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Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün
kuramsal ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir.
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Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak
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Kurultayları ve Kongrelerinde sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.
Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen
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Abstract

Physical Fatigue,
Mental Fatigue,
MURI,
REBA,
NASA-TLX,
AHP

Employees in production industries are exposed to different physical and mental loads due to
individual differences or job requirements. Because of the fatigue caused by these loads varies, there
is a need to evaluate the resting shares given to employees at various workstations accordingly.
Giving the employees the same resting allowance for the types of work that vary depending on the
workstations does not ensure the ergonomic adaptation of the work to the person. In this study, the
impact of the activities carried out in the automotive production industry's seat assembly line on the
rest allowances given to the employees has been handled with an integrated system and the fatigue
values due to the changes in the job type are reflected in the rest shares. In the evaluation of the
physical fatigue of the employees, working posture was examined by REBA (Rapid Entire Body
Assessment) and movements were analysed by MURI. Mental demand, physical demand, effort,
performance, temporal demand and frustration were studied with NASA-TLX (NASA Task Load
Index) to assess mental fatigue. The data obtained from these 3 methods were combined with the
multi-criteria decision making method AHP (Analytic Hierarchy Process), and weights related to
physical and mental fatigue were formed. The general fatigue score developed based on these
weights was used in the calculation of variable rest allowances. Thus, the effect of fatigue values
obtained as a result of ergonomic analysis methods on rest shares for different workstations was
calculated instead of the standard rest allowances given to employees equally for each station and it
was ensured that employees are given rest breaks that vary according to different loads at the
workstation.

BİR MONTAJ HATTINDA FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anahtar Kelimeler

Öz

Fiziksel Yorgunluk,
Zihinsel Yorgunluk,
MURI,
REBA,
NASA-TLX,
AHP.

Üretim endüstrilerinde çalışanlar, bireysel farklılıkları veya işin gereği nedeni ile fiziksel ve zihinsel
yönden farklı yüklere maruz kalmaktadır. Bu yüklerin oluşturduğu yorgunluklar değişkenlik
gösterdiği için çeşitli iş istasyonlarındaki çalışanlara verilen dinlenme paylarının da bu doğrultuda
değerlendirilmeye alınmasına ihtiyaç vardır. Çalışanlara, iş istasyonlarına bağlı olarak değişkenlik
gösteren iş tipleri için aynı dinlenme payının verilmesi, ergonomik açıdan işin insana uyumunu
sağlamamaktadır. Bu çalışmada, otomotiv üretim endüstrisi koltuk montaj hattında
gerçekleştirilen faaliyetlerin çalışanlara verilen dinlenme paylarına etkisi bütünleşik bir sistem ile
ele alınmış ve iş tipinde görülen değişikliklere bağlı yorgunluk değerleri dinlenme paylarına
yansıtılmıştır. Çalışanların fiziksel yorgunluklarının değerlendirilmesinde çalışma postürü REBA
(Hızlı tüm vücut değerlendirmesi) ve hareketleri MURI metodları ile incelenmiştir. Zihinsel talep,
fiziksel talep, çaba, performans, zamansal talep ve tatmin düzeyi NASA-TLX (NASA Task Load
Index) ile analiz edilmiştir. Bu 3 yöntem sonucu elde edilen veriler çok kriterli karar verme metodu
olan AHP(Analitik Hiyerarşi Süreci) ile birleştirilerek fiziksel ve zihinsel yorgunluğa ilişkin
ağırlıklar oluşturulmuştur. Bu ağırlıklara bağlı olarak geliştirilen genel yorgunluk puanı değişken
dinlenme paylarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Böylece, her istasyon için çalışanlara eşit
verilen standart dinlenme payları yerine, farklı iş istasyonları için ergonomik analiz yöntemleri
sonucu elde edilen yorgunluk değerlerinin dinlenme paylarına etkisi hesaplanmış ve çalışanlara iş
istasyonunda oluşan farklı yüklere göre değişkenlik gösteren dinlenme paylarının verilmesi
sağlanmıştır.
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1. Introduction
Employees in the manufacturing industries have a
working environment where energy-based manuel
works and knowledge-based mental works coexist.
Workload is defined as any kind of pressure, which
has a negative effect on the performance level and
reactions of the employee (Becker, Warm, Dember
and Hancock, 1995). In the long term, overload
causes work-related musculoskeletal disorders
(WMSDs). WMSDs are the most common discomfort
among assembly line workers (Xu, Ko, Cochran and
Jung, 2012). Workload causes fatigue on employees
and this fatigue is examined under two categories:
mental and physical fatigue. To prevent high
workloads and work-related disorders of
employees is a milestone for their physical and
mental health. Ergonomics offers many different
analyses and methods to create optimal conditions
by observing people and intervening in the
environment in case of adverse conditions (Ide,
Tokcalar and Gunduz, 2018). “Ergonomics (or
human factors) is the scientific discipline on the
understanding of the interactions among humans
and other elements of a system, and the profession
that applies theoretical principles, data and
methods to design in order to optimize well-being
and overall performance" according to final report
of the IEA (International Ergonomics Association)
Future of Ergonomics Committee (Dul, Bruder,
Buckle, Carayon, Falzon and Marras, 2012). The
compliance of the employee to the job, and vice
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versa, are important, due to their importance on
employee performance. In working environments
where this compliance cannot be achieved, the
functional ability of an organ, a muscle or of the
whole organism decreases. This functional ability
can be relieved by resting (Babalık, 2016).
WMSDs are one of the main causes of productivity
reduction in fact, especially in manual assembly
systems, workers have to perform repetitive
movements with a high level of stress and fatigue
and awkward postures (Finco, Battini, Delorme,
Persona and Sgarbossa, 2020). This leads causing a
reduction of workers’ well-being, product quality
and efficiency (Otto and Scholl, 2011). Employees
are given relaxation allowance to relieve the
workload stress. This relaxation allowance is a
combination of personal allowance and fatigue
allowance (Figure 1). It is very important to
determine the appropriate relaxation allowance in
order to balance the fatigue due to physical and
mental workload in employees. While the standard
times are determined in the working areas, the
relaxation allowances allocated to the employee
vary according to the used method. For instance, in
the MTM (Methods Time Measurement) method,
which consists of predetermined times and is used
for the design of working processes, the relaxation
allowance is 6% for each operation. In our case at
the assembly plant, the workloads of the employees
were not uniform ergonomically, however the same
relaxation allowance was given for all types of work.

Personal Allowance

Relaxation
Allowance

Constant Fatigue
Allowance

Contingence
Allowance

Total Allowance

Policy Allowance if
applicable

Standard Time

Fatigue Allowance
Variable Fatique
Allowance

Normal Time

!

