, that is, the maximum 
network coverage (NC) with minimum number of 
systems. The coverage requirements are discussed 
with experts who are responsible for the 
management of ALPR network projects for law 
enforcement agencies in Turkey. Experts stated that 
the purpose of ALPR systems used by those agencies 
is to monitor and control traffic in the jurisdiction. To 
control traffic, it is important to capture maximum 
traffic flow for improving detection rate of minor 
crimes. Another important issue is tracing individual 
vehicles associated with major crimes. Law 
enforcement units utilize the gathered information 
(e.g. route or direction of a vehicle passing by 
successive/neighbor ALPR systems in a specific time 
period) to take action against terrorism, trafficking, 
auto theft, and so on. Therefore, it is important to 
monitor the junctions and turning points. Based on 
the discussions with the experts, two important 
measures of NC are determined as daily total number 
of vehicles identified and total number of different 
road-links monitored by the sensors in the ALPR 
network. 

 

3.2 Desired Degree of Dispersion over the Road 
Network 

Another important issue in determining ALPR 
locations is the distribution of available ALPR 
systems over the network. If multiple ALPR systems 
are located too close to each other, it results an 
inefficient solution in terms of distribution needs. 
Besides, if those ALPR systems are located on the 
same road-link, i.e., they are at neighbor locations 
both end of that road-link, then vehicle data would 
be duplicated at both ends. Duplicated data would 
result in an overestimated number of vehicles and 
cause misleading results in terms of NC. Therefore, a 
close neighbor (CN) constraint is introduced 
considering the distance between the locations that 
are on the same road-link.  

 

3.3 Impact of Different Decision-making Settings  

The quantity and location of ALPR systems to be 
installed on a network can be determined by a single 
central office or local authorities with respect to 
(w.r.t.) jurisdiction. In this study, decentralized 
(DEC) and centralized (CEN) cases are considered 
where the decision is made by local authorities and a 
single central authority, respectively. In the DEC 
case, since local authorities consider only the city-
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wide network and do not pay attention to other 
cities’ decisions, inter-city CN cases may appear for 
the overall network. In the CEN case, nation-wide 
network is considered as a whole to achieve optimal 
allocation of ALPR systems to cities considering the 
inter-city CN conditions. In the study, the 
performances of CEN and DEC cases are compared in 
terms of NC.  

 

3.4 Mathematical Models  

Two integer linear models, MaxCover and MinInstall, 
are developed. The former aims to maximize NC for 
a given number of available ALPR systems whereas 
the latter aims to find the minimum number of ALPR 
systems needed to achieve a specified NC level. 
Although MinInstall will be discussed in Section 5.4, 
both models are provided in this section for the sake 
of completeness and readability. 

Let 𝐼 be the index set of potential locations on the 
network and 𝑃 be the set formed by all CN pairs. 
That is, 𝑃 =
{(𝑖, 𝑗): 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑗 𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑁 𝑡𝑜 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟, 𝑖 ≠

𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼} and to avoid duplication either (𝑖, 𝑗) or 
(𝑗, 𝑖) is included in 𝑃. 

 

Parameters 

𝑉𝐶𝑖  vehicle coverage of location 𝑖 ∈ 𝐼     

𝑅𝐶𝑖  road coverage of location 𝑖 ∈ 𝐼       

𝑤  a parameter set by the DM, weight 
coefficient of 𝑉𝐶𝑖  for any 𝑖 ∈ 𝐼 (weight 
coefficient of 𝑅𝐶𝑖  is (1 − 𝑤)) 

𝑘  total number of ALPR systems available 

𝑐  targeted NC level 

 

Decision Variables 

𝑥𝑖  binary variables that takes value of 1 if an 
ALPR system is located on 𝑖, 0 otherwise 

 

Model MaxCover 

𝑀𝑎𝑥     𝑤 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑉𝐶𝑖) + (1 − 𝑤) ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑅𝐶𝑖) (1) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝐼 ≤ 𝑘  (2) 

𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 ≤ 1         ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑃    (3) 

𝑥𝑖 ∈ {0,1} ∀𝑖 ∈ 𝐼     (4) 

