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Sentetik bir polimer türü olan plastikler, oyuncaktan otomobile beyaz eşyadan inşaata kadar 

birçok alanda kullanılmaktadır. Polimerlerin içine polimerizasyon reaksiyonu veya ekstrüzyon 

prosesi ile farklı katkı ve dolgu malzemeleri koyularak istenen mekanik ve ısıl özelliklere sahip 

olmaları sağlanmaktadır. Polimer karışımını oluşturan girdilerin miktarı, tipleri ve proses 

parametreleri elde edilecek olan hammaddenin teknik özelliklerini etkilemektedir. Optimum 

karışım parametrelerine ulaşabilmek için yapılan fazla sayıda denemeler, zaman, işçilik ve 

maliyet açısından kaynak tüketimini arttırmaktadır. 

Bu çalışmada deneysel tasarım(DOE) yaklaşımı kullanılarak polimer hammadde üretimi için 

optimum karışım parametrelerini sağlayabilecek bir sistem tasarımının yapılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Taguchi L9 ortogonal dizisi kullanılarak deney parametreleri 

belirlenmiş ve plastik parça imalatı yapan bir firmada deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar ANOVA ile analiz edilmiştir. Sonuçta, polimer karışımının eğilme modülü, Izod darbe 

dayanımı ve çekme kopma uzaması özelliklerinin istenen değerlerine etki eden ana maddeler, 

etkileşimleri, dolgu malzemesi tipleri ve oranları belirlenmiştir. 
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The plastics, a synthetic polymer type, are used in many areas such as toys, automobiles, 

household appliances and construction. It is ensured that the polymers have the desired 

mechanical and thermal properties by adding different additives and filler materials through 

polymerization reaction or extrusion process. The amount, types and process parameters of 

the inputs that make up the polymer composition affect the technical properties of the raw 

material to be obtained. The time, labor and cost resources consumption increase because of 

the large number of experiments performed to achieve optimum mixing parameters. 

In this study, it is aimed to design a system that can provide optimum mixing parameters for 

polymer raw material production by using design of experiment (DOE) approach. For this 

purpose, experiment parameters were determined by using Taguchi L9 orthogonal array and 

experiments were carried out in a company manufacturing plastic parts. The results 

obtained were analyzed with ANOVA. As a result, the main materials, their interactions, filler 

material types and ratios that affect the required values for flexural modulus, Izod impact 

strength and elongation at break of the polymer composition were determined. 
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1. Giriş  

İşletmelerin rekabetçilerine göre tercih 
edilebilmeleri için düşük maliyet ile yüksek kaliteli 
ürünlerini sunabilmeleri gerekmektedir. Ürün 
kalitesinin iyileştirilmesi için istatiksel teknikler 
kullanılır. Bu teknikler arasında en fazla 
kullanılanları ise istatiksel kalite kontrol, deneysel 
tasarım ve numune kabulüdür. Bu tekniklerin 
yanında kalite problemlerini analiz etmek ve 
prosesin performansını geliştirmek için birçok 
istatiksel ve analitik araçlar da kullanılabilmektedir. 
Bir ürün veya hizmetin oluşturulduğu süreç; makine, 
malzeme, yöntem ve insan gibi kaynakların 
kullanıldığı ve amacı belirli bir çıktıyı elde etmek 
olan faaliyetler dizisidir. Bir sürecin elemanları girdi, 
çıktı ve süreci etkileyen kontrol edilebilen ve kontrol 
edilemeyen faktörlerdir (Montgomery, Jennings ve 
Pfund, 2011). Örneğin, bir imalat sürecinde kontrol 
edilebilen faktörler sıcaklık, basınç, besleme hızı vs. 
olabilir iken kontrol edilemeyen faktörler ise çevre 
koşulları veya dışarıdan tedarik edilen 
hammaddenin özellikleri olabilir. 

Deneysel tasarım, bir süreçteki kalite 
karakteristiklerini etkileyen değişkenlerin 
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Böylece 
süreçten beklenen performans ya da ilgili kalite 
karakteristiğinin optimum seviyesi belirlenmekte ve 
sürecin kalitesi iyileştirilmektedir (Montgomery ve 
diğ., 2011). Deneysel tasarım özellikle üretim 
süreçlerinin geliştirilmesi, yeni ürün tasarımı, 
formülasyon geliştirme, proses optimizasyonu 
alanlarında birçok sektör tarafından 
kullanılmaktadır. Fazla kaynak (zaman, malzeme, 
personel, ekipman vs.) tüketimi olmadan deneysel 
çalışmanın yapılmasına ve sonuçların yorumlanıp 
tüm faktör etkilerinin görülmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Deneysel tasarım, mevcut veya yeni bir ürünün 
özelliklerini geliştirme adımlarını kapsayan 
mühendislik tasarımında da çok önemlidir. 
Mühendislik tasarımında deneysel tasarım 
kullanılan bazı uygulamalar şu şekildedir: 

 Farklı tasarımların karşılaştırılması ve 
değerlendirilmesi, 

 Alternatif malzemelerin değerlendirilmesi, 

 Robust ürün elde etmek için tasarım girdilerinin 
seçilmesi,  

 Ürün performansını etkileyen ana 
parametrelerin belirlenmesi,  

 Yeni ürün formülasyonları (Montgomery, 2013). 

Deneysel tasarımda, sürece etki eden faktörler 
değiştirilerek, elde edilen sonuçların kalite 
karakteristiğine etkileri değerlendirmeye çalışılır. 
Tasarımın başarısı toplanan verilerin doğruluğuna 
bağlı olduğundan, veriler toplanmadan önce 
yapılacak deneylerin tasarlanması, verilerin ne 
şekilde toplanacağı veya her bir deneme için kaç tane 
gözlem yapılacağı gibi kararların tasarım 
aşamasında belirlenmesi gerekmektedir. Burada üç 
temel kavram önem taşımaktadır: tekrarlama, 
rassallık ve bloklama (Demir, 2004). Tekrarlama, 
deney hatasını minimuma indirmek ve kalite 
karakteristiğine etki eden faktörlerin etkisini tam 
görebilmek amacıyla deneyin birden fazla kez 
yapılmasıdır. Tekrar sayısı arttıkça deneysel tasarım 
ile elde edilen sonuçların doğruluğu artmaktadır. 
Rassallık, planlanan deneylerin ve deneyler 
sırasında kullanılan operatör, makine, ekipman ve 
malzemelerin sıralarının rastgele olmasıdır. Bu 
şekilde belirlenen faktörler dışında çıktıyı etkileyen 
başka faktörler varsa bunların etkileri minimuma 
indirilebilmektedir. Başka bir deyişle, deneylerin 
rassal olarak yapılması, toplanan verilerin 
birbirinden bağımsız olmasını sağlamaktadır. 
Bloklama ise, deneyin doğruluğunu ve hassasiyetini 
artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir deneyde 
toplanan verilerin homojen olarak sınıflandırıldığı 
her bir parçaya blok denir. Her bir blok içinde 
yapılan denemeler kendi içinde 
değerlendirilmektedir. Böylece sadece ilgilenilen 
faktörlerin süreç üzerindeki etkisi tespit 
edilmektedir (Karslıoğlu, 2013). 

Bir deneysel tasarım çalışmasının adımları Tablo 
1’de açıklanmıştır. 
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Tablo 1 
Deneysel Tasarım Adımları 

Bir Deneysel Tasarım Çalışmasının Adımları 

Adım 1: Deneyi planla 

Bağımlı çıktı değişkenlerinin tanımlanması, çıktı 
değişkenlerinin ölçülebilen değerlere çevrilmesi, çıktı 
değişkenlerini etkileyebilecek faktörlerin (bağımsız girdi 
değişkenleri) tanımlanması, her bir faktör için seviyelerin 
belirlenmesi, farklı faktörler arasındaki etkileşimin 
tanımlanması 

Adım 2: Deneyi tasarla 

Çıktı olan kalite karakteristiğine etki eden girdi 
değişkenlerinin (faktör) ve bu değişkenliklerin farklı 
seviyelerine göre deneyin tasarlanması, deneyin aynı 
koşullarda yapılacak tekrar sayısının belirlenmesi 

Adım 3: Deneyi yap 
Girdilerin belirlenmiş seviyelerinde farklı 
kombinasyonlarına göre deneyin yapılması 

Adım 4: Deney verilerini analiz et 
Deney sonuçlarının kullanılan analiz programları (Minitab, 
Statistica, SPSS, SAS, Design-Expert, Statgraphics, Prisma vb.)  
ile analiz edilmesi 

Adım 5: Deney sonuçlarını onayla 
Analiz sonucu belirlenen deney koşulları ve sonuçlarının 
gerçek koşullarda denenip programın elde ettiği sonuca ne 
derece ulaştığının belirlenmesi 

Adım 6: Deney sonuçlarını değerlendir Çıkan sonuçların ekonomik olarak yorumlanması 

 

Deneysel tasarım imalat sektöründe plastik 
enjeksiyon parametrelerinin ürün üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 
Kamaruddin, Khan ve Foong, 2010 yılında yaptıkları 
çalışmalarında, %75 polipropilen (PP) ve %25 düşük 
yoğunluklu polietilen (LDPE) karışımından üretilen 
plastik tepsinin çekme dayanımı üzerinde 
enjeksiyon parametrelerinin etkisini Taguchi 
yöntemi kullanarak belirlemişlerdir. Çalışmanın 
sonucunda, düşük çekme değerlerine ulaşabilmek 
için proses parametrelerinden erime sıcaklığı ve 
tutma basıncının düşük, enjeksiyon basıncı ve tutma-
soğuma süresinin yüksek olması gerektiği 
bulunmuştur. Tang, Tan, Sapuan, Sulaiman, İsmail, ve 
Samin (2007) ise bir test kalıbı üzerinde enjeksiyon 
parametrelerinin parça çarpılma değerlerine olan 
etkisini Taguchi yöntemi ile incelemişlerdir. 
Çarpılma üzerinde etkili olan faktörler; eriyik 
sıcaklığı, doldurma zamanı, ütüleme basıncı ve 
ütüleme süresi olarak belirlenirken, her bir faktör 
için üç seviye tanımlanmıştır. Yapılması gereken 
deney sayısı 34=81 iken Taguchi L9 ortogonal dizini 
kullanılarak yapılan deneysel tasarım çalışması ile 9 
deney yapılmış, minimum çarpılmayı sağlayan 
optimum şartlar belirlenmiştir. 

Kompozit malzemelerin üretimi ve kullanımı 
aşamasında bazı etkilerin belirlenmesi için de 
Taguchi yöntemi kullanılmaktadır. Plastik 

hammaddeye sahip kompozit vida kullanılarak vida 
ömrünün incelendiği bir çalışmada (Özbakış, 
Erzincanlı ve Şahin, 2020) deneylerde iki farklı vida 
türü (plastik ve sac), üç farklı sıkma torku ve üç farklı 
vida çeşidi kullanılmıştır. Taguchi L18 dizini 
kullanılarak oluşturulan deney parametreleri ile 18 
adet deney yapılarak vida ömrü değerleri elde 
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda vida ömrü 
üzerinde en etkili parametrenin vida çeşidi olduğu ve 
her parametrenin hangi seviyesinin vida ömrünü en 
iyi etkilediği bulunmuştur. Kompozit bir malzemenin 
çekme dayanımının incelendiği bir çalışmada, kesme 
hızı, ilerleme ve kesme derinliği parametrelerinin 
farklı seviyelerinde Taguchi L27 dizini ile tornalama 
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerin 
sonucunda, polyester malzemeye cam elyaf 
eklenmesinin çekme dayanımını arttırdığı 
görülmüştür (Türkan, 2019). 

Proses parametrelerinin incelenmesinin yanı sıra 
kompozitlerin karışım oranlarının belirlenmesi de 
deneysel tasarım yardımıyla yapılabilmektedir. Geri 
dönüşümlü polipropilen (rPP) bazlı kompozitlerin 
mekanik özelliklerini optimize etmek amacı ile 
deneysel tasarımın kullanıldığı bir çalışmada (Zheng, 
Gu, Ren, Hall ve Miles, 2017), kontrol edilebilen 
faktörler orijinal polipropilen (PP), talk ve maleik 
anhidrit grafted polipropilen (MAPP) yüzdeleri 
olarak belirlenmiştir. Üç seviyeli olarak belirlenen bu 
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faktörler ile Taguchi L9 ortogonal dizini kullanılarak 
deneyler gerçekleştirilmiş, ANOVA ve sinyal/gürültü 
oranı (en büyük en iyi)ile analiz yapılmıştır. Talkın, 
çekme modülü ve eğilme modülüne, orijinal PP’nin 
ise çekme mukavemeti ve eğilme mukavemetine etki 
ettiği, ayrıca orijinal PP - MAPP ve talk - MAPP 
arasında etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Mohd, 
Roslan ve Baba (2016) ise yüksek mukavemet ve 
düşük çekme özellikleri gösteren geri dönüşümlü 
akrilo nitril bütadien stiren (r-ABS) ve orijinal ABS 
karışımına enjeksiyon proses şartlarının etkisini 
incelemiştir. Üç seviyeli üç faktör ile L9 ortogonal 
dizini kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar 
sonucunda, yüksek eriyik sıcaklığı ve yüksek 
enjeksiyon basıncının daha az çekmeye neden 
olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, polimer karışım formüllerinin 
geliştirilmesinde deneysel tasarım uygulaması 
yapılarak optimum girdi tipleri ve oranlarının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Deneysel tasarım 
tekniklerinden Taguchi yöntemi kullanılmış, plastik 
hammaddenin eğilme, çekme ve Izod darbe 
dayanımı özellikleri dikkate alınarak optimum 
karışım parametreleri belirlenmiştir. Yapılan 
çalışma ile, polimerizasyonda katkı ve dolgu 
malzemelerinin tipi ve katkı oranları dikkate 
alınmıştır. Bu konuda Taguchi deneysel tasarım 
yönteminin kullanılmasıyla az sayıda ve etkili 
deneyler planlanmış, bu deneylerin 
gerçekleştirilmesiyle elde edilen optimum karışım 
parametresi seviyelerine göre ise istenen kalitede 
polimer ürünün elde edilmesi sağlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde deneysel tasarım 
uygulamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar 
ile deney aşaması anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 
yapılan deneylerin tüm sonuçları açıklanmış ve 
analiz edilmiştir. Son bölümde ise çalışma genel 
olarak özetlenerek sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1 Taguchi Yöntemi 

İlk olarak 1920’lerde Ronald A. Fisher’ın kullandığı 
deneysel tasarım yöntemi baz alınarak daha 
sonraları kısmi faktöriyel deneysel tasarım 
geliştirilmiştir (Roy, 2001). Literatürde deneysel 
tasarım, faktöriyel tasarım olarak da bilinmektedir. 
1980’lerde Genichi Taguchi ilk olarak bir robust 
parametre tasarımı (RPD) problemini geliştirmiştir. 
RPD, proses veya üründe istenen çıktıya ulaşmak ve 

bu çıktının değişkenliğini minimum tutmak amacıyla 
kontrol edilebilen faktörlerin ilgili seviyeleri ile 
yapılan proses veya ürün deneysel çalışmaları olarak 
tanımlanmıştır (Montgomery, 2013). 

X seviye sayısını ve k faktör sayısını göstermek üzere 
Xk olarak tanımlanan bir tasarımda toplamda Xk 
adet deney yapılması gerekmektedir. Fakat tam veya 
kısmi faktöriyel tasarımlar kullanılarak daha az 
sayıda deney yapılabilmektedir. Taguchi, Latin 
ortogonal dizinlerden yararlanarak deneylerde 
kullanılabilecek ortogonal dizinler hazırlamıştır. Lz 
ortogonal dizininde z deney sayısını temsil 
etmektedir. Örneğin, iki seviye üç faktör için L4, iki 
seviye 15 faktör için L16, üç seviye dört faktör için L9 
ortogonal dizinleri kullanılmaktadır (Roy, 2001). 

Kısmi faktöriyel ile yapılan deneylerin tam analizi 
için Taguchi tarafından iki yöntem önerilmektedir: 

1. Sonuçların güvenilirliği varyans analizi (ANOVA) 
ile belirlenir. Analiz kontrol edilebilen faktörlerin 
ve gürültü faktörlerinin varyansının 
belirlenmesini ve birbirleri arasındaki 
etkileşimlerin belirlenmesini sağlar. 

2. Gürültü/sinyal oranı (Signal to noise ratio, S/N); 
çıktı kalite karakteristiğinin gürültü faktörlerine 
olan hassasiyetini gösterir (Roy, 2010). 

Kalite yönünden üç tip S/N sınıfı bulunmaktadır 
(Taguchi, Chowdhury ve Yuin, 2005): 

1. En küçük en iyi; örneğin plastik parçalarda 
minimum çekme istenmesi 

2. Nominal en iyi; örneğin parça boyunun en düşük 
varyans ile nominal boyda olması 

3. En büyük en iyi; örneğin parçanın kullanım süresi 

 

2.2 Malzeme ve Ekipman 

Yapılan çalışmada, homo polipropilen (HPP, 230 0C, 
2,16 kg’da erime akış hızı (MFR): 24 g/10 dk), co 
polipropilen (co-PP, 230 0C, 2,16 kg’da MFR:15 g/10 
dk)  ve üç farklı tip dolgu (2µ kaplı kalsit, 1,3 µ çaplı 
talk ve 5 µ çaplı talk) kullanılmıştır. Dolgu seçiminde 
PP için en fazla kullanılan dolgular seçilmiştir. 
Kullanılan polimer ve dolgular Tablo 2’de 
görülmektedir. Çalışmada kullanılan polimerler 
satın alındığı için polimer oranları ticari sır niteliği 
taşımakta, bu nedenle kopolimer içeriği 
paylaşılmamaktadır. 
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Tablo  
Deneysel Çalışmada Kullanılan Polimer ve Dolgular 

Girdiler Tip Özellik 

Polimerler 
Homo polipropilen (HPP) Akışkanlık, MFR: 24 g 

Co polipropilen (co-PP) Akışkanlık, MFR: 15 g 

Dolgular 

Kaplı kalsit Çap: 2 µ 

Talk Çap: 1,3 µ 

Talk Çap: 5 µ 

Deneyler laboratuvar tipi eş yönlü dönen çift vidalı 
ekstruderde yapılmıştır. Ekstruder çapı 25 mm, L/D oranı 
ise 44’tür. Ekstruderde toz formundaki dolgu ve katkıların 
beslenmesi için bir adet yan besleme bulunmaktadır (Şekil 
1). 

Laboratuvar tipi ekstruder sisteminde hazırlanan 
numunelere yapılan testler ile ilgili bilgiler Tablo 3’te 
verilmiştir. 

 

  

 

 

Şekil 1 
Laboratuvar Tipi Ekstruder 

 
  

Hava ile 

kurutma 

Ana 
besleme 

Yan 

besleme 
Isıtıcı 
kovan-vida 
sistemi 

Su havuzu 

Granülatör 
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Tablo 3 
Çalışmada Yapılan Testler 

Test Birim Standart Cihaz 

Yoğunluk g/cm3 ISO 1183 Yoğunluk cihazı 

Akışkanlık Hızı                       

(230oC, 2.16kg) 
g/10dk ISO 1188 Akışkanlık ölçüm cihazı 

Katkı Yüzdesi 650oC 3h % ISO 3451 Kül fırını 

Sertlik Shore D ISO 2039-2 Setlik cihazı 

Çekme Mukavemeti MPa 

ISO527 
Çekme-basma test cihazı 

(10kN) 

Çekme Uzaması % 

Kopma Mukavemeti MPa 

Kopma Uzaması % 

Eğilme Modülü, 23oC MPa 
ISO178 

Eğilme Mukavemeti, 23oC MPa 

Izod, çentikli 23oC kJ/m2 ISO 180 A 
Izod Darbe test cihazı 

Charpy, çentikli 23oC kJ/m2 ISO 179 

Vicat  5 kg 0C ISO 306 
HDT-Vicat test cihazı 

HDT 1,82 MPa dikey 0C ISO 75 
 

 

2.3 Deneysel Çalışma 

PP bazlı formül için üç faktör ve her bir faktör için üç 
seviye belirlenmiştir. Faktörler ve seviyeleri Tablo 
4’te verildiği gibidir. 

 

 

Tablo 4 
Deneysel Çalışmada Kullanılan Faktörler ve Seviyeleri 

Faktör Özellik Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Polimer PP tipi Metin Homo PP Co PP %20 Homo PP  + % 80 Co-PP karışımı 

Dolgu tipi Metin 1,3µ talk 5µ talk 2,5µ kaplı kalsit 

Dolgu Oranı (%) Sayısal 10 20 30 

 

Belirlenen üç faktör ve her bir faktör için üç seviye 
göz önüne alındığında, tüm kombinasyonların test 
edilebilmesi için 33=27 adet deney yapılması 
gerekmektedir. Taguchi yöntemi ile deneysel 
tasarım yapılır ise daha az sayıda deney yapılabilir. 

Dolayısıyla L9 ortogonal dizini ile 9 adet deney 
planlanmıştır. Taguchi yöntemi ile planlanan 
deneylerin listesi Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5  
L9 Dizinine Göre Yapılan Tasarım 

Deney no Polimer PP tipi Dolgu tipi Dolgu oranı 

1 Homo PP 1,3µ talk 10 

2 Co PP 1,3µ talk 20 

3 %20 Homo PP  + % 80 Co-PP 1,3µ talk 30 

4 Co PP 5µ talk 10 

5 %20 Homo PP  + % 80 Co-PP 5µ talk 20 

6 Homo PP 5µ talk 30 

7 %20 Homo PP  + % 80 Co-PP 2,5µ kaplı kalsit 10 

8 Homo PP 2,5µ kaplı kalsit 20 

9 Co PP 2,5µ kaplı kalsit 30 

 

Gerçekleştirilen çalışmada, 2019 yılında elde edilen 
veriler kullanılmıştır. İnsan veya hayvanlar üzerinde 
deney yapılmadığından Etik Kurul Onayı 
gerekmemiştir. Çalışmanın hazırlanmasında 
araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

 

3. Bulgular 

Taguchi L9 ortogonal dizinine göre yapılan 
tasarımdaki deneyler, işletmede belirtilen ortamda 
yapılmıştır. Farklı polimer PP tipi, dolgu tipi ve dolgu 

oranı kombinasyonu ile hazırlanan malzemeler 
önceki bölümde belirtilen testlere tabi tutularak 
sonuçlar elde edilmiştir. Test sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir. Veriler Minitab 18.1 yazılımı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre plastik 
hammaddenin mekanik karakteristiklerinin ana 
girdiler ile değişim (ortalama ve S/N oranlarına 
göre) ve etkileşim grafikleri oluşturulmuştur. 

 

 

Tablo 6 
L9 Dizinine Göre Yapılan Tasarım için Test Sonuçları 

Deney no Eğilme modülü (Mpa) Kopma uzaması (%) Izod darbe (kJ/m2) 

1 2470 9 6,5 

2 1755 55 48,4 

3 2800 15 7,6 

4 1235 76 66,4 

5 1600 55 8 

6 3600 10 5,2 

7 1255 55,5 17,8 

8 2300 20 3,5 

9 1400 40 15 

 

Eğilme modülünün girdiler ile değişimi Şekil 2’de, 
etkileşimi Şekil 3’te verilmiştir. Dolgu oranı arttıkça 
karışımın eğilme modülü değeri artmaktadır. En 
yüksek eğilme modülü değeri Homo PP ile en düşük 
değer ise Co PP ile sağlanmaktadır. Eğilme 

modülünün farklı dolgu tipleri ile değişimi ise 
büyükten küçüğe doğru 1,3µ talk>5µ talk>2,5µ kaplı 
kalsit olarak sıralanmıştır. 
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Şekil 2. Eğilme Modülünün Girdiler ile Değişimi (a. Ortalama, b. S/N Oranına Göre) 

 

 

Şekil 3. Eğilme Modülünün Girdiler ile Etkileşimi 

 

Kopma uzamasının girdiler ile değişimi Şekil 4’de, 
etkileşimi Şekil 5’te verilmiştir. Dolgu oranı arttıkça 
karışımın kopma uzaması değeri düşmektedir. En 
yüksek kopma uzaması değeri Co PP ile en düşük 
değer ise Homo PP ile sağlanmaktadır. Kopma 
uzamasının farklı dolgu tipleri ile değişimi ise 
büyükten küçüğe doğru 5µ talk > 2,5µ kaplı kalsit > 
1,3µ talk olarak sıralanmıştır. 

Şekil 3’teki eğilme modülünün girdilerle etkileşim 
grafiğine göre; dolgu tipi - polimer tipi etkileşimi 
değerlendirildiğinde her 3 tip dolgu için en yüksek 
eğilme modülü homo PP ile en düşük değer ise co-PP 

ile sağlanmaktadır. Dolgu tipi - dolgu oranı etkileşimi 
değerlendirildiğinde; her 3 tip dolgu için %10 dolgu 
oranı ile en düşük ve %30 dolgu oranı ile en yüksek 
eğilme modülü elde edilmekte olup en yüksek değer 
ise Talk 5 (5 µ‘luk talk ) ile elde edilmektedir. 

%10 dolgu oranı için en yüksek eğilme modülü 1,3µ 
talk ile elde edilirken %20 dolgu oranı için 2,5µ kaplı 
kalsit, %30 dolgu oranı için ise 5µ talk ile elde 
edilmiştir. 

Co-PP ve karışım PP için1,3µ talk ile yüksek eğilme 
modülü elde edilirken, Homo PP için5µ talk ile 
yüksek eğilme modülü elde edilmiştir. 

a b 
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Şekil 4. Kopma Uzamasının Girdiler ile Değişimi (a. Ortalama, b. S/N Oranına Göre) 

 

Şekil 5. Kopma Uzamasının Girdiler ile Etkileşimi 

 

Izod darbe dayanımının girdiler ile değişimi Şekil 
6’da, etkileşimi Şekil 7’de verilmiştir. Dolgu oranı 
arttıkça karışımın darbe dayanımı değeri 
düşmektedir. En yüksek darbe dayanımı Co PP ile en 
düşük değer ise Homo PP ile sağlanmaktadır. Darbe 
dayanımının farklı dolgu tipleri ile değişimi ise 
büyükten küçüğe doğru 5µ talk ≈ 1,3µ talk > 2,5µ 
kaplı kalsit olarak sıralanmıştır. Etkileşim 
grafiklerine göre ise, deney faktörleri arasında 
etkileşimin minimum düzeyde olduğu görülmüştür. 

Şekil 5’teki kopma uzamasının girdilerle etkileşim 
grafiğine göre; en yüksek kopma uzaması %10 dolgu 
oranı ve Co-PP polimeri ile en düşük kopma uzaması 
%30 dolgu oranı ve Homo- PP ile elde edilmektedir. 

Homo PP içeren bir formülde en yüksek kopma 
uzaması 2,5µ kaplı kalsit ile elde edilirken, Co-PP 
içeren bir formülde en yüksek değere 5µ talk ile 
ulaşılmaktadır. Karışım polimeri durumunda ise 
beklendiği gibi 5µ talk ve 2,5µ kaplı kalsit ile yüksek 
kopma uzaması elde edilmektedir. Dolgu oranı %10 
ve %20, formül co-PP iken en yüksek kopma uzaması 
5µ talk ile sağlanmaktadır. Dolgu oranı %30 ve 
formül co-PP iken en yüksek kopma uzaması ise 2,5µ 
kaplı kalsit ile sağlanmaktadır. 

 

  

 

a b 
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Şekil 6. Izod Darbe Dayanımının Girdiler ile Değişimi (a. Ortalama, b. S/N Oranına Göre) 

 

 

Şekil 7. Izod Darbe Dayanımının Girdiler ile Etkileşimi 

 

Şekil 7’deki Izod darbe dayanımının girdilerle 
etkileşim grafiğine göre; en yüksek Izod darbe 
dayanımı Co-PP polimeri, %10 dolgu oranı ve 5µ talk 
ile sağlanmaktadır. Tüm denemelerde en yüksek 
Izod darbe dayanımı Co-PP ve %10 dolgu oranı ile, 
en düşük ise darbe dayanımı ise Homo PP ve %30 
dolgu oranı ile elde edilmiştir. %10 dolgulu bir 
sistemde co-PP polimeri ve 5µ talk ile, %20 dolgulu 
sistemde co-PP ve 1,3µ talk ile, %30 dolgulu 
sistemde co-PP ve 2,5µ kaplı kalsit (diğer dolgular ile 
farkı çok az olmak üzere) ile en yüksek Izod darbe 
dayanım değerine ulaşılmaktadır. 

Minitab 18.1 yazılımı ile yapılan Taguchi analizi 
sonucunda elde edilen ortalama ve S/N oranları 

Tablo 7’de özetlenmiştir. Eğilme modülü, kopma 
uzaması ve Izod darbe dayanımı değerlerinin 
geliştirilen formülde yüksek olması istendiği için S/N 
oranı büyük (en büyük en iyi) olan deney seti çalışma 
için uygundur. Eğilme modülü, kopma uzaması ve 
Izod darbe dayanımı değerlerini en fazla polimer 
tipinin, daha sonra ise dolgu oranının etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır (Anonim, 2018). 

 

 

 

 

a b 
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Tablo 7 
Ortalama ve S/N Oranına Göre Kalite Karakteristikleri Cevap Tablosu 

Faktör/Seviye 
Eğilme Modülü 

(Mpa) 

Kopma Uzaması 

(%) 
Izod Darbe (kJ/m2) 

Dolgu tipi S/N Ortalama S/N Ortalama S/N Ortalama 

1,3µ talk 67,23 2342 25,8 26,33 22,52 20,83 

5µ talk 65,68 2145 30,81 47 22,94 26,5 

2,5µ kaplı kalsit 64,08 1652 30,98 38,5 19,8 12,1 

Dolgu oranı, % S/N Ortalama S/N Ortalama S/N Ortalama 

10 63,85 1653 30,53 46,83 25,9 30,23 

20 65,4 1885 31,88 43,33 20,88 19,97 

30 67,66 2600 25,19 21,07 18,49 9,27 

Polimer PP tipi S/N Ortalama S/N Ortalama S/N Ortalama 

Homo PP 68,74 2790 21,7 13 13,82 5,067 

Co PP 63,21 1463 34,82 57 31,22 43,26 

Karışım 65 1885 31,07 41,83 20,23 11,13 

 

 

%95 güvenilirlik seviyesi ile yapılan ANOVA 
sonucunda çıktıların her biri için regresyon 
modelleri ve determinasyon katsayıları 

bulunmuştur. Denklem 1’de görülen eğilme modülü 
için regresyon modelinin R2 determinasyon 
katsayısı 0,9547’dir. Yani bu model eğilme modülünü 
%95,47 oranında başarıyla tahmin edebilmektedir. 

 

 

 

 
𝐸ğ𝑖𝑙𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑ü𝑙ü (𝑀𝑝𝑎)

=  2046 +  296 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘1,3 + 99 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘5 − 394 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢 𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑝𝑙𝚤𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡2,5 − 393 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤10

− 161 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤20 + 554 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤30 + 744 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐻𝑜𝑚𝑜𝑃𝑃 − 583 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐶𝑜𝑃𝑃

− 161 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑟𝚤ş𝚤𝑚𝑃𝑃                                                                                                                                               (1) 

Kopma uzaması için elde edilen regresyon modelinin 
(Denklem 2)  R2 determinasyon katsayısı 0,9905’tir. 

 
𝐾𝑜𝑝𝑚𝑎 𝑢𝑧𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 (%)

= 37,28 − 10,94 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘1,3 + 9,72 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘5 + 1,22 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑝𝑙𝚤𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡2,5

+ 9,56 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤10 + 6,06 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤20 − 15,61 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤30 − 24,28 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐻𝑜𝑚𝑜𝑃𝑃

+ 19,72 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐶𝑜𝑃𝑃

+ 4,56 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑟𝚤ş𝚤𝑚𝑃𝑃                                                                                                                                                (2) 

Izod darbe dayanımı için elde edilen regresyon 
modelinin (Denklem 3)  R2 determinasyon katsayısı 
ise 0,8851’dir. 
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𝐼𝑧𝑜𝑑 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒 (
𝑘𝐽

𝑚2
) =  19,82 +  1,01 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘1,3 + 6,71 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑇𝑖𝑝𝑖𝑇𝑎𝑙𝑘5 − 7,72 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢 𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑝𝑙𝚤𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡2,5

+ 10,41 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤10 + 0,14 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤20 − 10,56 𝐷𝑜𝑙𝑔𝑢𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤30 − 14,76 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐻𝑜𝑚𝑜𝑃𝑃

+ 23,44 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐶𝑜𝑃𝑃

− 8,69 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑖𝑝𝑖𝐾𝑎𝑟𝚤ş𝚤𝑚𝑃𝑃                                                                                                                              (3) 

4. Sonuç 

Polimer malzemelerden plastik hammadde 
imalatında karışım oranları ve imalat süreci ile ilgili 
bazı koşullar son ürünün kalitesini etkilemektedir. 
Bu alanda en çok kullanılan kalite tekniklerinden biri 
olan deneysel tasarımda, tam veya kısmi faktöriyel 
tasarımlar kullanılarak normal şartlarda tüm girdi 
kombinasyonları denemek için yapılması gereken 
deney sayısından daha az sayıda deneyle sonuca 
ulaşılabilmektedir. 

Bu çalışmada plastik hammadde karışımlarının ve 
proses koşullarının belirlenmesinde Taguchi 
yöntemi kullanılarak, hammadde için en önemli 
kalite karakteristiklerinden olan eğilme modülü, 
kopma uzaması ve Izod darbe dayanımını etkileyen 
faktörler araştırılmıştır. L9 ortogonal dizini ile 
yapılan deneysel tasarım sonrası üç faktör (PP tipi, 
dolgu tipi ve dolgu oranı) ve her faktöre ait üç seviye 
kapsamında yapılacak testler belirlenmiş ve son 
ürünün mekanik ürün karakteristiklerine (eğilme 
modülü, kopma uzaması ve Izod darbe dayanımı) 
olan etkiler tespit edilmiştir. Elde edilen regresyon 
modellerine göre hedef mekanik özellik değerlerine 
göre karışımda kullanılabilecek girdiler ve oranları 
ile ilgili öngörü yapılması mümkün olacaktır. 

Bu çalışma kapsamında uygulanan Taguchi yöntemi 
gelecekte yapılacak formülasyon geliştirme, proses 
(enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme vb.) 
parametrelerinin (sıcaklık, hız, mal alma mesafesi 
vb.) optimizasyonu ve proses parametrelerinin çıktı 
ürüne etkisi gibi benzer çalışmalarda 
kullanılabilecektir. 
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Anahtar Kelimeler Öz 

Sezgisel bulanık sayılar, VIKOR, 

OWA, Hastane yeri seçimi. 

Yer seçim sorunları Endüstri Mühendisliği alanının en çok çalışılan konularından biri olup 

hastane yeri seçimi konusunda ise diğer yapılara oranla çok geniş çaplı araştırmalar 

yapılmadığı görülmektedir. Hastanelerin ekonomik yapı içerisindeki yerleri, toplum sağlığı 

açısından taşıdıkları önem, göç olgusuyla beraber yaşanan kapasite sorunları gibi unsurlar 

göz önüne alındığında hastane yeri seçiminin taşıdığı stratejik önem daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, karar uzmanlarının görüşlerindeki olası belirsizlikleri daha iyi sayısallaştırma 

yeteneğine sahip olan sezgisel bulanık sayılar (intiutionistic fuzzy numbers) kullanılarak 

hastane yeri seçimi konusunda yenilikçi bir bulanık karar destek modeli önerisi 

getirilmektedir. Yer seçim uzmanları ve sağlık yöneticilerinden oluşan bir ekibin kurulması ve 

bu ekibin olası hastane yeri adaylarını belli kriterler çerçevesinde değerlendirmesi yoluyla bilgi 

toplama işlemlerinin yapıldığı yöntemde, uygulama açısından taşınan bir diğer yenilik hastane 

yeri seçiminde uzmanların ağırlıklarının da hesaba katıldığı bir grup karar verme 

yaklaşımının öneriliyor oluşudur. Yöntemde nesnel ağırlıklandırma yoluyla uzman 

görüşlerindeki öznellik sınırlandırılmakta, sıralı ağırlıklı ortalama (OWA  - ordered weighted 

averaging) yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmaktadır. Analiz yöntemi olarak ise sezgisel 

bulanık VIKOR yaklaşımından faydalanılmaktadır. Önerilen model, İstanbul’un bir ilçesi için 

uygulanmış ve analiz sonuçları paylaşılarak ileriki çalışmalar için öneriler getirilmiştir. 

 

INTUITIONISTIC FUZZY VIKOR METHOD WITH OBJECTIVE WEIGHTING FOR HOSPITAL 
SITE SELECTION 

Keywords Abstract 

Intuitionistic fuzzy numbers, 

VIKOR, OWA, Hospital site 

selection. 

Location selection problem is among the most studied research fields of industrial engineering 

area but studies on hospital site selection are relatively scarce in the literature. Hospital 

location analysis carries critical and strategic importance, especially when considering their 

meaning in economic structure, public health management, or in terms of inadequate 

capacity problems arising from immigration phenomenon, etc. In this study, a fuzzy multiple 

attribute decision-making model is proposed. As an application novelty, the model utilizes 

intuitionistic fuzzy numbers because they have a better capability in the quantification of 

vagueness in experts’ opinions. In the model, data are gathered from decision experts who 

have different experience levels represented by expertise weights in location analysis and 

health management. Experts evaluate site alternatives by utilizing linguistic terms. An 

objective weighting approach is chosen as the last application novelty for determining the 

importance of criteria with the aim of reducing natural subjectivity embedded in expert 

evaluations. There are two fundamental methods in the model; OWA (ordered weighted 

averaging) is chosen for objective weighting of attributes and the intuitionistic fuzzy VIKOR 

method is utilized for analysis of the alternatives. The application is performed in a district of 

Istanbul and the analysis results and future research suggestions are shared. 
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1. Giriş  

Yer seçim sorunlarının akademik olarak 
incelenmesi Weber (1909)’e kadar gitmekte olup 
Endüstri Mühendisliği alanının en temel ve 
karmaşık sorunlarından biri olarak dikkat 
çekmektedir. Köken itibariyle bu konudaki 
çalışmalar çoğunlukla fabrika yeri seçimine 
odaklanmışlardır (Kuo, Lu, Tzeng, Lin ve Huang, 
2013; Rikalovic, Cosic ve Lazarevic, 2014; Liu, Lin, 
Hsieh ve Tzeng, 2018 gibi). Ancak günümüzde, 
ekonomik gelişmelerin ve küreselleşmenin yarattığı 
etkiyle birlikte endüstri mühendisleri sadece üretim 
işletmeleriyle ilgili sorunları çözmekle 
yetinmemekte, hizmet işletmelerinin sorunlarına da 
mühendislik yaklaşımlarıyla çözüm 
getirebilmektedirler.  

Yer seçim, karar vericiler açısından stratejik bir 
önem taşır çünkü bu sorunların çözümü pek çok 
ilişkili sonuç yaratabilmektedir. Araştırmaların 
temel çıktısı, doğal olarak coğrafi bir konum 
olmakta ve verilen karar, seçilen yerdeki doğal 
koşullar üzerinde ister istemez olumsuz etkide 
bulunma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle, hastane 
gibi kimyasal ve tehlikeli atık çıkarma riski taşıyan 
tesisler için yer seçimi yapılırken oldukça dikkatli 
olunmalı, doğaya en az zararı verecek şekilde yer 
seçiminin yapılmasına çalışılmalıdır.  

Diğer kritik bir nokta da yer seçim kararının 
ekonomik boyutudur. Bu karara göre yapılacak 
yatırımlara ilişkin maliyetler oldukça yüksek 
boyutlardadır. Hastanenin genişleme olanakları, 
ulaşımın kolaylığı, coğrafik yapının uygunluğu, 
doktor ve hemşire gibi asal personelin temin 
edilebilmesi gibi pek çok etken dikkate alındığında 
yer seçim sorunlarının taktik bir sorundan çok 
stratejik bir nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır (Soltani 
ve Marandi, 2011). Bunların yanı sıra, hastaneler, 
günümüzde ekonomik hayatta yer alan işletmeler 
olarak değerlendirildiklerinden dolayı karşımıza 
rekabet konusu da çıkmaktadır (Wu, Lin ve Chen, 
2007).  

Sosyolojik bir kavram olan göç olgusunun etkisiyle 
kentlerdeki nüfus artmakta, nüfus arttıkça etkinliği 
düşen hizmet kollarının en önemlilerinden biri 
sağlık sektörü olmaktadır. Hastanelerin ya da 
hastanelerdeki yatak ve doktor sayılarının 
yetersizliği önemli bir sorun oluşturabilmektedir 
(Kim, Senaratna, Ruza, Kam ve Ng, 2015). Bu açıdan, 
talebe yetişebilmek ve herkesin sağlık hizmeti 
alabilmesini sağlamak amacıyla yeni hastanelerin 
kurulması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, yukarıda açıklanan gerekçelere bağlı 
olarak bir hastane yeri seçim modeli önerisi 
sunulmakta ve model, İstanbul’un bir ilçesi için 
uygulanmaktadır. Önerilen modelde, sezgisel 
bulanık VIKOR yöntemi kullanılmaktadır. Karar 
vericilerin görüşlerinin dilsel terimlerle ifade 
edilmelerinin ardından bu ifadelerdeki belirsizliğin 
daha etkin bir şekilde modellenebilmesi açısından 
sezgisel bulanık sayıların kullanımı tercih edilmiştir. 
Karar verme yöntemlerinde uzmanlardan alınan 
kriter bazlı değerlendirmelerin bir araya 
getirilmesinde kriter ağırlıklarına gereksinim 
duyulmaktadır. Bir sonraki bölümde açıklandığı gibi 
yazındaki çalışmaların tümü öznel ağırlıklandırma 
yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Öznellik, yani 
manipülasyon riskini azaltma amacıyla, önerilen 
modelde nesnel ağırlıklandırma tercih edilmektedir.  

Yapılan çalışma ile yazına, hastane yeri seçimi 
uygulaması açısından üç önemli noktada katkı 
sunulduğunu söylemek mümkündür. İlk olarak, 
sezgisel bulanık sayıların kullanılması ile bulanık 
mantıktaki üyelik derecelerinin ifade edemediği üye 
olmama dereceleri de karar sürecine dâhil edilmiş, 
bu yolla kararlardaki belirsizliğin daha iyi temsil 
edilmesi sağlanmıştır. İkinci yenilik, grup kararının 
verilmesinde uzmanların ağırlıklarının göz önüne 
alınması ile hastane yeri seçimine özgü bir grup 
karar verme yönteminin önerilmesidir. Üçüncü 
nokta ise öznellikten kaynaklanan sorunların 
giderilmesi amacıyla nesnel ağırlıklandırma 
yönteminin tercih edilmesi ve daha önce bu karar 
sorununda kullanımı bulunmayan OWA yönteminin 
uygulama olanaklarının araştırılmasıdır.  

Çalışmanın genel mimarisi şu şekildedir: 2. bölümde 
hastane yeri seçimine ilişkin yazın özeti sunulmakta 
ve tartışılmakta; 3. bölüm çalışmada önerilen çok 
kriterli karar verme modelinin ayrıntılarını 
içermekte; 4. bölümde önerilen modelin 
uygulanmasına ilişkin açıklamalar getirilerek eniyi 
hastane yeri seçimi önerisi yapılmakta; 5. ve son 
bölümde ise yönteme ilişkin sonuçlar verilerek 
gelecek çalışma önerileri açıklanmaktadır. 

 

2. Yazın Taraması 

Yazında hastane yeri seçimiyle ilgili yapılan 
çalışmalara ilişkin özet bilgiler Ek 1’de verilen 
tabloda özetlenmektedir.  

Yazın taraması neticesinde ulaşılabilen29 
çalışmanın 26’sı akademik makalelerden 
oluşmaktadır. Çalışmaların büyük çoğunluğu 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)’den 
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yararlanmaktadır. AHS yönteminin temel mantığı 
karar sürecinin uzmanın görüş ve beklentileri 
doğrultusunda çözümlenmesidir. AHS’yi klasik 
anlamda kullanan 11 çalışma (Stern, Mehrez, Tal ve 
Shemuel, 1995; Wu ve diğ., 2007; Aydın, Öznehir ve 
Akçalı, 2009; Chatterjee ve Mukherjee, 2013; Chiu 
ve Tsai, 2013; Dehe ve Bamford, 2015; Ahmed, 
Mahmoud ve Aly, 2016; Dell’Ovo, Capolongo ve 
Oppio, 2018; Ajaj, Shareef, Jasim, Hasan, Noori ve 
Hassan, 2019; Soltani, Inaloo, Rezaei, Shaer ve 
Riyabi, 2019; Şahin, Ocak ve Top, 2019) bulunmakta 
olup bulanık AHS’den yararlanan çalışma sayısı ise 
3’tür (Vahidnia, Alesheikh ve Alimohammadi, 2009; 
Aydın, 2009; Soltani ve Marandi, 2011). Özetle 
eldeki 26 çalışmadan 14’ü AHS’den 
yararlanmaktadır. AHS ve bulanık AHS kullanan 
çalışmaların 8’i AHS’yi başka yöntemlerle 
destekleyerek bütünleşik olarak kullanmışlardır. 
Stern ve diğ. (1995), 0-1 tamsayılı programlama ile 
AHS’yi; Vahidnia ve diğ. (2009), Soltani ve Marandi 
(2011),Ahmed ve diğ. (2016), Dell’Ovo ve diğ. 
(2018), Ajaj ve diğ. (2019) ile Soltani ve diğ. (2019) 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bulanık ya da klasik 
AHS’yi birlikte kullanmışlardır. Dehe ve Bamford 
(2015) ise AHS ile kanıtsal muhakeme (evidential 
reasoning) yöntemlerini karşılaştırmaktadır.  

AHS ve bulanık AHS dışında yöntem önerisi getiren 
makaleler de bulunmaktadır. Wissem, Ahmed ve 
Mounir (2011) Fas’ın Sfax kenti için hastane yeri 
seçimi yaptıkları çalışmalarında hedef programlama 
yöntemini kullanmaktadırlar. Kim ve diğ. (2015), 
CBS ile kanıt temelli (evidence-based) muhakeme 
yöntemini birlikte kullanarak ABD’nin Teksas 
eyaletinde yeni açılacak bir hastanenin yerini 
belirlemeye çalışmaktadırlar. Senvar, Otay ve 
Bolturk (2016), İstanbul kenti için bir bulanık 
TOPSIS yöntemi kullanmaktadır ve yazında ilk kez 
hastane yeri seçiminde tereddütlü bulanık sayılar 
(hesitant fuzzy numbers) kullanılmış olmaktadır. Sen 
(2017), gri sayılar temelli ARAS (ARAS-G; Additive 
Ratio Assessment Method with grey numbers) 
yöntemini üç uzmanlı bir grup karar verme 
yaklaşımı çerçevesinde hastane yeri seçim problemi 
için önermektedir. Çelikbilek (2018), Türkiye’deki 
bir hastane yeri için bulanık VIKOR yönteminden 
yararlanmakta ve grup kararının verilmesinde 
hastane yöneticilerinin görüşlerini 
bütünleştirmektedir. Adalı ve Tuş (2019), yazında 
ilk kez nesnel ağırlıklandırma yöntemlerinden biri 
olan CRITIC ile TOPSIS, EDAS ve CODAS mesafe 
tabanlı çok kriterli karar verme yöntemlerini 
birlikte kullanmakta ve sonuçlarını 

karşılaştırmaktadır. Çalışmaya göre üç yöntem de 
aynı sıralamaları sunmaktadır.  

Kullanılan yöntemler özetle ele alınacak olursa 
çalışmaların biri hariç (Adalı ve Tuş, 2019) tümünde 
karar vericilerin öznel değerlendirmelerinin dikkate 
alındığı görülmektedir. Bu değerlendirmeler 
alternatiflerin puanlanmasında belki bir zorunluluk 
durumundadır çünkü çoğu zaman kriterlerin nesnel 
olarak ölçümlenebilmeleri olanaksız ya da çok 
zordur. Bununla birlikte kriterlerin öznel olarak 
önceliklendirilmeleri, özellikle hastane yeri seçimi 
gibi büyük yatırım gerektiren durumlarda eleştiri 
konusudur (Yu ve Lai, 2011). Kriter 
ağırlıklandırırken nesnellik sağlanması, verilecek 
kararların daha güvenilir olmasını sağlayabilecektir 
(Wang ve Parkan, 2005). Bu açıdan, bu çalışmada 
nesnel kriter ağırlıklandırmadan yararlanılmıştır. 

Yazında bulunan 29 çalışmanın 26’sı akademik 
makalelerden oluşmakta olup kalan üçü daha önce 
yer seçimi çalışması yapılan üç hastaneye ilişkin 
raporlardır. Soltani ve Marandi (2011) tarafından 
aktarılan Saskatoon (2010), Virginia (2009) ve 
Queensland (2008) hastanelerine ilişkin 
raporlardan yer seçim kriterleri konusunda 
yararlanılmıştır. 26 akademik çalışmanın sadece 
2’si herhangi bir yer seçim yöntemi önermemekte 
olup yer seçim kriterlerinin belirlenmesi açısından 
önemli olarak değerlendirilmişlerdir (Jordan, 
Roderick, Martin ve Barnett, 2004; Gibson, Martin 
ve Singer, 2004). Ek 1’deki tablo incelenerek ve en 
fazla atıf yapılan kriterler alt kırılımları (alt-
kriterler) da ilgili makalelerden seçilerek çalışmada 
kullanılacak olan kriter havuzu oluşturulmuştur 
(Şekil 2). 

 

3. Önerilen Çok Kriterli Bulanık Karar Verme 
Yöntemi 

Bu çalışmada, hastane yeri seçimiyle ilgili bir 
sezgisel bulanık çok kriterli karar verme modeli 
önerilmektedir. Bulanık mantığın karar sorunlarının 
çözümündeki belirsizliği daha iyi temsil etme 
yeteneği olduğundan dolayı bu çalışmada 
bulanıklaştırma tercih edilmiştir. Keza, Vahidnia ve 
diğ. (2009), karar sorunlarının çözümünde ortaya 
çıkan belirsizliğin ve kesinsizliğin yarattığı 
karmaşayla baş edebilmek için bulanık mantığın iyi 
bir yol olduğunu belirtmektedirler. Önerilen model 
Şekil 1’de özetlenmektedir. 

 

 



Endüstri Mühendisliği 32(2), 177-200, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 177-200, 2021 

 

180 

Karar Vericileri Uzmanlık 

Seviyelerinin (Ağırlıklarının) 

Belirlenmesi

Seçenek ve Kriterlerin 

Belirlenmesi

Seçeneklere İlişkin Kriter 

Puanlarının Karar 

Vericilerden Alınması

OWA Yöntemi ile Kriterlerin 

Nesnel Ağırlıklarının 

Belirlenmesi

Karar Vericilerden Alınan 

Seçenek Puanlarının 

Bütünleştirilmesi

Karar Sorununun Sezgisel 

Bulanık VIKOR ile Analiz 

Edilmesi  

Şekil 1. Önerilen Karar Verme Yönteminin Adımları 

 

3.1 Sezgisel Bulanık Sayılar 

Zadeh (1965), grup kararlarının verilmesinde 
sistemsel öznellik, insan yargısının kesinsizliği 
(değişebilirliği), karar vericilerin 
değerlendirmelerindeki dilsel ifade kullanım 
zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı bulanık 
sayıların karar verme süreçlerinde oldukça yararlı 
olduğunu belirtmektedir. Bulanık mantık, küme 
kuramının genel bir hali olup bir elemanın herhangi 
bir kümeye belli bir üyelik derecesi ile üye olması 

anlamında kullanılmaktadır. Atanassov (1986) 
tarafından ortaya atılan sezgisel bulanık kümeler 
(intuitionistic fuzzy sets) ise bir elemanın bir 
kümeye üyeliğini iki parametre ile ölçmektedir: 
üyelik derecesi ve üye olmama derecesi. Bu iki 
parametreli temsilin yararı, karar vericinin 
kararsızlığının da modellenebiliyor olmasıdır. Z’de 
tanımlı A sezgisel bulanık kümesi Denklem (1) ile 
gösterilebilir. 

A = {< 𝑧, 𝜇𝐴(𝑧), 𝜗𝐴(𝑧) > |𝑧 ∈ 𝑍} (1) 

Bu denklemde 𝜇𝐴(𝑧) ile z’nin Z kümesine üye olma 
derecesi gösterilmekte, 𝜗𝐴(𝑧) ise z elemanının Z 
kümesine üye olmama derecesini göstermektedir. 
Burada bulunan 0 ≤ 𝜇𝐴(𝑧) + 𝜗𝐴(𝑧) ≤ 1 koşulu, bu 
iki üyelik derecesinin toplamının 1’den küçük 
olabilmesine olanak tanımaktadır. Buna göre, 
belirsizliğin bir derecesi (sezgisel indeks) var 
demektir: 𝜋𝐴(𝑧) = 1 − 𝜇𝐴(𝑧) − 𝜗𝐴(𝑧) (Gupta, 
Mehlawat ve Grover, 2016). 

Bu çalışmada, üçgen sezgisel bulanık sayılar tercih 
edilmektedir (Li, 2010). Üçgen bulanık sayı �̃� =

((𝑧, 𝑧, 𝑧); 𝜇𝑧 , 𝜗𝑧) ile gösterilmekte olup z sezgisel 

bulanık sayısı üç parametre ve iki üyelik derecesi ile 
temsil edilmektedir. “Yaklaşık z” dilsel ifadesine 
denk gelecek şekilde belirlenen bulanık z sayısı,𝑧 ile 
𝑧 arasında bir değerdir. Üye olma ve üye olmama 
dereceleri ise sırasıyla Denklem (2) ve (3) 
kullanılarak hesaplanabilmektedir (Wu, Zhang, Xu 
ve Li, 2018). 

𝜇𝑧(𝑥) =

{
  
 

  
 
(𝑥 − 𝑧)

(𝑧 − 𝑧)
𝜇𝑧     ,               𝑧 ≤ 𝑥 < 𝑧 𝑖𝑠𝑒 

𝜇𝑧             ,                    𝑥 = 𝑧 𝑖𝑠𝑒

(𝑧 − 𝑥)

(𝑧 − 𝑧)
𝜇𝑧     ,                   𝑧 ≤ 𝑥 < 𝑧 𝑖𝑠𝑒

        0               ,   𝑥 < 𝑧 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑥 > 𝑧 𝑖𝑠𝑒

 (2)  

  

𝜗𝑧(𝑥) =

{
  
 

  
 
(𝑧 − 𝑥 + 𝜗𝑧(𝑥 − 𝑧))

(𝑧 − 𝑧)
  ,                𝑧 ≤ 𝑥 < 𝑧 𝑖𝑠𝑒 

𝜗𝑧                        ,                    𝑥 = 𝑧 𝑖𝑠𝑒

(𝑥 − 𝑧 + 𝜗𝑧(𝑧 − 𝑥))

(𝑧 − 𝑧)
  ,               𝑧 ≤ 𝑥 < 𝑧 𝑖𝑠𝑒

                 0                        ,   𝑥 < 𝑧 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑥 > 𝑧 𝑖𝑠𝑒

 (3)  

Wu, Zhang, Xu ve Li (2018), alt ve üst limitleri 
sırasıyla kötümser ve iyimser değerler olarak 

isimlendirmektedir. Denklem (2)’deki 𝜇𝑧 değeri, en 
olası üyelik derecesi ve Denklem (3)’deki 𝜗𝑧 ise, en 
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olası üye olmama derecelerini göstermektedir. Li 
(2010), sezgisel bulanık sayılarla yapılacak 
işlemlerin aşağıdaki gibi olacağını göstermektedir. 

�̃� = ((𝑧, 𝑧, 𝑧); 𝜇�̃�, 𝜗𝑧) ve �̃� = ((𝑎, 𝑎, 𝑎); 𝜇�̃�, 𝜗�̃�) iki 

sezgisel bulanık sayı ve λ, bir gerçel sayı olsun.  

 

�̃� + �̃� = ((𝑧 + 𝑎, 𝑧 + 𝑎, 𝑧 + 𝑎); 𝜇�̃� ˄ 𝜇�̃� , 𝜗𝑧˅ 𝜗�̃�) (4) 

�̃��̃� = ((𝑧𝑎, 𝑧𝑎, 𝑧𝑎); 𝜇𝑧 ˄ 𝜇�̃� , 𝜗𝑧˅ 𝜗�̃�) ; �̃� > 0 𝑣𝑒 �̃� > 0 𝑖𝑠𝑒, (5) 

�̃��̃� = ((𝑧𝑎, 𝑧𝑎, 𝑧𝑎); 𝜇𝑧 ˄ 𝜇�̃� , 𝜗𝑧˅ 𝜗�̃�) ; �̃� < 0 𝑣𝑒 �̃� > 0 𝑖𝑠𝑒, (6) 

�̃��̃� = ((𝑧𝑎, 𝑧𝑎, 𝑧𝑎); 𝜇𝑧 ˄ 𝜇�̃� , 𝜗𝑧˅ 𝜗�̃�) ; �̃� < 0 𝑣𝑒 �̃� < 0 𝑖𝑠𝑒, (7) 

𝜆�̃� = ((𝜆𝑧, 𝜆𝑧, 𝜆𝑧); 𝜇�̃� , 𝜗𝑧) ;  𝜆 > 0 𝑖𝑠𝑒, 
   

(8) 

𝜆�̃� = ((𝜆𝑧, 𝜆𝑧, 𝜆𝑧); 𝜇�̃� , 𝜗𝑧) ;  𝜆 < 0 𝑖𝑠𝑒, (9) 

Denklem (10) ile verilen Hamming mesafesi, çok 
kriterli karar vermede puanlar ile ideal noktalar 

arasındaki uzaklıkların hesaplanmasında 
kullanılmaktadır (Wu ve diğ., 2018). 

𝑑(�̃�, �̃�) =
1

3
[|𝑧 − 𝑎| + |𝑧 − 𝑎| + |𝑧 − 𝑎|] + 𝑚𝑎𝑥(|𝜇�̃� − 𝜇�̃�|, |𝜗𝑧 − 𝜗�̃�|)  (10) 

3.2 Önerilen Yöntem 

3.2.1 Adım 1: Karar Vericilerin ve Uzmanlık 
Seviyelerinin Belirlenmesi 

Hastane yeri seçimi ile ilgili olarak şehir 
planlamacıları, kamu yöneticileri, hastane 
yöneticileri ve danışmanlardan kurulu bir ekip 
oluşturulması ve bu uzmanlardan hastane yeri 
seçimi konusunda yardım alınması gerekmektedir. 
Her uzmanın farklı tecrübe seviyelerinde 
bulunmaları olası olup uzmanlık seviyelerinin 
belirlenmesinde uzmanların ortaklaşa 
değerlendirme yapmaları, yani grup içerisinde 
yapacakları bir değerlendirme ile grup üyelerini 
puanlamaları istenmektedir. Koksalmis ve Kabak 
(2019) da grup karar verme sorunlarındaki uzman 
görüşlerinin karara yansıtılmasında hangi nesnel 
yolların kullanılabileceğine ilişkin olarak yazını 
taramışlar ve bu yöntemlerin bir sınıflandırmasını 
sunmuşlardır. İlgili makalede de belirtildiği gibi 
nesnel ağırlıklandırma yaklaşımlarından çoğunlukla 
elde uzman ağırlığı yokken ya da soruna özgü 
olarak öznel ağırlıkların kullanılması istenmiyorken 
yararlanılmaktadır. Yöntemin bu adımında öznel 
uzman ağırlıklandırma uygulama kolaylığı açısından 
tercih edilmekte olup bu amaçla kullanılacak ölçek 
Tablo 1’de verilmektedir. (Zhang, Zhang, Li, Liu ve 
Yang, 2017). Bunun haricindeki nesnel ya da öznel 
yöntemlerin kullanılması da tercih edilebilir. 

 

Tablo 1  
Karar vericilerin uzmanlık seviyelerine ilişkin dilsel 
terimler (Zhang ve diğ, 2017) 

Uzmanlık Derecesi Sezgisellik Dereceleri 

Tam Uzman (TU) (0,90; 0,10) 

Uzman (U) (0,75; 0,20) 

Az Uzman (AU) (0,50; 0,45) 

Emin Değil (ED) (0,35; 0,60) 

 

Tablonun ikinci sütunundaki değerler (μk,ϑk)’dir. 
Uzmanlık kümesine olan üyelikler uzmanlık seviyesi 
düştükçe azalmakta, ancak üye olmama dereceleri 
artmaktadır. Zhang ve diğ. (2017), uzmanlık 
seviyelerinin dikkate alınması ile k adet uzmanın 
ağırlıklarının (λk) Denklem (11) ile 
hesaplanabileceğini göstermiştir. Burada, πk 
sezgisel indekstir. 

 

𝜆𝑘 =
𝜇𝑘 + 𝜋𝑘(

𝜇𝑘
(𝜇𝑘 + 𝜗𝑘)
⁄ )

∑ (𝜇𝑘 + 𝜋𝑘(
𝜇𝑘

(𝜇𝑘 + 𝜗𝑘)
⁄ ))𝑘

 (11) 
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3.2.2 Adım 2: Seçeneklerin ve Kriterlerin 
Belirlenmesi 

Olası hastane yeri adaylarının belirlenmesi üst 
merciler ve karar organları tarafından yapılabileceği 
gibi karar ekibi tarafından da bir takım ön eleme 
özellikleri dikkate alınarak belirlenebilir. Kriterlerin 
belirlenmesi ise yazın taramasının sonuçlarına ve 
uzmanların görüşlerine dayanmaktadır. Çalışmada, 
m adet hastane yeri alternatifini i indisi ile (i=1,…,m) 
ve değerlendirmede kullanılacak n adet kriteri ise j 
indisi ile gösterelim (j=1,…,n).  

 

3.2.3 Adım 3: Seçeneklerin Karar Vericilerce 
Değerlendirilmeleri 

Seçenekler ve kriterler belirlendikten sonra 
seçeneklerin kriter bazlı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Burada, her karar verici her 
alternatifi her kriter açısından dilsel terimler 
kullanarak değerlendirir. Modelde Wu ve diğ. 
(2018) tarafından önerilen dilsel terim kümesi 
kullanılmaktadır (Tablo 2).  

 

Tablo 2 
Seçeneklerin Puanlandırılmasındaki Dilsel Terimler 
(Wu ve diğ., 2018) 

Dilsel Terim Kısaltma Sezgisel Bulanık Sayı 

Çok Kötü ÇK ((0, 0, 1); 0,7; 0,2) 

Kötü K ((0, 1, 3); 0,8; 0,1) 

Orta Kötü OK ((1, 3, 5); 0,9; 0) 

Orta O ((3, 5, 7); 1; 0) 

Orta İyi OI ((5, 7, 9); 0,9; 0) 

İyi I ((7, 9, 10); 0,8; 0,1) 

Çok İyi ÇI ((9, 10, 10); 0,7; 0,2) 

 

3.2.4 Adım 4: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

Bugüne kadarki tüm hastane yeri seçimi 
çalışmalarında kriter ağırlıkları uzman görüşüne 
dayalı olarak belirlenmiştir. Uzman görüşlerinin 
doğasındaki öznelliğin yaratacağı manipülasyon 
riskini bertaraf etmek için modelde nesnel 
ağırlıklandırma kullanılmaktadır. Nesnel 
ağırlıklandırma yapılan çalışmalarda uzmanlardan 
kriterlerin önemleri konusunda herhangi bir bilgi 
talep edilmez. Yazında pek çok nesnel 

ağırlıklandırma yöntemi bulunmaktadır (Barukab, 
Abdullah, Ashraf, Arif ve Khan, 2019; Liu ve Liu, 
2019; Arya ve Kumar, 2020; Kaaffah, Ridwan ve 
Novitasari, 2020; Wu, Liao, Hu, Lin, Zhou, Zhang ve 
Xu, 2020). Yu ve Lai (2011), kriterlerdeki puanların 
birbirlerinden olan uzaklıklarına göre ağırlıkların 
belirlenmesi konusundaki yöntemleri 
özetlemektedir. Yazında bu yaklaşıma dair bazı 
eleştiriler bulunmakta olup bunların en 
önemlilerinden biri, mesafe tabanlı bu anlayışın 
ağırlık belirlemede güvenilmez olduğudur (Han ve 
Xiao, 2009). Benzer eleştiriler göz önüne 
alındığında nesnel ağırlıklandırmanın klasik 
yöntemleri yerine OWA (ordered weighted 
averaging – sıralı ağırlıklı ortalama) tercih 
edilmiştir (Yager, 1988).  

OWA yaklaşımının genel öğesi, kriterlerin önemleri 
değil, sırasallıklarının önemleridir. Bir karar 
sorununda kriter puanları şu eşitlik ile 

bütünleştirilir: 𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 . Burada 

OWA yöntemini farklılaştıran unsur i indisine ilişkin 
olup alternatifin büyüklüğünü değil büyüklüğünün 
sırasını temsil etmesidir (O’Hagan, 1988). Yani bj, 
(a1,a2,…,an) alternatifler kümesinin j’nci büyük 
elemanıdır (b1>b2>…>bn).  

OWA çalışmalarının öncülerinden biri O’Hagan 
(1988)’a ait olup çalışmada veyalık derecesi (orness 
degree) tanımı yapılmaktadır. Sırasal ağırlıkların 
toplamı 1 olmak üzere, eğer [1,0,…,0] gibi bir ağırlık 
vektörü söz konusuysa enbüyük puan sonuç olarak 
kabul edilmiş; eğer [0,0,…,1] gibi bir vektör söz 
konusuysa enküçük değer sonuç olarak alınmış 
olmaktadır. İlk ağırlık vektörü enbüyüklemeyi 
sağladığı için bulanık mantıktaki “veya (or)” 
operatörüne; ikinci vektör enküçüklemeyi sağladığı 
için “ve (and)” operatörüne karşılık gelmektedir. 
Böylece tüm vektör elemanlarının 0 ile 1 arasındaki 
değişiminde veyalık derecesi ortaya çıkmaktadır.  

Yager (1988), Fuller ve Majlender (2003) ve Wang 
ve Parkan (2005) gibi yazarlar eniyileme temelli 
olarak OWA yaklaşımları önermişlerdir. Önerilen 
modelde Ruan, Kabak ve Quinones (2013) 
tarafından geliştirilen OWA yaklaşımından 
yararlanılmaktadır çünkü orada işlemsel kolaylık 
açısından daha etkin olan bir yöntem söz 
konusudur. Bunun için ardışık kriter ağırlıklarının 
bir β parametresiyle oransal bileşimi kullanılmakta 
ve Denklem (12) ile verilen veyalık derecesine bağlı 
bir ilişki tanımlanmaktadır. 
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𝑤𝑗 = 𝛽 ∗ 𝑤𝑗−1   ;    𝑤1 =

{
 

 
1 − 𝛽

1 − 𝛽𝑛
   ,     𝛽 ≠ 1

1

𝑛
         ,      𝛽 = 1

 (12) 

Bu yönteme göre, veyalık derecesi 0’a 
yaklaştırıldıkça yüksek puanlara; 1’e 
yaklaştırıldıkça düşük puanlara daha yüksek ağırlık 
verilmiş olur. Denklem (12), β≠1 durumu için 
Denklem (13)’deki ağırlık belirleme formülüne 

dönüştürülebilmektedir. Buradaki veyalık derecesi 
Denklem (14)’de verilmekte olup bu denklemden 
istenen bir veyalık derecesi için β parametresi 
çekilerek Denklem (13)’deki yerine konulursa OWA 
ağırlıkları kolayca belirlenebilir. 

 

3.2.5 Adım 5: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Bu adımda çok kriterli karar verme yöntemlerinin 
temel aracı olan karar matrisi oluşturulmaktadır. k 
adet karar verici m adet alternatif hastane yerini n 
adet kritere göre dilsel terimlerle 
değerlendirmişlerdir. Uzmanların ağırlıkları λk ile, 

değerlendirmeleri ise �̃�𝑖𝑗𝑘 ile gösterilsin. Son terim, 

k uzmanının i alternatifini j kriteri açısından 
değerlendirdiği dilsel terimi ifade etmektedir. 
Bütünleşik sonucu gösteren dilsel terim Denklem 
(15) ile belirlenmektedir. 

 

�̃�𝑖𝑗 =∑𝜆𝑘�̃�𝑖𝑗𝑘
𝑘

= ((𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗); 𝜇�̃�𝑖𝑗  , 𝜗𝑥𝑖𝑗) , 𝑖 = 1,… ,𝑚 , 𝑗 = 1,… , 𝑛 (15) 

3.2.6 Adım 6: Sezgisel Bulanık VIKOR Yöntemi 
ile Hastane Yeri Seçimi 

Son yıllarda çok kriterli karar verme yöntemleri 
yazında artan bir hızla kullanılmaktadır. VIKOR da 
bu alanda en fazla atıf alan yöntemlerin başında 
gelmekte olup açılımı Sırpça 
“VIsekriterijumskaoptimizacija i KOmpromisno 
Resenje” şeklindedir (Opricovic, 1998). Türkçe 
karşılığı “Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşık 
Çözüm yöntemi” olan VIKOR, çatışan kriterlerin 
varlığı durumunda alternatifleri, pozitif ideal bir 
çözüme yakınlık ve negatif ideal bir çözümden 
uzaklık verilerini bütünleşik bir şekilde ele alarak 
sıralar ve uzlaşık bir çözüm sunar (Opricovic ve 
Tzeng, 2004).  

VIKOR yöntemi ile enbüyük grup faydası ve 
enküçük bireysel pişmanlık sağlanacak şekilde 
karar verilmeye çalışmaktadır. Bu yöntemde her 
alternatif, kriterler açısından değerlendirilir ve ideal 
çözüme göreli yakınlık derecesine göre alternatifler 

sıralanır (Kaya ve Kahraman, 2011). Yazında klasik 
VIKOR yöntemini bulanık ortamda ele alan 
çalışmalar da bulunmaktadır (Opricovic, 2011; Liao 
ve Xu, 2013; Gupta ve diğ., 2016). Burada üçgen 
sezgisel bulanık sayılarla uyumlu bir VIKOR 
yöntemine gereksinim duyulduğu için Wu ve diğ. 
(2018) tarafından önerilen yöntem tercih edilmekte 
olup yöntemde 7 adım bulunmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑤𝑗 =
1 − 𝛽

1 − 𝛽𝑛
𝛽𝑗−1   ,   𝛽 > 0   ,   𝛽 ≠ 1 (13)  

𝑣𝑒𝑦𝑎𝑙𝚤𝑘(𝑤) =
1 − 𝛽

(𝑛 − 1) ∗ (1 − 𝛽𝑛)
∑ (𝑛 − 𝑗)𝛽𝑗−1

𝑛

𝑗=1
  , 𝛽 > 0  , 𝛽 ≠ 1 (14)  



Endüstri Mühendisliği 32(2), 177-200, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 177-200, 2021 

 

184 

Adım 6.1. Adım 5’te oluşturulan �̃�𝑖𝑗  karar matrisi 

Denklem (16) kullanılarak normalize edilir ve �̃�𝑖𝑗  

matrisi oluşturulur. Normalize matriste𝜇�̃�𝑖𝑗 = 𝜇�̃�𝑖𝑗 

ve 𝜗𝑥𝑖𝑗 = 𝜗�̃�𝑖𝑗olmak üzere  �̃�𝑖𝑗 =

((𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗); 𝜇�̃�𝑖𝑗  , 𝜗�̃�𝑖𝑗) değerleri bulunmaktadır.  

Denklem (16)’da 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗 = max{ 𝑥𝑖𝑗|𝑖 = 1,… ,𝑚} ve 

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗 = min {𝑥𝑖𝑗|𝑖 = 1,… ,𝑚}’dir. 

 

(𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗 , 𝑟𝑖𝑗) =

{
 
 

 
 (

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
,
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
,   

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗
)  ,   𝑗 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

(
𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑥𝑖𝑗
,
𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑥𝑖𝑗
,   
𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑥𝑖𝑗
)     ,   𝑗 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

 (16) 

Adım 6.2. Tüm kriterler bazında pozitif ve negatif 
ideal seçenekler oluşturulmalıdır. Denklem (17)’de 
verilen bulanık pozitif ve Denklem (18)’de verilen 

bulanık negatif ideal seçenekler tüm alternatifler 
için birer karşılaştırma noktası olarak 
kullanılmaktadır.  

𝑓𝑗
∗ =

{
 

 max
𝑖
�̃�𝑖𝑗 = ((max

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , max

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , max

𝑖
𝑟𝑖𝑗) ; 1 , 0) ,   𝑗 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

min
𝑖
�̃�𝑖𝑗 = ((min

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , min

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , min

𝑖
𝑟𝑖𝑗) ; 0 , 1)   ,   𝑗 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

 (17) 

𝑓𝑗
− =

{
 

 min
𝑖
�̃�𝑖𝑗 = ((min

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , min

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , min

𝑖
𝑟𝑖𝑗) ; 0 , 1) , 𝑗 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

max
𝑖
�̃�𝑖𝑗 = ((max

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , max

𝑖
𝑟𝑖𝑗 , max

𝑖
𝑟𝑖𝑗) ; 1 , 0) , 𝑗 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑝𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑠𝑒

 (18) 

 

Adım 6.3. VIKOR yönteminin temelindeki uzaklık 
ölçümü Denklem (19)’da verilmektedir. Bu, 
Denklem (10) ile verilen Hamming mesafesidir. 

Böyle bir mesafe ölçümü, üçgen sezgisel bulanık 
sayı durumundaki değerlerin durulaştırılmasını 
(defuzzification) da sağlamaktadır. 

𝑑𝑖𝑗 =
𝑑(𝑓𝑗

∗, �̃�𝑖𝑗)

𝑑(𝑓𝑗
∗, 𝑓𝑗

−)
 (19) 

Adım 6.4. VIKOR yönteminde alternatifler 
değerlendirilirken Si grup faydası ve Ri bireysel 

pişmanlık değerlerinin her alternatif için 
hesaplanması gerekmektedir (Denklem 20 ve 21).  

𝑆𝑖 =∑𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, … ,𝑚 (20) 

𝑅𝑖 = max
𝑗
𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … ,𝑚 (21) 

Adım 6.5. Her alternatif için Si ve Ri değerlerinin 
bütünleştirilmesinden oluşan Qi indeksi 
hesaplanmalıdır. Denklem (22) ile verilen Qi 
indeksinde 𝑆∗ = min

𝑖
𝑆𝑖  , 𝑆− = max

𝑖
𝑆𝑖  , 𝑅∗ = min

𝑖
𝑅𝑖  

ve 𝑅− = max
𝑖
𝑅𝑖  olup v ise, stratejik bir katsayıdır ve 

grup faydasının enbüyüklenmesine mi yoksa 
bireysel pişmanlığın enküçüklenmesine mi önem 
verildiğini ölçer. [0,1] aralığında bir değer olup 
genelde çalışmalarda 0,5 olarak alınmaktadır. 

𝑄𝑖 = 𝑣
𝑆𝑖 − 𝑆

∗

𝑆− − 𝑆∗
+ (1 − 𝑣)

𝑅𝑖 − 𝑅
∗

𝑅− − 𝑅∗
, 𝑖 = 1, … ,𝑚 (22) 

Adım 6.6. Tüm alternatifler, Si, Ri ve Qi değerleri 
açısından ayrı ayrı artan sırada listelenir. Böylelikle 
üç adet sıralama bulunmuş olur. Bu sıralamalarda 
en düşük değerlere sahip alternatifler eniyi tercih 
konumundadırlar. 

Adım 6.7. Aşağıdaki iki koşulun sağlanması 
durumunda Qi değerlerine göre yapılan sıralamada 
eniyi durumda olan seçenek hastane yeri tercih 
önerisi olarak sunulur.  
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Koşul 1. Kabul edilebilir avantaj: Qi’ye göre yapılan 
sıralamada eniyi ilk iki alternatif A(1) ve A(2) olsun. m, 

toplam alternatif sayısı olmak üzere 𝑄(𝐴(2)) −

𝑄(𝐴(1)) ≥ 1
(𝑚 − 1)⁄  olmalıdır.  

Koşul 2. Karar vermede kabul edilebilir istikrar: Qi’ye 
göre yapılan sıralamada eniyi durumda olan A(1) 

alternatifi Si ve Ri için yapılan sıralamalarda da eniyi 
olmalıdır.  

Eğer yukarıdaki koşullardan ikisi de sağlanamıyor 
ise VIKOR yöntemi uzlaşık bir çözüm 
oluşturamamış demektir. Eğer koşullardan sadece 
biri sağlanamıyor ise aşağıdaki kurallara uygun 
olarak birden fazla alternatif içeren bir alternatifler 
kümesi önerilir. 

(i) Eğer Koşul 1 sağlanamıyorsa, 𝑄(𝐴(𝑀)) − 𝑄(𝐴(1)) < 1 (𝑚 − 1)⁄  koşulunu sağlayan ilk M adet seçenek 

uzlaşık çözüm kümesidir: {A(1), A(2), …, A(M)}. 

(ii) Eğer Koşul 2 sağlanamıyorsa, A(1) ve A(2 )uzlaşık çözüm kümesinin elemanlarıdır. 

 

4. İstanbul’un Bir İlçesinde Hastane Yeri 
Belirleme Uygulaması  

Önerilen OWA temelli sezgisel bulanık VIKOR 
yöntemi İstanbul ilinin bir ilçesinde yeni kurulması 
düşünülen bir hastanenin yerinin belirlenmesi 
sürecinde destek bilgisi vermesi amacıyla 2019 yılı 
içerisinde uygulanmıştır. Belediye yöneticileriyle 
yapılan görüşmeler sırasında kendileri çeşitli 
ekonomik ve politik gerekçeler öne sürerek makale 
içerisinde belediyenin isminin geçmesini 
istememişlerdir. Yönteme ilişkin açıklamalar ilgili 
bölümlerde verilmekte olup veri gizliliği ilkelerine 
göre uzmanların kimlik bilgileri de saklı 
tutulmaktadır. Uzmanlarla yapılan görüşmelerde 
bilgi toplanması esnasında Araştırma ve Yayın Etiği 
ilkelerine özenle uyulmuştur. Ayrıca 2020 yılı 
öncesinde veri toplanmış olduğu için TR Dizin’in 
ilgili Etik ilkeleri uyarınca geriye dönük olarak Etik 
Kurul İznine gerek bulunmamaktadır. 

Adım 1: Karar Vericilerin ve Uzmanlık 
Seviyelerinin Belirlenmesi 

Bilgi ve uzmanlıklarına başvurulacak karar vericiler 
seçilerek, 4 kişilik bir takım oluşturulmuştur. Bu 
uzmanlardan ikisi hastane yeri ve operasyonları 
konusunda bilgi sahibi olan ve daha önce 
danışmanlık görevleri yürütmüş olan 
akademisyenler, biri bir devlet hastanesinde çalışan 
ve daha önce hastane genişletme projesinde 
uzmanlığına başvurulan bir hekim ve sonuncusu da 
kuruluşundan bu yana özel bir hastanenin 
yöneticiliğini yapmaktadır. Uzmanların uzmanlık 
seviyeleri ekip içerisinde belirlenmiş olup Tablo 
3’ün ikinci satırında verilmektedir. Uzmanlık 
seviyelerinin karşılıkları olan sezgisellik dereceleri 
de bir sonraki satırda gösterilmektedir. Tablonun 
son satırında ise her uzmanın uzmanlık 
derecelerine göre hesaplanan ağırlıkları 
görülmektedir. U (uzman) değerlendirmesine sahip 
üçüncü karar verici için ağırlığın nasıl hesaplanacağı 
aşağıda örnek olarak verilmektedir. 

𝜆4 =
𝜇4 + 𝜋4(

𝜇4
(𝜇4 + 𝜗4)
⁄ )

∑ (𝜇𝑘 + 𝜋𝑘(
𝜇𝑘

(𝜇𝑘 + 𝜗𝑘)
⁄ ))𝑘

=
0,75 + 0,05(0,75 (0,75 + 0,20)⁄ )

2 ∗ 0,90 + (0,50 + 0,05 (0,50 (0,50 + 0,45)⁄ )) + (0,75 + 0,05 (0,75 (0,75 + 0,20)⁄ ))
=
0,7895

3,1158

= 0,2533 
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Tablo 3 
Uzmanlar ve Uzmanlık Seviyeleri 

 Akademisyen-1 Akademisyen-2 Yönetici  Hekim 

Derece TU TU U AU 

Sezgisellikleri (0,90; 0,10) (0,90; 0,10) (0,75; 

0,20) 

(0,50; 0,45)  

Ağırlık 0,2889 0,2889 0,2533 0,1689 

 

Adım 2: Seçeneklerin ve Kriterlerin Belirlenmesi 

İstanbul’un incelenen ilçesinde üç adet devlet 
hastanesi bulunmakta olup kapasite yetersizliği 
nedeniyle yeni bir devlet hastanenin açılması 
gerektiği düşünülmektedir. İlk alternatif (M), var 
olan merkezi hastaneden bağımsız olarak yine ilçe 
merkezinde daha geniş bir arazi üzerinde yeni bir 
hastane kurulması şeklindedir. İlçenin yeni 
kentleşen semtlerinden birine bir hastane 
kurulması ikinci alternatiftir (K), çünkü bu semt ilçe 
merkezine uzak olup özellikle acil servis hizmetleri 
konusunda dezavantajlı bir durum yaşamaktadır. 
Son alternatif (F) ise, ilçenin diğer ilçelerde oturan 
vatandaşlara da kapılarını açması anlamında daha 
yüksek kapasiteli bir hastanenin kurulmasını 

içermekte olup bunun toplu taşıma ağlarına yakın 
bir lokasyonda bulunması düşünülmektedir. Buna 
göre, seçenekler şöyledir: M, K ve F (i = 1, 2, 3). 

Hastanelerin değerlendirileceği kriterler de bu 
aşamada belirlenmektedir. Ek 1’de verilen yazın 
özeti tablosu ve uzman bilgileri göz önüne alınarak 
karar verici ekip tarafından bir kriter kümesi 
oluşturulmuştur. Şekil 2’de özetlenen kriter kümesi 
8 ana kriter içermektedir. Bunlardan beşinin alt 
kriterleri de bulunmakta olup toplam 21 kriter 
vardır (j = 1, …, 21). Burada belirtilmesi gereken 
önemli bir varsayım, kriterler arasındaki olası 
ilişkilerin göz ardı edilmiş olmasıdır. Kriterlerin 
birbirlerinden bağımsız oldukları varsayılmış olup 
bu da çalışmanın en önemli limitidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Hastane Yeri Seçimi Kriter Kümesi 
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Adım 3: Seçeneklerin Karar Vericilerce 
Değerlendirilmesi 

Bir önceki adımda verilen üç aday hastane yeri, 
toplam 21 adet kriter temel alınarak 4 uzman 

tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tablo 2’deki 
dilsel terimler kullanılarak yapılan 
değerlendirmeler Tablo 4’de kriter bazlı olarak 
özetlenmektedir. 

 

Tablo 4 
Alternatiflerin Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım 4: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

Çalışmada OWA yöntemi tercih edilmiş olup kriterlere 

ilişkin sırasal olarak azalan ya da artan bir ağırlık 

kümesi oluşturulmaktadır. Ağırlık kümelerinin elde 

edilebilmesi için öncelikle veyalık derecesinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Duyarlılık analizi de 

yapılabilmesi açısından üç farklı veyalık derecesi için 

ağırlık kümeleri belirlenmiştir: 0,25; 0,50; 0,75 (Tablo 

5). Aşağıda 0,25 veyalık derecesi için yapılan 

hesaplamalar örnek olarak verilmektedir. 

A-1 A-2 Y H

K OI I O OK

O I OI OI I

M ÇI I I OI

K OI ÇI OI O

O OI I I OI

M O K O O

K I ÇI I I

O OI I O O

M OI OI OI I

K O OI O K

O OI I ÇI OI

M OK ÇK ÇK ÇK

K I ÇI OI O

O I I I O

M OK O OI O

K OI OI O OK

O I OI OI OI

M O I OI OI

K OK K K ÇK

O OI O I ÇI

M ÇI ÇI I OI

K K O O K

O OI I ÇI I

M ÇI I O O

K O O OK O

O I I ÇI ÇI

M ÇI I OI I

K OK OI O O

O ÇI I I I

M ÇI I ÇI ÇI

K OK ÇK K ÇK

O I I ÇI I

M ÇI I I OI

Populasyon

Yaş Dağılımı

Gelir Seviyesi

Arazi Maliyeti

İnşaat Maliyeti

Peyzaj Maliyeti

Toplu 

Ulaşım 

İmkanı

Merkezilik

Yerleşim 

Alanlarına 

Yakınlık

Eczanelere 

Yakınlık

Yolculuk 

Süresi

A-1 A-2 Y H

K ÇI ÇI I O

O I O ÇI OI

M OI O I OI

K ÇI ÇI ÇI ÇI

O I ÇI I OI

M I I OI OI

K ÇI ÇI I ÇI

O I ÇI OI I

M I OI OI OI

K I ÇI OI ÇI

O O O I OK

M OK ÇK K OK

K O OI OI O

O O I I O

M I ÇI O O

K ÇI ÇI ÇI ÇI

O OI I O OK

M K ÇK OK ÇK

K OI OK O I

O I I I ÇI

M ÇI I I ÇI

K ÇI ÇI ÇI ÇI

O OI O K OK

M K ÇK O ÇK

K O I O OI

O I ÇI I I

M I ÇI OI I

K ÇI ÇI ÇI ÇI

O K OK O O

M O I I OI

Alan 

Yeterliliği

Altyapı 

Yeterliliği

Kirlilik

Rekabet

Hava Kalitesi

Şehir Klanına 

UyIunluk

Gürültü 

Kaynakları

Mimari Tasarım

Park Alanları

Enerji Temini

Nüfus 
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𝑣𝑒𝑦𝑎𝑙𝚤𝑘(𝑤) = 0,25 =
1−𝛽

(21−1)∗(1−𝛽21)
∑ (21 − 𝑗)𝛽𝑗−121
𝑗=1  denklemi çözüldüğünde ağırlık kümesinin 

oluşturulmasında kullanılacak olan β parametresi 1,1739 bulunmaktadır. Buna göre sırasal olarak ağırlıklar 
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

𝑤1 =
1−1,1739

1−1,173921
1,17391−1 = 0,0062 ; 𝑤2 =

1−1,1739

1−1,173921
1,17392−1 = 0,0073 ;  

𝑤3 =
1−1,1739

1−1,173921
1,17393−1 = 0,0086 ; … ; 𝑤21 =

1−1,1739

1−1,173921
1,173921−1 = 0,1534 

0,50 veyalık derecesi için β = 1 ve 0,75 için ise β = 0,8519 olarak bulunmakta olup ilgili ağırlıklar Tablo 5’de 
verilmektedir. 