Figure 1. Various Allowances to Build Standard Time (Poyraz, 2011)

Figure 1. Various Allowances to Build Standard Time (Poyraz, 2011)

In recent years, studies in which ergonomic risk
assessment methods are used together or compared
with each other are frequently encountered. In
2015, Ayan measured the efficiency of ergonomic
studies and the work at the assembly line of the
Turkish Tractor Factory was brought from the risky

level to the low risk level with REBA. Oral, Gönen,
Karaoğlan, Tuncer and Kundakçı (2017) conducted
analyses using Cornell Musculoskeletal Discomfort
Questionnaires (CMDQ), REBA and OWAS methods
in order to make ergonomic improvements in the
assembly line of the company that manufactures
381
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power and power transformers. They investigated
working positions of the personnel working in
assembly works. A systematic ergonomic risk
assessment approach was carried out with the
REBA method in order to prevent work-related
musculoskeletal disorders in employees (Felekoglu
and Tasan, 2017). Ekinci and Can (2018) used REBA
analysis to examine the working postures in the
context of by evaluating the ergonomic risk levels
through the perceived workloads of the operators.
In a company that produces metal accessories,
while analysing the workstations that are not
suitable for design as a result of the analysis of
ergonomic conditions, the postures of the
employees were analysed with the Fuzzy REBA
method, which was developed by adding a
triangular fuzzy scale to the Rapid Entire Body
Assessment (REBA). In the production and
assembly activities carried out during the elevator
production process; In order to prevent
unnecessary muscle movements that negatively
affect production time, ergonomic analysis of
working postures has been examined with MURI
and REBA methods. Kahya, Özkan and Ulutaş
(2018) used NASA-TLX in a study that investigated
the cognitive loading of automobile drivers while
driving. A driving simulator was used in the study
and they stated that as a result, using a mobile
phone while driving has a negative effect on
reaction time and this effect is felt more as the age
increases. Multi-criteria decision making methods
are also integrated with ergonomic studies, bringing
the methods together with a wider perspective.
Emeç and Akkaya (2018) has hybridized the NASA
Task Load Index (NASA-TLX) measurement method
with the Analytical Hierarchy Process (AHP)
method to evaluate the mental workload of
physicians. Marciano, Rossi, Cabassa and Cocca
(2018) has presented an AHP-based methodology
developed to support the selection of the most
ergonomic ultrasound device among some
alternative devices. Karabacak (2016) is evaluated
dentists' fatigue with RULA and Cornell ergonomic
analyzes. Kahraman (2012) is used REBA, RULA and
AHP methods for fatigue assessment in the marble
operation.
NASA-TLX was used to measure cognitive load. The
NASA-TLX is developed to measure workload in
laboratory-based aviation settings and has since
been applied to workload measurement in sectors
such as nuclear energy, transportation, and
increasingly in health care (Tubbs-Cooley, Mara,
Carle and Gurses, 2018). NASA TLX Method has
382
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been used to determine the mental work load in
various sectors.
Matthews, Legg and Charlton (2003) used
subjective methods to determine the cognitive loads
created by the motorists' conversations during
driving by NASA-TLX. Delice (2016) determined the
mental workload of emergency service doctors by
NASA-TLX. Lee and Liu (2003) measured the MWL
(Mental Workload) of the pilots during the flight
using
physiological
and
multi-dimensional
subjective parameters.
In literature, mental fatigue and physical fatigue are
usually handled separately. There is no study in
which physical and mental loads are evaluated
together and this evaluation result is reflected in the
relaxation allowances of the employees. However,
in this study, both mental and physical fatigue are
considered to form a unique fatigue interpretation,
and therefore are combined methodologically.
This work is carried out at a car seat production
assembly line. MURI, REBA and NASA-TLX (NASA
Task Load Index) analyses are performed to
measure physical and mental fatigue, respectively.
General fatigue figure is calculated by AHP, which is
a multi-criteria decision making method. Thus, a
structure was established in which physical and
mental fatigue were combined. The standard share
time has been flexible by determining the
appropriate resting shares for the scale.
2. Methods
The mental workload levels of the employees are
determined by NASA TLX, and physical workload
levels by MURI and REBA. Working posture is
examined by REBA and movements are analysed by
MURI. Below the details of these methodologies are
provided
2.1 MURI
MURI analysis is a dynamic analysis that considers
the body movements of employees. Posture and
motion analyses are scored during work (Figure 2).
Three levels are used to score each of the 11
motions; i.e. bending of the waist, the waist rotation,
the working height of the arms, the knees bending/
stretching, bending of the elbows and wrists, getting
the parts/materials, working area body rotation,
walking, carrying, elongation of the neck and of the
wrist (Ohno, 1998).
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The analyses are made based on the employee. Each
move of the employee is recorded and analyzed in
detail. The total score is calculated by summing the
score of each operation, and risk level of each
operation is determined. If the score is over 25
points, this pertains to the red zone. If the score is
above of 17 points, this relates to the yellow zone
(Figure 3). If the score is below 11 points, this risk
free level pertains to the green zone.
Figure 2. Working Movements

Level3

: 3 Score Level2

: 2 Score Level1

: 1 Score

Figure 3. Ergonomics Assessment Matrix on Working Movements in Manuel Processes
2.2 REBA
The REBA (Rapid Entire Body Assessment) method
was developed in 1995 and is widely used. REBA
method analyses the body in two parts. Score A
represents the summation of the posture scores for
the trunk, neck and legs and the Load/Force score.
Score B is the sum of the posture scores for the
upper arms, lower arms and wrists and the coupling
score for each hand. The A and B scores are
combined in a Table, called Table C, and finally an
activity score is added to give the final REBA score
(McAtamney and Hignett, 1995). In generally, REBA
analysis was used in physical fatigue studies. REBA
is designed to assess the risk exposure associated
with the appearance of musculoskeletal discomfort
based on the posture of the operator at work
(Lasota, 2014). With this method, working positions
are obtained numerically (Figure 4). It divides the
working body into two groups A and B. The limbs
that make up the A group are the trunk, neck and
legs. A score formed by evaluating these scores

together with the help of the A table transforms the
stance angles into a numerical form. After obtaining
the numerical transformations belonging to the
group A, an A score is obtained by adding the Force
/ Load score. Group B is the upper arms, lower arms
and wrists. With the help of table B, angles are
converted into values with a score obtained from
the combination of these scores. Group B score is
determined by adding the score value in the
coupling score table to this value. Using a common C
table, the obtained A and B scores transform the
angles related to the joint movements of the
employee into numerical data between 1 and 15
and use them in ergonomic risk assessments. If the
score for each assessed posture is 11-15 points, it is
considered to be very risky. If the score is 8-10
points, it is defined as the risky level. A score of 4-7
is considered moderate risk. A score of 2-3 points
identifies a low risk and a score of 1 indicates
insignificant risk.
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Figure 4. REBA Employee Assessment Work Sheet (Hedge, 2019)
2.3 NASA-TLX
One of the most widely used measurement tools to
assess subjective workload of individuals operating
in high-risk, time sensitive industries is the National
Aeronautics and Space Administration Task Load
Index (NASA-TLX). This method was developed by
Hart and Staveland in 1988. In this study, NASA-TLX
method is used to measure mental fatigue. This
subjective workload measure comprises six items,
tapping
mental
demand
(MD),
physical
demand(PD),
temporal
demand(TD),
performance(P), effort(E), and frustration(F). Each
item weighs differently. The response scale ranges
from 0 to 20 (Hart and Staveland, 1988). A
questionnaire consisting of 6 questions is applied to
the employee to determine these characteristics
(Figure 5).
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Figure 5. Nasa-TLX Rating Scale (Arce, Romero-Dessens and Leon-Duarte, 2018)