 
The objective function (1) maximizes the weighted 
sum of vehicle and road coverages of selected 
locations. Weighted sum method is adopted for the 
objective function in order to discuss the results of 
different weight settings between vehicle coverage 
and road coverage. For each location 𝑖, 𝑉𝐶𝑖  is 
calculated as the percentage of total vehicle flow on 
the network. Similarly, 𝑅𝐶𝑖  is calculated as the 
percentage of number of road-links monitored by 
location 𝑖 over total number of road-links that can be 
monitored by all possible locations in set 𝐼. (2) is the 
budget constraint and limits the total number of 

ALPR systems available to 𝑘. CN constraint, (3), is 
used to avoid selection of close neighbor locations 
together in the solution. That is, when 𝑖 and 𝑗 are CN 
locations, the sum of decision variables on the left-
hand side will be enforced to be less than or equal to 
one. This constraint checks each location pair (𝑖, 𝑗) ∈ 
𝑃 and allows selecting at most one location when 𝑖 
and 𝑗 are CN. Lastly, constraint (4) states that 
decision variables are binary. 
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Model MinInstall 

𝑀𝑖𝑛    ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝐼   (5) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

𝑤 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑉𝐶𝑖) + (1 − 𝑤) ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑅𝐶𝑖) ≥ c (6) 

𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 ≤ 1 ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑃   (7) 

𝑥𝑖 ∈ {0,1}   ∀𝑖 ∈ 𝐼   (8) 

 
In MinInstall, only constraints (1) and (2) of 
MaxCover are interchanged. The objective of the 
MinInstall, (5), is minimizing the number of ALPR 
systems and it is the total number of ALPR systems 
available constraint (2) of the MaxCover. The 
minimum required NC constraint (6) of MinInstall is 
the objective of MaxCover. A new parameter 𝑐 is 
introduced in MinInstall to denote the required NC 
level. In (6), it can be observed that NC must be at 
least 𝑐. (7) is CN constraint and (8) is binary 
constraint. (7) and (8) of MinInstall are same with 
(3) and (4) of MaxCover, respectively. 

In the rest of the paper, VC (∑ 𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑉𝐶𝑖) and RC 
(∑ 𝑥𝑖 ∙𝑖∈𝐼 𝑅𝐶𝑖) are used to reflect the two 
determinants of NC that are daily total number of 
vehicles identified and number of different road-
links monitored by the network, respectively. In 
addition, 𝑤 is introduced to reflect NC requirements 
for different regions. Certain areas in large networks 
may require specific 𝑤 settings due to the road 
network structure or traffic safety requirements. In 
other words, 𝑤 can be adjusted and set according to 
relative importance between VC and RC. Note that as 
typically done, a fixed 𝑤 value is used across all 
locations. However, if necessary, one can 
differentiate 𝑤 values for different locations simply 
by adding the index 𝑖, i.e., 𝑤𝑖 .  

CN constraint ensures that the solution will not 
contain any location pairs that are on the same road-
link with a distance less than a predetermined limit. 
The predetermined distance limit can be adjusted 
according to the size of the network and dispersion 
needs of possible locations on the network. CN 
constraint can be redefined to include maximum 
allowed road-distance among location pairs. If this is 
the case, the distance between sensor locations 
would have been controlled within the range of 
maximum and minimum. However, determining 
maximum allowed distance would require additional 
analysis on location distribution on the road-
network increasing the complexity of the parameter 

setting. For the sake of simplicity, only the minimum 
allowed distance is considered in this study. 

 

4. Case Study 

In this section, a test problem on which the 
performance of the approach is demonstrated and 
decision-making settings are presented. Numerical 
examples are applied to two cities in Turkey for the 
ALPR network used by Turkish Gendarmerie in 
traffic safety applications. Real-life road networks of 
these cities are used. First, the test problem is 
introduced and the reasons for the selection of the 
two cities are given. Then, the results of DEC and CEN 
cases are discussed and compared against the 
current state (CUR). 

 

4.1 Test Problem 

Turkish Gendarmerie uses a nation-wide ALPR 
network that consists of more than 300 ALPR 
installations covering more than 50 cities in Turkey. 
Due to Gendarmerie’s area of jurisdiction, these 
systems are located on county and inter-city roads 
rather than city centres. Thanks to this ALPR 
network, thousands of plates are identified and 
examined every day to support law enforcement 
units in detecting and tracking vehicles associated 
with certain crimes.  