 

Tablo 5 
Farklı veyalık dereceleri için Ağırlık Kümeleri 

orness = 0,25 0,75 0,5 orness = 0,25 0,75 0,5 

1 0,0062 0,1534 0,0476 12 0,0362 0,0263 0,0476 

2 0,0073 0,1307 0,0476 13 0,0425 0,0224 0,0476 

3 0,0086 0,1113 0,0476 14 0,0499 0,0191 0,0476 

4 0,0100 0,0948 0,0476 15 0,0586 0,0163 0,0476 

5 0,0118 0,0808 0,0476 16 0,0688 0,0138 0,0476 

6 0,0138 0,0688 0,0476 17 0,0808 0,0118 0,0476 

7 0,0163 0,0586 0,0476 18 0,0948 0,0100 0,0476 

8 0,0191 0,0499 0,0476 19 0,1113 0,0086 0,0476 

9 0,0224 0,0425 0,0476 20 0,1307 0,0073 0,0476 

10 0,0263 0,0362 0,0476 21 0,1534 0,0062 0,0476 

11 0,0309 0,0309 0,0476     

 

Adım 5: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Bu adımda alternatiflere ilişkin değerlendirmeler, 
uzmanların ağırlıkları kullanılarak 
bütünleştirilmekte ve VIKOR yönteminin 
uygulanmasına hazır olacak şekilde bir karar 
matrisinde toplanmaktadır. Tablo 4’te verilen 
değerlendirmeler Tablo 2’deki dilsel terim 
karşılıkları kullanılarak sezgisel bulanık sayılara 

dönüştürülmekte, daha sonra Denklem (15) 
kullanılarak dört farklı uzman görüşü tek bir 
bütünleşik görüşe indirgenmektedir. Örnek olarak 
Nüfus kriterinin K alternatifi için aldığı 
değerlendirmelerin bütünleştirilmesini ele alalım. 
Sırasıyla uzmanlardan OI-I-O-OK değerlendirmeleri 
alınmıştır. Denklem (8) ve (4)’e göre bütünleşik 
değerlendirme elde edilmektedir. 

�̃�11 =∑𝜆𝑘�̃�11𝑘
𝑘

= 0,2889 ∗ ((5,7,9); 0,9; 0) + 0,2889 ∗ ((7,9,10); 0,8; 0,1) + 0,2533 ∗ ((3,5,7); 1,0) + 0,1689

∗ ((1,3,5); 0,9; 0) = ((4,40; 6,40; 8,11); 0,8; 0,1) 

Tablo 6’da tüm alternatiflerin bütünleştirilmiş 
değerleri verilmektedir. Her bir alternatifin 

yanındaki ilk üç sütun (𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑗) değerlerine, 4. 

sütun𝜇�̃�𝑖𝑗ve 5. sütun ise 𝜗𝑥𝑖𝑗  değerleridir.  

 

Adım 6: Sezgisel Bulanık VIKOR ile Hastane Yeri 
Seçilmesi 

Bütünleşik değerlendirme puanları ve kriterlerin 
nesnel ağırlıkları elde bulunmakta olup artık 
sezgisel bulanık VIKOR yönteminin uygulanmasına 
geçilebilir. Tüm kriterler karar vericiler tarafından 



Endüstri Mühendisliği 32(2), 177-200, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 177-200, 2021 

 

189 

öznel olarak Tablo 2’deki dilsel ifadeler ile 
puanlanmıştır. Bu dilsel ifadeler Çok Kötü (ÇK) ile 
Çok İyi (ÇI) arasında değişmekte olup dilsel 
ifadelerin üçgen bulanık sayı karşılıkları da sırasıyla 
(0,0,1) ile (9,10,10) arasındadır. Bu da dilsel 
ifadelerin artan sırada dizildiğini ve eniyi 

değerlendirme puanının ÇI (Çok İyi) dilsel terimi ile 
ifade edildiğini göstermektedir. Buradan hareketle 
tüm kriterlerin fayda tipi olarak alınması gerektiği 
anlaşılmaktadır.  

 

  

Tablo 6. Bütünleşik Değerlendirme Puanlarını İçeren Karar Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 4,40 6,40 8,11 0,8 0,1

F 5,92 7,92 9,46 0,8 0,1

M 7,24 8,95 9,83 0,7 0,2

K 5,82 7,53 8,95 0,7 0,2

F 6,08 8,08 9,54 0,8 0,1

M 2,13 3,84 5,84 0,8 0,1

K 7,58 9,29 10,00 0,7 0,2

F 4,73 6,73 8,44 0,8 0,1

M 5,34 7,34 9,17 0,8 0,1

K 3,07 4,90 6,90 0,8 0,1

F 6,59 8,34 9,54 0,7 0,2

M 0,29 0,87 2,16 0,7 0,2

K 6,40 8,11 9,24 0,7 0,2

F 6,32 8,32 9,49 0,8 0,1

M 2,93 4,93 6,93 0,9 0

K 3,82 5,82 7,82 0,9 0

F 5,58 7,58 9,29 0,8 0,1

M 5,00 7,00 8,71 0,8 0,1

K 0,29 1,41 3,24 0,7 0,2

F 5,60 7,44 8,84 0,7 0,2

M 7,82 9,24 9,83 0,7 0,2

K 1,63 3,17 5,17 0,8 0,1

F 6,93 8,68 9,71 0,7 0,2

M 5,89 7,60 8,73 0,7 0,2

K 2,49 4,49 6,49 0,9 0

F 7,84 9,42 10,00 0,7 0,2

M 7,07 8,78 9,75 0,7 0,2

K 3,00 5,00 7,00 0,9 0

F 7,58 9,29 10,00 0,7 0,2

M 8,42 9,71 10,00 0,7 0,2

K 0,29 1,12 2,66 0,7 0,2

F 7,51 9,25 10,00 0,7 0,2

M 7,24 8,95 9,83 0,7 0,2

Populasyon

Yaş 

Dağılımı

Gelir 

Seviyesi

Arazi 

Maliyeti

İnşaat 

Maliyeti

Peyzaj 

Maliyeti

Toplu 

Ulaşım 

İmkanı

Merkezilik

Yerleşim 

Alanlarına 

Yakınlık

Eczanelere 

Yakınlık

Yolculuk 

Süresi

K 7,48 8,90 9,49 0,7 0,2

F 6,01 7,76 8,96 0,7 0,2

M 4,93 6,93 8,68 0,8 0,1

K 9,00 10,00 10,00 0,7 0,2

F 7,24 8,95 9,83 0,7 0,2

M 6,16 8,16 9,58 0,8 0,1

K 8,49 9,75 10,00 0,7 0,2

F 7,07 8,78 9,75 0,7 0,2

M 5,58 7,58 9,29 0,8 0,1

K 7,41 8,95 9,75 0,7 0,2

F 3,68 5,68 7,42 0,8 0,1

M 0,46 1,63 3,34 0,7 0,2

K 4,08 6,08 8,08 0,9 0

F 5,17 7,17 8,63 0,8 0,1

M 5,89 7,60 8,73 0,7 0,2

K 9,00 10,00 10,00 0,7 0,2

F 4,40 6,40 8,11 0,8 0,1

M 0,25 1,05 2,59 0,7 0,2

K 3,68 5,68 7,51 0,8 0,1

F 7,34 9,17 10,00 0,7 0,2

M 7,92 9,46 10,00 0,7 0,2

K 9,00 10,00 10,00 0,7 0,2

F 2,48 4,23 6,23 0,8 0,1

M 0,76 1,56 3,10 0,7 0,2

K 4,49 6,49 8,20 0,8 0,1

F 7,58 9,29 10,00 0,7 0,2

M 7,07 8,78 9,75 0,7 0,2

K 9,00 10,00 10,00 0,7 0,2

F 1,56 3,27 5,27 0,8 0,1

M 5,51 7,51 8,96 0,8 0,1

Alan 

Yeterliliği

Altyapı 

Yeterliliği

Rekabet

Hava 

Kalitesi

Şehir 

Planına 

Uygunluk

Gürültü 

Kaynakları

Mimari 

Tasarım

Park 

Alanları

Enerji 

Temini

KirlilikNüfus 
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Adım 6.1’de normalize karar matrisi oluşturulur. 
Denklem (16) kullanılarak belirlenen normalize 
değerler Tablo 7’de özetlenmektedir. 𝜇�̃�𝑖𝑗  ve 𝜗𝑥𝑖𝑗  

derecelerinin aynen korunduğu bu tabloda K 
alternatifinin normalize değerlerinin nasıl 

oluşturulduğunu inceleyelim. 𝑥𝑚𝑎𝑥1 =
max{8,11; 9,46; 9,83} = 9,83 olmak üzere ilgili 
normalize değer Denklem (16)’ya göre aşağıdaki 
gibi hesaplanır. 

(𝑟11, 𝑟11, 𝑟11) = (
𝑥11
𝑥𝑚𝑎𝑥1

,
𝑥11
𝑥𝑚𝑎𝑥1

,   
𝑥11
𝑥𝑚𝑎𝑥1

) = (
4,40

9,83
,
6,40

9,83
,
8,11

9,83
) = (0,45; 0,65; 0,82) 

 

Adım 6.2’de Denklem (17) ve (18) kullanılarak 
sırasıyla pozitif ve negatif ideal seçenekler 
oluşturulmaktadır. Tablo 8’de bu ideal seçenekler 

her kriter için verilmektedir. Nüfus kriteri için ideal 
seçeneklerin nasıl oluşturulduğunu görelim. 

 

 

 

 

Tablo 7. Normalize Karar Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 0,45 0,65 0,82 0,8 0,1

F 0,60 0,81 0,96 0,8 0,1

M 0,74 0,91 1,00 0,7 0,2

K 0,61 0,79 0,94 0,7 0,2

F 0,64 0,85 1,00 0,8 0,1

M 0,22 0,40 0,61 0,8 0,1

K 0,76 0,93 1,00 0,7 0,2

F 0,47 0,67 0,84 0,8 0,1

M 0,53 0,73 0,92 0,8 0,1

K 0,32 0,51 0,72 0,8 0,1

F 0,69 0,87 1,00 0,7 0,2

M 0,03 0,09 0,23 0,7 0,2

K 0,67 0,85 0,97 0,7 0,2

F 0,67 0,88 1,00 0,8 0,1

M 0,31 0,52 0,73 0,9 0

K 0,41 0,63 0,84 0,9 0

F 0,60 0,82 1,00 0,8 0,1

M 0,54 0,75 0,94 0,8 0,1

K 0,03 0,14 0,33 0,7 0,2

F 0,57 0,76 0,90 0,7 0,2

M 0,80 0,94 1,00 0,7 0,2

K 0,17 0,33 0,53 0,8 0,1

F 0,71 0,89 1,00 0,7 0,2

M 0,61 0,78 0,90 0,7 0,2

K 0,25 0,45 0,65 0,9 0

F 0,78 0,94 1,00 0,7 0,2

M 0,71 0,88 0,97 0,7 0,2

K 0,30 0,50 0,70 0,9 0

F 0,76 0,93 1,00 0,7 0,2

M 0,84 0,97 1,00 0,7 0,2

K 0,03 0,11 0,27 0,7 0,2

F 0,75 0,93 1,00 0,7 0,2

M 0,72 0,90 0,98 0,7 0,2

Populasyon

Yaş 

Dağılımı

Gelir 

Seviyesi

Arazi 

Maliyeti

İnşaat 

Maliyeti

Peyzaj 

Maliyeti

Toplu 

Ulaşım 

İmkanı

Merkezilik

Yerleşim 

Alanlarına 

Yakınlık

Eczanelere 

Yakınlık

Yolculuk 

Süresi

K 0,79 0,94 1,00 0,7 0,2

F 0,63 0,82 0,94 0,7 0,2

M 0,52 0,73 0,91 0,8 0,1

K 0,90 1,00 1,00 0,7 0,2

F 0,72 0,90 0,98 0,7 0,2

M 0,62 0,82 0,96 0,8 0,1

K 0,85 0,97 1,00 0,7 0,2

F 0,71 0,88 0,97 0,7 0,2

M 0,56 0,76 0,93 0,8 0,1

K 0,76 0,92 1,00 0,7 0,2

F 0,38 0,58 0,76 0,8 0,1

M 0,05 0,17 0,34 0,7 0,2

K 0,47 0,70 0,93 0,9 0

F 0,59 0,82 0,99 0,8 0,1

M 0,67 0,87 1,00 0,7 0,2

K 0,90 1,00 1,00 0,7 0,2

F 0,44 0,64 0,81 0,8 0,1

M 0,03 0,10 0,26 0,7 0,2

K 0,37 0,57 0,75 0,8 0,1

F 0,73 0,92 1,00 0,7 0,2

M 0,79 0,95 1,00 0,7 0,2

K 0,90 1,00 1,00 0,7 0,2

F 0,25 0,42 0,62 0,8 0,1

M 0,08 0,16 0,31 0,7 0,2

K 0,45 0,65 0,82 0,8 0,1

F 0,76 0,93 1,00 0,7 0,2

M 0,71 0,88 0,97 0,7 0,2

K 0,90 1,00 1,00 0,7 0,2

F 0,16 0,33 0,53 0,8 0,1

M 0,55 0,75 0,90 0,8 0,1

Mimari 

Tasarım

Kirlilik

Hava 

Kalitesi

Şehir 

Planına 

Uygunluk

Gürültü 

Kaynakları

Park 

Alanları

Enerji 

Temini

Alan 

Yeterliliği

Altyapı 

Yeterliliği

Rekabet

Nüfus 
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𝑓1
∗ = max

1
�̃�1𝑗 = ((max

1
𝑟1𝑗 , max

1
𝑟1𝑗 , max

1
𝑟1𝑗) ; 1 , 0) = (max

1
{
0,45
0,60
0,74

} ,max
1
{
0,65
0,81
0,91

} ,max
1
{
0,82
0,96
1,00

} ; 1 , 0) 

𝑓1
− = min

1
�̃�1𝑗 = ((min

1
𝑟1𝑗 , min

1
𝑟1𝑗 , min

1
𝑟1𝑗) ; 0 , 1) = (min

1
{
0,45
0,60
0,74

} ,min
1
{
0,65
0,81
0,91

} ,min
1
{
0,82
0,96
1,00

} ; 1 , 0) 

 

Adım 6.3’de Denklem (19) kullanılarak Hamming 
mesafelerine dayalı pozitif ve negatif ideal 
seçeneklerden göreli uzaklıklar hesaplanır. Bu adım 
dâhil olmak üzere buraya kadarki işlemlerin tümü 
her üç veyalık derecesi için de aynı olup Adım 6.4’te 
ağırlık kullanılmaya başlandığı için sonuçlar 

farklılaşmaktadır. Tablo 9’da tüm alternatifler için 
belirlenen mesafeler “d” sütun bloğu altında 
gösterilmektedir. Nüfus kriteri için yapılan ölçümü 
örnek olarak açıklayalım. Buradaki mesafe 
ölçümleri Denklem (10) ile yapılmaktadır. 

 

Tablo 8 
Pozitif ve Negatif İdeal Seçenekler 

 

f* f- 

Nüfus 0,74 0,91 1,00 0,45 0,65 0,82 

Yaş Dağılımı 0,64 0,85 1,00 0,22 0,40 0,61 

Gelir Seviyesi 0,76 0,93 1,00 0,47 0,67 0,84 

Arazi Maliyeti 0,69 0,87 1,00 0,03 0,09 0,23 

İnşaat Maliyeti 0,67 0,88 1,00 0,31 0,52 0,73 

Peyzaj Maliyeti 0,60 0,82 1,00 0,41 0,63 0,84 

Toplu Ulaşım İmkânı 0,80 0,94 1,00 0,03 0,14 0,33 

Merkezilik 0,71 0,89 1,00 0,17 0,33 0,53 

Yerleşim Alanlarına Yakınlık 0,78 0,94 1,00 0,25 0,45 0,65 

Eczanelere Yakınlık 0,84 0,97 1,00 0,30 0,50 0,70 

Yolculuk Süresi 0,75 0,93 1,00 0,03 0,11 0,27 

Kirlilik 0,79 0,94 1,00 0,52 0,73 0,91 

Hava Kalitesi 0,90 1,00 1,00 0,62 0,82 0,96 

Şehir Planına Uygunluk 0,85 0,97 1,00 0,56 0,76 0,93 

Gürültü Kaynakları 0,76 0,92 1,00 0,05 0,17 0,34 

Mimari Tasarım 0,67 0,87 1,00 0,47 0,70 0,93 

Park Alanları 0,90 1,00 1,00 0,03 0,10 0,26 

Enerji Temini 0,79 0,95 1,00 0,37 0,57 0,75 

Alan Yeterliliği 0,90 1,00 1,00 0,08 0,16 0,31 

Altyapı Yeterliliği 0,76 0,93 1,00 0,45 0,65 0,82 

Rekabet 0,90 1,00 1,00 0,16 0,33 0,53 

 

𝑑11 =
𝑑(𝑓𝑗

∗, �̃�𝑖𝑗)

𝑑(𝑓𝑗
∗, 𝑓𝑗

−)
=

1

3
[|0,74 − 0,45| + |0,91 − 0,65| + |1 − 0,82|] + 𝑚𝑎𝑥(|1 − 0,8|, |0 − 0,1|)

1

3
[|0,74 − 0,45| + |0,91 − 0,65| + |1 − 0,82|] + 𝑚𝑎𝑥(|1 − 0|, |0 − 1|)

=
0,44

1,24
= 0,3556 
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Adım 6.4’de Si grup faydası ve Ri bireysel pişmanlık 
değerleri sırasıyla Denklem (20) ve (21) 
kullanılarak hesaplanır. Tablo 9’un dOWA sütun bloğu 
altında her bir alternatif için belirlenen mesafeler 
azalan sırada listelenmektedirler. Tablo 10’da her 
alternatif için 𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑂𝑊𝐴  çarpımları verilmekteolup 

Tablo 11’de duyarlılık analizine yönelik olarak üç 
farklı veyalık derecesi için belirlenen ağırlıklarla 
hesaplanan S, R ve Q değerleri gösterilmektedir. 
Tablo 11, üç alt bölümden oluşmakta olup (a), (b) ve 
(c), sırasıyla 0,25; 0,50 ve 0,75 veyalık dereceleriyle 

belirlenen ağırlıklar kullanıldığında hangi S, R ve Q 
değerlerinin bulunduğunu göstermektedir.  

Adım 6.5’te bir önceki adımda bulunan S ve R 
değerleri kullanılarak Q indeksi hesaplanmaktadır. 
Denklem (22)’nin kullanıldığı bu adımda v strateji 
katsayısı 0,5 olarak alınmıştır. Bu seçimin anlamı 
bireysel pişmanlık (R) ve grup uzlaşısına (S) eşit 
önemi vermektir. Tablo 11’de özetlenen duyarlılık 
analizinin her alt bölümünde Q değerleri 
görülmektedir.  

 

Tablo 9 
Alternatifler için Uzaklık Ölçümleri 

 

d dOWA 

 

K F M K F M 

Nüfus 0,3556 0,2357 0,2417 0,6014 0,5093 0,6189 

Yaş Dağılımı 0,2469 0,1413 0,4347 0,5987 0,4118 0,6081 

Gelir Seviyesi 0,2435 0,3506 0,2982 0,4761 0,3506 0,5975 

Arazi Maliyeti 0,3077 0,1725 0,5975 0,4076 0,3454 0,5900 

İnşaat Maliyeti 0,2378 0,1521 0,3238 0,3834 0,3411 0,4347 

Peyzaj Maliyeti 0,2367 0,1696 0,2224 0,3740 0,3252 0,3295 

Toplu Ulaşım İmkânı 0,5987 0,2692 0,1720 0,3630 0,3041 0,3263 

Merkezilik 0,4761 0,1965 0,2660 0,3556 0,2922 0,3238 

Yerleşim Alanlarına 

Yakınlık 
0,3834 0,2055 

0,2436 0,3077 0,2692 0,3165 

Eczanelere Yakınlık 0,3740 0,2380 0,2087 0,2563 0,2435 0,2982 

Yolculuk Süresi 0,6014 0,1708 0,1848 0,2526 0,2389 0,2725 

Kirlilik 0,2526 0,3454 0,3263 0,2514 0,2380 0,2662 

Hava Kalitesi 0,2563 0,3411 0,3165 0,2469 0,2341 0,2660 

Şehir Planına Uygunluk 0,2514 0,3252 0,3295 0,2435 0,2154 0,2605 

Gürültü Kaynakları 0,1757 0,3041 0,5900 0,2378 0,2055 0,2436 

Mimari Tasarım 0,2184 0,2154 0,2605 0,2367 0,1965 0,2400 

Park Alanları 0,1633 0,2922 0,6189 0,2184 0,1725 0,2224 

Enerji Temini 0,4076 0,2435 0,2221 0,1840 0,1708 0,2221 

Alan Yeterliliği 0,1680 0,4118 0,6081 0,1757 0,1696 0,2087 

Altyapı Yeterliliği 0,3630 0,2389 0,2725 0,1680 0,1521 0,1848 

Rekabet 0,1840 0,5093 0,2662 0,1633 0,1413 0,1720 

 

Adım 6.6’da alternatifler S, R ve Q değerlerine göre 
sıralanmakta ve Adım 6.7’de verilen koşulların 
denetlenmesi ile uzlaşık çözüme ulaşılmaktadır. 
Tablo 11’in her alt bölümünün son iki satırında bu 
koşullara ilişkin denetim sonuçları verilmektedir. 

Buna göre, her üç veyalık derecesi için de 
sıralamalar değişmemiş ve F, İstanbul’un bu ilçesi 
için eniyi hastane yeri olarak seçilmiş olmaktadır. 
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Tablo 10 
Ağırlıklandırılmış Uzaklıklar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11 
S-R-Q Değerleri ve Uzlaşık Çözüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
wdOWA 

 
K F M  K F M 

1 0,0037 0,0032 0,0038 13 0,0105 0,0100 0,0113 

2 0,0044 0,0030 0,0044 14 0,0122 0,0108 0,0130 

3 0,0041 0,0030 0,0051 15 0,0139 0,0121 0,0143 

4 0,0041 0,0035 0,0059 16 0,0163 0,0135 0,0165 

5 0,0045 0,0040 0,0051 17 0,0176 0,0139 0,0180 

6 0,0052 0,0045 0,0046 18 0,0175 0,0162 0,0211 

7 0,0059 0,0049 0,0053 19 0,0196 0,0189 0,0232 

8 0,0068 0,0056 0,0062 20 0,0220 0,0199 0,0242 

9 0,0069 0,0060 0,0071 21 0,0251 0,0217 0,0264 

10 0,0067 0,0064 0,0078 S 0,2239 0,1970 0,2414 

11 0,0078 0,0074 0,0084 R 0,0251 0,0217 0,0264 

12 0,0091 0,0086 0,0096 Q 0,6610 0,0000 1,0000 

 
veyalık(w)=0,75 

 
S 

 
R 

 
Q 

 
K 0,4205 2 0,0923 2 0,7605 2 

F 0,3427 1 0,0781 1 0,0000 1 

M 0,4570 3 0,0950 3 1,0000 3 

 
Koşul 1: 0,7605-0 = 0,7605  ≥ 1/2 = 0,5 

 
Koşul 2: S, R ve Q'deeniyi alternatif F. 

(c) 0,75 veyalık derecesi için 

 
veyalık(w)=0,25 

 
S 

 
R 

 
Q 

 
K 0,2238 2 0,0251 2 0,6610 2 

F 0,1970 1 0,0217 1 0,0000 1 

M 0,2414 3 0,0264 3 1,0000 3 

 
Koşul 1: 0,6610-0 = 0,6610  ≥ 1/2 = 0,5 

 
Koşul 2: S, R ve Q'deeniyi alternatif F. 

(a) 0,25 veyalık derecesi için  

 
veyalık(w)=0,5 

 
S 

 
R 

 
Q 

 
K 0,3098 2 0,0286 2 0,7522 2 

F 0,2632 1 0,0243 1 0,0000 1 

M 0,3335 3 0,0295 3 1,0000 3 

 
Koşul 1: 0,7522-0 = 0,7522  ≥ 1/2 = 0,5 

 
Koşul 2: S, R ve Q'deeniyi alternatif F. 

(b) 0,50 veyalık derecesi için 
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5. Sonuçlar ve Tartışma  

Kentlerin kalabalıklaşması ve kültürel çeşitliliğin 
göç dalgaları ile birlikte artması ile kentlerdeki 
sağlık hizmetleri yetersizleşebilmekte, toplum ve 
birey sağlığının daha etkin bir şekilde 
korunabilmesi için yeni hastanelerin kurulmasına 
gerek duyulabilmektedir. Bu çalışmada yeni 
hastanelerin kurulabileceği eniyi yerin 
belirlenmesine yönelik olarak bir çok kriterli karar 
destek modeli önerisi getirilmektedir. Modelde, 
öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmakta, 
bu ekip yazın taramasının sonuçlarını da dikkate 
alarak kriter kümesini belirlemekte ve alternatif 
hastane yerlerini bu kriterlere göre 
değerlendirmektedir. Önerilen modeli, yazındaki 
mevcut modellerden ayıran üç önemli özellik 
aşağıda özetlenmektedir. 

i. Uzman görüşlerinde insan zihninin ve 
tercihlerinin doğası gereği bir kararsızlık ya da 
kararlarda ani değişiklik olması olanak 
dâhilindedir. Uzman görüşlerindeki bu 
belirsizliği sayısal olarak eniyi şekilde 
değerlendirme yollarından biri olan sezgisel 
bulanık sayılar, çalışmada tercih edilmiştir. Bu 
tip bulanık sayıların klasik bulanık sayılardan en 
önemli farkı, üye olma derecelerinin yanı sıra bir 
de üye olmama ve kararsız kalmaya ilişkin üyelik 
derecelerinin hesaba katılıyor olmasıdır.  
Çalışmanın hastane yeri seçimi yazınına yaptığı 
en önemli katkı bu uygulamaya ilişkindir. 

ii. Önerilen modelde bir grup karar verme 
yaklaşımı takip edilmekte, yapılan tartışmalar ve 
görüşmeler sonrasında uzmanların yapacakları 
bireysel değerlendirmeler bütünleşik olarak tek 
bir modelde birleştirilerek çözümlenmektedir. 
Yazında yer seçimi konusunda grup kararı 
verilmesine yönelik çalışmalar bulunmakta, 
ancak hastane yeri seçimi konusunda grup 
kararı verilmesi amacına vurgu yapan çalışmalar 
özellikle son yıllarda ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalışmada da uzmanların görüşlerinin farklı 
ağırlıklarla hesaba katılması ile hastane yeri 
seçiminde grup yargısına ulaşılması 
konusundaki yazına bu yönde bir katkı 
sunulmaya çalışılmaktadır.  

iii. Alternatiflerin değerlendirilmeleri zaten öznel 
uzman görüşlerine dayandığı için, mevcut 
öznelliğin azaltılabilmesi amacıyla nesnel, yani 
uzman görüşünden bağımsız bir kriter 
ağırlıklandırma yöntemi tercih edilmiştir. 
Yazındaki öznel ve nesnel ağırlıklandırma 
yöntemleri incelenmiş, klasik yöntemlerin zayıf 

yönleri göz önüne alınarak nesnel 
ağırlıklandırma yöntemlerinden OWA 
yönteminde karar kılınmıştır. Bu yolla, hastane 
yeri seçiminde uzman görüşlerinden 
kaynaklanan öznelliğin azaltılması yönünde çaba 
gösterilmiştir. 

Çalışmanın ileriki aşamaları için bir takım 
geliştirme olanakları da söz konusudur. Önerilen 
modelde sadece uzmanların değerlendirmeleri 
kullanılmaktadır. Nesnelliğin ve tarafsızlığın 
arttırılabilmesi adına mümkün olan kriterlerde 
ölçümleme sonuçlarının doğrudan kullanılması 
seçeneği de değerlendirilebilir. Örneğin, 
maliyetlerle ilgili kriterlerde maliyetin kendi değeri 
hesaba katılabilir. Ayrıca, bu çalışmada kriterler 
arasındaki ilişkiler göz ardı edilmiştir. Gelecek 
çalışmalarda kriterler arası olası ilişkilerin 
belirlenmesine yönelik olarak uygulamalar 
geliştirilebilir, uygun yöntemler ile bu ilişkiler 
belirlendikten sonra karar modeli içerisinde 
düzenlemeler yapılarak bu ilişkiler de karar 
sürecine dâhil edilebilir.Son olarak, VIKOR yöntemi 
içerisinde yer alan ve karar verici tarafından soruna 
özgü olarak belirlenen v strateji katsayısına yönelik 
ek bir duyarlılık analizi yapılabilir ve böylelikle bu 
parametredeki değişimlerin seçenek sıralamasını 
nasıl etkilediği gözlemlenebilir. Böylelikle de soruna 
ilişkin daha kapsamlı bir görüş oluşturulabilir.   

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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Optimization problems have numerous real-life applications in science and engineering. The 

engineering design problems are usually subject to various constraints. Although many state-of-

the-art metaheuristic optimization algorithms have been developed during the last decades, 

these algorithms require additional constraint-handling mechanisms to cope with constrained 

optimization problems. Therefore, selecting a suitable constraint-handling mechanism requires 

extensive trial-and-error experiments, which is time-consuming and demanding. In this study, a 

comparative analysis of the eight constraint handling mechanisms is carried out, guiding 

decision-makers in their optimization practices. The constraint-handling techniques are used 

along with the Whale Optimization Algorithm (WOA), and 19 real-life mechanical design 

problems, which are also part of the CEC2020 benchmark suite, are tested in the experimental 

analysis. The nonparametric statistical analysis incorporating Nemenyi and Holm post-hoc 

procedures shows that the inverse tangent constraint-handling and eclectic penalty methods 

exhibit high performance in real-life mechanical design problems.   

 

MÜHENDİSLİK TASARIM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN KISIT-YÖNETİMİ 
MEKANİZMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ 

Anahtar Kelimeler Öz 

Kısıt-yönetimi Mekanizmaları, 

Kısıtlı Optimizasyon, 

Metasezgisel Optimizasyon, 

Balina Optimizasyon 

Algoritması 

Optimizasyon problemlerinin bilim ve mühendislikte çok sayıda gerçek yaşam uygulaması 

vardır. Mühendislik tasarım problemleri genellikle çeşitli kısıtlamalara tabidir. Son on yılda 

birçok modern meta-sezgisel optimizasyon algoritması geliştirilmiş olsa da bu algoritmalar, 

kısıtlı optimizasyon problemleriyle başa çıkmak için ek kısıt-yönetimi mekanizmaları 

gerektirir. Bu nedenle, uygun bir kısıt-yönetimi mekanizmasının seçilmesi, zaman alıcı ve 

zorlu olan kapsamlı deneme yanılma deneyleri gerektirir. Bu çalışmada, karar vericilere 

optimizasyon uygulamalarında yol gösterecek şekilde sekiz kısıt-yönetimi mekanizmasının 

karşılaştırmalı bir analizi gerçekleştirilmiştir. Kısıt-yönetimi teknikleri, Balina Optimizasyon 

Algoritmasıyla (BOA) birlikte kullanılmış ve deneysel analizde yine CEC2020 kıyaslama 

paketinin bir parçası olan 19 gerçek hayat mekanik tasarım problemi test edilmiştir. 

Nemenyi ve Holm post-hoc prosedürlerini içeren nonparametrik istatistiksel analiz, ters 

tanjant kısıt-yönetimi ve eklektik ceza yöntemlerinin gerçek hayattaki mekanik tasarım 

problemlerinde yüksek performans sergilediğini göstermektedir. 
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1. Introduction 
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Optimization problems are ubiquitous in many fields 
of science and engineering. The main characteristic 
of engineering optimization problems is that 
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different types of constraints are involved. The 
presence of the constraints makes challenging 
optimization problems even more complicated. The 
field of swarm intelligence provides a vast array of 
bio-inspired metaheuristic optimization algorithms 
to tackle with real-life optimization problems. 
Regrettably, these metaheuristic algorithms are 
almost always designed for unconstrained 
optimization tasks. When solving constrained 
optimization problems, additional constraint-
handling mechanisms need to be adopted. Therefore, 
the selection of a suitable constraint-handling 
technique is a critical issue that necessitates careful 
analysis.   

The individual solutions in a metaheuristic algorithm 
are divided into two categories: feasible and 
infeasible solutions. Feasible individuals refer to the 
solutions that satisfy all the constraints, while 
infeasible individuals fail to satisfy any constraints. 
The challenge in the constrained optimization 
problems is dealing with infeasible individuals 
throughout the search process (Mallipeddi & 
Suganthan, 2010).  Because infeasible solutions may 
have potentially valuable information about the 
fitness landscape, continuing the search process by 
discarding infeasible solutions is not an effective 
strategy. Therefore, many different approaches have 
been proposed to deal with exploiting useful 
information from infeasible solutions. These 
approaches are known as constraint-handling 
mechanisms (Mezura-Montes & Coello Coello, 2011).  

In the literature, different constraint handling 
methods have been proposed. Michalewicz and 
Schoenauer (1996) categorized constraint-handling 
mechanisms into four groups as follows: 1) penalty-
function based methods, 2) separating feasible and 
infeasible solutions, 3) feasibility-preservation 
based methods, and 4) hybrid methods. In addition 
to these categories, constrained optimization 
problems are represented as a multi-objective 
optimization problem (Deb, 2000). However, multi-
objective optimization is computationally expensive 
in comparison with the other counterparts. Other 
hybrid approaches can be found in (Coello Coello, 
2002; Mezura-Montes & Coello Coello, 2011).  

The salient deficiency of the constraint-handling 
techniques is that decision-makers should perform 
many trial-and-error experiments to decide on a 
particular constraint-handling technique. The No 
Free Lunch (NFL) theorem (Wolpert & Macready, 
1997) states that there is no constraint-handling 
technique that outperforms all the other 

counterparts on every problem instance. Therefore, 
numerous trial-and-error experiments need to be 
carried out, which becomes time-consuming and 
impractical. Reported results on the performance of 
the constraint-handling mechanisms become highly 
supportive in selecting the right technique for a 
given problem. However, there is a research gap in 
the literature that very few works report the relative 
performance of the constraint-handling techniques.  

In this study, a comprehensive evaluation of the 
state-of-the-art constraint-handling techniques is 
carried out. To this end, a recently introduced high-
performing bio-inspired metaheuristic algorithm, 
Whale Optimization Algorithm (WOA) (Mirjalili & 
Lewis, 2016), is utilized as an optimization engine. 
The WOA algorithm with eight constraint handling 
techniques is used to solve real-life mechanical 
design/engineering problems. Accordingly, a total of 
19 non-convex and constrained problems of the 
Congress on Evolutionary Computation 2020 
(CEC2020) test suite (Kumar, Wu, Ali, Mallipeddi, 
Suganthan, Das, 2020a) are used to evaluate the 
performance of the constraint-handling techniques. 
Furthermore, nonparametric statistical tests are 
used to verify significant differences among 
constraint-handling techniques. This paper 
contributes to the literature in the following ways: 

• A comprehensive evaluation of eight constraint-
handling techniques on the real-life constrained 
optimization problems of the CEC2020 problems 
is provided. 

• Performance analysis of the WOA algorithm with 
different constraint-handling techniques is 
carried out.  

• The statistical analysis sheds light on the relative 
performance of the constraint-handling 
techniques so that the results can be used to 
select a suitable constraint-handling technique in 
future studies.  

The organization of the paper is as follows: Section 2 
presents the basics of WOA. Section 3 gives the 
definitions of constrained optimization problems 
and state-of-the-art constraint-handling techniques. 
Section 4 is devoted to the experimental study and 
statistical analysis. Finally, concluding remarks and 
discussion is given in Section 5.  

 

2. Whale Optimization Algorithm 

The Whale Optimization Algorithm (WOA) (Mirjalili 
& Lewis, 2016) is a recently developed metaheuristic 



Endüstri Mühendisliği 32(2), 201-216, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 201-216, 2021 

 

203 

algorithm inspired byhumpback whales' hunting 
practice. 

The two fundamental actions of the search 
procedure of WOA are shrinking encircling and 
spiral updating. Decreasing initial step-size 
gradually, search agents move towards the 
incumbent solution in the shrinking encircling phase. 
The shrinking encircling is represented as follows: 

𝐷 = |𝐶 ⋅ 𝑋∗(𝑡) − 𝑋(𝑡)| (1) 

𝑋(𝑡 + 1) = 𝑋∗(𝑡) − 𝐴 ⋅ 𝐷 (2) 

where 𝐶 and 𝐴 are the coordinate vectors, 
𝑋∗(𝑡)represents the position vector of the incumbent 
solution, and 𝑋(𝑡) denotes the position vector at 
iteration t  and   is the component-wise 

multiplication. The coefficients 𝐶 and 𝐴 are 
determined as: 

𝐴 = 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑟 − 𝑎 (3) 

𝐶 = 2 ⋅ 𝑟 (4) 

The coordinate vector 𝑎 is linearly decreased from 2 

to 0 by applying the formulation of 𝑎(𝑡) = 2 − (𝑡 −

1) ⋅ (2/𝑚𝑎𝑥𝐼𝑡𝑒𝑟), in which the maximum number of 

generations is denoted by maxIter .  

On the other hand, the helix-shaped movement of 
whales is modeled as bubble-net attacking. The 
mathematical definition of the bubble-net attacking 
is presented as:  

𝑋(𝑡 + 1) = 𝐷′ ⋅ 𝑒𝑏𝑙 ⋅ cos(2𝜋𝑙) + 𝑋∗(𝑡) (5) 

where 𝐷′ = |𝑋∗(𝑡) − 𝑋(𝑡)| shows the distance 
between the search agent and the incumbent 
solution, and b and l are being a constant and a 

random number between [−1,1], respectively.  

The spiral updating is another crucial search 
procedure of the WOA. The whales move towards the 
incumbent solution within a dwindling circle and a 
spiral-shaped path simultaneously. To represent this 
movement, it is presumed that the whales choose 
between either the shrinking encircling or bubble-
net attacking with equal chances. These two 
mechanisms are illustrated in Figure 1.  

 

  
a)Shrinking Encircling b)Spiral Updating 

 

Figure 1. Bubble-net Search Mechanism 

Mathematically speaking, the exploitation phase of 
the WOA is represented as: 

*

*

( ) , if 0.5
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cos(2 ) ( ), if 0.5bl

t p
t

e l t p

   
  

    

X A D
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where p  is a racndom number in [0,1].   

Instead of moving towards the incumbent solution in 
the exploration stage, the solution vector is updated 
by approaching a randomly chosen solution. 
Exploration mechanism is expressed by: 

𝐷 = |𝐶 ⋅ 𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) − 𝑋(𝑡)|  (7) 

𝑋(𝑡 + 1) = 𝑋𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) − 𝐴 ⋅ 𝐷  (8) 

where Xrand is the position vector of a randomly 
chosen whale. The flowchart of the WOA algorithm is 
given in Figure 2. 

The WOA algorithm begins with the generation of 
initial population, which encompasses of number of 
solutions. The initial solutions are randomly 
generated based on uniform distribution, where 
each dimension of the solution lies within the lower 
and upper bounds of the decision variables. Then, the 
step-size coefficients are prepared as given in Eqs. 3-
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4. As mentioned before, each whale either selects 
shrinking encircling or bubble-net attacking. The 
movement of each whale is performed based on the 
value of a random number p and the step size 
coefficient A. The necessary equations are shown in 
Figure 2.  

The steps of WOA are applied for the unconstrained 
optimization problems. When the constraints are 
defined in the model, constraint-handling 
techniquesmanage constraints in different ways. In 
the next section, constraint-handling mechanisms 
are introduced. 

 
Figure 2. Flowchart of the WOA 

3. Constraint-Handling Mechanisms 

The constrained optimization problem is formalized 
as follows: 
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There are m p  constraints in which ig denotes i-

th inequality constraint and 
jh represents j-th 

equality constraint. Here, 𝑥 ∈ 𝑆denotes nDim 
dimensional solution vector.  

The set S comprises of box constraints that specify 

admissible intervals of each dimension. The lower 
and upper box constraints for each component of the 

solution vector are specified as 𝑙𝑏 and 𝑢𝑏, 
respectively. A solution vector 𝑥 ∈ 𝑆is termed 
feasible if all constraints are satisfied 

simultaneously. The feasible set F  is given by: 

 : : ( ) 0 ( ) 0, ,i jS g h i j     F x x x
 

(10) 

where all m p  constraints are satisfied by the 

solutions in the feasible set.  

The measure of infeasibility is calculated when the 
constraints are violated. The constraint violation of a 
candidate solution is calculated as:  

 
   
   

max 0, ( ) , 1,

max 0, ( ) , 1,

i

i

i

g i m
G x

h i m m p

  
 

    

x

x
 (11) 

where  is the tolerance parameter given by 410  

and the  iG x  is the constraint violation of the i-th 

constraint. 

 

3.1 Static Penalty Method  

In the static penalty methods, the penalized cost 
function is given as follows (Homaifar, Qi, & Lai, 
1994): 

     
1

min
m p

i i
x

i

f rG




 x x x

 

(12) 

where ir is the penalty factor of the i-th constraint 

and 𝑓(𝑥) is the objective function value. Here, the 

coefficients ir do not change throughout iterations.  

 

3.2 Dynamic Penalty Method 

In the dynamic penalty method, penalty coefficient is 

given by  ir ct


 where c and  are constants. 

The penalized cost function is given by (Joines & 
Houck, 1994):  
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where 𝜙(𝑥) is the penalized cost function.  

To increase the performance of the dynamic penalty 
method, normalization of the objective function 
value and the constraint violations can be performed 
as follows (Simon, 2013): 
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3.3 Dynamic Penalty MethodCombined with 
Superiority of Feasible Points 

In the dynamic penalty method combined with the 
superiority of feasible points, it is ensured that all of 
the feasible solutions have a lower cost than the 
infeasible points. Therefore, the penalized cost is 
rewritten as (Simon, 2013):  
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 (15) 

 

3.4 Exponential Dynamic Penalty Method 

The exponential dynamic penalty function is given as 
(Carlson & Shonkwiler, 1998):  

      expf M T x x x
 

(16) 

where T is a monotonically nonincreasing function 

of the iteration. Generally, the variable T is taken as 

1 iter .  

Because 𝑓(𝑥) can also become negative, the 
following modification is used instead, 

      

     

exp
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f M T

f f f

  

  

x x x

x x x
 (17) 
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where  is used to adjust the relative weight of the 

constraint violation.  

 

3.5 Exponential Dynamic Penalty Method with 
the Superiority of Feasible Solutions 

The superiority of the feasible solutions can be 
integrated into the exponential dynamic penalty 
method as follows(Simon, 2013): 
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 (18) 

3.6 Adaptive Penalty Weights 

The adaptive penalty weights method adjusts 
penalty weights by getting information from the 
population of individuals during the search process. 
Penalty weights are set as follows (Hadj-Alouane & 
Bean, 1997): 
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 (19)

where ,k 1, and 2  are user-defined parameters. 

 

3.7 Eclectic Penalty Method 

The eclectic penalty method enforces the superiority 
of feasible solutions. The penalized cost is given as 
(Morales & Quezada, 1998): 
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where L is a large constant, 𝑠(𝑥)is the number of 
constraints that are satisfied by x .  

 

3.8 Inverse Tangent Constraint Handling 

Inverse tangent constraint handling (ITCH) method 
is reduced original constrained optimization 
problem to unconstrained optimization problem as 
follows (Kim, Maruta, & Sugie, 2010) : 

𝜙(𝑥) = {
arctan[𝑓(𝑥)] −

𝜋

2
, if 𝑥 ∈ ℱ

max𝑖(0, 𝐺𝑖(𝑥)), if 𝑥 ∉ ℱ
 (21) 

where arctan is the inverse tangent function.  

If the solution is feasible, then the inverse tangent 
function maps the solution to[−∞, 0]. Otherwise, 
penalty functions map to positive values, which 
guarantees that feasible solutions are superior to 
infeasible solutions.  

  

 

 

4. Experimental Study 

In this section, constraint-handling mechanisms are 
used to solve constrained optimization problems 
within WOA. To this end, an extensive computational 
study has been conducted on mechanical design 
problems, which are also part of the Congress on 
Evolutionary Computation 2020 (CEC2020) test 
suite (Kumar et al., 2020a). The following problems 
have been tackled: weight minimization of a speed 
reducer(Chew & Zheng, 2012), optimal design of 
industrial refrigeration system(Andrei & Andrei, 
2013), tension/compression spring 
design(Belegundu & Arora, 1985), pressure vessel 
design(Sandgren, 1988), welded beam 
design(Ragsdell & Phillips, 1976),three-bar truss 
design problem(Nowacki, 1973),  multiple disk 
clutch brake design problem(Steven, 2002), 
planetary gear train design optimization 
problem(Sandgren, 1990), step-cone pulley 
problem(Rao, 1996), robot gripper 
problem(Osyczka, Krenich, & Karas, 1999), hydro-
static, thrust bearing design problem(Siddall, 1982), 
four-stage gear box problem(Yokota, Taguchi, & Gen, 
1998), 10-Bar truss optimization with frequency 
constraints(Grandhi, 1993), rolling element 
bearing(Gupta, Tiwari, & Nair, 2007), gas 
transmission compressor design(Beightler & 
Phillips, 1976), tension/compression string design 
problem (case 2)(Arora, 2004), gear train design 
problem(Sandgren, 1990), Himmelblau's 
function(Himmelblau, 2018), and topology 
optimization(Sigmund, 2001). The mathematical 
formulations of the problems can be found in (Kumar 
et al., 2020a, 2020b). The constrained optimization 
problems handled within the scope of the present 
work have a varying number of dimensions (nDim), 
inequality constraints (nInequal) and equality 
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constraints (nEqual). The problem properties are 
summarized in Table 1.  

 

Table 1 

Details of the Problems 

No Constrained Optimization Problems 
Properties 

nDim nInequal nEqual 

F01 Weight Minimization of a Speed Reducer 7 11 0 

F02 Optimal Design of Industrial refrigeration System 14 15 0 

F03 Tension/compression spring design (case 1) 3 3 0 

F04 Pressure vessel design 4 4 0 

F05 Welded beam design 4 5 0 

F06 Three-bar truss design problem 2 3 0 

F07 Multiple disk clutch brake design problem 5 7 0 

F08 Planetary gear train design optimization problem 9 10 1 

F09 Step-cone pulley problem 5 8 3 

F10 Robot gripper problem 7 7 0 

F11 Hydro-static thrust bearing design problem 4 7 0 

F12 Four-stage gear box problem 22 86 0 

F13 10-bar truss design 10 3 0 

F14 Rolling element bearing 10 9 0 

F15 Gas Transmission Compressor Design (GTCD) 4 1 0 

F16 Tension/compression spring design (case 2) 3 8 0 

F17 Gear train design Problem 4 1 1 

F18 Himmelblau’s Function 5 6 0 

F19 Topology Optimization 30 30 0 

 

In the experimental study, population size and the 
maximum number of iterations are 30 and 500, 
respectively. On the other hand, the default 
parameters of the constraint-handling methods have 
been adopted. The penalty factor of the static penalty 
is set to 1e5. In dynamic penalty, c and  are set to 

10 and 2, respectively. The  parameter of the 

exponential dynamic penalty methods is set to 10. In 

the adaptive penalty method, 1 2, ,k   parameters 

are set to 4, 3, and nDim, respectively. Finally, L 
parameter of the eclectic penalty method is set to 
1e6.  

 

4.1 Test Results for Engineering Design 
Problems 

In this section, test results for the engineering design 
problems are given. All the constraint-handling 
methods have been run in the same conditions. The 
WOA algorithm has been run for 30 replications. The 
best, mean, standard deviation and worst objective 
function values are tabulated for each constraint-
handling technique. Furthermore, the feasibility of 

the solution over 30 runs has been indicated. 
Feasible solutions are used when collecting statistics 
over replications. If any feasible solution cannot be 
produced over 30 replications, then the “Feasible” 
property is set to 0. Table 1 shows the results of the 
constraint-handling techniques. For the sake of 
increasing readability, the static penalty (SP), 
dynamic penalty (DP), dynamic penalty method 
combined with superiority of feasible points (DPSF), 
exponential dynamic penalty method (EDP), 
exponential dynamic penalty method with the 
superiority of feasible solutions (EDPSF), adaptive 
penalty weights (AP), eclectic penalty method (EP), 
and inverse tangent constraint handling (ITCH) are 
placed into the columns with the given abbreviation 
in the parentheses. Each row represents the problem 
and collected statistics about each constraint-
handling technique. Tables2-4 show the test results 
of the constraint handling techniques. The best-
performing constraint handling techniques in terms 
of the best and mean metrics are highlighted in Table 
2. In Table 3, standard deviation (std_dev) values and 
the worst results are given. The feasibility of the 
solutions is given in Table 4. According to Table 4, the 
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symbol  represents the situation that any feasible 
solution cannot be obtained during the replications, 
while  indicates that the constraint handling 

technique has managed to find at least one solution 
that satisfies all of the constraints. 

 

  

Table 2 
The Best and Mean Results 

Problem Perf.  

Constraint handling techniques 

SP DP DPSF EDP EDPSF AP EP ITCH 

F01 
Best 2.998E+03 3.016E+03 3.014E+03 3.014E+03 3.017E+03 3.011E+03 2.998E+03 2.996E+03 

Mean 3.044E+03 3.064E+03 3.116E+03 3.034E+03 3.058E+03 3.059E+03 3.102E+03 3.011E+03 

F02 
Best 6.322E-01 3.203E+01 3.928E-01 3.835E-03 1.382E-01 7.228E-01 2.148E+03 2.109E-01 

Mean 8.567E+02 1.431E+05 1.391E+04 8.967E-03 1.284E+02 9.885E+03 2.148E+03 6.111E+03 

F03 
Best 1.268E-02 1.300E-02 1.289E-02 1.320E-02 1.283E-02 1.296E-02 1.267E-02 1.269E-02 

Mean 1.424E-02 1.406E-02 1.404E-02 1.465E-02 1.376E-02 1.414E-02 1.318E-02 1.313E-02 

F04 
Best 4.747E+02 7.200E+03 6.210E+03 4.757E+02 6.521E+03 4.803E+02 6.483E+03 6.133E+03 

Mean 4.927E+02 8.137E+03 7.851E+03 5.055E+02 7.799E+03 8.553E+02 7.016E+03 7.011E+03 

F05 
Best 1.773E+00 1.701E+00 1.907E+00 1.046E-01 1.859E+00 2.001E+00 1.672E+00 1.684E+00 

Mean 2.003E+00 2.172E+00 2.367E+00 2.354E-01 2.338E+00 2.001E+00 1.964E+00 1.912E+00 

F06 
Best 2.640E+02 2.639E+02 2.640E+02 2.520E+00 2.639E+02 1.488E+00 2.639E+02 2.639E+02 

Mean 2.651E+02 2.647E+02 2.648E+02 2.771E+01 2.647E+02 7.708E+00 2.639E+02 2.639E+02 

F07 
Best 2.378E-01 2.363E-01 2.362E-01 2.377E-01 2.366E-01 1.262E-01 2.352E-01 2.352E-01 

Mean 2.450E-01 2.421E-01 2.426E-01 2.442E-01 2.457E-01 1.345E-01 2.353E-01 2.353E-01 

F08 
Best 5.273E-01 5.273E-01 5.258E-01 5.273E-01 5.269E-01 5.300E-01 5.258E-01 5.258E-01 

Mean 5.493E-01 5.667E-01 5.570E-01 5.423E-01 5.664E-01 5.722E-01 5.305E-01 5.298E-01 

F09 
Best 8.524E+00 1.654E+01 1.640E+01 8.524E+00 8.692E+00 1.672E+01 1.035E+01 1.647E+01 

Mean 1.017E+01 1.676E+01 1.661E+01 1.004E+01 1.012E+01 1.672E+01 1.899E+01 1.661E+01 

F10 
Best 3.471E+00 3.622E+00 3.476E+00 3.288E+00 3.321E+00 3.839E+00 3.442E+00 3.438E+00 

Mean 6.060E+00 5.730E+00 5.748E+00 4.032E+00 8.164E+00 5.419E+00 4.950E+00 4.828E+00 

F11 
Best 3.961E+03 2.599E+03 2.685E+03 -1.419E+27 -3.877E+29 2.535E+03 1.867E+03 1.861E+03 

Mean 3.961E+03 3.922E+03 3.994E+03 -1.006E+26 -3.842E+28 3.738E+03 2.668E+03 2.649E+03 

F12 
Best 3.592E+00 8.875E+00 5.987E+01 0.000E+00 0.000E+00 3.224E+00 2.148E+01 6.967E+01 

Mean 6.202E+00 3.797E+01 5.987E+01 0.000E+00 0.000E+00 3.332E+00 6.164E+01 6.967E+01 

F13 
Best 5.615E+02 5.594E+02 5.557E+02 5.652E+02 5.533E+02 2.028E+01 5.551E+02 5.646E+02 

Mean 6.040E+02 6.084E+02 6.018E+02 6.102E+02 6.086E+02 1.164E+02 5.940E+02 6.018E+02 

F14 
Best 1.727E+04 1.716E+04 1.710E+04 1.717E+04 1.712E+04 1.711E+04 1.700E+04 1.698E+04 

Mean 1.833E+04 1.903E+04 1.844E+04 1.826E+04 1.852E+04 1.869E+04 1.738E+04 1.709E+04 

F15 
Best 2.968E+06 2.971E+06 2.968E+06 2.976E+06 2.972E+06 1.330E+06 2.965E+06 2.965E+06 

Mean 3.034E+06 3.023E+06 3.040E+06 3.033E+06 3.024E+06 1.780E+06 2.967E+06 2.969E+06 

F16 
Best 2.645E-01 2.647E-01 2.669E+00 9.258E-04 2.720E+00 1.448E-02 2.659E+00 2.659E+00 

Mean 2.877E-01 3.073E-01 3.076E+00 3.127E-03 3.075E+00 1.451E-01 2.919E+00 2.866E+00 

F17 
Best 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.611E-20 

Mean 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.289E-17 

F18 
Best -3.034E+04 -3.022E+04 -2.959E+04 -2.230E+04 -2.984E+04 -3.050E+04 -3.055E+04 -3.051E+04 

Mean -2.997E+04 -2.988E+04 -2.853E+04 -2.230E+04 -2.861E+04 -2.990E+04 -3.023E+04 -3.027E+04 

F19 
Best 2.640E+00 2.640E+00 2.640E+00 2.639E+00 2.640E+00 2.640E+00 2.639E+00 2.639E+00 

Mean 2.654E+00 2.671E+00 2.672E+00 2.674E+00 2.663E+00 2.668E+00 2.639E+00 2.639E+00 
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Table 3 

Standard Deviation Values and The Worst Results 

Problem Perf.  

Constraint handling techniques 

SP DP DPSF EDP EDPSF AP EP ITCH 

F01 
Std_Dev 2.942E+01 3.480E+01 1.851E+02 2.319E+01 3.972E+01 3.213E+01 2.449E+02 2.398E+01 

Worst 3.113E+03 3.146E+03 4.003E+03 3.091E+03 3.176E+03 3.137E+03 4.216E+03 3.130E+03 

F02 
Std_Dev 1.915E+03 5.109E+05 5.617E+04 1.008E-02 4.311E+02 4.063E+04 0.000E+00 1.876E+04 

Worst 7.917E+03 2.751E+06 2.907E+05 5.440E-02 2.108E+03 1.960E+05 2.148E+03 8.536E+04 

F03 
Std_Dev 1.210E-03 1.020E-03 9.590E-04 1.230E-03 6.819E-04 8.915E-04 5.539E-04 4.416E-04 

Worst 1.879E-02 1.725E-02 1.637E-02 1.863E-02 1.550E-02 1.664E-02 1.456E-02 1.419E-02 

F04 
Std_Dev 1.876E+01 8.191E+02 1.580E+03 3.664E+01 1.255E+03 9.326E+02 4.805E+02 6.755E+02 

Worst 5.692E+02 8.718E+03 1.266E+04 6.052E+02 1.229E+04 5.529E+03 8.990E+03 9.361E+03 

F05 
Std_Dev 1.965E-01 3.618E-01 3.970E-01 9.745E-02 3.970E-01 0.000E+00 2.482E-01 2.145E-01 

Worst 2.248E+00 2.805E+00 3.474E+00 5.904E-01 3.387E+00 2.001E+00 2.651E+00 2.523E+00 

F06 
Std_Dev 6.599E-01 6.984E-01 8.567E-01 1.992E+01 6.961E-01 5.265E+00 5.177E-02 7.372E-02 

Worst 2.659E+02 2.660E+02 2.674E+02 7.279E+01 2.665E+02 1.852E+01 2.641E+02 2.643E+02 

F07 
Std_Dev 6.499E-03 3.285E-03 4.326E-03 5.782E-03 7.448E-03 5.716E-03 8.324E-05 4.607E-05 

Worst 2.639E-01 2.494E-01 2.534E-01 2.591E-01 2.657E-01 1.500E-01 2.357E-01 2.355E-01 

F08 
Std_Dev 2.341E-02 4.822E-02 5.903E-02 1.926E-02 4.970E-02 4.944E-02 6.410E-03 3.352E-03 

Worst 6.283E-01 7.258E-01 8.471E-01 5.888E-01 7.327E-01 7.698E-01 5.567E-01 5.371E-01 

F09 
Std_Dev 1.044E+00 2.051E-01 7.461E-02 9.379E-01 9.384E-01 0.000E+00 3.649E+00 7.345E-02 

Worst 1.282E+01 1.730E+01 1.688E+01 1.181E+01 1.222E+01 1.672E+01 2.416E+01 1.692E+01 

F10 
Std_Dev 2.814E+00 1.971E+00 2.413E+00 4.868E-01 1.327E+01 1.244E+00 8.028E-01 8.164E-01 

Worst 1.976E+01 1.224E+01 1.694E+01 4.802E+00 7.703E+01 1.004E+01 7.114E+00 6.785E+00 

F11 
Std_Dev 0.000E+00 1.277E+03 8.385E+02 2.974E+26 1.023E+29 1.156E+03 4.241E+02 4.886E+02 

Worst 3.961E+03 6.916E+03 5.867E+03 -1.748E+21 -1.854E+19 6.268E+03 4.183E+03 3.784E+03 

F12 
Std_Dev 2.548E+00 2.482E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.006E-01 3.778E+01 0.000E+00 

Worst 1.528E+01 1.007E+02 5.987E+01 0.000E+00 0.000E+00 3.539E+00 2.035E+02 6.967E+01 

F13 
Std_Dev 2.717E+01 3.346E+01 2.939E+01 2.465E+01 3.635E+01 1.396E+02 2.480E+01 3.124E+01 

Worst 6.658E+02 6.895E+02 6.737E+02 6.617E+02 6.843E+02 5.590E+02 6.424E+02 7.111E+02 

F14 
Std_Dev 1.222E+03 1.484E+03 1.685E+03 1.278E+03 2.052E+03 1.398E+03 8.794E+02 1.859E+02 

Worst 2.202E+04 2.290E+04 2.400E+04 2.328E+04 2.439E+04 2.239E+04 2.147E+04 1.775E+04 

F15 
Std_Dev 5.223E+04 5.124E+04 5.120E+04 4.438E+04 4.424E+04 2.523E+05 2.549E+03 9.205E+03 

Worst 3.145E+06 3.183E+06 3.165E+06 3.141E+06 3.113E+06 2.312E+06 2.978E+06 3.005E+06 

F16 
Std_Dev 3.588E-02 1.460E-01 2.575E-01 1.608E-03 2.283E-01 1.386E-01 1.569E-01 1.399E-01 

Worst 3.674E-01 1.060E+00 3.728E+00 7.505E-03 3.680E+00 5.661E-01 3.302E+00 3.191E+00 

F17 
Std_Dev 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.484E-17 

Worst 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.080E-16 

F18 
Std_Dev 2.388E+02 2.029E+02 7.175E+02 9.776E-02 1.108E+03 4.182E+02 1.539E+02 1.369E+02 

Worst -2.955E+04 -2.960E+04 -2.691E+04 -2.230E+04 -2.558E+04 -2.908E+04 -2.984E+04 -3.001E+04 

F19 
Std_Dev 1.845E-02 3.560E-02 4.185E-02 5.585E-02 2.741E-02 3.407E-02 4.186E-06 5.328E-06 

Worst 2.717E+00 2.769E+00 2.790E+00 2.910E+00 2.754E+00 2.769E+00 2.639E+00 2.639E+00 
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Table 4 
Feasibility of the Solutions 

Problem 

Constraint handling techniques 

SP DP DPSF EDP EDPSF AP EP ITCH 

F01    
 

    

F02    
 

    

F03    
 

    

F04  
    

 
  

F05      
 

  

F06         

F07    
 

    

F08  
  

 
    

F09  
  

  
 

 
 

F10    
  

   

F11         

F12   
    

 
 

F13    
 

    

F14    
 

 
 

  

F15  
  

 
    

F16   
 

 
    

F17    
 

    

F18    
 

    

F19    
 

    

 

 

According to the results, all the constraint-handling 
techniques have found feasible solutions for the 
weight minimization of a speed reducer (F01) 
problem. ITCH has been found to be superior in 
terms of the best and mean results. In the optimal 
design of industrial refrigeration system (F02) 
problem, EDPSF has performed superior concerning 
the best and mean results. Also, EDP has not achieved 
to find a feasible solution over the replications. In the 
tension/compression spring design (case 1) (F03), EP 
has found the best solution, while ITCH has the best 
mean result. The ITCH has outperformed all the 
other algorithms in the pressure vessel design (F04), 
multiple disk clutch brake design problem (F07), 
planetary gear train design optimization problem 
(F08), hydro-static thrust bearing design problem 
(F11), and rolling element bearing (F14) in terms of 
the best and mean results. In the welded beam design 
(F05), EP has returned the best solution, and ITCH has 
produced the best mean value. The EDP algorithm 
has not found any feasible solution for the F05.  On the 

other hand, concerning the best and mean values for 
the three-bar truss design problem (F06), the best 
performing constraint-handling techniques are ITCH 
and EP, respectively. For the step-cone pulley 
problem (F09), DP and ITCH have exhibited high 
performance, whereas SP, EDP, EDPSF, and EP have 
not found any feasible solution throughout 
replications. In the robot gripper problem (F10), EDP 
has become the best performing constraint-handling 
technique. In the four-stage gearbox problem (F12), 
DPSF has performed the best and becomes one of the 
two constraint handling techniques with the ITCH 
that has achieved feasible solutions. In the 10-bar 
truss design (F13) problem, EDPSP has yielded the 
best feasible result, and EP has exhibited the highest 
performance in terms of the mean results. In the gas 
transmission compressor design (GTCD), EP has 
exhibited the best performance in terms of the best 
and mean results. In the tension/compression spring 
design (case 2) (F16) and Himmelblau’s function 
(F18), the best and mean results have been achieved 
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by EP and ITCH, respectively. In the gear train design 
problem (F17), almost all the constraint handling 
techniques have performed equally well, the ITCH 
being slightly worse than the others. Finally, in the 
topology optimization (F19), ITCH has exhibited the 
best performance while the EP has accomplished the 
best mean scores.  

Another critical performance indicator is the 
standard deviation. The standard deviation shows 
the algorithms' robustness—the smaller the 

standard deviation, the more robust the constraint 
handling technique. Figure3 shows the boxplots of 
the constraint handling techniques for the most 
commonly studied problems in the literature, which 
are weight minimization of a speed reducer (F01), 
tension/compression spring design (case 1) (F03), 
and planetary gear train design optimization 
problem (F08).  

 

 

    

  
a) F01 b) F03 

 
c) F08 

Figure 3. Box plots of the constraint-handling techniques 

 

As shown in Figure3, ITCH has a considerably low 
standard deviation, which indicates the technique's 
robustness. Besides its high performance in terms of 
objective function value, ITCH has been found to be 
the most robust constraint-handling technique in the 
vast majority of the test instances. The ITCH 
algorithm has outperformed other constraint-

handling techniques in 42.10% of instances in terms 
of the best results. Furthermore, the ITCH has 
dominated other algorithms in 57.89% of the test 
instances concerning the mean results. In the next 
section, nonparametric statistical analysis is used to 
verify the superiority of the algorithms.   
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4.2 Statistical verification 

In the experimental analysis, the performances of the 
algorithms are tested by using statistical hypothesis 
tests. However, parametric tests require the 
satisfaction of assumptions such as independence, 
normality, and homoscedasticity. Because these 
assumptions cannot be satisfied in most of the cases, 
nonparametric statistical tests are recommended. To 
this end, pairwise comparisons are conducted 
between the algorithms. While comparing the 
different techniques in a pairwise manner, the 
probability of making false discoveries might not be 
controlled, which is also known as “losing control on 
the family-wise error rates” (Derrac, García, Molina, 
& Herrera, 2011). Multiple comparison tests (1 ×

𝑁or 𝑁 × 𝑁) are recommended in the literature 
(Gölcük & Ozsoydan, 2020).  

Therefore, this work adopts the Friedman test with 
multiple comparisons (𝑁 × 𝑁) in order to discover 
statistically significant differences among 
constraint-handling techniques. When the null 
hypothesis of the Friedman test is rejected, the next 
step is devoted to post-hoc analysis, which serves as 
finding out the individual differences between 
constraint-handling techniques. Accordingly, this 
work utilizes Nemenyi and Holm tests in the post-
hoc analysis. The Friedman test results, along with 
the average ranks, are given in Table 5.  

 

Table 5 
Average Ranks and Obtained p-values of (Friedman 
Tests) 

algorithms overall avg. ranks 

EDP 6.2895 
AP 5.5000 
SP 5.1842 

DP 5.0526 
EDPSF 4.7632 
DPSF 4.1579 
EP 2.7368 
ITCH 2.3158 

p-values (adj. ties) 0.000 

decision on H0 reject H0 

 

In Table 5, constraint-handling techniques are sorted 
in descending order concerning the average ranks. 
According to Table 5, ITCH is the best performing 
constraint-handling technique with an average rank 
of 2.3158. The second-ranked constraint-handling 
technique is EP, with an average rank of 2.7368. The 
EP is followed by DPSF, EDPSF, DP, SP, AP, and EDP. 
According to the Friedman test, the p-value is found 
as 0.000 so that the null-hypothesis is rejected. It is 
inferred that at least one pair of constraint-handling 
techniques are significantly different from each 
other. Nemenyi and Holm tests have been carried out 
to discover the pairwise differences between 
constraint-handling techniques, as given in Table 6.  
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Table 6 
Statistical Comparison of Constraint-Handling Techniques  

comparisons z-score unadjusted Nemenyi Holm 

ITCH vs EDP 5     0 (+)     0 (+)     0 (+) 

EP vs EDP 4.47     0 (+)     0 (+)     0 (+) 

ITCH vs AP 4.007     0 (+) 0.002 (+) 0.002 (+) 

ITCH vs SP 3.609     0 (+) 0.009 (+) 0.008 (+) 

EP vs AP 3.477 0.001 (+) 0.014 (+) 0.012 (+) 

ITCH vs DP 3.444 0.001 (+) 0.016 (+) 0.013 (+) 

ITCH vs EDPSF 3.08 0.002 (+) 0.058 (~) 0.046 (+) 

EP vs SP 3.08 0.002 (+) 0.058 (~) 0.046 (+) 

EP vs DP 2.914 0.004 (+)   0.1 (~) 0.071 (~) 

DPSF vs EDP 2.682 0.007 (+) 0.205 (~) 0.139 (~) 

EP vs EDPSF 2.55 0.011 (+) 0.302 (~) 0.194 (~) 

ITCH vs DPSF 2.318  0.02 (+) 0.573 (~) 0.348 (~) 

EDPSF vs EDP 1.921 0.055 (~)     1 (~) 0.877 (~) 

EP vs DPSF 1.788 0.074 (~)     1 (~)     1 (~) 

DPSF vs AP 1.689 0.091 (~)     1 (~)     1 (~) 

DP vs EDP 1.556  0.12 (~)     1 (~)     1 (~) 

SP vs EDP 1.391 0.164 (~)     1 (~)     1 (~) 

DPSF vs SP 1.291 0.197 (~)     1 (~)     1 (~) 

DPSF vs DP 1.126  0.26 (~)     1 (~)     1 (~) 

AP vs EDP 0.993 0.321 (~)     1 (~)     1 (~) 

EDPSF vs AP 0.927 0.354 (~)     1 (~)     1 (~) 

DPSF vs EDPSF 0.762 0.446 (~)     1 (~)     1 (~) 

DP vs AP 0.563 0.573 (~)     1 (~)     1 (~) 

ITCH vs EP 0.53 0.596 (~)     1 (~)     1 (~) 

EDPSF vs SP 0.53 0.596 (~)     1 (~)     1 (~) 

SP vs AP 0.397 0.691 (~)     1 (~)     1 (~) 

EDPSF vs DP 0.364 0.716 (~)     1 (~)     1 (~) 

DP vs SP 0.166 0.868 (~)     1 (~)     1 (~) 

 
In Table 6, z-scores, unadjusted p-values, Nemenyi, 
and Holm test results are tabulated. According to 
Nemenyi and Holm tests, the ITCH outranks EDP, AP, 
SP, DP, and EDPSF at the significance level of 5%. 
Furthermore, according to the Holm test, significant 
differences are detected between the EP and the 
EDP, AP, and SP. Note that EP is the second-best 
constraint handling technique in terms of average 
rankings. The comparison between EP and ITCH 
indicates that they perform equally well, and the 
statistical difference cannot be observed. Apart from 
ITCH and EP, the rest of the constraint handling 
techniques exhibit equal performance, and the 
statistical difference cannot be verified. For the 
statistical significance level of 10%, the statistical 
difference between EP and DP can be confirmed.  

The post-hoc analysis clearly shows that ITCH has 
superior performance compared toits counterparts 
for solving CEC2020 engineering design problems.   

 

5. Discussion and conclusion 

In this study, research and publication ethics were 
followed. In this paper, the static penalty, dynamic 
penalty, dynamic penalty method combined with 
superiority of feasible points, exponential dynamic 
penalty method, exponential dynamic penalty 
method with the superiority of feasible solutions, 
adaptive weights, eclectic penalty method, and 
inverse tangent constraint handling methods are 
used to solve real-life mechanical 
design/engineering problems. The considered 
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problems are part of the CEC2020 constrained 
optimization test suite. These employed constraint-
handling techniques are used within WOA, proving 
its ability to solve real-life optimization problems 
with high success.  

The results show that inverse tangent constraint 
handling is the best performing constraint handling 
technique. In 42.10% of instances,the best results 
belong to the inverse tangent constraint handling 
technique. Furthermore, this constraint handling 
technique has achieved the best-mean results in 
57.89% of the test instances. On the other hand, the 
second-best constraint handling technique is eclectic 
penalty method with the average rank of 2.7368. 
Nonparametric statistical analysis with Nemenyi and 
Holm post-hoc tests show that inverse tangent 
constraint handling outranks all other counterparts, 
excepting two methods: eclectic penalty and 
dynamic penalty method combined with superiority 
of feasible points. The results frankly show that 
inverse tangent can be the choice of the general-
purpose constraint-handling mechanisms in many 
situations.  

The produced results may lead to new studies in 
various research directions. In future studies, the 
ensemble of constraint-handling techniques can be 
used to solve real-life optimization problems. Also, 
hyper-heuristics can be used to select constraint-
handling techniques autonomously. Finally, the 
other bio-inspired algorithms can be integrated into 
the research mentioned aboveto solvethe wide-
variety of real-life constrained optimization 
problems.  
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Anahtar Kelimeler Öz 
Montaj Hattı Dengeleme, 
Ergonomik Risk, REBA, Çok 
Amaçlı Matematiksel 
Programlama 

Montaj hattı dengeleme problemlerinde (MHDP) istasyon sayısı, çevrim zamanı gibi ekonomik 
kısıtların yanında gerçekleştirilen görevler nedeniyle oluşabilecek zorlanmalardan kaynaklanan 
riskler dikkate alınmalıdır. Çünkü montaj istasyonlarında tekrarlı işler ve bu işler esnasında 
sergilenen statik çalışma duruşları Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının (KİSR) oluşmasına yol 
açmaktadır. Bu durum çalışanların ve dolayısıyla montaj hatlarındakiişgücü verimliliğini olumsuz 
etkilemektedir. Bu çalışmada istasyonun çevrim zamanını ve istasyonların ergonomik risk 
skorundan pozitif sapmalarının toplamını enküçükleyen iki amaçlı bir matematiksel model 
geliştirilmiştir. Önerilen çok amaçlı modelin çözümünde, ağırlıklı toplam, konik skalerleştirme, 
epsilon kısıt ve melez yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemler karşılaştırılarak her bir yöntemde 
elde edilen pareto noktalar incelenmiştir. Geliştirilen modelin gerçek hayat uygulaması bir beyaz 
eşya fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 32 istasyon, 78 iş elemanından oluşan tek modelli 
basit montaj hattında Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme (Rapid Entire Body Assessment-REBA) analizi 
yapılarak çalışma duruşlarına ilişkin ergonomik risk skorları belirlenmiştir. Montaj hattından 
günlük elde edilmek istenen çıktı miktarına göre çevrim süresi 41 saniye olarak belirlenmiştir. Model 
ve çözüm yöntemleri The General Algebraic Modelling System(GAMS) programında kodlanarak 
çözdürülmüş ve sonuçlar elde edilmiştir. Konik Skalerleştirme Yöntemi ergonomik MHDP’ de ilk kez 
kullanılmış böylece, klasik çözüm yöntemlerinin tarayamadığı çözüm alanlarında farklı pareto 
çözümler elde edilmiştir. Ergonomik riskler dikkate alınarak elde edilen çözümlerde yüksek riskli 
istasyon sayısında azalma olduğu görülmüştür. 
 

DIFFERENT MULTI-OBJECTIVE SOLUTION APPROACHES TO THE ERGONOMIC 
ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM   

Keywords Abstract 
Assembly Line Balancing, 
Ergonomic Risk, REBA, Multi-
objective Optimization 

In assembly line balancing problems (ALBP), beside technological constraints such as the number of 
stations and cycle time as well as the strain loads that may occur due to operations should also be 
taken into account. Because repetitive works in assembly stations and static body postures during 
these works cause Musculoskeletal Disorders (WMSD) and thus negatively affect the productivity 
and efficiency of the workers and therefore the assembly lines. In this study, a two-objective 
mathematical model has been developed that minimizes the cycle time and the sum of positive 
deviations from the ergonomic risk score of the stations. In the solution of the multi-objective 
model, weighted sum, conical scalarization, epsilon constraint and hybrid methods are applied. By 
comparing these methods, pareto points obtained in each method were examined. The real life 
application of the developed model was realized in a home-appliance factory. REBA (Rapid Entire 
Body Assessment) analysis was performed on a single-model assembly line consisting of 32 stations 
and 78 operations, and ergonomic risk scores for working postures were determined. The cycle time 
is determined as 41 seconds, depending on the amount of daily outputdesired to be obtained from 
the assembly line. Model and solution methods were coded in GAMS program and results were 
given. Conical Scalarization method is used for the first time in ergonomic ALBP, and different 
pareto solutions have been obtained in the solution areas that classical solution methods cannot 
scan. Considering the ergonomic risks, it has been observed that there is a decrease in the number 
of high-risk stations in the solutions. 
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1. Giriş 

Sanayileşmenin artışıyla üretim sistemlerini daha 
ekonomik ve verimli bir şekilde işletmek, fiziksel 
çaba gerektiren işler sonucu oluşan rahatsızlıkları 
azaltmak ve uygun ergonomik çalışma koşullarını 
sağlamak kritik problemler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ergonomik risk faktörleri meslek 
hastalıklarına ve iş kazalarına yol açarak çalışanın 
sağlığını tehdit eder ve hayat kalitesini düşürür. 
Yöneticiler açısından ergonomik düzenlemeler, iş 
gücü, zaman vesermaye gerektirdiği için ertelenen 
uygulamlar arasındadır. Fakat yapılan çalışmalar 
ergonomik anlamda iyi düzenlenmiş iş yerlerinin, 
çalışanın performansını olumlu etkileyerek 
ekonomik hedeflerin gerçekleşme ihtimalini 
arttırdığını göstermiştir. Ergonomik iyileştirmelerin 
maliyet-fayda analizi üzerine yapılan bir araştırma, 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) azaldıkça 
işe devamın arttığını ve üretimde verimlilik ve 
kalitedeki artış sayesinde, ergonomik yatırımların 
geri dönüşünün bir yıldan daha az zamanda 
gerçekleştiğini göstermiştir (Otto ve Battaia, 2017). 

Otomasyonun artması birçok avantajı beraberinde 
getirse de, her koşulda düşük maliyetli ve esnek 
çözüm sağlayamaz. Manuel montaj hatlarında 
yapılan işlemlerin yüksek katma değerli olması, son 
ürün kalitesinin yüksek olması ve otomasyona göre, 
belirsiz talepleri karşılayabilecek esnekliğe sahip 
olması nedenleriyle hala yüksek oranda tercih 
edilmektedir. İşçilik maliyetinin düşük olduğu 
ülkelerde yüksek esneklik sağlayacak hatlardan en 
fazla etkinliği elde edebilmek için montaj hattı 
dengeleme problemleri önemli bir yer tutar. 
Bundan dolayı, MHDP hem gelişmekte olan hem de 
gelişmiş ülkeler için önemlidir.  

Montaj hattı işlenecek parçaların konveyör ya da 
işgücü gibi bir malzeme aktarma sistemiyle 
taşınmaları ve işlemlerin de hat üstünde sıralı 
istasyonlarda yapılması olarak tanımlanır. Manuel 
montaj hatlarında çalışanlar genellikle üst 
ekstremiteyi kullanarak montaj yapar, ayrıca 
istasyon içi ve birimler arası yürüme, depolama 
yerlerinden malzeme taşıma gibi işlemleri de 
gerçekleştirirler. Montaj işlemlerinde KİSR 
oluşturabilecek, benzer işlemlerin kısa sürelerde 
çok sayıda tekrarlı hareketlerle yapılması, yüksek 
güç gerektiren işlemler ve uygun olmayan çalışma 
duruşları sık gözlenmektedir. Bu nedenle montaj 
hattı çalışanlarının maruz kaldığı ergonomik riskler 
ve KİSR hakkındaki çalışmalar önem kazanmıştır.  

European Agency for Safety and Health at Work 
(EASHW) (2012)’ye göre, görevlerin %30’ u ağır 
yük kaldırma, uygun olmayan duruşlar ya da 
tekrarlı hareketler içermektedir. Ayrıca KİSR, 
meslek hastalıklarının %40’ ını oluşturarak en 
yaygın meslek hastalığı haline gelmiştir. Dördüncü 
Avrupa Çalışma Koşulları Anketi'ne göre montaj 
hattı çalışanlarının %35’ inde kronik sırt ve kas 
ağrıları olduğu bildirilmiştir (Schineider ve 
Irastorza, 2010). 

KİSR’ nin oluşması ile montaj işleri arasında bu 
şekilde doğrudan bir ilişki olması, montaj hattı 
tasarımı ve istastyonların ergonomik risk seviyesi 
arasında da doğrudan bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Montaj hatlarında ergonomik risk 
seviyelerini en fazla etkileyen faktör, işlemlerin 
istasyonlara dengeli bir şekilde atanmasıdır. Montaj 
hatlarıyla ilgili çok sayıda yöntem ve algoritma 
geliştirilmiştir ancak bunların çoğu gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bunun nedeni MHDP’ de 
çoğunlukla çevrim zamanı ya da istasyon sayısı gibi 
organizasyonla ilgili kısıtlar hesaba katılarak üretim 
çıktısı ve verimliliğin arttırılmaya çalışılmasıdır. 
Ancak montaj hattı dengelememontaj hattında 
büyük tasarım değişiklikleri ve yatırımlar 
gerektirebilmektedir. Bu nedenle uzun vadeli bir 
karar verme sürecidir ve gerçek hayattaki birçok 
faktörün dikkate alınması gerekmektedir. Bu 
kapsamda, MHDP’de ergonomik riskleri tanımlayan 
ve ergonomik riski ifade eden farklı bakış açıları 
geliştirilmeye odaklanılmıştır.  

Bu çalışmada montaj hatlarında dikkate alınan 
klasik kısıtlara ek olarak montaj işlemlerinden 
kaynaklanabilecek ergonomik risklerin de çözüm 
sürecine yansıtılması amaçlanmıştır ve çok amaçlı 
bir matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen 
modelde, iş elemanlarının istasyonlara ataması 
yapılırken çevrim süresi ve öncelik ilişkilerine ek 
olarak çalışanların zorlanmasına neden olan 
faktörler de incelenmiştir. Zorlanma düzeyini 
belirlemek için, montaj istasyonlarındaki iş 
elemanlarını gerçekleştirirken sergilenen çalışma 
duruşları incelenmiş ve bu duruşların risk düzeyleri 
REBA yöntemi ile belirlenmiştir. REBA skorları 
işlem süreleri ile ağırlıklandırılarak yeni bir 
kümülatif risk skoru oluşturulmuştur. Modelin 
amaçları, istasyon zamanını enküçüklemek ve 
istasyonların risk sapmaları toplamını 
enküçüklemek şeklinde belirlenmiştir. Önerilen 
model, bir beyaz eşya fabrikasında bulunan bulaşık 
makinesi hattına ait veriler kullanılarak 
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çözülmüştür. Çözüm aşamasıiçin çok amaçlı model 
kesin çözüm yöntemlerinden ağırlıklı toplam, 
epsilon kısıt, konik skalerleştirme ve melez 
yöntemlerinden faydalanılmış ve GAMS programı 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bulunan etkin 
pareto nokta sayısı, zayıf pareto noktalar ve çözüm 
süresi açılarından karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde ergonomik MHDP 
hakkında yapılan bilimsel yayın taraması, üçüncü 
bölümde modelin oluşturulması ve çözüm 
sürecinde kullanılan yöntemler sunulmuştur. 
Sonuçların değerlendirilmesi dördüncü bölümde, 
tartışma ve gelecek dönemlere ait çalışma fikirleri 
ise beşinci bölümde verilmiştir. 

 

2. Bilimsel Yayın Taraması 

Montaj Hatlarında KİSR önleme yaklaşımları iki 
şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki çalışma 
koşullarını iyileştirerek fiziksel iş yükünü 
azaltmaktır. Burada ürün tasarımı, üretim yöntemi, 
kullanılan ekipmanların tasarımı gibi alanlarda 
ergonomik ilkelerkullanılabilir. Ayrıca montaj hattı 
yüksekliğinin ayarlanması, daha düşük hızda üretim 
yapılması, çalışanın aşırı güç sarfetmesi ve titreşime 
maruz kalmasının önlenmesi gibi değişiklikler de 
yapılabilir. İkinci kategori ise, işçilerin yaptığı 
işlemlerin çeşitlendirilmesini içerir. Bu sayede, aynı 
vücut bölgelerinin tekrarlı hareket etmesi önlenir 
ve KİSR’ ye yol açabilecek fizyolojik zorlanmalar 
hafifletilir. Burada işin ve işçinin rotasyonu, işin 
zenginleştirilmesi, genişletilmesi ve işlerin başka 
şekillerde atanması gibi yaklaşımlar vardır. Hattın 
verimliliğini ve ergonomik risk düzeyini beraber 
dikkate alan uygulamalardan en etkilisi hat 
dengeleme sırasında ekonomik faktörlere ek olarak 
ergonomik risk faktörlerini de hesaba katmaktır. Bu 
bölümde ergonomik MHDP ile ilgili yapılan 
literatürden örnekler verilmiştir. 

Literatürde yer alan çalışmalar genellikle 
ergonomik riski değerlendirmek için ya basit 
gözlem tekniklerinden ya da enerji tüketimi gibi 
direkt ölçüm yöntemlerinden yararlanmışlardır. 
Colombini ve Occhipinti (2006), Mesleki 
Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational 
Repetitive Actions-OCRA) indeksini kullanarak 
istasyon sayısı arttırılmadan, riskli istasyon 
sayısında %25 oranında azalma sağlandığını 
göstermişlerdir. Ergonomik risklerin modele farklı 
bir şekilde entegre edilmesine Otto ve Scholl (2011) 
güzel bir örnek vermiştir. Bu çalışmaya göre eğer 
hatta işçi rotasyonu mümkünse ortalama 

ergonomik risk hesabını, eğer mümkün değilse 
ergonomik sapmaların kareleri toplamını amaç 
fonksiyonuna dahil etmişlerdir. Modelin çözümünde 
tavlama benzetimi ve yerel arama sezgiselleri 
kullanılmıştır. Ergonomik risk düzeylerini 
hesaplarken OCRA, EASHW (Ergonomic Assessment 
Work-Sheet) ve NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health) denklemi 
yöntemlerini kullanılarak alternatif modeller 
geliştirmişlerdir. Zhang, Tang, Ruiz ve Zhang 
(2020), U tipi montaj hatlarında ergonomik işçi 
atama ve hat dengeleme probleminde çevrim 
zamanını ve aynı zamanda ergonomik riskleri 
enküçüklemeyi amaçlamışlardır. Ergonomik risk 
skorlarını OCRA yöntemiyle hesaplamışlardır ve iki 
amacı optimum yapmak için Pareto açgözlü sezgisel 
algoritmasını kullanmışlardır. Yine işçi atama ve gat 
dengeleme problem için Akyol ve Baykasoğlu 
(2019) da istasyonların ergonomik risk hesabında 
OCRA yöntemini kullanarak çoklu kural tabanlı tur 
geliştiren rassal arama algoritması ile çözüm 
bulmuştur. 

Literatürde sadece mevcut risk değerlendirme 
yöntemlerini kullanmayıp, farklı yöntemler ve 
formüller geliştiren çalışmalar da vardır. Bu 
çalışmalardan biri Rajabalipour, Haron, Kazemipour 
ve Desa (2012) ‘nin MHDP’ ye çalışanın duruşunu 
entegre eden çalışmalarıdır. ARP adını verdikleri 
çalışanın kol, bacak ve sırt bölgelerindeki risk 
düzeyinin belirlenmesi için OWAS yöntemini 
kullanarak birikimli duruş riskini hesaplamak 
amacıylayeni bir formül geliştirmişlerdir. Bu 
yöntemle, az sayıda istasyon olması durumunda 
ergonomik risk anlamında iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. Montaj hatlarında birikimli ergonomik 
risk düzeyini hesaplayan bir diğer metot da, 
Takanokura, Tanaka, Watanebe, Kakehi, Utsuki ve 
Nakamura (2017) tarafından önerilmiştir. Bir 
işçinin günlük birikimli risk yükünü belirlemek için 
günlük üretim miktarı ile işlem zamanları 
ağırlıklandırılmış bir çevrim için REBA yöntemiyle 
belirlenen risk skoru çarpılmıştır.  

Bir çalışanın anlık risk skorunu veya duruşunu 
değil, toplam birikimli oluşan risk skorunu 
hesaplamak için yapılan çalışmalara bir diğer örnek 
Bortolini, Maurizio, Mauro ve Francesco (2017) 
tarafından yapılan çalışmadır. Montaj işlemleri ve 
malzeme toplama işlemleri esnasında oluşan 
zorlanmalara ek olarak boş kalmanın KİSR’ e olumlu 
etkisini göstermek amacıyla işçinin iş parçaları 
arasında boş kalma zamanları için risk skoru 1 
alınmış ve bileşke risk skoru hesaplayan bir formül 
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geliştirilmiştir. Sonuçta ergonomik risk düzeylerinin 
çok daha dengeli atandığı görülmüştür.  