Answers are scored between 0 and 100. Weight
must be determined for each characteristic. In the
second step of the method, these weights in 15
paired comparison sets of 6 factors are calculated.
Pairwise Technique (PWT), known as the pairwise
comparison technique, is used for the calculation.
Minimum and maximum weight scores for
individual measurement are 0 and 5, respectively.
The characteristic that appears as the highest value
among these weights is the most important factor
contributing to the perceived mental workload (Dey
and Mann, 2010).
Finally, the workload index (TLX) is obtained by
multiplying the ratio value of each characteristic
and their weight value and adding them together
Equation (1). In this formulation, Aii is weight
values of the characteristic, MD, PD, TD, P, E ve F are
indicated the score values of the factors between 0
and 100.
TL𝐗 = MD*𝐴𝑀𝐷 +PD*𝐴𝑃𝐷 + TD*𝐴𝑇𝐷 +P*𝐴𝑃 + E*𝐴𝐸 + F*𝐴𝐹 (1)

2.4 AHP
AHP is a theory of relative measurement of
intangible criteria. It has been one of the most
widely used multiple criteria decision-making tools
(Vaidya and Kumar, 2006). It is used by decision
makers and researchers, because it is a simple and
powerful tool (Forman and Gass, 2001). In this
study, the AHP method is a decision-making
technique which is used to solve complex multicriteria problems. AHP method was developed in
1988 by Thomas L. Saaty. The most important
feature of AHP is that it can include both objective
and subjective thoughts of the decision maker in the
decision process (Kuruüzüm and Atsan, 2001).
Solution of decision problems with AHP can be
given as hierarchical structure (decomposition),
binary comparisons, calculation of relative
priorities (synthesis) and calculation of priority
values, respectively (Alp and Engin, 2011). The
main
objective,
criteria,
sub-criteria
and
alternatives of the decision problem are prepared in
a hierarchical structure as indicated in Figure 6. In
this method, 1-9 comparisons were used for pair
comparisons.
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Goal

Criterian

Alternatives

Figure 6. Hierarchical Structure of AHP
During the implementation of AHP, face-to-face
meetings with the people directly related to the
subject of interest are obtained through a
questionnaire or interview. Paired comparisons
matrix is created in AHP depending on the
judgments. If the specified level of the hierarchy
contains n elements to be compared, a total of n (n1) / 2 binary comparisons are required. This matrix
is created by converting judgments into numerical
values. The priority (relative importance) of each
element compared is calculated. This part of AHP is
called "synthesis". The synthesis part involves the
calculation and normalization of the largest
eigenvalue and the eigenvector corresponding to
this eigenvalue. The row sum of the values obtained
by the normalization method is taken and this total
is divided by the number of elements in the row.
The final stage of AHP is the resolution of the
decision problem. At this stage, a mixed (composite)
priorities vector is formed that will serve as the
ranking of decision alternatives in the realization of
the main goal of the problem. To construct this
vector, the priority vectors determined for each
variable are weighted. The final priorities obtained
can also be called decision alternative scores and
represent the intensity of judgmental perceptions of
the decision maker regarding alternative choices
(Kuruüzüm and Atsan, 2001). All evaluation steps of
AHP are given together in Figure 7.
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Figure 7. Visual Representation of All the Steps
(Hummel, Bridges and IJzerman, 2014)
2.5 Resting Time
In literature, the resting time is applied between 57% (Karger and Bayha, 1977; Barnes, 1980;
Caragnano, 2007; Kamon, 1982). Fundamental
fatigue allowances are given to cover the effort
spent on the job and to free the employee from
monotonicity. The general figure is 4% of the basic
time. Variable work conditions bring additional
fatigue and fluctuating load to the employee (Niebel
and Freivalds, 2003). Fatigue allowance can be
given as a percentage of the basic time. For example,
in good working conditions, it is thought that the
addition of a fatigue share of 4% of the basic time
will be sufficient for a worker who normally uses
her/his hands, legs, sensory organs and works in a
light job by sitting (Kayacan, 2001). Williams’
fatigue allowance worksheet (1973) includes a
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basic combined personal and fatigue allowance of
10% (the basic minimum allowance including
personal needs); he does not, in his article, attempt
to decompose what part of this is personal and what
part is fatigue (Lund and Mericle, 2000).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The International Labour Organization (ILO) has
not adopted any standards for tolerances, however
recommends a minimum of 9% for each work item
(Niebel and Freivalds, 2003). The 6% resting time is
accepted as the standard level in MTM (Methods of
Time Measurements). The lowest resting rate in
literature is denoted as 4%, and thus can be used as
the lower-level fatigue share.
2.6 Application
The study was carried out in a company producing
automotive seats with the company’s own
employees. Applications have been carried out on
the assembly line given in Figure 8. In total, there
are more than 2000 employees in the company.
Employees work in 3 shifts. In this study, 10
stations were examined:

Cushion Trimming-1
Cushion Trimming-2
Backrest Cushion Assembly
Plastics Assembly-1
Plastics Assembly-2
Ironing
Backrest Trimming-1
Backrest Trimming-2
Backrest Trimming-3
Packaging

First, the seat frame is fixed and the seat cover is
dressed. After the correction process, the back
frame is dressed. Backrest and seat parts are
combined. Finally, Backrest Cushion Assembly,
Plastics Assembly-1, Plastics Assembly-2, Ironing
and Packaging operations are performed. All the
operations in these assembly steps are measured
and analysed in this study using proper techniques
(Figure 9).