Ankara and Kırıkkale are selected for numerical 
examples. Ankara, the capital city of Turkey, is the 
geographical hub of the road network. Kırıkkale, one 
of its neighbors, is a relatively small town but 
connecting Ankara to eastern part of Turkey. There 
are three main reasons for selection of these two 
cities:  

First, the appropriate ALPR locations have already 
been defined for both cities by the experts. Typically, 
technical installation requirements, work permits, 
and interrelations between them make it hard to 
determine appropriate locations for the ALPR 



Endüstri Mühendisliği 32(1), 147-163, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 147-163, 2021 

 

153 

systems. Having information on available ALPR 
locations increases the applicability of results in real 
life. 

Second, both cities have active ALPR systems. It 
provides a base for comparing the results of the 
experiments with the current state. This comparison 
will enable to make a comment on what would 

happen if the locations of ALPR systems were 
selected optimally to maximize NC.  

Third and finally, Ankara and Kırıkkale are neighbor 
cities connected by several inter-city roads (see 
Figure 1). For both cities, the ALPR installation 
locations have been determined by local authorities; 
providing a real-life benchmark for the DEC case.  

 

 

Figure 1. Locations of Ankara and Kırıkkale 

 

4.2. Decision-making Settings 

As stated before, in the experiments, three decision-
making settings are considered: decentralized 
(DEC), centralized (CEN) and current state (CUR). 
For both CEN and DEC, it is assumed that there are 
no active ALPR systems in any city, to see the 
potential of the approach. In DEC, optimal ALPR 
locations and NC are examined for each city 
separately. Therefore, the solutions for the 
corresponding cities are independent. Model 
MaxCover is solved for all different 𝑘 and 𝑤 
combinations for each city in the DEC case. Numbers 
of available ALPR systems for Ankara and Kırıkkale 
are denoted as 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾 , respectively. 

In CEN, Ankara-Kırıkkale network is considered as a 
single road network. Therefore, a single parameter, 
𝑘𝐶 , is used as the total number of available ALPR 
systems for the network. Similarly, a single 𝑤 value 
is used to reflect the relative importance of VC and 
RC for the network as both cities are comparable.   

In the CUR, the quantities and locations of ALPR 
systems to be installed in a city are determined by 
local authorities. Local authorities do not take the 
decisions of the neighboring cities into account, and 
this may cause inefficiency in terms of NC. In CUR, NC 
of the network is calculated using the locations of 

existing ALPR systems. Afterwards, CUR results are 
compared against those of the DEC and CEN settings.  

In the final part, Model MinInstall is solved to find the 
minimum number of ALPR systems required to 
guarantee certain NC levels. This model is used to 
discuss the number of ALPR systems that are 
required for ensuring specified NC under two 
different scenarios: (i) In the presence of existing 
ALPR systems and (ii) Over an empty network. An 
analysis is conducted on the minimum number of 
ALPR installations needed for improving existing NC. 

 

5. Results and Discussions 

In this section, the results of numerical examples for 
DEC Ankara and Kırıkkale cases, CEN case and CUR 
analysis will be provided. Then, the improvement of 
existing NC will be discussed. For all cases, VC and RC 
values are calculated using Traffic Volume Maps 
(2016) issued by General Directorate of Highways. 
These maps provide the link-flows obtained by 
vehicle counting sensors located throughout the 
road network. The calculation procedure for VC and 
RC parameters is provided in Appendix A. Five 
different 𝑤 (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) values are used to 
represent coverage preference of the DM. Note that 
different 𝑤 settings reflect different scenarios in 
terms of the trade-off between VC and RC, i.e., 
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different preference structures for the DM. The 
models are implemented in GAMS® v23.9. CPLEX is 
used as the solver and the absolute (optimality) gap 

is set to zero. Please see the model details and solver 
performance in the following table. 

 
 

Table 1  
Model details and solver performance 

 DEC - Ankara DEC - Kırıkkale CEN 

Number of DVs 13 6 19 

Number of constraints 6 3 9 

CPU (seconds)* 0.0409  0.0391  0.0436  

* Average duration 

 

5.1 Decentralized Case (DEC) 

For Ankara, a total of 176,132 vehicles in a day and 
37 different road-links can be monitored by 13 
available ALPR locations; whereas a total of 72,058 
vehicles in a day and 20 different road-links can be 
monitored by six available ALPR locations in 
Kırıkkale.  