Literatürde hat dengeleme ve risk skoru 
hesaplamayı aynı anda yapan yazılımların 
kullanıldığı da görülmektedir. Benedetto ve Fanti 
(2012), ErgoAnalysis isimli bir yazılım kullanarak 
OCRA ve NIOSH yöntemleriyle hesaplanan risk 
skorlarına göre alternatif dengelemeler 
oluşturmuştur.  Matematiksel model kurmak yerine 
hat dengeleme için literatürde bulunan sezgisel 
yöntemleri kullanan çalışmalar da bulunmaktadır. 
Jaturanonda ve Nanthavanij (2006), Kilbridge 
Wester algoritmasını kullanarak, bir başlangıç 
ataması yapmıştır. Daha sonra, RULA yöntemiyle 
risk skorları hesaplanmış ve ilk yapılan atamayı risk 
skorlarına göre yeniden düzenlemek için yerel 
arama sezgiseli kullanılmıştır. Baykasoğlu ve 
Demirkol Akyol (2014), risk skorlarını OCRA 
yöntemiyle hesaplamış ve COMSOAL sezgiseli ile hat 
dengelemeyi yaparken çevrim zamanı ve öncelik 
kısıtlarına ek olarak, kabul edilebilir risk 
seviyesininaşılmamasını damodele dahil 
etmişlerdir. Baykasoğlu, Tasan, Tasan ve Akyol 
(2017), MHDP, işçi atama ve yerleşim 
problemlerinin hepsini içeren bir yaklaşım 
sunmuşlardır. Risk skorları OCRA indeksiyle 
hesaplandığı, kural tabanlı bir sezgisel yöntem 
geliştirilmiştir. Kahya, Şahin, Daşdelen ve Doğru 
(2018), istasyon zamanını ve ergonomik risk 
faktörlerini eşzamanlı dengelemek için COMSOAL 
algoritmasına dayanan sezgisel bir algoritma 
sunmuşlardır.  

Xu, Jeonghan, Cochran ve Jung (2012)yeni bir 
metodoloji geliştirmek amacıyla ergonomik riskler 
ve hat dengeleme modeli arasında doğrusal bir ilişki 
kurmayı hedeflemişlerdir. Risk skorları ACGIH 
(American Conference of Industrial Hygienists) 
yöntemiyle belirlenmiş ve görev atamanın doğrusal 
bir fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Polat, Mutlu 
ve Özgörmüş (2015), risk skorlarını REBA ile 
belirlemiş ve geliştirilen çok amaçlı modelde 
amaçlardan birisini en büyük risk skorunu aşan 
toplam pozitif sapmaların enküçüklenmesi olarak 
belirlemişlerdir. Pozitif ve negatif sapmalar kısıtlara 
eklenerek hat ergonomik anlamda dengelenmiştir. 
Benzer bir çalışma Şahin ve Kahya (2018) 
tarafından, istasyon sayısını ve iş yükünden 
sapmaları enküçükleme amaçlarıaltında, bir hedef 
programlama modeliile yapılmıştır. İş elemanlarının 
ergonomik risk skorlarıREBA yöntemiyle 
belirlenmiş, her bir istasyon için olması istenen 
maksimum REBA skoru da kısıt olarak modele 
eklenmiştir. Sonuçların karşılaştırılması için 

istasyon zamanı ve risk skoruiçin olmak üzere, 
sapmaların ortalamasını temel alan iki tane 
performans ölçütü tanımlanmıştır. Bautista, Rocio 
ve Batalla-Garcia (2016), RULA, OCRA ve NIOSH 
yöntemlerini kullanarak belirledikleri risk 
skorlarının ortalamasından mutlak sapmaları en 
küçükleyen bir model geliştirmişlerdir.  

Literatürde montaj istasyonlarında yapılan işlemleri 
kolaylık, monotonluk, benzerlik gibi özelliklerine 
göre sınıflandırarak kullanan çalışmalar da 
bulunmaktadır. Özgörmüş ve Mutlu (2007), 
işlemlerin zorluk derecesi, monotonluk ve risk 
derecesi gibi ergonomik kısıtlar ekleyerek tüm 
istasyonların risk skoru için bir maksimum limit 
belirlemişler ve bulanık MHDP geliştirmişlerdir. 
Güner ve Hasgül (2012), işlemler arasındaki 
uyumsuzlukları dikkate alarak, işlemlerin 
gerektirdiği enerji miktarını hesaplamış ve bir 
günde istasyonda yapılan işin sürekli performans 
sınırı ile kısıtlanmasını sağlayan bir model 
geliştirmişlerdir. Kara, Atasagün, Gökçen, Hezer ve 
Demirel (2014) işçilerin çalışırken harcadıkları 
oksijen tüketim miktarını hesaplayarak MHDP 
modeline eklemişlerdir. Ayrıca işlemlerin ve 
işçilerin beceri düzeylerini, çalışma duruşlarını ve 
aydınlatma seviyesi ergonomik kısıtlarını içeren 
maliyet tabanlı MHDP modeli geliştirmişlerdir. 
Çevresel faktörleri dikkate alan başka bir çalışma 
Choi (2009) tarafından yapılmıştır. Çalışmada 
ergonomik riskler dikkate alınırken, işçinin maruz 
kaldığı 
fiziksel riskleri de tanımlayan 13 farklı parametre 
tanımlamıştır. Bu parametreler: statik ve uygun 
olmayan vücut duruşları; uygun olmayan sıcaklık, 
aydınlatma, titreşim gibi çevresel risk 
faktörleri ve tekrarlı hareketler, yük kaldırma gibi 
fiziksel yorulmaya neden olan faktörler olmak 
üzere 3 grupta toplanmıştır. Bu parametreler 
ağırlıklandırılarak toplanmış ve bileşke bir risk 
değeri oluşturmuştur. 

Literatür incelendiğinde matematiksel modellerin 
ve kesin çözüm yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. Matematiksel modeler genellikle çok 
amaçlı olarak geliştirilmekte ve çözüm olarak klasik 
ağırlıklı toplam veya epsilon kısıt yöntemleri 
kullanılmaktadır. Büyük boyutlu veri setleri için 
kesin çözüm yöntemleri kullanılarak, MHDP’ nin 
makul sürelerde eniyi çözümünü bulmak oldukça 
zordur. Dolayısıyla MHDP NP-Zor sınıfı 
kombinatoriyal eniyileme problemidir. Kesin çözüm 
yöntemleri kullanılarak sadece küçük boyutlu 
problemler için en iyi çözümler makul sürelerde 
elde edilebilmektedir. Ancak yine de MHD uzun 
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dönemli bir karar ve düzenleme olduğu için çözüm 
süreleri uzun olsa da literatürde kesin çözüm 
yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada hem ergonomik MHDP modeli 
geliştirilmiş hem de çok amaçlı programlamada 
kullanılan en yaygın çözüm yöntemlerinden dört 
yöntem kullanılarak çözümler karşılaştırılmıştır. 

 

3. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, ergonomik risk skorlarını 
belirleyecek yöntemin seçilmesinin ardından 
MHDP’ de kullanılmak amacıyla bir duruşun değil 
bir istasyonun risk skorunun hesaplandığı, 
kümülatif bir risk skoru önerilmiştir. Geliştirilen 
modelde amaçlanan ergonomik risk skorlarının en 
küçüklenmesi ve çevrim zamanının enküçüklenmesi 
birbiriyle çatışan amaçlardır. Bu nedenle ergonomik 
MHDP bir uzlaşma problem haline gelir. Çatışan 
amaçları çözebilmek için literatürde birçok sezgisel 
ve kesin yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada kesin 
yöntemlerden klasik ağırlıklı toplam, epsilon kısıt, 
melez ve konik skalerleştirme yöntemleri 
kullanılarak model çözülmüş ve sonuçlar 
karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu çalışmada 
araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Fabrikadan 
gerekli izinler yapılan yüksek lisans tezi 
kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ ndan 53893652-
299-E.42842 sayılı karar ile gerekli izinler 
alınmıştır. 

 

3.1 Risk Değerlendirme Yönteminin Seçimi 

Çalışmada işçilerin montaj işlemleri esnasında 
sergilediği çalışma duruşlarını değerlendirmek ve 

ergonomik risk skorlarını belirlemek amacıyla 
REBA yöntemi kullanılmıştır. Yöntem, bir duruş için 
boyun, kollar, bacaklar, gövde ve bilekler olmak 
üzere tüm vücudu analiz ederek, kaldırılan 
yükünağırlığını, kavrama durumunu, hareketlerin 
tekrar sıklığını da göz önüne alarak ergonomik riski 
belirlemektir. Diğer yöntemlere bakıldığında REBA 
kadar kapsamlı olmadıkları görülmüştür. Örneğin, 
NIOSH biyomekanik yüklenmeyle ilgili duruşları 
analiz etmekte, OWAS tüm vücudu 
değerlendirmekte ancak hareket sıklığına 
bakmamakta, OCRA ise el, bilek, dirsek ve omuz 
dışındaki vücut bölgelerini dikkate almamaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı montaj hatlarında daha 
yüksek hassasiyet sağlayan ve literatürde de sıkça 
kullanılan REBA yöntemi seçilmiştir.  

 

3.2 Verilerin Toplanması ve Risk Skoru Hesabı 

Çalışma, bir beyaz eşya fabrikasının tek modelli 
bulaşık makinesi üreten montaj hattında 
gerçekleştirilmiştir. Hatta toplam 32 istasyon 
bulunmakta ve her istasyonda bir işçi çalışmaktadır. 
Günlük üretilmesi hedeflenen ürün miktarı 790 adet 
olup, hattın normal mesaisi haftada 5 gün, günde 9 
saattir. Bu bilgiler doğrultusunda hattın olması 
gereken çevrim süresi 41 saniye olarak 
belirlenmiştir. İşler iş elemanlarına ayrılmış ve 
zaman etüdü yardımıyla MHDP’ de kullanılacak iş 
elemanı süreleri hesaplanmıştır. Ayrıca iş 
elemanları arasındaki öncelik ilişkileri de Şekil 1’de 
verildiği gibi belirlenmiştir. Bu çalışmada veri 
toplamak amacıyla gerekli izinler Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği Kurulundan 53893652-299-E.42842 sayılı 
karar ile alınmıştır. 
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Şekil 1. Bulaşık Makinesi Hattına Ait Öncelik Diyagramı  

Basit gözlem teknikleri uygulanırken yalnızca tek 
bir duruşa odaklanılmakta ve o duruş için 
ergonomik risk skoru hesaplanmaktadır. Ancak bir 
istasyonda işçiler, farklı birçok iş elemanını 
gerçekleştirirken duruşlarını sıkça değiştirmekte ve 
farklı duruşlar sergilemektedir. Bu nedenle 
ergonomik risk kısıtları MHDP’de dikkate alınırken 
istasyonun kümülatif risk skoru hesaba katılmıştır. 
Her saniye gerçekleşen duruşun risk skoru 
hesaplanamasa da her iş elemenının en riskli 
duruşu için bir skor belirlenip bunlardan yola 
çıkarak, oluşturdukları görevin toplam risk skoru 
bir formülasyonla belirlenmiştir. Bu çalışmada iş 
elemanlarının süresi ile risk skoru çarpılarak süre 
ağırlıklı risk skoru hesaplanmış ve boş kalmanın 
KİSR üzerindeki olumlu etkisini yansıtmak amacıyla 
istasyonda boş geçen sürenin REBA değeri 1 kabul 
edilerek geliştirilen formüle dahil edilmiştir.  

Şekil 2’de, bir istasyonda yapılan iş elemanları ve 
sıradaki ürüne geçmeden önce kalan boş zaman 
gösterilmiştir. Önerilen yöntem ile istasyonun 

kümülatif risk skorununn nasıl hesaplanacağı 
Denklem (1)’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. İstasyon İş yükü hesabı 

C= Çevrim Zamanı 

İEj = İş elemanı 

Rj =  Reba Skoru 

tj  = İş elemanının süresi 

BZ= İstasyon boş zaman aktivitesi 

Rboş = Boş kalan işçinin REBA skoru 

tboş = İstasyon boş zamanı 
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𝐸𝑅𝑖𝑠𝑡 =  
(∑ 𝑅𝑗∗𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 )−𝑅𝑏𝑜ş∗𝑡𝑏𝑜ş

𝐶
                                     (1)                  

 

3.3 Çok Amaçlı Ergonomik Montaj Hattı 
Dengeleme Modeli  

Bu çalışmada birbirleriyle çelişen istasyon zamanını 
enküçüklemek ve istasyonların ortalama ergonomik 
risk skorundan sapmalarını en küçüklemek olmak 
üzere iki amaç ele alınmıştır. İstasyonların ortalama 
ergonomik risk skoru hesaplanırken, 
Denklem(1)’de verilen formülasyon kullanılmıştır.  

Matematiksel model verilmeden önce, modelde 
kullanılan parametre ve değişken tanımlamalarına 
aşağıda yer verilmiştir: 

İndisler: 

j, i : İş elemanları kümesi  (j= 1,….,|J|). 
k   : İstasyon kümesi  (k 1,….,|K|). 
Pj  : j iş elemanından önce iş elemanları kümesi. 

Parametreler: 
m  : İstasyon sayısı, m= |K|, bilinen ve sabit bir 

değer. 
𝑡𝑗 : j iş elemanlarının işlem süresi. 

C :     Çevrim süresi. 
𝑅𝑗  : j iş elemanının REBA skoru. 

𝐸𝑅𝑗 : j iş elemanının ergonomik risk skoru, bakınız 

denklem (2). 

𝐸𝑅𝑗 =  𝑅𝑗 ∗ 𝑡𝑗                                                                   (2) 

𝑇𝑜𝑟𝑡   : Bir ürün üretmek için her istasyondaki 
ortalama süre, bakınız denklem (3). 

𝑇𝑜𝑟𝑡= 
1

𝐾
∑ 𝑡𝑗

|𝐽|
𝑗=1                                                                   (3)   

𝐵𝑍𝑘  : k istasyonunda boş geçen zaman, bakınız 
denklem (5). 

𝐵𝑍𝑘 = 𝐶 − ∑ 𝑡𝑗

𝑗∈(𝑥𝑗𝑘=1)

∀𝑘                                              (4) 

𝐸𝑅𝑚𝑎𝑥= Bir istasyonun alabileceği izin verilen 
maksimum ergonomik risk skoru. 

 

Karar Değişkenleri: 

𝑥𝑗𝑘

= {
1, 𝑗 𝑖ş 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝚤 𝑘 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑛𝑑𝚤𝑦𝑠𝑎                        
0,    𝑑. 𝑑.                                                                                                 

 

𝑇𝑗,𝑘 :   k istasyonuna atanmış j iş elemanlarının 

toplam işlem zamanı, bakınız denklem (5). 

𝑇𝑗,𝑘 =  ∑ 𝑡𝑗

𝑗∈(𝑥𝑗𝑘=1)

                                                           (5) 

𝐸𝑅𝑗,𝑘 : k  istasyonuna atanmış j iş elemanlarını 

toplam ergonomik risk skoru, bakınız denklem (6).  

𝐸𝑅𝑗,𝑘 =  ∑ 𝐸𝑅𝑗𝑗∈(𝑥𝑗𝑘=1) ∀𝑘                                           (6) 

𝑆𝑘
+(ER) =  İstasyonun ortalama istasyon ergonomik 

risk skorunu aşan risk değeri, pozitif sapma, bakınız 
denklem (7). 

𝑆𝑘
+(ER) =  [∑ 𝐸𝑅𝑗 . 𝑋𝑗,𝑘

|𝐽|
𝑗=1 − 𝐸𝑅𝑜𝑟𝑡]                          (7) 

1. Amaç Fonksiyonu:  

𝐹1(𝑥) =     𝑌                                                                     (8) 

2. Amaç Fonksiyonu:  

𝐹2(𝑥) =       ∑ 𝑆𝑘
+(ER)

𝐾

𝑘=1

                                                (9) 

Normalleştirilmiş Amaç Fonksiyonu: 

𝐸𝑛𝑘𝑍 = (
𝐸𝑛𝑘𝐹1

40.28
) + (

𝐸𝑛𝑘𝐹2

4.5
)                                    (10) 

Kısıtlar: 

∑ 𝑋𝑗,𝑘

|𝐾|

𝑘=1

= 1                                        ∀𝑗                         (11) 

∑ 𝑋𝑗,𝑘

|𝐽|

𝑗=1

≥ 1                                      ∀𝑘                          (12) 

 

𝑘 ∑ 𝑋𝑖,𝑘

|𝐾|

𝑘=1

−  𝑘 ∑ 𝑋𝑗,𝑘  ≤ 0

|𝐾|

𝑘=1

      𝑖 ∈ 𝑃𝑗        ∀𝑗             (13) 

 

∑ 𝑡𝑗

|𝐽|

𝑗=1

𝑋𝑗,𝑘 ≤ 𝐶                              ∀𝑘                              (14) 

 

∑ 𝐸𝑅𝑗

|𝐽|

𝑗=1

𝑋𝑗,𝑘 ≤ 𝐸𝑅𝑚𝑎𝑥               ∀𝑘                                (15) 
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𝑌 ≥  𝑚𝑎𝑥 [ ∑ 𝑡𝑗

|𝐽|

𝑗∈(𝑥𝑗𝑘=1)

𝑋 𝑗,𝑘]                      ∀𝑘            (16) 

 

Amaç fonksiyonlarından ilki Denklem (8)’de 
verildiği gibi en büyük istasyon zamanının 
enküçüklenmesidir. Her bir istasyon için en büyük 
istasyon zamanını bulmak amaç fonksiyonuna değil 
kısıtlara eklenmiş ve amaç fonksiyonuna direkt 
değişken olarak yazılmıştır. İkinci amaç fonksiyonu 
istasyonların ortalama kümülatif ergonomik 
skorundan pozitif sapmalarının toplamı olarak 
Denklem (9)’ daki gibi verilmiştir. Denklem (10) söz 
konusu iki amaç fonksiyonunun nadir noktalarıyla 
normalleştirilmiş fonksiyonudur. Denklem (11) ve 
Denklem (12) atama kısıtlarıdır, her iş elemanı 
yalnızca bir istasyona atanabilir ve her iş elemanı 
mutlaka bir istasyona atanmalıdır. Denklem (13) 
öncelik diyagramına uyulması için eklenen öncelik 
kısıtıdır. Denklem (14) çevrim zamanı kısıtıdır ve 
her istasyon için atanan iş elemanlarının toplam 
süresinin çevrim zamanını aşmamasını sağlar. 
Denklem (15) her istasyonun ergonomik risk 
skorunun belirlenen maksimum kümülatif 
ergonomik risk skorunun altında kalmasını sağlar. 

Hattaki maksimum istasyon süresinin hesaplanması 
için Denklem (16) oluşturulmuştur.  

 

4. Çok Amaçlı Ergonomik MHDP’nin Farklı 
Yöntemlerle Çözülmesi 

Çok amaçlı matematiksel modellerde kullanılan 
amaç birleştirme yöntemlerinin ana fikri çok amaçlı 
problemi tek amaçlı hale dönüştürmektir. Bunun 
için her yöntem farklı bir yaklaşım kullanır. Örneğin 
ağırlıklı toplam ve konik skalerleştirme yöntemleri 
tüm amaç fonksiyonlarını temsil edecek bütünleşik 
bir fonksiyon oluşturur. Epsilon kısıt yöntemi bazı 
amaç fonksiyonlarını kısıta dönüştürür. Melez 
yöntem ikisini beraber yapar. Bazı yöntemler ise 
belirlenen bir referans çözüme en yakın çözümü 
bulmaya çalışır.  

Çok amaçlı MHDP için öncelikle ideal ve nadir 
noktalar bulunmuştur. Eğer ideal nokta ve nadir 
nokta birbirie eşit değilse, bu noktalar arasında 
pareto etkin değerler bulunabilmektedir. İdeal 
nokta, amaç uzayı dışında yer alırken nadir nokta, 
amaç uzayı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada 
kullanılan problemin ideal ve nadir noktaları Tablo 
1 ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. İdeal ve Nadir Noktalar 

Tablo 1 
İki Amaç İçin İdeal ve Nadir Noktalar 

 1. Amaç 2. Amaç 

İdeal Nokta 35.9 2.69 

Nadir Nokta 40.28 4.5 
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Nadir nokta, tüm pareto-optimal kümesindeki 
çözümlerinin en kötü amaç değerleri tarafından 
oluşturulur. İdeal nokta ile birlikte, nadir nokta, tüm 
pareto-optimal çözümlerin içinde bulunması 
gereken amaç değerler aralığını sağlar. Bu nedenle, 
nadir nokta, çok amaçlı optimizasyonla ilgilenen 
araştırmacılar ve uygulayıcılar için önemli bir 
noktadır. Burada nadir amaç vektörü amaç 
fonksiyonu değerlerini normalleştirmek amacıyla 
kullanılmıştır. Bu iki uç değerle, amaç fonksiyonları 
ölçeklendirilebilir, böylece her ölçeklenen amaç 
aynı aralıkta değerler alır. 

Çok Amaçlı Programlama yöntemleri iki şekilde 
sınıflandırılabilir. Bunlardan ilki, yöntemi 
uygulamadan önce karar vericinin tercih bilgilerine 
ihtiyaç duyan yöntemlerdir. Bu sınıfa ağırlıklı 
toplam, melez yöntem ve konik skalerleştirme 
yöntemleri dahil edilebilir. İkinci sınıf ise, önceliğin 
analiz olduğu yöntemlerdir. Karar verici, karar 
sürecinin sonunda rol alır. Önce, çok amaçlı 
problemin Pareto etkin yüzeyi analiz edilir ve karar 
vericiye problemin etkin çözüm uzayı hakkında bilgi 
verilir. Karar verici, sonuçlara bakarak bir karar 
verir. Bu sınıfa, Epsilon Kısıt yöntemi girmektedir. 

 

4.1 Ağırlıklı Toplam Yöntemiyle Çözüm 

En eski ve en yaygın kullanılan amaç birleştirme 
yöntemidir. Kullanımının kolay olması ve karar 
vericinin tercihlerini modele yansıtması gibi 
avantajları vardır. Ancak tüm etkin çözümleri 
bulabilmesi için uygun çözüm alanının ve amaç 
fonksiyonlarının dışbükeylik şartı bulunmaktadır. 
Denklem (23)’ te genel formülü verilmiştir.  

𝑒𝑛𝑘 ∑ 𝑤𝑘𝑓𝑘(𝑥)
𝑝
𝑘=1                (23) 

Model bu yöntemle çözülmekistendiği zaman amaç 
fonksiyonu Denklem (24)’ teki gibi yazılabilir. 

𝑒𝑛𝑘[(𝑤1 ∗ 𝑌) + (𝑤2 ∗ ∑ 𝑆𝑘
+(ER)𝐾

𝑘=1 )]             (24) 

1-50 sayıları arasından rassal olarak tüm ağırlıklar 
seçilerek denendiğinde, Tablo 2’ deki sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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Tablo 2 
Ağırlıklı Toplam Çözüm Sonuçları 

W1 W2 F1 F2 
41-50 9-0 35.9 4.5 
35-19 15-31 35.9 4.5 

18 32 37.02 3.83 
17.5 32.5 37.02 3.83 

17-12 33-38 38.09 3.22 
11 39 38.09 3.22 
10 40 40.28 3.15 
8-0 42-50 40.28 2.81 

Sonuçların grafiği çizildiğinde Şekil 4 elde edilir. 
Ağırlıklı toplam yöntemi ile elde edilen sonuçlara 
bakıldığında pareto etkin çözümlerin çoğunun 
bulunduğu görülmektedir. Fakat ağırlıklı toplam 
yöntemi amaç fonksiyonu ve uygun çözüm alanı 
üzerinde dışbükeylik şartı gerektirdiğinden bazı 
pareto noktaları yakalayamamıştır. Bunun yanında 
bu yöntem ile zayıf pareto etkin çözümler de 
bulunmuştur. Özellikle birinci amaç fonksiyonunun 
ağırlığı 40 ve ikinci amaç fonksiyonunun ağırlığı 10 
olduğu durumda zayıf etkin çözümler bulunmuştur. 

 

 

Şekil 4. Ağırlıklı Toplam Çözüm Grafiği 

 

4.2 Epsilon Kısıt Yöntemiyle Çözüm 

Epsilon kısıt yönteminde amaçları birleştirmek 
yerine amaçlardan birisi en iyilenirken diğer amaç 
fonksiyonu kısıt olarak yazılır. Epsilon kısıt yöntemi 
ile bulunan çözümler en azından zayıf etkin 
çözümdür. Dışbükeylik şartına gerek yoktur. İlk 
olarak birinci amaç fonksiyonu amaç olarak alınmış 
ve ikinci amaç fonksiyonu kısıt olarak eklenmiştir. 
Tablo 3’te çözüm değerleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3 
Epsilon Kısıt Çözüm Sonuçları 

F10 F1 F2 

35.9 35.9 4.501 
36.4 35.9 4.501 
37.1 37.02 3.829 
37.6 37.33 3.799 
38.1 38.09 3.23 
38.6 38.09 3.23 
39.1 39.04 3.17 
39.6 39.36 2.921 
40.1 39.36 2.921 
40.6 40.28 2.68 
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Birinci amaç fonksiyonunun kısıtlara eklendiği, 
ikinci amacın ise amaç fonksiyonu olarak alındığı 
durumda çözüm uzayı Şekil 5’te verilmiştir. İkinci 
olarak ise birinci amaç fonksiyonu amaç fonksiyonu 

olarak yazılmış ve ikinci amaç fonksiyonu kısıtlara 
yazılmıştır. Elde edilen çözüm değerleri Tablo 4 ve 
çözüm uzayı ise Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 5. Epsilon Kısıt Çözüm Grafiği 

 

Epsilon kısıt yöntemi ile elde edilen sonuçlara 
bakıldığında pareto etkin noktaların üretilebildiği 
görülmektedir. Bunun yanında zayıf pareto etkin 
noktalar da bulunmuştur. Ağırlıklı Toplam 
Skalerleştirme yöntemine göre daha fazla pareto 
nokta bulunmuştur fakat çözüm süreleri daha fazla 
çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4 
Epsilon Kısıt Çözüm Sonuçları 

F20 F1 F2 

2.7 40.28 2.7 

3 39.36 3 

3.2 39.04 3.2 

3.5 38.09 3.5 

4 37.02 4 

4.5 37.02 4.5 

5 35.09 5 

 

İkinci amaç kısıtlara eklendiğinde bulunan 
noktaların çoğu zayıf pareto noktalardır.  
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Şekil 6. Epsilon Kısıt Çözüm Grafiği 

 

4.3 Melez Yöntem ile Çözüm 

Melez yöntem, epsilon kısıt ve ağırlıklı toplam 
skalerleştirme yöntemlerinin birlikte 
kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Melez yöntemde, 
bütün amaç fonksiyonlarına konulan kısıtlar altında 
amaç fonksiyonlarının ağırlıklı toplamları en 
küçüklenir. Bu yöntem de, epsilon yöntemi gibi 
dışbükeylik şartına ihtiyaç duymaz. Kullanıcı 
kararları modele yansıtılabilir. Fakat sadece 
doğrusal fonksiyon ile desteklenebilen noktalara 
ulaşılabilir. Melez yöntemle elde edilen çözüm 
değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Diğer yöntemlere 
göre daha az pareto nokta bulunmuştur ve bunlar 
etkin pareto noktalardır. 

 

Tablo 5 
Melez Yöntem Çözüm Sonuçları 

F10 F20 W1 W2 F1 F2 

39.1 4 0.5 0.5 37.02 3.83 
39.1 4 0.3 0.7 38.09 3.23 
39.1 4 0.7 0.3 37.02 3.829 
39.1 4 0.9 0.1 37.02 3.829 
40 3.5 0.5 0.5 38.09 3.23 
40 3.5 0.7 0.3 38.09 3.23 
40 3 0.5 0.5 39.36 2.921 

Bu çözüm değerlerinin oluşturduğu çözüm uzayı 
Şekil 7’ deki gibidir. 

 

 Şekil 7. Melez Yöntem Çözüm Grafiği 
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4.4 Konik Skalerleştirme Yöntemiyle Çözüm 

Klasik ağırlıklandırma yöntemi ile çözüm uzayında 
hiper düzlemlerle desteklenemeyen Pareto etkin 
çözümleri elde etmek mümkün değildir. Dışbükey 
olmayan kümede doğru ile desteklenemeyen 
noktalar koni ile desteklenebilmektedir. Konik 
skalerleştirme yönteminde noktalar hiper 
düzlemlerle değil de konilerle desteklendiğinden, 
klasik ağırlıklandırma yöntemi ile bulunması 
mümkün olmayan pareto etkin çözümlerin elde 
edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Konik 
skalerleştirme yöntemi (KSY) dışbükeylik şartı 
gerektirmediğinden çok geniş problem sınıfına 
başarıyla uygulanabilmektedir. Yöntemde farklı 
amaç fonksiyonlarının birleştirilmesinde dışbükey 
monoton fonksiyonlar 
kullanıldığından, eğer asıl problem doğrusal veya 
dışbükey ise dışbükeylik korunmaktadır 
(Gasimov, 2001). Konik skalerleştirme 
formülasyonu Gasimov (2001) tarafından 
gerçekleştirilmiş ve Denklem (25)’ te gösterilmiştir. 

[α ∑ |𝐹𝑖(𝑥) − 𝐵𝑖|𝐾
𝑖=1 + ∑ 𝑤𝑖(𝐹𝑖(𝑥) − 𝐵𝑖)𝐾

𝑖=1 ]           (25) 

Çok amaçlı MHDP’ yi KSY ile çözebilmek için  α ve 
𝑤1 değerleri 0≤ α ≤ enk {𝑤1, 𝑤2}kuralına göre 
belirlenir.𝐵𝑖  noktaları da dışbükey pareto 
noktalardan seçilir. Olası içbükey pareto çözümleri 
elde etmek için 24 numaralı denklem kullanılır. 
Örnek bir amaç fonksiyonu Denklem (26)’daki 
gibidir: 

[2(3|𝐹1(𝑥) − 39.1|) + (7(𝐹2(𝑥) − 3))]   (26) 

Bu şekilde farklı ağırlık ve referans değerlerle elde 
edilen çözüm değerleri Tablo6’ da gösterilmiştir. 

Tablo 6 
Konik Skalerleştirme Çözüm Değerleri 

α W1 W2 F1 F2 

1 1 9 35.9 4.501 

1 9 1 35.9 4.501 

1 8 2 37.02 3.829 

3 7 3 37.02 3.829 

2 3 7 39.36 2.921 

1 2 8 39.36 2.921 

1 1 9 40.28 2.68 

Bu çözüm değerlerinin oluşturduğu çözüm uzayı 
Şekil 8’deki gibidir. Konik skalerleştirme yöntemi ile 
elde edilen sonuçlara bakıldığında pareto etkin 
değerlerin hemen hemen hepsinin bulunduğu 
görülmüştür. Buna karşılık çözüm zamanının diğer 
yöntemlere göre oldukça fazla olduğu da 
görülmektedir. MHDP gibi NP-Zor bir probleme 
konik skalerleştirme gibi çözüm zorluğunu daha da 
arttıran bir yöntem uygulandığı için çözüm zamanı 
oldukça yüksek çıkmıştır. Konik skalerleştirme 
yöntemi ile yaklaşık 7 saatte pareto etkin noktalar 
bulunabilmiştir. Ancak çok amaçlı MHDP gibi uzun 
dönemli bir karar problemi için yine de makul bir 
zaman olduğu düşünülmektedir. Montaj hatlarında 
esneklik seviyesi düşüktür ve bir ürün için hat 
dengeleme kararı orta dönemli bir karardır. Bu 
nedenle koni ile desteklenebilecek alternatif pareto 
çözümler bulmak amacıyla kullanılması gereken bir 
yöntemdir.  

 

Şekil 8. Melez Yöntem Çözüm Grafiği 
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Farklı yöntemler sonucu elde edilen değerler hem 
ergonomik hem de istasyon zamanı açısından 
karşılaştırılarak tablolar oluşturulmuştur. Bu 
tablolarda her bir yöntemin ergonomik risk ve 
istasyon zamanı açısından bulunan en iyi ve en kötü 

değerler yazılarak tüm yöntemlerin sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Tablo 7’de ergonomik risk 
değerleri Tablo 8’de istasyon zamanı değerleri 
verilmiştir. 

 

Tablo 7 
REBA skorları açısından yöntemlerin karşılaştırılması 

Yöntem En büyük REBA En  küçük REBA 

Ağırlıklı Toplam 4,5 2,81 

Epsilon Kısıt 5 2.68 

Melez Yöntem 3,83 2,92 

Konik Skalerleştirme 4,5 2,68 

Tablo 8 
İstasyon zamanı açısından yöntemlerin karşılaştırılması 

Yöntem En büyük İstasyon Zamanı En  küçük İstasyon Zamanı 

Ağırlıklı Toplam 40,28 35,9 

Epsilon Kısıt 40,28 35,9 

Melez Yöntem 40,28 35,9 

Konik Skalerleştirme 39,36 37,02 

 

Ergonomik risk düzeyinde iyileşmeler açısından 
elde edilen birçok sonuç karar vericinin tercihine 
göre incelenebilir. Öncelikle montaj hattında 
bulunan işlerin süre ve REBA skoru açısından 
ortalama değerleri referans alarak işlem süreleri ve 
REBA risk skoruna göre Bortolini vd. (2017) 
tarafından önerilen bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu 
sınıflandırmaya göre işler ortalama değerin altında 

veya üstünde kalmasına göre “Yorucu”, 
“Sürdürülebilir”, “Zararlı” ve “İhmal Edilebilir” 
olarak belirlenmiştir. Hatta yapılan iş 
elemanlarının:Ortalama REBA skoru ; 3,06, 
ortalama işlem zamanı; 8,75’ tir. Bu değerlere göre 
Şekil 9 oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre 
işlerin %16 sı hem süre hem REBA skoru açısından 
zararlı kategorisinde yer almaktadır. 

 

Şekil 9. Bulaşık Makinesi Hatındaki İş Elemanlarının Sınıflandırılması 
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Montaj Hattının belirlenen iş elemanları süre ve 
REBA skorlarına göre ortalama 
kümülatif risk seviyesi ise Denklem (26)’ deki gibi 
hesaplanabilir: 

𝐸𝑅𝑂𝑟𝑡,𝑘 =  
(∑ 𝑅𝑗∗𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 )−[𝑘∗𝐶−∑ 𝑅𝑗∗𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 ]

𝐶∗𝑘
            ( 27) 

Geliştirilen bu formüle göre bulaşık makinesi 
hattının ortalama Kümülatif Ergonomik Risk Skoru 
Denklem (27)’ deki gibidir: 

3100,9−[32∗41−(944,96)]

41∗32
= 2,08 ≅ 2,1                            (28) 

Bulunan REBA skorlarına göre değil de bir 
istasyonun Kümülatif Ergonomik Risk Skorunu 
hesaplayan yukarıdaki sonuca göre istasyonlar risk 
seviyesine göre sınıflandırılmalıdır. Bir sonraki 
aşamada, iş elemanlarının ve hattın ortlama 
değerlerini bulduktan sonra çözümlerin ergonomik 
risk açısından karşılaştırmaları yapılabilir. Burada, 
istasyon zamanının enküçüklenme amacının (F1) ve 
Pozitif Kümülatif Ergonomik Risk Sapmalarınnın 
enküçüklenme (F2) amaçlarının çözülen farklı 
yöntemlerle elde edilen istasyon atamalarına ilişkin 
sonuçlar Tablo 7’de gibi gösterilmiştir. 

Tablo 7 
Bulunan iki farklı çözüm değerinin karşılaştırılması 

  F1:35.9 

F2:4.5 

F1: 39.36 

F2:2.92 

Yüksek Riskli İstasyon 13 9 

Orta Riskli İstasyon 10 14 

Düşük Riskli İstasyon 9 9 

 

Karar verici ergonomik anlamda daha dengeli bir 
montaj hattı istiyorsa (F1: 39.36 ve F2: 2.92) olan 
çözümü seçmelidir. Burda diğer çözüme göre 
istasyon zamanında 3,4 saniyelik bir artış olsa da 
hattın hedeflenen çevrim süresi 41 saniyeden azdır. 
Buna karşılık 13 tane olan yüksek riskli istasyon 
sayısı 9 adete düşmüştür.  

 

5. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada ergonomik MHDP için çok amaçlı bir 
model yaklaşımı geliştirilmiştir. Genellikle ayrı ayrı 
değerlendirilen ergonomik risk skorları ve istasyon 
zamanları eş zamanlı değerlendirilerek, işlerin 
istasyonlara atanma kısıtlarına eklenmiştir. İş 
elemanlarının sahip oldukları ergonomik risk 
skorları değerlendirilirken, genel yaklaşım çalışanın 
tek bir duruşu için hesaplanan ergonomik risk 
skorunu işlemlere dahil etmektir. Ancak bu 
yaklaşım ihtiyaçları karşılamaz çünkü bir çalışanın 
bir çevrim boyunca istasyonda yaptığı birden fazla 
iş elemanı ve sergilediği duruş vardır. Çalışmada bu 
ihtiyacı karşılamak için kümülatif ergonomik risk 
skorunu hesaplayan, iş elemanlarının zamanıyla 
ağırlıklandırılan ve boş zamanları da dikkate alan 
bir formül önerilmiştir. 

Uygulama, bir beyaz eşya fabrikasının 32 istasyonlu 
tek modelli bulaşık makinesi üretim hattında 
gerçekleştirilmiştir. Çözüm yöntemi olarak, kesin 
yöntemlerin başarısını göstermek amacıyla 4 farklı 
yöntem uygulanmıştır. Çözüm GAMSpaket programı 
ile çözülmüştür. Bu yöntemler çok amaçlı 
programlamada sıkça kullanılan ağrılıklı toplam, 
epsilon kısıt, melez yöntem ve konik skalerleştirme 
yöntemidir. Bu çözümlerin birbirine göre avantaj ve 
dezavantajları gösterilmiştir. Ağırlıklı toplam ve 
melez yöntemin çözüm süreleri çok kısa olmasına 
rağmen tüm alternatif pareto çözümleri 
üretememiştir. Konik skalerleştirmenin çözüm 
süresi çok uzun olmasına ragmen koniyle 
desteklenen tüm alanları taramış ve pareto 
noktaları bulmuştur. Epsilon kısıt yöntemi hem 
makul sürede sonuç vermesi hem de hemen hemen 
tüm etkin pareto noktaları bulması nedeniyle en 
etkin çözüm yöntemi olmuştur. Bu yöntemlerin 
kullanılmasıyla NP-Zor ve iki amaçlı MHDP çok 
büyük boyutta bir problemde uygulansa bile, kesin 
yöntemlerin makul sürelerde iyi sonuçlar elde ettiği 
görülmüştür. Konik Skalerleştirme Yöntemi, 
literatürde ilk kez ergonomik MHDP çözümünde 
kullanılmıştır. 

Her çözüm yöntemi, her problemde çözüm 
sürelerinde ve pareto noktalara ulaşma açısından 
farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, bu 
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farklılıklar gösterilmiştir. Bazı yöntemlerde daha 
çok zayıf pareto noktalar bulunmuştur, örneğin 
burada Epsilon kısıt yöntemi ise, tüm etkin pareto 
noktaları bulabilmiştir. Ağırlıklı toplam yöntemi ise, 
çok az alternatif çözüm bulabilmiştir. Bu nedenle 
MHDP gibi uzun dönemli ve hem çalışanları hem de 
hattın verimliliğini doğrudan etkileyen kararlarda 
çözüm yöntemlerine iyi karar verilmeli ve tüm 
alternatif çözümler araştırılmalıdır.  

Bu çalışmada geliştirilen model tek model üreten 
bir montaj hattında uygulanmıştır. Gelecek 
çalışmalarda karma modelli, çok modelli ya da U 
tipi, parallel montaj hatları gibi farklı alanlarda da 
uygulaması yapılabilir. REBA yöntemi, bu çalışma 
için uygun bulunmuştur ancak literatürde yaygın 
kabul gören diğer OCRA, OWAS, NIOSH vb. 
yöntemler de kullanılabilir. Ergonomik anlamda 
daha bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına 
sadece, duruşlardan kaynaklanan riskler değil, 
bireysel, çevresel ve psikolojik faktörler de MHDP’ 
ye entegre edilebilir.  

 

Araştırmacıların Katkısı  

Bu araştırmada; Büşra Nur YETKİN, literatür 
araştırması, matematiksel modelin oluşturulması ve 
bilgisayar ortamına aktarılması, çözüm 
algoritmasının belirlenip araştırılması ve probleme 
uygulanması, sonuçların elde edilmesi ve 
değerlendirilmesi; Emin KAHYA, problemin 
tanımlanması, matematiksel modelin oluşturulması 
ve değerlendirilmesi konularında katkı 
sağlamışlardır.  
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Tekstil sektörü dünya çapında çok geniş bir pazara sahiptir ve her geçen gün müşteri 

ihtiyaçları ve beklentileri yükseldiği için tekstil fabrikalarının müşteri isteklerine hızlı cevap 

verebilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, bir tekstil fabrikasının dikim atölyesindeki montaj 

hattı dengeleme ve performansa dayalı işçi atama problemleri birlikte ele alınmıştır. 

Problemin çözümü için, M1, M2 ve M3 olmak üzere üç farklı matematiksel model 

geliştirilmiştir. M1 modelinde, iş ve işçi sayısı eşit alınarak açılacak istasyon sayısı ve işlerin 

tamamlanma süresi enküçüklenecek şekilde montaj hattı dengeleme ve işçi atama yapılmıştır.  

M2 modeli, işletmeden alınan veriler doğrultusunda her işe bir veya birden fazla işçinin 

atanabildiği doğrusal olmayan bir matematiksel modeldir. Son model (M3)ise doğrusal 

olmayan modelde (M2)doğrusallığı bozan kısıt yerinebir işe atanan işçilerin o işi yapma 

sürelerinin ortalamasını hesaplayankısıt eklenerek elde edilmiş alternatif doğrusal bir 

modeldir. Pantolon hattı verileri kullanılarak M1, M2 ve M3 modellerinin GAMS programında 

elde edilen çözümleri kıyaslanmış ve tartışılmıştır. 
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1. Giriş  

İnsanların giyinme temel ihtiyaçlarını karşılayan 
tekstil sektöründe her geçen gün müşteri 
beklentileri artmaktadır. Bu sebeple tekstil 
fabrikalarının müşteri isteklerine hızlı cevap 
verebilme yönünde çaba göstermeleri 
gerekmektedir. Bununla birlikte, kısa süreli birçok 
iş adımının ve çok sayıda makinenin bulunduğu 
tekstil sektörü, karışık ve yoğun bir üretim sürecine 
sahiptir. Montaj hatlarının dengeli bir şekilde 
tasarlanması ve kurulması; üretim hızının 
artmasına ve sistematik bir üretim planlama 
çalışmasına imkân sağlamaktadır. 

Montaj hattı dengeleme, işlerin aralarındaki öncelik 
ilişkileri dikkate alınarak istasyonlara atanmasıdır. 
Fakat, hat dengeleme yapılırken karşılaşılan işgücü 
farklılıklarının ihmal edilmesi gerçekçi sonuçlar 
elde edilmesine engel olmaktadır.  İş sürelerinin işi 
gerçekleştiren kişinin tecrübesine dolayısıyla da 
performansına bağlı olarak değiştiği montaj 
hatlarında, montaj hattı dengeleme ve işçi atama 
problemleri birlikte ele alınmalıdır. Bu çalışmada, 
bir tekstil fabrikasında ceket ve pantolon üretimi 
yapan dikim hattındaki işlerin dengeli bir şekilde 
istasyonlara atanması ve bu istasyonlara uygun 
sayıda ve uygun performanslı işçilerin atanması 
hedeflenmiştir.  

 

2. Bilimsel Yazın Taraması 

Bu bölümde, erişilebilen literatürdeki montaj hattı 
dengeleme (MHD) ve işçi atama problemleri, 
özellikleri ve önerilen çözüm yaklaşımları açısından 
incelenmiştir ve bu çalışmalar Tablo 1’de 
özetlenmiştir. 

Literatürdeki işçi atama problemlerinde, işçilerin 
yeteneklerinin veya tercihlerinin göz önünde 
bulundurulduğu göze çarpmaktadır. Çiçek (2016), 
Jandarma Genel Komutanlığı’nda öncelikle personel 
ön tercihleri doğrultusunda, sonra birliklerin 
ihtiyaçlarına göre atama yapılmasını sağlayacak ve 
personellerin tercih kararlarına yardımcı olacak bir 
karar destek sistemi geliştirmiştir. Bu sayede 
atamalardaki memnuniyet oranının artırılması 
amaçlanmıştır. Wu ve diğ. (2018) kapasite kısıtı 
altında yetenekli işçilerin işlere atanması 

problemini ele almışlardır. Bu çalışmada, işçi atama 
problemini birden fazla hücreye yayılan çapraz 
eğitim planı ile ele almak için minimum eğitim 
maliyetini ve maksimum iş yükü dengesini 
amaçlayan yeni bir matematiksel programlama 
modeli sunulmaktadır. Problemin hesaplama 
karmaşıklığı göz önüne alınarak matematiksel 
modelin yanında parçacık sürü optimizasyonu ve 
yapay arı kolonisi algoritmaları önerilmiştir. 
Tutumlu ve diğ. (2020), işçilerin hem yetenek hem 
sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak iş 
istasyonlarına atanmaları problemini ele 
almışlardır. Problemin çözümü için üç aşamadan 
oluşan bir çözüm yaklaşımı geliştirmişlerdir. İlk 
olarak her iş istasyonu için gereken vardiya sayısı 
belirlenmiş sonrasında her vardiya için gereken işçi 
sayısı hesaplanmış ve son olarak da işçilerin sağlık 
ve yetenek seviyeleri dikkate alınarak hangi işçinin 
hangi iş istasyonuna atanacağının belirlenmesi için 
karma tamsayılı doğrusal karar modeli 
önermişlerdir.  

Özgen (2016) ise işçi atama problemi yerine çok 
sayıda operasyona ve işçiye sahip olan konfeksiyon 
hatlarının dengeleme problemini ele almıştır. Dikim 
hattında üretilen iki farklı gömlek modelinin her 
biri için En Uzun İşlem Süresi Yöntemi, Kilbridge ve 
Wester Yöntemi ve Göreceli Pozisyon Ağırlıkları 
Yöntemi uygulanarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 

Literatürdeki montaj hattı dengeleme ve işçi atama 
problemlerinin birlikte ele alındığı çalışmalarda 
farklı kısıtlar probleme dahil edilmiştir.  Koltai ve 
Tatay  (2011) montaj hattı dengeleme modelleri için 
beceri gereksinimlerini ve beceri koşullarını 
modellemeyi amaçlamıştır. Farklı beceri 
kısıtlamalarını matematiksel olarak tanımlamakta 
ve montaj hattı dengeleme modellerinin beceri 
değerlendirmeleri ile nasıl tamamlanabileceğini 
göstermektedir. Vilà ve Pereira (2014) her 
istasyona bir operatörün atandığı klasik montaj 
hattı dengeleme ve işçi ataması problemini çözmek 
için alt sınırlardan yararlanan tam bir 
numaralandırma algoritması geliştirmişlerdir. 
Geliştirilen algoritmaya yeni sınır ve dallar 
eklendiğinde çözüm açısından daha iyi bir 
performans sağlanabileceği görülmüştür. 
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Tablo 1 

Literatür Taraması 

Çalışma 
Problem Özellikleri 

Çözüm Yöntemi 
MHD İşçi Atama Problem Tipi 

Çiçek (2016)  ✓ 
Personel tercihlerine 
göre işçi atama 

Karar destek sistemi 

Wu, Cai, Li ve Chu 
(2018) 

 ✓ 
Yetenek düzeylerine göre 
kapasite kısıtlı işçi atama 

Sürü optimizasyonu ve 
yapay arı kolonisi 
algoritması 

Tutumlu, Aygün ve 
Saraç (2020) 

 
✓ 

Yetenek ve sağlık 
durumlarına göre işçi 
ataması 

Karma tamsayılı doğrusal 
karar modeli 

Özgen (2016) ✓ 
 

Çok ve küçük süreli iş 
elemanının olduğu 
karmaşık sistemde MHD 

En uzun işlem süresi 
yöntemi, Kilbridge-
Wester yöntemi ve 
göreceli pozisyon 
ağırlıkları yöntemi 

Koltai ve Tatay (2011) ✓ 
✓ 

Yetenek düzeylerine göre 
işçi atama 

Matematiksel model 

Vilà ve Pereira (2014) ✓ ✓ Klasik MHD ve işçi atama Numaralandırma 
algoritması 

Mura ve Dini (2016) ✓ ✓ Yetenek düzeylerine göre 
işçi atama 

Genetik Algoritma 

Roshani ve Giglio 
(2016) 

✓ ✓ Çok çalışanlı hatlarda 
MHD ve işçi atama 

Karışık tamsayılı 
matematiksel model ve 
metasezgisel yaklaşım 

Lian, Liu, Li ve Yin 
(2018) 

 ✓ Seru üretimde beceri ve 
yeterliliklere bağlı olarak 
çok yetenekli işçi atama 

Matematiksel model ve 
metasezgisel algoritma 

Yılmaz ve Demir 
(2019) 

✓ ✓ İşin yapılma süresinin 
homojen olmadığı 
durumlarda işçi atama 

Matematiksel model 

Öksüz, Büyüközkan ve 
Satoğlu (2017) 

✓ ✓ U tipi MHD ve 
performansa dayalı işçi 
atama 

Matematiksel model, 
yapay arı kolonisi 
algoritması ve genetik 
algoritma  

Yılmaz (2020)  ✓ Seru üretim sisteminde 
işçi çizelgeleme 

Matematiksel model ve 
genetik algoritma tabanlı 
çözüm yöntemleri 

Liu, Liu, Chu, Zheng ve 
Chu (2021) 

✓ ✓ Çok sayıda iş yapma 
yeteneğine sahip işçilerin 
ataması 

İki amaçlı karma 
tamsayılı doğrusal 
matematiksel model, çok 
amaçlı genetik algortima 
ve tavlama benzetimi 

 

Mura ve Dini (2016) geliştirdikleri bir genetik 
algoritma ile montaj hattı dengeleme problemini ele 
alarak iş istasyonu sayısını, montaj ekipmanlarının 

sayısını ve operasyonların doğru bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için gereken yüksek 
performanslı işçi sayısını en aza indirgemeyi 
amaçlamışlardır. Roshani ve Giglio (2016), bir grup 
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işçinin aynı ürün üzerinde aynı anda farklı işlemler 
gerçekleştirdiği çok operatörlü montaj hatları için 
hat dengeleme problemini ele alarak çevrim 
süresinin enküçüklenmesi amacıyla karışık-
tamsayılı bir matematiksel programlama modeli 
önermişlerdir. Ele alınan problem NP zor 
olduğundan, tavlama benzetimine dayanan iki 
meta-sezgisel yaklaşım geliştirmişlerdir. Öksüz ve 
diğ.  (2017), U tipi montaj hatlarının dengelenmesi 
ve işçi atama problemi üzerine çalışmışlardır. İşçi 
atamaları yapılırken işçilerin farklı performanslara 
sahip olduğu göz önünde bulundurulmuştur. 
Problemin çözümü için öncelikle doğrusal olmayan 
bir matematiksel model önerilmiş ve 
doğrusallaştırılmıştır. Büyük boyutlu problemlerin 
çözümü için ise, Yapay Arı Kolonisi Algoritması ve 
Genetik Algoritma geliştirilmiştir. Literatürdeki test 
örneklerinden yararlanılarak önerilen ilerisezgisel 
algoritmaların performansı ortaya koyulmuştur. 
Lian ve diğ. (2018) becerileri ve yeterliliklerine 
bağlı olarak seru üretimde çok yetenekli işçi 
ataması üzerine çalışmışlardır. Seru üretim, 
saniyeler süren işlemler için ayrı ayrı işçi 
atamasındansa ürünün tamamını üreten çok 
yetenekli veya eğitimli işçilerin atanması anlamına 
gelmektedir. Serular ve işçiler arası işyükü 
dengesini sağlamak amacıyla bir matematiksel 
model önerilmiştir ancak problemin NP-zor olması 
nedeniyle matematiksel model yanında bir 
metasezgisel algoritma geliştirilmiştir. Yılmaz ve 
Demir (2019) montaj hattı dengeleme ve işçi atama 
probleminde, işleri yapma süresi eşit olmayan 
işçileri de göz önünde bulundurmuştur. Çevrim 
süresini enküçüklemeyi amaçlayan bir 
matematiksel model geliştirmişlerdir. Yılmaz 
(2020), operasyonların montaj hücrelerinde 
gerçekleştirildiği bir seru üretimdeki işçi 
çizelgeleme problemini ele almıştır. Öncelikle 
kapsamlı bir matematiksel model önerilmiş ve 
küçük boyutlu problemler için eniyi çözümler elde 
edilmiştir. Büyük boyutlu problemler için ise 
genetik algoritma tabanlı çözüm yöntemlerinden 
yararlanılmıştır. Liu ve diğ. (2021), montaj hattı 
dengeleme ve çoksayıda iş yapma yeteneğine sahip 
işçilerin olduğu bir işçi atama problemini ele 
almışlardır. İşçi ve üretim maliyetlerinin yanısıra 
enerji tüketiminin enküçüklenmesi amaçlanmıştır. 
İki amaçlı karma tamsayılı doğrusal bir 
matematiksel model geliştirilmiştir. Küçük boyutlu 

problemlerde Pareto çözümleri elde edebilmek için 
Ɛ-kısıt yöntemi kullanılmıştır. Büyük boyutlu 
problemler için ise, çok amaçlı genetik algoritma ve 
tavlama benzetiminden yararlanılmıştır. 

Erişilebilen literatüre bakıldığında montaj hattı 
dengeleme ve işçi atama problemlerinin birlikte ele 
alındığı çok az çalışma olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada, bir tekstil fabrikasının dikim 
atölyesindeki montaj hattı dengeleme ve 
performansa dayalı işçi atama problemleri birlikte 
ele alınmıştır. Problemin çözümü için M1, M2 ve M3 
olmak üzere üç farklı matematiksel model 
geliştirilmiştir ve önerilen modeller kullanılarak 
fabrikadan alınan gerçek verilerle en iyi çözümlere 
ulaşılmıştır. 

 

3. Yöntem 

Bu çalışmada, bir tekstil fabrikasının dikim 
atölyesindeki montaj hattı dengeleme ve işçi atama 
problemleri birlikteele alınmıştır. Atölyede 
pantolon ve ceket hazırlanan iki farklı hat yer 
almaktadır. Dikim atölyesindeki ceket hattı 
başlangıçta üç kola ayrılmaktadır. Bunlar; beden 
hazırlama, astar hazırlama ve kol hazırlama 
hatlarıdır. Paralel çalışan bu hatlar etek-tulum 
hattında birleşmektedir. Aynı şekilde pantolon 
hattında da ön beden ve arka beden hatları paralel 
olarak üretim yapmaktadır. Sonrasında montaj 
hattında birleşmektedir.  

Bunların yanı sıra giyim sektöründe moda ve 
mevsim faktörlerinden kaynaklı çok fazla çeşit 
bulunmaktadır. Bu çeşitlilik hazırlık ve işlem 
sürelerinin değişkenliğine sebep olmaktadır. Ek 
olarak her modelde yer almayan apartura punta, süs 
iliği dikme, yama, kola düğme dikme (monogram) 
vb. işlemler de ekstra süreye sebep olmaktadır.  

Pantolon hattı ön beden hazırlama, arka beden 
hazırlama, montaj ve pres hatlarından 
oluşmaktadır. Sırasıyla bu hatlarda 30, 21, 82, 15 
olmak üzere toplam 148 çalışan bulunmaktadır. Her 
hatta bulunan işçilere o hat içinde bir sıra numarası 
atanmıştır. Pantolon hattının ön beden, arka beden, 
montaj ve pres işlemlerinin tanımları, işlem süreleri 
ve aralarındaki öncelik ilişkileri Şekil 1’de yer 
almaktadır.  
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  Şekil 1. Pantolon hattındaki işlemler 

 

Fabrikadan işçilerin 30 gün için günlük yüzdelik 
performans değerleri alınmıştır. İşin, %100 
performans ile standart süresinde tamamlandığı 
kabul edilerek her işçinin yüzde performans değeri 
ile o işin standart süresi arasında ters orantı 
kurulmuştur. Ters orantı kurulmasının sebebi 
performans değeri arttıkça işçinin işi yapma 
süresinin azalacak olmasıdır. İşçilerin 
performansına göre işleri yapma süreleri aşağıdaki 
formül ile hesaplanmıştır. 
 

 

 

𝑞𝑖𝑘 =  
100 × 𝑡𝑖

𝑝𝑘

 
(1) 

Bu denklemde 𝑞𝑖𝑘k. işçinin i. işi yapma süresi, 𝑡𝑖  
işlem süresi, 𝑝𝑘  ise k. işçinin performans değeridir. 

Örnek olarak pantolon hattında yer alan ön beden 
hazırlama bölümünde çalışan 10 işçinin her bir işi 
yapma süreleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 
  

ÖN BEDEN HAZIRLAMA MONTAJ

1 - Yan Cep Yapıştırma 0,29 1 - Ön-Arka Eşleme 0,28

2 1 Ön Overlok 2,35 2 1 Yan Çatma 1,19

3 - Pervaz Overlok 0,18 3 2 Ara Çatma Otomat 0,96

4 2,3 Pervaz Takma 1,21 4 3 Yan Ara Dikiş Açma 0,97

5 4 Yan Cep Gazi 0,50 5 - Köprü Hazırlama 0,46

6 5 Yan Cep İç Geçme 0,33 6 4,5 Köprü Tutturma 0,49

7 - Yan Cep Karşılık Overlok 0,48 7 - Korset Yapma 0,42

8 7 Yan Karşılık Otomat 0,29 8 7 Korsete Tela Yapıştırma 0,18

9 6,8 Yan Cep Tutturma 1,36 9 8 Kemer Astarı Takma 0,37

10 9 Yan Cep Puntarez 0,33 10 9 Etiket Hazırlama 0,38

11 10 Yan Cep Astar Bağlama 0,30 11 10 Kemere Etiket Tutturma 0,36

12 11 Yan Cep Torbalama 0,45 12 11 Kemere Etiket Dikme 0,29

13 12 Yan Cep Kapama 0,57 13 12 Kemer Kırma Ütü 0,25

14 - Sol Patlete Fermuar Dikme 0,22 14 13 Kemer Kesme/Kemer Çizme 0,34

15 14 Sağ Patlete Fermuar Dikme ve Ortadan Ayırma 0,21 15 6,14 Kemer Eşleme 0,20

16 13,15 Sağ ve Sol Patlet Takma 0,83 16 15 Kemer Takma 1,30

17 16 Ön Kontrol 0,48 17 16 Kemer Kontrol 0,65

18 17 Sol Patlet Biye Çekme 0,38

19 18 Patlet Astarı Ütüsü 0,20

20 19 Sağ Patlete Astar Dikme 0,49

21 20 Korset Kapama 0,42

ARKA BEDEN HAZIRLAMA 22 21 Sağ Patlet Ütü 0,37

1 - Arka Overlok 0,41 23 22 Korset Çevirme 0,19

2 1 Arka Sason Dikme 0,51 24 23 Korset Pres 0,37

3 2 Sason Ortalama (İşaretleme) 0,19 25 24 Sol Patlet Gazi 0,38

4 3 Arka Sason Ütü ve Yapışkan Yapıştırma 0,61 26 25 Kanca-Kopça Takma 0,56

5 - Arka Karşılık Otomat 0,26 27 26 Sağ Patlet Kapama 0,34

6 - Arka Cep Flato Overlok 0,18 28 27 Stoper (Zımba) Vurma 0,38

7 4,5,6 Arka Flato Otomat 0,56 29 28 Arka Çatma İşaretleme 0,32

8 7 Arka Cep Çevirme 0,19 30 29 Arka Çatma 0,96

9 8 Arka Cep Ütü 1,01 31 30 Arka Dikiş Açma 0,71

10 9 Arka Cep Puntarez 0,54 32 31 Köprü Altı Puntarez 0,45

11 10 Arka Cep İç Geçme 0,33 33 32 Kemer Kapama 0,50

12 11 Arka Cep Overlok 0,54 34 33 Patlet Puntarez 0,35

13 12 Arka Cep Kapama 0,35 35 34 Köprü Üstü Puntarez 0,73

14 13 Arka Kontrol 0,40 36 35 Kemer Punta 0,56

37 36 Ara Punta 0,71

38 37 İlik Açma 0,29

39 38 Düğme Dikme 0,68

40 39 Düğme Sarma 0,17

41 40 Köprü Kesme 0,31

PRES 42 41 Paça Overlok 0,31

1 - Paça Pres 0,48 43 42 Paça Ekstrafor 0,50

2 1 Kemer Pres 1,70 44 43 Paça Baskı Pres 0,48

3 2 Kemere Etiket Takma 0,86 45 44 Paça Baskı 0,56

4 3 Son Kontrol 1,30 46 45 İplik Temizleme 2,14

5 4 Etiket Takma 0,45 47 46 Pantolon Çevirme 0,20

6 5 Barkod Okutma 0,17 48 47 Ara Kontrol 0,98

OPERASYON ADI İŞLEM SÜRESİ (DK)İŞLEM SÜRESİ (DK)OPERASYON ADIÖNCEKİ OPERASYONNO NO ÖNCEKİ OPERASYON
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Tablo 2 
Pantolon hattı için hattaki ilk 10 işçininperformans değerlerine göre işleri yapma süreleri 

    İşçi 

İş 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,97 1,77 3,85 2,53 3,18 2,42 2,64 5,60 2,73 2,28 

2 1,72 1,02 2,23 1,46 1,84 1,40 1,53 3,24 1,58 1,32 

3 1,53 0,91 1,98 1,30 1,64 1,25 1,36 2,88 1,41 1,17 

4 1,05 0,62 1,36 0,89 1,12 0,86 0,93 1,98 0,97 0,81 

5 0,72 0,43 0,93 0,61 0,77 0,59 0,64 1,36 0,66 0,55 

6 0,63 0,38 0,82 0,54 0,68 0,52 0,56 1,19 0,58 0,49 

7 0,61 0,36 0,79 0,52 0,65 0,49 0,54 1,14 0,56 0,47 

8 0,61 0,36 0,79 0,52 0,65 0,49 0,54 1,14 0,56 0,47 

9 0,57 0,34 0,74 0,48 0,61 0,46 0,51 1,07 0,52 0,44 

10 0,42 0,25 0,54 0,35 0,45 0,34 0,37 0,79 0,38 0,32 

11 0,42 0,25 0,54 0,35 0,45 0,34 0,37 0,79 0,38 0,32 

12 0,38 0,23 0,49 0,32 0,41 0,31 0,34 0,71 0,35 0,29 

13 0,37 0,22 0,48 0,31 0,39 0,30 0,33 0,69 0,34 0,28 

14 0,37 0,22 0,48 0,31 0,39 0,30 0,33 0,69 0,34 0,28 

15 0,28 0,17 0,36 0,24 0,30 0,23 0,25 0,52 0,26 0,21 

16 0,27 0,16 0,34 0,23 0,28 0,22 0,24 0,50 0,24 0,20 

17 0,23 0,14 0,30 0,19 0,24 0,19 0,20 0,43 0,21 0,17 

 

Montaj hattı dengeleme ve performansa dayalı işçi 
atama problemi için üç farklı model geliştirilmiştir. 
Bunlardan ilki (M1), iş ve işçi sayıları eşit alınarak 
her işe bir işçinin atanmasını sağlayan ve işlerin 
toplam tamamlanma süresini enküçükleyen 
doğrusal bir matematiksel modeldir. İkinci modelde 
(M2), işletmeden alınan veriler doğrultusunda her 
işe bir veya birden fazla işçi atanabilecek şekilde 
doğrusal olmayan bir matematiksel model 
geliştirilmiştir. Son model ise(M3), doğrusal 
olmayan modele (M2) bazı kısıtlar eklenerek elde 
edilmiş doğrusal bir modeldir. Önerilen montaj hattı 
dengeleme modellerinin dayandığı varsayımlar 
aşağıda verilmiştir: 

 Görevlere ait işlem süreleri 
deterministiktir.  

 İşlemler öncelik ilişkileri dikkate alınarak 
iş istasyonlarına atanır. 

 m adet iş istasyonundan oluşan seri üretim 
hatları söz konusudur. 

 

3.1 İşçi performansları dikkate alınarak 
oluşturulan doğrusal montaj hattı dengeleme ve 
işçi atama matematiksel modeli (M1) 

M1 modeli, daha az işçi kaynağı olduğu durumlarda 
işçilerin performansları dikkate alarak her işe bir 
işçi atanmasını sağlayandoğrusal bir modeldir. 
Probleme ait indisler, parametreler, karar 
değişkenleri ve kısıtlar aşağıda verilmiştir. 
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İndisler 
i, r, s: görevler, 𝑖 = {1, … , 𝑛} 
j: iş istasyonları, 𝑗 = {1, … , 𝑚} 
k: işçiler, 𝑘 = {1, … , 𝑙} 
 
Parametreler 
n: toplam görev sayısı 
m: toplam iş istasyonu sayısı 
l: toplam işçi sayısı 
ti: i. görevin işlem süresi            

P: öncelik ilişkileri kümesi  
(r,s) P:bir öncelik ilişkisi; r görevi s görevinin 
komşu öncülü 
qik: k. işçinin i. işi yapma süresi 
C: çevrim süresi 
𝐵𝑚𝑎𝑥: güncel işlem süreleri toplamının aldığı 
maksimum değer 
𝑍𝑚𝑎𝑥: hatta açılacak maksimum istasyon sayısı 
 
Karar Değişkenleri 
𝑥𝑖𝑗𝑘 : i. görev j. istasyona ve k. işçiye atanırsa 1, diğer 

durumda 0. 
𝑧𝑗: j. istasyon açılacaksa 1, diğer durumda 0.        

𝑏𝑖: i. işe atanan işçinin performansına bağlı işin 
güncel işlem süresi 
 

Amaç Fonksiyonu 

 

 
Problemin amaç fonksiyonu (2), işlerin toplam 
tamamlanma süresini ve açılacak istasyon sayısını 
enküçüklemeye yöneliktir.Her iki amaç 
fonksiyonunun birimleri farklı olduğundan 
normalleştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple, 
her amaç fonksiyonu, alabileceği en büyük değere 
bölünmüştür. 

Kısıtlar 

 
Kısıt (3), bütün işlerin bir istasyona ve mutlaka bir 
işçininbir işe atanmasını sağlamaktadır. Kısıt (4), 
bütün işçilerin işlere ve istasyonlara bir kere 
atanmasını garanti etmektedir. 

 

 
İstasyona atanan işlerin yapılma süresi, istasyona 
atanan işçiler ve onların performansı üzerinden 
hesaplanmaktadır. Bu sürenin, çevrim süresini 
aşmaması gerektiği kısıt (5)’te ifade edilmiştir.  
 

 
Öncelik ilişkileri kısıtı (5), öncülü olan bir işin 
öncülü atandıktan sonra istasyona atanmasını 
sağlamaktadır. 
 

 
Bir işin işlem süresi, işin atandığıistasyona, işe 
atanan işçiye ve işçinin o işi yapma süresine 
görekısıt (7) ile belirlenir. 
 

 
Kısıt (8), bütün işlerin ve işçilerin, yalnızca açılan 
istasyonlara atanmasını garanti etmektedir. 
 

 
M1’deki karar değişkenlerinin işaret kısıtları, (9) ve 
(10)’da verilmiştir.  

M1 modelinde (𝑛2 + 𝑚𝑛𝑙 + 2𝑛 + 𝑚 + 𝑙)tane kısıt, 
(𝑚𝑛𝑙 + 𝑚)tane 0-1 tamsayılı karar değişkeni ve 
(𝑛)tane pozitif karar değişkeni bulunmaktadır.  

 

3.2 İşçi performansları ve sayıları dikkate 
alınarak oluşturulan doğrusal olmayan montaj 
hattı dengeleme ve işçi atama matematiksel 
modeli (M2) 

İşçilerin performansları ve işçi sayıları dikkate 
alınarak oluşturulan M2 modeli doğrusal olmayan 
bir modeldir. İşletmeden alınan gerçek iş ve işçi 

Enk f = 
∑ 𝑏𝑖𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥⁄ +
∑ 𝑧𝑗𝑗

𝑍𝑚𝑎𝑥⁄              (2) 

 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑘

𝑗

= 1 

 
 
∀𝑖 

 

 

(3) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑗

𝑖

= 1 ∀𝑘 (4) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑘

𝑞𝑖𝑘

𝑖

≤  𝐶 ∀𝑗           (5) 

∑ ∑ 𝑗(𝑥𝑟𝑗𝑘 − 𝑥𝑠𝑗𝑘)
𝑘

𝑗

≤ 0 ∀(𝑟, 𝑠) ∈ 𝑃 (6) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑘

𝑗

𝑞𝑖𝑘 =  𝑏𝑖  ∀𝑖 (7) 

 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑧𝑗 

 

∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

 

(8) 

𝑥𝑖𝑗𝑘 , 𝑧𝑗 ∈  {0,1} ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 
 

(9) 

 
𝑏𝑖  ≥  0 

 
∀𝑖 

     
(10) 
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sayıları kullanılarak geliştirilmiştir. Bu modelde, 
işçiler performans değerlerine bağlı olarak işlere 
atandığından ve her atamadan sonra atanan işçi 
sayısına göre işler için yeni bir sürenin 
belirlenmesinden dolayı doğrusallık bozulmaktadır. 
M2 modelinde, M1 modelinde tanımlanan indis, 
parametre ve karar değişkenlerine ek olarak 
aşağıdaki karar değişkenleri kullanılmıştır.  

Karar Değişkenleri 

𝜃𝑖𝑗: i. görev j. istasyona atanırsa 1, diğer durumda 0. 

yik: k. işçi i. işe atanırsa 1, diğer durumda 0. 

Modelin kısıtları ve amaç fonksiyonu aşağıda 
verilmiştir. 

Amaç Fonksiyonu 

 

Problemin amaç fonksiyonu (2), işlerin toplam 
tamamlanma süresini ve açılacak istasyon sayısını 
enküçüklemeye yöneliktir. Her iki amaç 
fonksiyonunun birimleri farklı olduğundan 
normalleştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple, 
her amaç fonksiyonu, alabileceği en büyük değere 
bölünmüştür. 

Kısıtlar 

Kısıt (11), bütün işlerin istasyonlara atanmasını 
garanti etmektedir. 

Kısıt (12), istasyona atanan işler, istasyona atanan 
işçiler ve onların performansı üzerinden, belirlenen 
çevrim süresini aşmayacak şekilde atama 
yapılmasını sağlayan kısıttır. 

 

Öncelik ilişkileri kısıtı (13), öncülü olan bir işin 
öncülü atandıktan sonra istasyona atanmasını 
sağlamaktadır. 

Kısıt (14), bütün işçilerin mutlaka bir işe atanmasını 
garanti etmektedir. 

Her işe en az bir işçi atanmasını kısıt (15) 
sağlamaktadır. 

 

Bir işe atanan işçilerin o işi birlikte yapma süresi, o 
işe atanan işçi sayısına ve atanan işçilerin o işi 
yapma sürelerine bağlı olarak kısıt (16)’da 
hesaplanmaktadır. 

 

Kısıt (17), işlerin yalnızca açılan istasyonlara 
atanmasını garanti etmektedir. 

 

 

M2 modelinin işaret kısıtları kısıt (18) ve (10)’da 
verilmiştir.  

Hatlardaki toplam işçi sayısı ve işçilerin 
performansları dikkate alınarak geliştirilen M2 
modelinde, bir işe birden fazla işçi atanması 
mümkündür. Bir işe, birden fazla işçinin atanması 
durumunda o işe atanan işçilerin işi birlikte yapma 
sürelerinin hesaplanabilmesi ve işin güncel işlem 
süresinin bulunması için formül (19), M2 modeline 
uyarlanmıştır. 

𝑡 (
1

𝑎
+

1

𝑏
) = 1    (19) 

Formülde yer alan a, 1. işçinin işi yapma süresini; b, 
2. işçinin işi yapma süresini; t ise, 1. ve 2. işçinin işi 
birlikte yapma süresini ifade etmektedir. 

Enk f =  
∑ 𝑏𝑖𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥⁄ +
∑ 𝑧𝑗𝑗

𝑍𝑚𝑎𝑥⁄  
(2) 

 

 

∑ 𝜃𝑖𝑗𝑗 = 1

  

∀𝑖 (11) 

 

∑ 𝑏𝑖𝜃𝑖𝑗

𝑖

≤ 𝐶     

 

∀𝑗 

 

(12) 

∑ 𝑗(𝜃𝑟𝑗 − 𝜃𝑠𝑗)

𝑗

≤ 0 ∀(𝑟, 𝑠) ∈ 𝑃 (13) 

 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑖

= 1 

 

∀𝑘 

 

(14) 

 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑘

≥ 1 

 

∀𝑖 

 

(15) 

 

𝑏𝑖 (∑
𝑦𝑖𝑘

𝑞𝑖𝑘
𝑘

) =  1 

 

∀𝑖 

 

(16) 

 

𝜃𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑗  

 

∀𝑖, 𝑗  

 

(17) 

𝜃𝑖𝑗 , 𝑧𝑗 , 𝑦𝑖𝑘  ∈  {0,1} ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 (18) 

𝑏𝑖  ≥  0  ∀𝑖 (10) 
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Her bir işin işlem süresinin genellikle işlerin 
standart süresine göre daha az olduğu söylenebilir. 
M2 modeli, işlem süresi en uzun olan işlere birden 
fazla sayıda işçi ataması yaparak ve performansı 
yüksek olan işçileri daha kısa süreleri işlere tek 
başına atayarak işlerin toplam tamamlanma 
süresinin azaltılmasını sağlamıştır. 

M2 modelinde (𝑛2 + 𝑚𝑛 + 3𝑛 + 𝑚 + 𝑙) tane kısıt, 
(𝑛𝑚 + 𝑚 + 𝑛𝑙) tane 0-1 tamsayılı karar değişkeni 
ve (𝑛) tane pozitif karar değişkeni bulunmaktadır. 

 

3.3 İşçi performansları ve sayıları dikkate 
alınarak sezgisel kısıtlar eklenen doğrusal 
montaj hattı dengeleme ve işçi atama 
matematiksel modeli (M3) 

Doğrusal olmayan matematiksel modellerde çözüm 
elde edilmesi doğrusal modellere göre daha zordur 
ve daha uzun sürmektedir. Bu sebeple, M2 
modelindeki kısıtlar dikkate alınarak ve birtakım 
kısıtlar eklenerek yine bir işe birden fazla işçi 
atanabilecek şekilde yeni bir doğrusal model 
geliştirilmiştir.  

M3 modelinde, işlere atanması gereken işçi sayıları 
hattaki toplam işçi sayısına ve işin süresine bağlı 
olarak hesaplanmıştır. İşlere atanan işçilerin 
performansına dayalı yeni bir süre hesaplanması 
yerine, o işe atanan işçilerin işleri yapma sürelerinin 
ortalaması hesaplanarak işçi ataması yapılmıştır. 
M3 modelinde, M1 ve M2 modellerinde tanımlanan 
indis, parametre ve karar değişkenlerine ek olarak 
aşağıdaki karar değişkeni kullanılmıştır. 

Parametreler 
𝑚𝑖: i. işin işlem süresine göre atanması gereken işçi 
sayısı 

𝑈𝑚𝑎𝑥 : ortalama işlem süreleri toplamının 
maksimum değeri 

Karar Değişkeni 
𝑢𝑖: i. işe atanan işçilerin performansına ve atanan 
işçi sayısına bağlı olarak o işin ortalama işlem süresi 

Amaç Fonksiyonu 

Enk f =
∑ 𝑢𝑖𝑖

𝑈𝑚𝑎𝑥⁄ +
∑ 𝑧𝑗𝑗

𝑍𝑚𝑎𝑥⁄   (20) 

Problemin amaç fonksiyonu (20), hat boyunca 
açılacak istasyon sayısını ve bir işe atanan işçilerin o 
işi yapma sürelerinin ortalamasının toplamını 
enküçüklemektedir. Her iki amaç fonksiyonunun 
birimleri farklı olduğundan normalleştirmeye 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple, her amaç 

fonksiyonu, alabileceği en büyük değere 
bölünmüştür. 

Kısıtlar 
 

 

Açılan her bir istasyona atanan işlerin süreleri 
toplamının çevrim süresini aşmaması gerektiği kısıt 
(21)’de ifade edilmiştir. 

 

 

Kısıt (22), her işe, atanması gereken işçi sayısı (mi) 
kadar işçi atanmasını sağlamaktadır. Her işe 
atanması gereken işçi sayısı, toplam işçi sayısının 
toplam işlem süresine bölünmesiyle elde edilen 
oranın her işin işlem süresiyle çarpılması ile 
hesaplanmıştır. 

 

 

Kısıt (23)’te bir işe atanan işçilerin o işi yapma 
sürelerinin ortalaması bulunmaktadır. Bu 
ortalamanın hesaplanmasının sebebi bir işe atanan 
işçilerin o işi birlikte yapma süreleriyle doğru 
orantılı olarak artması ya da azalmasıdır. 

 

    𝑢𝑖  ≥  0  ∀𝑖              (24) 

 

ui karar değişkeninin işaret kısıtı (24)’te verilmiştir. 

Kısıt (11), bütün işlerin istasyonlara atanmasını 
garanti etmektedir. 

 

∑ 𝑡𝑖𝜃𝑖𝑗

𝑖

≤  𝐶  ∀𝑗 (21) 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑘

= 𝑚𝑖  ∀𝑖 (22) 

 
∑ 𝑦𝑖𝑘𝑞𝑖𝑘𝑘

𝑚𝑖

= 𝑢𝑖  

 

∀𝑖 

 

(23) 

∑ 𝜃𝑖𝑗𝑗 = 1  ∀𝑖 

 

(11) 

 

∑ 𝑗(𝜃𝑟𝑗 − 𝜃𝑠𝑗)

𝑗

≤ 0 ∀(𝑟, 𝑠) ∈ 𝑃 (13) 
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Öncelik ilişkileri kısıtı (13), öncülü olan bir işin 
öncülü atandıktan sonra istasyona atanmasını 
sağlamaktadır. 

 

Kısıt (14), bütün işçilerin mutlaka bir işe atanmasını 
garanti etmektedir. 

 

Kısıt (17), işlerin yalnızca açılan istasyonlara 
atanmasını garanti etmektedir. 

M3 modelinin işaret kısıtları kısıt (18) ve (25)’te 
verilmiştir.  

M3 modelinde (𝑛2 + 𝑚𝑛 + 4𝑛 + 𝑚 + 𝑙) tane kısıt, 
(𝑛𝑚 + 𝑚 + 𝑛𝑙) tane 0-1 tamsayılı karar değişkeni 
ve (𝑛) tane pozitif karar değişkeni bulunmaktadır. 

Doğrusal olmayan modeli doğrusal hale 
getirebilmek amacıyla bazıek kısıtlar yazılmıştır. Bu 
kısıtlar sayesinde karar değişkeni olan ifadelerden 
bazıları parametreye dönüştürülmüştür. İlk olarak, 
doğrusal olmayan model her işin süresine göre 
atanacak işçi sayısını kendisi belirlerken bu 
modelde her işe kaç işçi atanması gerektiğinin 
hesaplandığı bir formül kullanılmıştır. Bir diğeri ise 
bir işe atanan işçilerin o işi birlikte yapma süreleri 

daha önce de belirtildiği gibi doğrusallığı bozduğu 
için bu modelde aynı atama kriterlerini sağlayacak 
bir değer belirlenmiştir. Bu değer, her iş için o işe 
atanan işçilerin işi yapma sürelerinin ortalaması 
olarak ele alınmıştır. Bu ortalama, M2 modelinde 
yer alan işçilerin işi birlikte yapma süresi ile doğru 
orantılı olarak artmakta ya da azalmaktadır. 

 

4. Bulgular  

Geliştirilen M1, M2 ve M3 matematiksel modelleri 
pantolon hattı ön beden, arka beden, montaj ve pres 
bölümleri için GAMS programında çözdürülmüştür. 
M1 ve M3 modelinde CPLEX çözücüsü, 
M2modelinde SBB çözücüsü kullanılmıştır. Her 
bölüm için elde edilen sonuçlar sırasıyla aşağıda 
verilmiştir. 

 

4.1 Pantolon ön beden hattı için matematiksel 
model çıktıları 

Her üç model için pantolon ön beden hattında 
toplam istasyon sayısı, işlere atanan işçiler, toplam 
tamamlanma süresi ve GAMS çözüm süreleri Tablo 
3 ve 4’te verilmiştir.M1 modelinde iş sayısı kadar 
işçi belirlenerek ön beden hattındaki 30 işçiden en 
yüksek performanslı 17 işçi probleme dahil 
edilmiştir.M2 ve M3 modellerinde işletmeden alınan 
verilere bağlı kalınarakhattaki tüm işçilere yer 
verilmiştir. 

 
  

 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑖

= 1 

 

∀𝑘 

 

(14) 

𝜃𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑗  ∀𝑖, 𝑗  (17) 

 

𝜃𝑖𝑗 , 𝑧𝑗 , 𝑦𝑖𝑘  ∈  {0,1}

   

𝑢𝑖  ≥  0   

 

∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

 

∀𝑖  

 

(18) 

 

(25) 
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Tablo 3 
Ön beden işçi atamaları 

İşler Atanan İşçiler 
M1 M2 M3 

1 22 12 23 
2 14 1,7,18,23,29 1,5,18,22,24,25,30 
3 1 25 29 
4 13 8,20,26,30 7,10,28 
5 7 17,27 13 
6 9 4 15 
7 11 16 14 
8 19 19 27 
9 2 13,28 9,11,12,19 
10 28 15,21 21 
11 24 14 17 
12 4 11 6 
13 10 3,9 3,20 
14 12 10 26 
15 15 5 8 
16 16 2,24 4,16 
17 6 6,22 2 

 

17 iş elemanı bulunan ön beden hattında her üç 
model için elde edilen işçi atamaları yukarıdaki 
tabloda verilmiştir. En uzun süreli ikinci işlemeM1 
modelinde %140 ile en yüksek performanslı işçinin 
atandığı görülmektedir. M2 modeli ikinci işlem için 
en fazla sayıda işçi atamasını yapmıştır. Bu sebeple, 
modelin yüksek performanslı işçileri kısa süreli 

işlere tek başlarına atarken, uzun süreli işlere düşük 
ve orta performanslı işçileri birlikte atadığı 
söylenebilir. M3 modeli süresi 2,35 dakika olan 
ikinci işe 7 işçi atanması gerektiğini hesaplayarak 
düşük ve orta performanslı işçileri atamıştır.  

 

Tablo 4 
Ön beden açılan istasyon sayıları, toplam tamamlanma süreleri ve GAMS çözüm süreleri 

 
M1 M2 M3 

Açılan istasyon sayısı 3 2 3 

Toplam tamamlanma süresi 9,61 6,55 7,71 

GAMS çözüm süresi (sn) 1,68 44,48 0,49 

 

M2 modelinde diğer iki modele göre açılan istasyon 
sayısı daha küçük bulunmuştur. İşlere atanan işçiler 
ve işçi sayıları göz önünde bulundurulduğunda en 
küçük toplam tamamlanma süresi M2 modelinde 
elde edilmiştir. M1 modeli her işe bir işçi atadığı için 
toplam tamamlanma süresi diğer modellere kıyasla 
daha büyüktür. Doğrusal olmayan M2 modelinin 
diğer modellere kıyasla GAMS programındaki 
çözüm süresi daha uzundur. Sezgisel kısıtlar ile 
oluşturulan doğrusal M3 modelinin çözüm süresini 
kısalttığı belirgin olarak gözlemlenmiştir. 

 

4.2. Pantolon arka beden hattı için matematiksel 
model çıktıları 

Pantolon arka beden hattında toplam istasyon 
sayısı, işlere atanan işçiler, toplam tamamlanma 
süresi ve GAMS çözüm süreleri üç model için Tablo 
5 ve 6’da verilmiştir.M1 modelinde arka beden 
hattındaki 21 işçiden en yüksek performanslı 14 işçi 
probleme dahil edilmiştir. M2 ve M3 modellerinde 
işletmeden alınan verilere bağlı kalınarak hattaki 
tüm işçilere yer verilmiştir. 
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Tablo 5 
Arka beden işçi atamaları 

İşler 
Atanan İşçiler 

M1 M2 M3 

1 13 5 5 
2 19 10,17 8, 12 
3 9 9 17 
4 5 7 15, 21  
5 6 4 11 
6 12 16 20 
7 7 3,6 10, 13 
8 21 13 14 
9 4 8, 14,18 1, 2, 3 
10 2 2, 11 9, 18 
11 10 12,20 19 
12 1 1 6, 16 
13 3 19 7 
14 15 15, 21 4 

 

M1modelinde, 1,01 dakika ile en uzun işlem süreli 
dokuzuncu işe performansı en yüksek ve %121 olan 
işçi atanmıştır. En kısa süreli altıncı işe ise en düşük 

performanslı işçi atanmıştır. M2 ve M3 ise 
dokuzuncu işe en fazla sayıda işçi ataması 
gerçekleştirmiştir.  

 

Tablo 6 
Arka beden açılan istasyon sayıları, toplam tamamlanma süreleri ve GAMS çözüm süreleri 

 

Her üç modelde açılan istasyon sayıları 
değişmemesine rağmen, M2 modelinde işlerin 
toplam tamamlanma süresi en küçük olarak 
bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Pantolon montaj hattı için matematiksel 
model çıktıları 

Montaj hattı 48 iş ve 82 işçiden oluştuğundan M2 
modeli için GAMS’te sonuç elde edilememiştir.  
Diğer iki model için çıktılar Tablo 7 ve 8’de 
verilmiştir.M1 modelinde montaj hattındaki 82 
işçiden en yüksek performanslı 48 işçi probleme 
dahil edilmiştir.M3 modelinde işletmeden alınan 
verilere bağlı kalınarak hattaki tüm işçilere yer 
verilmiştir. 

 

  

 
M1 M2 M3 

Açılan istasyon sayısı 2 2 2 

Toplam tamamlanma süresi 6,34 4,10 5,44 

GAMS çözüm süresi (sn) 0,926 36,009 0,719 
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Tablo 7 
Montaj işçi atamaları 

İşler 
Atanan İşçiler 

İşler 
Atanan İşçiler 

M1 M3 M1 M3 
1 42 67 25 70 50 
2 80 5, 54, 63, 64 26 48 11, 73 
3 7 24, 30, 41 27 65 65 
4 23 12, 58, 76 28 79 59 
5 82 69, 72 29 61 10 
6 74 33, 34 30 56 4, 38, 61 
7 55 46 31 37 28, 37 
8 49 75 32 57 80 
9 4 26 33 51 13, 15 
10 9 56 34 45 74 
11 58 51 35 62 48, 82 
12 1 14 36 18 19, 25 
13 22 29 37 40 18, 40 
14 76 57 38 30 32 
15 2 8 39 36 70 
16 59 9, 20, 21, 53 40 6 77 
17 26 35, 68 41 39 2 
18 53 62 42 68 6 
19 16 78 43 21 3, 66 
20 20 47, 81 44 50 17, 52 
21 35 60 45 28 27, 71 
22 41 36 46 46 1, 16, 22, 31, 42, 49, 79 
23 10 43 47 38 44 
24 12 7 48 60 39, 45, 55 

 

En uzun süreli 46. işe M1 modeli, performansı en 
yüksek ve %133 olan işçi atamıştır. M3 modeliise 

46. işe en fazla sayıda işçi ataması yapılması 
gerektiğini hesaplayarak yedi işçi atamıştır. 

 

Tablo 8 
Montaj açılan istasyon sayıları, toplam tamamlanma süreleri ve GAMS çözüm süreleri 

 

M1 M2 M3 

Açılan istasyon sayısı 7 - 7 
Toplam tamamlanma süresi 25,43 - 20,35 
GAMS çözüm süresi (sn) 31,131 - 7,337 

 

M2 modeli doğrusal olmadığı için 48 iş ve 82 işçinin 
bulunduğu montaj hattında GAMS programında 
hata oluştuğundan sonuç alınamamıştır. Diğer iki 
model için açılan istasyon sayıları eşit çıkmıştır. 
Ancak M3 modeli bir işe bir veya birden fazla işçi 
ataması yapabildiği için daha küçük bir toplam 
tamamlanma süresi elde edilmiştir.  