Figure 8. Assembly Line Layout
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Figure 9. Methods Used in the Study
4. Results and Discussion
MURI and REBA, in which physical loads are
evaluated, and NASA-TLX methods, in which mental
loads are analysed, were used in the study. The
integrated structure created in the study consists of
MURI and REBA methods where physical loads are
evaluated, and NASA-TLX methods where mental
loads are analysed. In the formulation
recommended for calculation of general fatigue
scores, weights were formed by the AHP method.
According to the general fatigue scale that was
finally formed, the choice of resting time to be given
to the employees was made. The results were
separated according to the flow.

Table 1
Results of MURI Analysis
Operation Name
Cushion Trimming- 1
Cushion Trimming -2
Backrest Cushion Assembly
Plastics Assembly-1
Plastics Assembly-2
Ironing
Backrest Trimming- 1
Backrest Trimming- 2
Backrest Trimming- 3
Packaging

MURI Score
12
7
8
6
8
6
13
13
9
7

4.1 MURI Analysis
During MURI analysis, a table with 11 defective
movements are evaluated according to posture and
movement analysis. Three different levels are
considered for each of the 11 defective movements.
The scores are “1” for low, “2” for medium and “3”
for high. After scoring each operation, the total
score was calculated by taking the sum of rows and
columns of each operation. The total scores, as a
result of examining 10 stations, are as in Table 1.
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4.2 REBA Analysis
While applying REBA, the body was examined in
two sections, as group A and group B. In group A,
body, neck and leg sections are evaluated, and in
group B upper arm, lower arm and wrist sections
are evaluated. REBA tables are used for determining
risk scoring. The total scores are in Table 2.
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Table 2
Results of REBA Analysis

4.3 NASA-TLX Method

Operation Name
Cushion Trimming- 1
Cushion Trimming -2
Backrest Cushion Assembly
Plastics Assembly-1
Plastics Assembly-2
Ironing
Backrest Trimming- 1
Backrest Trimming- 2
Backrest Trimming- 3
Packaging

Whereas REBA and MURI methods are quite
straightforward, NASA-TLX requires more elaborate
thinking and design, and requires cognitive
judgement, since it is used to measure mental
fatigue. A questionnaire, which consists of 6
questions was applied to the employee to determine
the characteristics. Answers were scored between
0-20. In addition, employees were asked to make
pairwise comparisons for each sub-factor. Once the
answers are received, the answers are subjected to
Pairwise Weighting Technique (PWT), which
reveals the importance of each criterion. Then, the
weighted averages are calculated by multiplying the
weights with the results. The results obtained are in
Table 3-4.

REBA Score
11
8
7
7
5
5
10
11
9
6

Table 3
NASA-TLX Weights
Factor

Total Score

Weight Coefficient
(A ii)

MD
PD
TD
P
E
F

57
88
73
99
103
30

0,127
0,196
0,162
0,220
0,229
0,067

Table 4
NASA-TLX Method Results
Operation Name
Cushion Trimming- 1
Cushion Trimming -2
Backrest Cushion Assembly
Plastics Assembly-1
Plastics Assembly-2
Ironing
Backrest Trimming- 1
Backrest Trimming- 2
Backrest Trimming- 3
Packaging

NASA-TLX Score
13.43
12.55
8.19
11.67
13.32
10.68
15.98
11.71
14.56
7.97
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4.4 AHP Method

The criteria were compared to each other based on
the judgment of the decision maker, and the priority
of each element was calculated MURI, REBA and
NASA-TLX (Table 5). The weights of each sub-factor
were calculated as a result of these paired
comparisons. Then, the normalization of the
matrices was performed to find the weight for each
criterion. The coefficients calculated for the
beginning of assembly are as in Table 6-7-8.

Three different AHP applications were made for the
seat assembly line as starting, cladding and other.
The reason why it is examined in this way is that
similar body movements of the employees are taken
into account. Within the scope of line start, cushion
trimming-1 and backrest trimming-1, for cladding,
cushion trimming-2, backrest cushion assembly and
backrest trimming-2, for other backrest trimming-3,
plastics assembly-1, plastics assembly-2, ironing
and packaging stations were examined.
Tablo 5
Paired-Wise Comparisons
Main factor comparison-Starting
MURI

REBA

MURI

1

5

0.33

REBA

0.2

1

3

3

NASA-TLX

Main factor comparison-Cladding-

NASATLX

MURI

REBA

MURI

1

0.2

0.40

0.33

REBA

5

1

1

NASA-TLX

2.5

8

Main factor comparison-Other-

NASATLX

MURI

REBA

MURI

1

4

0.50

0.13

REBA

0.25

1

0.50

1

NASA-TLX

2

2

1

Table 6
Coefficients for Starting of the Assembly Line
Weight
Physical Fatigue
Mental Fatigue

MURI
0.32
0.9
0.1

REBA
0.12
0.9
0.1

NASA-TLX
0.56
0.55
0.45

Alternative Superiority Weight
1.00
0.705
0.295

Table 7
Coefficients for Cladding of the Assembly Line
Weight
Physical Fatigue
Mental Fatigue

MURI
0.126
0.9
0.1

REBA
0.416
0.9
0.1

NASA-TLX
0.458
0.65
0.35

Alternative Superiority Weight
1.00
0.787
0.213

NASA-TLX
0.54
0.64
0.36

Alternative Superiority Weight
1.00
0.7621
0.2379

Table 8
Coefficients for Other of the Assembly Line
Weight
Physical Fatigue
Mental Fatigue

390

MURI
0.16
0.9
0.1

REBA
0.30
0.9
0.1

NASATLX
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In order to calculate a combined measure of fatigue,
coefficients obtained from AHP method were used.
However, the calculations were not on a single
scale, and a coefficient was necessary to standardize
the scores on a single scale. Therefore, a coefficient
was determined for each group in order to evaluate
the results between 0-100. This coefficient was
calculated as follows (Table 9).
Table 9
Combined Fatigue Scale
0-25

Low

50-75

High

25-50

Medium

75-100

Very-high

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =

∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒
𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒
∑
𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒

(2)

The coefficients were calculated as 2.38 for physical
fatigue (PF), 8.03 for mental fatigue (MF) and 3.01
for general fatigue (GF).

𝑃𝐹 = (0.9 ∗ 𝑀𝑈𝑅𝐼 + 0.9 ∗ 𝑅𝐸𝐵𝐴 + 0.55 ∗ 𝑁𝐴𝑆𝐴) ∗ 2.38

(3)

𝑀𝐹 = (0.1 ∗ 𝑀𝑈𝑅𝐼 + 0.1 ∗ 𝑅𝐸𝐵𝐴 + 0.45 ∗ 𝑁𝐴𝑆𝐴) ∗ 8.03

(4)

𝐺𝐹 = (0.66 ∗ 𝑀𝑈𝑅𝐼 + 0.66 ∗ 𝑅𝐸𝐵𝐴 + 0.52 ∗ 𝑁𝐴𝑆𝐴) ∗ 3.008

(5)

When the obtained coefficients are used in the
formula, the results are normalized to a range of 0100. Fatigue calculations for starting of the

assembly line using the formulas above are as in
Table 10.