Recall that 𝑤 is used to differentiate the importance 
of VC and RC. If VC and RC have positive correlation, 
then a location with high VC is expected to have high 

RC as well. In this case, 𝑤 cannot depict relative 
importance of the two parameters and optimal 
solutions may not change at all even 𝑤 changes 
dramatically. The correlation coefficients between 
VC and RC are calculated as 0.06 and -0.11 for Ankara 
and Kırıkkale, respectively indicating that there is no 
strong correlation between these parameters for 
either city. This also indicates that VC and RC are not 
conflicting measures. 

The DEC Ankara and Kırıkkale problems are solved 
for 13 different 𝑘𝐴 and six different 𝑘𝐾 values, 
respectively. NC values for different parameters are 
illustrated in Figure 2. 

 

(a) DEC Ankara           (b) DEC Kırıkkale  

Figure 2. Demonstration of Optimal NC for the DEC Case for Different 𝒘 Values
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Due to CN constraint, at most 10 out of 13 ALPR 
locations can be utilized for Ankara. Similarly, at 
most five out of six locations can be selected for 
Kırıkkale. The maximum NC values are between 
79.5% and 88.8% for Ankara and 77.6% and 84.2% 
for Kırıkkale for different 𝑤 values. 

It can be inferred from Figure 2 that as 𝑤 increases 
NC increases for any 𝑘𝐴. The range of VC is 0.20 
(0.01-0.21) while range of RC is 0.09 (0.05-0.14) for 
the locations in Ankara. As 𝑤 increases, locations 
with higher VC are utilized and NC values with higher 
𝑤 dominates those with lower 𝑤. On the other hand, 
this trend cannot be observed in Kırıkkale case. In 
Kırıkkale, for 𝑘𝐾 ≤ 2, NC is larger when 𝑤=0.9; 
however, for 𝑘𝐾 ≥ 4, NC is the highest for 𝑤=0.1. The 
reason is that the impact of 𝑤 for different 𝑘 values 
depends on VC and RC. That is, for some VC and RC 
combinations, higher 𝑤 may generate higher NC 
regardless of 𝑘 as in the case of Ankara whereas for 
some combinations, it may turn out to be the 
opposite. 

 

5.2 Centralized Case (CEN) 

In this setting, Ankara and Kırıkkale will be 
considered as a single network. In CEN, the 

parameters of Ankara and Kırıkkale (𝑘𝐴 and 𝑘𝐾) are 
combined and totally 19 ALPR locations are 
available. With these 19 locations 248,190 vehicles 
in a day and 57 different road-links can be 
monitored. It should be noted that VC and RC 
calculations are based on city totals in the DEC case. 
These values are recalculated w.r.t. network totals in 
the CEN case. Since the network totals are larger than 
city totals, all VC and RC parameters in CEN are 
smaller than those in DEC. While comparing with 
DEC, CEN parameters will be used to make a fair 
comparison.  

There are two main differences between DEC and 
CEN settings. First, in DEC, the quantity and location 
of ALPR systems are determined independently. In 
CEN, on the other hand, total number of ALPR 
systems available, 𝑘𝐶 , can be allocated optimally 
considering the overall network. Second, in DEC, 
local DMs eliminate utilization of inner-city CN 
locations considering only their jurisdiction. 
However, in CEN, both inner-city and inter-city CN 
locations are addressed.  

CEN problem is solved for 19 different 𝑘𝐶  (from 1 to 
19) and optimal NC values for different 𝑘𝐶  are 
demonstrated in Figure 3. 

 

 

 
Figure 3. Demonstration of Optimal NC for the CEN Case for Different 𝑤 Values 
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It can be observed from Figure 3 that the optimal NC 
of CEN is between 76.2% and 82.5%. In CEN, at most 
14 locations can be utilized while it is totally 15 in 
DEC. It is due to an inter-city CN location pair 
between Ankara and Kırıkkale. In the DEC case the 
inter-city CN locations can be selected as the cities 
are treated separately; however, in the CEN case, 
these locations cannot be selected simultaneously. 
As in the DEC Ankara case, the NC values generated 
with higher w dominate those with lower w for any 
𝑘𝐶 . The range of VC is 0.14 (0.01-0.15) while range of 
RC is 0.05 (0.04-0.09) for the CEN case. Thus, when 
w increases, locations with high VC are utilized and 
the corresponding optimal solution results in higher 
NC while the NC loss due to RC change is smaller. 