 

4.3. Pantolon pres hattı için matematiksel model 
çıktıları 

Geliştirilen modeller için pantolon pres hattında 
işlere atanan işçiler, toplam istasyon sayısı ve 
toplam tamamlanma süresi aşağıdaki gibidir.M1 
modelinde pres hattındaki 15 işçiden en yüksek 
performanslı 6 işçi probleme dahil edilmiştir. M2 ve 
M3 modellerinde işletmeden alınan verilere bağlı 
kalınarak hattaki tüm işçilere yer verilmiştir. 
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Tablo 9 
Pres işçi atamaları 

İşler 
Atanan İşçiler 

M1 M2 M3 

1 13 8, 9 3 

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

 

Pantolon için son hat olan preste 1,70 dakika ile en 
uzun işlem süresine sahip olan ikinci işe M1 modeli 
en yüksek performanslı işçiyi atamıştır. M2 ve M3 

modelleri ise bu işe düşük ve orta performanslı 
birden fazla işçi ataması yapmıştır. 

 

Tablo 10 
Pres açılan istasyon sayıları, toplam tamamlanma süreleri ve GAMS çözüm süreleri 

 
M1 M2 M3 

Açılan istasyon sayısı 2 1 2 

Toplam tamamlanma süresi 4,01 1,99 2,26 

GAMS çözüm süresi (sn) 0,808 31,578 0,526 

 

Pres hattı için açılan istasyon sayısını 
enküçüklemeyi amaçlayan her üç modele 
bakıldığında en küçük istasyon sayısı M2 modelinde 
elde edilmiştir. Aynı şekilde toplam tamamlanma 
süresini de enküçüklemeye çalışan modellerden 
diğer hatlarda olduğu gibi M2 modelinde en küçük 
değere ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, bir tekstil fabrikasındaki montaj hattı 
dengeleme ve işçi atama problemleri birlikte ele 
alınmıştır. Problemin çözümü için M1, M2 ve M3 
olmak üzere üç farklı matematiksel model 
geliştirilmiştir. Bu üç model ile, pantolon hattı 
verileri kullanılarak çözüm elde edilmiştir.M1 
modelinde, iş ve işçi sayısı eşit alınarak açılacak 
istasyon sayısı ve işlerin tamamlanma süresi 
enküçüklenecek şekilde montaj hattı dengeleme ve 
işçi ataması yapılmıştır. M2 modelinde, fabrikadan 
alınan veriler doğrultusunda pantolon hattındaki 
gerçek işçi sayıları kullanılmıştır. M1 modelinde 
olduğu gibi açılacak istasyon sayısı ve işlerin 

tamamlanma süresinin enküçüklenmesi 
amaçlanmıştır. M3 modeli bir işe birden fazla işçi 
atanabilecek şekilde M2 modeline alternatif olarak 
geliştirilmiştir. Amaç fonksiyonu diğer modellerden 
farklı olarak açılacak istasyon sayısını ve bir işe 
atanan işçilerin o işi yapma sürelerinin 
ortalamasının toplamını enküçüklemektedir. 
Modele her işin işlem süresine göre o iş için gerekli 
işçi sayısını hesaplayan bir formül eklenmiştir.  

Geliştirilen üç model GAMS programında 
çözdürülerek sonuçlar elde edilmiştir. 48 işlemin ve 
82 işçinin bulunduğu montaj bölümünde, M2 modeli 
ile çözüme ulaşılamamıştır. Buna alternatif olarak 
M3 modelinin kullanılması önerilmektedir. Her üç 
modelde de iş ve işçi sayıları eşit alındığında 
modeller eşdeğer olmaktadır. Yine her üç modelde 
işlerin toplam tamamlanma süresinin standart 
duruma göre azaldığı gözlemlenmiştir. Ön beden, 
arka beden ve pres bölümleri için en küçük toplam 
tamamlanma süresi M2 modelinde elde edilmiştir. 
M2 modeli gerçeğe daha yakın olmasına ve daha iyi 
sonuçlar vermesine rağmen montaj bölümü gibi 
büyük boyutlu problemlerde sonuç vermemektedir. 
M3 modeli ile pantolon hattındaki her bölüm için 
bir pantolonun toplam tamamlanma süresi 
hesaplanabilmektedir. Bu nedenle, işletmede 
yapılan montaj hattı dengeleme ve performansa 
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dayalı işçi atama uygulamasında M3 modelinin 
kullanılması önerilmektedir. 

Standart duruma göre bir pantolon üretimi 46,5 
dakika sürmektedir. M3 modeli kullanıldığında süre 
35,76 dakika olarak elde edilmiştir. Buna göre bir 
pantolon için toplam tamamlanma süresi 10,74 
dakika kısalmıştır. Hattın dengelenmesi ve 
performansa dayalı işçi atamaları sayesinde üretim 
hızı ve işgücü verimliliği artmıştır. 

Çalışma bir tekstil işletmesindeki montaj hattı 
dengeleme ve işçi atama problemine odaklanmıştır. 
Ancak kolaylıkla farklı işletmelerdeki bu tür 
problemlere uygulanabilir. Özellikle M3 modeli ile 
bir işe farklı performansa sahip işçilerin 
atanabildiği problemlere optimal çözüm 
türetilebilir. Daha büyük boyutlu problemlerle 
karşılaşılması durumunda genetik algoritma, 
tavlama benzetimi gibi metasezgisel çözüm 
yöntemlerine başvurulabilir. 

 

Çıkar Çatışması 

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  

 

Yazarların Katkıları 

Bu çalışmada; Emine AKYOL ÖZER, Elif Ecem 
COŞKUN ve Özüm BULUT, matematiksel modellerin 
geliştirilmesi, deneysel sonuçların yorumlanması, 
makalenin yazılması, Elif Su TOY, bilimsel yayın 
taraması, problemin tespit edilmesi ve 
gözlemlenmesi konularında katkı sağlamıştır. 
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Tesis yerleşimi, modern üretim sistemlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Bu 

çalışmada hem nicel hem de nitel hedeflerin birleştirildiği iki amaçlı bir tesis 

yerleşimiproblemi(İA-TYP) ele alınmaktadır. Burada nicel amaç toplam malzeme taşıma 

maliyetinin en aza indirgenmesidir. Nitel amacımız ise toplam yakınlık derecelendirme 

puanlarının maksimize edilmesidir. Problemi çözmek için Değişken Komşuluklu İniş (DKİ) 

algoritmasının bir saptırma mekanizması ile birleştirildiği bir Yinelemeli Yerel Arama (YYA) 

algoritması önerilmiştir. Önerilen algoritmanın performansı önceki çalışmalarda sunulan 

çözüm algoritmalarının elde ettikleri çözümler baz alınarakdeğerlendirilmiştir. Hesaplama 

sonuçları, önerilen algoritmanın İA-TYP örneklerine yüksek kaliteli çözümler üretebildiğini 

göstermektedir. 
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1. Giriş 

Tesis yerleşimi, hem üretim hem de hizmet 
sistemlerinin etkili ve verimli bir şekilde 
çalışabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bundan 
dolayı Tesis Yerleşimi Problemi (TYP) literatürde en 
çok çalışılan optimizasyon problemleri arasında yer 
almaktadır. TYP’yi çözmenin amacı bir üretim veya 
hizmet sistemi içerisinde yer alan fiziki kaynakların 
(bölüm, makine vb.) en yüksek faydayı sağlayacak 
şekilde konumlandırılmasını sağlamaktır. 
Tompkins, White, Bozer ve Tanchoco (2010), 
üretimdeki toplam işletme giderlerinin %20-
50’sinin malzeme taşıma faaliyetlerinden 
kaynaklandığını belirtmektedir. Ayrıca, etkili bir 
tesis planlama sayesinde malzeme taşıma 
maliyetleri %10-30 arasında azaltılabilir (Tompkins 
ve diğ., 2010; Şahin, 2011).         

TYP geleneksel olarak nicel ve nitel olmak üzere iki 
farklı amaç gözetilerek ele alınmaktadır. Birinci 
yaklaşımda amaç toplam malzeme taşıma 
maliyetinin en aza indirgenmesidir. İkinci 
yaklaşımda ise bir yakınlık fonksiyonu baz alınarak 
kaynaklar arasındaki toplam yakınlık 
derecelendirme puanının maksimize edilmesi 
amaçlanmaktadır. TYP hakkında detaylı literatür 
incelemeleri Singh ve Sharma (2006) ve Hosseini-
Nasab, Fereidouni, Ghomi ve Fakhrzad (2018) 
tarafından yapılan çalışmalarda yer almaktadır. 

TYP’nin gerçek hayat örnekleri incelendiğinde 
genellikle tek bir amaçtan ziyade hem nitel hem de 
nicel amaçların beraber gözetildiği görülmektedir. 
Bunun sebebi tek bir amaç dikkate alınarak 
oluşturulacak tesis yerleşimlerinin diğer amaç 
açısından tatmin edici bir sonuç vermeme 
ihtimalidir. Örneğin, yalnızca nicel amaç dikkate 
alınarak elde edilecek yerleşimle malzeme taşıma 
maliyetleri en aza indirgenebilir, fakat bu durumda 
bazı kaynakların birbirine yakın veya uzak 
konumlanması gibi birtakım gereksinimler 
karşılanamayabilir.  

Bu çalışmada İki Amaçlı TYP (İA-TYP) için bir 
Yinelemeli Yerel Arama (YYA) algoritması 
önerilmiştir. YYA, başlangıç çözümü üretme, yerel 
arama ve saptırma olmak üzere 3 temel mekanizma 
içeren basit yapıda fakat etkili bir metasezgisel 
algoritmadır. YYA’nın temel çalışma prensibi şu 
şekilde işlemektedir: Yerel arama bir yerel optimum 
noktaya takıldığında mevcut çözüm üzerine bir 
saptırma uygulanarak yeni bir çözüme 
ulaşılmaktadır ve yerel arama bu yeni çözüm 
üzerinden devam ettirilmektedir. Basit yapısına 

rağmen YYA literatürdeki pek çok kombinatoryal 
optimizasyon problemine başarıyla uygulanmıştır. 
Bu problemlere karesel atama problemi (Stützle, 
2006), sırt çantası problemi (Avci ve Topaloglu, 
2017), araç rotalama problemleri (Subramanian, 
Drummond, Bentes, Ochi ve Farias, 2010; Penna, 
Subramanian ve Ochi, 2013; Michallet, Prins, 
Amodeo, Yalaoui ve Vitry, 2014; Brandão, 2020) ve 
çizelgeleme problemleri (Dong, Chen, Huang ve 
Nowak, 2013; Zohali, Naderi, Mohammadi ve 
Roshanaei, 2019) örnek olarak verilebilir. YYA 
çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için 
Lourenço, Martin ve Stützle (2019) tarafından 
yapılan derleme çalışması incelenebilir. İlgili 
literatür incelendiğinde ele alınan İA-TYP için 
YYA’nın henüz uygulanmadığı görülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı literatürdeki bu eksikliği 
gidermektir. Önerilen algoritmanın performansı, 
ilgili literatürde yer alan İA-TYP kıyaslama örnekleri 
kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
YYA’nın İA-TYP’yi çözmedeki etkinliğini ortaya 
koymaktadır. 

İkinci bölümde ele alınan problemin tanıtımı ve 
modellemesi, bilimsel yazın taraması beraber 
sunulmuştur. Üçüncü bölümde geliştirilen YYA’nın 
özellikleri anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde 
sayısal deney sonuçları ve son olarak beşinci 
bölümde sonuçlara ait değerlendirmeler yer 
almaktadır.          

   

2. Problem Tanıtımı ve Bilimsel Yayın Taraması  

TYP literatürde genellikle Karesel Atama Problemi 
(KAP) olarak modellenmektedir. 𝑁 = {1,… , 𝑛} ve 
𝑀 = {1,… , 𝑛} sırasıyla kaynak ve konum kümelerini 
ifade etsin. Çok Amaçlı TYP (ÇA-TYP) için KAP 
formülasyonu aşağıdaki gibi oluşturulabilir: 

min∑∑ ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑙∈𝑀∖{𝑗}𝑘∈𝑁∖{𝑖}𝑗∈𝑀𝑖∈𝑁

𝑋𝑖𝑗𝑋𝑘𝑙  
(1) 

Öyle ki;  

∑𝑋𝑖𝑗
𝑖∈𝑁

= 1 𝑗 ∈ 𝑀 (2) 

∑𝑋𝑖𝑗
𝑗∈𝑀

= 1 𝑖 ∈ 𝑁 (3) 

𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1} 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝑀 (4) 

Burada 𝑋𝑖𝑗  ikili karar değişkenin değeri, 𝑖 ∈ 𝑁 

kaynağının 𝑗 ∈ 𝑀 konumuna atanması durumunda 



Endüstri Mühendisliği 32(2), 251-267, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 251-267, 2021 

 

253 

1’e, aksi takdirde 0’a eşittir. 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙  parametresi ise i 

kaynağının j konumuna ve k kaynağının l konumuna 
atanması durumunda ortaya çıkan maliyeti ifade 
etmektedir. Amaç fonksiyonu (1) toplam maliyeti 
minimize etmektedir. Eşitlik (2) ve (3) sırasıyla her 
konuma yalnızca bir kaynağın ve her kaynağın 
yalnızca bir konuma atanmasını sağlamaktadır. 
Eşitlik (4) ise karar değişkenlerinin yapısını 
tanımlamaktadır. KAP’ın NP-Zor bir problem olduğu 
Sahni ve Gonzales (1976) tarafından yapılan 
çalışmada gösterilmiştir. 𝑛 adet kaynak ve konum 
içeren bir KAP örneği için 𝑛! adet alternatif çözüm 
vardır. Yani kaynak sayısı arttıkça problemin 
boyutu üstel olarak artmaktadır.   

Literatürde ÇA-TYP’nin ele alındığı pek çok çalışma 
yer almaktadır. Bu çalışmaların büyük bir 
bölümünde yukarıda bahsedilen nitel ve nicel 
amaçlar dikkate alınmıştır. ÇA-TYP ilk olarak 
Rosenblatt (1979) tarafından literatüre 
sunulmuştur. Bu çalışmada 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙  parametresi, 

𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑤1𝑓𝑖𝑘𝑑𝑗𝑙 − 𝑤2𝑐𝑟𝑖𝑘  biçiminde ifade edilmiştir. 

Burada 𝑓𝑖𝑘  ve 𝑐𝑟𝑖𝑘 , sırasıyla 𝑖 ve 𝑘 kaynakları 
arasındaki iş akışı miktarını ve yakınlık 
derecelendirme puanını temsil etmektedir. 𝑑𝑗𝑙 , 𝑗 ve 𝑙 

konumları arasındaki mesafeyi ve son olarak 𝑤1 ve 
𝑤2 amaç ağırlıklarını ifade etmektedir. Rosenblatt 
(1979) problemin çözümü için bir grafiksel 
yaklaşım geliştirmiştir. Aynı problem tanımı Dutta 
ve Sahu (1982) tarafından da kullanılmıştır. 
Yazarlar problem için bir iyileştirme sezgiseli 
önermiştir. Fortenberry ve Cox (1985) ÇA-TYP için 
bir çarpımsal model geliştirmiştir. Bu modelde 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙  

parametresinin değeri 𝑐𝑟𝑖𝑘 , 𝑓𝑖𝑘  ve 𝑑𝑗𝑙  değerlerinin 

birbirleriyle çarpımına eşittir. Amaç ağırlıkları bu 
modelde elenmiştir. Urban (1989) nitel ve nicel 
terimlerin birleştirildiği bir model geliştirmiştir. Bu 
modelde nitel amaç bir ağırlıkla çarpılarak nicel 
amaca eklenmektedir. Bu eklemeli yaklaşım daha 
sonra Khare, Khare ve Neema (1988) tarafından da 
kullanılmıştır. Chen ve Sha (1999) ÇA-TYP 
kapsamında baskınlık endeksi ve üstün olma 
olasılığı kavramlarını çözümlerin kalitesini 
belirlemede kullanmıştır. Aynı yaklaşım Sha ve 
Chen (2001) tarafından yapılan çalışmada da 
uygulanmıştır. ÇA-TYP ile ilgili Malakooti ve 
Tsurushima (1989), Suresh ve Sahu (1993), Chen ve 
Sha (2005), Mohamadi, Ebrahimnejad ve Tavakkoli-
Moghaddam (2018) ve Shojaie ve Bariran (2020) 
tarafından yapılan çalışmalar da ayrıca 
incelenebilir. Malakooti ve Tsurushima (1989) ÇA-
TYP için çok kriterli karar verme tabanlı bir uzman 
sistem önermiştir. Önerilen sistem iki aşamadan 
oluşmaktadır: birinci aşamada bir kural ve kısıt 

kümesine bağlı olarak bir yerleşim üretilmektedir, 
bu yerleşim ikinci aşamada karar vericiyle etkileşim 
halinde bulunularak iyileştirilmektedir. Suresh ve 
Sahu (1993) ÇA-TYP için bir Tavlama Benzetimi 
(TB) algoritması önermiştir. Chen ve Sha (2005) 
problem için 5 aşamalı bir sezgisel yaklaşım 
önermiştir. Burada ilk aşamada temel bir yerleşim 
planı rastgele amaç ağırlıkları ile üretilmektedir. 
İkinci aşamada amaçlar arası eşleştirilmiş 
karşılaştırma matrisi bir prosedür yardımıyla 
oluşturulmaktadır. Oluşturulan matrisin tutarlı olup 
olmadığı üçüncü aşamada tespit edilmekte ve 
tutarsız olması durumunda dördüncü aşamada 
tutarlı hale dönüştürülmektedir. Son olarak beşinci 
aşamada tercih edilen amaç ağırlıkları türetilmekte 
ve buna göre yerleşim planı oluşturulmaktadır. 
Toplam malzeme taşıma maliyetinin ve ölü 
alanların eş zamanlı olarak minimize edildiği bir İA-
TYP Mohamadi, Ebrahimnejad ve Tavakkoli-
Moghaddam (2018) ve Shojaie ve Bariran (2020) 
tarafından çalışılmıştır. İlgili problem için ilk 
çalışmada 3 adet metasezgisel algoritma önermiştir. 
Önerilen yöntemler sırasıyla genetik algoritma, 
parçacık sürüsü optimizasyonu ve paralel TB 
tabanlı algoritmalardır. İkinci çalışmada ise 
parçacık sürüsü optimizasyonu ve paralel TB 
tabanlı iki algoritma problemin çözümü için 
önerilmiştir.        

Yukarıda bahsedilen ÇA-TYP modellerinin çoğu 
birbirine benzemektedir ve aralarındaki tek farklılık 
maliyet terimi A𝑖𝑗𝑘𝑙  ile nitel ve nicel ölçeklerin 

ilişkisinin ifade edilmesinde ortaya çıkmaktadır. 
Chen ve Sha (1999) tarafından da belirtildiği gibi, 
bu modellerde iki temel problem bulunmaktadır. Bu 
problemlerden birincisi tüm amaçların aynı ölçekte 
temsil edilememesi durumudur, ikinci problem ise 
amaçlar için kullanılan ölçü birimlerinin 
kıyaslanamaz durumda olmasıdır. Bu sebeplerden 
dolayı Harmonosky ve Tothero (1992) tüm amaçları 
birleştirmeden önce normalize eden bir yaklaşım 
önermiştir. Bir amacın normalize edilmesi için o 
amaçla ilgili her ilişki değerinin ilgili tüm ilişki 
değerlerinin toplamına bölünmesi gerekmektedir. 
Bu işlem aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir: 

𝑇𝑖𝑘𝑚 = 𝑆𝑖𝑘𝑚/∑ ∑ 𝑆𝑖𝑘𝑚
𝑘∈𝑁∖{𝑖}𝑖∈𝑁

 (5) 

Burada 𝑆𝑖𝑘𝑚, 𝑚 amacı için 𝑖 ve 𝑘 kaynakları 
arasındaki ilişkiyi, 𝑇𝑖𝑘𝑚  ise normalize edilmiş ilişki 
değerini temsil etmektedir. 𝑇𝑖𝑘𝑚 değerlerini içeren 
ÇA-TYP matematiksel modelinin amaç fonksiyonu 
Eşitlik (6)’da gösterilmektedir. Amaç fonksiyonu 
olarak Eşitlik (1) yerine Eşitlik (6)’nın kullanıldığı 
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ÇA-TYP matematiksel modeli (2) – (4) eşitliklerinde 
belirtilen kısıtlardan oluşmaktadır. 

min∑∑ ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑚

𝑃

𝑚=1𝑙∈𝑀∖{𝑗}𝑘∈𝑁∖{𝑖}𝑗∈𝑀𝑖∈𝑁

𝑇𝑖𝑘𝑚𝑑𝑗𝑙𝑋𝑖𝑗𝑋𝑘𝑙  
(6) 

Bu modelde 𝑃 amaç sayısını temsil etmektedir. Bu 
çalışmada yukarıdaki model kullanılmıştır. Yani, 
öncelikle her iki amaç normalize edilmiş, ardından 
İA-TYP tek amaçlı bir problem gibi çözülmüştür. 
Aynı model Şahin (2011) ve Matai, Singh ve Mittal 
(2013) tarafından yapılan çalışmalarda da 
kullanılmıştır. İki çalışmada da yazarlar problem 
için Tavlama Benzetimi (TB) tabanlı sezgisel çözüm 
yöntemleri önermiştir.    

Amaç fonksiyonunun hesaplama adımları kaynak 
sayısı 5 olan bir örnek problem üzerinde 
gösterilmiştir. Nitel ve nicel olmak üzere iki farklı 
amaca sahip örnek problem Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Tabloda nitel ilişki değerleri A ve 
X harfleri arasında değişen yakınlık derecelendirme 
puanlarından oluşmaktadır. Nicel ilişki değerleri ise 

1 – 10 arasında değişen kaynaklar arası iş akışı 
değerleriyle temsil edilmektedir. A harfi iki kaynak 
arasındaki en yüksek yakınlık derecelendirme 
puanını temsil ederken, yakın olması istenmeyen 
kaynaklar arasındaki ilişki X harfiyle gösterilmiştir. 
Nitel açıdan yakınlıkları önemli olmayan iki kaynak 
arasındaki ilişki değeri U harfiyle gösterilmiştir. 
Nitel ilişki değerleri Dutta ve Sahu (1982) 
tarafından önerildiği gibi -1 (X) ve 4 (A) arasında 
değişecek şekilde sayısal hale getirilmiştir. Tablo 
2’de ilişki değerleri sayısal olarak verilmiştir.    

Tablo 2’deki değerler kullanılarak oluşturulan 
normalize edilmiş ilişki değerleri Tablo 3’te 
verilmiştir. Son olarak nitel ve nicel amaç 
ağırlıklarının sırasıyla 0,3 ve 0,7 olduğu durumda 
kaynaklar arasında oluşan bileşik ilişki değerleri 
Tablo 4’te gösterilmektedir. 

 

 

 

Tablo 1 
Örnek Problem 

 Nitel   Nicel 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

1  A O X I  1  4 2 5 3 

2 A  E U O  2 1  6 3 7 

3 O E  U I  3 5 2  9 5 

4 X U U  A  4 7 2 6  10 

5 I O I A   5 9 7 4 2  

 

Tablo 2 
Nitel ve Nicel İlişki Değerlerinin Sayısal Olarak Gösterimi 

 Nitel   Nicel 

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

1  4 1 -1 2  1  4 2 5 3 

2 4  3 0 1  2 1  6 3 7 

3 1 3  0 2  3 5 2  9 5 

4 -1 0 0  4  4 7 2 6  10 

5 2 1 2 4   5 9 7 4 2  
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Tablo 3 
Normalize Edilmiş İlişki Değerleri 

 Nitel   Nicel 
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

1  0,1250 0,0313 -0,0313 0,0625  1  0,0404 0,0202 0,0505 0,0303 
2 0,1250  0,0938 0,0000 0,0313  2 0,0101  0,0606 0,0303 0,0707 
3 0,0313 0,0938  0,0000 0,0625  3 0,0505 0,0202  0,0909 0,0505 
4 -0,0313 0,0000 0,0000  0,1250  4 0,0707 0,0202 0,0606  0,1010 
5 0,0625 0,0313 0,0625 0,1250   5 0,0909 0,0707 0,0404 0,0202  

Tablo 4 
Bileşik İlişki Değerleri 

  Nitel ağırlık = 0,3 – Nicel ağırlık = 0,7 

  1 2 3 4 5 

1   0,0658 0,0235 0,0260 0,0400 

2  0,0446  0,0705 0,0212 0,0589 

3  0,0447 0,0423  0,0636 0,0541 

4  0,0401 0,0141 0,0424  0,1082 

5  0,0824 0,0589 0,0470 0,0516  

 

 
3. Yinelemeli Yerel Arama Algoritması 

Bu bölümde İA-TYP’nin çözümü için önerilen 
Yinelemeli Yerel Arama (YYA) algoritması 
tanıtılmıştır. YYA bir metasezgisel algoritmadır. 
Metasezgiseller, çözüm uzayını etkili bir biçimde 
araştırmak için temel sezgisel metotları 
bütünleştiren algoritmik yapılardır. Metasezgisel 
yöntemlerin uygulanmasıyla, çözüm uzayının 
verimli bir şekilde etüt edilerek makul bir 
hesaplama süresi içinde optimum veya optimuma 
yakın çözümlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. 
Metasezgisel algoritmaların verimliliğini etkileyen 
en önemli faktörlerden biri, çeşitlendirme ve 
yoğunlaştırma arasındaki dengedir. Çeşitlendirme 
terimi, algoritmanın çözüm uzayındaki farklı arama 
bölgelerini keşfetme yeteneği olarak 
tanımlanabilirken, yoğunlaştırma terimi, keşfedilen 
arama bölgelerinden yüksek kaliteli çözümler elde 
etmekle ilgilidir.  

YYA’da yoğunlaştırma ve çeşitlendirme sırasıyla 
yerel arama ve saptırma mekanizmalarıyla 
sağlanmaktadır. YYA bir başlangıç çözümü üreterek 
başlamaktadır. Daha sonra yerel arama uygulanarak 
üretilen çözüm iyileştirilmektedir. YYA’nın her 
yinelemesinde öncelikle mevcut çözüme saptırma 
uygulanarak bir saptırılmış çözüm bulunmaktadır. 
Daha sonra saptırılmış çözüm yerel arama 
uygulanarak iyileştirilmektedir. Elde edilen 

çözümün belirlenen kriterlere göre kabul edilebilir 
olması durumunda mevcut çözüm 
güncellenmektedir. Bu prosedür, sonlandırma 
koşulu sağlanana kadar tekrar edilmektedir. 

Bir maksimizasyon problemi için bir YYA 
algoritmasının arama mekanizması Şekil 1'de 
örneklendirilmektedir. Burada birinci çekim havzası 
B1'de yerel optimum noktanın amaç fonksiyonu 
değeri 32'dir. İlk saptırma P1’in uygulanmasıyla 
arama başka bir çekim havzası olan B2'ye yönelir, 
ancak burada uygulanan yerel arama sonrası 
bulunan yerel optimum (amaç fonksiyonu değeri 
26) öncekinden daha iyi değildir. İkinci saptırma ile 
B3 çekim havzasında bulunan ve amaç fonksiyonu 
değeri 20 olan bir çözüm elde edilir. Burada yapılan 
yerel arama ile elde edilen yerel optimum çözümün 
amaç fonksiyonu değeri önceki yinelemelerde elde 
edilen en iyi çözümden daha iyidir. Bu sebeple 
mevcut çözüm güncellenir (amaç fonksiyonu değeri 
35). Üçüncü saptırma hareketi ile elde edilen çözüm 
aynı çekim havzasında bulunmaktadır. B3 sonrası, 
YYA P4 saptırması ile yeni bir çekim havzasına 
ulaşmakta ve burada amaç fonksiyonu değeri 42 
olan yeni bir yerel optimum çözüm elde etmektedir. 
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Şekil 1. YYA’nın Arama Mekanizması Gösterimi 

Önerilen YYA’nın uygulama adımları Algoritma 1’de 
gösterilmektedir. YYA, 𝑚𝑎𝑥𝐹 ve 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 olmak üzere 
iki parametre içermektedir. 𝑚𝑎𝑥𝐹 iyileştirme 
olmadan art arda maksimum yineleme sayısını, 
𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 ise maksimum saptırma büyüklüğünü 
göstermektedir. Algoritma bir başlangıç çözümünün 
rastgele oluşturulmasıyla başlamaktadır. Daha 
sonra elde edilen çözüm yerel arama prosedürü 
YA’nın uygulanmasıyla iyileştirilmektedir. 
Algoritmamızda yerel arama, rastgele komşuluk 
sıralamalı (RKS) bir Değişken Komşuluklu İniş 
(DKİ) (Mladenović ve Hansen, 1997) algoritmasına 
dayanan bir prosedüre sahiptir. Klasik DKİ’de 
arama sabit bir komşuluk sırası gözetilerek 
gerçekleştirilmektedir. RKS stratejisi 
uygulandığında bu komşuluk sırası rastgele 
olmaktadır. Penna, Subramanian ve Ochi (2013) 
tarafından yapılan çalışmada da gösterildiği gibi 
RKS’nin uygulanması DKİ performansına olumlu 
etki yapabilmektedir. Algoritmanın her yinelemesi 
(Satır 6–20) mevcut çözüme Saptır prosedürünün 
uygulanmasıyla başlamaktadır. 𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟 
prosedüründe mevcut çözüme sL sayıda rastgele 
hareket uygulanarak yeni bir çözüm (xs) elde 
edilmektedir.. Ardından 𝑥𝑠 çözümüne 𝑌𝐴 
uygulanarak xa aday çözümü elde edilmektedir. 
Elde edilen aday çözümün mevcut çözüme eşit 
olması durumu uygulanan saptırma hareketinin 
yetersizliğini göstermektedir. Bu sebeple böyle bir 
durum olduğunda 𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟 prosedüründe uygulanan 
hareket sayısı 1 artırılmaktadır. Aksi durumda 
𝑥𝑎 ’nın mevcut çözümden iyi olup olmadığı kontrol 
edilmektedir (Satır 12). 𝑓(𝑥𝑎) < 𝑓(𝑥) ise, mevcut 
çözüm güncellenir ve art arda başarısız yineleme 
sayacı 𝑓 ve saptırma büyüklüğü  𝑠𝐿 değerleri 
sırasıyla 0 ve 1’e eşitlenir. Aksi takdirde 𝑓 sayacı 1 

artırılır. YYA, 𝑓 sayacı 𝑚𝑎𝑥𝐹 sayısını geçtiğinde veya 
𝑠𝐿 değeri 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿’den büyük olduğunda 
sonlandırılır. Takip eden alt bölümde 𝑌𝐴 detaylı bir 
şekilde açıklanacaktır.  

 

Algoritma 1: Geliştirilen YYA’nın temel adımları 
Girdi: Probleme ilişkin veriler, 𝑚𝑎𝑥𝐹, 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 
Çıktı: En iyi çözüm 
1 Rastgele bir başlangıç çözümü 𝑥 oluştur 
2 𝑥 ′ ← 𝑌𝐴(𝑥) 
3 𝑥 ← 𝑥 ′ 
4 𝑓 ← 0 
5 𝑠𝐿 ← 1 
6 While 𝑓 ≤ 𝑚𝑎𝑥𝐹 & 𝑠𝐿 ≤ 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 
7  𝑥𝑠 ← 𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟(𝑥, 𝑠𝐿) 
8  𝑥𝑎 ← 𝑌𝐴(𝑥𝑠) 
9  If 𝑥 = 𝑥𝑎  
10   𝑠𝐿 ← 𝑠𝐿 + 1 
11  Else 
12   If 𝑓(𝑥𝑎) < 𝑓(𝑥) 
13    𝑥 ← 𝑥𝑎  
14    𝑠𝐿 ← 1 
15    𝑓 ← 0 
16   Else 
17    𝑓 ← 𝑓 + 1 
18   End If 
19  End If 
20 End While 

 

3.1 Yerel Arama Prosedürü  

𝑌𝐴 prosedürünün temel adımları Algoritma 2’de 
verilmiştir. İlgili prosedür tüm komşuluk 
yapılarından oluşan 𝐿 kümesinin oluşturulmasıyla 
başlamaktadır. Prosedürdeki her yinelemede (Satır 
2–11) öncelikle 𝐿 kümesinden bir 𝑘 komşuluk yapısı 
rastgele seçilmektedir. Daha sonra seçilen komşuluk 
yapısının mevcut çözüm 𝑥’e uygulanmasıyla 

bulunabilecek en iyi çözüm 𝑥 ′ belirlenir. Komşu 

çözüm 𝑥 ′ eğer mevcut çözümden daha iyiyse yeni 
mevcut çözüm olarak kabul edilir ve 𝐿 kümesi 
başlangıç durumuna getirilir. Aksi takdirde 𝑘 
komşuluk yapısı 𝐿 kümesinden çıkarılır. Aynı 
işlemler 𝐿 kümesi boş küme olana kadar devam 
eder. 
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Algoritma 2: 𝑌𝐴’nın temel adımları 
Girdi: 𝑥 
Çıktı: 𝑥 
1 Komşuluk yapısı kümesini (𝐿) başlangıç 

durumuna getir  
2 While 𝐿 ≠ ∅ 
3  Rastgele bir komşuluk yapısı 𝑘 ∈ 𝐿 seç 
4  𝑘 komşuluk yapısı ile bulunabilecek en iyi 

çözümü (𝑥′) belirle 
5  If 𝑓(𝑥′) < 𝑓(𝑥) 
6   𝑥 ← 𝑥′ 
7   𝐿 kümesini başlangıç durumuna getir 
8  Else 
9   𝐿 ← 𝐿 ∖ {𝑘} 
10  End If 
11 End While 

 

3.1.2 Komşuluk Yapıları 

𝑌𝐴 prosedüründe İkili Takas, Üçlü Takas ve Yerleştir 
olmak üzere 3 adet komşuluk yapısı 
kullanılmaktadır. Komşuluk yapılarının gösterimi 
için kullanılacak örneklerde kaynaklar Şekil 2’de 
belirtilen konumlara atanacaktır. Komşuluk 
yapılarının açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Şekil 2. Komşuluk Gösteriminde Kullanılan 
Konumlar 

 İkili Takas: Bu komşuluk yapısında mevcut 
çözümdeki iki farklı konumda bulunan 
kaynaklar birbirleriyle takas edilir. Şekil 3’te 1. 
konumda bulunan kaynak 9 ve 4. konumda 
bulunan kaynak 4 birbiriyle takas edilmiştir. 

 

 

Şekil 3. İkili Takas Komşuluk Yapısı Uygulaması 
Örneği 

 Üçlü Takas: Bu komşuluk yapısında 3 farklı 
konumda bulunan kaynaklar birbirleriyle takas 
edilir. Şekil 4’te birinci, beşinci ve dokuzuncu 
konumda bulunan kaynakların birbirleriyle 
yerleri değiştirilmiştir. Burada her üçlü konum 
kombinasyonu için mevcut alternatif 
hamlelerden yalnızca biri rastgele seçilerek 
uygulanmaktadır.      

 

Şekil 4. Üçlü Takas Komşuluk Yapısı Uygulaması 
Örneği 

 

 Yerleştir: Bu yapıda bir kaynak mevcut 
konumundan çıkarılıp ardışık numaralı 
konumlarda bulunan iki kaynak arasına 
yerleştirilmektedir. Şekil 5’te altıncı konumda 
bulunan kaynak 3 mevcut konumundan 
çıkarılmış ve sekizinci ve dokuzuncu 
konumlarda bulanan kaynak 6 ve 8 arasına 
yerleştirilmiştir. Yeni çözüm incelendiğinde 
konum 1 – 5 ve 9’da bulunan kaynakların 
yerlerinde bir değişiklik olmamıştır. Buna 
karşılık kaynak 3’ün konum 6’dan 
çıkarılmasıyla yedinci ve sekizinci konumda 
bulunan kaynaklar sırasıyla altıncı ve yedinci 
konuma geçmişlerdir ve kaynak 3 konum 8’e 
atanmıştır.   

 

Şekil 5. Yerleştir Komşuluk Yapısı Uygulaması 
Örneği 

 

3.2 Saptırma Prosedürü 

Önerilen YYA’da uygulanan saptırma prosedürü 
𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟’ın temel adımları Algoritma 3’te verilmiştir. 
𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟 prosedürü 𝑠𝐿 sayıda yinelemeden 
oluşmaktadır. Her yinelemede bir önceki alt 
bölümde anlatılan komşuluk yapılarından biri 
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rastgele seçilmektedir ve seçilen komşuluk yapısı 
kullanılarak bir rastgele çözüm oluşturulmaktadır. 
Prosedürün ilk yinelemesinde seçilen komşuluk 
yapısı mevcut çözüme uygulanmaktadır. Eğer 𝑠𝐿 
değeri 1’e eşitse prosedür burada 
sonlandırılmaktadır. Aksi takdirde 2’den 𝑠𝐿’ye 
kadar olan her yinelemede bir önceki yinelemenin 
sonucunda elde edilen çözüm üzerinden yeni bir 
çözüm üretilmektedir. 

 
Algoritma 3: 𝑆𝑎𝑝𝑡𝚤𝑟 prosedürünün temel adımları 
Girdi: 𝑥, 𝑠𝐿 
Çıktı: 𝑥𝑠 
1  𝑥𝑠

0 ← 𝑥 
2 For 𝑖 ← 1… 𝑠𝐿 
3  Rastgele bir komşuluk yapısı (𝑘) seç 
4  𝑘 komşuluk yapısını 𝑥𝑠

𝑖−1 çözümüne rastgele 
uygulayarak 𝑥𝑠

𝑖  çözümünü oluştur    

5 End For 
6 𝑥𝑠 ← 𝑥𝑠

𝑠𝐿 

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur. 

 

4. Sayısal Deney Sonuçları  

Bu bölümde önerilen YYA’nın performansını ölçmek 
için yapılan sayısal deneylerin sonuçları 
verilmektedir. YYA MATLAB’da kodlanmıştır. Tüm 
sayısal deneyler 2.60GHz Intel Core i7-10750H 
işlemci ve 16 GB RAM özelliklerine sahip bir kişisel 
bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Algoritmanın 
performansı ilk olarak Chen ve Sha (1999) 
tarafından sunulan 4 adet veri kümesi üzerinde test 
edilmiştir. Bu 4 adet veri kümesinde kaynak/konum 
sayısı sırasıyla 8, 12, 15 ve 20’dir. Ayrıca bu çalışma 
kapsamında kaynak sayısı 40 olan yeni bir veri 
kümesi türetilmiştir. Türetilen veri kümesinde 
kaynaklar Şekil 6’da gösterilen (5 × 8) dikdörtgen 
üzerinde belirtilen konumlara atanacaktır. 
Konumlar arası uzaklıklar dik doğrusal olarak 
alınmıştır ve her konumun genişliği 1 birimdir. 
Kaynaklar arasındaki yük miktarları [1, 20] 
aralığında rastgele türetilmiştir. Nitel ilişki değerleri 
ise bir önceki örnekte gösterildiği gibi A ve X 
harfleri arasında rastgele türetilmiştir. Talep olması 
durumunda türetilen probleme ait veriler yazar 
tarafından sağlanacaktır. Her bir veri kümesi için 
farklı amaç ağırlığı kombinasyonlarının olduğu 11 
problem örneği dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, 
toplamda 11 × 5 = 55 farklı problem örneği için YYA 
çalıştırılmıştır. Burada kaynak sayısının 8, 12, 15, 20 
ve 40 olduğu veri kümeleri sırasıyla veri kümesi 1, 

2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırılacaktır. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

 Şekil 6. Türetilen Veri Kümesine İlişkin Konumlar  

 

4.1 Chen ve Sha (1999) Tarafından Sunulan Veri 
Kümeleri Üzerinde Elde Edilen Sonuçlar 

Geliştirilen YYA, Chen ve Sha (1999) tarafından 
sunulan veri kümeleri üzerinde, Şahin (2011) 
tarafından önerilen Tavlama Benzetimi (TB) ve 
Matai, Singh ve Mittal (2013) tarafından geliştirilen 
Değiştirilmiş Tavlama Benzetimi (DTB) 
algoritmalarıyla karşılaştırılmıştır. Her iki 
algoritmanın da 44 problem örneği için ürettiği 
çözümler (yerleşim planları) ilgili makalelerde 
rapor edilmiştir. YYA’nın ürettiği çözümlerin 
kalitesi, TB ve DTB algoritmalarının ürettikleri ve 
bahsi geçen çalışmalarda rapor edilmiş çözümlerin 
kalitesi baz alınarak değerlendirilmiştir.  

Şahin (2011) ve Matai, Singh ve Mittal (2013) 
tarafından üretilen çözümler için rapor edilen amaç 
fonksiyonu değerleri incelendiğinde ilgili değerlerin 
hesaplanmasında uygulama farklılıkları olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak her iki 
çalışmanın da sorumlu yazarlarıyla iletişime 
geçilmiştir. Şahin (2011)’in yazarı çalışmasında 
normalize edilmiş ilişki değerlerini virgülden sonra 
üçüncü basamağa yuvarladığını belirtmiştir. Matai, 
Singh ve Mittal (2013)’in sorumlu yazarından ise 
herhangi bir cevap alınamamıştır. Fakat sonuçlar 
incelendiğinde bu çalışmada normalize edilmiş ilişki 
değerlerinin yuvarlama işlemi yapılmadan 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla uygun bir 
karşılaştırma yapabilmek için YYA her bir problem 
örneği için iki farklı normalizasyon uygulanarak 
çalıştırılmıştır. 

Önerilen YYA’nın 𝑚𝑎𝑥𝐹 ve 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 olmak üzere 
bitirme kriterinde yer alan iki parametresi 
bulunmaktadır. Yapılan ön deneyler sonucunda, 
𝑚𝑎𝑥𝐹 ve 𝑚𝑎𝑥𝑆𝐿 parametrelerinin değerleri 
sırasıyla 200 ve 20’ye sabitlenmiştir. Geliştirilen 
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algoritma her bir problem örneği için 10 defa 
çalıştırılmıştır. Chen ve Sha (1999) tarafından 
sunulan veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen 
sayısal deneylerin sonuçları Tablo 5 – 8’de yer 
almaktadır. Her tabloda aynı kaynak sayısına sahip 
problem örnekleri için elde edilen sonuçlar 
verilmektedir. Ayrıca Ekler bölümünde, Ek Tablo 1 – 
8’de her bir problem örneği için YYA tarafından 
üretilen en iyi yerleşim gösterilmektedir. Tablo 5 – 
8’de, ilk iki sütun her problem için amaç ağırlıklarını 
vermektedir. İlgili tablolarda YYA, TB ve DTB ile 
ayrı ayrı karşılaştırılmaktadır. Burada Şahin (2011) 
tarafından uygulanan normalizasyon 1. tip, Matai, 
Singh ve Mittal (2013) tarafından uygulanan 
(uygulandığı düşünülen) normalizasyon 2. tip 
normalizasyon olarak adlandırılmaktadır. Bahsi 
geçen tablolarda “A. D.”, amaç fonksiyonu değerinin 
kısaltmasıdır. Yine aynı tablo grubunda YYA için 10 
tekrar sonucu elde edilen en iyi ve ortalama amaç 
fonksiyonu değerleri gösterilmektedir. Kalın sayılar 
ilgili problem örneği için çözüm yönteminin bilinen 
en iyi çözümü ürettiğini göstermektedir. Ayrıca bazı 
problem örnekleri için Matai, Singh ve Mittal (2013) 
tarafından DTB için rapor edilen amaç fonksiyonu 
değeriyle, sunulan yerleşim planının amaç 
fonksiyonu değeri birbirini tutmamaktadır. Bir 
problem örneğinde ise sunulan yerleşim planı 
eksiktir (Kaynak 6 çözümde bulunmamaktadır.). 
İlgili makalenin sorumlu yazarından bu sorunlarla 
ilgili olarak da bilgi talep edilmiştir. Fakat daha önce 
de belirtildiği gibi cevap alınamamıştır. 

Kaynak sayısının 8, 12 ve 15 olduğu problem 
örnekleri için elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 5, 
6 ve 7’de gösterilmektedir. 1. tip normalizasyon ile 
elde edilen sonuçlar incelendiğinde YYA ve TB’nin 
33 problemin tümü için ürettikleri en iyi çözümler 
aynı kalitededir. 2. tip normalizasyon ile elde edilen 
sonuçlarda da benzer bir durum 
gözlemlenmektedir. Burada 31 problem örneği için 
YYA ve DTB’nin ürettikleri en iyi çözümlerin kalitesi 
birbirine denktir. Ayrıca, YYA 8 ve 12 kaynağa sahip 
her problem örneği için yapılan tüm tekrarlarda 
aynı kaliteye sahip çözümler üretmiştir. 15 kaynağa 
sahip problemlerde ise 1. ve 2. tip normalizasyon 
için en iyi ve ortalama amaç fonksiyonu değerleri 
arasındaki ortalama farkın sırasıyla %0,10 ve %0,15 
olduğu tespit edilmiştir.    

Kaynak sayısının 20 olduğu problem örnekleri için 
elde edilen sonuçlar Tablo 8’de verilmektedir. 
Sonuçlar incelendiğinde, YYA’nın tüm problemler 
için en iyi çözümleri bulabildiği görülmektedir. 
Ayrıca, önerilen algoritma 1. tip (2. tip) 
normalizasyon ile 3 problemde (5 problemde) TB 

(DTB) ile bulunan en iyi çözümü iyileştirmeyi 
başarmıştır. Öte yandan YYA’nın en iyi ve ortalama 
amaç fonksiyonu değerleri incelendiğinde, iki değer 
arasındaki farkın her iki tip normalizasyon için de 
ortalama %0,02 olduğu görülmektedir. YYA’nın 
ortalama ve en iyi çözüm kaliteleri arasındaki 
farklar önerilen yöntemin sağlamlığını ortaya 
koymaktadır.    

 

4.1 Türetilen Veri Kümesi Üzerinde Elde Edilen 
Sonuçlar 

Önerilen YYA’nın performansını türetilen veri 
kümesi üzerinde başka bir sezgisel algoritmayla 
karşılaştırmak amacıyla Şahin (2011) tarafından 
önerilen TB algoritması MATLAB ortamında 
kodlanmıştır. TB’nin bu versiyonu TB’ ile 
gösterilmektedir. Algoritmanın başlangıç sıcaklığı 
(𝑇𝑖𝑛), soğutma hızı (α), maksimum yineleme sayısı 
(𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥) ve aynı sıcaklık seviyesindeki deneme sayısı 
(𝑁𝐼𝐸𝑇) olmak üzere dört parametresi 
bulunmaktadır. 𝑇𝑖𝑛 parametresi her çalıştırmada 
başlangıç çözümü amaç fonksiyonu değerine 
eşitlenmiştir. Yapılan ön deneyler sonucunda α, 
𝑒𝑙𝑚𝑎𝑥  ve 𝑁𝐼𝐸𝑇 parametreleri sırasıyla 0,999, 9000 
ve 5 değerlerine sabitlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 9’da gösterilmektedir. 
Ayrıca Ekler bölümünde, Ek Tablo 9’da YYA’nın her 
problem örneği için ürettiği en iyi çözüm 
sunulmaktadır. Sonuçlara göre YYA ve TB’ 6 
problem örneği için aynı kalitede en iyi çözüm 
üretmiştir. 5 örnekte ise YYA’nın en iyi çözümü TB’ 
ile elde edilen en iyi çözümden daha iyidir. En iyi ve 
ortalama amaç fonksiyonu değerleri arasındaki 
ortalama fark YYA için %0,117, TB’ içinse %0.129 
bulunmuştur. Bu sonuçtan yola çıkarak her iki 
yöntemin de sağlam olduğu söylenebilir. Yine 
ortalama hesaplama süreleri açısından da iki 
yöntem arasında büyük bir fark bulunmamaktadır. 
TB’ ve YYA’nın ortalama hesaplama süreleri 
sırasıyla 12,51 ve 14,71 saniyedir. Tüm sonuçlar 
beraber incelendiğinde 11 örneğin 5’inde daha 
kaliteli en iyi çözümler üretebilmesi nedeniyle 
önerilen YYA’nın İA-TYP’nin çözümünde daha etkili 
bir yöntem olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5 
Veri Kümesi 1 için Elde Edilen Sonuçlar 

   1. tip normalizasyon ile elde edilen sonuçlar  
2. tip normalizasyon ile elde edilen 
sonuçlar 

   
TB 

 
YYA  DTB  YYA 

𝑤1 𝑤2 
 

Amaç D. 
 

En iyi A. D. Ort. A. D.  Amaç D.  En iyi A. D. Ort. A. D. 

1 0 
 

1,7850  1,7850 1,7850  1,7946  1,7946 1,7946 

0,9 0,1 
 

1,8124  1,8124 1,8124  1,8223  1,8223 1,8223 

0,8 0,2 
 

1,8104  1,8104 1,8104  1,8196*  1,8196 1,8196 

0,7 0,3 
 

1,7669  1,7669 1,7669  1,7750  1,7750 1,7750 

0,6 0,4 
 

1,7034  1,7034 1,7034  1,7098  1,7098 1,7098 

0,5 0,5 
 

1,6235  1,6235 1,6235  1,6295  1,6295 1,6295 

0,4 0,6 
 

1,5420  1,5420 1,5420  1,5473  1,5473 1,5473 

0,3 0,7 
 

1,4605  1,4605 1,4605  1,4652  1,4652 1,4652 

0,2 0,8 
 

1,3790  1,3790 1,3790  1,3830  1,3830 1,3830 

0,1 0,9 
 

1,2975  1,2975 1,2975  1,3009  1,3009 1,3009 

0 1 
 

1,2160  1,2160 1,2160  1,2188  1,2188 1,2188 

* DTB için rapor edilen amaç fonksiyonu değeriyle, sunulan yerleşim planının amaç fonksiyonu değeri birbirini 
tutmamaktadır.  
 
Tablo 6 
Veri Kümesi 2 için Elde Edilen Sonuçlar 

   1. tip normalizasyon ile elde edilen sonuçlar  2. tip normalizasyon ile elde edilen sonuçlar 

   
TB 

 
YYA  DTB  YYA 

𝑤1 𝑤2 
 

Amaç D. 
 

En iyi A. D. Ort. A. D.  Amaç D.  En iyi A. D. Ort. A. D. 

1 0 
 

2,1050  2,1050 2,1050  2,1075  2,1075 2,1075 

0,9 0,1 
 

2,1235  2,1235 2,1235  2,1226  2,1226 2,1226 

0,8 0,2 
 

2,0988  2,0988 2,0988  2,0969  2,0969 2,0969 

0,7 0,3 
 

2,0489  2,0489 2,0489  2,0448  2,0448 2,0448 

0,6 0,4 
 

1,9982  1,9982 1,9982  1,9928  1,9928 1,9928 

0,5 0,5 
 

1,9410  1,9410 1,9410  1,9353  1,9353 1,9353 

0,4 0,6 
 

1,8748  1,8748 1,8748  1,8677  1,8677 1,8677 

0,3 0,7 
 

1,8086  1,8086 1,8086  1,8001  1,8001 1,8001 

0,2 0,8 
 

1,7386  1,7386 1,7386  1,7288  1,7288 1,7288 

0,1 0,9 
 

1,6673  1,6673 1,6673  1,6561  1,6561 1,6561 

0 1 
 

1,5960  1,5960 1,5960  1,5833  1,5833 1,5833 
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Tablo 7 
Veri Kümesi 3 için Elde Edilen Sonuçlar 

   1. tip normalizasyon ile elde edilen sonuçlar  
2. tip normalizasyon ile elde edilen 
sonuçlar 

   
TB 

 
YYA  DTB  YYA 

𝑤1 𝑤2 
 

Amaç D. 
 

En iyi A. D. Ort. A. D.  Amaç D.  En iyi A. D. Ort. A. D. 

1 0 
 

2,2120  2,2120 2,2200  **  2,2477 2,2477 

0,9 0,1 
 

2,2692  2,2692 2,2713  2,3013  2,3013 2,3065 

0,8 0,2 
 

2,2896  2,2896 2,2896  2,3153  2,3153 2,3172 

0,7 0,3 
 

2,2735  2,2735 2,2752  2,2939  2,2939 2,2993 

0,6 0,4 
 

2,2544  2,2544 2,2548  2,2725*  2,2723 2,2736 

0,5 0,5 
 

2,2060  2,2060 2,2080  2,2208  2,2208 2,2253 

0,4 0,6 
 

2,1408  2,1408 2,1439  2,1526  2,1526 2,1586 

0,3 0,7 
 

2,0728  2,0728 2,0732  2,0813  2,0813 2,0819 

0,2 0,8 
 

1,9980  1,9980 1,9985  2,0048  2,0048 2,0070 

0,1 0,9 
 

1,9190  1,9190 1,9220  1,9224  1,9224 1,9264 

0 1 
 

1,8400  1,8400 1,8456  1,8400  1,8400 1,8443 

* DTB için rapor edilen amaç fonksiyonu değeriyle, sunulan yerleşim planının amaç fonksiyonu değeri birbirini 
tutmamaktadır. 

** DTB için sunulan yerleşim planı tam değildir. 

 
Tablo 8 
Veri Kümesi 4 için Elde Edilen Sonuçlar 

   1. tip normalizasyon ile elde edilen sonuçlar  
2. tip normalizasyon ile elde edilen 
sonuçlar 

   
TB 

 
YYA  DTB  YYA 

𝑤1 𝑤2 
 

Amaç D. 
 

En iyi A. D. Ort. A. D.  Amaç D.  En iyi A. D. Ort. A. D. 

1 0 
 

2,6360  2,6360 2,6367  2,6361*  2,6348 2,6357 

0,9 0,1 
 

2,6703  2,6697 2,6700  2,6768*  2,6727 2,6738 

0,8 0,2 
 

2,6696  2,6640 2,6669  2,7134*  2,6720 2,6726 

0,7 0,3 
 

2,6415  2,6405 2,6409  2,6497*  2,6489 2,6491 

0,6 0,4 
 

2,5946  2,5946 2,5949  2,6078*  2,6078 2,6081 

0,5 0,5 
 

2,5355  2,5355 2,5355  2,5541  2,5534 2,5534 

0,4 0,6 
 

2,4600  2,4600 2,4601  2,4846*  2,4846 2,4850 

0,3 0,7 
 

2,3830  2,3830 2,3831  2,4146*  2,4146 2,4146 

0,2 0,8 
 

2,3060  2,3060 2,3061  2,3447  2,3447 2,3448 

0,1 0,9 
 

2,2236  2,2236 2,2243  2,2689  2,2689 2,2694 

0 1 
 

2,1400  2,1400 2,1401  2,1926*  2,1926 2,1927 

* DTB için rapor edilen amaç fonksiyonu değeriyle, sunulan yerleşim planının amaç fonksiyonu değeri birbirini 
tutmamaktadır. 
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Tablo 9 
Veri Kümesi 5 için Elde Edilen Sonuçlar 

   
TB’  YYA 

𝑤1 𝑤2 
 

En iyi A. D. Ort. A. D. Ort. S. (s)  En iyi A. D. Ort. A. D. Ort. S. (s) 

1 0 
 

3,6760 3,6814 9,70  3,6750 3,6783 13,51 

0,9 0,1 
 

3,6847 3,6896 9,84  3,6845 3,6871 15,68 

0,8 0,2 
 

3,6860 3,6900 8,00  3,6848 3,6893 12,71 

0,7 0,3 
 

3,6678 3,6727 8,14  3,6678 3,6722 15,02 

0,6 0,4 
 

3,6292 3,6328 9,63  3,6262 3,6301 14,53 

0,5 0,5 
 

3,5785 3,5811 11,27  3,5785 3,5817 14,83 

0,4 0,6 
 

3,5208 3,5239 10,60  3,5200 3,5226 14,88 

0,3 0,7 
 

3,4497 3,4564 13,79  3,4497 3,4544 15,66 

0,2 0,8 
 

3,3742 3,3797 16,80  3,3742 3,3815 15,27 

0,1 0,9 
 

3,2954 3,2992 18,92  3,2954 3,2979 16,37 

0 1 
 

3,2140 3,2194 20,86  3,2140 3,2198 13,32 

 
 

6. Sonuçlar  

Bu çalışmada İki Amaçlı Tesis Yerleşimi Problemi 
(İA-TYP) ele alınmıştır. Bu problemdeki amaçlar 
kaynaklar arasındaki toplam yakınlık 
derecelendirme puanının maksimize edilmesi ve 
toplam malzeme taşıma maliyetinin en aza 
indirgenmesidir. Problemin çözümü için bir 
Yinelemeli Yerel Arama (YYA) algoritması 
önerilmiştir. Önerilen algoritmada yerel arama 
prosedürü rastgele komşuluk sıralamalı bir 
Değişken Komşuluklu İniş algoritmasından 
oluşmaktadır. Ayrıca YYA’da uygulanan saptırma 
mekanizması çözüm uzayının yapısına göre 
uyarlanabilir bir yapıya sahiptir. Geliştirilen 
YYA’nın performansı 55 farklı problem örneği 
üzerinde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
algoritmanın İA-TYP’yi çözmedeki etkinliğini ortaya 
koymaktadır. YYA’nın tüm problem örnekleri için en 
iyi çözümü üretebildiği gözlemlenmiştir.  

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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Veri Kümesi 1 için 1. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  2 4 7 1 6 3 5 8 
0,9 0,1  6 3 1 8 2 4 5 7 
0,8 0,2  8 5 4 2 7 1 3 6 
0,7 0,3  6 3 4 2 1 7 5 8 
0,6 0,4  6 3 5 2 1 7 4 8 
0,5 0,5  1 7 4 5 6 3 2 8 
0,4 0,6  5 4 7 1 8 2 3 6 
0,3 0,7  8 2 3 6 5 4 7 1 
0,2 0,8  1 7 4 5 6 3 2 8 
0,1 0,9  6 3 2 8 1 7 4 5 
0 1  8 2 3 6 5 4 7 1 
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Ek Tablo 2 

Veri Kümesi 1 için 2. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  2 4 7 1 6 3 5 8 
0,9 0,1  8 1 3 6 7 5 4 2 
0,8 0,2  8 5 4 2 7 1 3 6 
0,7 0,3  6 3 4 2 1 7 5 8 
0,6 0,4  7 3 4 2 1 6 5 8 
0,5 0,5  8 2 3 6 5 4 7 1 
0,4 0,6  8 2 3 6 5 4 7 1 
0,3 0,7  5 4 7 1 8 2 3 6 
0,2 0,8  5 4 7 1 8 2 3 6 
0,1 0,9  1 7 4 5 6 3 2 8 
0 1  5 4 7 1 8 2 3 6 
 

Ek Tablo 3 

Veri Kümesi 2 için 1. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  8 1 10 6 2 11 3 7 9 12 4 5 
0,9 0,1  6 10 1 5 7 3 11 8 2 4 12 9 
0,8 0,2  6 7 9 5 10 2 1 12 4 3 11 8 
0,7 0,3  4 3 11 8 2 10 1 12 7 6 9 5 
0,6 0,4  5 9 6 7 12 1 10 2 8 11 3 4 
0,5 0,5  7 6 9 5 4 2 1 12 3 11 8 10 
0,4 0,6  7 6 9 5 4 2 1 12 3 11 8 10 
0,3 0,7  10 8 11 3 12 1 2 4 5 9 6 7 
0,2 0,8  10 11 3 4 1 8 6 2 12 9 5 7 
0,1 0,9  4 3 11 10 2 6 8 1 7 5 9 12 
0 1  3 11 8 10 4 6 9 1 7 2 5 12 

 

Ek Tablo 4 

Veri Kümesi 2 için 2. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  9 12 4 2 8 1 11 6 5 3 10 7 
0,9 0,1  8 12 11 4 9 1 3 10 5 2 7 6 
0,8 0,2  4 3 11 8 2 10 1 12 7 6 9 5 
0,7 0,3  8 11 3 4 12 1 10 2 5 9 6 7 
0,6 0,4  5 9 6 7 12 1 10 2 8 11 3 4 
0,5 0,5  7 6 9 5 4 2 1 12 3 11 8 10 
0,4 0,6  4 3 11 8 7 6 9 5 2 10 1 12 
0,3 0,7  3 11 8 10 4 2 1 12 7 6 9 5 
0,2 0,8  4 3 11 10 2 6 8 1 7 5 9 12 
0,1 0,9  7 5 9 12 2 6 8 1 4 3 11 10 
0 1  4 7 9 12 6 2 5 1 3 11 8 10 
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Ek Tablo 5 

Veri Kümesi 3 için 1. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  12 7 14 15 6 13 9 1 8 11 10 5 3 2 4 
0,9 0,1  10 5 3 2 4 13 9 1 8 11 12 7 14 15 6 
0,8 0,2  10 4 13 9 12 3 2 8 15 7 5 11 1 14 6 
0,7 0,3  3 10 2 4 15 5 13 8 9 7 11 1 14 6 12 
0,6 0,4  3 11 1 14 12 5 8 2 6 7 10 13 4 9 15 
0,5 0,5  12 7 6 14 5 15 10 2 8 3 9 4 13 1 11 
0,4 0,6  12 7 6 14 5 15 10 2 8 3 9 4 13 1 11 
0,3 0,7  11 13 1 4 9 3 8 2 10 15 5 14 6 7 12 
0,2 0,8  4 1 13 11 3 9 10 2 8 5 15 7 6 12 14 
0,1 0,9  15 7 6 12 14 9 10 2 8 5 4 1 13 11 3 
0 1  15 7 6 12 14 9 10 2 8 5 4 1 13 11 3 
 

Ek Tablo 6 

Veri Kümesi 3 için 2. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  12 7 14 15 6 13 9 1 8 11 10 5 3 2 4 
0,9 0,1  6 15 14 7 12 11 8 1 9 13 4 2 3 5 10 
0,8 0,2  3 10 2 4 15 5 13 8 9 7 11 1 14 6 12 
0,7 0,3  11 1 14 6 12 5 13 8 9 7 3 10 2 4 15 
0,6 0,4  12 14 1 11 3 7 6 2 8 5 15 9 4 13 10 
0,5 0,5  11 1 13 4 9 3 8 2 10 15 5 14 6 7 12 
0,4 0,6  9 4 13 1 11 15 10 2 8 3 12 7 6 14 5 
0,3 0,7  5 14 6 7 12 3 8 2 10 15 11 13 1 4 9 
0,2 0,8  3 11 13 1 4 5 8 2 10 9 14 12 6 7 15 
0,1 0,9  3 11 13 1 4 5 8 2 10 9 14 12 6 7 15 
0 1  15 7 6 12 14 9 10 2 8 5 4 1 13 11 3 
 

Ek Tablo 7 

Veri Kümesi 4 için 1. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 

1 0  9 14 10 3 12 7 2 1 4 19 13 17 5 8 15 20 16 18 11 6 

0,9 0,1  16 13 7 8 9 11 17 2 3 15 20 14 1 4 6 18 5 10 12 19 

0,8 0,2  18 5 10 12 19 20 14 1 4 6 11 17 2 3 15 16 13 7 9 8 

0,7 0,3  20 4 1 7 8 6 11 10 9 16 12 18 14 2 3 15 5 19 17 13 

0,6 0,4  15 13 3 7 8 17 9 12 16 6 19 2 14 11 20 5 18 10 1 4 

0,5 0,5  5 18 10 1 4 19 2 14 11 20 17 9 12 16 6 15 13 3 7 8 

0,4 0,6  5 10 1 18 4 19 2 14 11 20 17 9 16 12 6 15 7 3 13 8 

0,3 0,7  15 7 3 13 8 17 9 16 12 6 19 2 14 11 20 5 10 1 18 4 

0,2 0,8  4 18 1 10 5 20 11 14 2 19 6 12 16 9 17 8 13 3 7 15 

0,1 0,9  4 11 18 1 5 20 13 14 2 10 6 16 12 9 19 8 3 17 7 15 

0 1  5 15 12 6 4 1 18 14 11 20 10 2 9 16 13 19 17 7 3 8 
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Ek Tablo 8 

Veri Kümesi 4 için 2. Tip Normalizasyon ile Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  12 15 19 5 18 3 8 2 17 13 14 10 1 7 16 9 6 4 11 20 
0,9 0,1  18 5 10 12 19 20 14 1 4 6 11 17 2 3 15 16 13 7 9 8 
0,8 0,2  6 8 9 15 13 11 7 2 3 17 4 1 10 14 16 20 18 5 12 19 
0,7 0,3  13 17 19 15 5 3 2 14 12 18 16 9 10 6 11 8 7 1 4 20 
0,6 0,4  20 4 12 18 5 11 1 10 14 19 6 16 9 2 15 8 7 3 13 17 
0,5 0,5  17 7 3 13 8 15 2 9 16 6 19 10 14 12 11 5 1 18 4 20 
0,4 0,6  4 18 1 10 5 20 11 14 2 19 6 12 16 9 17 8 13 3 7 15 
0,3 0,7  15 7 3 13 8 17 9 16 12 6 19 2 14 11 20 5 10 1 18 4 
0,2 0,8  4 18 1 10 5 20 11 14 2 19 6 12 16 9 17 8 13 3 7 15 
0,1 0,9  5 1 18 11 4 10 2 14 13 20 19 9 12 16 6 15 7 17 3 8 
0 1  10 17 7 3 8 19 2 9 16 13 1 18 14 11 20 5 15 12 6 4 

 

Ek Tablo 9 

Veri Kümesi 5 için Üretilen Çözümler 

𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
 

 𝑤1 𝑤2  YYA ile bulunan yerleşim 
1 0  33 37 28 35 11 31 3 36 

 
 0,4 0,6  37 3 35 16 29 14 36 9 

  
 22 10 25 17 2 20 40 1 

 
 

  
 33 34 18 24 10 28 12 27 

  
 30 18 16 29 15 13 9 21 

 
 

  
 22 6 23 1 15 17 4 40 

  
 14 12 34 39 32 23 8 5 

 
 

  
 32 20 25 13 19 5 8 38 

  
 7 19 27 24 6 38 4 26 

 
 

  
 30 11 31 2 21 7 39 26 

  
 

        
 

 
  

 
        

0,9 0,1  11 6 39 35 20 21 4 26 
 

 0,3 0,7  22 32 37 33 35 28 29 9 

  
 7 29 15 2 9 31 8 38 

 
 

  
 30 3 34 23 1 24 16 14 

  
 22 37 3 17 25 40 5 1 

 
 

  
 31 20 2 18 17 10 12 27 

  
 30 18 34 27 16 13 23 36 

 
 

  
 11 7 8 25 15 5 4 40 

  
 33 14 12 10 28 32 19 24 

 
 

  
 26 21 39 13 6 19 36 38 

  
 

        
 

 
  

 
        

0,8 0,2  22 7 15 9 8 40 4 26 
 

 0,2 0,8  9 29 28 24 33 37 32 22 

  
 11 6 39 3 20 31 38 21 

 
 

  
 27 16 10 18 23 34 3 20 

  
 37 29 2 17 35 25 5 1 

 
 

  
 14 12 35 1 25 2 31 30 

  
 30 18 34 16 23 13 28 36 

 
 

  
 40 4 5 17 15 8 7 11 

  
 33 14 12 27 10 32 24 19 

 
 

  
 38 36 19 6 13 39 21 26 

  
 

        
 

 
  

 
        

0,7 0,3  26 38 5 1 13 36 21 30 
 

 0,1 0,9  9 29 28 24 33 37 32 22 

  
 4 8 19 29 15 25 6 11 

 
 

  
 27 16 10 18 23 34 3 20 

  
 40 7 23 16 39 31 20 22 

 
 

  
 14 12 35 1 25 2 31 30 

  
 28 12 24 10 18 34 32 33 

 
 

  
 40 4 5 15 6 13 7 11 

  
 9 27 14 17 2 35 3 37 

 
 

  
 38 36 19 17 8 39 21 26 

  
 

        
 

 
  

 
        

0,6 0,4  21 26 7 39 6 20 11 22 
 

 0 1  9 29 24 23 15 3 7 22 

  
 38 4 8 19 15 25 31 30 

 
 

  
 16 4 10 1 25 18 11 31 

  
 1 5 40 17 2 13 23 32 

 
 

  
 14 12 5 33 6 34 20 30 

  
 36 29 12 24 16 18 34 33 

 
 

  
 40 36 28 35 19 8 2 32 

  
 14 9 28 27 35 10 3 37 

 
 

  
 27 38 37 17 13 21 39 26 

  
 

        
 

 
  

 
        0,5 0,5  22 11 20 39 7 21 8 26 

 
 

  
 

        
  

 30 31 6 13 15 19 4 38 
 

 
  

 
        

  
 32 23 25 2 1 36 5 40 

 
 

  
 

        
  

 33 34 18 16 24 29 12 27 
 

 
  

 
        

  
 37 3 35 10 17 14 28 9 
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Önceliklendirme; Yamuksal 

Tip-2 Bulanık AHP; 

Matematiksel Model; 0-1 

Tamsayılı Programlama 

Belediyeler, mevcut kaynaklarını en etkin biçimde kullanmak, amaç ve hedeflerini daha 

sistematik bir biçimde ifade etmek ve yerel halkın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek 

amacıyla düzenli olarak stratejik planlar yaparlar. Bu çalışma, bir belediyenin hazırlamış 

olduğu stratejik planda yer alan hedeflere odaklanmakta ve bu hedeflerin 

önceliklendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, iki aşamalı bir çözüm yaklaşımı öne 

sürülmüştür. İlk aşamada, bir yamuksal tip-2 bulanık AHP yaklaşımı kullanılarak hedeflerin 

ağırlıkları belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, sınırlı bir bütçe altında belediyenin hangi 

hedefleri seçmesi gerektiğini belirleyen bir kesin çözüm yaklaşımı (matematiksel model) öne 

sürülmüştür. Öne sürülen modeller ve sayısal sonuçlar birçok çıkarımı beraberinde getirmiştir. 

    

 PRIORITIZING THE STRATEGIC PLAN IN A MUNICIPALITY 

Keywords Abstract 

Strategic Planning, Prioritizing, 

Trapezoidal Type-2 Fuzzy AHP; 

Mathematical Model; 0-1 

Integer Programming 

Municipalities make regular strategic plans in order to use their resources effectively, indicate 

their objectives and goals in a more systematic manner and respond to the needs of the people 

living in that municipality. This study focuses on the goals proposed in the strategic plan of a 

municipality and aims to prioritize these goals. To this end, a two-phase solution approach is 

proposed. In the first phase, a trapezoidal type-2 fuzzy AHP algorithm is used to determine the 

weights of the goals, whereas in the second phase, an exact solution approach (mathematical 

model) is proposed to determine which goals should be selected by the municipality under a 

limited budget. Proposed models and computational results bring various managerial 

insights. 
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1. Giriş 

Dünyada son yüzyıl içerisinde; toplumların 
gereksinimleri ve taleplerinin değişmesi ile 
toplumun kamu yönetimine olan bakışı değişmiş 
olup, kamu yönetimini kendini yenileme 
mecburiyetinde bırakmıştır (Canbay, 2008). Bu 
değişimle birlikte özel sektör ve kamu arasındaki 
yönetim farklılıkları azalmış, kamu yönetim şekli 
özel sektöre benzemeye başlamıştır. Bu doğrultuda 
stratejik planlama kavramı da kamuda yerini 
almaya başlamıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’nda da kamu kurumlarında 
stratejik planlama konusu temellendirilmiştir.  

Stratejik planlama, kurumların mevcut durumu ile 
gelecekte ulaşmayı arzuladığı durum arasındaki 
yolu belirlemektir. Stratejik planını yaparken, 
kurumların amaçlarını, hedeflerini ve bunlara 
ulaşmaya olanak verecek yöntemleri belirlemesi 
gerekir. Daha açık bir ifadeyle stratejik planlama, 
bir kuruluşun şu dört temel soruyu 
cevaplandırmasına yardımcı olur (Yalçınkaya ve 
Deniz, 2019): 

1) Neredeyiz? 

2) Nereye gitmek istiyoruz? 

3) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

4) Başarımızı nasıl takip eder ve 
değerlendiririz? 

Belediyeler o bölgede ikamet eden halkın altyapısal, 
çevresel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla 
yükümlü, yerel yönetimi sağlayan kurumlardır. 
Belediyeler mevcut kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanma mecburiyetindedir. Bu nedenle planlama 
yapmaktadırlar. Belediyelerin yaptığı stratejik 
planlama, yönetimin etkinliğini ve faaliyetlerini 
gösteren uzun vadeli planlama raporudur. Bu 
planlama, şehrin geleceğine ve bu şehirde bulunan 
vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik 
amaç, hedef ve bunlara yönelik faaliyetleri 
içermelidir. Bu bağlamda stratejik planlama, 
kuruluşun hedeflerini daha sistematik bir şekilde 
düzenlemesini, amaçlarını gerçekleştirmedeki 
adımlarını daha net gözlemlemesini ve bu şekilde 
bütçesini daha iyi yönetebilmesini sağlamaktadır.  

Yerel yönetimlerin stratejik planda yer verdikleri 
hedefleri hangi önceliklere dayanarak hangi sırayla 
faaliyete geçirdiği planlamanın etkinliği ve 
verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda, bu çalışma şu iki araştırma sorusuna 
odaklanmaktadır: 

1) Belediyenin stratejik planında yer verdiği 
hedeflerin birbirine göre ağırlıkları 
nasıldır; hangileri diğerlerine kıyasla daha 
önemli, hangileri ise diğerlerine kıyasla 
daha az önemlidir? 

2) Belediyenin elinde tüm hedefleri 
gerçekleştirmek için yeterli olmayan, sınırlı 
bir bütçe varsa, hangi hedefleri seçmeli ve 
gerçekleştirmelidir? 

Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla bu çalışmada iki 
aşamalı bir yaklaşım öne sürülmüştür. İlk aşamada, 
bir yamuksal tip-2 bulanık AHP yöntemi 
kullanılarak belediyenin stratejik planındaki 
hedefler ağırlıklandırılmıştır. İkinci aşamada ise 
sınırlı bütçe altında hangi hedeflerin seçileceğine 
karar veren bir kesin çözüm yaklaşımı öne 
sürülmüştür.  

Bu makale şu şekilde organize edilmiştir. İzleyen 
bölümde bilimsel yazın taramasına yer verilmiş, 
makalenin literatüre katkıları tartışılmıştır. Üçüncü 
bölümde problem tanımı ve mevcut durum 
analizine yer verilmiş, dördüncü bölümde ise öne 
sürülen çözüm yaklaşımı sunulmuştur. Son olarak, 
beşinci bölümde sonuçlar özetlenmiş ve ilgili 
araştırmacılar için geleceğe dönük çalışma 
önerilerinden bahsedilmiştir.  

 

2. Bilimsel Yazın Taraması 

Bu bölümde, bu çalışmaya içerik veya çözüm 
yöntemi bağlamında yakın bulunan çalışmalar 
özetlenmiştir. Bu bağlamda öncelikle farklı 
uygulamalarda bulanık AHP yöntemini kullanan 
çalışmalar özetlenmiş, sonrasında ise belediyelerde 
karşılaşılan farklı problemlere odaklanılan 
çalışmalar değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda ise 
bu çalışmanın literatüre katkıları tartışılmıştır.  

Üretim ve hizmet sektöründeki pek çok farklı karar 
probleminin çözümünde bulanık AHP 
yaklaşımından yararlanıldığı görülmektedir. Örnek 
olarak, Calabrese, Costa, Levialdi, & Menichini 
(2019), stratejik karar alma süreçlerine 
sürdürülebilirliğin entegre edilmesinin önemini 
vurgulamış, öncelikli olarak ele alınacak 
sürdürülebilirlik konularının seçiminde bulanık 
AHP yönteminden yararlanmıştır. Khan, Shameem, 
Kumar, Hussain, & Yan (2019), küresel yazılım 
geliştirmede başarı faktörlerinin bulanık AHP 
yaklaşımı ile önceliklendirilmesi problemine 
odaklanmıştır. Afolayan, Ojokoh, & Adetunmbi 
(2020), tedarikçi seçimi problemi için bulanık AHP 
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temelli bir yaklaşım öne sürmüştür. Falak, Kunjan, 
Nagaraju, & Narayanan (2020), sürekli iyileştirme 
tekniklerinin sıralanması ve önceliklendirilmesi 
amacıyla bulanık AHP ve bulanık VIKOR temelli bir 
yaklaşım kullanmış; yaptıkları analizler sonucunda. 
karlılığı artıracak en iyi sürekli iyileştirme 
yönteminin Poka-Yoke yöntemi olduğunu 
belirtmiştir.   

Yerel yönetimlerin karşılaştığı pek çok karar 
problemi de araştırmacıların ilgi odağında 
olmuştur. Kılıç ve Çevikcan (2012) performans 
ölçüm sistemlerinin belediyeler için de önemli bir 
konu haline geldiğini belirtmiş, faaliyetlerin 
ağırlıklandırılmasına dayanan yeni bir performans 
ölçüm sistemi önerisinde bulunmuştur. Baysal, 
Kaya, Kahraman, Sarucan, & Engin (2015), 
belediyelerde proje seçimi ve önceliklendirmesinin 
önemine vurgu yapmış, ana proje grubu seçimi için 
bulanık TOPSIS yöntemini, en iyi alt belediye projesi 
seçimi için ise AHP yöntemini kullanmıştır. Ruiz-
Padillo, Torija, Ramos-Ridao, & Ruiz (2016), 
karayolu trafik gürültüsünün son zamanlarda 
artışına dikkat çekmiş, yol şeritlerinin eylem 
önceliğine göre sınıflandırılması ve 
ağırlıklandırılması amacıyla bulanık AHP yöntemini 
uygulamıştır. Babashamsi, Golzadfar, Yusoff, Ceylan, 
& Nor (2016), öne sürdükleri bulanık AHP ve VIKOR 
temelli yaklaşım ile kaldırım bakım alternatiflerinin 
önceliklendirilmesi problemini ele almışlardır. 
Hamurcu ve Eren (2017), kent içi ulaşım konusunda 
geliştirilen birçok proje arasından ulaşımda 
sürdürülebilirlik noktasında en önemli etkiye sahip 
olan projeyi seçmeyi hedeflemiş, bu amaçla, 
projelerin ağırlıklandırılması için AHP yöntemini, 
sıralanması için ise VIKOR yöntemini kullanmıştır.    

Fernández, Bendodo, Sánchez, & Cabrera (2019), 
belediyelerin mali sıkıntılarını değerlendirmek için 
yeni bir operasyonel model geliştirmeyi amaçlamış, 
önerilen yeni modelde AHP ve Choquet integralini 
içeren bir yaklaşım kullanmıştır. Ali, Parvin, Al-
Ansari, Pham, Ahmad, Raj, Anh, Ba, & Thai (2021), 
büyümekte olan bir kentsel bölgede düzenli çöp 
depolama sahası yer seçimi için bir karar destek 
sistemi hazırlamayı amaçlamıştır. İlk aşamada 
depolama sahası uygunluklarını haritalamak ve 
aday depolama sahası yerlerini sağlayabilmek için 
CBS ve AHP kullanılmıştır. Sonrasında ise uygun 
depolama sahasının seçimine karar vermek için 
bulanık TOPSIS yöntemine başvurulmuştur. 
Bousdekis, & Kardaras (2020), yerel yönetimlerde 
dijital dönüşümün önceliklerini/kritik başarı 
faktörlerini belirlemeyi ve bunları FDM ve bulanık 
AHP yaklaşımlarıyla değerlendirmeyi amaçlamış, 

edilen sonuçlara dayanarak bu önceliklerle ilgili ana 
engeller ve nedenleri tartışılmıştır. 

Bu çalışma, literatüre şu yönleriyle katkı 
sağlamaktadır. İlk olarak, bu çalışma, bilindiği 
kadarıyla, bir belediyenin stratejik planındaki 
mevcut hedefleri ağırlıklandıran ve kısıtlı bütçe 
altında hangi hedeflerin seçileceğine dair 
matematiksel modelleme temelli bir yaklaşım öne 
süren literatürdeki ilk çalışmadır.   Ayrıca, çalışma 
kapsamında yapay veriler üzerinde değil, bir 
belediyenin mevcut stratejik planı üzerinde 
çalışıldığı için çalışmanın uygulama değeri de 
yüksektir. Son olarak, bu çalışma bir belediye 
özelinde gerçekleştirilmiş olsa da yapılan analizler 
sadece çalışmanın yapıldığı belediye açısından değil 
bütün belediyeler açısından önemli ve yol gösterici 
bulguları beraberinde getirmiştir.   

 

3. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Analizi 

Bir ilçe belediyesi olan Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi özelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, 
belediyenin hazırlamış olduğu 2020-2024 Stratejik 
Planı’na odaklanılmaktadır. İlçe ve belediye 
hakkındaki bilgilere ve problem tanımına izleyen alt 
başlıklarda değinilmiştir. 

 

3.1 İlçe ve Belediye Hakkında Bilgiler 

Eskişehir’i ikiye bölen Porsuk Çayı’nın kuzeyinde 
kalan Tepebaşı ilçesi yaklaşık 360 bin nüfusa 
sahiptir ve 91 mahalleden oluşmaktadır. Eğitim ve 
bilim ilçesi olan bu ilçe Eskişehir’in iki önemli 
üniversitesi Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir 
Teknik Üniversitesi’ni sınırları içinde barındırmakta 
ve ayrıca pek çok farklı sektörden sanayi 
kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır (Tepebaşı 
Belediyesi, 2019). 

Tepebaşı Belediyesi, bireye saygılı, yaşam kalitesi 
yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek 
ve önder bir yerleşim olma vizyonuna; bölge 
halkının ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin 
karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik 
anlayışıyla, kalite ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı 
sunma misyonuna sahiptir. Belediyede çalışmalar 
28 müdürlük bünyesinde yürütülmektedir 
(Tepebaşı Belediyesi, 2019). Bu makale 
kapsamındaki çalışmaların yürütüldüğü müdürlük 
ise Strateji Geliştirme Müdürlüğü’dür.  
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3.2 Problem Tanımı ve Mevcut Durumun 
Değerlendirilmesi 

Belediye’de stratejik planlamanın hazırlanması için 
bir süreç bulunmaktadır. Bu süreç hakkında 
belediyeden alınan bilgiler şu şekildedir. İlk olarak 
stratejik plan hakkında üst yönetime gerekli bilgiler 
verilmektedir. Stratejik planlanmaya başlandığına 
dair genelgenin yayınlanmasının ardından uygun 
planlama ekibi oluşturulmakta ve ekibin onayına 

başvurulmaktadır. Bu sürecin ardından gerekli 
toplantı ve çalışmalar organize edilerek durum 
değerlendirmelerinin yapılması ve raporların 
tutulması gerekmektedir. Çalışmanın sonunda 
raporlar birleştirilerek stratejik plan 
oluşturulmaktadır. Son olarak hazırlanan stratejik 
plan, komisyon ve meclise sunulması amacıyla yazı 
işlerine verilmektedir. Sürece dair belediyeden elde 
edilen iş akış şeması Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

1. Stratejik Plan Hakkında Üst Yönetime Bilgi Verilmesi 
 
2. Stratejik Plan Çalışmalarının Başladığına Dair Genelgenin Yayınlanması 
 
3. Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması 
 
4. Stratejik Planlama Ekibinin Olurlarının Alınması 
 
5. Stratejik Plan Toplantılarının Organize Edilmesi 
 
6. Toplantı Sonuçlarının Raporlanması 
 
7. Çalışmanın Sonunda Raporların Birleştirilmesi 
 
8. Stratejik Planın Hazır Hale Getirilmesi 
 
9. Stratejik Planın Encümen ve Meclise Sunulmak Üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Sevk Edilmesi 

Şekil 1. Stratejik Plan Oluşturma İş Akış Şeması

Belediye, 2020-2024 Stratejik Planı’nda beş ana 
amaca yer vermiştir. Bu amaçlar şöyle sıralanabilir 
(Tepebaşı Belediyesi, 2019): 

 Amaç 1: Çağdaş, sağlıklı, estetik, erişilebilir, 
dinamik kentsel alanlar oluşturmak. 

 Amaç 2: Sosyal ve kültürel belediyecilik 
adına sürdürülebilir projeler üretmek. 

 Amaç 3: Belediyenin yenilikçi, gelir arttırıcı 
ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması.  

 Amaç 4: Akıllı kent ve dijitalleşmeye 
yönelik projeler gerçekleştirmek. 

 Amaç 5: Kentsel ve kırsal arasında bir 
denge kurarak, doğayı korurken ekonomik 
ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları 
güçlendirmek. 

Burada belirtilen amaçların her birinin altında farklı 
sayılarda hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin her 
birine dair sorumlu birim, tahmini maliyet gibi 
birçok bilgiye Stratejik Plan’da yer verilmiştir. 
Örnek olarak ikinci amaca ait üçüncü hedefe dair 
bilgiler Şekil 2’de sunulmuştur.  
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Şekil 2. İkinci Amaca Ait Üçüncü Hedefe Dair Bilgiler 

 

Görüldüğü üzere, belediye tarafından hazırlanan 
stratejik plan her biri farklı bütçeler gerektiren 
birçok farklı hedeften oluşmaktadır. Bu noktada bu 
hedeflerin birbirine göre ağırlıklarının nasıl olduğu 
ve kısıtlı bütçe altında hangi hedeflerin seçilmesinin 
uygun olacağı soruları akla gelmektedir. Bu 
çalışmada, bu sorulara yanıt verebilmek amacıyla 
iki aşamalı bir çözüm yaklaşımı öne sürülmektedir. 
Bu yaklaşım sonraki bölümde sunulmuştur.  

 

4. Yöntem 

Bu bölümde çalışma kapsamında öne sürülen 
çözüm yaklaşımına yer verilmiştir. Çalışmanın 
birinci aşamasında mevcut stratejik plandaki 
hedeflerin ağırlıklandırılması problemine 
odaklanılmış ve bu amaçla bir yamuksal tip-2 
bulanık AHP yaklaşımı kullanılmıştır. İkinci 

aşamasında ise sınırlı bütçe altında hedeflerin 
seçimi problemi için bir kesin çözüm yaklaşımı öne 
sürülmüştür.  

 

4.1 I. Aşama: Hedeflerin Ağırlıklandırılması 

Günümüzde çok ölçütlü karar verme problemlerinin 
çözümü için her biri belli avantajlara sahip pek çok 
farklı yaklaşım mevcuttur. Bu çalışma kapsamında 
hedeflerin ağırlıklandırılması için diğer birçok 
yöntem arasından AHP yaklaşımı seçilmiştir. Bunun 
sebebi AHP yaklaşımının sahip olduğu ölçütlerin 
hiyerarşik bir biçimde ifade edilebilmesine olanak 
tanıması, hem nicel hem nitel ölçütlerin bir arada 
değerlendirilebilmesi ve uzman görüşlerinin 
tutarlılığının değerlendirilebilmesi gibi 
avantajlardır.   