Table 10
Fatigue Calculation
Operation Name

General Fatigue

Operation Name

General Fatigue

Cushion Trimming- 1
Cushion Trimming -2

66.9511

Ironing

38.8413

49.7105

Backrest Trimming- 1

70.9425

Backrest Cushion Assembly

42.7540

Backrest Trimming- 2

66.1900

Plastics Assembly-1

44.3784

Backrest Trimming- 3

58.8553

Plastics Assembly-2

47.0219

Packaging

38.4506

4.5 Resting Time Determination
The standard 6% resting share given in MTM is
accepted as medium level. When the literature is
examined, it is determined as low level fatigue
share, since the resting share is given at least 4%.
Due to these two assumptions, determining the

levels of rest with a difference of 2%; Very high
levels of fatigue were decided to be 10%, high to
8%, medium to 6% and low to 4%. Resting shares
were evenly distributed using the standard fatigue
scale (Table 11)
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Table 11.
Resting Times for Created Scale
General Fatigue Scale Created
0-25: Low
25-50: Medium
50-75: High
75-100: Very High

Resting Time
4%
6%
8%
10 %

The resting shares in Table 10 are re-assigned as in Table 12 according to the scale in Table 11.
Table 12
Resting Time Determined for Seat Assembly Line
Operation Name
Cushion Trimming- 1
Cushion Trimming -2
Backrest Cushion Assembly
Plastics Assembly-1
Plastics Assembly-2
Ironing
Backrest Trimming- 1
Backrest Trimming- 2
Backrest Trimming- 3
Packaging

General Fatigue
66.9511
49.7105
42.7540
44.3784
47.0219
38.8413
70.9425
66.1900
58.8553
38.4506

5. Conclusion
In this study, physical and mental fatigue
measurements were made at an assembly line in an
automotive company. Previous studies evaluate
physical and mental workload differently, whereas
this study combines them in an original way.
Physical workload was measured by MURI and
REBA, whereas mental workload was evaluated
using NASA-TLX. Consequently, fatigue calculations
were performed by combining mental and physical
fatigue analyses via AHP, and an overall fatigue
figure value was attained. Finally, resting time is
determined according to this combined fatigue
value.
This study adhered to the research and publication
ethics. Ethics Committee Approval was not required
as no experiments were conducted on humans or
animals. This study was carried out in a car seat
company with the permission given on 15 June
2020.
Future studies will be evaluated by creating hybrid
systems with different ergonomic analysis methods
392

Resting Time
8%
6%
6%
6%
6%
6%
8%
8%
8%
6%
for physical and mental evaluation, different multicriteria decision-making methods. This study can be
applied to different industry employees.
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Any improvement on inventory cost provides financial benefits to companies and also increases
customer satisfaction. In this study, it was aimed to reduce the cost of inventory of a
construction equipment vendor with spare parts stock of ten thousand available out of almost
fifty thousand registered items and increase in spare parts availability. The vendor company
prepares spare part orders by using 12-month moving average of variable demand data. The
research question was whether or not moving average method used by the company provides
minimum cost and minimum lost sales. 36-month spare parts sales data were analyzed by
using various forecasting methods. A sample group that best represents thousands of spare
parts was selected for the analysis. A test period was picked out of 36-month time period and
various forecasting methods were used for demand forecasting of this sample group. Stock on
hand amount and lost sales amount were calculated for each demand forecast method and the
method which provides minimum cost was determined.

YEDEK PARÇA ENVANTER MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN TAHMİN YÖNTEMLERİNİN BİR
ŞİRKETTE UYGULANMASI
Anahtar Kelimeler

Öz

Yedek Parça,
Envanter,
Maliyet,
Talep Tahmini,
Tedarik

Envanter maliyetinde yapılacak herhangi bir iyileştirme, firmalara mali açıdan fayda
sağlayacak ve ayrıca müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Bu çalışmada, on bin kalemi stoklu
yaklaşık elli bin kalem yedek parça envanter kaydına sahip bir iş makinesi satıcı firmasının
stok maliyetinin azaltılması ve yedek parça bulunabilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.
Satıcı firma, hâlihazırda yedek parça stok siparişlerini değişken talep verisinin 12 aylık
hareketli ortalamasını kullanarak hazırlamaktadır. Araştırma sorusu, şirketin kullandığı
hareketli ortalama yönteminin en az maliyet ve en az kayıp satışa neden olup olmadığıydı.36
aylık yedek parça satış rakamları farklı istatistiksel talep tahmin yöntemleriyle analiz
edilmiştir. Binlerce yedek parça kalemini en iyi temsil eden bir örnek grubu seçilmiştir. 36
aylık periyot içinden bir test periyodu belirlenmiş ve farklı talep tahminleri yöntemleri bu
örnek yedek parça grubunun talep tahminleri için kullanılmıştır. Her bir tahmin yönteminin
yol açtığı stok tutma maliyeti ve kayıp satış maliyeti hesaplanmış ve mevcut talep tahmin
yönteminden daha az maliyet sağlayan yöntem tespit edilmiştir.
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1. Introduction

2. Literature Review

Car, construction equipment, aircraft, white goods
and electronic appliances manufacturers are the
largest industrial companies in the world in terms
of production amounts and turnover. A report
published by McKinsey in 2017 shown that labor
and spare parts turnover reached 760 billion USD in
2015 around the world. More than half of this
amount was obtained from spare parts sales
(McKinsey, 2017). Having considered other
industries, spare parts sales and inventory amounts
reached significant level globally. Any improvement
on inventory cost provides financial benefits to
companies and also increases customer satisfaction.

Spare parts demand forecasting is a complex
process and requires some steps such as collecting
demand data, finding pattern on the demand, using
different forecasting methods and computing
forecasting accuracy. Mainly, moving average,
simple exponential smoothing, Holt’s method or
Holt-Winter’s method are used for spare parts
demand forecasting. However, some researchers
studied on Box-Jenkins method known as ARIMA.
Businger and Read (1999) studied on US Navy spare
parts inventory management. US Navy uses simple
exponential smoothing method to make demand
forecast. They proposed to US Navy three
alternative
ARIMA
models;
ARIMA(1,1,1),
ARIMA(2,2,2) and ARIMA(3,2,3). Jiafu, Zongfang and
Fang (2009) used ARIMA to model spare parts
demand for a factory. They built four different
ARIMA models by using seven years historical data
of four spare parts group. Vargas and Cortés (2017)
presented a comparative study of time series
methods on automobile spare parts forecasting.
They used ARIMA, ANN and ARIMA-ANNs hybrid
methods for sample spare parts and compared
forecasting accuracy for each simulation. Saravanan,
Anbuudayasank, David and Narassima (2019) used
ARIMA method on a case study for spare part
demand forecasting in an automotive company. The
accuracy of the forecasting was improved by 40%
from the current level.