While comparing DEC and CEN, if inter-city CN is 
utilized in DEC, then VC penalty is applied. It is 
assumed that VC is duplicated in CN locations and 
only the maximum VC of the CN locations is taken 
into calculations. RC is a parameter concerned with 
determining directions of vehicles rather than the 
amount of flow. Therefore, RC of CN locations is 
calculated as it is for any other location pair.  

To make an overall DEC and CEN comparison, all 
possible 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾 configurations that compose 𝑘𝐶  

ranging from 2 to 14 are examined and results are 
compared under different 𝑤 values. For each 𝑤, 62 
different 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾 DEC configurations are 
compared to the corresponding CEN case. The 
results show that CEN solutions outperform the DEC 
ones. For 282 out of 310 cases, CEN setting results 
better NC than DEC. For 21 cases, CEN and DEC yield 
the same NC. Only in seven cases, DEC performs 
better than CEN (see Appendix B for these cases). 
Such cases are only observed for 𝑘𝐶≥11 and w=0.1 
where importance of RC is the highest. For these 
specific configurations, CEN solution includes low-
NC locations (cannot select intercity CN locations 
which would have higher NC due to road coverage) 
since there is a limited set of locations available for 
𝑘𝐶≥11. On the other hand, DEC solution leverages 
higher-NC locations which are intercity CNs. 

When all possible combinations of 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾 are 
compared with the corresponding 𝑘𝐶  (a total of 62 
configurations), an overall difference between CEN 
and DEC optimal solutions are summarized in Figure 
4. 

 

Figure 4. Impact of 𝒘 on NC Differences between CEN and DEC Cases 

In Figure 4, y-axis, ∆NC, shows the difference 
between NC values generated by CEN and DEC 
optimal solutions, and the maximum, minimum and 
average of ∆NC values are provided. As it can be seen 
from Figure 4, for almost all cases CEN solution has 
better NC than DEC solution. There are two main 
reasons: First, in the DEC setting, cities may not find 
the best configuration for 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾 without 
coordination. Second, DEC solution ignores the 
existence of inter-city CN. Notice that as the 

importance of VC increases, the difference becomes 
more apparent.  

The average difference increases from 2.6% to 9.9% 
while 𝑤 increases from 0.1 to 0.9. For 𝑤=0.1, the 
number of road-links monitored is more important 
than the number of vehicles detected in a day. When 
compared to DEC, CEN optimal locations can detect 
2,417 fewer vehicles but can monitor 1.7 more road-
links on average. On the other hand, when 𝑤=0.9, 
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27,544 more vehicles in a day can be detected 
without giving up any RC. 

 

5.3 Current State (CUR)  

In this part, CUR of the Ankara-Kırıkkale network is 
analyzed and compared to CEN and DEC optimal 
solutions with same parameters. In each city there 

are three active ALPR systems. Experts state that for 
Ankara-Kırıkkale region, the number of vehicles 
detected in a day is more important than number of 
road-links monitored. Therefore, the analysis is 
conducted for w=0.7 and w=0.9. CUR and 
corresponding DEC (kA=kK=3) and CEN (kC=6) 
solutions are compared in terms of NC in Table 2. 

 
 

Table 2  

NC Comparison for CUR, DEC and CEN Cases 

Setting ΣV ΣR 
ΣVC  
(%) 

ΣRC (%) 
NC (%) 
𝑤=0.7 

NC (%) 
𝑤=0.9 

CUR 102,685 20 41.4 35.1 39.5 40.7 
DEC 113,853 19 45.9 33.3 42.1 44.6 

DEC - CUR 11,168 -1 4.5 -1.8 2.6 3.9 
CEN 141,764 20 57.1 35.1 50.5 54.9 

CEN - CUR 39,079 0 15.7 0.0 11.0 14.2 
CEN - DEC 27,911 1 11.2 1.8 8.4 10.3 

 

In Table 2, ΣV and ΣR represent total number of 
vehicles and total number of road-links that can be 
covered by the corresponding optimal solution, 
respectively. Optimal solutions for both CEN and 
DEC do not change for 𝑤=0.7 and 𝑤=0.9 cases. 
However, NC values change w.r.t. 𝑤. The DEC optimal 
solution would have improved network coverage by 
2.6-3.9% only by selecting the optimal locations for 
given 𝑘𝐴 and 𝑘𝐾. By CEN optimal solution, NC of CUR 
would have been improved by 11.0-14.2%. Also 
notice that, the CEN optimal solution generates 8.4-
10.3% higher NC than that of the DEC optimal 
solution. There are two major sources for this 
improvement: (i) optimal allocation of ALPR systems 
over the network and (ii) addressing inter-city CN 
locations. 