Endüstri Mühendisliği 32(2), 268-285, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 268-285, 2021 

 

273 

AHP yaklaşımında ölçütlerin göreli önem dereceleri 
ikili karşılaştırmalar yapılarak belirlenmektedir. Bu 
çalışmada ikili karşılaştırmalar yapılırken sözel 
ifadelerden yararlanılmıştır. Söz konusu sözel 
ifadelerdeki belirsizliği daha iyi hesaba katabilmek 
için de kesin değerler yerine bulanık değerlerden 
yararlanılmıştır. Literatüre bakıldığında tip-1 ve tip-
2 bulanık kümelere dayanan birçok bulanık AHP 
yaklaşımı görülmektedir. Dereli ve Altun’un (2013) 
çalışmalarında değindikleri gibi tip-2 bulanık 
kümeler daha fazla belirsizliği ele alırlar, bu nedenle 
bu kümeler kullanılarak daha doğru ve tutarlı 
sonuçlar elde edilebilir. Bu bağlamda bu çalışmada 
da tip-2 bulanık kümelere dayanan bir AHP 
yaklaşımından yararlanılmıştır.  

Yararlanılan bulanık AHP yaklaşımı yedi adımdan 
oluşmaktadır. Her adım aşağıda kısaca 
açıklanmıştır. Tip-1 ve tip-2 bulanık kümelerin 
özellikleri ve bulanık AHP yaklaşımları hakkında 
temel kavramlar ve ayrıntılı tartışmalar için lütfen 
Buckley (1985), Chen ve Lee (2010), Çelik, Gumus, 
& Alegoz (2014) ve Dereli ve Altun (2013) 
çalışmalarını inceleyiniz. Aşağıdaki adımlar bahsi 
geçen çalışmalardan özetlenmiştir.  

Adım 1: Tablo 1’de verilen ifadeleri kullanarak ikili 
karşılaştırmalar yapması için uzmana danışınız. 

 

 

Tablo 1 

İfadeler ve Tip-2 Bulanık Sayılar 

İfadeler Tip-2 Bulanık Sayılar 

Kesinlikle Güçlü (KG) ((8;9;9;10;1;1),(8,5;9;9;9,5;0,9;0,9)) 

Çok Güçlü (ÇG) ((6;7;7;8;1;1),(6,5;7;7;7,5;0,9;0,9)) 

Oldukça Güçlü (OG) ((4;5;5;6;1;1),(4,5;5;5;5,5;0,9;0,9)) 

Biraz Güçlü (BG) ((2;3;3;4;1;1),(2,5;3;3;4,5;0,9;0,9)) 

Eşit (E) ((1;1;1;1;1;1),(1;1;1;1;0,9;0,9)) 

Biraz Zayıf (BZ) ((0,25;0,33;0,33;0,5;1;1),(0,22;0,33;0,33;0,4;0,9;0,9)) 

Oldukça Zayıf (OZ) ((0,17;0,2;0,2;0,25;1;1),(0,18;0,2;0,2;0,22;0,9;0,9)) 

Çok Zayıf (ÇZ) ((0,13;0,14;0,14;0,17;1;1),(0,13;0,14;0,14;0,15;0,9;0,9)) 

Kesinlikle Zayıf (KZ) ((0,1;0,11;0,11;0,13;1;1),(0,11;0,11;0,11;0,12;0,9;0,9)) 

 

Adım 2: İkili karşılaştırmanın tutarlılığını Saaty 
(1980) çalışmasına göre inceleyiniz.  

Adım 3: Tip-2 bulanık ikili karşılaştırma matrisini 
(1) numaralı eşitlikteki gibi oluşturunuz. 

�̃̃� = [

1 �̃̃�12

�̃̃�21 1

⋯ �̃̃�1𝑛

⋯ �̃̃�2𝑛
⋯ ⋯

�̃̃�𝑛1 �̃̃�𝑛2

⋱ ⋯
⋯ 1

]  (1) 

Adım 4: Bulanık geometrik ortalamaları (2) numaralı 
eşitlikteki gibi hesaplayınız.   

�̃̃�𝑖 = (�̃̃�𝑖1  �̃̃�𝑖2  …   �̃̃�𝑖𝑛)1/𝑛 (2) 

Adım 5: Bulanık ağırlıkları (3) numaralı eşitlikteki 
gibi belirleyiniz. 

�̃̃�𝑖 = �̃̃�𝑖   (�̃̃�1  �̃̃�2  …   �̃̃�𝑛)−1 (3) 

Adım 6: (4) numaralı denklemi kullanarak ölçütleri 
durulaştırınız.  

𝑤𝑖
′ =  

1

2
(

1

2
∑(𝑎𝑖

𝐿 + 𝑎𝑖
𝐿)

4

𝑖=1

)   
1

4
(∑(𝐻𝑖(𝐴𝐿) + 𝐻𝑖(𝐴𝑈))

2

𝑖=1

) (4) 

Adım 7: (5) numaralı denklemi kullanarak 
durulaştırılmış ağırlıkları normalleştiriniz. 𝑤𝑖  = 𝑤𝑖

′/∑ 𝑤𝑖
′𝑛

𝑖=1 , i= 1, 2, 3…, n (5) 
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Bu çalışma kapsamında bulanık AHP yönteminin 
adımları şu şekilde uygulanmıştır. Öncelikle 
belediyenin stratejik planındaki tüm amaçlar ve 
hedefler değerlendirilmiş, değerlendirme 

sonucunda çalışma kapsamında ele alınacak amaç 
ve hedefler Şekil 3’teki gibi belirlenmiştir. Bu amaç 
ve hedeflerin neler olduğu ve hangi birimin 
sorumluluğunda olduğu Ek 1’de sunulmuştur.  

 

 

 

 

Şekil 3. Amaçlar ve Hedefler 

 

 

Adım 1: Tüm amaçlar ve hedefler için ikili 
karşılaştırmalar yapması amacıyla uzman görüşleri 
alınmıştır.  

Adım 2: Uzman görüşlerinin tutarlılığı incelenmiş 
ve tutarsız olan görüşler analizden çıkarılmıştır. 
Örnek olarak, amaçlar için tutarsız olduğu anlaşılan 
bir uzman görüşü aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 
Amaçlar için İkili Karşılaştırma Matrisi 

  A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1,00 0,20 1,00 0,20 0,20 

A2 5,00 1,00 0,20 0,20 0,20 

A3 1,00 5,00 1,00 0,20 1,00 

A4 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

A5 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 

 

Adım 3: Tip-2 bulanık ikili karşılaştırma matrisleri 
amaçlar ve hedefler için elde edilmiştir. Örnek bir 
matris aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 3 
Diğer Amaçların Amaç 1’e göre Yamuksal Tip-2 Bulanık Ağırlıkları 

 A1 

A1 ((1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;1,00),(1,00;1,00;1,00;1,00;0,90;0,90)) 

A2 ((1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;1,00),(1,00;1,00;1,00;1,00;0,90;0,90)) 

A3 ((1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;1,00),(1,00;1,00;1,00;1,00;0,90;0,90)) 

A4 ((0,25;0,33;0,33;0,50;1,00;1,00),(0,22;0,33;0,33;0,40;0,90;0,90)) 

A5 ((0,25;0,33;0,33;0,50;1,00;1,00),(0,22;0,33;0,33;0,40;0,90;0,90)) 

 

Adım 4: Tüm matrisler için bulanık geometrik 
ortalamalar elde edilmiştir. Örnek bir matris 
aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 4 
Amaçlar İçin Bulanık Geometrik Ortalama Matrisi 

A1: ((1,32;1,55;1,55;1,74;1,00;1,00),(1,44;1,55;1,55;1,83;0,90;0,90)) 

A2: ((1,15;1,25;1,25;1,32;1,00;1,00),(1,20;1,25;1,25;1,35;0,90;0,90)) 

A3: ((1,00;1,00;1,00;1,00;1,00;1,00),(1,00;1,00;1,00;1,00;0,90;0,90)) 

A4: ((0,66;0,80;0,80;1,00;1,00;1,00),(0,66;0,80;0,80;0,94;0,90;0,90)) 

A5: ((0,57;0,64;0,64;0,76;1,00;1,00),(0,55;0,64;0,64;0,69;0,90;0,90)) 

 

Adım 5: Bulanık ağırlıklar verilen eşitlik 
yardımıyla hesaplanmıştır. Örnek bir bulanık 
ağırlık matrisi aşağıdaki gibidir.  

 
Tablo 5 
Amaçlar İçin Bulanık Geometrik Ortalama Matrisi 

A1: ((0,23;0,30;0,30;0,37;1,00;1,00),(0,25;0,30;0,30;0,38;0,90;0,90)) 

A2: ((0,20;0,24;0,24;0,28;1,00;1,00),(0,21;0,24;0,24;0,28;0,90;0,90)) 

A3: ((0,17;0,19;0,19;0,21;1,00;1,00),(0,17;0,19;0,19;0,21;0,90;0,90)) 

A4: ((0,11;0,15;0,15;0,21;1,00;1,00),(0,11;0,15;0,15;0,19;0,90;0,90)) 

A5: ((0,10;0,12;0,12;0,16;1,00;1,00),(0,09;0,12;0,12;0,14;0,90;0,90)) 

 

Adım 6-7: Son olarak ise bulanık ifadelerin 
durulaştırılması ve normalleştirilmesi işlemi 

yapılmıştır. Bunun sonucunda amaç ağırlıkları Şekil 
4’te görüldüğü gibi elde edilmiştir.  
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Şekil 4. Amaç Ağırlıkları 

Ayrıca, hedeflerin genel ağırlıkları da Tablo 6’da sunulmuştur.  

 

Tablo 6 

Hedeflerin Genel Ağırlıkları 

Amaç # Hedef Ağırlık Bütçe (TL) Sorumlu 
Birim 

SA1 1-e Yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre 
modernize etmek ve arttırmak. 

6,72% 38.400.000 Park ve 
Bahçeler Md. 

SA1 1-b Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya 
yollarını iyileştirmek ve yeni yaya yolları yapmak. 

5,60% 15.500.000 Fen İşleri Md. 

SA1 1-c Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını 
sağlayan, becerilerini geliştirici, yeteneklerini ön 
plana çıkarıcı ve faydalanabilecekleri uygulama 
atölyeleri kurmak. 

5,32% 1.465.000 Sağlık İşleri 
Md. 

SA2 2-c Bölgemizde yaşayan 3-17 yaş arası çocuklarımızın 
eğitimi, müzik, sanat, spor ve sağlıkla gelişimlerini 
desteklemek, kötü alışkanlıklardan korunmalarını 
sağlamak. 

5,29% 2.163.000 Kültür ve 
Sosyal İşler 
Md. 

SA2 2-f Eskişehir'de yaşayan gençleri geleceğe 
hazırlamak. 

4,83% 200.000 Dış İlişkiler 
Md. 

SA1 1-f Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci 
arttırmak, atık yönetimi ve geri dönüşümün 
önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir projeler 
üretmek. 

4,76% 2.050.000 Çevre Koruma 
ve Kontrol Md. 

SA3 3-a Sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak, işletmek, 
yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunmak. 

4,56% 1.890.000 Bilgi İşlem Md. 

SA4 4-e Online iletişim kanallarıyla vatandaş talepleri 
gözetilerek yeni hizmet ve uygulamalar 
geliştirmek, süreç iyileştirmeleri yapmak. 

4,32% 20.000 Strateji 
Geliştirme Md. 

SA2 2-b Bölgemizde yaşayan kadınların ekonomik 
özgürlüklerini sağlayabilmek ve kaliteli hayat 
sürdürebilmeleri için üretim noktaları 
oluşturmak, üretim yapabilmeleri konusunda 
gerekli donanımları sağlamak. 

4,14% 2.440.000 Kültür ve 
Sosyal İşler 
Md. 

SA3 3-c Yenilikçi, gelir arttırıcı ve tasarrufa yönelik 
yöntemler uygulamak 

3,99% 800.000 Temizlik İşleri 
Md. 
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SA4 4-a Gelişen teknoloji enstrümanları ile (Yapay Zeka-
Büyük Veri-Bulut Sistemi vb.) birimlerine 
sürdürülebilir, erişilebilir, verimli ve daha etkin 
çalışma platformları hazırlamak 

3,68% 640.000 Bilgi İşlem Md. 

SA3 3-f Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı 
uygulamalar yapmak. 

3,42% 2.500.000 Çevre Koruma 
ve Kontrol Md. 

SA2 2-e Kadınlar, çocuklar ve gençler ön planda olmak 
üzere halkın her kesimine kültürel-sosyal-
ekonomik avantajlar sunacak çalışmalar yaparak, 
istihdamın desteklenmesine yönelik mesleki 
eğitimler vererek sosyal dengeyi sağlayacak 
çalışmalar yapmak. 

3,22% 18.875.000 Sosyal Yardım 
İşleri Md. 

SA1 1-d Kentsel analizler üretmek ve sürdürülebilir hale 
getirmek. 

3,08% 640.000 İmar ve 
Şehircilik Md. 

SA5 5-f Kırsalda yaşayan kadınları sosyal ve ekonomik 
alanda güçlendirmek. 

3,08% 1.500.000 Kırsal 
Hizmetler Md. 

SA4 4-d Envanterleri güncellemek ve sürdürülebilir hale 
getirmek. 

3,04% 800.000 İmar ve 
Şehircilik Md. 

SA2 2-d Dünya Sağlık Örgütü VII. Faz üyeliği ile tüm kentte 
çalışmalar yapmak. Tepebaşı Bölgesi'nin 'Sağlıklı 
Kent' ölçütlerini DSÖ'ne göre sağlamak ve bu 
çalışmaları Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile 
koordineli yürütmek. 

2,99% 500.000 Dış İlişkiler 
Md. 

SA3 3-d Parklarda sulama ve aydınlatma elemanlarını 
tasarruflu hale getirmek. 

2,85% 2.500.000 Park ve 
Bahçeler Md. 

SA4 4-b Kurucusu olduğumuz ve sekreteryasını 
yürüttüğümüz Kent Bilişim Kurulunu 'Ortak Akıllı 
Kent' platformuna dönüştürmek. 

2,72% 310.000 Bilgi İşlem Md. 

SA5 5-d Yerel üretici pazarı oluşturmak. 2,66% 1.500.000 Kırsal 
Hizmetler Md. 

SA2 2-a Birleşmiş Milletler 2030 gündemi çerçevesinde 
küresel hedeflerin uygulamaya geçmesi ve 
yaygınlaştırılması konusunda bilinçlendirme, 
eğitim, proje çalışmaları yapmak. 

2,53% 800.000 Çevre Koruma 
ve Kontrol Md. 

SA1 1-a Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarını 
açmak ve var olan taşıt yollarını iyileştirmek. 

2,52% 101.500.000 Fen İşleri Md. 

SA5 5-a Kırsaldaki üretici kooperatiflerini güçlendirmek. 2,52% 2.500.000 Bilgi İşlem Md. 

SA4 4-c İş yeri bilgilerinin dijital ortama aktarılmasını 
sağlamak. 

2,24% 50.000 Ruhsat ve 
Denetim Md. 

SA5 5-e Tepebaşı Tarımsal Uygulama Çiftliği kurmak. 2,24% 7.000.000 Kırsal 
Hizmetler Md. 

SA3 3-b E-spor faaliyetleri için uygun koşulları hazırlamak. 2,09% 1.610.000 Bilgi İşlem Md. 

SA3 3-e Ulusal veya uluslararası projeler gerçekleştirmek 2,09% 20.000 Dış İlişkiler 
Md. 

SA5 5-b Kırsal mahallelerde sosyal kültürel etkinlikler 
düzenlemek. 

1,96% 50.000 Muhtarlık 
İşleri Md. 

SA5 5-c Kırsal kalkınmaya yönelik analizler yapmak. 1,54% 590.000 İmar ve 
Şehircilik Md. 
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Son olarak, genel ağırlıkların birimler bazında 
toplamının daha iyi anlaşılabilmesi açısından Şekil 

5’te birimler bazında ağırlık-bütçe grafiği 
sunulmuştur. 

 

 

Şekil 5. Birimler Bazında Ağırlık-Bütçe Grafiği 

 

Buraya kadar yapılan analizler, aşağıdaki 
çıkarımların elde edilmesini sağlamıştır.  

 Her bir hedefin dört yıllık toplam bütçe 
durumları incelendiğinde ağırlığı yüksek çıkan 
ancak çok düşük bütçe gerektiren hedefler 
olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, nispeten 
daha yüksek bir bütçe gerektirip ağırlığı düşük 
çıkan hedefler de mevcuttur. Tüm bunlar göz 
önünde bulundurulduğunda, belediye sınırları 
içerisinde yaşayan insanlar için bütçesi yüksek 
hedefler diğer hedeflerden daha önemlidir 
şeklinde bir düşüncenin doğru olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 Ağırlığı en yüksek olan hedeflere bakıldığında, 
bu hedeflerin sosyal ve çevresel hedeflere 
yönelik olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin 
son yıllarda toplumda artan sosyal ve çevresel 
farkındalık olduğu söylenebilir.   

 Birimler bazında ağırlık-bütçe grafiği (Şekil 5) 
incelendiğinde ağırlıkların müdürlüklere göre 
dağılımında en büyük payın Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’ne, en küçük payın ise Muhtarlık 
İşleri Müdürlüğü’ne ait olduğu görülmektedir. 
Yine bu grafikten, müdürlüklerin toplam bütçesi 
ile sahip olduğu hedeflerin toplam ağırlığı 
arasında doğrusal bir ilişki olmadığı sonucu da 
çıkarılabilmektedir.  

 Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün hedef ağırlıklarının 
nispeten daha fazla çıkması şaşırtıcı değildir. 
Tüm dünyanın dijital dönüşüm süreci içerisinde 
olduğu bu dönemde, özel sektördeki firmaların 
yanı sıra belediyeler gibi kamu kuruluşlarının da 
bu dönüşüm sürecine dahil olması ve bu alana 
yoğunlaşması kritik düzeyde önem taşımaktadır. 
Belediyeler gibi insan odaklı ve toplumun 
memnuniyetine yönelik çalışan kuruluşlarda 
bilgiyi aramak ve kullanmak, bilgi sürecini 
verimli bir şekilde yönetmek kritik düzeyde bir 
öneme sahip olmaya başlamıştır.  

 Hedefler önem derecesine göre sıralandığında 
ilk sıralardaki hedeflerin çoğunlukla Amaç 1’den 
geldiği gözlemlenmiştir. Bu gözlem neticesinde 
belediyenin önceliğinin Stratejik Amaç 1 (çağdaş, 
sağlıklı, estetik, erişilebilir, dinamik kentsel 
alanlar oluşturmak) olması gerektiği 
söylenebilir, fakat buradan, diğer amaçların 
önemsiz olduğu gibi bir sonuca da 
varılmamalıdır. 

 

4.2 II. Aşama: Hedeflerin Seçimi İçin Bir Kesin 
Çözüm Yaklaşımı 

İlk aşamada hedeflerin genel ağırlıkları 
belirlendikten sonra, bu aşamada sınırlı bütçe 
altında hedeflerin seçimi problemine 
odaklanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu aşamada, 
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belediyenin tüm hedefleri gerçekleştirmek için 
yeterli bütçesinin olmaması durumunda bütçesini 
hangi hedefler için kullanması gerektiği problemine 
odaklanılmaktadır. Bu amaçla bir matematiksel 
model öne sürülmüştür. Öne sürülen matematiksel 
modelde kullanılan kümeler, parametreler ve karar 
değişkenleri şöyle sıralanabilir.   

Kümeler 

𝐼: Hedefler ku mesi, 𝑖 = 1,2, … 29. 

𝐽: Birimler (Mu du rlu kler) ku mesi, 𝑗 = 1,2, … 14. 

Parametreler 

𝐵: Toplam Bu tçe  

𝑤𝑖 : 𝑖. hedefin ag ırlıg ı   

𝑐𝑖: 𝑖. hedefin maliyeti  

𝑎𝑖𝑗 : {
1, eg er 𝑖. hedef 𝑗. birime ait ise
0, dig er durumda                        

  

Karar Değişkenleri 

𝑥𝑖: {
  1, eg er 𝑖. hedef seçilmişse

0, dig er durumda             
 

Buna göre, öne sürülen matematiksel model 
aşağıdaki gibi sunulabilir.   

enb 𝑧 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝐼

𝑖=1

 (6) 

𝑘. 𝑎.  

∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖

𝐼

𝑖=1

≤ 𝐵 (7) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖

𝐼

𝑖=1

≥ 1  ∀𝑗 (8) 

𝑥𝑖  ∈  {0,1} (9) 

Yukarıdaki modelde amaç fonksiyonu seçilen 
hedeflerin ağırlıklarını enbüyüklemektedir. (7) 
numaralı kısıt bütçe kısıtıdır ve seçilen hedeflerin 
toplam maliyetinin bütçeyi aşmamasını 
sağlamaktadır. (8) numaralı kısıt her bir birimden 
en az bir hedefin mutlaka seçilmesini 
sağlamaktadır, bu kısıt opsiyonel bir kısıt olarak 
düşünülmüştür, böyle bir gerekliliğin olmadığı 
durumlarda bu kısıt kaldırılarak model 
çözdürülebilir. Son olarak, (9) numaralı kısıt ise 
karar değişkeninin sadece 0 veya 1 değerini 
alabileceğini ifade etmektedir.  

Bu model GAMS paket programında belediye 
verileri kullanılarak 50.000.000 TL bütçe için 
çözdürülmüş, hesaplama sonuçları Tablo 7’de 
özetlenmiştir. Tablo 7’ye bakıldığında 50.000.000 
TL bütçe ile dikkate alınan tüm hedefler içinde 
yaklaşık %70 ağırlığa sahip hedeflerin 
gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Ayrıca, tüm 
birimlerden en az bir hedefin seçilmesi kısıtı 
bulunduğu için 14 birimin her birinden en az bir 
hedefin seçildiği görülmektedir. Buna karşın, en çok 
hedefin seçildiği birimler ise üçer hedef ile Bilgi 
İşlem Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak 
belirlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, seçilen 
iki hedef ile bunları takip etmiş, diğer tüm 
müdürlüklerden ise birer hedef seçilmiştir.   
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Tablo 7 
Hesaplama Sonuçları 

Seçilen Hedef Ağırlık Maliyet Birim 

1-b 0,056 15.500.000 Fen İşleri Md. 

1-c 0,053 1.465.000 Sağlık İşleri Md. 

1-d 0,031 640.000 İmar ve Şehircilik Md. 

1-f 0,048 2.050.000 Çevre Koruma ve Kontrol Md. 

2-c 0,053 2.163.000 Kültür ve Sosyal İşler Md. 

2-d 0,030 500.000 Dış İlişkiler Md. 

2-e 0,032 18.875.000 Sosyal Yardım İşleri Md. 

2-f 0,048 200.000 Dış İlişkiler Md. 

3-a 0,046 1.890.000 Bilgi İşlem Md. 

3-c 0,040 800.000 Temizlik İşleri Md. 

3-d 0,029 2.500.000 Park ve Bahçeler Md. 

3-e 0,021 20.000 Dış İlişkiler Md. 

4-a 0,037 640.000 Bilgi İşlem Md. 

4-b 0,027 310.000 Bilgi İşlem Md. 

4-c 0,022 50.000 Ruhsat ve Denetim Md. 

4-d 0,030 800.000 İmar ve Şehircilik Md. 

4-e 0,043 20.000 Strateji Geliştirme Md. 

5-b 0,020 50.000 Muhtarlık İşleri Md. 

5-f 0,031 1.500.000 Kırsal Hizmetler Md. 

Toplam 0,697 49.973.000  

 

Ayrıca, bütçe üzerinde bir duyarlılık analizi 
yapılarak, farklı bütçe değerleri için elde edilen 

optimum amaç fonksiyonu değeri (seçilen 
hedeflerin toplam ağırlığı) Şekil 6’da özetlenmiştir.  

 

Şekil 6. Farklı bütçeler için amaç fonksiyonu değerleri
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Şekil 6 incelendiğinde amaç fonksiyonu değerini 
artırmanın düşük amaç fonksiyonu değerlerinde 
daha az maliyet ile mümkün olduğu, yüksek amaç 
fonksiyonu değerlerinde ise bu maliyetin çok daha 
fazla olduğu görülmektedir. Örnek olarak, amaç 
fonksiyonu değerini 0,697’den 0,907’ye 
yükseltmenin getirdiği ek maliyet 20.000.000 TL 
iken söz konusu değeri 0,907’den 0,974’e 
çıkarmanın getirdiği ek maliyetin 50.000.000 TL 
olduğu gözlemlenmektedir. Bunun sebebinin bazı 
hedeflerin düşük bir ağırlığa sahip olmasına rağmen 
çok yüksek bir bütçe gerektirmesi olduğu 
söylenebilir.  

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde yapılan bir 
uygulamayı kapsayan bu çalışmanın, bu dergide 
yayınlanmasının uygun bulunduğu, Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi tarafından 02.02.2021 tarihli ve 
E-27689689-800-2389 sayılı yazıda belirtilmiştir.  
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur.  

 

5. Sonuçlar 

Belediyeler, mevcut kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanarak şehrin durumunu iyileştirmek ve 
vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak için 
çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda, belediyeler 
uzun vadedeki amaç ve hedeflerini içeren stratejik 
planlar oluşturmaktadır. Stratejik planda yer alan 
hedeflerin önceliklendirilmesi, kaynakların daha 
etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayabilir. Bu 
bağlamda, bu çalışmada, bir belediyenin stratejik 
planında bulunan hedeflerin önceliklendirilmesi 
problemine odaklanılmıştır. Çalışmanın ilk 
aşamasında, stratejik planda yer alan hedeflerin 
ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla bir yamuksal 
tip-2 bulanık AHP yaklaşımı kullanılmıştır. İkinci 
aşamada ise belediyenin sınırlı bütçe altında hangi 
hedefleri seçmesi ve gerçekleştirmesi gerektiğini 
belirlemek amacıyla bir kesin çözüm yaklaşımı 
(matematiksel model) öne sürülmüştür.  

Modeller ve sayısal çalışmalar birçok çıkarımı 
beraberinde getirmiştir. İlk olarak, hedeflerin 
ağırlıkları incelendiğinde, son yıllarda sosyal ve 
çevresel konulara olan duyarlılığın bir getirisi 
olarak ağırlığı en yüksek olan hedeflerin daha çok 
sosyal ve çevresel faaliyetlere yönelik hedefler 
olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, hedeflerin 
ağırlıkları ile bütçeleri arasında bir ilişkinin 
olmadığı, düşük bütçe gerektiren fakat ağırlığı 
yüksek olan hedefler olduğu gibi, yüksek bütçe 
gerektiren fakat ağırlığı düşük olan hedeflerin de 

olduğu görülmüştür. Son olarak, bünyesinde 
bulunan faaliyetlerin ağırlıklarının toplamı en fazla 
olan müdürlüğün Bilgi İşlem Müdürlüğü olması, 
dijital dönüşüm sürecinin belediyeler için de çok 
önemli bir süreç olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışma gelecekte pek çok farklı yönüyle 
geliştirilebilir. İlk olarak, öne sürülen matematiksel 
model belediyelerdeki farklı süreçleri de ele 
alabilecek şekilde yeni parametreler, karar 
değişkenleri ya da kısıtlarla yeniden düzenlenebilir. 
İkinci olarak, birimler arası koordinasyonu 
sağlamak amacıyla mevcut modelleri ve hedef 
ağırlıklarını içeren bir karar destek sistemi öne 
sürülebilir. Son olarak, ağırlıkların belirlenmesi 
sürecinde farklı çok ölçütlü karar verme teknikleri 
(ANP, VIKOR, TOPSIS vs.) veya bulanıklık durumunu 
farklı şekilde ele alan yaklaşımlar kullanılabilir.  
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Ek 1 
Stratejik Amaçlar ve Hedefler 

Hedef Sorumlu Birim 

Stratejik Amaç 1: Çağdaş, sağlıklı, estetik, erişilebilir dinamik kentsel alanlar oluşturmak 

1.a: Bölgemizde imar planına dayalı yeni taşıt yollarını açmak ve var olan taşıt 
yollarını iyileştirmek. 

Fen İşleri Md. 

1.b: Yaya ulaşımının kalitesini arttırmak için yaya yollarını iyileştirmek ve yeni 
yaya yolları yapmak. 

Fen İşleri Md. 

1.c: Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayan, becerilerini geliştirici, 
yeteneklerini ön plana çıkarıcı ve faydalanabilecekleri uygulama atölyeleri 
kurmak. 

Sağlık İşleri Md. 

1.d: Kentsel analizler üretmek ve sürdürülebilir hale getirmek. İmar ve Şehircilik Md. 

1.e: Yeşil alanları günümüz ihtiyaçlarına göre modernize etmek ve arttırmak. Park ve Bahçeler Md. 

1.f: Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci arttırmak, atık yönetimi ve 
geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir projeler üretmek. 

Çevre Koruma ve 
Kontrol Md. 

Stratejik Amaç 2: Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek 
2.a: Birleşmiş Milletler 2030 gündemi çerçevesinde küresel hedeflerin 
uygulamaya geçmesi ve yaygınlaştırılması konusunda bilinçlendirme, eğitim, 
proje çalışmaları yapmak. 

Çevre Koruma ve 
Kontrol Md. 

2.b: Bölgemizde yaşayan kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmek ve 
kaliteli hayat sürdürebilmeleri için üretim noktaları oluşturmak, üretim 
yapabilmeleri konusunda gerekli donanımları sağlamak. 

Kültür ve Sosyal İşler 
Md. 

2.c: Bölgemizde yaşayan 3-17 yaş arası çocuklarımızın eğitimi, müzik, sanat, spor 
ve sağlıkla gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklardan korunmalarını 
sağlamak. 

Kültür ve Sosyal İşler 
Md. 

2.d: Dünya Sağlık Örgütü VII. Faz üyeliği ile tüm kentte çalışmalar yapmak. 
Tepebaşı Bölgesi'nin 'Sağlıklı Kent' ölçütlerini DSÖ'ne göre sağlamak ve bu 
çalışmaları Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile koordineli yürütmek. 

Dış İlişkiler Md. 

2.e: Kadınlar, çocuklar ve gençler ön planda olmak üzere halkın her kesimine 
kültürel-sosyal-ekonomik avantajlar sunacak çalışmalar yaparak, istihdamın 
desteklenmesine yönelik mesleki eğitimler vererek sosyal dengeyi sağlayacak 
çalışmalar yapmak. 

Sosyal Yardım İşleri 
Md. 

2.f: Eskişehir'de yaşayan gençleri geleceğe hazırlamak. Dış İlişkiler Md. 

Stratejik Amaç 3: Belediyenin yenilikçi, gelir arttırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması 

3.a: Sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak, işletmek, yaygınlaştırıcı 
faaliyetlerde bulunmak. 

Bilgi İşlem Md. 

3.b: E-spor faaliyetleri için uygun koşulları hazırlamak. Bilgi İşlem Md. 

3.c: Yenilikçi, gelir arttırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulamak Temizlik İşleri Md. 

3.d: Parklarda sulama ve aydınlatma elemanlarını tasarruflu hale getirmek. Park ve Bahçeler Md. 

3.e: Ulusal veya uluslararası projeler gerçekleştirmek. Dış İlişkiler Md. 

3.f: Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
yaygınlaştırıcı uygulamalar yapmak. 

Çevre Koruma ve 
Kontrol Md. 
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Stratejik Amaç 4: Akıllı kent ve dijitalleşmeye yönelik projeler gerçekleştirmek 
4.a: Gelişen teknoloji enstrümanları ile (Yapay Zeka-Büyük Veri-Bulut Sistemi 
vb.) birimlerine sürdürülebilir, erişilebilir, verimli ve daha etkin çalışma 
platformları hazırlamak 

Bilgi İşlem Md. 

4.b: Kurucusu olduğumuz ve sekreteryasını yürüttüğümüz Kent Bilişim Kurulunu 
'Ortak Akıllı Kent' platformuna dönüştürmek. 

Bilgi İşlem Md. 

4.c: İş yeri bilgilerinin dijital ortama aktarılmasını sağlamak. Ruhsat ve Denetim Md. 

4.d: Envanterleri güncellemek ve sürdürülebilir hale getirmek. İmar ve Şehircilik Md. 

4.e: Online iletişim kanallarıyla vatandaş talepleri gözetilerek yeni hizmet ve 
uygulamalar geliştirmek, süreç iyileştirmeleri yapmak. 

Strateji Geliştirme Md. 

Stratejik Amaç 5: Kentsel ve kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal 
alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek 
5.a: Kırsaldaki üretici kooperatiflerini güçlendirmek. Bilgi İşlem Md. 
5.b: Kırsal mahallelerde sosyal kültürel etkinlikler düzenlemek. Muhtarlık İşleri Md. 

5.c: Kırsal kalkınmaya yönelik analizler yapmak. İmar ve Şehircilik Md. 
5.d: Yerel üretici pazarı oluşturmak. Kırsal Hizmetler Md. 

5.e: Tepebaşı Tarımsal Uygulama Çiftliği kurmak. Kırsal Hizmetler Md. 

5.f: Kırsalda yaşayan kadınları sosyal ve ekonomik alanda güçlendirmek. Kırsal Hizmetler Md. 
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Anahtar Kelimeler Öz 

İş analitiği, Metin madenciliği. 

Talep planlama. 

Yapılandırılabilir ürün 

Yapılandırılabilir ürünler, önceden tanımlanmış ürün özelliklerinin çeşitli kombinasyonlarıdır. 

Bu ürünlerin imalatçıları için uzun dönem kârlılık ve müşteri memnuniyeti açısından en parlak 

ürün çeşitlerini belirlemek, özellikle stratejik bir öneme sahiptir. Çok sayıda ve derinlikte 

özniteliğe sahip olan yapılandırılabilir ürünler, teorik olarak milyonlarca farklı yoldan 

oluşturulabilir. Bu yüzden talep tahmin veya stok modelleri gibi işlemsel modellerde 

kullanılacak ürün özelliği sayısının uygun şekilde azaltılması değerli bir çabadır. Bu çalışma, 

işlemsel modelleri “boyutsallık lanetine” maruz bırakabilen geleneksel yaklaşımların nitel 

yöntemlerle melezlenmesi sayesinde nasıl daha kolay ve doğru öngörülerde bulunulabileceğini 

göstermeyi amaçlamaktadır. Yapılandırılabilir bir ürün için müşteri değerlendirmeleri 

kullanılan mevcut çalışmada, büyük miktarda kritik bilgi kaybetmeden ürün özelliği sayısını 

azaltıp talep planlama sürecinin nasıl desteklenebileceği tartışılmıştır. Bu amaçla çeşitli metin 

madenciliği tekniklerine başvurulmuş, elde edilen sonuçlar ve ele alınan yapılandırılabilir 

ürünün talebini nicel yöntemler kullanarak modelleyen bir referans çalışmanın sonuçları 

karşılaştırılmıştır.    

    

 INVESTIGATING THE ROLE OF TEXT MINING ON DEMAND PLANNING 

Keywords Abstract 

Business analytics, Text mining, 

Demand planning, Configurable 

products 

A configurable product is defined as a combination of predefined product attributes. 

Identifying the most promising variants of such products in terms of long-term profitability 

and customer satisfaction has become a central issue for their manufacturers. In theory, 

configurable products that have numerous attributes with too many levels can be created in 

millions of different ways. Hence, properly reducing the number of product attributes to be 

considered in an operational model (e.g., demand forecasting model, inventory model) is 

therefore worth the effort. This study intends to demonstrate how easier and more accurate 

predictions can be made with the incorporation of qualitative methods into traditional 

approaches, which may cause operational models suffer from the “curse of dimensionality.” 

Using customer reviews for a configurable product, the present study discusses how to support 

the demand planning process by reducing the number of product attributes without losing too 

much critical information. Various text mining techniques were thus employed, and the results 

obtained are then compared with those from another study that modeled the demand of the 

configurable product in consideration using quantitative methods. 
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1. Giriş 

Hangi ürün çeşidinin sunulacağına karar vermek, 
şirketlerin özellikle satış ve pazarlama 
departmanları için her zaman zor bir problem 
olmuştur, çünkü bu karar, şirket içindeki diğer her 
işlevi etkileyebilir. Günümüzün küreselleşmiş 
ekonomilerinde ürün çeşitliliği yönetilirken 
genellikle iki ateş arasında kalınmaktadır. 
Tüketiciler alışverişe çıktıklarında, tam olarak 
akıllarındaki ürünü bulmaya isteklidirler; bu 
yüzden çeşitliliğe önem verirler. Bu çeşitlilik arama 
davranışı, tüketici isteklerine karşılık verebilmek 
için şirketlerin özelleştirilebilir ürünleri daha fazla 
sunmaya çalışmasıyla sonuçlanır. Ancak çok fazla 
çeşitlilik sunmak, talep değişkenliğini, üretim 
işlemlerinin karmaşıklığını, tahmin hatalarını, 
envanteri ve ürün noksanlıklarını artırabilir. Dahası, 
bütün bunlar kısmen veya birlikte pazar 
uyuşmazlığı maliyetlerinde artışa yol açabilir 
(Fisher, 1997; Ramdas, 2003). Çok sayıda seçenek 
arasından seçim yapmak tüketiciler için, kaç değişik 
ürün seçeneği sunacaklarına karar vermekse 
perakendeciler ve üreticiler için zordur. Yüksek 
düzeydeki çeşitliliğin şirketlere pazarda rekabet 
avantajı sağlayabileceği gösterilmiş olsa da (Berger, 
Cunningham ve Drumwright, 2007), bu çıkarım 
üzerinde hâlâ bir fikir birliği yoktur (Trattner, 
Hvam, Forza ve Herbert-Hansen, 2019). Bu nedenle, 
sabit maliyetlerini karşılamak, pazarda hayatta 
kalmak ve diğerleriyle rekabet etmek için talebin 
yeterince büyük bir kısmını ele geçirirken artan 
çeşitlilikten kaynaklanan maliyetleri düşürmek, 
şirketler için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla 
şirketler, gelir, üretim maliyetleri, daha doğru talep 
tahminleri ve tüketici sadakatinin uzun vadeli 
etkileri açısından çeşitliliği yönetmenin yollarını 
aramaktadırlar. 

Tüm imalatçı firmalar, hangi ürün çeşidini 
oluşturacaklarını belirlemede birbiriyle yarışan 
hedeflerle karşı karşıya kalsalar da bu sorun, 
yapılandırılabilir ürün imalatçıları için özellikle 
daha zorlayıcıdır. Çok sayıda özellik içeren bu 
karmaşık ürünler için tüketicinin oluşturulabileceği 
tüm ürün çeşitlerini içeren konfigürasyon uzayı 
fazlasıyla büyüktür. Bilgisayarlar ve otomobiller gibi 
yapılandırılabilir ürünler, önceden tasarlanmış 
bileşenlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanır. 
Günümüzde tüketiciler, çeşitli platformlarda 
sunulan satış yapılandırıcıları yardımıyla 
ilgilendikleri ürünün akıllarındaki çeşidini 
yaratırlar. Bir yapılandırılabilir ürün imalatçısının 
sunabileceği muhtemel yapılandırma sayısı, mevcut 

ürün özelliklerinin bir fonksiyonu olarak katlanarak 
artar. Örneğin, her birinin iki opsiyonu olan 10 ürün 
özelliğine sahip bir ürün, teorik olarak, 1024 (yani 
210) farklı şekilde özelleştirebilir; ikili opsiyon sayısı 
20 olduğunda, bu sayı 1.048.576 (yani 220) 
olmaktadır. Ancak bireysel mağazalar ve yerel 
pazarlardaki sınırlı envanter kanalı kapasitesi 
nedeniyle, olası yapılandırmaların belli bir anda 
yalnızca küçük bir kısmı kullanılabilir. Buna rağmen 
2006 yılında Pontiac, sadece 300.000 araç satmayı 
bekliyorken, o zamanlarda ABD’deki sürücü 
sayısından (yaklaşık 200 milyon kişi) daha fazla 
yapılandırma sunabildiklerinin reklamını yapmıştır 
(Ferguson ve Donndelinger, 2010).  

Bir yapılandırılabilir ürünün talebini tahmin etmek 
çok karmaşık bir iş olabilir. Talep planlama süreci 
her sektörde zorlu olabilir ancak yapılandırılabilir 
ürünlerle çalışırken geleneksel modeller, 
kestirilecek parametrelerin bolluğundan ve 
boyutsallık lanetinden dolayı zarar görebilir. 
Açıklayıcı değişken olarak yalnızca ikili olarak 
kodlanmış ürün özelliklerini kullanan basit bir 
doğrusal bağlanım modeli kurularak böyle bir 
ürünün talebini tahmin etmek istendiğinde, testin 
gücü göz önünde bulundurulmazsa, 10 özelliğe 
sahip bir ürün için en az 70, 20 özelliğe sahip bir 
ürün içinse en az 120 gözleme ihtiyaç duyulacaktır 
(Tabachnick ve Fidell, 2019). Büyük veri çağında bu 
sayıda gözlem toplanması ilk bakışta zor bir iş gibi 
görünmeyebilir, ancak gerçekte durum farklıdır. İlk 
olarak, bu çok basit bir model olduğundan isabetli 
tahmin gücü düşük çıkacaktır. İkincisi, böyle bir 
model ürünün satışa sunulduğu yer ve zamandan 
bağımsız olarak talebi tahmin etmeye çalışmaktadır. 
Açıklayıcı değişken sayısını artırmak ve daha 
karmaşık bir model tercih etmekse çoklu 
doğrusallık gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. 
Dolayısıyla gözlem sayısının belirgin bir biçimde 
artırılması gerekecektir. Örneğin, çoklu doğrusallık 
sorununu aşmak için adımsal regresyon 
kullanılması halinde, yukarıda bahsedilen ilk 
durumda 400, ikinci durumda 800 gözleme ihtiyaç 
duyulacaktır (Tabachnick ve Fidell, 2019). Ancak 
gözlem sayısının yaklaşık altı kat artmasına yol 
açacak bu model bile talebi doğru tahmin 
edebilecek kadar iyi değildir çünkü zamansallık 
(örneğin, mevsimsellik) veya bölgesellik (örneğin, 
satış yapılan şehir) gibi etkiler hâlâ göz önünde 
bulundurulmamaktadır. Bu etkilerin hesaba 
katılması için gözlem sayısının onlarca kat 
artırılması gerekecektir ancak bir ürün çeşidinin 
başka bir ürün çeşidiyle aynı veya farklı 
yerlerde/zamanlarda satışa sunulmuş olup 
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olmaması yine de göz önünde bulundurulmamış 
olacaktır. Son olarak, açıklayıcı değişkenlerin ikili 
olarak kodlanması dolayısıyla yararlanılabilecek 
alternatif istatistiksel modeller de sayıca azdır ve 
hepsi kendine özgü kısıtlar getirmektedir. Örneğin, 
Temel Bileşen Analizi veya Kısmî En Küçük Kareler 
gibi yöntemlerin bu tipte açıklayıcı değişkenlerle 
kullanılması önerilmemektedir. Özetle, kritik öneme 
sahip büyük miktarda bilgi kaybetmeden işlemsel 
modellere dahil edilecek ürün özelliklerinin sayısını 
azaltmanın bir yolunu bulmak gerekmektedir. Özel 
olarak, şu iki temel soruya yanıt bulmak çok 
önemlidir: 

1. Stok ve talep modelleri gibi işlemsel modeller 
oluşturulmadan önce, elde edilen önemli 
bilgiden mümkün olduğunca ödün vermeden, 
milyonlarca bile olsa ürün yapılandırmaları 
hakkındaki çok sayıda kararın daha az sayıda 
teknik özelliğe indirilmesinin en etkili yolu 
nedir? 

2. Tüketicilerin yapılandırmalar hakkındaki 
algılarına değer katan ürün özellikleri etkili bir 
şekilde nasıl saptanır? 

Bir otomobil üreticisinin yaşam döngüsü kârlarının 
iyileştirilmesini sağlayacak “doğru” ürün 
yapılandırmaları yelpazesini belirleme problemini 
ele almış olan Işıklı (2012), bu ürünlerin dış 
çeşitliliğini analiz eden bir çerçeve önermiştir. 
Çalışmanın temel amacı, birincil ve ikincil talebi 
tahmin etmek ve yapılandırılabilir ürün yelpazesini 
optimize etmek için işlemsel modeller 
oluşturmadan önce göz önünde bulundurulması 
gereken ürün çeşidi sayısını azaltmanın bir yolunu 
sunmaktır. Büyük bir otomotiv orijinal ekipman 
üreticisinden elde edilen, birden fazla segmenti ve 
ABD pazarındaki araçları kapsayan çoklu veri 
setlerinin kullanıldığı bu çalışmada, dış çeşitlilik 
hakkında, özellikle veri kaynakları sınırlı 
olduğunda, anlamlı ve uygulanabilir bilgilerin elde 
edilmesini sağlayacak bir dizi yöntem ve teknik 
önerilmiştir. Önerilen çerçevede, tüm mümkün ürün 
yapılandırmalarını içeren uzay çok büyük 
olabileceğinden, ürün çeşitlerinin yeniden 
tanımlanabilmesini sağlayacak boyutların 
belirlenmesi için her bir araç özelliğinin nispî 
karışım oranları kullanılarak temel bileşen analizi 
uygulanmaktadır. Nispî karışım oranı, belirli bir 
ürün özelliğinin, belirli bir zaman aralığında mevcut 
olan ürünlerin yüzde kaçında var olduğunu 
göstermektedir. Bu şekilde ürün özellikleri 
arasındaki etkileşimin dikkate alınmasının yanı sıra, 
benzer özelliklere sahip yapılandırmaların 

kümelenmesi sağlanarak talep modelinde 
kestirilecek parametre sayısının da azaltılmış 
olacağı düşünülmüştür. Orijinal yapılandırmalardan 
sayıca daha az olan bu yeni oluşumlar “ürün 
varlıkları” ve “benzerlik kümeleri” olarak anılmıştır. 
Talep modellemesi aşamasında, orijinal 
yapılandırmalar yerine bu ürün varlıkları 
kullanılmıştır.  

Işıklı (2012), ilgili problemde nitel ve nicel 
yöntemlerin bütünleşik kullanımını önermiş olsa da 
herhangi bir nitel yönteme dair uygulama sonucu 
paylaşmamıştır. Daha sonra Işıklı ve Ketenci (2020), 
Işıklı (2012)’de ele alınan ürün için belli bir zaman 
aralığında yapılmış olan çevrimiçi tüketici 
yorumlarını sade ve basit metin madenciliği 
teknikleri kullanarak incelemiştir. Mevcut 
çalışmadaysa, söz konusu ürünün talep planlama 
sürecinin daha iyi yönetilebilmesi için Işıklı 
(2012)’nin önerdiği çerçevenin “Nitel Yöntemler” 
modülünün nasıl çalıştırılabileceği ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. Bu hedefle sunulan metodolojide, 
sonuç-odaklı metin madenciliği tekniklerine 
odaklanılmış ve Işıklı ve Ketenci (2020)’de sunulan 
yaklaşım yeni kaynaklar ve teknikler kullanılarak 
genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Mevcut 
çalışmanın öncelikli amacı, büyük miktarda kritik 
bilgi kaybetmeden ürün özelliği sayısını azaltıp 
talep planlamada kullanılan nicel yöntemlerin nitel 
yöntemlerle nasıl desteklenebileceğini 
göstermektir. Bu hedef doğrultusunda elde edilen 
sonuçlar, incelenen yapılandırılabilir ürünün 
talebini nicel yöntemler kullanarak modelleyen 
Işıklı (2012)’deki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. İlgili 
literatürde daha ziyade geleneksel yaklaşımlarla 
analitik çözümler sunulmakta, melez yaklaşımlara 
pek sıklıkla rastlanmamaktadır. Mevcut çalışmanın, 
yapılandırılabilir ürünlerin talep planlama 
süreçlerinde faydalanılacak nicel yöntemlerin 
“boyutsallık lanetine” maruz kalmamasını 
sağlayacak esnek bir veri ön işleme yaklaşımı 
sunarak söz konusu boşluğu doldurması 
beklenmektedir. 

Bu çalışmanın akışı şu şekildedir: İkinci bölüm, 
metin madenciliği üzerine kısa bir inceleme 
sunmaktadır ve işlemsel modellerin 
oluşturulmasında bir araç olarak kullanımının 
yararlarını tartışmaktadır; üçüncü bölümde, 
kullanılan metin madenciliği teknikleri ve önerilen 
metodolojik çerçeveyle bunun Işıklı (2012)’deki ana 
çerçeveye nasıl oturtulduğu açıklanmaktadır; 
dördüncü bölüm, uygulama sonuçlarını 
sunmaktadır; elde edilen sonuçlar ve gelecekteki 
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araştırmalar için olası yollar hakkında bir 
tartışmayla çalışma sona ermektedir. 

2. İlgili Literatür 

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlamak, iş 
dünyasının en önemli amaçlarından biri olarak 
sayılabilir. İnternetin günümüzde son derece 
yaygınlaşmış olması, müşterilerin satış sonrası 
düşüncelerini anlama imkânını artırmasının yanı 
sıra, bu durumu karmaşıklaştırmıştır. Önceleri 
çoğunlukla anket çalışmalarıyla yetinmek 
durumunda kalan pek çok işletmenin, şimdilerde 
ellerinde müşterileriyle ilgili analiz etmekte zorluk 
yaşayabilecekleri boyutta bir veri kaynağı 
bulunmaktadır. Son yıllardaki teknolojik 
gelişmelerle birlikte, zengin ve çeşitli kaynaklardan 
gelen ham verinin kıymetli parçaların en uygun 
şekilde çıkarmak için çözümler sunan veri 
madenciliği alanı da genişlemiş ve iş dünyasının 
ilgisini çekmiştir. Veri madenciliğinin etkili 
kullanımı, günümüz işletmelerinin başarısı üzerinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Şirketler, halihazırdaki 
müşterileri ve potansiyel müşterileri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve onları memnun etmek için 
veri madenciliği tekniklerinden sıkça 
yararlanmaktadır.  

Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, verilerin hem 
hacmini hem de çeşitliliğini günden güne 
artırmaktadır. Uluslararası Veri Kurumu (İng. kısalt., 
IDC), 2025 yılına kadar dünyada yaratılan ve 
çoğaltılan dijital veri miktarının, 2011'deki değerin 
neredeyse 90 katı olan 163 zettabaytı (1 zettabayt = 
1 trilyon gigabayt) bulacağını öngörmektedir (King, 
2017). İşletmeler için önemli bilgiler çoğunlukla 
metin biçiminde saklandığından, metinsel veriler 
dijital çağda özel bir öneme sahiptir (Shilakes ve 
Tylman, 1998). Metin madenciliği, veri kaynağı 
metinler olan bir veri madenciliği uygulamasıdır. 
Temel olarak, bilgisayar zekâsı kullanarak müşteri 
çağrı merkezine gelen aramaların ses-metin çevirisi, 
gazete ve dergi yazıları, profesyonel raporlar (Linoff 
ve Berry, 2010), tüketici yorumları, tivitler ve 
sinema filmi incelemeleri gibi yapılandırılmamış 
verileri yapılandırılmış verilere dönüştüren metin 
madenciliği teknikleri, bir şirketin iç veri 
tabanlarında ve dış kaynaklarında bulunan zengin 
metin bilgilerini analiz ederek bunlardan faydalı 
bilgiler elde etmeyi amaçlar. Yapılandırılmamış 
büyük verilerin çağında, ileri teknolojiyi kullanarak, 
bilgi değeri çok fazla olan yapılandırılmamış verileri 
çözmek acil bir sorundur (Li, Gao, Xiang, Shi ve Li, 
2018). 

Müşteri değerlendirmeleri ve kullanıcı yorumları da 
metin şeklinde veriler olduğundan, bunların analizi 
için metin madenciliği oldukça yararlı bir araçtır. Az 
masraflı ve etkili pazarlama stratejilerinden biri 
olan ağızdan ağıza pazarlama, çevrimiçi 
yorumlardan fazlaca etkilenmektedir. Bu 
yorumların analiz edilmesi, müşterilerin tatmin ve 
memnuniyet düzeyini anlamak için en verimli 
yollardan biridir. Bunun yanında, metin kaynakları 
genellikle bir gazete sütunu, bir kitap veya bir 
akademik makalede karşılaşılabilecek doğal dilde 
metinler olduğundan, içerdikleri bilgiler makine ve 
bilgisayarların doğrudan yorumlaması için 
anlaşılmazdır. Bu nedenle, bilgi çıkarımı ve bilgi 
keşfi için bu tür zengin verileri araştırmak önemli 
bir değere sahiptir. 

Tüketiciler bir ürünü fiziksel olarak 
inceleyemediğinde, satın alma kararı vermeden 
önce diğer tüketicilerin o ürünle ilgili deneyimleri 
hakkında bilgi sahibi olmak ister. İnternet üzerinde 
yapılan tüketici yorumları, ürünle ilgili güçlü bir 
bilgi kaynağı olarak, tüketicilerin karar alma 
sürecinde hayatî bir rol oynamaktadır (Xia ve 
Bechwati, 2008). BrightLocal tarafından yayınlanan 
“Local Consumer Review Survey” (Yerel Tüketici 
Değerlendirme Anketi) başlıklı rapora göre, 
tüketicilerin %82’si yerel işletmeler hakkındaki 
çevrimiçi tüketici yorumlarını okumaktadır; 18-54 
yaş aralığındaki kişilerin %52’siyse her zaman 
yorumları okuduğunu belirtmiştir (Murphy, 2019). 
Podium (2017)’ye göre, tüketicilerin %93’ü 
çevrimiçi yorumların satın alma kararlarını 
etkilediğini onaylamaktadır. Ayrıca, tüketicilerin 
üçte ikisinden fazlasının, daha iyi bir deneyim elde 
edeceklerini bildiklerinde, aynı ürün veya hizmete 
daha fazla para vermeye hazır oldukları 
belirtilmiştir. Tüketici yorumları, şirketlerin bir 
tüketici segmentindeki heterojenliğin derecesini 
belirleme ve tüketicilerinin algısı ve davranışı 
hakkında iç görü kazanmaları için iyi birer 
kaynaktır. Ye, Law ve Gu (2008), çevrimiçi tüketici 
yorumlarının otellerin işletme performansı 
üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu yüzden bir nevi yeni-nesil sosyal 
ağızdan-ağıza pazarlama bileşeni olarak 
düşünülebilir (Lowenstein, 2014). 

Metin madenciliği katlanarak büyüyen İnternet 
tabanlı bilgilerle gelişmektedir ve şimdiye kadar 
müşteri ilişkileri yönetiminden (Lee ve Hu, 2004) 
finansa (Chan ve Chong, 2017), insan kaynakları 
yönetiminden (Fareri, Fantoni, Chiarello, Coli ve 
Binda, 2020) satış tahminine (Chong, Li, Ngai, Ch’ng 
ve Lee, 2016) kadar çeşitli alanlarda uygulanmıştır. 
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Mevcut çalışma tüketici değerlendirmelerinden 
işlemsel modellerde nasıl faydalanılabileceğini 
incelediğinden, bu bölümde ilgili literatürün teknik 
kısmından ziyade uygulamalarına odaklanılmıştır.  

İnternet’in ve akıllı telefonların yaygınlaşması, 
müşterilerin şirketlere seslerini daha rahat 
duyurmaya başlamasını, işletmelerinse müşteri 
şikayetlerini daha kolaylıkla yönetmelerini 
sağlamıştır. Seyahat planı yapan kişilerin yaklaşık 
%95’inin, başka turistler ve gezginler tarafından 
yapılan çevrimiçi yorumları okuduğu 
belirtilmektedir (Maurer ve Schaich, 2011). Bu 
yüzden turizm ve otelcilik sektöründe metin 
madenciliği uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır. 
Lee ve Hu (2004), çevrimiçi şikayetleri analiz 
ederek şikayetlerin niteliğini açıklamayı, 
şikayetlerde en sık kullanılan anahtar sözcükleri 
bulmayı ve bu şikayetlerin örüntüsünü anlamayı 
amaçlamıştır. Berezina, Bilgihan, Cobanoglu ve 
Fevzi (2015), otel müşterilerinin İnternet üzerinden 
yaptıkları yorumları kullanarak, aldıkları hizmetten 
tatmin olup olmadıklarını analiz etmiştir. Yazarlar, 
hangi değişkenlerin müşterilerde hayal kırıklığına 
yol açtığını, hangilerinin ele alınan otelin 
başkalarına tavsiye edilmesinde rol oynadığını 
belirlemeye çalışmıştır. Turgutlu ve Işıklı (2016), 
duygu analizi (sentiment analysis) ve anahtar 
sözcük çıkarımıyla günlük turistik planlar için bir 
tavsiye sistemi önermiştir. Wong ve Qi (2017), bir 
turistik yer olarak Macau hakkında yapılan ziyaretçi 
yorumlarının yıllar içindeki değişimini metin 
madenciliği tekniklerini kullanarak incelemiştir. 
Hong ve Park (2019), bir havayolu şirketinin 
pazarlama performansını belirlemek amacıyla 
kullanıcı yorumlarını incelemiştir. Temel olarak, 
çevrimiçi yorumları toplayarak başlıca anahtar 
sözcükleri belirleyen yazarlar, metin kümeleme 
yöntemiyle bu anahtar sözcüklerin anlamlarına 
ulaşmışlardır; koltuklar, kabin ve uçuş personeli 
sözcüklerinin müşteri tatmini üzerinde etkisi 
olduğunu bulmuş, uçuş sınıfı sözcüğününse böyle bir 
etkisi olduğuna rastlamamışlardır.  

Ürünlerin daha akıllı hale gelmesiyle, ürün 
özelliklerine bağlı olarak çeşitli servis anlayışları da 
ortaya çıkmaya başlamıştır (Song, Yoon, Lee ve 
Park, 2017). Şikâyet yönetimi üzerine çeşitli 
sektörlerde uygulamaları görülen metin 
madenciliğinden, ürün ve hizmet tasarımı 
alanlarında da yararlanılmıştır. Song ve diğ. (2017), 
kullanılan hizmetlerle ilgili hizmet belgelerinin 
açıklamalarını veri olarak kullanmış ve değiştirilmiş 
biçimsel kavram analiziyle eş sözcük analizi gibi 
metin madenciliği tekniklerini uygulamıştır. 

Hizmet sektöründeki kadar olmasa da metin 
madenciliği teknikleri imalat sektöründe de 
kullanılmaktadır. Abrahams, Fan, Jiao, Wang ve 
Zhang (2014), o zamana kadarki metin madenciliği 
çalışmalarını sentezleyerek ürün hatası tespiti için 
bütünleşik bir metin analitiği çerçevesi önermiştir. 
Söz konusu çerçeve sosyal medyadaki zengin içeriği 
etkin bir şekilde değerlendirerek, buradan elde 
edilen bilgiyi ürün hatası tespiti için kurulacak bir 
modelin girdisi olarak kullanmayı önermektedir. 
Hem otomotiv hem de tüketici elektroniği 
sektörlerinde uygulama yaparak bu çerçevenin 
geçerliliğini göstermiş olan yazarlar, ürün hatalarını 
metinden türetilen nicel ölçümlerle ilişkilendirmek 
amacıyla Temel Bileşen Analizi ve Lojistik 
Regresyon tekniklerinden faydalanmıştır. Otomotiv 
sektöründeki uygulamalarında, öncelikle yaklaşık 
200 anahtar sözcük belirlemiş ve bu sözcüklerin her 
yorum başlığında kaç kez tekrarladığını 
bulmuşlardır. Sonrasında, her marka için en sık 
tekrarlanan şikâyet sözcüklerini içeren başlıkları bir 
araya getirmişler ve metinleri “kusurlu” ve “kusurlu 
değil” şeklinde sınıflandırmışlardır. Model 
doğruluğunun, içeriğe özgü özniteliklerin (anlamsal 
faktörler, farklı terimler ve ürün özelikleri) içeriğe 
bağlı (biçem, sosyal ve duyarlılık) özniteliklere 
eklendikçe geliştiğini ve genel duygu 
özniteliklerinin, kusurların varlığını öngörmede 
önemsiz olduğunu göstermişlerdir. 

Li ve diğ. (2018), büyük miktarda kaza ve hata 
analizi raporu verisine dayanarak demiryolu 
güvenliği sistemi için metin madenciliği 
tekniklerinin ve bunlar için gerekli teknolojilerin 
önemini analiz etmiş; bu alanda metin analizi 
uygulamalarının kilit bir rol oynadığını göstermiştir. 
Terim temsili ve kodlama kısmında terim doküman 
matrisi ve sözcük torbası (bag-of-words) 
yaklaşımlarını, tahmine dayalı analiz içinse konu 
modellemesi ve gizli Dirichlet tahsisi (İng., latent 
Dirichlet allocation) yöntemlerinden 
yararlanmışlardır. 

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin talep 
planlamadaki önemini kabul eden araştırmaların 
sayısı da giderek artmaktadır. Linoff ve Berry 
(2010)’un bildirdiğine göre, Ford Motor Şirketi, 
arama motorlarında yapılan aramaların trendinin 
gecikmeli etkisini gözeterek, zaman serisi tabanlı 
kısa vadeli satış tahminlerini iyileştirmiştir. Duygu 
analizi ve sinir ağları kullanan Chong ve diğ. (2016), 
İnternet üzerinden yapılan tüketici 
değerlendirmelerinin, çevrimiçi tanıtım 
stratejilerinin, tüketici değerlendirmelerindeki 
duyguların ve bu göstergeler arasındaki etkileşimin 
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ürün satışlarını tahmin etmedeki önemini 
araştırmıştır. Cui, Gallino, Moreno ve Zhang (2018), 
satış tahminlerini iyileştirmek için bir giyim 
perakendecisinin satış tahminlerini, satış, reklam ve 
promosyon verilerini, kamuya açık sosyal medya 
bilgileriyle bir araya getirerek iyileştirmiştir. Benzer 
şekilde Boone, Ganeshan, Hicks ve Sanders (2018), 
tahmin hatalarını azaltmada müşteri sorgularını 
dikkate almanın değerini göstermiştir. 

3. Metodoloji 

3.1 Metin Madenciliği Sürecine Genel Bakış 

Genel olarak bir metinden yararlı bilgi çıkarılması 
süreci üç aşamaya ayrılır: Metin Ön İşleme, Metin 
Sınıflandırma, Metin Son İşleme. Birinci aşamadaki 
işler, öznitelik çıkarma, öznitelik indirgeme ve belge 
temsilidir. Öznitelik çıkarma esnasında, belgenin 
karmaşıklığını azaltmak ve sınıflandırma 
aşamasındaki işleri kolaylaştırmak amacıyla 
belirtkeleme (tokenization), filtreleme veya 
gereksiz sözcükleri eleme, kök çözümleme 
(lemmatization) ve köküne ayırma (stemming) 
faaliyetleri gerçekleştirilir. Öznitelik indirgeme 
işlemleri genel olarak iki grupta toplanır: öznitelik 
seçme, öznitelik dönüştürme. Öznitelik seçme 
esnasında, verilerin daha iyi anlaşılmasıyla orijinal 
fiziksel anlamı eşdeğer bir şekilde temsil edebilen 
bir özellik alt kümesinin seçilir. Buradaki ana amaç, 
eğitim veri setini daha küçük boyutta oluşturmak 
için boyutsallık lanetini azaltmaktır çünkü bu 
sayede daha düşük hesaplama süresi gerekecektir. 
Öznitelik dönüştürme esnasında, orijinal öznitelik 
kümesini dönüştürerek veya eşleyerek yeni ve daha 
küçük bir öznitelik kümesi oluşturulur. Burada 
sıkça kullanılan yöntemler, Gizli Anlamsal Endeks 
Analizi (İng., Latent Semantic Index Analysis), 
doğrusal diskriminant analizi ve genelleştirilmiş 
tekil değer ayrıştırmadır (İng., Singular Value 
Decomposition). Birinci aşamada son olarak, belge 
temsili yapılır. Burada öznitelikler ham metin 
verilerinden çıkarıldıktan sonra, daha verimli bir 
şekilde sınıflandırma yapmak için eldeki tüm 
belgeler birim uzunluğa sahip olacak şekilde 
standardize edilir. Literatürde bu amaçla en çok 
kullanılan üç model vardır: vektör uzayı yöntemi, 
olasılıklı modeller ve çıkarsama ağı modeli. Bunların 
arasında en yaygın kullanılanı vektör uzayı 
yöntemidir. Belge kümesi 𝐵 = {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝐵}, sözcük 
dağarcığı kümesi 𝐷 = {𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝐷} ve 𝑏 belgesi 

için terim vektörü 𝑡𝑏 = (𝑓𝑏(𝑑1), 𝑓𝑏(𝑑2), … , 𝑓𝑏(𝑑𝐷)) 
kullanılarak belgeler nümerik vektörlere 
dönüştürülür. Burada, 𝑖 = 1,2, … , 𝐷 için 𝑑𝑖  ile 𝐵 
kümesindeki özgün sözcükler veya terimler, 𝑓𝑏(𝑑𝑖) 

ileyse 𝑏 belgesinde 𝑑𝑖  sözcüğünün bulunma sayısı 
gösterilmektedir. Vektör uzayı yönteminde, bir 
özniteliğin ağırlığı iki yolla hesaplanabilir: 
mantıksal model, TF-IDF yaklaşımı. Mantıksal 
model, 𝑏𝑗  belgesinde bulunan (𝑗 = 1,2, … , 𝐵) her 𝑑𝑖  

(𝑖 = 1,2, … , 𝐷) sözcüğüne pozitif bir 𝑎𝑖𝑗  ağırlığı atar. 

Aksi durumlarda 𝑎𝑖𝑗 = 0 olarak belirlenir. TF-IDF 

yaklaşımda her terim, verilen bir cümlede kaç kez 
geçtiğine göre ağırlıklandırılır. TF, Terim Sıklığı; 
IDF, Ters-Belge Sıklığı için kullanılan İngilizce 
kısaltmalardır. Genel olarak, 𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹 =  𝑇𝐹 ×
 𝐼𝐷𝐹 şeklinde ifade edilir; öyle ki, burada TF, verilen 
bir belgedeki belli bir sözcüğün sıklığı ve IDF, 
[toplam belge / o sözcüğü içeren belge sayısı] 
oranının iki tabanına göre logaritmasıdır (Turgutlu 
ve Işıklı, 2016). Matematiksel olarak, bir 𝑑𝑖  
sözcüğünün 𝑏𝑗  belgesindeki terim ağırlığı, 𝑇𝐹 −

𝐼𝐷𝐹(𝑑𝑖 , 𝑏𝑗), aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹(𝑑𝑖 , 𝑏𝑗) = 𝑇𝐹(𝑑𝑖 , 𝑏𝑗) ∙ log (
|𝐵|

𝑇𝐹(𝑑𝑖,𝐵)
)           (1) 

Burada 𝑇𝐹(𝑑𝑖 , 𝑏𝑗), 𝑑𝑖  sözcüğünün 𝑏𝑗  belgesinde 

görülme sıklığını; |𝐵|, 𝐵 kümesinin eleman sayısını; 
𝑇𝐹(𝑑𝑖 , 𝐵) ise, 𝑑𝑖  sözcüğünün kaç belgede geçtiğini 
gösterir. TF, sözcük torbasına çok benzer. Vektör 
uzayı modelinde metinlerin vektörler olarak klasik 
yapılandırılmış temsili sözcük torbası olarak bilinir. 
Matematikte kümeler tekrarlanan elemanlar 
içermez ancak yine de bir elemanın birden çok 
bulunduğu yapılara rastlanır. Bu yapılara 
matematikte çoklu küme (İng., multiset), doğal dil 
işleme alanındaysa torba adı verilir. Sözcük torbası 
yaklaşımında, işlenen belgelerden türetilen 
öznitelikler, belgelerde geçen sözcüklere 
dayanmaktadır. Böylece her belge bir torbayla 
temsil edilir. Belgede geçen tüm sözcükler bu çoklu 
kümede bulunur. Belgede bulunmayan sözcüklerse 
torbanın elemanı değildir. Torbalar, makine 
öğrenmesinde daha yaygın bir veri temsili olan 
vektörlere dönüştürülebilir. Diğer yandan IDF, 
belirli bir sözcüğün belli bir belgede bir bütün 
olarak ne sıklıkla geçtiğini ölçer. 

Metin sınıflandırma aşamasında, temel olarak üç 
kümeden yararlanılır: eğitim için kullanılacak 
belgeleri içeren 𝐸 kümesi, sınıf etiketlerini içeren 𝑆 
kümesi, test için kullanılacak belgeleri içeren 𝑇 
kümesi. 𝐸’deki her 𝑏𝑘  (𝑘 = 1,2, … , 𝐸) belgesi, 𝑆’den 
bir 𝑠𝑙  (𝑙 = 1,2, … , 𝑆) sınıf etiketiyle etiketlenir; ancak 
𝑇’deki hiçbir belge etiketlenmez. Bu aşamada 
birincil amaç, 𝐸 kümesini kullanarak metin 
belgelerindeki öznitelikleri hedef sınıf 
etiketlerinden biriyle ilişkilendirecek bir metin 
sınıflandırıcı oluşturmaktır. Sınıflandırma modeli 
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eğitildiğinde, 𝑇 kümesindeki belgelerin sınıf 
etiketlerini tahmin edebilecektir. Başka bir deyişle, 
bir sınıflandırma algoritmasının amacı, 𝑓(𝑏) = 𝑠 
olacak şekilde 𝐵 = 𝐸 ∪ 𝑇 kümesinden 𝑆’ye bir 
fonksiyon tanımlamaktır. İlgili literatürde, bu 
aşamada kullanılabilecek çeşitli sınıflandırma 
algoritmaları mevcuttur ancak alan sınırlaması 
nedeniyle aşağıda bunlardan sadece birkaçına ait 
kısa bir özet verilmiştir. Bu konuyla ilgili daha fazla 
bilgi için Žižka, Dařena ve Svoboda (2019) veya Jo 
(2019)’a başvurulabilir. 

 Naive Bayes Sınıflandırıcısı: Bayesgil sonsal 
(posterior) olasılık dağılımına dayalı bir 
olasılıksal sınıflandırıcıdır. Belge ön işleme 
aşamasında, vektör uzayı modelindeki belgelere 
karşılık gelen her öznitelik, belirli bir özniteliğin 
o belgedeki varlığına veya yokluğuna bağlı 
olarak bir veya sıfır değerini alır. Özniteliklerin 
birbirinden bağımsız olduğu varsayımına 
dayanır. İki sınıflı bir problem için 𝑝(𝑠 = 𝑖): 
eğitim kümesindeki herhangi bir belgenin i. 
sınıfta olma olasılığı,  𝑝(𝑑𝑗|𝑠 = 𝑖): bir 𝑑𝑗  

özniteliğin (sözcüğün) i. sınıfta olma olasılığı 
olmak üzere, belli bir özniteliğin sınıfı aşağıdaki 
gibi tahmin edilir (Zhang ve Jatowt, 2020): 

�̂� = argmax
𝑖∈{0,1}

𝑝(𝑠 = 𝑖) ∏ 𝑝(𝑑𝑗|𝑠 = 𝑖)𝑘
𝑗=1  (2) 

 Karar Ağaçları ve Rassal Orman: Karar ağaçları 
hiyerarşik yapılardır ve kök, iç düğümler ve 
yaprak düğümler gibi üç tür düğümden oluşur. 
Bir karar ağacı oluşturmak, genel olarak, 
özyinelemeli bir bölüntüleme prosedürüdür; 
tüm eğitim verilerinin dahil edilmesiyle kök 
düğümden başlar ve bir bölme ölçütünü 
müteakip defalar optimize ederek yaprak 
düğümlerinde sona erer. Karar ağacı 
oluşturulduktan sonra, daha önce kullanılmamış 
bir örnek, kökten yaprak düğümüne kadarki en 
iyi yoldan akarak test edilebilir. Test için 
kullanılan örneğin son adımdaki sınıf etiketi, 
ulaşılan yaprak düğümüne bağlı olarak belirlenir 
(Yan, Zhang, Lin, Yang ve Luo, 2020). İki sınıflı 
problemlerin çözümünde pek sık kullanılmasa 
da karar ağaçları sınıflandırma işinde genelde 
çok kötü bir performans sergilemez. Rassal 
orman, torbalama tipi bir topluluk öğrenme 
algoritmasıdır. Rastgele orman, her biri eğitim 
verilerinin rastgele bir alt kümesine göre eğitilen 
ve özniteliklerin yalnızca bazı rastgele alt 
kümelerini kullanmasına izin verilen karar 
ağaçları topluluğudur. Rasgele seçimde 
koordinasyon yoktur; yani, belirli bir gözlem 

veya öznitelik rastgele olarak tüm ağaçlara 
bağlanabildiği gibi, ağaçların hiçbirine 
bağlanmayabilir veya bazılarına bağlanırken 
bazılarına bağlanmayabilir. Bir gözlem için nihaî 
sınıflandırma puanı, tüm ağaçlardan elde edilen 
puanların ortalamasıdır. Rastgele ormanın karar 
ağacına göre temel avantajı, aşırı uyma 
sorununu ortadan kaldırması ve sınıflandırma 
doğruluğunu artırmasıdır (Cady, 2017). 

 Lojistik Regresyon: Son zamanlarda önem 
kazanmış ve kullanımı büyük ölçüde artmış bir 
denetimli sınıflandırma algoritmasıdır. Lojistik 
fonksiyon (sigmoid eğri) yardımıyla gözlemleri 
iki sınıfa ayırmak amacıyla kullanılır. 
Derlemdeki tüm sözcükler birer açıklayıcı 
değişken olarak görev yapar ve bir 
belge/kayıt/cümle verildiğinde bunun eldeki iki 
sınıftan hangisine gireceğini aşağıdaki ilişki 
sayesinde tahmin eder (Shah, Patel, Sanghvi ve 
Shah, 2020): 

ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝜷𝑇𝑿    (3) 

Burada p: ilgilenilen kaydın birinci sınıfta olma 
olasılığı, 𝑿: açıklayıcı değişkenleri içeren bilgi 
matrisi, 𝜷: parametre vektörüdür.  

 Doğrusal Destek Vektör Makinesi: Temel olarak, 
bir hiperdüzlem kullanarak iki sınıfı birbirinden 
ayırmayı amaçlar. Farklı sınıflardaki öğeleri 
ayıracak böyle bir hiperdüzlem (veya iki boyutlu 
uzayda düz bir çizgi) yerleştirmenin birkaç yolu 
vardır. Belirli bir eğitim kümesindeki örnekler 
için bu türden bir sınır sonsuz sayıda 
oluşturulabilir. O halde amaç, gelecekte olası 
yanlış sınıflandırmaları mümkün olduğunca en 
aza indirgemek için eğitim örneklerine dayalı 
olarak optimal bir çözüm bulunup 
bulunmadığını araştırmaktır. Bu nedenle 
optimum hiperdüzlem, noktaların mesafesinin 
minimum değerinin bu düzlemden mümkün 
olduğu kadar büyük olacağı şekildedir. İlk 
olarak, iki sınıfı ayıran en geniş bölgeyi (kayışı) 
bulmak gerekir. Destek vektörleri adı verilen ve 
uygun şekilde seçilmiş örnekler, bu bölgenin 
kenarlarını belirler. Daha sonra optimum sınır 
(hiperdüzlem), bölgenin merkezine yerleştirilir. 
Tüm olası durumlar bilinmediğinde (teorik 
olarak sonsuz sayıda olabilir), eğitim kümesinde 
mevcut olmayan durumların gelecekteki 
sınıflandırmaları için mutlak hatasızlık garanti 
edilemeyebilir; ancak sınıra çok yakın olan 
durumların bile doğru şekilde sınıflandırılma 
şansı artar (Luo, 2021; Žižka ve diğ., 2019). 
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 Oylama Sınıflandırıcısı: s adet sınıfın olduğu 
durumda, her sınıf için ikili bir senaryo üretir. 
Böylelikle s-sınıflı tek bir problem yerine iki 
sınıflı s adet problem oluşturulmuş olur. Her 
problem, bir sınıfı diğerlerinden ayrıştırmaktan 
sorumlu olan bir ikili sınıflandırıcı tarafından 
yapılır. Bunun devamında, bir sınıfın tüm 
örneklerinin olumlu, geri kalan sınıfların 
örneklerininse olumsuz olarak 
değerlendirilmesiyle tüm eğitim verileri 
öğrenme aşamasında kullanılır. Test 
aşamasındaysa, bilinmeyen tüm örnekler tüm 
sınıflandırıcıların değerlendirmesine sunulur 
(Yan ve diğ., 2020). 

 En Yakın Ağırlık Merkezi (Rocchio 
Sınıflandırıcısı): Çoğunlukla belge sınıflandırması 
için kullanılan örnek tabanlı bir öğrenme 
algoritmasıdır. Eminağaoğlu (2020)’nin 
aktardığına göre, Rocchio sınıflandırıcısı, en 
basit haliyle, “temsilci vektörlerin (ağırlık 
merkezlerinin) temsil edilen sınıfa atanan eğitim 
belgelerinin ortalama vektörü tarafından 
verildiği, sınıf sınırlarını tanımlamak için her 
sınıfın temsili vektörlerini hesaplayan, ağırlık 
merkezi tabanlı bir sınıflandırıcı” (Manning, 
Raghavan ve Schutze, 2009) olarak 
tanımlanabilir. 𝐵𝑠, s sınıfındaki tüm belgeleri, 
𝝑(𝑏) ise b belgesinin vektör uzayını göstermek 
üzere, s sınıfının ağırlık merkezi aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 

𝝁𝑠 =
1

|𝐵𝑠|
∑ 𝝑(𝑏)𝑏∈𝐵𝑠

   (4) 

Eğitim aşamasında elde bulunan belgeler 
kullanılarak her sınıf için ağırlık merkezi 
hesaplanır; bunlar her sınıfın temsilcisi olarak 
belirlenir. 

Yeni bir belge veya kayıt, yakınlık derecesi Öklid 
mesafesi veya kosinüs benzerliğiyle ölçülerek, en 
yakın küme merkezine ait sınıfa atanır.  

Son aşamada, sınıflandırıcının performansı 
doğruluk, hassasiyet, duyarlılık veya F1 skoru gibi 
ölçülerle değerlendirilir. Öncelikle, kolaylık 
sağlaması için iki sınıflı bir problemle ilgileniyor 
olduğumuzu varsayalım: Var, Yok. Performans 
ölçülerini matematiksel olarak ifade edebilmek için 
dört temel bileşene ihtiyaç vardır: gerçek pozitifler 
(GP), gerçek negatifler (GN), yanlış pozitifler (YP), 
yanlış negatifler (YN). GP, gerçek değeri Var olup 
Var sınıfına atanan belgelerin sayısını; GN, gerçek 
değeri Yok olup Yok sınıfına atanan belgelerin 
sayısını; YP, gerçek değeri Yok olduğu halde Var 
sınıfına atanan belgelerin sayısını; YN, gerçek değeri 

Var olduğu halde Yok sınıfına atanan belgelerin 
sayısını gösterir. Bu durumda,  

Doğruluk oranı = 
𝐺𝑃+𝐺𝑁

𝐺𝑃+𝐺𝑁+𝑌𝑃+𝑌𝑁
 , Hassasiyet = 

𝐺𝑃

𝐺𝑃+𝑌𝑃
 ,  

Duyarlılık = 
𝐺𝑃

𝐺𝑃+𝑌𝑁
 , F1 skoru =  

2(Hassasiyet∙Duyarlılık)

Hassasiyet+Duyarlılık
 

olarak ifade edilir. 

 

3.2 Metodolojik Çerçeve  

Diğer alanların aksine pazarlama araştırması, 
öncelikle ürün seçimini etkileyen değişkenleri 
belirlemeye odaklanır. Bununla birlikte, bir ürün 
çeşidini tanımlayan niteliklerin sayısı nispeten 
büyük olduğunda, ürün özelliklerini işlemsel 
modellere dahil etmek zorlu bir iştir. Bu zorluk, her 
şeyden önce, basitçe mevcut ürün özelliklerinin 
farklı kombinasyonları olarak tanımlanabilen 
yapılandırılabilir ürünlerin talebinin tahmin 
edilmesinde daha belirgindir. İki olası yaklaşım olan 
Lancaster yaklaşımı ve kesikli seçim modelleri, 
çeşitli nedenlerden dolayı her zaman çalışmayabilir. 
Birincisi, çok fazla ürün özelliği var olduğunda, 
tüketiciler, milyonlarca senaryo arasından arama 
yapmak zorunda kalabilirler. Bu patlamanın 
üstesinden gelinse bile, mevcut ürün çeşitlerinin 
sayısına oranla pazarda bulunan görece az sayıdaki 
potansiyel tüketici göz önünde bulundurulduğunda, 
şirketlerin her bir yapılandırma için en az bir işlem 
gözlemlemesi imkânsız olur. İkincisi, istatistik 
modeller değişim ve tekrarı sevdiğinden, sadece bir 
kez gözlemlenmiş yapılandırmalar da işleri fazla 
kolaylaştıramayacaktır. Dahası, ürün özelliklerini 
tahmin değişkenleri olarak kullanan herhangi bir 
istatistiksel model, çoklu doğrusallık veya 
boyutsallık lanetinden mustarip olabilir. Bu nedenle 
uygulamacılar, olası engelleri önlemek için mevcut 
verileri önceden işlemek ve yeniden yapılandırmak 
için alternatif yollar araştırmalıdır. Işıklı (2012), bu 
konuları ele almak üzere yapılandırılabilir ürünlerin 
talep planlaması ve bunlardaki dış çeşitliliğin 
yönetilmesi için nitel ve nicel verilerin bütünleşik 
kullanımını önermekte ve bunun için bir çerçeve 
sunmaktadır. Mevcut çalışmada önerilen ve görsel 
anlatımı Şekil 1’de verilmiş olan metodolojiyse, 
Işıklı (2012)’deki çerçevenin birkaç modülünden 
biri olarak hizmet edebilir ve aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

Aşama 1 – Metin çekme, ön işleme ve temsil: Müşteri 
değerlendirmeleri birden fazla kaynaktan toplanır 
ve derlem adı verilen bir yapıya dönüştürülür. 
Noktalama işaretleri, özel karakterler ve gereksiz 
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sözcükler kaldırılır ve büyük harfler küçük harflere 
dönüştürülür. Referans sözlük göz önüne alınarak 
yazım yanlışları düzeltilir. Derlemdeki her sözcük 
daha sonra belirteçlere (tokens) dönüştürülür. Bu 
belirteçler bilgilendirici ve bilgilendirici olmayan 
şeklinde iki gruba ayrılır. Birinci grupta isim, fiil, 
sıfat ve zarf türünde sözcükler bulunurken ikinci 
grupta edatlar, bağlaçlar, adıllar gibi sözcük 
türleriyle kısaltmalar ve sayılar bulunur. 
Sözcüklerin temel bir formunu elde etmek ve 
Terim-Belge Matrisinde (İng. kısalt., TF-IDF) 
anlamsal olarak benzer sözcükleri tekrarlamaktan 
kaçınmak için köküne ayırma ve/veya kök 
çözümleme işlemleri yapılması gerekebilir. Veriler 
derleme dönüştürüldükten ve ön işleme adımları 
uygulandıktan sonra TF-IDF, sözcük torbası 
yaklaşımı kullanılarak oluşturulur. Ayrıca veriye 
konu modellemesi ve duygu analizi de yapılabilir. 
Her parçaya (cümleye), bulunduğu tüketici 
yorumunun, varsa, derecelendirmesi puan olarak 
atanabilir. Her parçanın anahtar sözcükleri, makine 
öğrenmesi kullanılarak üretilir ve en yaygın anahtar 
sözcükler TF-IDF sayesinde belirlenir. Özellikle 
tüketici yorumlarının çok fazla olduğu durumlarda, 
eş anlamlı sözcüklerin bir sonraki aşamaya 
geçmeden önce belirlenmesi yararlı olacaktır. 

Aşama 2 – Görselleştirme: Derlemdeki en yaygın 
sözcüklerle bir sözcük bulutu oluşturulur. Sözcük 
bulutu, bir sözcüğü bir belgedeki sıklığına göre 
farklı boyutlarda görüntüleyen, iyi bilinen ve 
anlaşılabilir bir görselleştirme tekniğidir. Boyutu 
azaltmak için Gizli Anlamsal Endeks Analizi ve 
alternatif kümeleme algoritmaları kullanılabilir. 
Yeterli bilgi verildiğinde sözcük bulutu, yorumların 

yapıldığı konumdan kaynaklı farklılıkları da ayırt 
edebilecek şekilde çizdirilebilir. Anahtar sözcükler 
arasındaki ilişkiler de belirlenebilir. Farklı terimleri 
karşılaştırmak için ortaklık bulutu ve karşılaştırma 
bulutu elde edilebilir. Sözcük veya sözcük grupları 
(ikili, üçlü vs.) arasındaki ilişkiler görselleştirilir. 
Görselleştirme aşamasına dahil edilecek sözcük 
veya sözcük gruplarının önceden belirlenmiş bir 
sayıda tekrarlanmış olması yönünde bir kısıt 
konularak bu koşulu sağlamayan terimler için farklı 
bir analiz yapılması düşünülebilir. Yine bu aşamada, 
hangi sözcüklerin sıklıkla birlikte kullanıldığını 
saptamak amacıyla, basit bir hiyerarşik kümeleme 
de yapılabilir. 

Aşama 3 – Modelleme ve Sınıflandırma: Yüksek 
performans gösterdiği literatürde yaygın olarak 
kabul edilen Naive Bayes, Karar Ağaçları, Rastgele 
Orman, Lojistik Regresyon vb. sınıflandırıcıların 
yanı sıra öznel muhakeme ve endüstri uzmanlığına 
dayanarak talep modeline dahil edilmesi yararlı 
olacak ürün özellikleri belirlenir. Satıcının etkisi 
veya bölgesel farklılıklar gibi ek girdiler daha sonra 
modelin çekirdek girdilerine eklenebilir. Bu 
aşamada, klasik bir şikâyet yönetimi modelinde 
olduğu gibi belli sözcükleri kullanan müşterilerin 
tavsiye etme ya da etmeme durumunun ne olacağı 
önceden kestirilmeye çalışılmaz. Öncelikli amaç, 
tahminden ziyade sınıflandırmadır, zira elde 
edilecek sonuçlar daha sonra talep modelinde 
kullanılacak girdiler olacaktır.  

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine 
uyulmuştur.
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Aşama 3
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Noktalama işaretleri, özel karakterler ve 

gereksiz sözcükleri kaldırma, tüm 

sözcükleri küçük harfle yazma

Sözcüklerin tekli, ikili veya 
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Sınıflandırma

İşaretlere ayırma

Köküne ayırma ve kök çözümleme

Boyut indirgeme (gerekirse)

Sözcük bulutları

Sözcük İlişkileriSözcük İlişkileriSözcük ilişkileri

TF-IDF

Naïve Bayes, CART, rassal orman, 

lojistik regresyon vb.