Failure time of a part and spare part demand time
are totally uncertain. Therefore, customer demand
and inventory consumption speed are variable.
There are various mathematical methods to analyze
historical data and to forecast future values. Every
method has weak and strong sides. For example,
moving average method, simple exponential
smoothing method and Holt’s method do not
consider seasonal pattern and ARIMA method
requires long term data. Also, different methods can
cause different forecasting results for the same data
set. Each forecasting result will have an effect on
supply process. In this study, it is aimed to reduce
the cost of inventory of a construction equipment
vendor with spare parts stock of ten thousand
available out of almost fifty thousand registered
items and increase customer satisfaction.
A sample group that best represents thousands of
spare parts was selected. Sample group consists of
three spare parts containing top selling first fifty
parts which make up 38% of total sales. 36 months
spare parts sales data was analyzed and seasonal
pattern observed for these three parts. Last 12
months was picked as test period out of 36 months.
Holt-Winters’ and ARIMA methods were used for
demand forecasting of this sample group. Stock on
hand amount and lost sales amount was calculated
for each demand forecast method and compared
with current forecasting method in use.
In the second section of this article, a literature
review is given about the spare parts demand
forecasting. In the third part, forecasting methods
and forecasting accuracy are explained, case study
is introduced and demand forecast calculations are
completed. In the final two sections, results and the
conclusions of the study are presented.

Beside time series forecasting methods, explanatory
data, failure data history and life data analyses were
advised to be added to spare parts inventory
calculations (Cavalieri, Garetti, Macchi and Pinto,
2008). Nawzar and Sheik (2016) used multivariable
regression and life data analysis to calculate spare
parts demand forecasts. They also studied on a case
study in Volvo Truck Company. Multivariable
regression is based on big data such as population
of main product, time of usage, mileage and
runtime, service interval. Kim, Dekker and Heij
(2017) studied on spare part demand forecasting
for consumer goods using installed base
information. They used multivariable regression
model for spare part forecasting based on sales
figures and sales region of main product. Chen, Liu
and Yu (2010) proposed a Regression-BayesianBPNN (Back Propagation Neural Network) method
to obtain spare parts demand forecast. Compared
with the classical ARMA models, RegressionBayesian-BPNN showed higher accuracy.
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Another challenge for spare parts demand
forecasting is intermittent demand. Since
intermittent demand does not contain any pattern,
it is not possible to use any time series forecasting
methods. Croston (1972) proposed a forecasting
method for intermittent demand. The method is
based on simple exponential smoothing (SES).
Beside size of demand, the method also considers
intervals between demand points.
Different empirical studies, simulations and case
studies with real life data have also been used
frequently. Porras and Dekker (2008) suggested an
empirical study on an inventory control system for
spare parts at a petrochemical refinery by using
different forecasting methods. Bootstrapping was
given best performance. Their method dropped
inventory holding cost to 6.4%. Webby and
O'Connor (1996) reviewed judgmental and
statistical time series forecasting methods. They
analyzed empirical studies and found out that
statistical and judgmental forecasting techniques
give best result when they combined together.
Suyunova (2018) studied on spare parts demand
forecasting simulations with different parameters
by using Simple Moving Average and Simple
Exponential Smoothing. Regon and Mesquita (2014)
conducted a demand forecasting and inventory
control simulation study on automotive spare parts.
They used Simple Moving Average, Syntetos–Boylan
Approximation and Bootstrapping methods. They
suggested spare parts demand forecast and
inventory simulations every 6 month with different
methods due to demand pattern change over the
time. Ozcift (2018) proposed Fuzzy Clustering
Model for forecasting automotive spare part
demands. Fuzzy modeling inference algorithm was
used for modeling the system. Suggested model
performed better in terms of forecasting accuracy.
Boylan, Syntetos and Karakostas (2008) suggested
demand categorization before spare parts demand
forecasting. Different forecasting methods should be
used on different stock keeping units (SKU’s) based
on demand categorization. They also applied an
empirical demand categorization study on
automotive, aerospace and chemical industries data
which supported by a UK based software company.
Most of the studies in the literature examine only
forecasting accuracy to compare forecasting
methods. However, this study argues that
forecasting accuracy is not enough to determine the
best fitted forecasting method if thousands of stock
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items exist. Inventory cost should be added to the
comparisons.
3. Materials and Methods
The company prepares spare parts orders by using
12-month moving average of demand. However, it is
uncertain that moving average method used by the
company provides minimum on hand inventory and
maximum customer satisfaction or not.
Construction equipment is used in construction and
mining business. Construction and mining business
is highly related to weather conditions. Activity and
working hours increase in good weather conditions.
Quarterly gross domestic product at current prices
by income approach published by TUIK shows that
between 2011 and 2020, second and third quarter
construction figures are higher than first and last
quarter of the year (TUIK, 2021). Therefore,
seasonality is observed in spare parts sales.
If seasonality is the case, moving average method is
not adequate for demand forecasting. Holt-Winters’
method and ARIMA models provide more accurate
forecasting results. Holt-Winters’ and ARIMA
methods were used for demand forecasting to
compare with on hand inventory amount and lost
sales amount obtained by current method. In this
study, research and publication ethics were
followed. It is stated in this article that no
legal/special permission is required.
3.1 Forecasting Methods and Forecasting
Accuracy
3.1.1 Moving Average Method
Moving average is calculated by dividing the total of
past values of a variable by the determined past
time interval. The oldest data is leaved out from the
moving average calculation and most recent data is
included. Thus, forecast for the next period is
obtained. The number of data points in each
average remains constant and includes the most
recent observations (Makridakis, Wheelwright and
Hyndman, 1998).
A moving average forecast of order k, or MA (k), is
given by
t

Ft+1 =

1
∑ Yi
k
i=t-k+1

(1)
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3.1.2 Holt-Winters’ Method
Winters (1960) improved Holt’s method to obtain
seasonality. Holt’s method only considers trend
pattern on data set. Therefore, Winters added
seasonality calculations to Holt’s method. There are
two Holt-Winters' methods which are an additive or
multiplicative way based seasonality pattern. If
values of independent variable exponentially
increase or decrease from season to season,
multiplicative method is used. If there is a linear
increase or decrease in values of independent
variable from season to season, additive method is
used.