In Table 2, it can be observed that the optimal 
solution of CEN has an absolute advantage over those 
of DEC and CUR. When compared to CUR, the optimal 

solution of DEC has better VC and worse RC values; 
however, for both 𝑤 values NC values for DEC are 
better than those of CUR. The reason is that for larger 
𝑤 values where VC is more important, the optimal 
solution of DEC gives up RC for higher VC to 
maximize NC. If 𝑤 is set to less than 0.28, which is the 
breakeven point between NC values of CUR and DEC 
optimal solution, then CUR would yield better NC 
values than the DEC optimal solution. In the CEN case 
both VC and RC values are at least as high as those of 
CUR; thus, NC of CEN is always greater than those of 
CUR for all 𝑤 values. After installation, it is very 
costly to relocate an ALPR system. Therefore, the 
optimal locations suggested by the CEN case should 
have been utilized for maximizing NC in the long run. 
NC comparison for different settings is illustrated in 
Figure 5.  
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Figure 5. NC Comparison w.r.t. Solution Settings, for kA=kK=3 and kC=6 

 
5.4 Improvement of Existing NC 

Up to this part, CEN and DEC problems are solved 
assuming that there are no ALPR systems installed 
on the network, for the sake of simplicity. However, 
relocating or shutting down an ALPR system that has 
already been installed is very costly. Therefore, 
existing systems should be considered while 
deciding on the quantity and location of ALPR 
systems. NC of existing network is 39.5% where 
w=0.7 and k=6. How many more ALPR systems are 
needed to achieve 60% or 70% NC for the same w 
and k setting? Where to locate these additional ALPR 
systems? Assuming that there were no current ALPR 
systems on the network, would it change the total 
number of installations for achieving specified 
coverage levels? To answer these questions, 

MinInstall which is an SCLP variant of MaxCover is 
solved. 

MinInstall aims to find the minimum number of 
ALPR systems needed to achieve a specified NC level, 
𝑐. The problem is solved for different 𝑐 and 𝑤 values 
in the CEN setting. First, it is assumed that the 
network does not have pre-existing ALPR systems 
installed. Then, the active ALPR systems located in 
Ankara and Kırıkkale are taken into consideration 
and the problem is solved again. In the second case, 
additional location constraints are used in the model 
to define pre-existing ALPR systems.  

The two set of solutions obtained are used to 
compare the impact of active ALPR systems located 
on the network. In other words, the difference 
between building from empty network and cost of 
upgrading the existing sub-optimal network are 
examined. The results are given in Table 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.5%

42.1%

50.5%

40.7%

44.6%

54.9%

35

40

45

50

55

60

CUR DEC CEN

N
C

 (
%

)

Setting

w = 0.7

w = 0.9



Endüstri Mühendisliği 32(1), 147-163, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(1), 147-163, 2021 

 

159 

Table 3  
Minimum Number of ALPR Systems Needed to Ensure Coverage Level c  

  𝑐 (%) 

𝑤 Scenario 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

0.1 
Empty network 6 7 8 9 10 11 13 14 - 

Upgrade 7 8 8 9 10 11 13 14 - 

0.3 
Empty network 6 7 8 9 10 11 12 14 - 

Upgrade 7 8 8 9 10 12 13 14 - 

0.5 
Empty network 5 6 7 8 9 11 12 13 - 

Upgrade 7 7 8 9 11 12 13 - - 

0.7 
Empty network 5 6 6 7 8 10 11 12 14 

Upgrade 7 7 8 9 10 12 13 - - 

0.9 
Empty network 4 5 6 7 7 8 10 11 13 

Upgrade 6 7 8 9 10 11 14 - - 

 
Recall that for Ankara-Kırıkkale network six ALPR 
systems have been already installed. NC values of 
CUR are 39.5% and 40.8% for 𝑤=0.7 and 𝑤=0.9, 
respectively. To upgrade existing NC to 50%, two 
more ALPR systems must be utilized making a total 
of eight ALPR systems for each 𝑤 value. If the 
network was empty, it would be possible to achieve 
50% NC with six ALPR systems. 