Öznel muhakeme ve endüstri 

uzmanlığı

Çıktı Talebi belirleyen ürün özellikleri

Talep planlama 

modelleri ile 

bütünleştirme
 

Şekil 1. Önerilen metodolojik çerçeve 

 

4. Uygulama 

Tüketiciye sunulan ürün özelliklerinin önemini 
belirlemek için bir çapraz kullanımlı araç (İng. 
kısalt., CUV) modeli incelenmiştir. Üretim geçmişi 
1970’lere kadar uzanan bu araçlar, açık alan 

kullanımlı araçlarla (İng. kısalt., SUV) binek 
araçların çapraz eşleşmesiyle oluşmuştur. Özellikle 
2000’li yılların başından itibaren önemli ölçüde 
rağbet görmeye başlayan çapraz kullanımlı araçlar, 
geniş iç hacimlerinin yanı sıra düşük yakıt tüketimi 
sağladıkları için özel olarak çocuklu genç ailelere 
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fazlasıyla çekici gelmektedir. Bu ürün için Cnet.com, 
Edmunds.com ve Kbb.com gibi otomobil bloglarında 
yapılan tüketici yorumları dikkate alınmıştır. 
Alexa.com’a göre, söz konusu bloglar ABD 
genelinde, ziyaretçi trafiği açısından, sırasıyla en 
gözde 111., 409. ve 294. İnternet siteleridir (28 
Mayıs 2021 itibariyle). Özellikle Cnet.com, uzman 
görüşlerine de yer verdiği için kullanıcılar 
tarafından yakından takip edilmektedir. Çekilen 
tüketici görüşleri Ağustos 2010 – Ağustos 2011 
arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bunun sebebi, 
Ağustos 2010 – Mart 2012 arasındaki dönemi göz 
önüne alan Işıklı (2012)’deki talep kestirimi 
sonuçlarıyla karşılaştırma yapma arzusudur. 
Yorumların hepsi İngilizcedir ve ürünün çeşitli 
boyutlarda derecelendirmelerini içermektedir. 
Metinde birbirinin kopyası yorumlar veya 
derecelendirmelere dair eksik bilgi 
bulunmamaktadır. 492 cümle (satır) ve 842 
özniteliğe (sütun) dönüştürülmüş toplam 66 
tüketici yorumu toplanmıştır. Söz konusu 
öznitelikler, derlemde en az üç kez rastlanmış olan 
tek sözcüklerin yanı sıra en az iki kere tekrarlanmış 
olan ikili ve üçlü sözcük gruplarından oluşmaktadır. 
Bu sözcükler ürün özelliklerinin yanı sıra bunları 
betimleyen sıfatları da içermektedir.  

Bu çalışmanın öncelikli amacı, hakkında olumlu ya 
da olumsuz düşünülen ürün özelliklerinin ortaya 
çıkarılmasıdır çünkü bitaraf kalınmış bir ürün 
özelliğinin talep tahminine etkisinin olmayacağı 
varsayılmıştır. Dolayısıyla, belirlenen bu gibi ürün 
özelliklerinin işlemsel modellere sokulmaması 
önerilmiştir. Buna ek olarak, anahtar sözcükler 
kullanılarak ürünü tavsiye eden yorumları, tavsiye 
etmeyenlerden ayıran sınıflandırma modelleri 
kurulmuştur. Uygulama için Python ve R 
yazılımlarından yararlanılarak çeşitli makine 
öğrenme algoritmaları ve doğal dil işleme araçları 
kullanılmıştır. 

Sözcük torbası yaklaşımının ilk aşamasında, ham 
metin verisi vektörler halinde yazılarak metin 
derlemi oluşturulmuştur. Bunu takiben, metin ön 
işleme adımları uygulanmıştır. Her bir yorum 
etiketlendikten sonra cümlelere ayrılmıştır. Her 
cümle bir veya daha fazla öznitelikten oluşmaktadır 
(burada ürün özelliği kastedilmemektedir). Bir 
özelliğin tekrar sıklığının artmasıyla öneminin de 
artacağı varsayılmıştır. Yorumlar öncelikle “and”, 
“the”, “a”, “an”, “can”, “could”, “on”, “at” gibi gereksiz 
sözcükler ve noktalama işaretlerinden 

arındırılmıştır; ancak olumsuzlamalar için herhangi 
bir eylemde bulunulmamıştır. Sonrasında, sözcükler 
türlerine göre sınıflandırılmıştır. Ardından, İngiliz 
diline göre köklerine ayırma işlemi yapılmış ve tüm 
büyük harfler küçük yazılmıştır. Özellikle ikili 
sözcük gruplarına katabilecekleri anlamlar 
olduğundan, sayılar metinden çıkarılmamıştır. Daha 
sonra, isim türünde sözcüklerin frekansları 
bulunmuş, isim gruplarının belirlenmesi için 
birliktelik kural çıkarımı uygulanmış ve ürün 
özellikleri tanımlanmıştır. Devamında, birinci tip 
modeller için tarafsız cümleler bilgilendirici 
olmayan (0), diğerleriyse bilgilendirici (1) olarak 
işaretlenmiştir; ikinci tip modeller içinse ürünü 
tavsiye eden yorumlar (1), tavsiye etmeyen 
yorumlar (0) olarak işaretlenmiştir. Tarafsız 
cümleler, herhangi bir ürün özelliği hakkında 
olumlu veya olumsuz hiçbir bilgi içermeyen 
cümlelerdir. Son olarak hem görselleştirme hem de 
her sözcüğün sıklığını tutma açısından önemi olan 
Terim-Belge Matrisi (TF-IDF) oluşturulmuştur.  

Ön işleme aşamasından sonra, yorumlarda en sık 
tekrarlanan yirmi beş sözcük Şekil 2’de verildiği gibi 
bulunmuştur. İlk bakışta, “system”, “touch”, “seat”, 
“sync”, “rear” ve “front” sözcüklerinin amacımız 
doğrultusunda kullanılabileceği fark edilmektedir. 
Bu sözcüklerden birincisi, ikincisi ve dördüncüsü 
aslında tek bir ürün özelliğini vurgulamaktadır. Araç 
kullanıcılarının sesli komutlar vererek telefon 
araması yapmalarını ve müziği kontrol etmelerini 
sağlayan bir araç içi iletişim ve eğlence sistemi olan 
senkronizasyon sistemi (sync system) tüketici 
yorumlarında sıklıkla geçirilmiştir. İkinci sözcük, 
dördüncü sözcüğün 2010 yılı sonrasında üretilen 
araçlardaki adıdır ve çoğunlukla bu sistemin 
yazılımına karşılık gelmektedir. Her ne kadar 
araştırma dönemindeki araçlardaki ürün özelliği 
dördüncü sözcükle pazarlanıyor olsa da 
tüketicilerin ikinci sözcüğü bu ürün özelliğini 
anarken hâlâ kullanabileceği göz ardı edilmemelidir 
zira bu gibi değişikliklerin tüketicinin kullandığı 
dilde karşılık bulması zaman alabilmektedir. Araç 
koltukları (üçüncü sözcük), arka görüş kamerası 
(beşinci sözcük) ve önden çekişlilik (altıncı sözcük) 
gibi ürün özelliklerinin de tüketici için önemli 
olduğuna işaret edilmektedir. Öne çıkan bu ürün 
özelliklerinden olumlu yönde bahsedilip 
bahsedilmediğini bilmesek de bir talep modelinde 
öncelikli olarak bunların göz önünde 
bulundurulması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. 
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Şekil 2. Müşteri Yorumlarında En Sık Tekrarlanan Sözcükler 

 

Şekil 2’nin talep planlama açısından yararı görece 
kısıtlıdır zira yorumlarda geçen fiiller ve sıfatlar, 
ürün özelliklerinden daha sık tekrarlandığı için ilk 
bakışta daha fazla dikkat çekmektedir. Bu yüzden 
ürünü tavsiye edenlerle tavsiye etmeyenlerin 
sıklıkla yineledikleri sözcükler, bir karşılaştırma 
bulutu olarak Şekil 3’te verilmiştir. Bu şeklin üst 
kısmında yer alan yeşil renkli sözcükler, 
müşterilerin beğendiği ve ürünü başkalarına tavsiye 
etmelerinde etkili olan ürün özellikleridir. Şeklin alt 
kısmında yer alan kırmızı renkli sözcüklerse, ürünü 
tavsiye etmeyen müşterilerin yorumlarında en sık 
geçen sözcüklerdir. İlk bakışta, aracın koltukları 
(seats), arka görüş kamerası (camera), iç tasarım 
(interior), dış tasarım (exterior), ortam paketi 
(ambient package), konfor paketi (comfort 

package), tavan penceresi (roof ve sunroof) ve kör 
nokta bilgi sistemi (blis) gibi ürün özelliklerinin, 
aracın tavsiye edilmesinde etkili olduğu 
söylenebilir. Benzer şekilde, teknolojik özellikler 
(sync, GPS, control), önden çekişlilik (front) ve SEL 
(standart limitli sürüm) gibi ürün özelliklerinin 
aracın tavsiye edilmemesinde etkili olduğu 
görülmektedir. Bu aslında çok basit bir duygu 
analizidir. Standart bir duygu analizinde olduğu gibi 
sıfatlara pozitif veya negatif dereceler atanarak 
sözcüklerin skorları hesaplanmamıştır ancak 
müşterilerin hangi özellikle ilgili olumlu, hangisiyle 
ilgili olumsuz düşünceleri olduğunu kabaca görmek 
halihazırda mümkündür.  
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Şekil 3. Müşteri Yorumları için Bir Karşılaştırma Sözcük Bulutu – Tekil 

 

Sözcük grupları yerine sözcüklerin kullanılması, 
özellikle sektör dışından kişiler için anlam 
bulanıklığı yaratmakta ve ürün özelliklerinin net 
olarak çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunu 
aşmak amacıyla, üçüncü bölümde önerildiği gibi, ön 
işleme aşamasında eş anlamlı sözcükler 
belirlendikten sonra analizler yapılabilir. Buna 
muadil veya ek olarak, ikili veya üçlü sözcük 
gruplarının kullanıldığı karşılaştırmalı bulutlar da 
tercih edilebilir. 

İncelenen yorumlar, müşterilerin 1-5 arasında, 
yarım birimlik farklarla yapabildikleri 
derecelendirmeleri de içermektedir. Bu sayede, 
daha iyi bir görselleştirme yapabilmek için ikili 
sözcük grupları kullanılarak her bir derecelendirme 
için sıkça yinelenen sözcük gruplarını görselleştiren 
bir sözcük bulutu da çizdirilmiştir. Şekil 4’te 
görüldüğü üzere, artık ürün özellikleri net bir 
şekilde okunabilmekte ve anlam karmaşıklığı 
önemli ölçüde azalmaktadır. Benzer bir 
görselleştirme üçlü sözcük grupları için de 
yapılabilir ancak halihazırda buna pek gerek yoktur, 
zira hemen hemen tüm ürün özellikleri en fazla iki 
sözcükten oluşmaktadır. 

Müşteriler derecelendirme yaparken 1 veya 1,5 gibi 
çok düşük değerleri kullanmamışlardır. Buradan 
ürünle ilgili genel memnuniyet düzeyinin çok düşük 

olmadığı sonucu çıkarılabilir. Teknolojik ürün 
özelliklerinden olan senkronizasyon sistemi (touch 
program) ve teknoloji paketi (technology pkg), 
derecelendirmesi düşük (2-2,5) olan müşteri 
yorumlarında en çok yinelenen sözcük gruplarıdır. 
Benzer şekilde koltuk başlıkları (head restraints) ve 
arka görüş kamerası (rear view, view camera) gibi 
özelliklere orta dereceli (3-3,5) yorumlarda daha 
sıkça rastlanmaktadır. Yüksek dereceli yorumlarda 
(4-4,5), dört çeker sınırlı sürüm (limited all-wheel 
drive), senkronizasyon sistemi (mytouch), arka 
görüş kamerası ve koltuk başlıkları gibi ürün 
özelliklerinin ön plana çıktığını söylemek 
mümkündür. Çok yüksek dereceli yorumlardaysa 
ürünün dış görünümüyle ilgili bir özellik olan renk 
ve aracın güvenli sürüş özelliğinin sıkça yinelendiği 
görülmektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki, bu 
sözcük bulutunun işaret ettiği en önemli ürün 
özelliği senkronizasyon sistemidir (my touch, touch 
program). Diğer sözcük grupları, bu ürün özelliğine 
kıyasla belirgin bir şekilde daha az yinelenmiştir. 
Başka bir deyişle, bu sistemin düşük 
derecelendirildiği yorumlar, yüksek 
derecelendirilenlerden belirgin şekilde fazladır. O 
zamanlar görece yeni bir teknoloji olan 
senkronizasyon sistemi, müşterilerin genel olarak 
memnun olmadıkları bir ürün özelliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bir talep modeli 
geliştirirken söz konusu özelliğin mutlaka göz 
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önünde bulundurulması önerilir. Bu aşamada, farklı 
sözcüklerin arasındaki benzerliği hesaplamak için 

hiyerarşik kümeleme algoritmalarından da 
yararlanılabilirdi (Hong ve Park, 2019).  

 

 

Şekil 4. Müşteri Yorumları için Bir Karşılaştırma Sözcük Bulutu – İkili Sözcükler 

 

Sözcüklerin veya sözcük gruplarının ne sıklıkta 
tekrar ettiği önemlidir ancak duygu analizi yaparak 
kullanıcı yorumlarında hangi temel duyguların ön 
plana çıktığı da belirlenebilir. Şekil 5’e göre, 
yorumların %20’den fazlası güven duygusuyla, 
%20’ye yakını beklenti duygusuyla, %15’ten 
fazlasıysa keyif duygusuyla ilişkilendirilebilir; 
yorumların en az işaret ettiği duygu, bıkkınlıktır. 
Müşterilerin büyük bir çoğunluğunun ürüne ve 
üretici firmaya güven duyduğunu ve üründen ve 
firmadan henüz vazgeçmediklerini söylemek 

mümkündür. Yine büyük bir çoğunluğun üründen 
keyif aldığı ve üretici firmanın ürünlerinden 
beklentilerinin yüksek olduğu söylenebilir. 
Mutsuzluk, korku ve öfke gibi duygulara, güven, 
beklenti ve keyif gibi duygulara kıyasla daha az 
rastlanmaktadır; ancak bunların varlığı göz ardı 
edilemeyecek kadar belirgindir. Şekil 5, Şekil 2’de 
sıkça tekrarlanmış olan “like” ve “love” 
sözcüklerinin, müşterilerin büyük çoğunluğunun 
ürün özelliklerini sevdiği sonucuna varmamızı 
sağlamadığını kanıtlamaktadır.     
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Şekil 5. Müşteri Yorumlarındaki Temel Duyguların Dağılımı 

 

Son aşamada, veri setinin %70’i bir eğitim kümesi, 
geri kalanı bir test kümesi olarak ikiye ayrılmış ve 
ilk önce TF-IDF, sonrasındaysa Sözcük Torbası 
yaklaşımları uygulanarak çeşitli sınıflandırma 
modelleri denenmiştir. TF-IDF, sadece nadir 
gözlemlendikleri için bazı sözcüklere daha fazla 
ağırlık verebilir (Hotho, Nürnberger ve Paaß, 2005). 
Ancak bu, söz konusu sözcüklerin duygu analizi için 
önemli olduğu anlamına gelmez. Sözcük torbası 
yaklaşımı bu yüzden denenmiştir. Sadece belirli bir 
cümle içinde geçen sözcüklerin sayısını sayan bu 
yaklaşımda, sözcükler bir dizide saklanmaktadır 
(Hotho ve diğ., 2005). 

Birinci tip modellerde, cümleler tarafsız ve 
olumlu/olumsuz olarak sınıflandırılmıştır; 
diğerlerinde, ürünü tavsiye eden yorumların tavsiye 
etmeyenlerden ayrıştırılması amaçlanmıştır. Aynı 
tip modellerde aynı açıklayıcı değişken kümesi 
kullanılmıştır. Tüketicilere ait demografik bilgiler ve 

kullanıcı istatistikleri bulunmadığından, sadece 
sözcüklerin sıklığı ve ağırlıklarını temel alan 
yaklaşımlar benimsenebilmiştir.  

Hem TF-IDF hem de Sözcük Torbası 
yaklaşımlarında, lojistik regresyon, doğrusal destek 
vektör makinesi, en yakın ağırlık merkezi, doğrusal 
olmayan destek vektör makinesi, oylama 
sınıflandırıcısı ve rassal orman gibi farklı 
sınıflandırıcılar dikkate alınmıştır. Bu 
sınıflandırıcılar, uygulanması kolay ve nispeten iyi 
sınıflandırma sonuçlarına sahip oldukları için 
seçilmiştir. Her model için hem eğitim hem de test 
verisinde en isabetli sınıflandırma sonuçlarını 
üreten tekniklere dair bilgi Tablo 1’de özetlenmiştir. 
TF-IDF yaklaşımı kullanılan modellerde, Sözcük 
Torbası yaklaşımı kullanılanlara kıyasla, 
sınıflandırıcıların daha yüksek performans 
gösterdiği görülmektedir. 
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Tablo 1 
Sınıflandırma algoritmalarının sonuçları 

Bağımlı Değişken Yaklaşım 
Sınıflandırma 

Algoritması 
Doğruluk Oranı 

Tavsiye Edilme / 

Tavsiye Edilmeme 

TF-IDF 

Rassal Orman 
%87,8 (Eğitim) 

%82,4 (Test) 

Lojistik Reg. 
%89,8 (Eğitim) 

%88,2 (Test) 

Sözcük Torbası 

Rassal Orman 
%81,6 (Eğitim) 

%70,6 (Test) 

En Yakın Ağırlık 

Merkezi 

%98,0 (Eğitim) 

%82,4 (Test) 

Tarafsız Yorum / 

Taraflı Yorum 

TF-IDF 

Rassal Orman 
%75,0 (Eğitim) 

%64,8 (Test) 

Lojistik Reg. 
%75,0 (Eğitim) 

%73,5 (Test) 

Doğrusal Destek 

Vektör Makinesi 

%60,7 (Eğitim) 

%53,5 (Test) 

Oylama 

Sınıflandırıcısı 

%76,0 (Eğitim) 

%67,0 (Test) 

Sözcük Torbası Naive Bayes 
%50,0 (Eğitim) 

%66,3 (Test) 

 

Bu algoritmalara göre, tüketicilerin dört çekişli 
konfigürasyonların, özellikle Sınırlı veya SEL model 
olanlarına değer verdiği bulunmuştur. Ayrıca 
senkronizasyon sistemi, navigasyon merkezi, arka 
kamera ve kör nokta bilgi sistemi (blis) gibi çoğu 
teknolojik özellikle de ilgilenmişlerdir. Deri koltuklu 
ve birinci sınıf tekerlekli konfigürasyonlar da 
beğenilmiştir. 

Sonuç olarak, sınıflandırma algoritmalarından elde 
edilen bulguların ve görselleştirmenin ortak olarak 
işaret ettiği, tüketicilerin belirtilen ürüne olan 
algısını yansıtan ve bu yüzden talep planlamasında 
kullanılması yararlı olabilecek ürün özelliklerinin 
senkronizasyon sistemi ve navigasyon sistemi gibi 
teknolojik özelliklerle dört çekişlilik ve sürüş gibi 
yapısal özellikler olduğu söylenebilir.  

Işıklı (2012)’deki, New York bölgesini dikkate alan 
talep tahmin modelinde, 2011 yılının ilk 32 haftalık 
dönemi boyunca müşteriler tarafından çok çekici 
bulunan iki benzerlik kümesindeki nispî karışım 
oranları Tablo 2’de verilmiştir. Nispî karışım oranı, 
belirli bir ürün özelliğinin bu benzerlik kümesine ait 

olan ve söz konusu zaman aralığında mevcut olan 
ürünlerin yüzde kaçında var olduğunu 
göstermektedir. Örneğin, 12 numaralı benzerlik 
kümesindeki araçların hepsi deri kaplamalı 
koltuklara sahiptir ancak hiçbirinde senkronizasyon 
sistemi yoktur. Önden çekişli araç oranına 
bakıldığında, iki benzerlik kümesindeki araçların 
neredeyse tamamının dört çeker olduğu anlaşılır. 
Buna göre, New York bölgesindeki tüketicilerin göz 
önünde bulundurulan çalışma döneminde en çekici 
buldukları benzerlik kümelerinde, en çok dört çeker 
ve sınırlı sürüm araçlara rastlanmaktadır. 
Senkronizasyon sistemi, navigasyon merkezi, uydu 
radyosu, arka görüş kamerası, kör nokta bilgi sistemi 
ve ortam paketi gibi teknolojik ürün özelliklerine; 
ön farlara, açılır tavana, sürücü paketine ve deri 
koltuklara değer verilmektedir. Tüketici 
yorumlarının metin analizi de açılır tavan, arka 
görüş kamerası, ortam paketi ve deri koltukların öne 
çıkan ürün özellikleri olduğunu göstermişti.  
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Tablo 2 
Benzerlik kümeleri 12 ve 19 için nispî karışım oranları (Işıklı, 2012) 

Opsiyonlar Benzerlik Kümesi 12 Benzerlik Kümesi 19 

Önden Çekişli (FWD) %9 %7 

Standart Sürüm (SE) %0 %0 

Sınırlı Standart Sürüm (SEL) %0 %0 

Sınırlı Sürüm (LIMITED) %100 %99 

Spor Sürüm (SPORT) %0 %1 

Kömür Karası İç Döşeme (Charcoal Black Trim) %73 %53 

Senkronizasyon Sistemi (SYNC/Touch) %0 %0 

Paspas (Floormats) %36 %59 

Ön Farlar (Headlamps) %100 %96 

Açılır Tavan (Moonroof) %100 %98 

Arka Görüş Kamerası (Rearview camera) %100 %100 

Portbagaj (Roofrack) %0 %1 

Uydu Radyosu (Satelliteradio) %100 %100 

Hız Kontrolü (Speed Control) %0 %69 

Römork Çekme Paketi (Trailertow Pkg) %0 %15 

Deri Koltuklar (Leather) %100 %100 

Yüksek Kaliteli Tekerlekler (Premium Wheels) %0 %1 

Ortam Paketi (Ambient Pkg) %100 %100 

Kör Nokta Bilgi Sistemi (BLIS) %0 %100 

Komfor Grubu (Comfort Grp) %0 %0 

Sürücü Paketi (Drivers Pkg) %100 %99 

Navigasyon Merkezi (Navigation Center) %100 %99 

Jant Tipi 1 %0 %6 

Jant Tipi 2 %0 %0 

Jant Tipi 3 %100 %94 

Jant Tipi 4 %0 %0 

Lastik Tipi 1 %0 %0 

Lastik Tipi 2 %100 %93 

Lastik Tipi 3 %0 %7 

Lastik Tipi 4 %0 %0 
 

Tablo 2’den görülebileceği gibi, ele alınan ürün 27 
adet ikili opsiyonun kombinasyonu olarak 
yapılandırılabilir. Yani, bu ürün teorik olarak 
134.217.728 farklı şekilde yapılandırılabilir. Ancak 
2011 yılında sadece 15.062 farklı konfigürasyonu 
piyasa sunulmuş bu üründen sadece 109.180 adet 
satılmıştır. Başka bir deyişle, ürünün konfigürasyon 
uzayının yaklaşık on binde 1’lik bölümü tüketiciye 
sunulmuştur ve konfigürasyon başına satılan araç 
sayısı 7’den biraz fazladır. Yalnızca bir adet üretilen 
509 konfigürasyon, 2054 adet üretilen ise 12 
konfigürasyon bulunmaktadır. Metin madenciliği 
uygulamasının vurguladığı dört ürün özelliği göz 
önünde bulundurularak oluşturulan konfigürasyon 

uzayı sadece 16 eleman içerecektir. Bu durumda 
konfigürasyon başına düşecek araç sayısı 6.800’den 
fazladır. Dolayısıyla 13 satış bölgesine ayrılmış ABD 
pazarında, aylık satış tahmini yapmayı sağlayacak 
güvenilir bir istatistiksel model kurulma imkanı 
doğacaktır. 

 

5. Sonuç ve Tartışma 

Pazarlamacılar, perakendeciler ve imalatçılar, bir 
yandan depolama ve üretim maliyetlerini makul bir 
seviyede tutarken, diğer yandan tüketici 
ihtiyaçlarını karşılamak için ne düzeyde bir ürün 
çeşitliliğinin yeterli olduğunu bilmek isterler. 
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Müşteri memnuniyetsizliği maliyeti, müşterilerin 
rakiplere kaybedilmemesi için yeterli sayıda ürün 
çeşidi sunmayı önermektedir. Ancak ölçek 
ekonomisi ve üretim maliyetleri, imalatçıları az 
sayıda ürün çeşidi sunmaya zorlar. Ürün çeşitliliği 
yüksekken üretim maliyetleri de yüksektir ve ürün 
karmaşıklığı, temin sürelerini ve ürün kalitesini 
olumsuz yönde etkileyebilir.  

Sunulacak ürün çeşitlerinin belirlenmesinde 
rekabetçi hedeflere sahip olmak, hemen hemen her 
imalatçı için mümkündür. Ancak çok geniş bir 
konfigürasyon uzayıyla sonuçlanan, birçok seçenek 
ve özelliğe sahip karmaşık bir ürün olan 
yapılandırılabilir ürün imalatçıları için bu durum 
özellikle zahmetlidir. Bu gibi ürünler, genellikle ikili 
kodlanmış (var-yok) ürün özelliklerinin 
kombinasyonları olarak görülebilir. Dikkate 
alınması gereken farklı yapılandırmaların bolluğu, 
stok yönetimi veya talep tahmini gibi işlemsel 
modellerin verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahip olabilir. Ürün özellikleri arasındaki etkileşim 
ve ürün özelliklerinin ikili kodlanmış olması da 
istatistiksel modellerin kullanımını kısıtlayabilir. 
Dahası, bir dayanıklı tüketim malı da olsa 
yapılandırılabilir bir ürünün çeşit sayısı arttığında, 
tüketicilerin satın alma öncesinde veya sırasında 
tüm ürün özelliklerini her zaman dikkate alması 
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, uygulayıcılar bu 
olası engellerin önüne geçmek için mevcut verileri 
önceden işlemek ve yeniden yapılandırmak için 
alternatif yöntemler benimsemelidir. Bütün 
bunların yanı sıra, bu gibi işlemsel modellere doğru 
bilgi girmek için pazarın veya pazar bölümünün 
dinamiklerinin iyi anlaşılması gerektiği 
unutulmamalıdır.  

Bu çalışma, metin yığınlarından yeni ve alakalı 
bilgiler çıkaran keşfedici bir analizdir. Talep 
planlama sürecinin daha kolaylıkla yürütülebilmesi 
için tüketicilerin satın alma sonrası davranış ve 
algıları hakkında bilgi edinmenin değerini 
tartışmaktadır. Bu amaçla yapılandırılabilir bir ürün 
hakkındaki çevrimiçi tüketici değerlendirmelerini 
inceleyen bir metin madenciliği uygulaması 
sunmaktadır.  

Tüketici değerlendirmeleri, bireysel müşterilerinin 
özel tercihlerini fark etmelerini sağlayarak 
perakendecilere bire bir pazarlama stratejileri 
geliştirmek açısından kolaylık sağlayabilmektedir. 
Hatta bu sayede bir ürünle ilgili tüketicilerin dilinde 
dolaşacak sözcüklerin yönetilmesi de mümkün 
olmaktadır. Müşteri görüşleri günlük yaşamda çok 
önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Tüketicilerin 

bir karar verirken başkalarının görüşlerine 
başvurması yeni bir şey değildir; ancak önceleri 
daha ziyade tanıdıklarının görüşlerini dikkate alan 
günümüz tüketicileri, artık hiç tanımadıkları 
insanların yorumlarından da etkilenebilmektedir. 
Günümüzde pek çok İnternet kullanıcısı birçok ürün 
için fikirlerini bloglar, inceleme siteleri ve sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla paylaşmaktadır. Ticari 
ve kurumsal organizasyonlar da ürünleri, destekleri 
ve hizmetleriyle ilgili tüketici görüşleri bulmak için 
fazlasıyla isteklidirler. 

Bu çalışmadaki metin madenciliği uygulamasında, 
veri kümesi bir ön işlemeye tabi tutulduktan sonra 
ürün özellikleri belirlenmiştir. Bazı sözcükler 
kısaltma şeklinde, bazılarıysa hatalı yazılmış 
olabileceğinden, eş anlamlı sözcükler aynı biçimde 
yazılmıştır. Yorum sayısı az olduğu söz konusu 
işlem yazar tarafından ayrıca kontrol edilmiştir. 
Sonra yorumların taraflı mı tarafsız mı olduğu 
belirlenerek ürün özelliklerinin hangi gruba dahil 
olduğu bulunmuştur. Klasik bir duygu analizi de 
yapılmıştır. Çeşitli sınıflandırma algoritmalarından 
yararlanarak ürünü tavsiye eden yorumlarda öne 
çıkan ürün özellikleri belirlenmiştir. 

Burada sunulan yaklaşım, dikkate alınan tüketici 
yorumu sayısı görece az olmasına rağmen nicel 
yöntemlerle paralel sonuçlar vermiştir ve metin 
madenciliği tekniklerinin ana veya yardımcı modül 
olarak benzer çerçevelere dahil edilmesinin yararlı 
olacağını göstermiştir. Kullanılan sınıflandırma 
algoritmaları öngörü amaçlı değil, sınıflandırma 
amaçlı kullanılmıştır; zira tüketici davranışı 
dinamiktir ve tarafsız olmayan cümlelerin içinde 
sıklıkla geçen bir sözcük kısa-orta vadede bile sınıf 
değiştirebilir. Benzer şekilde, müşterinin ürünü 
tavsiye etmemesine neden olan bir özellik, zamanla 
çok aranan bir hale gelebilir. Bu yüzden yapılan 
işlemler bir defaya mahsus değildir; gerektiğinde 
tekrarlanmalıdır. Önerilen yaklaşım halihazırda 
tüketici yorumlarındaki bölgesel farklılıkları göz 
önünde bulundurma kabiliyetine sahip değildir. 
Tüketici yorumlarının bölgesel bazda ayırt edilmesi 
mümkün olduğunda, bu bilgi önerilen çerçeveye 
kolayca dahil edilebilir.  

Dikkate alınan yorumlar, genel derecelendirmenin 
yanı sıra, ürünün performans, konfor, yakıt 
tasarrufu, sürüş keyfi, iç tasarım, dış tasarım, üretim 
kalitesi ve güvenilirlik açılarından da 
derecelendirmelerini içermektedir. Gelecek 
çalışmalarda, daha fazla sayıda müşteri yorumunun 
bu bilgileri kullanarak incelenmesi düşünülebilir. 
Daha büyük bir veri setiyle, müşteri 
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derecelendirmeleri kullanılarak sınıflandırma 
yapılabilir. Alternatif başka bir modelse, ifadelerin 
skorlanmasıyla kurulabilir. Bunun için bir sıfatla 
başlayan sözcük gruplarına pozitif bir skor, 
olumsuzluk içeren sözcüklere negatif bir skor 
verilerek sınıflandırma yapılabilir. Bu çalışmanın 
metodolojisi, basit bir duygu analizi ve basit özellik 
sayıları içermektedir. Ancak daha büyük bir veri seti 
kullanılarak, yorumların kutupluluğunu ve 
nesnelliğini ölçmek için duygu analizi uygulanabilir. 
Kutupluluk, yorumun olumlu, olumsuz veya nötr 
olduğunu gösteren -1 ile 1 arasında bir reel sayı 
olarak analize katılabilir. Yorumun nesnelliğiyse, 0 
ile 1 arasında bir reel sayı olarak bir yorumun 
öznellikten ne kadar uzak olduğunu gösterecektir. 
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1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara  
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Günümüz dijital dünyasında satın alma gittikçe arttığından veriler çok büyük boyutlara 

ulaşmıştır. Endüstrinin getirdiği kavramlardan en belirgini ise boyutluluk laneti olmuştur. Bu 

sebeple işletmeler satın alma kararlarını alırken büyük zorluk yaşamaktadır. Uzun ya da kısa 

vadede satış tahmininin doğru yapılamaması müşteri memnuniyetsizliği, para kaybı, ham 

madde ihtiyacı gibi birçok soruna yol açacaktır. Tedarik zinciri elemanlarından üretici, 

perakendeci, tedarikçi ve müşteriye kadar birçok taraf yanlış ya da eksik satış tahmininden 

zarar görebilir. Yapay zekâ çağının getirdiği yeniliklerden olan makine öğrenmesi de birçok 

mühendislik uygulamasının getirdiği sorunlara olduğu gibi satış tahmini problemlerine de hızlı 

şekilde cevap verebilecek bir alandır. Bu çalışmada uçtan uca bir makine öğrenmesi proje 

süreci ele alınmıştır. Herhangi bir makine öğrenmesi projesinin adımları ve veriye yaklaşım 

boyutu tanıtılmıştır. Uygulama bölümünde makine öğrenmesi algoritmalarından doğrusal 

regresyon, Ridge, Lasso, Elastic Net, K-en yakın komşu ve Rastgele Orman algoritmaları 

kullanılarak gerçek veri seti için bir satış tahmin modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde en 

düşük hatayı veren algoritma Rastgele Orman algoritması olmuştur.    
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As purchases increase in today's digital world, data has reached enormous dimensions. The 

most prominent of the concepts brought by the industry has been the multidimensionality 

curse. For this reason, businesses have great difficulty in making purchasing decisions. Failure 

to make a correct sales forecast in the long or short term will cause many problems such as 

customer dissatisfaction, loss of money, and the need for raw materials. Many parties, from 

supply chain elements to manufacturers, retailers, suppliers and customers, may suffer from 

wrong or incomplete sales forecast. Machine learning, which is one of the innovations brought 

by the age of artificial intelligence, is an area that can quickly respond to sales prediction 

problems as well as the problems brought by many engineering applications. In this study, an 

end-to-end machine learning project process is discussed. The steps of any machine learning 

project and the approach to data dimension are introduced. In the application part, a sales 

forecast model has been developed for the real data set by using machine learning algorithms 

such as linear regression, Ridge, Lasso, ElasticNet, K-nearest neighbor and Random Forest 

algorithms. The algorithm with the lowest error in the developed model was the Random 

Forest algorithm. 

 

 

Araştırma Makalesi   Research Article  

Başvuru Tarihi  

Kabul Tarihi       

: 15.10.2020 

: 01.07.2021 

Submission Date  

Accepted Date 

: 15.10.2020 

: 01.07.2021 

                                                           
*Sorumlu yazar; e-posta : ennacar@ybu.edu.tr  
*Bu çalışma, Emine Nur Nacar’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
 

https://orcid.org/0000-0003-3785-1928
https://orcid.org/0000-0001-8860-3903
mailto:ennacar@ybu.edu.tr


Endüstri Mühendisliği 32(2), 307-320, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 307-320, 2021 

 

308 

1.Giriş 

Üretimin dahi dijitalleştiği günümüz dünyasında, 
tüketim gittikçe artan bir ivme göstermektedir. 
İnsanların artık tek tıkla alışveriş yapabiliyor 
olmaları bu durumun başlıca sebebidir. Satın 
almanın giderek arttığı bu çağda, satışları tahmin 
edebilmek ve ona göre stok tutmak ya da üretim 
planlaması yapmak büyük önem kazanmıştır. 
Tahmin yapılmadan işletmelerin ne gelirleri ne de 
giderleri öngörülebilir. İşletmenin üretim planlama, 
satın alma, satış ve pazarlama gibi birçok 
departmanı bu tahminler üzerinden analiz 
yapmaktadır. Uzun ya da kısa vadede satış 
tahmininin doğru yapılamaması müşteri 
memnuniyetsizliği, para kaybı, ham madde ihtiyacı 
gibi birçok soruna yol açacaktır. Tahmin 
yapılmadan geleceğe dönük stratejik kararlar 
alınamayacağından işletmenin plan ve politikalar 
oluşturamamasına sebep olur. Bu durum sadece 
işletmenin kendisini etkilemekle kalmayıp tedarik 
zinciri elemanlarından üretici, perakendeci, 
tedarikçi ve müşteriye kadar birçok tarafın zarar 
görmesine sebep olur. Durum bireysel olmaktan 
çıkar ve birçok kişi, yapılamayan ya da hatalı 
yapılan tahminden muzdarip olur. İyi bir satış 
tahmini çalışması sonucunda ise sadece şirket kâr 
etmekle kalmaz, tedarik zincirinin tüm 
elemanlarında verimlilik artışına rastlanabilir. 
Böylelikle işletmeler sektörde devamlılığını 
sürdürmekle kalmayıp tedarik zincirinin tüm 
elemanları için kâr marjı sunabileceklerdir. 

Hiçbir yöntem kullanılmadan büyük çaplı satışları 
tahmin edebilmek, işletmeler için imkânsız hale 
gelmiştir. Klasik yöntemler ise bu büyük veri 
yığınlarının oluşturduğu satışlara cevap 
verememekte ya da esneklikleri ve özel durumları 
hesaplayamamaktadır. Bu sebeple literatüre yeni 
kazandırılan yapay zekâ bileşenleri benzer 
sonuçlara cevap vermiştir. Ne kadar yapay zekâ 
yöntemlerinin robotik ya da telekomünikasyon gibi 
alanlarda kullanıldığı izlenimi olsa da zamanla bu 
önyargı değişecek ve verinin olduğu her yerde 
kullanılmaya başlanacaktır. Yapay zekâ çağının 
getirdiği yeniliklerden olan makine öğrenmesi de 
birçok mühendislik uygulamasının getirdiği 
sorunlara hızlı şekilde cevap verebilecek bir alandır. 
Bazı uygulamalara rastlansa da henüz çok yeni bir 
alan olup literatürde birçok varsayım 
bulunmaktadır. Çoğu işletme, veri biliminin benzeri 
sorunlara geleneksel yöntemlere kıyasla kısa sürede 
ve doğrulukta cevap verdiğini düşünmediğinden, bu 

çalışmanın işletmelere bir kılavuz niteliğinde olması 
beklenmektedir. 

Bu çalışmada lineer regresyon, Ridge, Lasso, 
ElasticNet, K-En Yakın Komşu ve Rastgele Orman 
yöntemleri kullanılarak satış tahmini için model 
oluşturulmuş ve tahmin yöntemlerinde makine 
öğrenmesi algoritmalarının kullanılmasının 
gerekliliği üzerinde durulmuştur.  

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde sırasıyla 
satış tahmini ve makine öğrenmesi konuları ile ilgili 
literatür araştırması yapılmıştır. İzlenen metotun 
işlendiği üçüncü bölümde bir makine öğrenmesi 
modeli oluşturulurken izlenmesi ve dikkat edilmesi 
gereken adımlar keşifçi veri analizinden model 
optimizasyonuna kadar verilmiştir. Beşinci bölümde 
gerçek veri seti ile yapılan örnek bir satış tahmini 
çalışması yapılmış, sonuçlar altıncı bölümde 
işlenmiştir.  

 

2. Makine Öğrenmesi 

Yapay zekâ (AI), bilgisayar bilimlerinin bir alt dalı 
olan ve bilgisayarların akıllıca davranmasını 
sağlayarak akademi ve endüstride kendine yer 
bulan bir araştırma alanıdır (Nilsson, 2014). Bu 
macera ve yapay zekaya yönelik eğilim 2016 yılında, 
Google DeepMind'a ait bir yazılım şirketinin, 
DeepMind tarafından üretilen bir yazılım olan 
AlphaGo ile 9-dan rakibini avantajsız bir şekilde 
yenmesiyle başlamıştır (Siau ve Wang, 2018). Yapay 
zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme birbiriyle 
çok karıştırılan kavramlardır. Yapay zekâ ile makine 
öğrenmesinin ilişkisi Şekil 1’de verilmiştir. Yapay 
zekâ, programların insanlar gibi öğrenebilmesi ve 
davranabilmesi iken makine öğrenmesi ise aynı 
amaç için yazılan algoritmalardır. 

 

Şekil 1. Yapay zekâ bileşenleri 

 

Yapay Zeka

Makine 
Öğrenmesi

Derin 
Öğrenme
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Biz bilgisayarlara sahip olmadan çok önce, insanlar 
verilerde kalıplar bulmaya çalışmışlardır. Bu tür 
kalıpları ortaya çıkarmak için astronomik verilerin 
analizi, doğrusal denklemleri çözme yöntemleri 
(Newton-Gauss), gradyan iniş yoluyla optimum 
öğrenme (Newton), polinom enterpolasyonu 
(Lagrange) ve en küçük kareler uydurma (Laplace) 
gibi matematiksel tekniklerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın 
başlarında, içerdiği kalıpları ortaya çıkarmak için 
verileri analiz etmek için geniş bir matematiksel 
yöntem yelpazesi ortaya çıktı. Yirminci yüzyılın 
ortalarında dijital bilgisayarların yapımı, veri analizi 
tekniklerinin otomasyonuna izin vermiştir. Son 
yarım yüzyılda, teknolojinin hızlı ilerlemesi ile 
sektörlerin ihtiyacı giderek arttığından farklı veri 
analizi teknikleri ve karmaşık yöntemler 
geliştirilmiştir. Aynı zaman dilimi içinde, dijital 
bilgisayarların gelişimi ve hızlı ilerlemesi, yeni 
makine öğrenimi yöntemlerini ortaya çıkarmıştır 
(Biamonte, Wittek, Pancotti, Rebentrost, Wiebe ve 
Lloyd, 2017). 

Makine öğrenmesi, bilgisayarların insanlara benzer 
şekilde öğrenmesini sağlamak için çeşitli algoritma 
ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışan bilimsel bir 
çalışma alanıdır. Bilgisayarların deneyim yoluyla 
otomatik olarak gelişmesini sağlayarak en hızlı 
büyüyen alanlardan biri olmuştur (Jordan ve 
Mitchell, 2015). Makine öğrenmesi ile verilerden 
istatistiksel çıkarımlar veya tahminler yapılabilir. 
Bu şekilde makineler daha doğru tahminler 
yapabilirler. Makinelerin öğrenme süreci, geçmiş 
bilgilere dayanarak tahminlerde bulunmaktır. 

Makine öğrenmesi ilk kez 1959'da Arthur Samuel 
tarafından bir dama oyununu analiz etmek için 
kullanılmıştır. Arthur Samuel, makine öğrenmesini, 
bilgisayarlara açıkça programlanmadan öğrenme 
yeteneği veren araştırma alanı olarak tanımlamıştır 
(Samuel, 1959). 1998 yılında Tom Mitchell 
tarafından yapılan tanıma göre, "Bir bilgisayar 
programının, T ile ölçülen performansı P ile 
ölçüldüğünde iyileşirse, bazı T görevlerine göre E 
deneyiminden ve bazı performans ölçülerinden P 
öğrendiği söylenir.” (Mitchell, 1997) 

Makine öğrenmesi; olasılık, istatistik ve 
optimizasyon gibi matematiğin alt alanları üzerine 
inşa edilmiştir. Model oluşturulur ve makinenin 
geçmiş verileri öğrenerek geleceği tahmin etmesi 
beklenir. Bu bakımdan makine öğrenmesi, diğer 
yazılım mühendisliği yöntemlerinden farklıdır. 
Çünkü bu geleneksel yöntemlerde yazılım 
geliştiricinin veri setine bakarak bazı kalıplar 

oluşturması beklenir. Bu prosedürler oldukça 
önyargılıdır ve gerçekçi değildir (Grigorev, 2020). 

Makine öğrenmesi gittikçe yayılan bir alan olmuştur 
ve olmaya da devam edecektir. Bunun birçok nedeni 
vardır. Birincisi, sembolik makine öğrenmesi, 
hesaplamalı öğrenme teorisi, sinir ağları, 
istatistikler ve örüntü tanıma alanındaki ayrı 
araştırma toplulukları birbirlerini keşfetmişler ve 
birlikte çalışmaya başlamışlardır. İkinci olarak, 
makine öğrenmesi teknikleri, veri tabanlarında bilgi 
keşfi, dil işleme, robot kontrolü ve kombine 
optimizasyon gibi yeni problem türlerine ve ayrıca 
konuşma tanıma, yüz tanıma, el yazısı tanıma, tıbbi 
gibi daha geleneksel problemlere 
uygulanabilmektedir (Dietterich, 1997). 

Makine öğrenmesi türleri genel olarak gözetimli ve 
gözetimsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Gözetimli 
öğrenme, önceden atanmış doğru sınıflandırma ile 
veri kaynağından bir veri örneğini eğitmeye 
dayanır. Gözetimsiz öğrenmede ise kendi kendini 
organize eden sinir ağları, etiketlenmemiş giriş 
verilerindeki gizli kalıpları belirlemek için 
gözetimsiz öğrenme algoritmasını kullanmayı 
öğrenir. Gözetimsizlik, çözümü değerlendirmek için 
bir hata sinyali sağlamadan bilgiyi öğrenme ve 
organize etme yeteneğini ifade eder (Sathya ve 
Abraham, 2013). Gözetimli öğrenme türü ise 
sınıflandırma ve regresyon olarak ikiye ayrılır. Veri 
setinin içeriğine göre çeşitli algoritmaları kullanmak 
mümkündür. 

 

3. Satış Tahmininde Makine Öğrenmesi 
Uygulamaları 

Satış tahmini konusu günümüze dek çoğunlukla 
geleneksel zaman serisi yöntemleri ile çözülen ve 
uzun zamandır literatürde var olan bir konudur. 
Temel olarak satış tahminleri geçmiş verilerden 
faydalanarak gelecekteki satışları öngörmeyi 
hedefler. Satış tahmin modelleri iki türe ayrılabilir: 
(i) zaman serisi yöntemleri ve (ii) derin öğrenme ve 
makine öğrenmesi algoritmalarını içeren yapay 
zeka yöntemleri (Şener, 2019). Yapay zeka 
yaklaşımları geliştirilmeden önce, AR, MA, ARIMA, 
VARMA ve Holt-Winters gibi yöntemler 
kullanılmıştır. Bu yöntemler Python gibi 
programlama dillerinde uygulanabilir. Ancak belirli 
ihtiyaçları karşılayamazlar. Armstrong çalışmasında 
tahmin modellerin birlikte kullanıldığında daha iyi 
sonuçlar verdiğini gözlemlemiştir (Armstrong, 
1989). Papacharalampous ve arkadaşları tarafından 
yapılan başka bir çalışmada, zaman serisi 
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yöntemlerinde gecikmeli değişken seçimi, 
hiperparametre işleme ve makine öğrenmesi ile 
klasik algoritmalar arasında yapılan karşılaştırmaya 
ilişkin ampirik kanıtlar sunulmuştur. 
Yunanistan'daki sıcaklık verileri üzerine yapılan bu 
çalışmada geleneksel zaman serisi yöntemleri ile 
makine öğrenmesi algoritmaları karşılaştırılmıştır. 
Çalışmada, dört geleneksel yöntem ve makine 
öğrenmesi yöntemleri Destek Vektör Regresyonu ve 
Sinir Ağları kullanılarak bir karşılaştırma 
yapılmıştır. Sonuçlar, klasik algoritmaların ve 
makine öğrenmesi algoritmalarının belirli sınırlar 
altında eşdeğer performans gösterdiğine işaret 
etmiştir. Sonuçlar veri setinden veri setine 
değişebilir, ancak klasik algoritmaların herhangi bir 
üstünlüğü yoktur (Papacharalampous, Tyralis ve 
Koutsoyiannis,  2018). 

Pavlyshenko'ya göre, klasik zaman serisi 
yöntemlerinin birçok sınırlaması vardır. Bu nedenle 
satış tahminleri, zaman serisi yöntemlerinden çok 
denetimli öğrenme yöntemlerinden biri olan 
regresyon problemlerinin konusudur. Regresyon 
yöntemleri, zaman serisi yöntemlerinden daha iyi 
sonuçlar vermektedir. Çünkü regresyon modelleri 
geçmiş verilere dayalı genel bir fonksiyon 
oluşturmayı hedefler. Yazara göre, zaman serisi 
modellerinin birçok kısıtlaması bulunmaktadır. 
Eksik ya da aykırı değer problemleri, dış faktörler, 
yeni ürünler. Satış verilerinde çok fazla eksik veya 
aykırı değer olabilir. Bu nedenle keşifçi veri analizi 
gereklidir. Böylelikle daha doğru sonuçlara ulaşmak 
mümkün olacaktır. Makine öğrenmesi algoritmaları 
bu gibi durumlara klasik yöntemlere kıyasla yanıt 
verir. Satışları etkileyen birçok dış faktör vardır. 
Bunlar, veri analistinin tecrübesiyle 
gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde klasik yöntemler 
sadece satış rakamlarına göre yapılacaktır. İnsan 
hayatını etkileyen pek çok dış faktörün ele 
alınmadığı klasik yöntemlerde dış etkenler sadece 
yorumlanabilir ancak makine öğrenmesi 
algoritmaları ile bunu verilere yansıtmak 
mümkündür. Pazara yeni bir ürün çıkması 
durumunda geçmiş verilere sahip olunması 
mümkün değildir. Ancak makine öğrenmesi 
algoritmaları ile pazar içindeki başka bir ürünün 
verileri kullanılarak bir satış tahmini yapmak 
mümkündür (Pavlyshenko, 2019). 

XGBoost yöntemi, Avrupa eczane perakende 
şirketinin olası satışlarını tahmin etmek için 
Rastgele Orman ve Doğrusal Regresyon 
yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuca göre 
XGBoost yönteminin diğerlerine göre çok daha 
başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür. İleride 

yapılacak çalışmalar için, satış tahmininin yanı sıra 
şu 6 alanda da aynı eylemlerin 
gerçekleştirilebileceği önerilmiştir: reklam, öneriler, 
talep tahmini, müşteri bazlı fiyatlandırma, tatil / 
uzatılmış satış planlaması ve ürün sınıflandırması 
(Jain, Menon ve Chandra, 2015). 

2018 yılında hava koşullarının etkileri dikkate 
alınarak Rincon-Patino ve diğ. tarafından yapılan bir 
çalışmada tarım sektörüne ilişkin veriler makine 
öğrenimi teknikleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada 
doğrusal regresyon, çok katmanlı algılayıcı, destek 
vektör makineleri ve çok değişkenli regresyon 
tahmin modelini içeren dört makine öğrenmesi 
tekniği incelenmiştir. Avokado satışlarının 
incelendiği bu çalışmada, en iyi sonuçları destek 
vektör makineleri ve çok değişkenli regresyon 
modellerinin verdiği görülmüştür (Rincon-Patino, 
Lasso ve Corrales, 2018). 

Microsoft Azure Machine Learning Studio 
platformunda Kaggle'dan Walmart satış verilerini 
kullanan satış tahmini çalışmasında, klasik zaman 
serisi yöntemleri makine öğrenmesi 
algoritmalarıyla karşılaştırılmıştır. Doğrusal, Bayes, 
Sinir Ağları, Karar Ağacı ve Artırılmış Karar Ağacı 
regresyonları kullanılmıştır. Doğrulama fonksiyonu 
olarak ortalama kare hata ve kök ortalama kare hata 
tercih edilmiştir. Karar Ağacı Regresyon modeli 
başlangıçta en düşük hatayı verirken, model tuning 
uygulandıktan sonra Artırılmış Karar Ağacı 
regresyonunun en düşük hatayı verdiği 
görülmüştür. Bu sonuç ise regresyon modellerinin 
klasik zaman serisi modellerinden daha iyi 
çalıştığının bir başka kanıtıdır (Catal, Ece, Arslan ve 
Akbulut, 2019). 

R programı ve Jupyter Notebook kullanılarak 
yapılan Pavlyshenko’nun çalışmasında Rossmann 
mağazalarının satış tahminleri incelenmiştir. 
Çalışmada Lasso, Sinir Ağları, Rastgele Orman ve 
ExtraTree modelleri incelenmiştir. Satış 
tahminlerinde regresyon modellerinin zaman serisi 
yöntemlerinden çok kullanılması gerektiği 
vurgulanmıştır (Pavlyshenko, 2019). 

Weng, Liu ve Xiao tarafından tedarik zinciri için 
satış tahmini çalışması için LightGBM ve LSTM 
yöntemlerinden oluşan birleşik bir model 
önerilmiştir. Vaka çalışması için Kaggle'da 
Corporación Favorita Market Sale ve Rossman 
mağaza satışları ve Jollychic E-ticaret Platformunda 
tedarik zinciri veri setleri tercih edilmiştir. Model 
için değişken seçiminin çok önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Veri setini incelemek için veri 
görselleştirme tekniklerinden biri olan dağılım 
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grafiği tercih edilmiştir. Değişken mühendisliği 
bölümünde, verilerin satış verisi olup olmamasına 
göre eksik veriler 0 veya -1 ile doldurulmuştur. 
Alakasız değişkenler veri setinden çıkarılmış ve 
verilerde anormal bir eğilim olup olmadığı analiz 
edilmiştir. Değerlendirme için Normalleştirilmiş 
Ağırlıklı Kök Ortalama Kare Logaritmik Hata 
(NWRMSLE) kullanılmıştır. Ridge, Destek Vektör 
Makineleri, Rastgele Orman, XGBoost, LightGBM ve 
LSTM yöntemleri kullanılmış ve birleşik modelin 
doğruluğunu değerlendirmek için karşılaştırılmıştır. 
Sonuçlar, kombine modelin üç örnek veri seti için 
verimli bir şekilde çalıştığını göstermiştir (Weng ve 
diğ., 2019). 

Helmini ve arkadaşlarına göre ARIMA gibi 
istatistiksel tahmin modelleri yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen doğrusal olmayan 
problemleri analiz etmek için uygun değildir. 
Doğruluğu diğerlerinden daha yüksek olduğu için 
bu modelleri analiz etmek için makine öğrenmesi 
yöntemleri kullanılmalıdır. Özgün bir LSTM modeli 
yazarlar tarafından geliştirilmiştir. Modele 
hiperparametre optimizasyonu yapılmıştır. 
Geliştirilen bu model XGBoost ve Rastgele Orman ile 
karşılaştırılmıştır. Modeli uygulamak için 
Kaggle'daki Rossmann mağaza satış veri seti 
kullanılmıştır. RMSE ve MAE, hata fonksiyonları 
olarak kullanılır. İlk model, geliştirilen model ve 
diğer makine öğrenimi yöntemleri birbirleriyle 
karşılaştırılmıştır. Geliştirilmiş LSTM modelinin 
doğruluğunun diğerlerinden çok daha iyi olduğu 
sonucuna varılmıştır (Helmini, Jihan, Jayasinghe ve 
Perera, 2019). 

Verstraete ve diğ. Lasso yöntemi kullanarak bir 
taktik satış tahmini çalışması gerçekleştirmiştir. 
Tedarik zincirinin tüm unsurları için taktiksel satış 
tahmininin gerekli olduğu belirtilmiştir. Yazarlara 
göre, geleneksel satış tahmin yöntemleri bazı 
makroekonomik faktörlere cevap veremez. 
Değişiklikler öngörülemediğinden, uzman görüşleri 
veya çalışanlar tarafından yapılan birtakım 
varsayımlara başvurulur. Bu gibi senaryolar 
oldukça pahalı ve analitik olarak kanıtlanamayan 
yaklaşımlardır. Bu nedenle, Lasso yöntemi 
makroekonomik değişiklikleri tahmin etmek için 
kullanılmıştır. Kullanılan veri seti, otomotiv 
sektöründeki bir firmadan alınan aylık veri setidir 
ve 62 aylık verileri içermektedir. Ortalama mutlak 
yüzde hata kullanılarak modelin hatası 
hesaplanmıştır. Bu uzun dönemli tahmin çalışması 
sonucunda, klasik tahmin yöntemlerine göre 
hatanın %54,5 oranında azaldığı görülmüştür 
(Verstraete, Aghezzaf ve Desmet, 2020). 

GBM, Rastgele Orman ve ElasticNet yöntemlerini 
karşılaştıran Antipov ve Pokryshevskaya, tüm satış 
tahminlerinde kullanılması öngörülen genel bir 
çalışma yapılmıştır. Yorumlanabilir makine 
öğrenmesi yöntemleri ile eyleme geçirilebilir 
tahminler elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan veri 
seti 156 haftalık olup bir perakende analitik şirketi 
tarafından sağlanmıştır (Antipov ve 
Pokryshevskaya, 2020). 

 

4. Yöntem  

Yöntem bölümünde keşifçi veri analizinden 
başlanarak model optimizasyona kadar uçtan uca 
makine öğrenmesi model kurma ve veriyi analiz 
etme süreci ifade edilmiştir.  

 

4.1 Keşifçi Veri Analizi  

İlk olarak 1977'de Tukey tarafından tanıtılan keşif 
veri analizi (KVA), veri setini anlamak için gerekli 
ilk adımdır (Tukey, 1977). KVA sayesinde insanların 
verilere bakış açısı değişti. Birçok anlamsız sayıdan 
analiz yapmak daha kolay hale geldi (Velleman ve 
Hoaglin, 1981).Veri setindeki anormallikler, aykırı 
değerler ve dağılım böylece analiz edilir 
(Komorowski, Marshall, Salciccioli ve Crutain, 
2016). 

Model KVA olmadan yapılırsa hata artar. Çünkü veri 
setinde bazı bozulmalar olabilir. Bunu önceden 
analiz etmek gerekmektedir. Verileri anlamak için 
öncelikle veri okuryazarlığı gereklidir. Bu aynı 
zamanda günlük hayatta ihtiyaç duyulan bir 
özelliktir. Veri setindeki değişkenleri tanımak için 
değişken türleri, veri setinin dağılımı ve eğilimi 
incelenir. Bunları grafik olarak veya bazı teknik 
yöntemlerle yapmak mümkündür. Veri seti ile ilgili 
genel yorumlar kutu grafiği, dağılım grafiği ve ısı 
haritası gibi grafikler kullanılarak yapılır. 

Gerçek hayattan alınan bir veri seti çoğu zaman 
istenen özelliklere sahip değildir. Veriler düzgün 
tutulmadığı veya model odaklı olmadığı için KVA 
çok önemlidir. Modele başlamadan önce veri ön 
işleme bölümünde önemli veya anlamsız sorunlar 
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlemler veri 
temizleme, veri standardizasyonu, veri indirgeme 
ve değişken dönüşümü ile yapılır. 
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4.1.1 Veri Ön İşleme  

Makine öğrenmesi modelinin amacı 
genelleştirilebilir yapıları ortaya çıkarmaktır. Bu 
şekilde belirli olaylar gözlemlendiğinde belirli 
tahmin sonuçları elde edilir. Verilerin kalitesi çok 
önemlidir. Elimizdeki veriler kötüyse, hangi makine 

öğrenmesi aracını kullanırsak kullanalım 
sonucumuz işe yaramayacaktır. Veriler ne kadar iyi 
olursa, model o kadar iyi olur. Tablo 1’de KVA 
süreçleri verilmiştir. 

 

Tablo 1 
KVA Süreçleri 

Veri Temizleme Veri 
Standardizasyonu 

Veri İndirgeme Değişken Dönüşümü 

Aykırı veri analizi Normalizasyon Gözlem sayısını 
indirgeme 

Sayısal değişken 
dönüşümü 

Eksik veri analizi Standardizasyon Değişken sayısını 
indirgeme 

Kategorik değişken 
dönüşümü 

Gürültülü veri Logaritmik Dönüşüm   

 

4.1.2 Aykırı Veri Analizi  

Verilerdeki genel eğilimden sapan veya diğer 
gözlemlerden oldukça farklı olan gözlemlere aykırı 
değer denir. Bir veri kümesindeki gruplar genellikle 
veri kümesinin ortasında toplanır. Kuyruklar 
genellikle bir fark yaratan noktadır ve veri setinde 
düzeltilmesi gerekir. Aykırı değerler burada 
yakalanır (Velleman ve Hoaglin, 1981). 

Aykırı değer, veri setinde karşılaşılan en ciddi 
sorunlardan biridir. Genelleştirilebilirlik 
kaygılarıyla oluşturulan kural kümelerini veya 
işlevleri yanlış yönlendirir ve yanlılığa neden olur. 
Bu nedenle aykırı değerler çeşitli tekniklerle 
düzeltilmeye çalışılır.  

Aykırı değerin belirlenmesi, veri seti hakkında genel 
bilgi gerektirir. Tarafsız modeller oluşturmak, 
incelenen veriler hakkında sektör bilgisi gerektirir. 
Kurulan model genelleştirilebilir olmalıdır. Aksi 
takdirde, model sadece verilen veri seti için iyi 
sonuçlar verecektir. Bu nedenle, seyrek görülen 
senaryolar ve genel olarak uymayan yapılar 
çalışmanın dışında tutulmalıdır. 

 

4.1.3 Eksik Veri Analizi  

Veri analizinde sık karşılaşılan durumlardan biri 
olan eksik veriler, incelenen veri setinde 
gözlemlerin olmamasıdır. Genellikle "NA" olarak 
ifade edilir. Bu eksik veriler silinebilir veya çeşitli 
tekniklerle doldurulabilir. Her iki durum da bazı 
sorunlara neden olabilir. Bu nedenle veri setinin iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir. 

Eksik gözlemleri doğrudan çalışmadan çıkarmak, 
analizin güvenilirliğini azaltabilir. Bu nedenle, eksik 
değerler rastgele ortaya çıkarsa, eksik değerleri 
olan gözlemler silinir. Aksi takdirde silme 
yanlışlıklara neden olabilir. Veri setindeki eksikliğin 
yapısal bir eksiklik olup olmadığı bilinmelidir. "NA" 
her zaman eksik değer anlamına gelmez. İlgili 
değişkenin ölçülmediği veya 0 olduğu da 
bulunabilir. 

Birçok değişken içeren bir veri kümesindeki birkaç 
"NA" değerinin tüm satırlarını silmek mantıksız 
olacaktır. Örneğin 50 satır ve 100 sütunlu bir veri 
kümesi analiz edilir. 1 "NA" değeri için 49 
değişkenin bilgisinin silinmesi büyük kayıplara 
neden olacaktır. Bu nedenle, eksik veriler 
silinmeden önce bu durumlar dikkate alınmalıdır.  

Eksik verilerde ilk adım, eksik veri türünün ne 
olduğunu belirlemektir. Çünkü kullanılacak yöntem 
eksik verilerin türüne göre belirlenir (Rubin, 1976): 

Tamamen rastgele eksik (MCAR): Tamamen 
rastgele olan, diğer değişkenlerden veya yapısal bir 
sorundan kaynaklanmayan gözlemler. 

Rastgele kayıp (MAR): Diğer değişkenlere bağlı 
olarak ortaya çıkan eksiklik türüdür. 

Eksik rastgele değil (MNAR): Yapısal sorunlar 
nedeniyle oluşan eksiklik türüdür. Diğer 
değişkenlerden veya mantıksal nedenlerden dolayı 
ortaya çıkmış olabilir. 
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4.2. Makine Öğrenmesi Algoritmaları  

Bu bölümde makine öğrenmesi algoritmalarından 
doğrusal regresyon, Ridge, Lasso, ElasticNet, 
Rastgele Orman ve K-En Yakın Komşu algoritmaları 
ele alınmıştır.  

 

4.2.1 Doğrusal Regresyon  

Basit doğrusal regresyonun temel amacı, bağımlı ve 
bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden 
doğrusal fonksiyonu bulmaktır. Bu, hata kareler 
toplamını en aza indirerek yapılır. Basit doğrusal 
regresyon, makine öğrenmesi modellerinin temelini 
oluşturduğu için çok önemlidir. Çok değişkenli 
doğrusal regresyonun temel amacı ise basit 
doğrusal regresyonda olduğu gibi -bağımlı ve 
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden 
fonksiyonu bulmaktır. Bağımlı değişken, bağımlı 
değişkeni etkilediği belirlenen bağımsız değişkenler 
yardımıyla bulunur. Bağımlı değişkeni etkileyen 
bağımsız değişkenlerin ne ölçüde veya ne şekilde 
etkilediği belirlenir ve aralarındaki ilişki tanımlanır. 
Örneğin, bağımlı değişken olumsuz ya da olumlu 
etkilenebilir. Bu denklemler, Monte Carlo, en küçük 
kareler gibi çeşitli yöntemlerle çözülebilir (Seber ve 
Lee, 2012). 

 

4.2.2 Ridge Regresyon  

Hata kareler toplamını minimize eden katsayılar, bu 
katsayılara uygulanan ceza ile bulunur (Hoerl ve 
Kennard, 1970). 𝐿2 düzenlenme durumunu ifade 
ederken, λ ayar parametresidir. Bazı kaynaklarda 
büzülme yöntemi olarak anılır (Gokpinar, Ebegil ve 
Gokpinar, 2017). Cezayı kontrol etme yeteneği 
sağlar ve λ bazı şekillerde optimize edilebilir. Eşitlik 
(1)’de Ridge regresyon ifade edilmiştir. 

𝑆𝑆𝐸𝐿2 =∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2 + 𝜆∑𝛽𝐽

2

𝑃

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

  (1) 

Ridge regresyonunun özellikleri; 

Aşırı öğrenmeye karşı dayanıklıdır. 

Önyargılıdır, ancak varyansı küçüktür. Bazen 
önyargılı modeller daha çok tercih edilir (Gokpinar 
ve diğ., 2017). 

Çok fazla parametre olduğunda En Küçük 
Karelerden daha iyidir. 

Boyutluluk lanetine(curse of dimensionality) karşı 
çözüm sunar. 

Birden çok doğrusal bağlantı sorunu olduğunda 
etkilidir. 

Tüm değişkenlerle bir model oluşturur. İlişkisiz 
değişkenleri modelden çıkarmaz, katsayılarını sıfıra 
yaklaştırır. 

λ kritik bir rol oynar. İki terimin göreceli etkilerini 
kontrol etmeye izin verir. 

λ için optimum bir değer bulmak önemlidir. Bunun 
için çapraz doğrulama yöntemi kullanılır. 

 

4.2.3 Lasso Regresyon  

Katsayılar, Ridge regresyonunda olduğu gibi hata 
kareleri toplamını minimize eden katsayılara ceza 
uygulanarak bulunur. Ridge regresyonundan farkı 
cezaların, katsayıların sıfır olacağı şekilde 
uygulanmasıdır. Böylece değişken seçimi yapılır 
(Tibshirani, 1996). 𝐿1 düzenleme yöntemi olarak da 
anılır. Eşitlik (2)’de Lasso regresyon ifade edilmiştir. 

 

𝑆𝑆𝐸𝐿1 =∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2 + 𝜆∑|𝛽𝑗|

𝑃

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (2) 

Modelde tüm ilgili-ilgisiz değişkenleri bırakarak 
Ridge regresyonunun dezavantajının üstesinden 
gelinmesi önerilmiştir. 

Katsayıları sıfıra yaklaştırır. 

λ yeterince büyük olduğunda katsayıları sıfır yapar. 
Böylelikle değişken seçimi yapılır. 

Doğru λ seçimi için çapraz doğrulama kullanılır. 

Ridge ile Lasso arasında bir üstünlük yoktur. Ridge 
regresyon L2 düzenleme parametresini kullanırken 
Lasso regresyon L1 düzenleme parametresini 
kullanır. 

 

4.2.4 Elasticnet Regresyon  

ElasticNet ayrıca Ridge ve Lasso'da olduğu gibi 
cezalar uygulayarak SSE'yi en aza indiren bir değere 
sahiptir. ElasticNet, 𝐿1 ve 𝐿2 yaklaşımlarını 
birleştirir (Zou ve Hastie, 2005). Böylelikle daha 
etkili düzeltme elde edilir. Ridge tipi ceza, Lasso tipi 
değişken seçimi ile birlikte yapılır. Regresyon 
modellerinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Ancak 
en gelişmiş haliyle olması her zaman iyi sonuçlar 
vereceği anlamına gelmez. Bu durum veri setinden 
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veri setine farklılık gösterecektir. Eşitlik (3)’te ElasticNet regresyon ifade edilmiştir. 

𝑆𝑆𝐸𝐸𝑛𝑒𝑡 =∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2 + 𝜆1∑𝛽𝐽

2

𝑃

𝑗=1

+ 𝜆2∑|𝛽𝑗|

𝑃

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (3) 

4.2.5 Rastgele Orman  

Bir torbalama tekniği olan Rastgele Orman, 
sınıflandırma ve regresyon için toplu öğrenme 
yöntemini kullanan bir gözetimli öğrenme 
algoritmasıdır. Rastgele ormanlardaki ağaçlar 
paralel olarak uzanır. Ağaçları inşa ederken bu 
ağaçlar arasında etkileşim yoktur. Eğitim 
zamanında çok sayıda karar ağacı inşa ederek ve 
sınıfların modu (sınıflandırma) veya ayrı ağaçların 
ortalama tahmini (regresyon) olan sınıfı çıkararak 
çalışır. Rastgele bir orman, birçok karar ağacını bazı 
yararlı değişikliklerle bir araya getiren bir meta 
tahminleyicidir. Her düğümde bölünebilen 
özelliklerin sayısı, toplamın bir yüzdesi ile sınırlıdır. 
Bu, topluluk modelinin herhangi bir özelliğe çok 
fazla güvenmemesini sağlar ve tüm potansiyel 
olarak öngörücü özelliklerin adil kullanımını sağlar. 
Her ağaç, bölünmelerini oluştururken orijinal veri 
kümesinden rastgele bir örnek alır ve aşırı uyumu 
önleyen başka bir rasgelelik öğesi ekler (Liaw ve 
Wiener, 2002). 

 

4.2.6 K-En Yakın Komşu  

Gözlem benzerliğine göre tahminler yapılır. 
Sınıflandırma problemleri için ortaya çıkmış ve 
daha sonra regresyon problemlerine uygulanmıştır. 
Parametrik olmayan bir öğrenme türüdür 
(Peterson, 2009). Adımları: 

1.  Komşuların sayısı (k) belirlenir. 

2. Bilinmeyen nokta ile diğer tüm noktalar 
arasındaki mesafe hesaplanır. 

3.  Uzaklıklar artan sırada listelenir ve en yakın k 
gözlem seçilir. 

4. Sınıflandırma en sık sınıf olarak, regresyon ise 
ortalama değer tahmin değeri olarak verilir. 

 

4.3 Model Performans Değerlendirme  

Model oluşturulduktan sonra performansı 
değerlendirilmelidir. Aksi takdirde oluşturulan 
modelin verimliliği analiz edilemez. Bu model 
hakkında yorum yapılmasını ve doğru sonuca 
ulaşılmasını engelleyen bir durumdur. Bunun için 
modelin önce Hold-out, K-katlı çapraz doğrulama, 

Leave One Out ve Bootstrap gibi yöntemlerle 
doğrulanması gerekir. Model doğrulandıktan sonra 
hata fonksiyonları incelenmelidir. Böylelikle eğitim 
seti ve veri setinden parçalanmış test seti için 
modelin hataları bulunacaktır. Daha sonra eğitim 
seti ile test seti arasındaki ilişkinin hatalar açısından 
incelenmesine olanak sağlar. Yanlılık ve varyans 
durumları incelenir ve modelde aşırı uyum veya 
yetersiz uyum olup olmadığı kontrol edilir. 

 

4.3.1 Model Doğrulama  

Modellerin ürettiği sonuçların doğru 
değerlendirilmesi çalışmasıdır. Böylelikle model, 
başarı sonuçlarını daha doğru 
değerlendirebilecektir. Eğitim seti üzerine kurulan 
modelin ürettiği sonuçların doğruluğu çeşitli 
yöntemlerle değerlendirilmelidir. 

Hold-out Yöntemi: Veri seti, eğitim seti ve test 
setine bölünür. Eğitim seti ile kurulan modelin 
performansı, test seti ile ölçülür. Genellikle orijinal 
veri setinin 2/3'ü eğitim seti ve 1/3'ü test seti 
olarak ayrılır (Omary ve Mtenzi, 2010). Veri 
setindeki gözlem sayısının az olduğu durumlarda, 
eğitim ile test setlerinin birbirinden ayrılmasında 
güçlükler yaşanacağı için başka yöntemler 
kullanılmaktadır. 

K-Katlı Çapraz Doğrulama: Orijinal veri seti, eğitim 
ve test setleri olarak ikiye ayrılır. Hold-Out 
yönteminden farklı olarak, veri seti k alt bölüme 
ayrılmıştır. Belirtilen alt kümelerden biri dışarıda 
bırakılır. Kalan k-1 parçası ile oluşturulan model 1 
adet dışarıda bırakılarak test edilir. Bu durum, veri 
setinin tüm alt kümeleri için aynı şekilde 
tekrarlanır. Son durumda, k eğitim hatası 
oluşturulur. Eğitim kümesinin hatası, bu hataların 
aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Eğitim seti 
hatası, test hatasının kötü bir öngörücüsüdür 
(Hastie, Tibshirani ve Friedman, 2001). Eğitim seti 
hatasının iyi bir test hatası öngörücüsü yapmanın 
yolu, onu doğrulamaktır. Orijinal veri setindeki bir 
eğitim setinin hatasını test seti hatası üzerinde 
karşılaştırmak yerine, eğitim setini kendi başına 
parçalara bölerek hata doğrulanır. Eğitim seti 
hatasının kötü bir tahminleyici olması azaltılmaya 
çalışılır. 
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Leave One Out Yöntemi: K-Katlı Çapraz Doğrulama 
yönteminin özel bir durumudur. Set sayısı, gözlem 
sayısına eşittir (n gözlem, n set). Her yinelemede bir 
gözlem atlanır ve diğerleriyle test hatası hesaplanır. 
Model n-1 numune ile eğitilir ve dışarıda kalan 1 
numune ile test edilir. Bu, her numunenin test için 
bir kez kullanılması için yapılır (Wong, 2015). 

Bootstrap Yöntemi: Örnek, orijinal veri kümesinden 
değiştirilerek seçilir. Modelin hatası, elde edilen her 
örnek üzerinde hata hesaplanarak belirlenir. Eğitim 
ve test setlerine ayrılma burada da söz konusudur. 
Test seti ayırma için 2 yöntem vardır. İlkinde 
numunelerden biri test seti olarak seçilebilir. İkinci 
olarak, test seti önce ayrılabilir. Doğrulama bu 
şekilde yapılır (Efron ve Tibshirani, 1985). 

 

4.3.2 Yanlılık-Varyans İkilemi  

Modellerin tahmin başarısının değerlendirilmesidir. 
Her şeyden önce esneklik, verilerin fonksiyonel 
yapısının algoritma tarafından uygun şekilde 
değerlendirilmesidir. Algoritmanın bunu yapma 
esnekliği, yanlılık ve varyans fenomenini ortaya 
çıkarır. 

Yanlılık, gerçek değerler ile tahmin edilen değerler 
arasındaki mesafeyi ifade eder. Modelin yüksek 
yanlılığı, modelin daha az öğrenmesi anlamına gelir. 
Fonksiyon, tüm noktaları temsil edemez ve gerçek 
değerleri tahmin etmekten uzaklaşır. Bazı 
gözlemlere göre yüksek bir yanlılık oluşturur. Bu da 
az öğrenmeye neden olur. 

Varyans, değişkenlik anlamına gelir. Bir modelin 
hassasiyetinin bir ölçüsüdür. Varyans ne kadar 
yüksekse, esneklik o kadar yüksek olur. Tahmin 
fonksiyonunun yapıyı veri seti içinde temsil etme 
yeteneği arttıkça varyansı artar ve yanlılığı azalır. 
Bu, modeli bir noktaya kadar başarılı kılar. Ancak 
bu durum arttıkça model daha çok öğrenir. Varyans 
arttıkça model özelleşir. Amaç, bir model 
oluştururken genellenebilir bir yapı sunmak olduğu 
için model, veri setini ezberlemektedir. Örnek veri 
setinin yapısını öğrenmekten uzaklaşır ve veri setini 
aynen kopyalar. Bu durum aşırı öğrenmeye neden 
olur. Hiç görmediği veriler veri setine yüklendiğinde 
hatalar üretecektir. 

Doğru modelde esneklik doğru seçilmelidir. Yüksek 
varyansa ve yüksek önyargıya sahip olmamalıdır. 
Yüksek tahmin başarısı her zaman veri setinde iyi 
sonuçlar vermez. Önemli olan veri setinin 
algoritmasının doğru oluşturulması ve 
genelleştirilebilir modelin yakalanmasıdır. 

4.3.3 Model Optimizasyonu  

Model tahmininin performansını iyileştirmeyi 
amaçlayan optimizasyon için kullanılan bazı 
kavramlar vardır. Teorik olarak verilerde 
bulunmayan kavramsal model parametresi olarak 
adlandırılır ve bunlara erişim için bazı hatalar 
dikkate alınır, katsayılar ve ağırlıklar hesaplanır. 
Model hiperparametresi, kullanılan makine 
öğrenmesi algoritmalarının harici parametresidir. 
Model parametresi verilerden çıkarılabilecek 
katsayı iken, model hiperparametresi verilerden 
elde edilemeyen değerleridir. Model 
hiperparametreleri kullanıcı tarafından belirlenir. 
Modeli optimize etmek için kullanılan 
parametrelere model hiperparametreleri denir. 
Modelin kendisi tarafından üretilen katsayılara 
parametre adı verilir. Aralarındaki en önemli fark, 
bir tanesinin kullanıcı tarafından verilen veri 
setinden üretilmesidir. Model 
hiperparametrelerinde deneyler yaparak en küçük 
hatayı veren katsayıyı kullanmak mümkündür 
(Seyedzadeh, Rahimian, Rastogi ve Glesk, 2019). 

Modelin parametrelerinin ayarlanması, model 
parametre ayarı olarak adlandırılır. Bu durum 
parametreye ve hiperparametreye bağlı olarak 
dahili veya harici olabilir. Model ayarlama konsepti, 
hepsini kapsayan genel bir kavramdır. Modelin 
parametrelerini hiperparametreler aracılığıyla 
bulmak, hiperparametre aracı olmadan değişken 
mühendisliği yapmak, değişkenleri seçmek, model 
seçimi yapmak, hiperparametrelerle modelleri 
geliştirmek, teste ulaşmak ve model doğrulama 
yöntemleri ile doğrulanmış eğitim hatalarının hepsi 
model ayarlamasıdır. Bu çalışmada araştırma ve 
yayın etiğine uyulmuştur. 

 

5. Ofis Malzemeleri Satışı Yapan Firma İçin Satış 
Tahmini 

Örnek çalışma, perakende ofis malzemeleri satışı 
yapan bir firmada gerçekleştirilmiştir. Alınan veri 
seti 01.01.2019 ile 31.08.2020 tarihlerini 
kapsamakta olup yirmi aylık veri içermekle birlikte 
1470 satır ve 26 sütundan oluşmaktadır. Python 
programlama dili kullanılarak JupyterLab 
platformunda yazılan veri setine ilişkin bilgiler Şekil 
2’de verilmiştir. İlgili veri setindeki 26 sütundaki 
eksik veri sayıları verilmiştir. Bu sütunlar 4 adet 
veri tipi içermektedir. Kategorik ve numerik 
değişkenler içeren bu veri setinde, eksik veri ve 
aykırı veriler veri tipine göre analiz edilmiştir. 
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Çünkü kategorik değişkenler için istatistiksel 
analizleri kullanmak mümkün değildir. 

 

Şekil 2. Ham veri setine ait bilgiler 

Keşifçi veri analizi: Verinin yapısını anlayabilmek 
adına keşifçi veri analizi yapılmıştır ve modelde 
kullanılmayacak olan 18 sütun düşürülmüş, kalan 8 
sütun üzerinden model çalışılmıştır. Modelde 
kullanılan sütunlar KODU, ADI, TARİH, ÇIKAN 
MİKTAR, BİRİM ADI, VERGİLİ TUTAR (YEREL 
DÖVİZ), FATURA SIRA NO ve MÜŞTERİ NO 
sütunlarıdır. Zaman bazında analiz yapabilmek 
adına veriye ilgili tarihi baz alacak şekilde GÜN, 

HAFTANINGÜNÜ, HAFTA, AY ve YIL sütunları 
eklenmiştir.  

Eksik veri analizi: Eksik veriler analiz edildiğinde 
Şekil 3’te verildiği gibi FATURA SIRA NO’ya dair 16 
eksik veriye rastlanmıştır. Eksik veriler sıra no 
içerdiğinden ortalama ya da herhangi bir yöntem ile 
verileri doldurmak mantıksız olacaktır. Bu sebeple 
ilgili veriler veri setinden çıkarılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Eksik veri analizi 

 

Şekil 4’teki kutu grafiği aylara göre satış miktarını 
gösterirken, Şekil 5 haftanın günlerine göre satış 
miktarını göstermektedir. Pazar günü satış 
yapılmadığından altı gün gösterilmiştir. Örneğin 
grafiğe göre cuma ve cumartesi günleri en çok satış 
yapılırken çarşamba günü yapılan satış en azdır. Bu 
da şirkete, alacağı aksiyon kararlarında fikir 
verecektir. Benzer durum aylara göre yapılan 
satışlarda da geçerlidir. 

 

  

Şekil 4. Aylara göre satış kutu grafiği 

  



Endüstri Mühendisliği 32(2), 307-320, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 307-320, 2021 

 

317 

 
Şekil 5. Haftanın günlerine göre satış kutu grafiği 

 
Aykırı değerler iyi bir satış tahmini kararı 
alınmasında karşılaşılan en büyük engellerdendir. 
Çünkü veri setinde çok fazla rastlanmayan bu aykırı 
değerler, tahmin kararının sapmasına yol açacaktır. 
Bu nedenle satış miktarındaki aykırı değerler için 
çeyrekler açıklığı (IQR) kullanılmıştır. Birinci çeyrek 
değerinin 5, üçüncü çeyrek değerinin ise 120 olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle birinci ve üçüncü 
çeyrekten 1,5 açıklık verilerek alt sınır ve üst sınır 
elde edilmiştir. Aykırı değerler verinin üst sınıra 
uygun alanlarında gözlemlendiğinden üst sınır olan 
292,5 değeri aykırı değerler için kullanılmıştır. Üst 
sınırdan büyük aykırı değerler analiz edildiğinde 72 
gözlem birimine rastlanılmıştır. İlgili gözlem 
birimleri sayıca görece fazla görülmüş ve bu satırlar 
düşürülmek yerine baskılama yöntemi 
kullanılmıştır. Baskılama yöntemi ile üst sınır 
değerlerinden yüksek olan gözlem birimleri 292,5 
değerine indirilmiş ve yeni veri çerçevesi 
(dataframe) oluşturulmuştur. 

Modelin kurulması aşamasında ise öncelikle 
LinearRegression, Ridge, Lasso, ElasticNet, 
KNeighborsRegressor ve RandomForestRegressor 
kütüphaneleri indirilmiştir. ÇIKAN MİKTAR ve 
TARİH üzerinden sklearn.model_selection() 
kütüphanesinden train_test_split() fonksiyonu 
çağırılarak model validasyonu gerçekleştirilmiş, 
modele en uygun eğitim ve test verileri 
oluşturulmuştur. Eğitim ve test verilerinin 
fonksiyon kullanılarak seçilmesinin sebebi, ilgili 
fonksiyonun veri setini okuyarak uygun şekilde 
bölmesinden ileri gelmektedir. x_cv ve y_cv olmak 
üzere oluşturulan eğitim verileri, x_train ve y_train 

olarak oluşturulan test setleri üzerinde test 
edilmiştir. Kendi içinde iki ayrı veri seti olarak 
gözükmesine rağmen ilgili veri setleri bağımlı ve 
bağımsız değişkenleri ifade etmesine göre 
ayrılmıştır. Burada y_cv ve y_train veri setleri 
sadece hedef değişken olan ANA DÖVİZ NET TUTAR 
sütununu içermektedir. Eğitim ve test verisi 
lin.fit(x_train, y_train) komutu ile fit edilmiş ve 
lin_predict() komutu ile x_cv veri seti tahmin 
edilmek için çağırılmıştır. İlgili algoritmaları içeren, 
yukarıda belirtilen kütüphaneler ve 𝑟2 için iki dizi 
oluşturularak çağırılmış ve veri setleri bu haliyle 
girdi olarak algoritma kütüphanelerinde işlenmek 
üzere okutulmuştur. Modelden 
models.sort_values(by="r_2", ascending=False) 
komutu ile 𝑟2 skorunu azalan şekilde vermesi 
istenmiş ve Şekil 6’daki 𝑟2 skorları elde edilmiştir. 
Elde edilen skorlara göre en iyi tahmincinin 
Rastgele Orman yöntemi olduğu görülmüştür. 

Tablo 2 
Algoritmaların 𝑟2 skorları 
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Rastgele Orman yöntemine göre model hipertune 
edilmiştir. K-En Yakın Komşu algoritması için 
best_params_ fonksiyonu kullanılarak en iyi 
parametreler 2 olarak bulunmuştur. 
effective_metric fonksiyonu ile veri setine uygun 
ölçümün Öklid olduğu belirlenmiştir. Bu işlemlere 
göre knn_tuned adında bir dizi tanımlanmış ve 
bulunan veri setine ait özellikler içine yerleştirilmiş 
ve KNeighborsRegressor kütüphanesi tekrar 
çağırılarak x_train ve y_train veri setleri fit 
edilmiştir. Yapılan işlemlerden sonra 𝑟2 skorunun 
0,5302 olduğu görülmüştür. Rastgele Orman 
algoritması için ise max_depth, max_features ve 
n_estimators parametreleri kullanılarak rf_tuned 
adında bir dizi oluşturulmuştur. Veri seti ilgili 
parametreler için işleme koyulduktan sonra en iyi 
parametrelerin max_depth için 9, max_features için 
5 ve n_estimators için 200 olduğu bulunmuştur. Bu 
verilere göre RandomForestRegressor kütüphanesi 
ile algoritma tekrar çağırılmış ve 𝑟2 skorunun 
0,9726 olduğu hesaplanmıştır.  Lineer regresyon ile 
0,7213 ile elde edilen skor, Ridge, Lasso ve 
ElasticNet algoritmaları ile sırasıyla 0,7134, 0,7128, 
0,7189 skorları elde edilmiştir. Yapılan analizin 
sonucunda 8,3 dakika ile en uzun süre Rastgele 
Orman algoritmasına ait olmasına rağmen en iyi 
sonucun elde edildiği gözlemlenmiştir. 

Model hipertune edildikten sonra elde edilen 𝑟2 
skorunun 0.9726 olduğu görülmüştür. Bu da 
Rastgele Orman yöntemiyle yapılan satış tahminin 
diğer yöntemlere göre iyi bir şekilde çalıştığının 
göstergesi niteliğindedir. Model oluşturulduktan 
sonra veriler istenilen tarih aralığı için tahmin 
yapmaya uygun haldedir. 

 

6. Sonuçlar  

Günümüz dijital dünyasında satın alma gittikçe 
arttığından veriler çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Endüstrinin getirdiği kavramlardan en belirgini ise 
boyutluluk laneti olmuştur. Böylelikle işletmeler 
satın alma kararlarını alırken büyük zorluk 
yaşamaktadır. Geleneksel satış tahmini yöntemleri 
işletmelerin ihtiyaçlarına istenilen ölçüde cevap 
veremediğinden akademi ve endüstri farklı 
arayışlara girmiştir. İçinde bulunduğumuz yapay 
zekâ çağında, makine öğrenmesi algoritmaları iyi 
bir tahminci olduklarından satış tahmini 
problemlerinde de uygulanması mümkündür. Bu 
çalışmada uçtan uca bir makine öğrenmesi proje 
süreci ele alınmıştır. Herhangi bir makine 
öğrenmesi projesinin adımları ve veriye yaklaşım 
boyutu tanıtılmıştır. Uygulama bölümünde makine 

öğrenmesi algoritmalarından doğrusal regresyon, 
Ridge, Lasso, ElasticNet, K-en yakın komşu ve 
Rastgele Orman algoritmaları kullanılarak 
JupyterLab üzerinden Python programlama dilinde 
bir satış tahmini çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Algoritmalar arasından en düşük hatayı veren 
algoritma Rastgele Orman algoritması olmuştur. Bu 
sebeple ilgili veri setinde belirtilen algoritmalar 
arasından Rastgele Orman algoritması kullanılarak 
tahminin yapılması uygun görülmüştür. Aylık veya 
haftalık olarak istenen verilerden tahmin yapılması 
mümkündür. Aynı zamanda ilgili işletmenin pazara 
yeni bir ürün koyması durumunda işletmenin 
verileri analiz edilmiş olduğundan yeni bir ürün için 
de tahmin yapılabilmesi mümkündür. Bu çalışmada 
geleneksel tahmin yöntemlerinde eksik veri ve 
aykırı verilerin analiz edilmemesinden doğan 
problemler aşılmaya çalışılmıştır. Satış tahmini ile 
ilgili literatürdeki yöntemlere kıyasla bu çalışmanın 
iki ana avantajı vardır. Öncelikle geçmişte diğer 
yöntemlere dayalı satış tahmini çalışmalarında 
karşılaşılan hız sorunu çözülmüştür. Bir firma yeni 
bir ürünü ilgili sektörün pazarına sürmek 
istediğinde benzer davranış gösteren ürünler 
dikkate alınarak satış tahmini kolaylaşacaktır. 
İkincisi, aykırı değerlere ve eksik değerlerden doğan 
tahmin eksiklikleri Keşifçi Veri Analizi ile 
çözülmüştür. Yapılan satış tahmini çalışması, farklı 
sektörlere de uygulanabilir olup diğer makine 
öğrenmesi algoritmaları da kullanılarak çalışmanın 
içeriğini genişletmek mümkündür. Bu çalışmanın 
sadece belirli alanlarda uygulanan makine 
öğrenmesi çalışmalarının, gerçek hayata adapte 
olması sebebiyle ilgili araştırmacılara rehber olması 
beklenmektedir. Gelecek çalışmalar birçok farklı 
sektörde gerçekleştirilebilir ve endüstrinin 
gerektirdiği diğer tahmin konularına uygulanabilir. 
Yöneticilerin tahminleri analiz etmesine izin 
verecek bir ara yüz geliştirmek de mümkün 
olacaktır. 