S

: The length of seasonality (e.g., number of
months or quarters in a year)

bt

: The trend

Ft+m : The forecast for m periods ahead
α

: Smoothing parameter for the level between 0
and 1

β

: Smoothing parameter for the trend between
0 and 1

γ

: Smoothing parameter for the season between
0 and 1

𝑌𝑡
+ (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 )
𝑆𝑡−𝑠

(2)

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑: 𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1

(3)

To initialize the multiplicative Holt-Winters'
method, initial values of the level Lt, the trend bt,
and the seasonal indices St should be calculated. At
least one complete season's data set (i.e., s periods)
should be used to obtain initial values of the
seasonal indices. Initial value of the level is
calculated by getting the average of the first season:

(4)

𝐿𝑠 =

(5)

Two complete seasons (i.e., 2s periods) should be
used to obtain initial values of the trend as follows:

The fundamental equations
multiplicative method are
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙: 𝐿𝑡 = 𝛼

𝑆𝑒𝑜𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑆𝑡 = 𝛾

𝑌𝑡
𝐿𝑡

of

Holt-Winters'

+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡: 𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡 𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚
Lt

: The level of the series

𝑏𝑠 =

1 𝑌𝑠+1 − 𝑌1
𝑌𝑠+2 − 𝑌2
𝑌𝑠+𝑠 − 𝑌𝑠
[
+
+⋯ +
]
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠

At last, the seasonal indices are initialized using the
ratio of the first few data values to the mean of the
first year:

1
(𝑌 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑠 )
𝑠 1

(6)

(7)
𝑆1 =

𝑌1
,
𝐿𝑠

𝑆2 =

𝑌2
,
𝐿𝑠

…

𝑆𝑠 =

𝑌𝑠
𝐿𝑠

The equations for Holt-Winters' additive method:

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙: 𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠 ) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 )

(8)

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑: 𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1

(9)

𝑆𝑒𝑜𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡 ) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠

(10)

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡: 𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑏𝑡 𝑚 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑚

(11)

3.1.3 The Box-Jenkins Methodology for ARIMA
Models
Autoregressive - Integrated - Moving Average
(ARIMA) models were frequently used by George
Box and Gwilym Jenkins in the early 1970s (Box and
Jenkins,1968). Box-Jenkins modeling procedure
consists of three phases: identification, estimation
and testing, and application. Autocorrelation
measures the linear relationship between lagged
values of a time series (Hyndman and
Athanasopoulos, 2018). Identification phase has
basically two steps; data preparation and model

selection. The aim of data preparation is
transforming data to stabilize variance and
differencing data to stabilize mean to obtain a
stationary time series. Autocorrelation function
(ACF) and partial autocorrelation function (PACF)
are identified to see potential models. Estimation
and testing stages consist of estimation and
diagnostics steps. In estimation step, parameters
are estimated for potential models and suitable
criterion is selected for best model. Estimation and
testing stage contain some diagnostic measures.
ACF and PACF of residuals should be checked,
portmanteau test of residuals should be applied and
399
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white noise inspection for residuals should be done.
If the test results are within the limits, chosen
model can be used for forecasting.
There are four main model types; autoregressive
(AR), moving average (MA), autoregressive moving
average (ARMA) and autoregressive integrated
moving average (ARIMA).
The general non-seasonal model is explained as
ARIMA (p, d, q)

et : the error term at time t
There are some restrictions on estimation of
parameters. For AR(1) model ϕ1 should be between
-1 and 1 (-1< ϕ1 < 1). For AR(2) model; −1<ϕ2<1,
ϕ1+ϕ2<1, ϕ2−ϕ1<1.
Moving average model of order q, MA(q) is defined
as;
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1 − 𝜃2 𝑒𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑒𝑡−𝑞

(13)

c : constant term

AR: p = order of the autoregressive part

θj : j th autoregressive parameter
et : the error term at time t

I: d = degree of first differencing involved
MA: q = order of the moving average part
Autoregressive model of order p, AR(p) is defined
as;
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑌𝑡−1 + 𝜙2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 (12)
c : constant term

Restriction on estimation of parameters for MA(1)
model is −1<θ1<1 and for MA(2) model are
−1<θ2<1, θ2+θ1>−1, θ1−θ2<1.
ARMA(p, 0, q) model is combination of AR(p) and
MA(q) and defined as;

ϕj : j th autoregressive parameter
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑌𝑡−1 + 𝜙2 𝑌𝑡−2 +. . + 𝜙𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1 − 𝜃2 𝑒𝑡−2 −. . − 𝜃𝑞 𝑒𝑡−𝑞
3.1.4 Forecasting Accuracy
Different forecasting methods should be used on the
same data set and forecast results should be
compared using some performance measures. All
accuracy measure calculations are based on error.
There are two types of error; fitting errors and
forecasting errors. Fitting errors computed when
the model has been fitted to the known data.
Forecasting errors calculated after the data for the
forecast periods have become available (Makridakis
et al., 1998).
If Yt is the actual observation for time period t and Ft
is the forecast for the same period, then the error is
defined as
𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡

(15)

If observations and forecasts for n time periods are
available, n errors can be obtained. When errors are
obtained, forecasting accuracy measure based on
the mean squared error (MSE) can be calculated;
𝑛

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑒𝑡2
𝑛
𝑡=1

400

(16)

(14)

3.2 Forecasting Methods Application in a Case
Study
This study examines demand forecasting methods’
applications to reduce the cost of spare parts
inventory in a construction equipment distributor
company. The Company tries to supply spare parts,
either to meet warranty liabilities or to get profit,
within shortest time and with lowest cost for
demand coming from customer. There are almost
50.000
SKU’s
registered
inventories
and
approximately 10.000 of them are moving SKU’s.
The Company has only one supplier.
The Company checks last 12-month sales figures
and on hand stock every month, prepares spare
parts orders by using 12-month moving average of
demand and sends this spare parts order to
Japanese producer’s spare parts distribution center
in Belgium. Spare parts distribution center in
Belgium ships the spare parts order once in a month
by truck. Order preparation, transportation and
custom clearance takes almost 30 days which
means lead time is approximately one month.
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3.2.1 Spare Parts Order Preparation
The Company does not order spare parts which are
not sold more than five months in a year. For the
rest, it calculates maximum stock level for each item
every month. Order quantity is determined by
subtracting on hand quantity from maximum stock
level. Maximum stock level calculation is the most
important part of the order preparation (Figure 1).
Maximum stock level is currently obtained by based

Journal of Industrial Engineering 32(3), 396-413, 2021

on 12-month sales average and one month lead
time.
Order Quantity = Maximum Stock Level –
On Hand Quantity

(17)

Maximum Stock Level = 12-Month Sales Average x
Lead Time
(18)

Figure 1. Periodic Review System (Chitale & Gupta, 2014)

P = Review period
L = Lead time
q1, q2 = Order quantities

months in a year and for the rest, uses 12-month
moving average method even demand data is
missing.