When RC is more important than VC for a DM (i.e., 
𝑤=0.1 or 𝑤=0.3), the minimum number of ALPR 
systems required for a specific 𝑐 value does not 
change dramatically whether the network is built 
from empty or upgraded. For the cases where VC is 
at least as important as RC (𝑤 ≥ 0.5) the difference 
increases. Even though both scenarios are solved in 
the CEN setting, it is expected that built from an 
empty network would yield better NC than 
upgrading the existing ALPR systems of CUR of 
which does not take inner and inter-city CN 
constraint into consideration. However, the increase 
in minimum number of ALPR systems required is 
directly associated with cost increase and for 
extreme cases, the cost increase reaches up to 50%. 
The results indicate that to build a cost effective 
ALPR network, CEN setting should be used from at 
the beginning. In other words, even though the best 
method is used, pre-existing sub-optimal locations 
would cause substantial upgrade costs.   

 
6. Conclusions 

In this study, a methodological approach is provided 
to locate ALPR systems optimally in a road network 
under different decision-making settings, CEN and 

DEC. The study contributes to the literature in 
several practical aspects. Traffic volume maps issued 
by the General Directorate of Highways are used to 
obtain number of vehicles and road-links and 
suggest a calculation method for VC and RC 
parameters. A weight coefficient, 𝑤, is introduced to 
distinguish the impact of VC and RC for different 
cities. Finally, a CN constraint that has an effect on 
distribution and dispersion of ALPR sensors over the 
network is introduced. Solutions generated for DEC, 
CEN and CUR settings are compared and an analysis 
on improvement of existing NC is provided.  

The CEN optimal solution is expected to generate 
higher NC than DEC optimal solution since in the CEN 
setting inter-city CN locations and the best allocation 
of ALPR systems over cities are taken into account. 
NC values of the current state, CUR, for both cities are 
lower compared to DEC and CEN solutions. When 
pre-existing ALPR systems are considered, it turns 
out that upgrading an existing sub-optimal network 
requires higher number of systems than building 
from an empty network for the same coverage level.  

Two neighbor cities from Turkey are selected and 
examined in the pilot study. However, the proposed 
methodology can be extended for any road network 
and can be used for other cities and countries. 
However, it should be noted that when the problem 
size increases, the computational time may be high 
or even finding a solution may be impossible due to 
the NP-hard property of the problem. In such cases, 
heuristic methods can be applied to achieve a 
solution in reasonable time. Ankara and Kırıkkale 
road networks represent average cases and hence, 
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the method can be implemented directly for most of 
the cities in Turkey. For the cities requiring special 
treatment, on the other hand, to address such 
requirements some adjustments/modifications may 
be necessary before the implementation of the 
method. For example, Istanbul is one of the most 
crowded cities in the world and the terrestrial trade 
hub of Turkey. Several adjustments should be made 
considering the high-volume trade routes and new 
parameters may be introduced such as a 
crowdedness measure. Another example can be the 
case of Diyarbakır. Diyarbakır is one of the biggest 
cities in Turkey that is located south east of the 
country and law enforcement units are struggling 
with trafficking, terrorism, and human smuggling. 
For such a road network, additional parameters 
concerning these mass crimes should be 
incorporated for available ALPR locations.            

This study suggests an approach for selecting 
optimal ALPR locations for a sample network but has 
some assumptions and limitations to be addressed in 
further studies. Here stationary daily average traffic 
volume and road network are assumed. Potential 
changes in road network and drivers’ route 
preferences would affect optimal ALPR locations. 
The DM(s) of this problem may not have the 
authority to design a road network. However, 
drivers’ route selection can be analyzed through a 
trend analysis over the concerned time period to 
forecast future traffic volumes of road-links. Long 
term averages of vehicle volumes can be used in VC 
calculation.    

The ALPR systems examined in this study have fixed 
locations. There are mobile ALPR (MALPR) systems 
that can be mounted on vehicles or even on bikes, 
and can be located on any road at any time. However, 
since their mobility would require dynamic location 
determination, MALPR systems are not included in 
this study. In further studies, mobile and fixed ALPR 
systems may be combined to determine fixed 
locations for traditional ALPR and dynamic locations 
for MALPR through NC maximization in a 
progressive manner.  