 

Araştırmacıların Katkısı  

Bu araştırmada; Emine Nur NACAR, problemin 
belirlenmesi, bilimsel yayın araştırması, veri 
toplanması, bu verilerin bilgisayar ortamına 
aktarılarak yöntemin belirlenmesi ve uygulanması, 
problemin çözümü ve makalenin hazırlanması; 
Babek ERDEBİLLİ, bilimsel yayın araştırması, 
çalışmanın gözden geçirilmesi ve sonuçların 
yorumlanması konularında katkı sağlamışlardır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
ABC Analizi, ÇKKV, Raf Atama 
Problemi, Matematiksel Model, 
Optimizasyon 

Bu çalışmanın ilgilendiği konu, hammaddelerin hangi raf alanına atanacağına karar verilmesi 
ve maksimum miktarda atanmasıdır. Bu karar verilirken, alanın sınırlı olduğu, tüm 
hammaddelerin kendi aralarında aynı önem seviyesine sahip olmadığı, farklı stok ve palet 
büyüklüğüne sahip olduğu düşünmelidir. Mevcut çalışmalarda, raf boyutları ve paletler tek 
boyutlu veya standart ölçülerle hesaplanmaktadır. Ancak, gerçek hayatta raf ve palet 
boyutları genişlik, yükseklik ve derinlik açısından farklı ölçülere sahiptir. Bu çalışmadaki 
gerçek uygulamada, tüm durumların matematiksel modeli oluşturulmuştur. Çalışmada 
kurulan model, önem derecelerine göre optimum miktarların atandığını göstermektedir.  
Öncelikle ABC analizi kullanılarak A sınıfındaki hammaddeler belirlenmiştir. Çok kriterli karar 
verme yöntemi ile bu hammaddelerin önem katsayıları belirlenmiş ve doğrusal modelin amaç 
fonksiyonu oluşturulabilmesi için ana kriterler 4 farklı uzmanın hammaddeleri 
sınıflandırabileceği şekilde belirlenmiştir. Uzmanların sahip olduğu farklı görüşleri ve 
hammaddeler için belirlenen kriterler arasındaki ilişkileri göz ardı etmeden model oluşturmak 
için Bulanık Analitik Ağ Prosesi (Bulanık AAP) kullanılmıştır. Matematiksel modelin kısıt 
denklemleriyse blok raf sistemlerine ait hücrelerin değişen kapasiteleri ve hammaddelerin 
maksimum-minimum stok değerlerine göre oluşturulmuştur. Sonuç olarak, hangi rafta hangi 
hammaddenin ne kadar tutulacağının belirlenmesi ile depo görevlisi yönlendirilmiştir. 

 ASSINGNING RAW MATERIALS TO SHELF WITH FUZZY ANALYTICAL NETWORK 
PROCESS AND MATHEMATICAL MODEL INTEGRATION: AN APPLICATION IN THE FOOD 

INDUSTRY 

Keywords Abstract 
ABC Analysis, MCDM, Shelf 
Assignment Problem, 
Mathematical Model, 
Optimization 

The subject of this study is to decide to which shelf space the raw materials will be allocated 
and assign the maximum amount. One should consider that space is limited, all raw materials 
do not have the same level of importance among themselves, and have different stock and 
pallet sizes. In current studies, shelf dimensions and pallets are calculated with standard 
dimensions. However, shelf and pallet sizes have different measurements, so in this study, a 
model of all situations is created.  
Firstly, raw materials in Class A were determined using ABC Analysis. The importance 
coefficients of these raw materials were determined with the multi-criteria decision-making 
method and the main criteria were determined so that 4 different experts could classify the 
raw materials in order to create the objective function of the linear model. The Fuzzy 
Analytical Network Process was used to create the model without ignoring these different 
opinions and the relationships between the criteria determined for the raw materials. The 
constraint equations of the model were created according to the changing capacities of the 
cells of the block rack systems and the maximum-minimum stock values of the raw materials. 
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1.Giriş 

Sanayinin gelişim sürecine bakıldığında daha 
yüksek kaliteli ve daha düşük maliyetli üretim 
yapmanın amaçlandığı görülmektedir. İşletme 
fonksiyonlarının (tedarik, üretim, kalite kontrol vs.) 
süreçlerinde yürütülen iyileştirmeler, depolama ve 
stok miktarı konusunda yapılan çalışmalardır 
(Evinsel, 2010). Depolama alanında kapasite ve 
hacmin dikkate alınarak yerleşim yapılması 
öngörülmektedir. Depolama konusunda karar 
verilmesi gereken ölçütler, depolama tipi (statik ve 
dinamik), depolama boyutu (kapasite veya zaman 
tabanlı) depolamada spesifik isteklerin sıralanması 
olarak açıklanmaktadır (Roodbergen ve Vis, 2009).  

Bir otomotiv yan sanayi firmasının mamul 
depolamasında etkin alan kullanımının amaçlandığı 
Gül, Erol, Öngelen, Eser, Çetinkaya, Özmutlu, 
Özmutlu, Gökçedağlıoğlu, Erhuy (2016) 
çalışmalarında 3 adet tam sayılı matematiksel 
model geliştirmiştir. 21 sıra depolama rafının 
bulunduğu firmada sevk edilecek ürünler kasalar ile 
götürülmektedir, bu sebeple ilk matematiksel model 
iki boyutlu kasa tipi yerleştirme modelidir ve bu 
modelden çıkan sonuçlar ikinci modele yani 
koridorlarda minimum müşteri çeşitliliğini 
amaçlayan müşteri bazlı kasa-koridor 
yerleştirilmesi modeline veri sağlamaktadır. Bu iki 
modelin elde ettiği sonuçlar neticesinde mamullere 
kısa zamanda erişebilmek, işçilik ve taşıma 
maliyetlerini azaltabilmek amaçlanarak Yakınlık 
Esasına Dayalı Ürün Yerleştirme Modeli 
kurulmuştur. Ardışık modellerin çözümü için 
Sezgisel Algoritma geliştirilmiş ve yıllık taşıma ve 
depolama alanı maliyetlerinden yaklaşık olarak 
75.000 Türk Lirası tasarruf edildiği hesaplanmıştır 
(Gül vd., 2016). 

Stok yönetim sisteminde değişkenlerin belirlenmesi 
ve ardından gönderi boyutunun minimize edilmesi, 
depolama alanının kapasitesinin aşılmaması ve 
müşteri taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla 
simüle edilmesi süreci üzerine çalışılmıştır 
(Bartoszewicz ve Latosinski, 2019).  Belirtilen 
çalışmada değişkenlerin durumlarına göre kontrol 
sinyalleri belirlenmiş ve kurallar oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Depo yönetim sisteminde 4 tedarikçi 
firmanın bir depoya ürün teslimi vaka olarak 
incelenmiştir; her bir tedarikçinin ürünleri teslim 
etmesi için geçen sürenin zaman aralıkları, 
depolama alanının en çok, en az kapasite sınırları, 
müşteri talep miktarları belirlenerek simülasyon 
çalıştırılmış ve sonuçların değişme sınırları grafikler 
ile gösterilmiştir. 

Bir diğer çalışmada ise raf alan ataması 
problemlerini matematiksel model yardımıyla 
çözüme kavuşturma sürecinde çok fazla 
parametrenin işleme dahil olduğu, yüksek 
maliyetlerin oluştuğu ve hata oranının da yüksek 
sonuçlandığı Huang, Yao, Chang, Tsai ve Kuo (2019) 
tarafından ifade edilmiştir. Market raflarını kapsam 
noktasına alan bu çalışmada, market sepetine giren 
ürünlerin birlikte satın alma kurallarına yani 
birliktelik kuralları analizleri uygulanmıştır. İlgili 
çalışmada amaç, birliktelik satışlarını ve çapraz 
satışları artıracak şekilde ürünleri raflara 
atayabilmektir. Bilgi teknolojileri sayesinde 
oluşturulan Ürün İlişki Ağı ile ürünlerin birbirlerine 
göre önem sıraları, ilişkileri belirlenip 4 farklı 
müşteri tipi için 110 farklı ürün üzerinde simüle 
edilmiştir. Alan ataması için veri madenciliği ve ağ 
analizi kullanılmıştır (Huang vd., 2019). 

İşletmeler, bir yandan nihai ürünlerinin fiyatı ve 
kalitesi ile piyasada rekabet içerisindeyken, bir 
yandan da uyguladıkları satış ve stok yönetimi ile 
ürünlerinin rafta bulunmama riskiyle karşı karşıya 
kalabilmektedir (Sever, 2006). Perakende 
sektöründe yer alan işletmelerin de tezgâhlarında 
fazla çeşitte ürüne yer vermeleri gerektiği 
önerilmektedir (Hübner ve Schaal, 2017). Fazla 
çeşitte ürüne yer vermeleri gerekiyor fakat sahip 
olunan alan büyüklüğü konusunda bir limit 
bulunmaktadır. Çalışılan konulara göre alan 
büyüklüğü raf, tezgâh, hücre vs. cinsinden 
belirtilebilmektedir. Çok seviyeli depolarda farklı 
türdeki ürünlerin depolandığı ve bu ürünlere ait 
taşıma maliyeti, aylık talepler gibi bilgilerin 
depolama faaliyetini etkilediği ve depolama 
alanlarının kısıtlı olabilme bilgisi de literatürde yer 
almaktadır (Zhang ve Lai, 2006). Yerleşim 
problemlerinde kısıtlı alanlara sahip olunması 
durumu göz önüne alınarak problemler 
çözülmektedir. Örnek olarak Perakende sektöründe 
yapılan bir çalışmada ürünlerin raflara yerleşimi 
için rafların uzunluklarının kısıt olarak alındığı 
görülmektedir (Yang, 1999). 

Üretim ve depolama maliyetlerinin azaltılmasına 
amaç fonksiyonunda yer veren üretim alanından 
depolama alanına dengeli bir şekilde ürün 
taşınmasının, her alana yalnızca bir ürünün 
konulmasının, daha önce depolama alanına atanan 
ürünlerin tekrar yeni bir konuma atanmamasının, 
modelin kısıtlarından biri olarak üretim 
kapasitesinin yer almasının ve sezgisel yöntem ile 
çözülmesinin sağlandığı bir problem yaklaşımına 
literatürde rastlanmaktadır (Zhang, Nishi, Turner, 
Oga ve Li, 2017). Üretim alanından depo alanına 
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ürünlerin taşınması esnasında yeterli büyüklükte 
alanın bulunamaması problemine çözüm olarak 
yetkilendirilmiş parti büyüklüğü ile depo yerleşim 
problemlerini birleştirilmiştir.  

ABC Analizi ile sınıflandırma elde edildikten sonra 
stok sınıflandırması için skor değerlere sahip 
olunması gerekliliğini savunan ve Beğik, Hamurcu 
ve Eren (2017)’ye ait çalışma kapsamında ısı 
cihazları firmasında stok kontrol yöntemlerinden 
ABC analizi yöntemi 80 adet ısı cihazı için 
uygulanmış olup ardından çok kriterli olacak 
şekilde stok sınıflandırılması için Analitik Ağ 
Prosesi yöntemi tercih edilmiştir. Her ürün için satış 
fiyatları, talep miktarları çarpılarak ürünlerin yıllık 
satış tutarları belirlenerek ABC Analizi 
uygulanmıştır. 5 kriterin 13 alt kriterlere sahip 
olduğu bu çalışmada fiyat, talep, teslim süresi, 
kapladığı alan ve ürün cinsi kriter olarak 
belirlenmiştir. Tüm unsurların birbirleriyle 
etkileşimini gösteren ağ yapısı oluşturulmuştur. 
Etkileşimin de belirlenmesinin ardından stok 
sınıflandırma için kullanılacak AAP skor değerleri 
elde edilmiştir. Firma, stoklarını bulunan skor 
değerine göre sıralamıştır. 

ABC Analizinin dahil edildiği bir başka çalışmada ise 
47 adet envanter kalemini yıllık kullanım tutarları, 
ortalama birim fiyatları ve termin sürelerine göre 
ABC analizi ile sınıflandırılmıştır (Karagiannis, 
2018). Karagiannis, 2018 çalışmasında ABC 
envanter sınıflandırmasına ek olarak Shannon 
entropisi, uzaklığa dayalı, ağırlıklı en küçük kareler 
farklılığı ve maksimum sapma yöntemleri olmak 
üzere dört bilgi teorisi tabanlı yöntem ile de 
sınıflandırma yapılmıştır. Ampirik sonuçlar, 
alternatif yöntemler A sınıfına ait envanter 
kalemlerinde genel bir fikir birliği olduğu, ancak 
aralarında nispeten daha belirgin olan küçük 
farklılıklar bulunduğu sonucuna varılmıştır 
(Karagiannis, 2018). 

Zhang, Li, Guo ve Huang (2020) çalışmalarında 
geleneksel ABC Analizinde envanterlerin 
sınıflandırılmasında gerçek hayatta uygulama 
yapılan alanda görev yapan uzmanların görüşleri 
alındığı ve her zaman doğru kabul edildiği 
bildirilmektedir. Çok kriterli ABC Analizi ile yapılan 
sınıflandırmaların doğruluğuna çok az dikkat 
edildiğini vurgulayan Zhang vd. (2020) 
çalışmalarında yanlış sınıflandırma olasılığını 
bulabilmek için model oluşturmuşlardır. Modeldeki 
parametreleri tahmin ederek örnek verideki 
muhtemel yanlış sınıflandırma belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Raflara ürün yerleştirilmesi esas olarak döner raflı 
depolama sisteminin bölme tasarımını inceleyen ve 
Liu, Tang, Ma ve Xie, (2020) ait çalışmada hiyerarşik 
ABC analizi ve rastgele depolama stratejisi ile yatay 
ve dikey olmak üzere iki farklı raf modelinde 
sınıflandırma yapılmış ve elde edilen sonuçlar ifade 
edilmiştir; (1) Malları sınıflandırmak için birden 
fazla gösterge kullanmak, daha derin alt bölümlere 
ve doğru yönetime ulaşmaya yardımcı olacaktır, (2) 
Döner raf, yüksek bir depolama yoğunluğuna 
sahiptir; bu sebeple döner raf kullanımı verimliliği 
artırabilmekte ve malların toplama işleminin 
beklenen süresi kısaltabilmektedir. Hiyerarşik ABC 
sınıflandırması ile malların bulunacağı bölgeler 
belirlenmeli ve ardından belirlenen bölgelere kendi 
içerisinde rastgele bir atama yapılabileceği 
sonucuna varılmıştır.  

Dursun ve Gürgen (2020) çalışmalarında bir 
konteyner terminalinde kullanılan 91 adet 
ekipmanın stok yönetiminde ABC Analizi ile 
sınıflandırmasını incelemişlerdir. Yoğun makine, 
ekipman kullanımına sahip olup aynı zamanda 
hizmet faaliyetleri yürüten işletmelerde yalnızca 
envanter değerine göre sınıflandırma yapmak stok 
yönetimini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmek 
için yetersiz olacağı belirtilmiştir. Bu durumu 
açıklayabilmek için sınıflandırma işlemi hem klasik 
ABC analizi ile hem de çeşitli kriterler ekleyerek 
bulanık mantık yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve 
sonuçlar irdelenmiştir. Yalnızca 2 adet ekipmanın 
sınıflandırmasında tutarsızlık gözlemlendiği ifade 
edilmiştir. Analiz detaylandırıldığı için 
sınıflandırmanın sürdürülebilirliği ve 
güvenirliliğinin sağlandığı açıklanmaktadır (Dursun 
ve Gürgen, 2020).   

Bir oto yedek parça tedarik zincirinde dağıtıcının 
envanter kontrol sürecine odaklanan Mehdizadeh 
(2020) çalışmasına göre perakendecilerin stok 
siparişlerini distribütöre gönderirken satılan araç 
sayısı, kilometresi, minimum envanter miktarı ve 
yaşına dikkat edildiğini belirtmektedir. 
Perakendecilerden gelen taleplere parasal 
değerlerin eklenmesi ile distribütörde karşılık gelen 
bir sistem kurmak için ABC analizi ve kaba küme 
teorisi ile entegre yeni bir metodoloji önerilmiştir 
(Mehdizadeh, 2020). ABC analizi ile elde edilen grup 
referansları, gelecek planlama dönemi için baz stok 
seviyesini belirleyeceği belirtilip Kaba küme teorisi 
(Rough Set Theory-RST), geçmiş dönemlerde ABC 
analizi ile elde edilen belirsiz bilgilerden kalıplar ve 
kurallar çıkartılmıştı ve bu kurallar 
perakendecilerin gelecekteki taleplerini tahmin 
etmek ve ardından periyodik gözden geçirme 
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yaklaşımına göre sipariş vermeleri için yardımcı 
olacağı vurgulanmıştır.  

Bir imalat firmasının maliyetlerinin büyük bir 
kısmını yerleşim düzeninin getirdiği bir sonuç 
olarak malzeme taşıma prosesi oluşturmaktadır 
hatta araştırmaya göre toplam operasyonel 
maliyetin %20 ile %50 aralığındaki payını malzeme 
taşıma maliyeti almaktadır (Agarwal, Singholi ve 
Bharti, 2017). Bu yüzden operasyonel maliyetlerin 
azaltabilmesi için etkili bir tesis içi yerleşimine 
odaklanmak büyük önem taşımaktadır. Etkili bir 
tesis tasarımı ve yerleşimi yapıldığında toplam 
maliyetler %20-30 arasında azaltılabilmektedir 
(Agarwal vd., 2017). Malzeme taşıma maliyetini en 
aza indirip tesis yerleşiminin yeniden düzenlenmesi 
sistemde iyileştirmeler yapılmasını sağlayacak ve 
performansı artıracaktır (Yurdakul, Eşkin ve İç, 
2009). Malzeme taşıma maliyeti ise 
departmanlar/atölyeler/makineler arası malzeme 
akışına ve bu birimlerin birbirlerine uzaklıklarını 
içermektedir (Ulutaş ve İslier’den [2009] aktaran 
Turanoğlu ve Akkaya, 2017).  

Lojistik faaliyetlerinde yönetimi iyileştirerek 
rekabet edebilir konumda olabilmek amacıyla 
Vukasovıć, Glıgovıć, Terzıć, Stevıć ve Macura (2021) 
çalışmalarında kurumun sahip olduğu 78 adet ürün 
4 kriter başlığı altında (Kriterler; miktar, birim fiyat, 
yıllık satın alma maliyetleri ve talep) Bulanık Tam 
Tutarlılık Yöntemi (FUCOM-Fuzzy Full Consistency 
Method) ve Ortalama Çözümden Uzaklığa Dayalı 
Bulanık Değerlendirme (Bulanık EDAS-Fuzzy 
Evaluation based on Distance from Average 
Solution) bulanık formda iki yeni entegre model ile 
sıralanmıştır. Bu sayede kriterlerin ağırlıkları elde 
edilmiştir. Elde edilen ağırlıklar, kriter-ürün 
değerlendirme matrisinde durulaştırma işlemi için 
çözüm adımları izlenilerek ulaşılan değerlendirme 
skorları ABC analizindeki sınır değerlerine uygun 
olacak şekilde ürünler A, B ve C sınıflarına dahil 
edilmişlerdir. 

Tesis tasarımı ve yerleşimi kadar yönetimi de önem 
arz etmektedir. Bu çalışmanın konusu olan 
depolama alanlarında ise Stok yönetimi önem 
taşımaktadır. Stok yönetimi geliştirilirken dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta, çok ya da az stok 
bulundurulmasının engellenmesi ve dengenin 
sağlanmasıdır (Arabacı, Akdemir, Doğan ve Mengi, 
2019). Çünkü çok fazla stok bulundurmak sermaye 
dönme hızını azalmasına, demode ürünlere sahip 
olunmasına; az stok bulundurmak ise müşteri 
kaybına sebep olarak gösterilebilmektedir.  
İşletmedeki karar vericilerin, hangi hammadde 

çeşidinden ne kadar miktarda ve hangi rafta 
bulundurması gerektiği bilgisine sahip olmaları 
gerekmektedir. Bu görüşü savunan ve Çolak, Keskin, 
Günel ve Akkaya (2016)’ya ait olan çalışmada bir 
kimya firmasının kimyasal hammadde deposunda 
ABC analizi ile hammaddelerin sınıflandırılması 
yapılmış, Analitik Hiyerarşi Prosesi ile de 
ağırlıklandırma tamamlanarak çalışmanın amacı 
olan en çok hareket eden hammaddelerin 
bulunması ve taşımaların en aza indirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. 47 adet hammaddenin 
yerleşimi için 4 kriter belirlenmiş ve çalışmanın 
sonucunda yeni bir yerleşim düzeni, tam sayılı 
programlama alanında matematiksel model 
kurularak önerilmiştir.  

Literatürdeki raf atama işlemlerini konu alan bir 
diğer çalışma ise Flamand, Ghoniem, Haouari ve 
Maddah (2018)’e aittir. Belirtilen çalışmada 
öncelikle ürün kategorileri ilişkilendirilmiştir, 
örneğin; çapraz satış hedeflenerek rakip ürünler 
birbirlerine yakın konumlandırılmıştır, zıt ilişki 
temel alınarak aynı kategoride olmayan ürünler ya 
da birbirlerine bağlı yani satın alımları birbirini 
tetikleyen ürünler birbirlerine yakın tutulmuştur. 
800 ürün kategorisi ve 100 rafın yer aldığı sezgisel 
algoritmanın çözümü ile hem çözüm süresi 
iyileştirildiği hem de raf atamalarının karı 
maksimize edecek şekilde düzenlendiği 
açıklanmaktadır. Süpermarket sektöründe çok 
çeşitli ürünlere sahip olunduğundan ürünlerin 
sınıflandırılması ve kısıtlı alan büyüklüğüne sahip 
olunmasından dolayı da en uygun rafa atanması 
durumu en önemli iki planlama problemidir. 

Fan ve Wang (2018)’nin, üretimden istenecek parti 
büyüklüğü ve depolama alanının boyutunun, sabit 
sipariş maliyeti ve doğrusal elde bulundurma 
maliyetini içerecek şekilde oluşturdukları model ile 
belirlendiği çalışmada gerçek ihtiyaca göre 
depolama alanının kiralanması sağlanmıştır. 
Böylece ihtiyaç olandan daha fazla alan için 
kiralama maliyeti yapılmamış ve depolama alanı 
için toplam maliyet, %10’dan daha fazla oranda 
azaltılmıştır. 

Bir gıda ambalajı firmasının yarı mamul deposunda, 
malzemelerin raflara nasıl atanması gerektiği 
konusu kullanılması gereken en etkin raf tipinin ve 
adedinin belirlenmesi ile çözülmesi önerilmiştir ve 
tam sayılı programlama tekniği kullanılmış ayrıca 
simüle edilmiştir (Yalçıner ve Can, 2019). Raflara 
yerleşim konusunda çalışarak raf atama problem 
yaklaşımını, hammaddeleri depodaki uygun raflara 
atama amacıyla kullanan literatürdeki 
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çalışmalardan farklı olarak sunulan Öztürk, Özer, 
Gülen, Çiçek ve Serttaş, (2019)’ a ait olan çalışmada 
birden fazla deponun birden fazla fabrikanın 
ihtiyacını karşılaması durumu incelenmiş ve bu 
durumdayken hammadde paletlerinin raflara 
yerleşimi yapılmıştır. Belirtilen çalışmada kurulan 
matematiksel modelin iki amacı bulunmaktadır: 
Birinci amaç, hammaddelerin fabrikalara ulaşımı 
için mesafenin en küçüklenmesi, ikinci amaç ise, 
kullanılan raf sayısının en küçüklenmesidir. Çok 
amaçlı karma tam sayılı matematiksel model olarak 
kurulan model sezgisel algoritmalar yardımıyla 
çözülmüştür.  

İşletmeler, ürün ve hammaddeleri için alanlar 
ayrılması ve bu alanların da yönetilmesi sorunu ile 
karşı karşıyadır (Zhang vd., 2017). İşletmenin, nihai 
ürünlerini oluşturmak için kullandığı 
hammaddelerin önem derecesi aynı olmamaktadır. 
Bazı hammaddeler, işletme için daha önemli iken 
bazı hammaddeler ise düşük öneme sahip 
olmaktadır. Hammaddelerin önem dereceleri, 
hammaddeler için gerekli alanın ayrılmasında göz 
önünde bulundurulduğu bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

Uçakcıoğlu ve Eren (2017) çalışmalarındaki analiz 
ile ÇKKV yöntemlerinin yatırım projelerinin seçimi 
esnasında kaynakların boşa sarf edilmemesi 
amacıyla kullanılabildiği görülmektedir. Belirtilen 
çalışmadaki optimum yatırım projelerinin seçimi 
için çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve VIKOR 
yöntemleri kullanılmıştır. Havacılık savunma 
sanayisinde 8 adet yatırım projesi 
değerlendirilmesinde 20 uzman ile birlikte 
belirlenen bütçe, personellerin sayısı, bağımlılık 
durumu (dışardan hizmet alma durumu), proje süre 
zarfı, ekonomiye katkı şeklindeki kriterler analize 
dâhil edilmiştir. AHS yöntemi ile kriterlerin ve 
alternatiflerin ağırlıklarına ulaşılmıştır. Bu ağırlıklar 
VIKOR yönteminde sıralamanın yapılması için 
kullanılmıştır. AHS yönteminde elde edilen 
ağırlıklar ve VIKOR yönteminde bulunan sıralama 
değerleri farklı senaryolar altında hedef 
programlama ile matematiksel modelde 
kullanılmıştır. Gerçekleşecek senaryolara göre 
hangi alt projenin seçilebileceği önerisi 
sunulmaktadır (Uçakcıoğlu ve Eren, 2017). 

Çok kriterli yöntemlerinden AHP kullanılarak nitel 
performans ölçütleri (esneklik, güvenlik, alan 
kullanımı) ağırlıklandırılmış ve en uygun yerleşim 
planının seçilebilmesi için AHP yönteminden elde 
edilen veriler ile nicel veriler, Veri Zarflama Analizi 

(Data Envelopment Analysis) ile birleştirilen 
Arunyanart ve Pruekthaisong (2018)’e ait olan 
çalışmada işletmenin 7 departmanını içeren 9 farklı 
yerleşim alternatifi etki puanlamasına (efficiency 
score) göre sıralanmıştır, iki farklı yerleşim 
alternatifinin etki puanı diğerlerine göre daha 
yüksek çıkmıştır. 

En önemli kritere göre ürünlerin yerleştirilmesi 
amacıyla optimum depo tasarımı, depolama 
sisteminin uygun seçimi ve kullanımı konusu e-
ticaret işletmelerinin en üst düzey müşteri servisini 
en düşük maliyetle sunma hedefine ulaşabilmeleri 
için oldukça önemlidir (Indap, 2018).  Indap (2018) 
çalışmasında e-ticaret işletmeleri için en uygun 
depolama raf sistemini seçebilmek hedeflenmiş 
olup bu hedef için 5 çeşit kriter ve 3 farklı raf 
sistemi alternatif olarak belirlenmiştir (Kriterler: 
Maliyet, Hacim ve Yükseklik Faydalanması, Yükleme 
Kolaylığı, Stok Devir Hızı), (Raf Sistemleri: Sırt Sırta 
Raf Sistemi, Dar Koridor Raf Sistemi, ODBS). Çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden olan Analitik 
Hiyerarşi Süreci ile en önemli kriter yükleme 
kolaylığı, en uygun raf sistemi ise Sırt sırta raf 
sistemi çıkmıştır. 

ÇKKV yöntemlerinin çözüm bulduğu seçim 
problemlerine verilebilecek bir örnek Palut ve 
Okçuoğlu (2019)’nun depo yerleşim tasarımında en 
uygun forklift alternatifinin TOPSIS yöntemi ile 
belirleyip ardından forkliftin ve depo alanının 
kapasitelerini matematiksel modele kısıt olarak 
atamışlardır. 

Tedarik zincirindeki en önemli maliyet unsuru olan 
depolama yönetimi konusunda çalışan Micale, Fata 
ve Scalia (2019) çalışmalarında, Depolama 
Lokasyon Atama Problemi (SLAP) çok kriterli 
karara ve belirsiz çevreye sahip olmasından dolayı 
ELECTRE TRI ve TOPSIS metodları ile çözüme 
kavuşturulmuştur. Çalışma kapsamında giriş ve 
çıkış noktalarına en yakın ve az sayıda raf katına 
sahip olma amacıyla 5 farklı kriterin (ağırlık, alan, 
talep, karlılık ve müşteri sayısı) uzmanlar 
tarafından belirlenen ağırlıkları işleme alarak 60 
ürünün 840 depolama alanına atanması 
gerçekleştirilmiştir (Micale, Fata ve Scalia, 2019). 

Alternatifler arasından en iyi paketleme makinesi 
seçimi amacı ile çok kriterli karar verme 
tekniklerinden analitik hiyerarşi prosesi ve analitik 
ağ prosesi teknikleri değerlendirilmiş, kriterler 
arasında da ilişki olmasından hareketle Analitik Ağ 
Prosesi yönteminde karar kılınmış olan ve Tümtürk 
ve Tolun (2021)’e ait olan çalışmada problemin 
sübjektif bilgi içermesinden dolayı alternatifler 
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arasından en iyi makinenin seçilmesinde Analitik Ağ 
Prosesinden gelen ağırlıklar kullanılarak, 
belirsizlikte iyi çalışan yöntemlerden biri olan Gri 
İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak karar 
verilmiştir (Tümtürk ve Tolun, 2021).  

Akıllı ve sürdürülebilir bir şehir olmanın 
önceliklerinin ağırlıklandırılması çok kriterli bir 
karar verme (ÇKKV) sorunu olduğunu ve birbiriyle 
çelişen birçok kriter açısından değerlendirilmeyi 
gerektirdiği Özkaya ve Erdin (2020) çalışmalarında 
belirtilmektedir. Belirtilen çalışmanın önerdiği 
Analitik Ağ Süreci ile akıllı şehrin özelliklerini ve 
faktörlerini ağırlıklandırmak için farklı göstergeler 
arasında meydana gelen etkileşimler ve geri 
bildirimler ile uzmanların göstergeler hakkındaki 
görüşleri dikkate alınmıştır. ANP, değerlendirme 
kriterleri ve boyutları arasındaki önemli 
etkileşimleri dikkate alması sebebiyle tüm 
göstergeler için verilerin mevcut olduğu şehirleri 
sıralamak için güvenilir bir nicel yöntem olduğu 
açıklanmaktadır.  

Karar vericilerin görüşleri önyargılı olabileceği için 
tek bir karar vericinin önyargısını önlemek 
amacıyla ANP yöntemi, bireysel görüşleri bir araya 
getirerek bir grup karar verme yaklaşımını 
barındırmaktadır (Moons, Waeyenbergh, Pintelon, 
Timmermans ve Ridder, 2019). Moons vd. (2019) 
çalışmalarında Performans göstergeleri arasındaki 
geri bildirim ilişkisinin öneminden dolayı 
performans ölçümü ile ilgili konuları ele alırken 
ANP metodolojisinin özellikle önemli olduğunu 
bildirmektedirler. Lojistik süreçlerinin genel 
performansı üzerine çalışan Moons vd. (2019) 
çalışmalarında ele aldıkları performans gösterge 
kümeleri eşit derecede öneme sahip olmadıklarını 
belirtmektedirler. Bu nedenle küme ağırlıklarını 
türeterek göreli önemlerini belirlemek için ikili 
olarak ta karşılaştırmak için ANP yöntemi 
kullanmışlardır. Çünkü belirtilen çalışmada ANP’nin 
ağ elemanları arasındaki iç bağımlılıkları (yani bir 
kümenin öğeleri birbirine bağlıdır) veya dış 
bağımlılıkları (yani farklı seviyelerdeki kümeler 
arasındaki geri bildirimleri) dikkate alması ve 
lojistikle ilgili hedeflerin örneğin kalite ve maliyet 
gibi genellikle birbirine bağımlı olmaları sebebiyle 
ANP yöntemi tercih edilmiştir. ANP, tüm karşılıklı 
bağımlılıkları hesaba katarak karmaşık karar 
problemlerini basitleştirmeyi sağlamaktadır (Moons 
vd., 2019). Bir başka deyişle Performans 
Göstergelerinin (KPI'ların) seçilmesine ve 
tanımlanmasına izin veren küresel öncelik 
ağırlıklarını hesaplama işlemi de ANP'ye 
dayanmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında Analitik Ağ Prosesi tercih 
edilmiştir. Analitik Ağ Prosesinin seçilme nedeni, 
kriterlerin kendi aralarında doğrudan olmasa da 
dolaylı olacak şekilde ilişkide olmalarıdır. Bu durum 
şu şekilde örneklenebilmektedir; Tüketim Miktarı 
ile Bitmiş Üründe Bulunma Oranı kriterleri 
birbirleriyle orantılıdır. Tüketim miktarının artmış 
ya da azalmış olması tek sebep bu olmamasına 
rağmen Bitmiş Üründe Bulunma Oran da artması ya 
da azalmasından kaynaklanabilmektedir. Benzer 
şekilde Teslimat Yeterliliğinin durumuna göre 
Muhafaza Koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarının 
önem kazanacağı vurgulanmaktadır. Bu şekilde 
uzman görüşleri aracılığıyla tüm unsurların dolaylı 
olarak birbirleriyle etkileşimi mevcuttur. Tüm 
unsurların birbirleriyle etkileşimi söz konusu 
olduğundan Analitik Ağ Prosesi ile analize devam 
edilmiştir.  

Jamali, Feylizadeh ve Liu (2021) çalışmalarında 
bakım stratejilerine öncelik vermenin ele alındığı 
çalışmada hem Bulanık AHP hem de Analitik AAP 
yöntemini uygulamışlardır. Kriterler ve alt 
kriterlerin içsel ilişkilerinin varlığı sebebiyle 
Bulanık AAP yaklaşımı ile elde edilen ağırlıkların 
gerçek koşullara daha yakın olarak elde edildiği 
açıklanmıştır.   

Mistarihi, Okour ve Mumani, (2020) çalışmalarında 
müşteri ihtiyaçları ve mühendislik özelliklerine göre 
tekerlekli sandalye imalatında karar vericinin 
belirsizlikle ilişkili olan öznel yargılarından dolayı 
Bulanık ANP yaklaşımı kullandıklarını ifade 
etmişlerdir.  

Konutlardaki optimum çatı tipini seçebilme 
konusuna eğilen çalışmada uzmanların kesin 
olmayan yargılarıyla başa çıkmak için Mahdiyar, 
Tabatabaee, Durdyev, Ismail, Abdullah, Mardiah ve 
Rani (2019) çalışmalarında ANP yöntemine bulanık 
mantık eklendiği açıklanmaktadır. Bu durumdaki 
kriterlerin ikili karşılaştırmalarında ilgili kriterlerin 
değerlendirme matrisindeki köşegenin altındaki ve 
üstündeki değerleri bulanık sayı ölçeğine göre 
alınmakta ve bulanıklaştırılmaktadır. 

Kriterler arası etkileşimin olması sebebiyle firmada 
farklı departmanlarda görev alan birden fazla 
uzman ile görüşme sağlanmıştır. Uzmanlar, kendi 
alanlarına göre kriterlerin önem seviyelerini farklı 
bildirdikleri görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 
Bir kriterin bir alternatif ile ilişkisinde net bir 
durum ortaya konması şeklinde ifadeler 
olmadığından bu değerlendirme ölçütleri 
bulanıklaştırılmıştır. 
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Bu araştırmanın amacı, hammaddelerin depo 
alanındaki yerlerinin ve miktarlarının optimum 
şekilde belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1) İmalat sektöründe hizmet veren bir işletmenin 
hammadde depo yönetim süreçlerine nasıl katkı 
sağlanabilir? 

2) Bir imalat işletmesinin depo olarak ayrılan 
bölümündeki fiziksel kısıtlamalar göz önüne 
alınarak diğer hammaddelere kıyasla işletme 
için daha önemli olan hammaddelere, depolama 
alanında daha fazla yer ayrılması mümkün 
müdür? 

3) İşletmenin fiziksel limitlerinin haricinde 
hammaddeler kendilerine özgü spesifik 
kısıtlamalara sahip midir? Eğer sahiplerse, göz 
ardı edilmemesi için matematiksel gösterimi 
nasıl kurulacaktır? 

4) Farklı uzman görüşlerinin hesaba katılması ile 
hammaddelerin önem dereceleri saptanarak 
hammaddelerin işletmeye olan faydaları 
bulunabilir mi? 

 

2. Yöntem 

Bu araştırma, bir işletmenin depolama alanında 
hammaddelerin yerleşim düzeninin sağlanmasını 
konu alan ve araştırma, yayın etiğine uyularak 
hazırlanan bir çalışmadır. İşletmenin hammadde 
deposundaki farklı hacimlere sahip raf alanlarına 
yerleştirilecek hammaddelerin ABC Analizi ile 
belirlenip raf atamalarının hangi kriterlere ne kadar 
önem verilerek yapılacağının araştırılması 
amaçlanmaktadır. İşletmedeki uzmanların farklı 
görüşleri mevcut olduğundan ve kriterlerin ikili 
ilişkilerinin de incelenmesi amaçlandığından 
Bulanık Analitik Ağ Prosesi (Bulanık AAP) ile 
katsayılar hesaplanmaktadır. Son aşamada 
matematiksel model oluşturulması ile 
hammaddelerin yerleştirilecekleri raf bilgileri 
ortaya konmaktadır. 

 

2.1 Evren - Örneklem 

Çalışma kapsamında A sınıfında yer alan 
hammaddelerin 40 adet hücreden oluşan raf alanına 
atanması göz önüne alınmaktadır. Hammaddeler, 
2018 yılı tüketim listesine göre belirlenmiştir. Raf 
alanı hücreleri ise işletmenin sahip olduğu 4 ana 
depodan iki tanesini içermektedir. 121 çeşit 

hammadde ABC Analizine tabii tutularak A sınıfına 
dahil olan hammaddelerin belirlenmektedir. Kalite 
Kontrol, Üretim, Depo ve Ar-Ge departmanlarında 
görev yapan 4 farklı uzmandan alınan görüş ile 
kriterler ve alternatiflerin ikili matrisleri 
oluşturularak katsayılar hesaplanmaktadır. 
Matematiksel model sayesinde raf alanlarına 
hammaddelerin atamaları yapılmaktadır. Çalışmada 
yasal/özel izin ve etik kurul onayları gerekli 
olmamaktadır.  

 

2.2 Veri Toplama Araçları 

İşletmede görev yapan 4 farklı uzman ile birebir 
görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sayesinde 
çalışmada kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Bu 
kriterler, Tüketim miktarı, Bitmiş üründe bulunma 
oranı, Erişim durumu, Muhafaza koşulları, Analiz ve 
Teslimat yeterliliğidir. Tüketim miktarı kriteri, 
hammaddelerin yıllık tüketim miktarları göz önüne 
alınarak analizde yer almıştır. Erişim durumu 
kriterinde, firmanın hammaddeye ulaşmasının 
kolay bir süreç olup olmadığı irdelenmiştir. Bitmiş 
üründe bulunma sıklığı kriterinde, nihai ürünün 
bileşenleri içerisinde en yüksek kaleme ya da orana 
sahip olunan hammaddelerin belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Muhafaza koşulları kriteri için 
hammaddelerin istiflenme şartlarının olup 
olmaması esas alınmıştır. Kalite Kontrol departman 
yetkilileri bu 6 kriterden 2 tanesinin firma 
tarafından hammaddelere özel olarak konulmuş 
olan standartları sağlayıp sağlamadıklarını her 
siparişte kontrol etmek durumundadırlar. Bu 2 
kriter,  Analiz Süreci ve Teslimat Yeterliliğidir. 

Bu çalışmada, alternatifler olarak adlandırılan 
girdiler, hammaddelerdir. Bulanık Analitik Ağ 
Prosesi’nde alternatifler ve kriterler vardır ve 
kriterlerin karşılıklı iç etkileşimlerini ve dış 
ilişkilerini inceleyebildiği için Bulanık AAP yöntemi 
tercih edilmektedir (Onut, Tuzkaya ve Torun, 2011). 
Karşılaştırma matrislerine başlamadan önce ikili 
karşılaştırma matrisleri ve değerlendirme için 
kullanılacak dilbilimsel değişkenler (1-Eşit, 3-Zayıf 
Önemli, 5-Güçlü Önemli, 7-Çok Önemli, 9-Mutlak 
Önemli ve 2, 4, 6, 8-Ara Değerler) hakkında 4 
uzmana bilgi verilmiştir. Bilgilendirmenin ardından 
Microsoft Excel tablolama programında hazırlanmış 
olan ana kriterler matrisleri uzmanlarla 
paylaşılmıştır. Uzmanlardan dilbilimsel değişkenleri 
üçgensel bulanık sayılar olarak kullanmaları 
istenmemiştir, çünkü tek bir ikili kıyaslama için üç 
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farklı sayının yazılmasının istenmesi, uzmanların 
gereksiz yere çaba ve zaman harcamalarını ayrıca 
hata yapma olasılıklarını artıracağı düşünülmüştür. 

 

3. Uygulama 

Firmadaki hammaddelerin aynı öneme sahip 
olmadığı ABC analizi sonucunda tespit edilmiştir. Bu 
sebeple hammaddelerin, raf ataması için kurulacak 
matematiksel modelin amaç fonksiyonuna aynı 
katkıyı yapmayacakları öngörülmüştür. 
Hammaddelerin amaç fonksiyonuna katkısını 
belirlemek için ağırlıklarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu sayede önem derecesi yüksek 
olan hammaddelerden, stokta daha fazla miktarda 
bulundurulabilecektir.  

Hammaddelerin ABC Analizi işleminde kümülatif 
tüketim değerinin % 70’i A, % 20’si B ve % 10’u C 
sınıfındaki ürünlere aittir (Chapman, 2006). Buna 

göre yapılan analizde 121 çeşit hammaddenin 9 
adedi A sınıfına aittir. 16 adedi B sınıfında tahsis 
edilip geri kalan miktar olan 96 adedi ise C 
sınıfındadır.  

İşletmenin tükettiği 121 çeşit hammadde A sınıfına 
ait hammaddelerin belirlenmesi için ABC Analizi 
yapılmıştır. 2018 yılı yıllık kullanım miktarı ve 
birim fiyatları ile kümülatif tüketim değeri 
hesaplanmıştır. A önem derecesine, en yüksek önem 
derecesine, sahip olan hammaddeler matematiksel 
modelde yer almıştır. Elde edilen ağırlık 
vektörlerine göre 9 adet hammaddenin A sınıfında 
olduğu sonucu elde edilmiştir. 16 adedi B sınıfına 
aittir, C sınıfında ise 96 adet hammadde 
bulunmaktadır. Analiz sonucu, A sınıfına dahil olan 
hammaddelerin önem sıralaması şu şekildedir; C-
acid, Coffee Instant, Kahve Kreması, Şeker, 
Maltodekstrin, Sodium Cyclamate, Capuccino Köpük 
Verici, Çay-Pekoe Tea, Aspartam’dır. 

 

Tablo 1 

ABC Analizi Uygulaması ve A sınıfı hammaddeler 

Stok Adı Depodan Çıkış 

Miktarı (kg) 

Satın alma fiyatı 

($) 

Yıllık Tüketim ($) Kümülatif Tüketim 

Coffee Instant 579.480 5,85 3.390.866 3.390.866 

Kahve Kreması 2.172.548 1,51 3.285.407 6.676.273 

Şeker 4.509.885 0,51 2.321.174 8.997.446 

C-acid 2.233.595 0,84 1.875.639 10.873.085 

Maltodekstrin 1.870.682 0,66 1.230.222 12.103.307 

Sodium Cyclamate 394.429 2,47 973.132 13.076.440 

Capuccino Köpük 

Verici 

534.299 1,82 972.002 14.048.442 

Çay-Pekoe Tea 95.187 9,42 896.279 14.944.721 

Aspartam 65.372 11,50 751.482 15.696.203 

Coffee Instant 579.480 5,85 3.390.866 3.390.866 
 

Çalışma kapsamında, görüşmelerden elde edilen 

karşılaştırma matrisleri ise Tablo 2’ye göre 

puanlama ölçeğine uyarlanmıştır. Uzmanlardan elde 

edilen ikili karşılaştırma matrislerine örnek olarak 

Uzman-1’den alınan ve Tablo 3’te gösterilen veriler 

verilmiştir.  
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Tablo 2 

Dilbilimsel ve Bulanık Değişkenler (Saaty‘dan [1990] aktaran Yücenur (2017)) 

Dilbilimsel Değişkenler 

Üçgensel Bulanık 

Sayılar Eşlenik 

Eşit önemli (EÖ) (1, 1, 1) (1, 1, 1) 

Zayıf derecede önemli 

(ZÖ) 
(2/3, 1, 3/2) (2/3, 1, 3/2) 

Güçlü derecede önemli 

(GÖ) 
(3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

Çok önemli (ÇÖ) (5/2, 3, 7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

Mutlak önemli (MÖ) (7/2, 4, 9/2) (2/9, 1/4, 2/7) 

 

Tablo 3 
Uzman-1 tarafından doldurulan ana kriterler ikili karşılaştırma matrisi 

 Tüketim 
Miktarı 

Bitmiş Üründe 
Bulunma Oranı 

Erişim 
Durumu 

Muhafaza 
Koşulları 

Analiz 
Teslimat 

Yeterliliği 
Tüketim 
Miktarı 

(1,1,1) (7/2,4,9/2) (5/2,3,7/2) (3/2,2,5/2) (2/3,1,3/2) (7/2,4,9/2) 

Bitmiş 
Üründe 
Bulunma 
Oranı 

(2/9,1/4,2/7) (1,1,1) (3/2,2,5/2) (2/3,1,3/2) (2/3,1,3/2) (5/2,3,7/2) 

Erişim 
Durumu 

(2/7,1/3,2/5) (2/5,1/2,2/3) (1,1,1) (3/2,2,5/2) (2/3,1,3/2) (5/2,3,7/2) 

Muhafaza 
Koşulları 

(2/5,1/2,2/3) (2/3,1,3/2) (2/5,1/2,2/3) (1,1,1) (7/2,4,9/2) (3/2,2,5/2) 

Analiz (2/3,1,3/2) (2/3,1,3/2) (2/3,1,3/2) (2/9,1/4,2/7) (1,1,1) (2/3,1,3/2) 
Teslimat 
Yeterliliği 

(2/9,1/4,2/7) (2/7,1/3,2/5) (2/7,1/3,2/5) (2/5,1/2,2/3) (2/3,1,3/2) (1,1,1) 

 

4 uzmandan elde edilen ikili karşılaştırma 
matrisleri, Dargi, Anjomshoae, Galankashi, Memari 
ve Tap (2014) çalışmasında yer verildiği gibi 
birleştirilmiş matrise dönüştürülmüştür. AAP 
yönteminin uygulaması için SuperDecision 
programı tercih edilebilmektedir, ayrıca Excel 
dosyası üzerinde çalışabilmek ta mümkündür (Onut 
vd., 2011). Bu çalışma kapsamında Microsoft Excel 
Office programı üzerinde tablolar ve hesaplamalar 
yapılmıştır. Birleştirilmiş matriste Tüketim Miktarı 
kriteri ile Bitmiş Üründe Bulunma Oranı kriterinin 
ikili karşılaştırması sonucu (1.5, 2.63, 4.5) üçgensel 

bulanık sayıları elde edilmiştir. Üçgensel bulanık 
sayılardan l, m ve u değerlerinin sırası ile 
hesaplanması şu şekildedir; 

 

𝑙12= min(
7

2
,

3

2
,

3

2
,

5

2
) = 1.5;   (1) 

𝑚12 = √∏(4 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 3)4
 = 2.63;   (2) 

𝑢 = max (
9

2
,

5

2
,

5

2
,

7

2
) = 4.5   (3) 
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Tablo 4 
İkili Karşılaştırma Matrislerini Birleştirilmiş Matrise Dönüştürme (Dargi vd., 2014) 

Üçgensel 
Sayılar 

Formülleri Açıklamaları 

 

𝑙𝑖𝑗  Min(𝐵𝑖𝑗𝑘) Kötümser Bulanık Sayı 

𝑚𝑖𝑗  √∏ Bijk

n

k=1

n

 Olası Bulanık Sayı 

𝑢𝑖𝑗  Max(𝐵𝑖𝑗𝑘) İyimser Bulanık Sayı 

 Bulanık Sayı Değeri = 𝑀𝑖𝑗  = (𝑙𝑖𝑗 , 𝑚𝑖𝑗 , 𝑢𝑖𝑗) 

 

Birleştirilmiş matrisi elde ettikten sonra Sentetik 
Genişleme Değerinin birinci ve ikinci çarpanını 
bulabilmek için hesaplamalar yapılmıştır. Bu 
değerleri hesaplamak için Chang ve Zhang‘dan 
[1992] aktaran Yücenur (2017) çalışmasından 

faydalanılmıştır. Birinci çarpan olan ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1  

formülünü tüm kriterler için tek tek hesaplamak 
amacıyla birleştirilmiş matrisin satırlarında yer alan 
üçgensel bulanık sayılar kategorilerine göre 
toplanmıştır. (Tüketim Miktarı = (6.57, 12.26, 20.5), 
Bitmiş Ür. Bulunma Oranı = (4.73, 9.51, 15.67), 
Erişim Durumu = (4.42, 7.79, 13.57), Muhafaza 
Koşulları = (2.49, 4.01, 10.01), Analiz = (2.38, 4.45, 
11.5), Teslimat Yeterliliği = (2.49, 5.68, 13.5)). 
Formüldeki ikinci çarpan değerini 

([∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝑗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 ]

−1
) bulabilmek için adımlar 

incelenerek yapılması gerekenler sıralanmıştır; 

 Kriterlerin sentetik genişleme değerlerindeki l, 
m ve u değerleri sırasıyla kendi kategorilerine 
göre toplanmıştır. 

 Elde edilen değerler paydada yerini almıştır. 

 l ve u değerleri sıralaması değiştirilmiştir. 

Formülden de anlaşılacağı gibi ikinci çarpan ortak 
bir değerdir, çünkü her bir kriter için tek tek 

bulunması durumu söz konusu değildir (İkinci 
Çarpan = (0.012, 0.023, 0.043)). Sentetik genişleme 
değeri hesaplamak için kriterlerin iki çarpanları 
sırasıyla yazılmıştır ve Denklem (4)- Denklem (9) 
arasında belirtilmiştir; 

STüketim Miktarı (tü)= (6.57, 12.26, 20.5)*(0.012, 0.023, 
0.043) = (0.079, 0.282, 0.882)         (4) 

SBitmiş Ür. Bulun.Oranı (b)= (4.73, 9.51, 15.67)*(0.012, 
0.023, 0.043) = (0.057, 0.219, 0.674)  (5) 

SErişim Durumu (e)= (4.42, 7.79, 13.57)*(0.012, 0.023, 
0.043) = (0.053, 0.179, 0.584)           (6) 

SMuhafaza Koşulları (m)= (2.49, 4.01, 10.01)*(0.012, 0.023, 
0.043) = (0.030, 0.092, 0.430)     (7) 

SAnaliz (a)= (2.38, 4.45, 11.5)*(0.012, 0.023, 0.043) = 
(0.030, 0.102, 0.495)                      (8) 

STeslimat Yeterliliği (te) = (2.49, 5.68, 13.5)*(0.012, 0.023, 
0.043) = (0.030, 0.131, 0.581)       (9) 

Bulanık sentetik genişleme değerlerine göre 
kriterler ikili olarak kıyaslanarak hangisinin tercih 
edileceği belirlenmiştir. Bu hesaplama için Chang 
Yöntemi (1992) kullanılmıştır. Hesaplamanın 
kolayca okuyucuyu aktarılabilmesi için tablo 
üzerinde açıklanmıştır.  
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Tablo 5  
Tüketim Miktarı (tü) Kriteri için Sentetik Genişleme Değeri Karşılaştırmaları 

Sentetik Genişleme 
Değerleri 

Eğer 𝑚2 ≥
𝑚1 ise, 1 

Eğer 𝑙1 ≥
𝑢2 ise, 0 

Aksi halde,  
(l1 − u2)/[(m2 − u2) − (m1 − l1)] 

 Stü>Sb 0,282 ≥ 0,219 
olduğu için 

faktör değeri 
1’dir. 

- 

- 

Stü>Se 0,282 ≥ 0,179 
olduğu için 

faktör değeri 
1’dir. 

- - 

Stü>Sm 0,282 ≥ 0,092 
olduğu için 

faktör değeri 
1’dir. 

- - 

Stü>Sa 0,282 ≥ 0,192 
olduğu için 

faktör değeri 
1’dir. 

- - 

Stü>Ste 0,282 ≥ 0,131 
değeri 1’dir. 

- - 

 

Özetle, hem iç bağımlılık hem de dış bağımlılık 
değerlendirmesinde ortaya çıkarılan ağırlık 
vektörlerinin çarpımı hesaplanarak Supermatris 
elde edilmiş olup matematiksel modelin amaç 
fonksiyonunda katsayı olarak yerlerini almışlardır. 
Tablo 7’den elde edilen sonuç ile alternatiflerin 
sıralaması şu şekildedir; C-Acid, Coffee Instant, 
Maltodekstrin, Kahve Kreması, Şeker, Sodium 
Cyclamate, Capuccino Köpük Verici, Çay-Pekoe Tea, 
Aspartam. Amaç fonksiyonunda yer alacak 
katsayılar da Tablo 7’nin Sonuç isimli sütununda 
görülmektedir.  

Bulanık sayılara göre düzenlemenin ardından 4 
uzman aracılığıyla elde edilen ana kriterler 
karşılaştırma matrisleri birleştirilip tutarlılık 
hesaplamalarının yapılması gerekmektedir. Saaty 
(2003), karşılaştırma matrislerinin tutarlılığını 
hesaplamak için CR = Tutarlılık Göstergesi / 

Rassallık Göstergesi formülünü kullanmıştır (Saaty 
ve Özdemir’den [2003] aktaran, Ömürbek ve 
Şimşek, 2014). Aynı çalışmada bu formül şu şekilde 
açıklanmaktadır;  

Tutarlılık Göstergesi (CI) = (𝜎 mak   - n) / (n-1) 

Denklem (10) ile belirtilen formüldeki 𝜎 mak ifadesi 
ise şu şekilde hesaplanmaktadır (Özdemir ve 
Demirer, 2015);  

𝜎𝑚𝑎𝑘 =
1

𝑛
∑

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛ü𝑛 𝑖.𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝚤

Ö𝑛𝑐𝑒𝑙𝑖𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑘𝑡ö𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑖.𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝚤

𝑛
𝑖=1        (10) 

Rassallık Göstergesi için n sayısına göre 
oluşturulmuş tablo değerleri söz konusudur. n=9’a 
karşılık gelen değer 1,45’dir (Ömürbek ve Şimşek, 
2014). Şekil 1’de Tüketim Kriteri için Ağırlık 
Vektörü ve Tutarlılık Oranı hesabından görüleceği 
gibi tüm tutarlılık değerleri 0,10’dan küçüktür.  
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Şekil 1. Tüketim Kriteri için Ağırlık Vektörü ve Tutarlılık Oranı 

 

Şekil 2. Tüketim Miktarı Kriteri-Alternatiflerin Yer Aldığı Birleştirilmiş Matris 

Tablo 6 
Süpermatrisi Oluşturan Kriterlere ait Sıralama 
 

 
 
  

Kriterler Ağırlık Vektörleri 
Tüketim Miktarı 0,27 
Bitmiş Üründe Bulunma Oranı 0,24 
Erişim Durumu 0,16 
Muhafaza Koşulları 0,08 
Analiz 0,11 
Teslimat Yeterliliği 0,14 
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Tablo 7 
Süpermatrisi Oluşturan Alternatiflere ait Sıralama 

 

Çalışmadaki matematiksel model, bir amaç 
fonksiyonu ve iki önemli kısıttan oluşmaktadır. 
Amaç fonksiyonu denklemi (11) hammaddelerin 
bulundukları konuma göre elde edilebilecek 
faydanın maksimizasyonunu amaçlamaktadır. 
Kısıtları ise depolama alanlarındaki çalışmaya dâhil 
edilen rafların hacimsel ağırlıkları ve 
hammaddelerin maksimum ve minimum stok 
miktarlarından oluşmaktadır.  

Modelin kurulması aşamasında önemli bir limit 
bulunmaktadır: işletmenin sahip olduğu tüm 
hammaddelerin tüm raf hücrelerine atanmasını ele 
alınmamıştır. Matematiksel model, LINDO 6.1 
Programına yazılmış ve çözüm elde edilmiştir. 
Programın satır limitinden dolayı raf hücrelerinin 
sayısında kısıtlanmaya gidilmiştir. Çözümden elde 
edilen değer ise kilogram cinsinden ağırlıktır. 
Modeldeki karar değişkenleri Xij= i. ürününün j. rafa 

atanması ve miktarı i= 1, 2, 3, .., 9 j = 1, 2, 3, …., 20 
gösterilmiştir. Pi ile gösterilen katsayı ise 
hammaddelerin Bulanık AAP ile elde edilen ağırlık 
vektörleridir.  

Raf alanı atama problemlerinin amaç fonksiyonu, 
birçok kriter temel alınarak oluşturulabilmektedir, 
bu kriterler, maliyet, satışlardan elde edilen kar, 
verimlilik ya da sağlanan fayda şeklinde 
açıklanmaktadır (Özyörük ve Ak, 2012). Bu çalışma 
kapsamında hammaddelerin önem derecelerine 
göre hesaplanan ağırlık vektörleri hammaddelerin 
yer alabilecekleri raf hücrelerindeki konumlarının 
ve miktarlarının gösterildiği değişkenlerin 
katsayıları olup sağlanan faydanın maksimize 
edilmesi amaçlanmıştır. Modeldeki karar 
değişkenleri ve parametreler Tablo 8’de 
açıklanmıştır. 

 

  

Alternatifler 1.Kriter 2.Kriter 3.Kriter 4.Kriter 5.Kriter 6.Kriter Sonuç 

Coffee Instant 0,1206 0,1270 0,1258 0,1221 0,1224 0,1307 0,12470 
Kahve Kreması 0,1166 0,1212 0,1187 0,1221 0,1224 0,1356 0,12179 
Şeker 0,1156 0,1270 0,1238 0,1148 0,1224 0,1208 0,12105 
C-Acid 0,1410 0,1172 0,1291 0,1183 0,1158 0,1195 0,12578 
Maltodekstrin 0,1200 0,1133 0,1220 0,1212 0,1224 0,1191 0,11895 
Sodium Cyclamate 0,1121 0,1068 0,1080 0,1077 0,1057 0,1020 0,10769 
Capuccino Köpük 
Verici 

0,0805 0,1088 0,0998 0,1045 0,1065 0,0888 0,09631 

Çay-Pekoe Tea 0,0912 0,0900 0,0889 0,0959 0,0920 0,0977 0,09194 
Aspartam 0,1023 0,0888 0,0841 0,0933 0,0903 0,0859 0,09180 
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Tablo 8 
Modeldeki Değişken ve Parametrelerin Açıklamaları 

Karar  
Değişkeni ve 
Parametreler 
(sırasıyla) 

Açıklamalar 

 Xij 

Pi 
i.hammaddenin j.raf hücresine atanacağı miktar (kg) 
Bulanık AAP yöntemi ile elde edilen ağırlık vektörleri    
(hammaddelerin konumlarından dolayı sağladıkları fayda) 

li Hammaddelerin paletlerinin genişlik değerleri (m) 

wi Hammaddelerin paletlerinin derinlik değerleri (m) 

hi 
p 
Wp 
Vj 

Li 
Ui 

Hammaddelerin paletlerinin yükseklik değerleri (m) 
Raf hücrelerine konabilecek palet sayıları (adet) 
Bir paletin alabileceği maksimum ağırlık (kg) 
Raf hücrelerinin hacim değerleri (m3) 
Hammaddenin minimum stok değeri (kg) 
Hammaddenin maksimum stok değeri (kg) 

 

Modelin kısıt fonksiyonları ise şu şekildedir; 
Depolama alanındaki bazı konumların yükseklik 
farklarından dolayı hacim hesaplanmış ve bu hacim 
rafların her bir hücresinin alabileceği maksimum 
palet sayısı ve paletlerin her birinin ortalama 
ağırlığı ile çarpılıp hacimsel ağırlık Denklem (2) ile 
hesaplanmaya çalışılmıştır. Bir diğer kısıt 
fonksiyonu ise hammaddelerin min-max. stok 
durumlarıdır. Denklem (2) olarak ifade edilen 
kısıtın sağ tarafı yani mevcut kaynak miktarı her bir 
rafın hacim*ağırlık kapasitesi olarak belirlenmiştir.  

Max z = ∑ ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑗
𝑗
𝑗=1

𝑖
𝑖 = 1          (11) 

Subject to  

∑ 𝑙𝑖 ∗ 𝑤𝑖 ∗ ℎ𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑝 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝑉𝑗𝑖
𝑖=1          (12)  

Li ≤ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑗
𝑗=1  ≤ Ui   (13) 

Xij ≥ 0      (14) 

Denklem (12)’ün sağ tarafı raf hücrelerinin her 
birinin hacmi (m3) ile o hücrenin alabileceği 
maksimum palet sayısı ve paletlerin ağırlık 
kapasiteleri ile çarpılmaktadır. Aynı kısıt 
denkleminin sol tarafı ise her bir hammaddenin 
konulduğu palet özelliklerine göre paletlerin en, boy 
ve yükseklik (m3) hesaplanmış olup karar 
değişkenleri ile çarpılarak eşitlik kurulmaya 
çalışılmıştır. Denklem (13) ile min. ve max. stok 
durumlarını belirtmektedir. Denklem (14) ise karar 
değişkenlerinin pozitif bir sayı olması gerektiğini 
yansıtmaktadır. 

Her iki depolama alanı için de matematiksel model 
kurulmuştur. 9 adet hammaddenin 40 adet raf 
hücresine atanma işlemi N ve M-1 kodlu hammadde 
raf blokları için oluşturulmuştur. Bu çalışmada 
araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

 

4. Sonuçlar 

Gıda üreticisi bir işletmenin hammadde depolama 
alanlarının düzeni için oluşturulan matematiksel 
model, LINDO 6.1 programının Fujitsu 2.20 GHz i5-
5200U işlemci ve 8 GB RAM özelliğine sahip bir 
bilgisayarda çalıştırılmasıyla çözülmüştür. Çözüm 
süreleri her iki model için de 1 saniyenin altındadır. 
Programın satır sayısındaki kısıtlama nedeniyle M-1 
kodlu depolama alanının ilk 20 rafına hammadde 
ataması yapılmıştır. Diğer raflara yapılması gereken 
atamalar için model tekrar kurulabilmektedir. N 
kodlu raf sisteminin ise tüm hücrelerine hammadde 
ataması gerçekleştirilebilmiştir. Tablo 9 ve Tablo 
10’da atama sonuçları yer almaktadır. Atama 
sonuçlarını gösteren tabloların hücrelerinde, 
hammaddelerin Bulanık AAP ile bulunan öncelik 
sıralamalarına ait değerleri gösterilmiştir.  

M-1 kodlu blok raf sistemine ait kurulan 
matematiksel modelin amaç fonksiyonu değeri 
253.487,4 ve N kodlu blok raf sistemine ait kurulan 
matematiksel modelin amaç fonksiyonu değeri 
122.724,7’dir. Bu değerler, hammaddelerin 
atandıkları hücrelerde bulunmaları durumunun 
sağladağı faydayı göstermektedir. 
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Tablo 9 
M-1 Kodlu Raf Sistemine Yapılan Hammadde Atamaları 

Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre  Hücre 

    4 2 ve 5 2, 4 ve 7 

 3 ve 6 7 3 3 3 

 4 4 4 4 4 

1 ve 9 5 ve 8 4 1 5 1 ve 5 

   

Tablo 10  
N Kodlu Raf Sistemine Yapılan Hammadde Atamaları 

Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre  Hücre 

   4 ve 9 1 3 6 

 6 5 ve 7 3 3 3 ve 5 

 3 4 4 4 4 

1 1 ve 2 3 4 1, 5 ve 6 1 

   

Tablo 9’da yer alan sonuca göre M012 numaralı 
hücreye 4. ürünün (Şeker) atanması şeklinde 
yorumlanmaktadır. Miktar olarak ise 109.111 kg 
atanması sonuç olarak elde edilmiştir. Modeldeki 
kısıtlar ile elde edilen sonuçların doğruluğunu 
görebilmek amacıyla sağlamasının yapılabilmesi 
mümkündür. Yine aynı hücre için örneklenecek 
olursa 4. Ürünün yani Şekerin kısıttaki katsayısı 
olan 1,215 değeri ile modelin çözümüyle elde edilen 
ağırlık değerinin çarpılması sonucu 132.569,87 
birim sonucu elde edilip firma ile birlikte belirlenen 
maksimum birime ulaşılmıştır. M-1 kodlu raf 
sistemlerindeki iki hücreye üç çeşit hammadde 
atanmış olup üç hücreye ise hiç atama işlemi 
yapılmamıştır. Bu durumu çözebilmek için üç çeşit 
hammadde atanan hücrelerde yer alan 
hammaddelerden Bulanık AAP yöntemi ile elde 
edilen ağırlık vektörlerinin büyüklüğüne göre 
diğerlerine oranla daha düşük bir değere sahip olan 
hammadde daha üst rafa, daha büyük ağırlık vektör 
değerine sahip olan hammaddelerin alt rafa 
konmalarına özen gösterilmiştir.  

 

5.  Tartışma 

Bulanık Analitik Ağ Prosesi sayesinde kriterler 
arasındaki ilişkiler de incelenmiş ve hesaplamaya 
dâhil edilmiştir. Bunun sonucu olarak kriterlerin 
birbirini etkileme durumları ve bu etkileme 
durumlarının da alternatiflere yani hammaddelere 
etkisi de incelenmiş oldu. Bu sayede tarafsız 
değerlendirme yürütülebilmiştir.  

Bulanık AAP’nin içeriğindeki belirsizliklerin 4 adet 
uzmandan alınan görüşler ile öngörülebilir hale 
gelmesi amaçlanmıştır. Çünkü tek bir uzmandan 
alınan görüş, o uzmanın alternatifleri ve kriterleri 
kendi uzmanlık alanına göre değerlendirdiği 
gözlenmiştir. Bu sebeple farklı uzmanlık alanlarına 
sahip firma yetkililerinden görüşler alınarak ikili 
karşılaştırma matrisleri oluşturulmuştur. Daha fazla 
sayıda uzman görüşü alınarak yürütülebilecek bir 
çalışma daha genel sonuçlar alınmasına destek 
verecektir. 

Herhangi bir işletmede analiz çalışmaları 
yapabilmek için iyi bir zaman planlaması yapılması 
gerekmektedir, aksi halde uzmanlardan görüş 
alabilme işlemi kendilerinin müsait bir zamanına 
denk gelmediğinde, sonuçları genelleme yaparak 
araştırmacıları yönlendirmeleri veyahut hiç vakit 
ayıramamaları söz konusu olmaktadır. Fabrika 
müdürünün ya da firma yetkililerinin yapılacak 
çalışmaya ve sonucuna inanması gerekmektedir. Bu 
çalışmada firmanın hâlihazırda yürütmekte olduğu 
bir belgelendirme sürecinden dolayı firma 
yetkilileri matematiksel modelin neyi amaçladığını 
ve sonuçlarının yerleşim düzeni açısından ne gibi 
faydalar sağlayacağı konusunda oluşan ilgileri 
sayesinde bu çalışmaya destek vermişlerdir.  

Yerleşim düzeni ile ilgili çalışmalarda tam sayılı 
programlama yöntemi kullanıldığı görülmüştür. 
Fakat bu yöntem ile sadece ürün/hammaddelerin 
hangi rafa atanacağı bilgi edinilmektedir. Miktar 
bilgisi için ise analiz devam ettirilmektedir. Bu 
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çalışmada ise ihtiyaç duyulan bu iki bilgiye tek bir 
model ile ulaşılmıştır.  

Matematiksel model bir amaç fonksiyonu ve iki kısıt 
denkleminden oluşmaktadır. Amaç fonksiyonu, 
maksimum değerin elde edilmesi üzerine 
kurulmuştur. Birçok çalışmada rastlanıldığı gibi 
yerleşim tasarımlarında maliyeti minimize ya da 
kazancı maksimize etmek şeklinde düzenlenmesi de 
mümkündür. Fakat bu çalışmanın yapıldığı 
işletmede, maliyeti minimize etmek ya da karı 
maksimize etmek gibi bir amaçları 
bulunmamaktaydı. Esas amaçları, önemli görülen 
hammaddelerin raflara maksimum miktarda 
atanmasıdır. Bu sebeple hammaddelerin Bulanık 
AAP sonucu elde edilen önem dereceleri katsayılar 
olarak kullanılmış ve atamalarla elde edilen 
faydanın maksimize edilmesi amaçlanmıştır. 

Modele yalnızca A sınıfındaki 9 adet hammadde 
dâhil edilmiştir. Bulanık AAP’nin bir program 
aracılığıyla çözülmesi söz konusu olduğunda daha 
fazla çeşitte hammadde ele alınabilir. Fakat bu 
çalışmada hedeflenen öncelik, depo yetkilisinin 
hammadde yerleşimi konusunda herhangi bir 
karara sahip olmadığından kendisine bir yol 
önerilmesidir. Ve bu önerilen yol sayesinde diğer 
hammaddeleri de bu çalışma ile kurulan model 
içerisine yazarak sonuç elde etmesi sağlanmıştır. 
Modelin kapsamı büyüdüğünde doğrusal 
programlama ile çözülmesi zorlaşacağından sezgisel 
yöntemler kullanılmaktadır.  

Bu çalışma sayesinde işletmenin raf düzeni 
sağlanarak literatüre şu katkılar sunulmuştur; 

- Hammaddelerin önem sıralamaları, yalnızca ABC 
Analizi ile kullanılarak hesaplanmamıştır, aynı 
zamanda Bulanık Analitik Ağ Yöntemi ile de 
desteklenmiştir. 

- Hammaddelerin önem sıralamalarına 
ulaşabilmek için dört farklı uzmandan altı farklı 
kriter bazında görüş alınmış ve bu görüşler 
Bulanık Ağ Yöntemi ile birleştirilerek tek bir 
sonuç elde edilmiştir. 

- Rafların değişkenlik gösteren hacimlere sahip 
olmasından dolayı her bir raf hücresinin hacim 
değeri kısıt olarak hesaplamalara katılmıştır. 

- Tüm hammaddelerin konuldukları paletlerin 
ölçüleri birbirleriyle aynı ölçülere sahip 
olmadığından her bir hammaddenin palet 
ölçüleri değeri kısıt olarak hesaplamalara 
katılmıştır. 

Modellerin çözümleri Duyarlılık Analizine tabi 
tutulmuştur. Duyarlılık Analizinin yapılmasının 
başlıca sebebi firma uzmanlarının hammaddelerin 
stok sınırlandırmalarının değişebileceğini 
öngörmeleridir. Talep miktarında olabilecek 
değişiklikler ile maksimum ve minimum stok 
miktarlarında değişimlerinin yaşanacağı tahmin 
edilmektedir. Bu sebeple, Duyarlılık Analizinde yer 
alan kısıtların sağ tarafı için belirlenen azami azalış 
ve artış miktarları firma uzmanlarına bildirilmiştir. 
Örneğin, M-1 kodlu raf sisteminin matematiksel 
model çözümünde 12. Kısıt denkleminin (1.932x112 

+ 2.219x212 + 1.920x312 + 1.215x412 + 2.280x512 + 
1.740x612 + 2.280x712 + 1.815x812 + 1.265x912 <= 
199.800) değeri en az 199.800 olabilir ama istendiği 
kadar artırılabilir. Yani 12.kısıtın değeri, [199.800, 
+∞) aralığında değiştiği sürece elimizdeki en iyi 
çözüm takımı değişmeyecektir; fakat bu aralık 
dışında bir değişim yapılırsa en iyi çözüm takımı 
değişecektir.  

Bu çalışmadaki karar değişkenlerinin katsayıları, 
Bulanık AAP yöntemi ile erişilen katsayılardan daha 
küçük oranda olacak şekilde değiştirilmiştir. Bir 
başka deyişle, analizler sonucunda ulaşılan 
katsayıların en düşük değeri 0,09180’dir, 
katsayıların değeri bu değerden daha düşük bir 
değer olabilmesi durumu Senaryo 1’de ele 
alınmıştır. Bazı hammaddeler için katsayıların daha 
küçük bir orana sahip olması o hammaddenin daha 
az öneme sahip olması, bir başka deyişle nihai ürün 
bileşeninde müşteri tarafından tercih edilme 
durumunun nispeten azalması anlamına 
gelmektedir. Bu senaryo kapsamında N kodlu raf 
sistemi matematiksel modeli açıklanan senaryoya 
göre tekrar çalıştırılmış ve hammaddelerin 
yerleştirildikleri hücreler ve miktarlar değişmekle 
birlikte sağlanan faydanın azaldığı görülmüştür. 
Senaryo 1’in gerçekleşmesi durumunda 
hammaddelerin yerleşim düzeni Tablo 11’de ifade 
edilmektedir. 
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Tablo 11  

N Kodlu Raf Sistemine Hammadde Atamaları (Senaryo-1) 

Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre  Hücre 

  9 1 1 1 2 

 3 ve 6 3 3 3 3 

 3 4 ve 7 4 4 3 ve 4 

1 ve 2 3 ve 8 1 ve 5 4 6 1 ve 4 

 

İkinci senaryo olarak hammaddelerin aynı önem 
derecesine sahip olması durumu incelenmiştir. Tüm 
hammaddelerin önem derecesinin eşit önem 
düzeyine sahip olmaları bu önem derecelerinin de 1 
olduğu durumda ikinci senaryonun 
gerçekleşebilmesi durumunu ifade etmektedir. N 
kodlu raf sistemi matematiksel modeli açıklanan 
senaryoya göre tekrar çalıştırılmış ve 
hammaddelerin yerleştirildikleri hücreler ve 
miktarlar değişmekle birlikte amaç fonksiyonu 
değerinin arttığı görülmüştür. Fayda durumunun 

artması ile birlikte depolama raflarına atanan 
hammadde miktarlarının da arttığı sonucu elde 
edilmiştir. Bu durum fayda-maliyet analizinde 
avantajlı sonuçlar vermesine karşın firma 
tarafından hayata geçirilebilecek potansiyele sahip 
değildir, raflarda tam doluluk oranına sahip 
olunması durumuna depolama biriminin sahip 
olduğu teçhizat ve ekipmanların elverişli olmadığı 
ve ek yatırımı gerektirdiği ifade edilmiştir. Senaryo 
2’nin gerçekleşmesi durumunda hammaddelerin 
yerleşim düzeni Tablo 12’de ifade edilmektedir. 

 

Tablo 12  
N Kodlu Raf Sistemine Hammadde Atamaları (Senaryo-2) 

Hücre Hücre Hücre Hücre  Hücre 

 1 1 2 ve 4 3 ve 4 6 

2 ve 6 5 ve 7 3 3 3 

3 4 4 4 4 ve 9 

4 6 ve 8 3 1 ve 5 1 ve 8 

 
Matematiksel model sonucunda ulaşılan çözüm 
firma ile paylaşılmıştır. Paylaşılan sonuca göre 
gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkıda 
bulunulmuştur. Firmanın mevcut durumuna göre 
kurulmuş olan bu modellerin, değişen koşullara 
uyum sağlaması amacıyla bir programlama temeline 
oturtularak özel bir yazılım hazırlanabilir. Ayrıca, 
insansız depolara doğru yönelimin oluşması ile 
robotik depolama cihazları kullanılmaya 
başlandığından bu cihazlara ilgili atamaların 
kodlamaları yapılabilir. Bu sayede çalışma, hem 
disiplinler arası kulvarda yer alacak hem de 
dinamik hale getirilmiş olunacaktır. Sürdürülebilir 
yeşil depo konseptine uyum sağlanarak taşıma ve 
aydınlatma maliyetlerinin, hareket sayılarının 
azaltılarak teknolojik ve organizasyonel çözüm 
kümeleri ile depo süreçlerinde verimlilik artırılmış 
olacaktır (Akandere, 2019). 

 

Çıkar Çatışması 

Yazarlar tarafında herhangi bir çıkar çatışması 
bulunmamaktadır. 

 

Araştırmacıların Katkısı 

Bu araştırmada; Şakire Nesli DEMİRCİOĞLU, 
verilerin toplanması, analizlerin yapılması, modelin 
kurulması konularından sorumlu iken; Eren 
ÖZCEYLAN, yöntemin doğrulanması ve sonuçların 
anlamlı bir şekilde yorumlanması konularında katkı 
sağlamıştır. 
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In production plants, re-processing of defective products and re-incorporating them into 

production as raw materials, provides the advantages of reducing scrap and efficient use of 

material. However, using recycled defective plastic parts as raw materials in the production of 

new parts in plastic injection processes can create aesthetic problems for the final product. On 

the other hand, the aesthetic dimension of quality that fulfills customer expectations provides 

competitive advantage. Considering this, in this study, the root cause of the aesthetic problem 

that occurs as discoloration of a particular component manufactured in a plastic injection 

facility operating in the whitegoods industry was revealed and improvement was made. Six 

Sigma DMAIC methodology was applied to reduce high scrap rates caused by discoloration 

errors, and it was determined that the error was caused by reusing scrap plastic parts as raw 

materials in the production of new articles. With the elimination of this cause, the process 

capability was improved, the 3 sigma process capability was increased to the level of 4.7 sigma 

and the aesthetic appearance of the product was improved. This study has shown that the 

reutilization of defective plastic parts as raw material input in new article production is not a 

viable approach for particular products such as whitegoods products. 

PLASTİK ENJEKSİYON TESİSLERİNDE ALTI SİGMA: 
YENİ ÜRÜN ÜRETİMİNDE KUSURLU PARÇALAR HAMMADDE OLARAK YENİDEN 

KULLANILMALI MI? 

Anahtar Kelimeler Öz 

Altı Sigma;Plastik 

Enjeksiyon;Hurda Malzemenin 

Geri Dönüşümü; Renk 

Bozukluğu Problemi; Beyaz 

Eşya Sektörü 

Üretim işletmelerinde, kusurlu ürünlerin yeniden işlenip üretime hammadde olarak tekrar 

dahil edilmesi, hurdayı azaltma ve verimli malzeme kullanımı avantajları sağlamaktadır. 

Bununla birlikte, plastik enjeksiyon süreçlerinde yeni parçaların üretiminde geri kazanılmış 

kusurlu plastik parçaların hammadde olarak kullanılması nihai ürün için estetik sorunlar 

yaratabilir. Diğer taraftan kalitenin estetik boyutunun müşteri beklentilerini karşılaması 

rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu göz önüne alındığında, bu çalışmada, beyaz eşya 

endüstrisinde faaliyet gösteren bir plastik enjeksiyon tesisinde üretimi yapılan bir parçanın 

renk bozukluğu olarak ortaya çıkan estetik probleminin kök nedeni ortaya çıkarılmış ve 

iyileştirme yapılmıştır. Renk bozukluğu hatası nedeniyle oluşan yüksek hurda oranlarını 

azaltmak için Altı Sigma TÜAİK metodolojisi uygulanmış ve hatanın yeni parçaların 

üretiminde hurda plastik malzemelerin eritilerek yeniden hammadde olarak 

kullanılmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu nedenin ortadan kaldırılmasıyla süreç 

yeteneği geliştirilmiş, 3 sigma süreç yeteneği 4,7 sigma seviyesine çıkarılmış ve ürünün estetik 

görünümü iyileştirilmiştir. Bu çalışma, beyaz eşya gibi ürünler için, kusurlu plastik parçaların 

hammadde girdisi olarak üretimde tekrar kullanılmasının uygulanabilir bir yaklaşım 

olmadığını göstermiştir. 
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1. Introduction 

Plastic has become one of the essential elements of 
our daily life. At every aspect of life, various plastic 
products are used. Therefore, plastics 
manufacturing industry, is among the most 
prominent industrial sectors in any country (Desai 
and Prajapati, 2017). The plastic molding and 
forming sector is a large and diversified one that 
utilizes plastic materials to manufacture a wide 
range of industrial and consumer goods. The 
resultant plastic products are demanded by various 
markets including automotive, construction 
materials, appliances, home furnishings, electronics, 
disposables, houseware and medical products 
(www.epa.gov, 2020).   

Mass production of plastic parts that have complex 
geometries can be achieved at lower costs via 
injection molding process where solid plastic pellets 
are melted, injected into a mold, and then cooled 
back to a new solid shape (Birley, 2012; Khavekar, 
Vasudevan and Modi, 2017). Accordingly, injection 
molding has been extensively utilized for 
manufacturing of a wide range of plastic parts, 
extending from the smallest components to large 
body panels (Maged, Haridy, Kaytbay and Bhuiyan, 
2019). 

In addition to reduction of production costs, the 
improvement of molded-parts quality is one of the 
main goals in injection molding process (Bharti, 
Khan and Singh, 2011). Quality issues in injection 
molding can extend from slight surface defects to 
major problems that can affect the safety, 
performance and functionality of the product. These 
issues can stem from the problems related to 
materials, part design, labor skills, mold design, 
machine performance and manufacturing 
conditions (Maged et al., 2019).  

As in many manufacturing processes, keeping 
quality characteristics under control is sufficient in 
meeting required specifications (Bharti et al., 2011; 
Desai and Prajapati, 2017). However, large amounts 
of scrap due to non-conforming parts cannot be 
avoided in many plastic injection molding 
operations (Maged et al., 2019). Therefore, any 
efforts aimed  at quality improvement in plastic 
parts manufacturing operations may result in 
substantial financial contribution for companies 
(Desai and Prajapati, 2017). Accordingly, solving 
quality issues directly affects profits in injection 
molding companies (Bharti et al., 2011; Desai and 
Prajapati, 2017). 

Considering this direct effect, in this study a 
thorough Six Sigma DMAIC (Define, Measure, 
Analyze, Improve, Control) methodology is 
implemented in an effort to reduce substantial 
scrap rates due to discoloration in a plastic injection 
molding plant. The goal of this study was to improve 
the 3𝜎 process baseline to 4𝜎 level. In order to 
achieve the research goal, quality tools such as 
Pareto chart, work flow, Measurement System 
Analysis, control charts, Ishikawa diagram, 
hypothesis tests and process capability analysis 
were utilized. 

The remaining of the paper is as follows; it starts 
with related literature on the topic, then 
methodology utilized is introduced. Then analyses 
and results are presented in detail. Finally, the 
paper closes with implications, final remarks and 
future research suggestions. 

 

2. Literature Review 

2.1 Six Sigma Research on Plastic Injection 
Molding 

Six Sigma methodology utilizes a structured 
framework to improve processes through careful 
analysis of data and to reduce variation. This 
customer-driven approach aims at 3.4 defects per 
million opportunities (Brady and Allen, 2006). In Six 
Sigma projects, DMAIC steps are followed to identify 
and solve quality issues (Antony, Snee and Hoerl, 
2017). Six Sigma was initially created by Motorola 
in the 1980s (Antony et al., 2017). Since its launch, 
Six Sigma has been implemented in many industries 
(Bharti et al., 2011). As an example, Rahayu and 
Darvin (2018) achieved substantial quality 
improvements on ceramic tiles production process 
with Six Sigma method, whereas, Maia, Pimentel, 
Silva, Godina and Matias (2019) improved order 
fulfillment process through Six Sigma DMAIC cycle 
in the ceramic industry. From a different industry 
perspective, Hasan, Rahim and Uddin (2013) 
implemented a successful Six Sigma project in the 
cement industry. 

Because Six Sigma has been utilized for more than 
30 years, there is considerable amount of Six Sigma 
research that focused on manufacturing industries. 
Nonetheless, studies that specifically address issues 
encountered in plastic injection molding processes 
remain limited. For instance, if "process quality" 
and "plastic injection molding" or "injection 
molding" combinations are searched in Science 
Citation Index and Google Scholar databases, not 
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many papers that are directly related to the topic 
are retrieved (e.g. Gordon, 2010; Khan and Acharya, 
2016).  

Also, if "Six Sigma" and "plastic injection molding" 
are searched in the scholarly article database of 
North Carolina State University library, a few direct 
articles are found (e.g. Safwat and Ezzat, 2008; 
Kairulazam, Hussain, Mohd Zain, and Lutpi, 2014; 
Maged et al., 2019; Timans, Ahaus and Antony, 
2014; Lo, Tsai and Hsieh, 2009). Examples include 
Safwat and Ezzat (2008)'s study in which they 
applied Six Sigma DMAIC methodology to reduce 
the percentage of scrap materials in a plastic 
injection molding facility. The primary tools used in 
this study were Supplier, Input, Process, Output, 
Customer (SIPOC), Measurement System Analysis 
(MSA), Failure Mode Effects Analysis (FMEA), p-
control charts and hypothesis testing. Ultimately, 
average initial and final scrap rates were compared 
(Safwat and Ezzat, 2008). 

Another example is Kairulazam et al. (2014)'s work 
in which they present a Six Sigma project 
implemented for rejection rate reduction in a high-
gloss plastic molded parts production. The aim of 
their study was to decrease average rejection rate of 
40.6% to less than 10%. This study achieved a 
process sigma increase from 1.74 to 3.0 
(Kairulazam et al., 2014). 

Similarly, in their study Maged et al. (2019) 
conducted a case study that incorporated Six Sigma 
DMAIC methodology in plastic injection molding 
process for quality improvement through defect 
reduction. The goal of their study was to determine 
root causes and eliminate major quality issues. The 
tools utilized in this study included Pareto chart, 
Statistical Process Control charts, histogram, 
fishbone-diagram, checklist, Measurement System 
Analysis and hypothesis tests. As a result of their 
study, the rejection rate was significantly decreased 
and the cost of poor quality was reduced by 45%, 
whereas, sigma level was increased to 4.5 (Maged et 
al., 2019). 

The last direct examples include Timans et al. 
(2014)'s study in which they utilized design of 
experiments as a Six Sigma method to improve 
process quality of injection molding operations 
within a small and medium sized enterprise 
(Timans et al., 2014). Similarly, Lo et al., 2009 also 
utilized design of experiments to screen relevant 
process parameters in the injection process. The 
main objective of their study was to enhance the 
quality of injection-molded lenses through Six 

Sigma DMAIC implementation. As a result of this 
study, process capability index 𝐶𝑝𝑢 was increased 

from 0.57 to 1.75 (Lo et al., 2009).  