As a final remark, reorganization of this study 
considering human crowdedness rather than traffic 
volume and number of road-links is a subject of 
future research. ALPR locations can be set according 
to closeness to densely populated areas and public 
places as hospitals, schools and industrial regions.  
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VC and RC Calculation Procedure 
 

1. Traffic volume maps for provincial roads and 
state roads are combined for each location.   

 

Polatlı
2
5
,9

3
4

4
,2

9
7

1,561

19,617

1,930

Provincial road

State road

Polatlı 
(53,339)

 

Figure 6. Connected Road-link with Flow Volumes (Left) and Total Vehicle Count (Right) for Polatlı 

2. The number of road-links connected to Polatlı is 
counted. For Polatlı, the number of road-links 
monitored, RPolatlı, is five as it is seen in Figure 6. 

3. The numbers of vehicles detected by nearest 
counting stations for all road-links connected to 
the location are added up. For Polatlı, total 
number of vehicles is 53,339 as illustrated in 
Figure 6. 

4. The total vehicle count is divided by 2. The 
vehicle counts observed on links are 
bidirectional. It is assumed that half of the 
vehicles detected on links are directed to Polatlı 

while the rest is directed the opposite direction. 
As a result, the daily number of vehicles passing 
by Polatlı, VPolatlı, is calculated as 26,670. 

5. For all possible ALPR locations on the network, 
first 4 steps are followed and total number of 
vehicles (∑ 𝑉𝑖𝑖 ) and total number of road-links 
(∑ 𝑅𝑖𝑖 ) that can be covered by all possible ALPR 
locations are found for the network. 

6. 𝑉𝐶𝑖  and 𝑅𝐶𝑖for any location 𝑖 is calculated 
according to the formulas given below: 

       𝑉𝐶𝑖 = 𝑉𝑖  / ∑ 𝑉𝑖𝑖                  𝑅𝐶𝑖 = 𝑅𝑖 / ∑ 𝑅𝑖𝑖           (9) 

 

A. Cases DEC NC is Higher than CEN NC 
 

Table 4  
Cases where DEC Solutions Generate Higher NC than CEN Solutions, w=0.1 

   DEC   CEN    

𝑘𝐴 𝑘𝐾 ΣVC (%) ΣRC (%) NC (%) 𝑘𝐶  
ΣVC 
(%) 

ΣRC 
(%) 

NC 
(%) 

ΔVC 
(%) 

ΔRC 
(%) 

ΔNC 
(%) 

7 4 61.6 66.7 66.2 11 60.3 66.7 66.0 -1.2 0.0 -0.1 
8 4 66.9 70.2 69.8 12 65.6 70.2 69.7 -1.3 0.0 -0.1 
7 5 66.8 70.2 69.8 12 65.6 70.2 69.7 -1.2 0.0 -0.1 
9 4 71.3 73.7 73.4 13 69.9 73.7 73.3 -1.3 0.0 -0.1 
8 5 72.1 73.7 73.5 13 69.9 73.7 73.3 -2.2 0.0 -0.2 

10 4 71.3 77.2 76.6 14 83.2 75.4 76.2 12.0 -1.8 -0.4 
9 5 76.5 77.2 77.1 14 83.2 75.4 76.2 6.8 -1.8 -0.9 
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In Table 4, all DEC solutions include CN locations. 
Recall that, when CN locations are implemented in 
neighboring cities, maximum VC of those locations is 
considered while calculating NC. On RC calculation, 
nothing is omitted, and road-links covered by the CN 
locations are added up.  

Since there are very few alternative locations to 

switch for kC≥ 11, CEN solution had to give up a 

location that has a higher weighted score than 

remaining alternatives due to CN constraint. For the 

first five cases, the negative impact of VC lost in DEC 

solution is smaller than the negative impact of 

switching to a worse-scored location in CEN solution. 

Specifically, while DEC solution uses locations 9 

(Ankara) and 14 (Kırıkkale) that are CN, CEN 

solution had to switch location 9 to a location with 

lower VC. In the last two cases, DEC solutions 

incorporating inter-city CN have smaller VC values 

than those of the CEN solutions. However, those CN 

locations have high RC that compensates the lost in 

VC. Considering w=0.1, the impact of lower RC 

results in lower NC in CEN case.  

The cases that DEC NC is better than the CEN NC are 
very rare and only observed for high 𝑘𝐶  and low 𝑤 
values. 

 