There are a few other studies related to quality 
implementations on the plastic injection process 
(e.g. Khavekar et al., 2017; Kim, Kim, Lee and Kwak, 
2017). However, these studies did not directly 
utilize Six Sigma method but instead utilized either 
design of experiments type tools or other quality 
improvement initiatives and methods, such as 
quality function deployment. As an example 
Khavekar et al. (2017) compared two design of 
experiments methodologies through 
implementation in a plastic injection molding unit. 
In order to explore the root cause of defects and to 
optimize the process parameters, experiments were 
conducted within a perfume bottle cap 
manufacturing company (Khavekar et al., 2017) 

Similarly, in their study, Kim et al. (2017) 
investigated the optimal values of the overall 
dimensions of an automobile bumper through Six 
Sigma and design of experiment method. Critical 
parameters affecting the overall width of product 
and their optimal values were determined. After 
incorporating these optimal settings into the 
production process, the process ability was 
improved (Kim et al., 2017). 

Finally, in their study Koh, Kim and Choi (2008) 
aimed to reduce the setup time and molded part 
defects in the injection molding process. They 
utilized Quality Function Deployment to provide 
failure factors along with the related process 
parameters (Koh et al., 2008). 

As it can be seen from the previous studies, in 
addition to the limited number of direct Six Sigma 
research on plastic injection molding, there is no 
distinct Six Sigma research that explicitly improves 
the appearance/aesthetics of the molded plastic 
parts. Therefore, review of prior literature indicates 
that further Six Sigma research is required to help 
companies establishing a systematic approach to 
quality improvement, especially when aesthetics 
aspects of the products are considered.  

 

2.2 Reuse of Defective Plastic Products 

Governments have started to establish 
environmental and waste management regulations 
related to the efficient disposal of scrap material. 
The plastics molding and forming industry is among 
the industries that have been affected with these 
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regulations. Many plastic injection molding 
processes generate large amounts of scrap material 
as a result of non-conforming parts manufactured. 
Generally these scrap material cannot be reused 
again. Reclaim and reuse of injection molding waste, 
such as plastic defective parts, can incur high costs 
and can be very time consuming. (Maged et al., 
2019). 

Under the environmental and regulatory concerns, 
in an effort to recover injection molding waste, 
reuse is a widespread implementation in which 
discarded or used polymer goods are reutilized 
(Niaounakis, 2014). Reusing refers to using a part as 
it is without treatment. Therefore, during reusing 
practice, rejected preforms, final plastic products or 
used components are processed as they are, by 
keeping the chemical structure of the polymer. 
Because reusing polymers consumes less energy 
and fewer resources, it is a commonly preferred 
practice (Niaounakis, 2014).  

There are four types of reusing:  

i) direct recovery of scrap material during molding 
(e.g. feedback of used material), 

ii) mixing the scrap polymer to be treated with 
other polymers, generally together with 
compatibilizers, which exhibit interfacial activities 
in heterogeneous polymer blends, to manufacture 
new articles, 

iii) blend with various additives, for instance 
reinforcing agents and antioxidants, 

iv) alteration of the polymer structure (e.g. through 
reactive extrusion) to retrieve its original 
properties (Niaounakis, 2014). 

In the current study, prior to improvement took 
place, recuperation practice was employed at some 
extent in an effort to dispose of the scrap material. 
Therefore, recuperation is briefly explained below: 

Recuperation practice is extensively used for 
industrial scrap recycling purposes. In recuperation 
process, these industrial residues or parts are cut 
into small pieces or turned into ground form and 
are directly utilized in the processing machine along 
with virgin material. Sprues, defective parts and 
melt lumps may be sources of scrap material in 
injection molding. Accordingly, like virgin 
biopolymers, scrap biopolymers which are 
produced during injection molding processes may 
be considered as potential sources for the 
production of new articles via recycling processes 
(Niaounakis, 2014).  

As a result, utilization of recycled plastic materials 
is among the means of protecting resources and the 
environment. Recycled plastic benefits many 
applications in different industries. However, usage 
of defective plastic material in injection molding 
process can create problems during manufacturing 
processes leading to product-quality challenges. In 
this study, such quality challenges which cause 
aesthetics problems for the product is revealed and 
eliminated through systematic Six Sigma DMAIC 
implementation. 

 

3. Methodology 

In order to improve the plastic injection molding 
process, Six Sigma DMAIC methodology was 
implemented. Six Sigma implementations aid 
organizations to create a sustainable competitive 
advantage focused on quality (Evans and Lindsay, 
2014). In Six Sigma, quality issues are handled 
through a structured framework named DMAIC to 
discover root causes and realize solutions (Antony 
et al., 2017). Each stage has various powerful tools 
and these stage-specific tools offer a variety of 
techniques to assist process and product 
improvement efforts (Uluskan, 2016). The DMAIC 
stages are briefly explained below: 

Define: The initial step in DMAIC procedure is to 
identify the problem. In this phase, project scope is 
narrowed down with the help of initial analyses, 
such as Pareto analysis. Then project goal is defined 
in accordance with the customer requirements. 
Finally, workflow is created to better understand 
the process.  

Measure: In this step, at first, measurement system 
is analyzed to assure its accuracy. Then control 
charts are created to determine any special causes. 
Finally, process performance is measured through 
capability analysis. 

Analyze: In the analyze step, root causes of variation 
and defects are investigated through tools such as 
cause-and-effect diagram.  

Improve: In this phase, process performance is 
improved by addressing and eliminating the root 
causes. Final process capability is analyzed for 
comparison. 

Control: At this final step, improved process 
performance is controlled and future process 
performance is assured. Statistical process control 
should be used for monitoring process behavior. 
Final control charts are created. 
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In this study, a detailed Six Sigma DMAIC 
methodology was implemented to improve the 
quality of molded plastic parts. Six Sigma tools such 
as work flow, Pareto chart, control charts, 
Measurement System Analysis, Ishikawa diagram, 
hypothesis tests, Process Capability Analysis were 
utilized. The DMAIC steps and analyses are 
explained in detail in the "Results and Discussion" 
section. Research and publication ethics were 
followed in this study. Necessary permits were 
obtained in October 2019 from the study plant. 

 

4. Results and Discussion 

4.1 Define Stage 

In order to determine the product type to be 
studied, defect data and total sales data were 

compiled for different stock keeping units (SKUs), 
i.e. different plastic parts molded, for 9 months 
between January and September 2019. Then, parts 
per million (PPM), which is the number of defective 
units in one million units, values were calculated for 
these SKUs through Equation 1 given below. 

 

𝑃𝑃𝑀= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒
× 1,000,000 

 

(1) 

As a result of this preliminary analysis, 5 SKUs, i.e. 
plastic parts, with the highest sales volume and 
PPMs were determined and are given in Table 1. 

 

 

Table 1  
Five SKUs with highest PPM values 

SKU number Total Sales 
Volume 

Number of 
defective units 

PPM 

10677 501354 11154 22247.75 

04597 470409 4301 9143.11 

10678 499752 3348 6699.32 

09379 360263 1041 2889.56 

02821 234361 53 226.15 

 

Based on these total sales volume and number of 
defective units data, two SKUs, namely 10677-
Worktop Trim Right and 10678-Worktop Trim Left, 
which are right-left symmetric components and are 
manufactured simultaneously on the same machine, 
were selected for improvement. In addition, since 
the selected 10677 right and 10678 left components 
directly affect the product visually, the errors in 
these parts were easily seen by the customer and 
caused the rejection of all product batch. These 
components are the top right and left side 
components of dryers as shown in Figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 10677- Right and 10678- Left components 
selected for improvement 
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In order to determine the rates for various defects 
encountered in these two selected plastic 
components, Pareto diagrams were created. Main 
defect types encountered include short shot - in 
which the final molded part is incomplete after 
cooling, burrs or flashes - which are excess plastic 
material appearing as a protrusion at the edge of a 
component, packaging errors, scratches and finally 
discoloration. As it can be seen from Figure 2 and 

Figure 3, which are the Pareto charts created for 
10677-Right and 10678-Left parts respectively, that 
discoloration defect has the maximum number of 
defects for both parts. Discoloration occurs when 
the color of molded part is different than the 
customer-specified color. In general, this defect 
negatively affects the appearance of the product 
especially for white-colored household appliances. 

 

Figure 2. Pareto chart for 10677 right part 

 

Figure 3. Pareto chart for 10678 left part 

 
Based on these initial analyses, problem statement 
was created as: 

Problem Statement: The plastic injection molding 
process for 10677-Right and 10678-Left 
components of the white-colored dryers cannot 

meet -2.90 and -1.50 specification requirements for 
color grade and discoloration problem constitutes 
almost 64% and 46% of the overall defects for right 
and left part respectively. 
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Then, goal statement was created based upon this 
problem statement as: 

Goal Statement: To decrease the discoloration defect 
rate in these components and to increase the initial 
process capability of 3 sigma level to at least 4 
sigma.   

 

4.1.1 Work Flow Creation 

A thorough work flow diagram was created to 
determine the steps of plastic injection molding 
process (Figure 4). Plastic injection molding process 
mainly involves three basic steps: Initial quality 
control, injection molding and final quality control. 

 

Figure 4. Flow diagram for plastic injection molding process 

 
During injection molding process, solid plastic 
pellets are melted, injected into a mold, and then 
cooled back to a solid article. The process consists 
of five sequential steps including material feeding, 
plasticization, injection, pressure holding, cooling 
and mold release (Figure 4). First, the plastic pellets 
are placed in the hopper through which they are fed 
into the high-temperature injection barrel (Figure 
5). In the injection barrel, plasticization step takes 
place during which the pellets are heated, melted 
and plasticized. This hot melted plastic polymer is 
then pushed to the forepart of the barrel, i.e. the 
metering zone, with the rotation of the screw or the 
plunger. The hot melt of plastic is forced into a 

lower temperature mold-cavity via injection nozzle. 
Injection of the hot melt into the mold is realized at 
a high speed under the pushing pressure applied 
through the screw or the plunger. The screw 
continuously pushes the hot melt of plastic in the 
barrel into the mold-cavity for replenishment, 
because the molten plastic shrinks in the mold-
cavity due to cooling. During cooling step, the 
molten plastic at the mold-cavity is cooled into a 
solid article which has the final shape. In the end, 
the mold is released, opened and the solid article is 
taken out from the mold-cavity with the help of the 
ejector system.  



Endüstri Mühendisliği 32(2), 341-363, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 341-363, 2021 

 

348 

 

Figure 5. Plastic injection molding machine 

 
After the solid part is ejected from the injection 
machine, it is gone through physical inspection. 
Existing burrs or flashes are cleaned if possible. 
Then, final quality inspection takes place to ensure 
the complete structure of the article.  

After the customer-specified structure is ensured, 
the molded plastic parts are packaged, stocked in 
the inventory area, placed in boxes and finally 
shipped to the customer.  

 

4.2 Measure Stage 

4.2.1 Measurement System Analysis 

Measurement System Analysis (MSA) is used to 
evaluate the capability of a measurement system for 
a specified process. Therefore, prior to analysis 

phase, it is necessary to verify that the 
measurement system is consistent, accurate and can 
effectively discriminate between different parts. For 
the Measurement System Analysis, 40 
measurements were taken from 10 parts by 2 
operators through 2 replicates for both components 
- left and right parts.  

MSA for the component 10677 Right: Analysis of 
Variance (ANOVA) method was employed for 
Measurement System Analysis. Initial analysis 
revealed the fact that the part*operator interaction 
is not significant at the 0.05 significance level (p-
value is 0.891) as seen in Table 2. For this reason, 
the final ANOVA table is created by eliminating the 
interaction term from the model (Table 3). 

 

 

Table 2  

Initial ANOVA table for MSA - 10677 Right  

Initial ANOVA -10677 Right 

Source DF SS MS   F-Value   P-Value 

Part  9 0.0972125 0.0108014 385.000 0.000 

Operator 1 0.0001225 0.0001225 4.366 0.066 

Part * Operator 9 0.0002525 0.0000281 0.449 0.891 

Repeatability 20 0.0012500 0.0000625   

Total     39 0.0988375    
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Table 3  

Final ANOVA table for MSA (without interaction) - 10677 Right 

Final ANOVA -10677 Right 

Source DF SS MS   F-Value   P-Value 

Part  9 0.0972125 0.0108014 208.479 0.000 

Operator 1 0.0001225 0.0001225 2.364 0.135 

Repeatability 29 0.0015025 0.0000518   

Total     39 0.0988375    

 
By means of ANOVA, variance components are 
calculated and these components are utilized to 
determine the percent of the measurement system 
variation within the total variation. The Gage 
Evaluation Table and MSA graphs are provided in 
both Table 4 and Figure 5. 

In gage evaluation table (Table 4), the key metric, 
i.e. % Study Variation for Total Gage R&R 
(%𝑆𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐺𝑎𝑔𝑒𝑅&𝑅)was found as 14.21%, which 

means that 14.21% of overall variation in color 
grading occurs due to measurement errors. 
According to the analysis result, the measurement 
system was acceptable since %𝑆𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐺𝑎𝑔𝑒𝑅&𝑅  value 

was less than 30%, which is the general acceptance 
limit for MSA studies. 

The amount of variation due to gage, i.e. 
repeatability, was 13.74%, whereas, reproducibility, 
which assesses the variability due to appraisers, 
was 3.59%. On the other hand %SV value for part-
to-part (%𝑆𝑉𝑃𝑎𝑟𝑡−𝑡𝑜−𝑃𝑎𝑟𝑡) was 98.99%. This value is 
desired to be large, because it represents the actual 
variation between parts produced by the process. 
Ultimately, the number of distinct categories, for 
which a value of five or greater is recommended 
(Montgomery, 2005), was found to be 9, indicating 
adequate gage capability.  

 

 

 

 

Table 4  

The results of the MSA for the component 10677 Right 

Gage R&R - 10677 Right 

Source     StdDev (SD) Study Var.     %Study Var. 

Total Gage R&R           0.0074394 0.044636 14.21 

Repeatability 0.0071979 0.043188 13.74 

Reproducibility 0.0018800 0.011280 3.59 

Operator 0.0018800 0.011280 3.59 

Part-To-Part             0.0518401 0.311041 98.99 

Total Variation          0.0523712 0.314227 100.00 

Number of Distinct Categories = 9 
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Figure 5. The results of the MSA for the component10677 Right 

 

MSA for the component 10678 Left: Similarly, 
another MSA is conducted using variance analysis 
method for the left part. During initial analysis, no 
significant interaction is found with a p-value of 

0.281 for part*operator interaction (Table 5). Again, 
final ANOVA table is created by removing the 
interaction term (Table 6). 

 

Table 5  
Initial ANOVA table for MSA - 10678 Left 

Initial ANOVA for MSA - 10678 Left 

Source DF SS MS   F-Value   P-Value 

Part  9 004950 0.0055000 206.250 0.000 

Operator 1 0.00001 0.0000100 0.375 0.555 

Part * Operator 9 0.00024 0.0000267 1.333 0.281 

Repeatability 20 0.00040 0.0000200   

Total     39 0.05015    

 

Table 6  
Final ANOVA table for MSA (without interaction) - 10678 Left 

Final ANOVA for MSA - 10678 Left 

Source DF SS MS   F-Value   P-Value 

Part  9 0.04950 0.0055000 249.219 0.000 

Operator 1 0.00001 0.0000100 0.453 0.506 

Repeatability 29 0.00064 0.0000221   

Total     39 0.05015    
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Again, variance components are calculated through 
ANOVA outputs. The Gage Evaluation Table and 
MSA graphs are given in both Table 7 and Figure 6. 

%𝑆𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐺𝑎𝑔𝑒𝑅&𝑅was found to be 12.59% which is 

less than 30% and the measurement system was 
found to be satisfactory (Table 7). Repeatability was 

12.59%, whereas, reproducibility was 0%. On the 
other hand, variation due to part-to-part was 
99.20% as desired. Lastly, the number of distinct 
categories was 11, also indicating satisfactory gage 
capability. 

 

Table 7  
The results of the MSA for the component 10678 Left 

Gage R&R - 10678 Left 

Source     StdDev (SD) Study Var.     %Study Var. 

Total Gage R&R           0.0046978 0.028187 12.59 

Repeatability 0.0046978 0.028187 12.59 

Reproducibility 0.0000000 0.000000 0.00 

Operator 0.0000000 0.000000 0.00 

Part-To-Part             0.0370065 0.222039 99.20 

Total Variation          0.0370065 0.223821 100.00 

Number of Distinct Categories = 11 

 

 

Figure 6. The results of the MSA for the component10678 Left 

 

4.2.2 Control Charts Prior to Improvement 

After the determination of gage capability, data 
were gathered for 10 consecutive manufacturing 
hours. Every hour, a sample size of 10 parts, for 
both left and right, were taken, making up a total of 
100 measurements for each part. 

In order to determine whether there exist special 
causes of variation,  �̅� − 𝑆 control charts were 
created with Minitab® software (Figure 7 and 
Figure 8). In these charts �̅� and 𝑆 values for 10 
samples (m=10) each of size n=10 were plotted for 
both right and left parts. 
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Figure 7. Initial �̅� − 𝑆 charts for the component 10677 Right 

 

 

Figure 8. Initial �̅� − 𝑆 charts for the component 10678 Left 

When �̅� − 𝑆 charts are observed, it can be seen that 
a small number of points appear to exceed the 
control limits. Investigation of the special causes 
demonstrated that the initial samples, i.e. 2nd and 3rd 

samples for the right component and the 1st and the 
2nd samples for the left component, are out of 
control limits due to operator error occurred at the 
beginning of that shift. Accordingly, control charts 
were re-drawn for both components by eliminating 
these three initial samples (Figure 9 and Figure 10). 
Final �̅� − 𝑆 charts showed that all points were 
within the control limits for both components.  

In the initial �̅�charts for both parts, 7 consecutive 
points on one side -below- of the average represent 
small shifts that are maintained over time. A change 
in the raw material could cause these smaller shifts. 
Moreover, both initial �̅�and 𝑆 charts represent that 
the process is slowly trending down. These could be 
due to the temperature effects, either cooling or 
heating, or operator fatigue. However, when out-of-
control points, i.e. the three initial samples, are 
eliminated and charts are re-created, it is seen that 
these issues, i.e. several consecutive points below 
the average and trending down issues, mostly 
vanish showing that processes and molded-product 
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quality get more stable as the shift continues. 
Finally, small trending down pattern may still result 
from the decreasing attentiveness or motivation of 

the operators due to fatigue, as the end of that 
particular shift approaches. This creates a negative 
impact on the quality of the part molded.  

 

Figure 9.Final �̅� − 𝑆 charts before improvement (special causes excluded) for the component 10677 Right  

 

 

Figure 10.Final �̅� − 𝑆 charts before improvement (special causes excluded) for the component 10678 Left 

 
4.2.3 Process Capability Analysis Prior to 
Improvement 

In this stage, process outputs are measured to 
determine its variability and to compare that 
variability to a particular specification. Therefore, 
process capability analysis, which assesses the 
conformity of the process with customer's 
specification limits, is an essential part of quality 

improvement initiatives. For this reason, after it is 
verified through control charts that the injection 
molding process is stable, process capability is 
analyzed. The plastic injection molding process has 
specification limits of -2.90 and -1.50 for color grade 
and discoloration.  

In order to conduct capability analysis, for 7 hours, 
a sample size of 10 parts, for both left and right, 
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were taken, making up a total of 70 measurements 
for each part. Because the assumption of normality 
is required to be met prior to capability analysis, 
Anderson–Darling test for normality is performed. 
The normality assumptions were verified for both 
components, 10677 Right and 10678 Left, since 
their p-values were 0.413 and 0.065 respectively 
and larger than the significance level of 0.05. Then 
capability analysis were performed and the 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑘, 

𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘  values are calculated via Minitab® 

software (Figure 11 and Figure 12).  

Process Capability for the 10677 Right 
Component: The 𝐶𝑝 value, which is the ratio of 

specification interval to 6𝜎 process variation, was 

1.33 initially for the process (Figure 11). The 𝐶𝑝 

values greater than 1.33 are acceptable and greater 
values indicate better process capability. The 𝐶𝑝 

value of 1.33 shows that the process variation is 
acceptable when compared to specification interval. 
On the other hand, 𝐶𝑝𝑘 value, which assesses the 

closeness of the current process mean to the upper 
and lower limit, was calculated as min(𝐶𝑝𝑙 =

2.15;𝐶𝑝𝑢 = 0.52)= 0.52. Because 𝐶𝑝𝑢 = 0.52, the 

process center is close to the upper specification 
limit. Also, a 𝐶𝑝𝑘value of < 1.0 indicates that the 

process is not capable of meeting its specifications, 
which was the case in the process prior to 
improvement. 

 

Figure 11. Initial process capability analysis for the component 10677 Right 

 
Along with 𝐶𝑝 and 𝐶𝑝𝑘, other process capability 

indices, such as 𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘 , should be also analyzed 

to determine the actual capability of the process. 
𝑃𝑝𝑘  value takes into account the process center and 

the overall variation for all measurements taken. On 
the other hand, 𝑃𝑝 evaluates the capability based 

only on the process variation. Therefore, both 𝑃𝑝 

and 𝑃𝑝𝑘  values are also examined. 

Generally, for a capable process, 𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘  values 

should be equal to or greater than 1.33. For the 
initial process, the 𝑃𝑝 value was 1.36 (Figure 11) 

indicating that specification interval was larger than 
the overall process variation which is desirable. 
However, a 𝑃𝑝𝑘value of 0.52 was below the standard 

value of 1.33 and improvement could be achieved 
by moving process center toward the nominal value, 
i.e. center of the specification limits. Because 𝑃𝑝𝑢 = 

0.52 was smaller than 𝑃𝑝𝑙  = 2.20 value, it was 

obvious that defective units generated by the initial 
process exceeded the upper specification limit. 
Ultimately, a short term sigma level of 3.1 was 
established. 

 

Process Capability for the 10678 Left Component: 
Similarly, for the left component capability indices 
are calculated as follows: 𝐶𝑝 = 1.32 and 𝐶𝑝𝑘= 0.52, 𝑃𝑝 

= 1.34 and  𝑃𝑝𝑘  = 0.53 (Figure 12). Similar 

comments can be made for the left component, 
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because the values of the capability indices of both 
left and right components are alike.  

 

 

Figure 12. Initial process capability analysis for the component 10678 Left 

 
As a result of these initial capability analyses, 
3𝜎 value was established for the short term process 
performance. 

 

4.3 Analyze Stage 

4.3.1 Ishikawa Cause and Effect Diagram 

An Ishikawa chart was created to categorize the 
potential causes of the discoloration problem. 
Discoloration in molded-plastic articles may stem 
from different reasons, which may comprise several 
components of injection molding process such as 
machine, raw materials and method, etc. 

As it can be seen in Figure 13, potential root causes 
of discoloration problem that are listed under 
injection molding machine may include equipment 
age, temperature control failure and equipment not 
being clean. Observations on the equipment, barrel 
and heater revealed the fact that there were no 
obvious issues related to molding machine as the 
molding machinery is not old; the equipment, 
including barrel and heater, is properly cleaned 
after every molding process; purging compound is 
utilized whenever color changes are necessary; and 
proper functioning of the heater is assured through 
control at the beginning of every shift. Also 
maintenance of the equipment takes place on a 

regular and frequent basis. Therefore, machine 
related aspects were determined as not being root 
causes of discoloration problem. 

Similarly, no issues were detected with methods 
related to injection process, screw speed and 
barrel/nozzle temperature. Injection process 
settings, such as pressure and speed, were 
controlled regularly and adjustments were made if 
necessary. In addition, screw speed and 
barrel/nozzle temperature are strictly monitored. 
Therefore, process parameters, including injection 
time, injection speed, injection pressure, screw 
speed and barrel/nozzle temperature were all kept 
at required optimum values revealing the fact that 
there exist no issues with method.  

Manufacturing environment was also observed to 
determine whether any dirt, dust or foreign 
substances exist in the production areas. Because 
the plant has a proper 5S implementation in place, 
the manufacturing environment was found to be 
clean and no foreign substances were present near 
the machines. Consequently, environmental issues 
were determined as not being the root cause of 
discoloration problem. 

Potential root causes that are listed under material 
consists of plastic pellet or granule characteristics, 
such as contamination and moisture content, and 



Endüstri Mühendisliği 32(2), 341-363, 2021 Journal of Industrial Engineering 32(2), 341-363, 2021 

 

356 

recuperation, which is the reutilization of scrap 
material together with virgin material as raw 
material input to the production. Observations 
revealed the fact that there exist no packaging or 
storage issues leading to high moisture content or 
contamination of plastic granules. However, high 
recuperation rate in the raw material was 
determined to significantly deteriorate the color of 
the molded-product and determined as the primary 
cause of discoloration. 

In addition to using recuperated mixture in the 
production, human errors, i.e. operator errors, were 
among the main causes of discoloration. Plastic 
parts with different colors were produced on the 
same molding machine and an operator is 
responsible for three different machines where 
color settings and parameters are entered manually 
by the same operator. Therefore, during changeover 
from one color to another, color adjustment errors 
due to operator may occur. 

 

 

Figure 13. Cause-and-effect diagram for discoloration problem 

4.4 Improve Stage 

4.4.1 Usage of Recuperated Mixture 

In the analyze phase, it has been determined that 
material is the main cause for discoloration. The 
raw material, which was used for the production of 
10677 Right and 10678 Left parts, was sent by the 
customer - the household appliances manufacturer 
company. This raw material was a mixture of scrap 
material and virgin material, i.e. original plastic 
pellets. The customer company added 20 percent of 
scrap materials into the virgin polymer to reduce 
the cost of the raw material.  

Scrap polymers generated by the molding processes 
can be possible inputs for the production of new 
parts. Therefore, recuperation is extensively used to 
recycle industrial scrap. During recuperation 
practice, these scrap plastic parts are crushed into 
granular or ground form and are directly used in the 

injection molding equipment along with the virgin 
material. Sprues, defective parts and melt lumps 
may be sources of scrap material in injection 
molding. 

By reusing scrap material, waste amounts and raw 
material costs are decreased by the companies that 
manufacture plastic parts. Therefore, plastic 
injection companies mix these scrap material with 
original raw materials at certain rates for recycling 
purposes and cost issues. Similarly, our study parts 
10677 Right and 10678 Left are produced in this 
way where defective plastic parts are cut into small 
pieces or crushed into ground, mixed with virgin 
pellets at 20% rate and sent to the production lines 
to be reused in the form of recuperated mixture. 
The usage of recuperated mixture has been 
determined as the main cause for discoloration. 
Since the produced part is used in white colored 
dryers and the use of melted scrap material as raw 
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material in the production of these parts creates a 
deterioration in the final color, no mixture with 
scrap material was requested in the raw material. 
Therefore, it was decided together with the buyer 
company, i.e. customer, to completely utilize 100% 
virgin polymer pellets in the plastic molding 
process. 

 

4.4.2 Operator Error  

In addition to using recuperated mixture, human 
errors due to injection molding machine operators 
were among the main causes of discoloration. 
Plastic parts with different colors are produced on 
the same molding machine and an operator is 
responsible for three different machines where 
color settings and parameters are entered manually 
by the same operator. Therefore, during changeover 
from one color to another, color adjustment errors 
due to operator may occur. In order to prevent this 
error, operators were provided with a refresher 
training on the topic and also, color parameter 
cards were prepared and placed at a visible point 
near the injection molding machines for the ease of 
use.  

 

4.4.3 Hypothesis Testing For Significance of 
Improvement   

After  improvements, i.e. i) utilization of 100% 
virgin polymer pellets as the raw material in the 
plastic molding process and ii) preparation of color 
parameter cards along with operator training, were 
in place, data on defective parts were compiled. 
Initially, before improvement, among 70 parts 
gathered for both right and left parts, a total of 16 
defective parts which had discoloration problem 
were determined. After improvement, none of the 
140 compiled parts exceeded the specification 
limits in terms of color grading. Therefore, 
hypothesis test was conducted to determine 
whether improvement was statistically significant. 
Null and alternative hypotheses were as follows: 

𝐻0: 𝑝1 = 𝑝2 

𝐻1: 𝑝1 > 𝑝2 

The p-value for the hypothesis test for difference in 
proportions was ~0.00 which is smaller than the 
0.05 significance level (z-value 4.12). Therefore, the 
null hypothesis is rejected and it is concluded that 
the improvement made was significant. 

 

4.4.4 Process Capability Analysis After 
Improvement 

Process capability analysis was performed following 
the improvements made in the process. As it can be 
seen from the analysis results shown in Figure 14 
and Figure 15 that, the final 𝐶𝑝 value is 1.34 for the 

right part and 1.76 for the left part, both of which 
are greater than 1.33. However, 𝐶𝑝 value works best 

with a process that is centered at nominal value, 
because it doesn’t tell anything about the location of 
the process data. In our case, because both 
processes are not perfectly centered between the 
specification limits, 𝐶𝑝𝑘 value should be also 

reported. In Figure 10a-b, the final improved 𝐶𝑝𝑘 

values for both right and left parts are 1.07 and 
1.17, respectively, and are in the range of 1.00-1.33, 
indicating that the process should be strictly 
controlled, i.e. closely monitored.  

Similarly, 𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘  values are also improved for 

the process. As seen in Figure 14 and Figure 15 that 
𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘  values are 1.38 and 1.11 for the right and 

1.37 and 0.91 for the left part. 𝑃𝑝𝑘  values are greater 

than 1.33 which is desired. On the other hand, 𝑃𝑝𝑘  

values indicate that there is still room for 
improvement. Therefore, because the process 
center (for both parts) is close to the upper 
specification limit, further improvements can be 
made to shift the process center to the nominal 
value. 

Finally, the Expected Within PPM value is also 
reported along with 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑘, 𝑃𝑝 and 𝑃𝑝𝑘  values. This 

value was found to be 634.21 for the right part and 
220.28 for the left part which is much better. As a 
result, a process performance level of 4.7𝜎 is 
established after improvement took place. The 
increase from 3𝜎 to 4.7𝜎 level shows that the 
enhancement in process quality was substantial. 
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Figure 14. Final process capability analysis for the component 10677 Right 

 

 

Figure 15. Final process capability analysis for the component 10678 Left 

 

4.5 Control 

4.5.1 Control Charts and Cost Analysis After 
Improvement 

In order to monitor the process after the 
improvement, data were collected over 7 
consecutive hours within a particular shift. Each 

 

hour, a sample size of 10 parts, for both left and 
right, were collected. As a result, 70 measurements 
were obtained for each part to create �̅� − 𝑆 graphs, 
which are shown in Figure 16 and 17. When the 
graphs are examined, it can be seen that the plastic 
injection process is under control with no special 
causes present. 
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Figure 16. Final �̅� − 𝑆 charts for the component 10677 Right 

 

Figure 17. Final �̅� − 𝑆 charts for the component 10678 Left 

 
As a result, it can be concluded that utilization of 
100% virgin polymer pellets in the plastic molding 
process and preparation of color parameter cards 
along with operator training substantially improved 
the process performance. 

 

In addition, cost analysis was conducted to 
determine the amount of savings attained through 
the improvement, and thus to establish the financial 
impact of this study. The unit production cost of 

defective 10677 right or 10678 left parts to the 
company is approximately 4 TL. Considering this 
information, the production cost of defective parts, 
given in Table 8, is calculated through the formula 
below: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 ∗
 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠           (1) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 ∗ 4 𝑇𝐿                    (2) 
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Table 8 
Quantity and cost data for defective parts, prior to improvement 

Part Quantity of 
defective 

parts / month  

Quantity of 
defective 

parts / year 

Cost of 
defective 

parts / unit 
(TL) 

Total Cost 
(TL/month) 

Total Cost 
(TL/year) 

10677 Right 836.33 10035.96 4  3345.32 40183.84 

10678 Left 154.11 1849.32 4 616.44 7397.28 

   Total 3961.76 47541.12 

 
As seen in Table 8, prior to improvement, where 
melted scrap material was utilized as raw material 
in the production, there was a total cost of 3961.76 
TL/month for discoloration defects for both right 
and left parts. This can be expressed as a yearly 
average cost of 47541.12 TL for discoloration 
defects occurrence. On the other hand, after the 
improvement, none of the 140 compiled parts 
exceeded the specification limits in terms of color 
grading. Therefore, no defective parts regarding 
discoloration were found. Based on this, it is 
determined that the cost of discoloration defect 
decreased by 3961.76 TL per month. This means a 
total of 47541.12 TL annual savings due to 
elimination of discoloration defect. 

 

5. Conclusion 

5.1 Implications 

In an effort to reduce environmental impact, 
defective molded parts can be reused in plastic 
injection molding. However, this study revealed the 
fact that for particular products, such as white-
colored home appliance parts, the usage of defective 
components as raw material inputs is not a feasible 
approach.  

In the white goods industry, aesthetics is among the 
critical aspects driving customer satisfaction. 
Fulfillment of aesthetics dimension of quality can 
produce sustainable competitive advantage through 
creation of superior value. Accordingly, conformity 
with design and technical requirements and 
customer specifications is vital during 
manufacturing operations. Therefore, perhaps more 
than in any other industry, minimum aesthetics 
requirements should be met during household 
appliances manufacturing operations. For these 
reasons, in this study it has been determined that 
conformance to baseline requirements with regards 
to aesthetics appeal, in our case the color of the 

components, is important, because aesthetics and 
appearance of the product creates a direct interface 
presented to customer. Hence, aesthetics of the 
product creates either a positive or negative first 
impression and this initial impression can set the 
tone for the entire customer-supplier relations. If 
the product fails to meet the baseline aesthetics 
features such as coloration issues, the customer 
may directly reject the shipments. In addition to the 
rejection of the lots, plastic molded-part suppliers 
are subject to fees for the shipments containing 
non-conforming parts. Therefore, in order to avoid 
such costs and fees, the plastic injection molding 
companies, especially which are operating in the 
household appliances industry, should be careful 
when using defective parts as raw material input in 
the production of new articles. These companies 
should utilize virgin polymer/material input as 
much as possible for better process capability, 
superior product quality and satisfaction of their 
customers. 

Instead, the defective parts manufactured or scrap 
plastic materials should be used or recycled using 
different approaches which require some 
investment. Different approaches for recycling of 
scrap material include changing the chemical 
structure of the scrap polymers with various 
treatments. Various recycling approaches include 
restabilization, which protects recycled materials 
from thermomechanical degradation during 
reprocessing, or chemical recycling, which includes 
the recovery of monomers or oligomers by 
depolymerization actions (e.g. Niaounakis, 2014). 
The recycled material then can be reused as raw 
material inputs in the production of new plastic 
articles or in different areas, such as fiber 
manufacturing in the clothing and textiles industry 
or in the consumer electronics products.  

Considering these aspects, this study not also guides 
managers and engineers who work in the plastic 
injection molding plants in terms of successful Six 
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Sigma implementation efforts, but also warns them 
about reutilization of the scrap material in the 
production process. By taking into account these 
warnings, the managers of such plants can avoid 
waste of time, resources and money that can 
substantially result from the reutilization of scrap 
material in a wrong manner. Therefore, reutilization 
and recycling of scrap plastic material should be 
well-planned from many aspects. 

 

5.2 Final Remarks and Future Research 
Suggestions 

This study presented a detailed application of Six 
Sigma in a plastic injection molding plant that 
manufactures and supplies articles for household 
appliances industry customers. Because quality 
issues directly affects the performance of the 
injection molding companies, in this study Six Sigma 
DMAIC methodology is applied to reduce 
substantial scrap rates due to discoloration error. 
Discoloration error was found to stem from the 
reutilization of scrap plastic material in the 
production of new parts. Although reprocessing of 
defective material has benefits of reducing scrap 
and achieving higher material utilization (e.g. 
Khavekar et al., 2017), in the current case, 
reutilization of scrap material, even in small 
amounts, caused more rejected parts leading to 
increased scrap rates. Therefore, in this study a 
systematic Six Sigma DMAIC methodology is applied 
in order to reduce scrap rates. The initial 3𝜎 level of 
the process performance was improved to 4.7𝜎 by 
means of this study. The goal of the study was 
achieved via utilization of various Six Sigma tools 
including Pareto chart, work flow, Measurement 
System Analysis, control charts, Ishikawa diagram, 
hypothesis tests and process capability analysis.   

Despite the fact that there is a huge body of Six 
Sigma research testifying its benefits  in 
manufacturing environments, studies that address 
issues particularly encountered in plastic injection 
molding processes are limited. In addition to the 
limited number of direct Six Sigma research on 
plastic injection molding, there is no distinct Six 
Sigma research that explicitly improves the 
aesthetics appeal of the molded plastic products. 
Therefore, this study tried to fill these gaps that 
exist in the literature. 

Finally, using recycled plastic materials remains a 
focus of protecting resources and the environment. 
Recycled plastic has many applications in different 

sectors. However, recuperation of defective 
material as the input in injection molding processes, 
where customer specifications should be strictly 
met, can generate manufacturing and product-
quality problems. In this study, such a quality 
challenge causing aesthetics problems for the 
product is revealed and eliminated through 
systematic Six Sigma implementation. 

Further research on this particular problem could 
be conducted with the aim to align the process 
mean with the target value, as it is not fully centered 
at the nominal value of the specification interval. 
Moreover, future in-plant studies could focus on 
increasing the 𝑃𝑝𝑘  value to achieve the required 

1.33 level. In addition, a small number of other 
possible causes to discoloration, including 
equipment characteristics, the cleanness of the 
molding equipment and not using proper purging 
compound to remove excess color from the 
machine, may still present. Improper mixing of the 
masterbatch or poor thermal stability of the 
coloring agent are other potential causes to 
discoloration. These potential causes can be 
analyzed in detail through Six Sigma DMAIC 
methodology and addressed in future studies. 
Similarly, other future Six Sigma projects can be 
implemented on various other defect types such as 
burrs or flashes and packaging problems as they 
constitute a considerable amount within all defects.  

In addition to future work suggestions on this 
particular problem, considering the limited number 
of quality improvement research on plastic injection 
molding, further systematic Six Sigma research 
should be also conducted within the context of this 
industry. Finally, plastic molded parts used in other 
industries should be also examined in future 
studies.  
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Günümüzün vazgeçilemez unsurlarından olan elektrik enerjisi için kısa dönemli elektrik 

tahminleri, son yıllarda yüksek öneme sahip konular arasında yer almaktadır. Elektrik üretimi 

ile talebin dengelenebilmesi için elektrik talep fiyatlarının doğru tahmin edilmesi önemlidir. 

Söz konusu denge kurulabildiği takdirde tüketicilere rekabetçi fiyatlar sunulabilmektedir. 

Elektrik talebinde doğru tahminler yapabilmek için literatürde bazı teknikler 

kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu tekniklerden yapay sinir ağını (YSA) uzun 

kısa dönemli bellek (Long Short-Term Memory - LSTM) mimarisiyle çalıştırarak kısa süreli 

elektrik talep tahmininde bulunmaktır. YSA metodolojisinin uygulanmasıyla elde edilen 

sonuçlar kök ortalama kare hatası değerlerine göre zaman serisi analizi (ARIMA) ile 

karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, İspanya'nın 2015-2016 yılları arasındaki elektrik verileri 

tahminleme yapmak için kullanılmıştır. Elektrik enerjisi üretim ve tüketim verileri, İletim 

Hizmeti Operatörü (TSO) verilerini içeren ve açık erişimli bir portal olan ENTSOE'den 

toplanmıştır. 
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long short term memory (LSTM). After ANN methodology, results compared with time series 

analysis (ARIMA) by using root mean square error. In this context, Spain’s electricity data was 

used to make forecasts that was the time line between 2015 and 2016. Electrical energy 

generation and consumption data was collected from ENTSOE that is a public portal for 

Transmission Service Operator (TSO) data.  
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1. Giriş  

Akıllı şebekelerin geliştirilmesiyle birlikte, enerji 
şirketlerine yük planlamasında yardımcı olabileceği 
ve aşırı elektrik üretimini azaltabileceği için doğru 
elektrik yükü tahmininin önemi giderek artmıştır 
(Bouktif, Fiaz, Ouni, ve Serhani, 2018). Güç 
kaynaklarının tüketici olan müşterinin taleplerine 
göre ayarlanması, sürdürülebilirlik düzeyinin 
yükseltilmesi ve kaynak tüketimi açısından en iyi 
seçeneklerin değerlendirilmesi için oldukça önemli 
bir gerekliliktir. Büyük ölçekte enerji depolaması 
yapmanın zorluğu bilinmekte olup, bu nedenle güç 
üretiminin gerçek zamanlı olarak taleple birlikte 
ayarlanması gerekmektedir. Dolayısıyla elektrik 
yükü tahmini doğru bir şekilde yapılmalıdır 
(Hernandez, Baladrón, Aguiar, Carro, Sánchez-
Esguevillas ve Lloret. 2013). Elektrik talebinin, 
haftanın günleri, bir yılın ayları gibi çok farklı 
durumlarda ortaya çıkması basit istatistiksel 
yöntemlerle doğru bir tahmin yapılmasını oldukça 
zor kılmaktadır (Hernandez, Baladrón, Aguiar, 
Carro, Sánchez-Esguevillas, Lloret, Chinarro, Gómez, 
ve Cook, 2013). 

Elektrik talebinin nasıl tahmin edilebileceğinin 
anlaşılması için ilk olarak yük tahmin 
problemlerinin sınıflandırılması gerekmektedir. 
Bridger, Ross ve Park (1986) yük tahmin 
sorunlarını araştırdığı çalışmasında, üç ana kategori 
sunmuştur: 

• Kısa dönemli tahminler (genellikle 1 saat ile 1 
hafta arasında uygulanır), 

• Orta dönemli tahminler (genellikle bir haftadan 
bir yıla kadar uygulanır), 

• Uzun dönemli tahminler (bir yıldan uzun zaman 
çizelgeleri). 

Bu ayrım doğrultusunda, bu çalışmada kısa dönemli 
yük tahmini problemi ele alınmıştır. Kısa dönemli 
tahminler, enerji piyasalarında yaşanan rekabet 
artışının bir sonucu olarak giderek daha önemli hale 
gelmiştir. Çoğunlukla değişen başarı seviyelerine 
sahip tahmin metodolojisi, yük tahmininde de 
deneyimlenmiştir (Rodrigues, Cardeira, ve Calado, 
2014). 

Literatürde yük tahmini ele alınan bir konu olmuş 
ve son yıllarda kısa dönemli yük tahmini için farklı 
modeller sunulmuştur. Başlıca modeller regresyon 
temelli yöntemler (Papalexopoulos ve Hesterberg, 
1989; Haida ve Muto, 1994; Charytoniuk. Chen ve 
Van Olinda, 1998), Box Jenkins modeli (Hill, 
OConnor ve Remus, 1996), zaman serisi 

yaklaşımları (Hagan ve Behr, 1987; Cho, Hwang ve 
Chen, 1995; Fan ve McDonald, 1994; Amjady, 2001), 
Kalman filtreleri (Irisarri, Widergren ve Yehsakul, 
1982), uzman sistem teknikleri (Ho, Hsu, Chen, Lee, 
Liang, Lai ve Chen 1990; Rahman ve Hazim, 1996 ), 
bulanık mantık (Kiartzis ve Bakirtzis, 2000; 
Miranda ve Monteiro, 2000), bulanık-sinir ağı 
yapıları (Bakirtzis, Theocharis, Kiartzis ve Satsois, 
1995; Srinivasan, Chang ve Liew, 1995) ve sinir ağı 
modelleridir. 

Bazı çalışmalar, kısa dönemli yük tahmini için sinir 
ağları modeli üzerine odaklanmıştır (Hippert, 
Pedreira ve Souza, 2001; Carpinteiro, Reis ve Silva, 
2004; Bouktif ve diğ., 2018; Le, Vo, Vo, Hwang, Rho 
ve Baik, 2019; Wang, Gan, Sun, Zhang, Lu ve Kang, 
2019;  Bouktif, Fiaz, Ouni, ve Serhani, 2020). Bunun 
yanında, bazı yazarlar ise zaman serileri ve 
regresyon modelleri (Gross ve Galiana, 1987) ile 
üssel ağırlıklı yöntemlere dayalı yaklaşımlar 
(Taylor, 2012) uygulamıştır. Ayrıca birçok 
araştırmacı, yük tahmin metodolojileri için karma 
modeller önermiştir (Feinberg ve Genethliou, 
2005).  

Yapılan yapay sinir ağı çalışmalarına bakıldığında 
Kong, Dong, Jia, Hill, Xu ve Zhang (2019)’in 
çalışmalarında toplu konut yükü dışında, tek bir 
enerji kullanıcısının elektrik yükünü tahmin etmek 
adına, derin öğrenmenin en son ve en popüler 
tekniklerinden biri olan LSTM ile tekrarlayan sinir 
ağı tabanlı bir çerçeve önerilmiştir. Önerilen 
çerçeve, kamuya açık bir dizi gerçek konut akıllı 
sayaç verisi üzerinde test edilmiş ve bunların 
performansı, yük tahmini alanındaki son teknoloji 
ürünler de dâhil olmak üzere çeşitli kıyaslamalarla 
kapsamlı bir şekilde karşılaştırılmıştır. Önerilen 
LSTM yaklaşımının, bireysel mesken haneleri için 
kısa vadeli yük tahmini görevinde listelenen diğer 
rakip algoritmalardan daha iyi performans 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Le ve diğ. (2019) 
yapmış oldukları çalışmalarında elektrik enerjisi 
tüketimini tahmin etmek için EECP-CBL modeli 
olarak adlandırılan evrişimli sinir ağı ve iki yönlü 
uzun kısa süreli bellek kombinasyonunu kullanan 
bir elektrik enerjisi tüketimi tahmin modeli 
önerilmiştir. Deneyler, önerilen modelin tahmin 
performanslarını ve bireysel hane halkı elektrik 
tüketimi veri setinin son teknoloji modellerini 
çeşitli varyantlarla karşılaştırmak için yapılmış ve 
sonuç olarak evrişimli sinir ağı ve iki yönlü uzun 
kısa süreli bellek kombinasyonunu kullanan 
elektrik enerjisi tüketimi tahmin modeli 
çerçevesinin, gerçek zamanlı, kısa vadeli, orta vadeli 
ve uzun süreli bireysel hane halkı elektrik tüketimi 
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veri setinin çeşitli varyasyonlarında elektrik enerjisi 
tüketimi tahmini için çeşitli performans ölçütleri 
açısından son teknoloji yaklaşımlardan daha iyi 
performans göstermiştir. Bouktif ve diğ. (2018)’in 
yapmış oldukları çalışmada ise, Fransa 
metropolünün elektrik tüketimi verileri kullanılarak 
akıllı şebekelerin geliştirilmesi amaçlanmış; hem 
kısa vadeli (birkaç gün ila 2 hafta) hem de orta 
vadeli (birkaç hafta ila birkaç ay) zaman için doğru 
tahmin edilen, talep tahmini için uzun kısa süreli 
bellek ve tekrarlayan sinir ağları tabanlı tek 
değişkenli bir model oluşturulmuş ve optimize 
edilmiştir. Karşılaştırma amacıyla, enerji tahmin 
alanında yaygın olarak kullanılan makine öğrenimi 
yaklaşımlarının bir yelpazesini temsil eden yedi 
tahmin tekniği uygulanmıştır. İncelenen tüketim 
veri setinde en iyi performans gösteren model 
karşılaştırma modeli olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
elektrik yükü tahminini tek değişkenli bir zaman 
serisi problemi olarak modellenmiş ve böylece 
yaklaşımın diğer zaman serisi verilerine 
uygulanabilirliği savunulmuştur. Hasan, Toma, 
Nahid, Islam ve Kim (2019)’nin yapmış oldukları 
çalışmalarında ise akıllı şebeke sistemlerinde 
elektrik hırsızlığı tespiti LSTM ve evrişimsel sinir 
ağı (Convolutional Neural Network - CNN) tabanlı 
bir yaklaşımla yapılmıştır. Bouktif ve diğ. (2020)’nin 
yapmış oldukları çalışmalarında ise elektrik yükü 
tahmini için meta sezgisel yaklaşımlar, çok sıralı 
LSTM ve tekrarlayan sinir ağı (Reccurrent Neural 
Network – RNN) gibi derin öğrenme tekniklerini 
kullanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, meta-
sezgisel arama algoritmalarıyla ayarlanan çok sıralı 
derin öğrenme modelinin, karşılaştırmalı makine 
öğrenme modellerinden ve girdileri ve 
hiperparametreleri sınırlı deneyim ve indirgenmiş 
deney sayısıyla oluşturulan LSTM modelinden daha 
doğru sonuçlar sağladığını göstermektedir. 
Muzaffar ve Afshari (2019)’un yapmış oldukları 
çalışmalarında ise sıcaklık, nem ve rüzgâr hızı gibi 
eksojen değişkenlere sahip bir elektrik yükü verisi 
toplanmış; toplanan veriler, LSTM ağını eğitmek için 
kullanılmıştır. Adil bir karşılaştırma için veriler, 
yükleme süresi serilerini modellemek için 
geleneksel yöntemlerde de kullanılmıştır. Eğitimli 
LSTM ağı ve geliştirilen modeller daha sonra 24 
saat, 48 saat, 7 gün ve 30 günlük beklentiler 
üzerinde tahmin yapmak için kullanılmıştır. LSTM 
tarafından oluşturulan tahminler, tüm tahmin 
beklentileri için karekök ortalama hata (Root Mean 
Squared Error - RMSE) ve ortalama mutlak yüzde 
hatası (Mean Absolute Percentage Error – MAPE) 
kullanan geleneksel yöntemlerin sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar LSTM tabanlı tahminin 

diğer yöntemlerden daha iyi olduğunu ve 
tahminlerin doğruluğunu daha da iyileştirme 
potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Son 
olarak Dudek, Pelka ve Smyl (2021) yapmış 
oldukları çalışmalarında ise ara dönem yük tahmini 
için karma ve hiyerarşik bir derin öğrenme modeli 
sunulmuştur. Model üstel düzeltme (Exponential 
Smoothing – ETS) ve LSTM’yi bir araya getirmeyi 
amaçlayan bir modeldir. 35 Avrupa ülkesi için aylık 
elektrik talep zaman serileri üzerinde 
gerçekleştirilen bir simülasyon çalışması, önerilen 
modelin yüksek performansını ve ARIMA ve ETS 
gibi klasik modellerin yanı sıra makine öğrenimine 
dayalı son teknoloji modellerle rekabet 
edebilirliğini doğrulamıştır.  

Türkiye’deki yapay sinir ağı (YSA) çalışmaları 
incelendiğinde Topallı, Erkmen ve Topallı (2006) 
bir gün öncesinden (kısa dönem) toplam elektrik 
yükününün tahmini için sinir ağı yaklaşımı 
geliştirmişler ve sonuçları geleneksel ARMA zaman 
serisi yöntemiyle karşılaştırmışlardır. YSA’da 
tekrarlayan sinir ağlarının bir alt sınıfı olan Elman 
ağı yapısının kullanıldığı çalışmada ARMA’ya kıyasla 
daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bozkurt, Biricik ve 
Tayşi (2017) de yine kısa dönem tahminleme için 
mevsimsel otoregresif entegre hareketli ortalama 
(SARIMA) ve YSA yöntemlerini karşılaştırmıştır. 
YSA modeli olarak Levenberg- Marguardt 
algoritması ile eğitilen çok katmanlı algılayıcı 
kullanılmıştır. Ünlü (2019) üretilmesi gereken aylık 
elektrik üretim miktarının tahminine yönelik LSTM 
derin öğrenme yöntemi ile destek vektör makinaları 
ve çok katmanlı nöronlar şeklinde iki makine 
öğrenme yöntemi kullanmıştır. LSTM ile elde edilen 
sonuçlar daha başarılı bulunmuştur. Reşat (2020) 
ise kısa dönemli enerji tahmini için ARIMA ve YSA 
yöntemleriyle geliştirilen melez bir model 
sunmuştur. Çalışmasında tütün sektöründe faaliyet 
gösteren bir işletmenin veri setlerini kullanmış, 
sonuç olarak melez modelin ARIMA’nın tek 
kullanımına kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği 
gösterilmiştir. 

Literatürde elektrik tahminleme çalışmalarında 
başarılı sonuçlar veren YSA metodu bu çalışmada 
kısa dönem elektrik yükü tahmini için 
kullanılmıştır.  Literatürde yer alan çalışmalardan 
farklı olarak YSA yapısında, tekrarlı sinir ağı 
mimarisi olan LSTM temel alınmış ve elde edilen 
sonuçlar zaman serisi analiz sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Bu kıyaslama ile yöntemlerin 
birbirlerine üstünlüklerinin sunulması 
amaçlanmıştır. Elektrik enerjisi veri seti, 01 Ocak 
2015 ve 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan 
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İspanya'nın saatlik elektrik üretim ve tüketim 
verilerini içermektedir. Çalışmada, yöntemlerin 
kıyaslanabilmesi için 2 yıllık verilerin yeterli olması 
ve veri işlemenin uzun zaman alması sebepleriyle 
2015 - 2016 yılı verileri kullanılmıştır. 

Tahmin doğru yapıldığında, elektrik üretimi tüketici 
talepleri doğrultusunda dengelenebilecektir. Bu 
çalışmanın amacı, elektrik yüklemesinde LSTM 
ağlarının uygulanmasıyla başarılı tahminler 
yapmaktır.  Böylece elektrik üretimine öncülük 
edebilecek bir tahmin modeli sunulabilecektir. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

2.1 Yapay Sinir Ağı 

YSA, problemlere uyum sağlama ve deneyimlerle 
birlikte otomatik olarak öğrenme yeteneğini 
kullanan bir teknik olarak bilinmektedir 
(Hernández, Baladrón, Aguiar, Carro, Sánchez-
Esguevillas ve Lloret 2013). Başka bir deyişle, yapay 
bir nöronun, merkezi sinir sisteminin biyolojik bir 
nöronunu kopyalayan matematiksel bir model 
olduğu ifade edilebilir. Giriş sinyalleri, doğrusal 
olmayan reaksiyonların gösterilmesini 
sağlamaktadır (Ryu, Noh ve Kim, 2017). 

YSA ağ yapılarından çok katmanlı algılayıcı (Multi-
Layer Perceptron - MLP) Rumelhart, Hinton ve 
Williams tarafından 1996 yılında sunulmuştur. 
Benzer diğer teknikler ise Radial Temel Fonksiyon 
Ağları (RBF) (Broomhead ve Lowe, 1988), 
Tekrarlayan Ağlar (Elman, 1990 ve 1991) ile Kendi 
Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM) (Kohonen, 
1990) şeklindedir. 

Literatürde YSA ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Park, El-Sharkawi, Marks, Atlas ve 
Damborg (1991), tek çıkış nöronlu bir YSA sistemini 
saatlik, toplam ve en yüksek yük tahmini için 
çalıştırmıştır. Ho, Hsu ve Yang (1992) 24 saat 
öncesinden en yüksek yük tahminini sunmak için 
önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Lee, Cha ve 
Park (1992), bir günü üç döneme ayıran ve her 
dönem için yükü tahmin eden bir YSA modeli 
önermiş, Lu, Wu ve Vemuri (1993) ise yapmış 
oldukları çalışmada, iki yardımcı programın üç YSA 
modeli ile sistemlerini incelemiş ve sistemlerin 
birbirine bağlı olduğunu belirtmiştir. 
Papalexopoulos, Hao ve Peng (1994), girdi olarak 
belirtilen sıcaklığın doğrusal olmayan bir fonksiyon 
olarak gösterildiği yardımcı bir programı YSA’na 
eklemiş ve resmi tatillerde yük performansını 
geliştirmek için önlemler sunmuştur. Srinivasan, 

Liew ve Chang (1994), günün dört periyodunun her 
birinde beklenen yük değişimini ölçen dört bulanık 
sayıyı belirten nicel ve nitel veri olarak ön-uç 
işlemci üretmiştir. Çalışmada hava durumu verileri, 
yük tahmini için YSA'ya dahil edilmiştir. Bakirtzis, 
Petridis, Kiartzis, Alexiadis ve Maissis (1996) resmi 
tatillerle ilgili yeni bir yaklaşım önererek, çalışmada 
YSA problemini çözmek için bulanık mantık 
kullanmıştır. AlFuhaid, El-Sayed ve Mahmoud 
(1997), gelecek 24 saatlik yük taleplerini tahmin 
etmek için kademeli sinir ağı tasarlamıştır. Drezga 
ve Rahman’ın (1998 ve 1999) yapmış oldukları 
çalışmalarda tek çıkışlı YSA'ların sürekli olarak yük 
eğrilerini tahmin etmek için kullanıldığı 
görülmüştür. McMenamin ve Monforte (1998) ise 
24 saatlik paralel sistemi ele almıştır. Aydinalp, 
Ugursal ve Fung (2002) YSA yöntemini uygulayarak 
yaygın ulusal konut enerji tüketimi için bir model 
önermiştir. Becalli, Cellura, Lo Brano ve Marvuglia 
(2004), bir banliyö bölgesinin günlük elektrik yükü 
profillerini tahmin etmek için, yük ve hava durumu 
verilerini içeren MLP ile birlikte YSA ile ilgili bir 
yaklaşım ortaya koymuştur.  

YSA metodu birçok uygulamada iyi sonuç verse de 
yük tahmin problemlerinde doğru tahminler elde 
etmede zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukları 
açıklamada başvurulan bazı nedenler 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yük serilerinin 
karmaşık olması ve birçok dönemselliğe yol 
açmasıdır. Hesaplanan zamandaki yük, hem önceki 
saatteki yüke hem de önceki günün aynı saatindeki 
yüküne veya bir önceki hafta aynı değerle aynı 
saatteki yüke bağlıdır. İkinci olarak, hava ile ilgili 
değişkenler gibi çok sayıda önemli dışsal değişken 
mevcuttur. Makalelerin çoğunda uygulamalarda 
hava değerleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 
elektrik yükü tahmininde standart bir uygulama 
olarak, tahmini hava değerleri yerine kayıtlı hava 
değerlerine başvurulmaktadır. Hava tahmininin 
belirsizliği dikkate alınırsa, gerçekteki 
uygulamalarda tahmin hatalarına yol açacaktır 
(Hippert ve diğ., 2001). 

YSA tabanlı modelleri projelendirmek için beş temel 
adım vardır. Söz konusu adımlar sırasıyla veri 
toplama, verileri ön işleme, ağ oluşturma, eğitim ve 
model performansını test etme şeklindedir. Veri 
toplandıktan sonra, YSA'nın daha verimli 
kullanılması amacıyla etkin veriler önden 
işlenmektedir (Rodrigues ve diğ., 2014).  

MLP’si olan YSA'nın temel bir gösterimi Şekil 1'de 
verilmiştir. Göründüğü gibi MLP, girdi, gizli ve çıktı 
katmanları olan üç katmanlı bir yapıyla 
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oluşmaktadır. Her katmanda, katman içi bağlantıları 
olmayan nöronlar bulunmaktadır (Ryu ve diğ., 
2017).  

 

 

 

Şekil 1. Çok Katmanlı Algılayıcı Yapısı (Ryu ve diğ., 2017) 

 
YSA için kullanılan başka bir yöntem, bellek 
bloklarını tekrarlayan gizli katmanda tutan 
LSTM’dir. Bellek blokları, işlemdeki tüm verileri 
kontrol etmek için kapılar adı verilen belirli 
çoklayıcı birimlere katılarak ağın geçici durumunu 
tutan kendi kendine bağlantılarla bellek 
hücreleriyle oluşur. Orijinal yapı için tüm bellek 
bloklarının bir giriş kapısı ve bir çıkış kapısı vardır. 
Giriş kapısı, giriş aktivasyonlarının bellek hücresine 
akışını kontrol eder. Diğer yandan, çıkış kapısı, 
hücre aktivasyonlarının çıkış akışını ağın geri 
kalanına doğru kontrol eder. Bu işlemden sonra, 
unutma kapısı bellek bloğuna eklenir (Gers, 
Schmidhuber ve Cummins, 2000). Bahsedilen bu 
süreç, alt dizilere ayrılmayan sabit girdi akışlarının 
idare edilmesine yol açan LSTM modellerinin 
yetersizliğini göstermektedir. Unutma kapısı, 
hücrenin kendi kendini tekrarlayan bağlantısı 
nedeniyle hücreye girdi olarak yerleştirmeden önce 
hücrenin iç durumunu ölçeklemektedir. Böylece, 
uyarlamalı olarak hücrenin hafızasını unutmakta 
veya sıfırlamaktadır. Dahası, klasik LSTM yapısı, 
çıktılar için belirli bir zamanlama tahmini yapmak 
için, dahili hücrelerinden aynı hücredeki kapılara, 
gözetleme deliği bağlantılarına sahiptir (Gers, 
Schraudolph ve Schmidhuber, 2003). 

 

 

2.2 Zaman Serileri 

Zaman serisi analizi, yalnızca modellenen değişken 
üzerindeki verileri ifade eden farklı modelleme 
girişimleri sağlamaktadır. Buna göre, zaman serisi 
analizi, operatörü etkili değişkenleri atama ve 
bunlar arasında bir ilişki şekli sunma zahmetinden 
kurtarmaktadır. Univariate Box-Jenkins (UBJ) 
ARIMA analizi (Box ve Jenkings, 1976) tıp, çevre, 
finans ve mühendislik uygulamaları gibi farklı 
alanlarda tahmin modelleri oluşturmak için 
akedemisyenler tarafından yaygın olarak ele 
alınmıştır. İdeal tek değişkenli tahminler, yalnızca 
birkaç katsayı ile temel, üzerinde anlaşmaya varılan 
modeller uygulanarak yapılabilir. Gerçek 
uygulamalarda, tek değişkenli ARIMA modelleri, 
tahmin hassasiyeti açısından çok serili regresyon 
modellerinde veri talebi ile daha iyi 
gerçekleştirilebilir (Pankratz, 1983). 

Box ve Jenkins (1976), geçerli bir ARIMA modeli 
oluşturmak için sırasıyla tanımlama, tahmin ve 
teşhis kontrolü olarak adlandırılan üç adımdan 
oluşan klasik bir yol haritası sunmuşlardır. Model 
sentezi esnasında, mevcut zaman serisinin sonunda 
yer alan bir kısım, genellikle, gelecekteki bilinen 
veriler üzerinde model performansını test etmek 
için ayrılmaktadır. Tanımlama aşamasında, 
otokorelasyon fonksiyonları (acf) ve kısmi 
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otokorelasyon fonksiyonları (pacf), zaman serisi 
verileri için doğru bir şekilde bulunmuş ve bunlar, 
bilinmeyeni oluşturma işlemi için öngörülen acf ve 
pacf olarak temsil edilmiştir. Bu fonksiyonların 
durağanlığı gösterilerek, ilk olarak zaman 
serilerinin hem mevsim olmayan hem de mevsimsel 
seviyeler için uygun dönüşümlerle sabit bir seriye 
dönüştürülmesi gerekmektedir. ARIMA modelleme, 
teorik acf ve pacf fonksiyonlarına en çok benzeyen 
bir veya daha fazla ARIMA modelini geçici olarak 
seçme amacıyla kılavuz olarak kullanılan, 
gelişmekte olan sabit seriler üzerine inşa edilmiştir. 
Genellikle, ARIMA modeli AR (otoregresif) ve MA 
(hareketli ortalamalar) bölümlerinin bir bileşimidir. 
ARIMA modelinde bu iki model mevsimsel ve 
mevsimsel olmayan parçalara sahip olabilmektedir. 
Uygun bir tahmin modeli, mevcut verileri ifade 
etmek için en az sayıda katsayıya sahip olan 
modeldir. Tahmin aşamasında, bu katsayılar model 
fonksiyonunu zaman serisi verilerine göre 
ayarlayarak ve kalan hatalar için kriterleri en aza 
indirerek tahmin edilmektedir. Yararlı bir model 
oluşturmak için, katsayılar yüksek istatistiksel 
kaliteye sahip olmalı, yüksek düzeyde 
ilişkilendirilemez olmamalı, belirli durağanlık ve 
ters döndürülebilirlik koşullarını karşılaması 
gerekmektedir (Pankratz, 1983). 

 

3. Yöntem  

3.1 Veri Toplama 

Araştırma ve yayın etiğine uyulan bu çalışmada 
kullanılan veriler Kaggle web sitesi üzerinden elde 
edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Kaggle'da iki farklı 
veri tablosu paylaşılmıştır. Bunlardan biri, çeşitli 
enerji kaynakları (rüzgar, güneş, hidro, kömür vb.), 
saatlik elektrik enerjisi tüketim verileri ve saatlik 
elektrik fiyatları ile saatlik elektrik enerjisi üretim 
verilerini içermektedir. Diğer veri tablosu 
İspanya’nın 5 büyük şehri için saatlik hava durumu 
parametrelerini (sıcaklık, rüzgar, bulutlar vb.) 
içermektedir. Her iki veri tablosu da 2015'in 
başından 2018'in sonuna kadar olan döneme aittir. 

Elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi verileri, İletim 
Hizmeti Operatörü (TSO) verileri için halka açık bir 
portal olan ENTSOE'den toplanmıştır. Fiyat 
değerleri İspanya TSO Red Electric España’dan 
alınmış ve İspanya'nın en büyük 5 şehri için Açık 
Hava API'sinden hava durumu verileri toplanmıştır. 

Elektrik enerjisi üretimi ve tüketim verileri, LSTM 
ve ARIMA modelleri için derinlemesine 

kullanılmıştır. Bunların yanı sıra, gerekli karmaşık 
çok değişkenli modellerin sahip olduğu hesaplama 
zorlukları sebebiyle, çok değişkenli zaman serisi 
tahmini gibi gelecekteki çalışmalar için hava 
durumu verileri depolanmıştır. 

 

3.2 Model Geliştirme 

Saatlik elektrik enerjisi veri seti 35.040 zaman 
noktasına sahiptir ve her bir zaman noktası için 
üretim ve tüketim verileri bulunmaktadır. Bu 
verileri analiz etmek ve tahminde bulunmak için iki 
farklı model geliştirilmiştir. İlk model YSA tabanlı 
bir tahmin modeli, ikincisi bir ARIMA modelidir. Her 
ikisi yöntem çalıştırılarak aynı zaman dilimlerini 
tahmin etmek için test edilmiş ve elde edilen 
sonuçlar buna bağlı olarak karşılaştırılmıştır. 

YSA ve ARIMA modellerini geliştirmek için Python 
bilimsel programlama dili kullanılmıştır. Açık 
kaynak kodlu ve çok popüler bir programlama dili 
olan Python, model geliştirmek için çok kullanışlı 
yöntemler içeren çok sayıda kütüphaneye sahiptir. 
Buna ek olarak, bu kitaplıklar dünya genelindeki 
akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanıldığı 
için güvenilir yapıdadır ve olumlu yönde 
gelişmeye/geliştirilmeye devam etmektedir. Model 
geliştirmede en sık kullanılan kitaplıklar “numpy, 
pandas, matplotlib, sckitlearn” şeklinde 
sıralanabilmektedir. Bunlara ek olarak bu 
çalışmada, ARIMA modeli geliştirilirken istatistik 
modelleri kitaplığı, LSTM ağını geliştirmek için de 
keras ile tensorflow kullanılmıştır. Uygulamada 
JupyterLab ortamı kullanılarak bir 
iPythonNotebook oluşturulmuş ve tüm geliştirmeler 
bu platform üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
Çalışmada kullanılan YSA ve ARIMA modellerinin 
detayları takip eden bölümlerde verilmiştir. 

Kullanılan yöntemlerin performansları farklı 
istatistiksel ölçümler kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
Ortalama mutlak hata (MAE) ve kök ortalama kare 
hatası (RMSE) “ortalama hata” kavramına dayanan 
yaygın olarak kullanılan ölçümler arasındadır 
(Türkan, Yumurtacı Aydoğmuş ve Erdal, 2016). 
Çalışmada bu iki istatistiksel ölçüm kullanılmıştır.  

3.2.1. YSA Tabanlı Tahmin Modeli 

Bu modelde LSTM ağları, bir zaman serisini analiz 
edip tahmin yapabilen bir sinir ağı geliştirmek için 
seçilmiştir. LSTM, tekrarlayan bir sinir ağı 
(Reccurrent Neural Network - RNN) yapısıdır. 
LSTM, standart ileri beslemeli sinir ağlarından farklı 
şekilde geri bildirim bağlantılarına sahiptir. İç 
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bellek katmanlarına sahiptirler, bu da onlara 
yakalama modelleri, otomatik korelasyonlar ve 
ardışık zaman noktaları arasındaki kısmi oto 
korelasyonlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır. 
Bu yetenek, bir zaman serisini başarılı bir şekilde 
analiz etmek ve kesin tahminler yapmak için son 
derece önemlidir.  

Tekrarlayan sinir ağları, mevcut sinir ağında 
kullanılmak üzere kalıcı geçmiş bilgileri kullanır ve 
tipik kısa süreli belleğe sahiptirler. LSTM, 
tekrarlayan sinir ağlarına uzun süreli bellek 
sunmaktadır. Belirli bir sinir ağındaki çeşitli 
ağırlıklarda yapılan güncellemeler gittikçe 
küçüldüğünden, sinir ağının öğrenmeyi durdurduğu 
yer olan kaybolan gradyan problemini hafifletir. 

İşlem Şekil 2'de göründüğü gibi tamamlanmaktadır 
(Gall, 2018): 

Şekil 2’de üç tip kapı bulunduğu görülmektedir. 
Bunlardan ilki, hücreye giriş katmanı olan 
ölçeklendirme girdisidir (yazma). İkincisi, çıktıyı 
hücreye dönüştüren (okuma) çıkış katmanıdır. Son 
kapı ise, eski hücre değerini ölçeklendiren 
(sıfırlama) unutma katmanıdır. Her kapı, okuma / 
yazmayı kontrol eden bir anahtar gibi davranarak 
uzun süreli bellek işlevini modelle 
ilişkilendirmektedir. 

  

 

 

Şekil 2. LSTM Ağı (Gall, 2018) 

 

LSTM mimarisinin diğer sinir ağlarına (özellikle 
MLP'ler üzerinden) kıyasla çok önemli bir başka 
avantajı, LSTM ağı ile keras-timeerisgenerator 
işlevinin kullanılabilirliğidir. Bir zaman serisi 
verisini bir girdi değişkeni olarak bir sinir ağına 
doğrudan beslemek mümkün olmadığından, diğer 
sinir ağları için verilerin uzun ve karmaşık bir ön 
işlemesi gereklidir. MLP'lerin model performansı 
zaman serisi tahminlerinde oldukça iyi olsa bile, 
zaman serisi girdi verilerinin ayarlanması ve 
modele anlamlı eşlemelerin beslenmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, 
keras.timeseriesgenerator işlevi, zaman serisi 
verilerini girdi olarak almakta ve bunları, LSTM 
modelinin kendisini eğitebileceği ve üzerinde 

tahminler yapabileceği uygulanabilir forma 
dönüştürmektedir. 

Zaman serisi verilerinde tahminler yapmak için bir 
LSTM modeli oluşturmak için aşağıdaki adımların 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir: 

• Açıklayıcı Veri Analizi: Temel istatistiksel 
parametreler pandas kitaplığının df.describe 
yöntemi ile elde edilebilmektedir. Zaman serisi 
veri setinde, veri noktaları sıralı olduğundan, 
aykırı değerler normal bir regresyon modeli 
olarak silinemez. Zaman serileri için açıklayıcı 
veri analizinin en önemli kısmı, verilerdeki eksik 
değerleri ele almaktır. Bu verileri komşu 
değerlere bağlı olarak doldurmak, sonuçları 
önemli ölçüde etkilemeden eksik değerleri ele 
almak için iyi bir yöntem olabilmektedir.  
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• ACF - PACF Grafikleri: Otokorelasyon ve kısmi 
oto korelasyon fonksiyon grafikleri, zaman serisi 
verilerinin özelliklerini anlamak için çok 
önemlidir. Otokorelasyon fonksiyonu 
(Autocorrelation function - ACF), herhangi iki 
değeri arasındaki korelasyonun sinyallerinin, bu 
iki değer arasındaki korelasyon ayrımı 
değiştikçe nasıl değişeceğini göstermektedir 
(Nounou, 2000). Kısmi bir otokorelasyon, bir 
zaman serisindeki bir gözlem ile önceki zaman 
adımlarındaki gözlemler arasındaki ilişkinin, 
araya giren gözlemlerin ilişkileri kaldırılmış olan 
ilişkisinin bir özetidir (Brownlee, 2017). Bu 
grafikler sayesinde bitişik zaman noktası 
verilerinin ne kadar benzer veya farklı olduğu 
görülebilmekte ve kaç gecikme verisinin 
benzerlik gösterdiği bulunabilmektedir. 

• Veri Kümelerini Eğitmek ve Test Etmek için 
Verileri Bölme: Makine öğrenme ve derin 
öğrenme modellerinin çoğu, aşırı uyum sorunu 
yaşayabilmektedir. Aşırı uyum, modelin eğitilen 
veri setine oldukça iyi uyması anlamına gelir, 
ancak yeni veriler üzerinde tahminlerde 
bulunmak başarılı sonuçlara ulaştırmaz. Bu 
sorunu önlemek için, yaygın bir yöntem, veri 
setinin eğitimi ve test etmek için veri setlerini 
bölmek gerekmektedir. Zaman serileri dışındaki 
çoğu problemde bu, verilerin % 75’i eğitim ve % 
25’i test için karıştırılarak yüzdelere bölünmesi 
yöntemiyle yapılmaktadır (Han, Kamber ve Pei, 
2011). Ancak bu, zaman serileri için yapılamaz 
çünkü veri noktaları yalnızca gerçek sıraları ile 
anlamlıdır. Zaman serisi analizinde, test verileri 
eğitim verilerinin hemen ardından başlamalı ve 
karıştırma yapılmamalıdır. 

• Verileri Ölçeklendirme: Makine ve derin 
öğrenme modelleri birçok farklı değişkeni ele 
almak için kullanılmaktadır. Bu değişkenler bu 
kadar farklı ölçeklere sahip olabileceğinden, çok 
faydalıdır ve bazı modellerde verileri sıfır ile bir 
arasında ölçeklendirmek zorunludur. 

• Zaman Serisi Üreteci: Zaman serisi verileri 
doğrudan sinir ağlarına beslenemediğinden, 
zaman serisi oluşturma aracı çok kullanışlı hale 
gelmiştir. Zaman serisi verilerini ilk önce kendi 
başına analiz etmek çok önemlidir, çünkü zaman 
serisi üretecinin en kritik girdisi geriye bakma 
değeridir. Bu değer, zaman serisi verilerindeki 
kopyalar analiz edilerek tahmin 
edilebilmektedir. 

• LSTM Model Oluşturma: Bir girdi katmanı, bir 
unutma katmanı ve bir çıktı katmanı bir LSTM 

modelini oluşturmaktadır. Düğüm sayısı, 
etkinleştirme işlevi seçimi ve unutma eşiği gibi 
ayarlanması gereken bazı hiperparametreler 
vardır. Bundan sonra modelin seçilen optimize 
edici ve kayıp fonksiyonu ile derlenmesi 
gerekmektedir. 

• Eğitilmiş Verilere LSTM Modelini Uydurma: 
LSTM modelinin zaman serisi verilerinin 
özelliklerini öğrenmesine izin vermek için, 
modelin eğitilen veri setine uydurulması 
gerekmektedir. Burada epochs sayısı 
parametresi çok önemlidir. Kayıp değerin 
bozulma oranı izlenerek belirlenebilmektedir. 
Bir eğim diyagramı bu durumda gerçekten 
yardımcı olabilmektedir.  

• Test Veri Kümesindeki Değerleri Tahmin 
Etme: LSTM modeli zaman serisi verilerini 
öğrendikten sonra, yeni verilerin tahmin 
yeteneğini test etmemiz gerekmektedir. Test 
veri seti üzerinde tahmin yapmak, modeli 
zorlama yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

• Önleme Değerlerinin Ölçeğini Küçültme: 
Eğitim ve test veri kümeleri, onları LSTM 
modeline beslemek için ölçeklendiğinden, 
bunları gerçek değerlerle karşılaştırabilmek için 
ölçeklerinin kaldırılması gerekmektedir. 

• Gerçek ve Tahmin Edilen Değerleri 
Karşılaştırma: Model çıktıları ve gerçek 
değerler karşılaştırılmalı ve gerekirse model 
hiperparametrelerinin (dönem sayısı, zaman 
serisi oluşturucunun geriye bakma değeri, 
öğrenme oranı vb.) ayarlanması gerekmektedir. 

 

3.2.2 ARIMA Modeli 

YSA tabanlı tahmin modelinin etkinliğini kontrol 
etmek için başka bir zaman serisi tahmin modeli 
olan ARIMA modeli oluşturulmuş ve tahmin 
değerleri karşılaştırılmıştır. Model geliştirme 
aşamasında en kritik nokta, parametrelerin seçimi 
ve ARIMA modelinin türünün belirlenmesi 
olmuştur. Bu parametreleri belirlemek için 
Python'un çok yararlı araçları olsa bile, zaman serisi 
verilerinin kendi başına analiz edilmesi 
gerekmektedir. Özellikle dönemsellik unsuru 
ARIMA parametrelerini belirlemede kilit bir 
faktördür. Python'un dönemsel ayrıştırma 
grafikleri, zaman serisi verilerinin dönemsellik 
özelliklerini anlamaya gerçek manada yardımcı 
olmaktadır. Bu karar verildikten sonra dönemsellik 
kriterlerinin python'un auto.arima fonksiyonuna 
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beslenmesi gerekmekte ve bu yapılarak çok verimli 
ARIMA parametreleri elde edilmektedir. Model 
geliştirme ve çalıştırma aşamalarının geri kalanı 
YSA'da açıklandığı gibi gerçekleşmiştir. Model, 
çalışmadaki zaman serisi verilerini öğrenmek için 
eğitim veri setlerine yerleştirilmiş, daha sonra 
modelin test verileri üzerinden tahmini yapılmış ve 
tahmin edilen değerler gerçek değerlerle 
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak beklenen değerler 
elde edilmediğinde, ARIMA model parametrelerinin 
tekrardan ayarlanması gerekmektedir. 

  

4. Bulgular 

4.1 Veri Kümesi 

Elektrik enerjisi veri seti, 01.01.2015 ile 31.12.2018 
arasındaki tarihleri kapsayan saatlik elektrik üretim 
ve tüketim verilerini içermektedir. Orijinal veri 
setinde elektrik enerjisi üretim verileri doğalgaz, 
rüzgâr, güneş vb. üretim kaynaklarına göre verildiği 
için, yirmiden fazla sütun bulunmaktadır. Analiz için 
bu detay gerekmediğinden tüm üretim verileri satır 
bazında toplanmış ve toplam elektrik enerjisi 
üretim saatlik verileri alınarak “üretim” sütununa 
eklenmiştir. Böylelikle veri seti sadeleştirilmiş ve 
Tablo 1’de görüldüğü gibi oluşturulmuştur:  

 

Tablo 1 
Veri Kümesi Özeti  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 
Tanımlayıcı İstatistikler 

  

Veri kümesinin 35064 satırı vardır ve bahsedilen 
değişiklikten sonra 3 sütun haline getirilmiştir. İlk 
sütun zaman noktalarını temsil etmektedir. Bu 
sütun indeks olarak kullanılmıştır. Veri seti çok iyi 
organize edilmekle birlikte çok sınırlı sayıda boş 
değer bulunmaktadır. Bu boş değerler, 
enterpolasyonla doldurulmuştur. Veri setinin 
açıklayıcı istatistiksel analizinin bir özeti Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Hem üretim hem de tüketim 
sütunlarının ortalama değerleri neredeyse eşittir 
çünkü elektrik depolanamadığı gibi talep kadar 
üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüketimdeki 
standart sapmanın, üretimden biraz daha fazla 
olduğu da görülebilir. Çünkü talep üretimden daha 
fazla değişebilir ve elektrik santralleri talep 
dalgalanması kadar esnek olmayabilir. Bu fark, 
tüketimi tahmin etmenin önemini göstermektedir. 

 

4.2Dönemsel Ayrışma 

Bir zaman serisi, verilerin özelliklerini anlamak için 
dönemsellik, trend ve artık bileşenleri içermektedir. 
Şekil 3’de tüketim verilerinin ilk kısmı (2015 yılına 
ait ilk üç ay) görülmektedir. Ancak dönemsel 
ayrıştırma uygulandıktan sonra, zaman serilerinin 
tüm bileşenleri analiz edilebilmektedir. Bir gün 
içinde veriler belirli bir düzende dalgalanmakta ve 
ayrıca her hafta sonu azalmaktadır. Bu hafta 
bazındaki dönemsellik, her iki geliştirilmiş modelde 
de kullanılmıştır (haftalık döngü 168 veri 
noktasından oluşmaktadır), çünkü günlük 
dönemselliği de kapsamaktadır. Ayrıştırma 
grafikleri ise Şekil 4’de yer almaktadır. 
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Şekil 3. 2015 Tüketim Verileri (İlk üç ay) 

 

 

Şekil 4. Ayrıştırma Grafikleri 

 
 
4.3 Oto-korelasyon İşlevleri (ACF) 

ACF grafiklerinden tüketim verilerinde çok güçlü bir 
oto-korelasyon olduğu görülebilir. Daha net bir 
görselleştirme yapmak için Şekil 5’de 60 saatlik bir 
ACF grafiği gösterilmiştir. Çoğu gecikmede hem 

pozitif hem de negatif yönde önemli korelasyonların 
olduğu görülebilmektedir. 
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Şekil 5. ACF Grafikleri 

 

4.4 YSA Modeli ve Çıktıları 

YSA modeli 100 düğüme sahip bir LSTM 
katmanından, 100 düğüme sahip bir bırakma 
katmanından ve 1 düğüme sahip yoğun bir 
katmandan oluşmaktadır. Kayıp fonksiyonu olarak 
Adam optimizer ve Ortalama mutlak hata (mae) 

kullanılmıştır. Çalışmalar neticesinde 1 yılı 
kapsayan ve 10 dönemden oluşan veri setinin 
eğitilmesiyle model oturmuştur. Söz konusu kayıp 
fonksiyonunun eğim diyagramı Şekil 6’da 
görülmektedir. 

 

 

Şekil 6. Kayıp Fonksiyonunun Eğim Şeması 

 

Yapılan çalışmada, model 1 yıllık verilerle 
eğitildikten sonra, eğitilen veri setinde 1 yıllık 
verilerden sonra 1 hafta sonrasına ait test veri 
setinin değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
Görselleştirilmiş sonuçlar Şekil 7’de 
gösterilmektedir. Tahminlerin ortalaması 

28697.6085 ve karekök ortalama hatası 7069.1917 
çıkmıştır. 

Şekil 7’ye göre model haftanın bazı günleri doğru 
gerçekleşmiş, fakat günler arasındaki ani artış ve 
düşüşler tahmin edilememiştir. 
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Şekil 7. Gerçek Verilerle Karşılaştırmalı YSA Modeli Tahminleri 

 
 
4.5 ARIMA Modeli ve Çıktıları 

YSA modelinin sonuçlarını karşılaştırmak için bir 
ARIMA modeli geliştirilmiştir. ARIMA modelinin 
parametreleri python'un auto-arima fonksiyonu ile 
elde edilmiştir. Karar verilen model bir SARIMAX 
(2,1,2) (0,1,0,168) modelidir. Bu model, dönemsel 
bir ARIMA modelidir. İlk üç parametre (2,1,2) 

normal ARIMA modeline, son 4 parametre 
(0,1,0,168) ise dönemsel operatöre aittir. 
ARIMA modeli, YSA metodu ile kıyaslama 
yapılabilmesi açısından aynı zaman periyodu ile 
eğitilmiş ve test edilmiştir. Tahminlere ait RMSE 
değeri 4992.951, ve MAE değeri ise 3927.225 
şeklinde elde edilmiştir. 

 

Şekil 8. Gerçek Verilerle Karşılaştırmalı ARIMA Modeli Tahminleri 

 

Şekil 8’e göre, ARIMA modeli de haftanın bazı 
günlerini tahmin etmeyi başarmış ancak günler 
arasında ani artış ve düşüşleri tahmin edememiştir. 
Auto.arima fonksiyonları parametre seçim 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sayede ARIMA 
modeline uygun parametreler beslenebilmekte ve 
çok fazla eğitim verisine ihtiyaç duymadan 
tahminler yapılabilmektedir.  

 

 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, saatlik elektrik enerjisi verileri YSA 
yapısında, tekrarlı sinir ağı mimarisi olan LSTM 
temel alınarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar 
zaman serisi analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Bu karşılaştırmalar neticesinde elektrik 
yüklemesinde LSTM ağlarının uygulanmasıyla 
başarılı tahminler yapmak çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Tarihsel verilere dayalı olarak bir 
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LSTM modeli ve bir ARIMA modeli geliştirilmiş ve 
her iki modelin tahmin sonuçları karşılaştırılmıştır. 
Bu karşılaştırmaya göre her iki model de benzer 
performanslar vermiştir. Ancak temel farklılıklar, 
model oluşturma ve eğitim aşamalarındadır. YSA 
tabanlı model daha çok bir kara kutu gibidir. Ön 
analiz yerine, modelin performansını artırmak için 
çok sayıda hiperparametre ayarı gereklidir. Bunu 
yapmak için, her dönemin günlük çalışma 
sürelerinin olması nedeniyle çok fazla hesaplama 
gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, YSA 
modeli ARIMA modelinden çok daha fazla eğitim 
verisine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü modeli 
eğitmeden önce ARIMA'daki gibi herhangi bir 
parametre girilmemektedir. Modelin kendisi, zaman 
serisinin özelliklerini öğrenmek için yeterlidir. Bu 
faktör aynı zamanda çalışma sürelerini de 
arttırmaktadır. YSA model kullanımının temel 
avantajı, daha yüksek boyutlu çok değişkenli tahmin 
problemlerinde çok yüksek hesaplama gücünün 
olmasıdır.  

ARIMA modeli, dönemsel ARIMA parametrelerini 
belirlemek için daha fazla ön veri analizi 
gerektirmektedir. Özellikle dönemsellik faktörünün 
çok hassas bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
Diğer parametreler yeniden çalıştırılarak 
ayarlanabilmektedir. Bu parametreler başarılı bir 
şekilde belirlenebilirse, ARIMA modeli daha düşük 
eğitim verisi ile iyi tahminler yapabilmektedir. Bu 
faktör, kişisel bilgisayarlarının hesaplama gücü 
yüksek olan araştırmacılar için ARIMA modelinin 
kullanımını daha kolay hale getirmektedir. ARIMA 
modelinin bir diğer avantajı da veri hazırlama ve 
zaman serisi oluşturucu kullanımı gerektiren YSA 
modelinin aksine, zaman serisi verilerini doğrudan 
modele beslemenin mümkün olmasıdır. Daha önce 
belirtildiği gibi, açıklayıcı veri analizi, 
otokorelasyonlar ve dönemsel ayrıştırmaların, 
modeli oluşturmadan önce çok hassas bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ARIMA modeli, 
kara kutu gibi olan YSA modelinden daha kolay 
anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma, tek değişkenli bir zaman serisi analizini 
ve tahminini kapsamaktadır. Gelecekteki bir çalışma 
hedefi olarak, hava faktörleri modele dâhil 
edilebilir, 4 yıllık verinin tamamı kullanılarak çok 
değişkenli bir zaman serisi tahmin problemi ele 
alınabilir.  
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