Chitale and Gupta (2014) explain periodic inventory
review in their book. Periodic inventory review is
called under different names such as P system of
inventory control, fixed-order-interval system,
fixed-order-period system or simply the periodic
system. There are two types of periodic review;
deterministic and probabilistic. Demand and lead
time are known and relatively constant in
deterministic review whereas demand and lead
time fluctuate in probabilistic review. Demand is
very important input for ordering process. Spare
parts demand is totally probabilistic and variable.
Failure time of construction equipment and need for
spare parts are uncertain and unpredictable.
Therefore, maximum stock level is not stable
depending on variable demand.

Beside smooth demand, Boylan et al. (2008) studied
on intermittent demand. Time series methods are
not applicable for intermittent demand. Other
approaches are needed such as intermittent
demand based simple exponential smoothing
proposed by Croston (1972). However, this study
considers only smooth demand data and time series
forecasting methods.

Because spare parts demand is probabilistic and
variable, some items are not sold in an inventory
control period. Therefore, time series methods
cannot be used for demand forecasting due to
missing demand data. The Company does not order
spare parts which are not sold more than five

3.2.2 Problem Definition and Data Set
Preparation
Improvement in demand forecasting decreases on
hand inventory amount and lost sales amount.
Three spare parts from top selling first fifty parts
with high inventory cost will be selected to
represent whole inventory and to compare moving
average method, which is used currently by the
company, with Holt-Winters’ and ARIMA methods.
36 months spare parts sales data will be analyzed
and seasonal pattern will be observed for these
three parts. Last 12 months will be picked as test
401
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period out of 36 months. Holt-Winters’ and ARIMA
methods will be used for demand forecasting of this
sample group. Accuracy measures, stock on hand
amount and lost sales amount will be calculated for
each demand forecast method and compared with
the current forecasting method in use and the
method which provides maximum forecasting
accuracy, minimum stock on hand amount and lost
sales amount will be determined. Top selling first
fifty parts make up 38% of total sales. First spare

Figure 2. Time Plots of Three Spare Parts
Autocorrelation function plots (Figure 3) should
also be used to analyze patterns in time series data.

Figure 3. ACF Plots of Three Spare Parts
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part (SP1) is a filter with 40 Euro purchase price,
second spare part is a bucket tooth (SP2) with 70
Euro purchase price and third spare part (SP3) is a
pin with 50 Euro purchase price.
After spare parts selection and demand data
collection, seasonal pattern will be investigated.
Time plot (Figure 2) is very effective way to observe
patterns on the data.
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Seasonal pattern on the time plots and ACF plots of
three spare parts is observed clearly for SP3.
3.2.3 Current Demand Forecasting of The
Company
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amount of spare parts for last 12 months as test
period will be calculated by using 36 months
demand data of three sample spare parts. Their
demand forecasts between 25th and 36th month will
be calculated by using demand data between 13 th
and 35th month (Figure 4).

Forecasting accuracy, maximum stock level, order
quantity, stock on hand amount and lost sales

Figure 4. Demand Forecasts of Three Sample Spare Parts by using 12-Month Moving Average
Forecasting accuracy, stock on hand amount and
lost sales amount were calculated for the current
method. The reason to check stock on hand amount
and lost sales amount at the same time is that
measuring forecasting accuracy seems not enough
to compare forecasting methods. Because,
thousands of stock items are issued, financial
results should also be considered. A forecasting
method can generate better result for low cost stock
items while it may not generate good results for
high cost stock items. Therefore, an overall
approach is needed. Target value of stock on hand
amount and lost sales amount is zero for all spare
parts sales and procurement operations.
After obtaining forecast values of last 12-month and
rounding to integer value, stock on hand amount
and lost sales amount will be computed for each
part as follows;

On hand stock occurs when summation of previous
month stock quantity and order quantity is greater
than demand quantity. On hand quantity is
multiplied by unit part cost to get on hand amount.
On hand stock = previous month stock qty +
order qty – demand qty

(19)

On hand amount = on hand stock x unit
part cost

(20)

Lost sales occur when summation of previous
month stock quantity and order quantity is lower
than demand quantity. Lost sales quantity is
multiplied by 50% of unit part cost to get lost sales
amount. Company makes up sales price by adding
50% markup to unit cost price. If on hand stock
does not meet demand, company loses profit.
Company does not want to lose profit and does not
want to keep stock more than needed.
Lost sales qty

(21)
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demand qty − (previous month stock qty + order qty)
0

𝑖𝑓 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

Lost sales amount = lost sales quantity x (0.5 x unit part cost)
Figure 5 shows that the company many times failed
to meet customer demand because of poor demand
forecasting. The company compensates stock
shortage and lost sales by borrowing part from sub

(22)

dealers or cannibalizing main product. In reality, it
meets customer demand with very high cost and
unwanted supply methods.

Figure 5. On Hand Stock & Lost Sales Quantity for Test Period with 12-month Moving Average
Table 1 shows MSE, on hand stock amount and lost
sales amount of three spare parts for last 12-month

test period after demand forecast calculation with
moving average.

Table 1
MSE, On Hand Stock Amount and Lost Sales Amount with 12- month Moving Average
Part No

MSE

SP1
SP2
SP3

8233
14,441
3393

On Hand
Amount (€)
27,280
30,720
16,400

On hand stock amount and lost sales amount are not
direct costs but they create negative impact on
financial status of the company. Because, they are
costly and unwanted values, an objective function
404

Lost Sales
Amount (€)
4080
8460
3880
(OF) can be developed by combining them to have
an overall financial approach for whole inventory.
Aim of the demand forecasting should be
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minimizing these amounts and making the total of
them close to ideal value zero.

Afterwards, MSE, on hand stock amount and lost
sales amount will be computed.

Min. OF = On Hand Amount + Lost Sales Amount

Additive method; after initialization values were
determined, last 12 month demand forecast of three
sample spare parts were calculated by using HoltWinters’ additive method (Figure 6). Initial
smoothing parameters were 0.2 for α, β and γ.
Errors and MSE values were computed for last 12
months. However, smoothing parameters can get
value between 0 and 1. Different combinations
between 0 and 1 can reduce MSE. Forecasting
accuracy can be improved by optimizing smoothing
parameters (Makridakis et al., 1998). MS Excel
Solver was used to optimize smoothing parameters
to minimize MSE value. MSE values reduced from
4.907 to 3.069 for SP1, from 15.552 to 10.463 for
SP2 and from 2.791 to 2.374 for SP3. New
smoothing parameters became α = 0.577, β = 0 and
γ = 1 for SP1, α = 0, β = 0.132 and γ = 0.353 for SP2
and α = 0.041, β = 1 and γ = 0.172 for SP3 after
optimization.

(23)

If the values on Table 1 considered, OF will be;
OF = 74,400 + 16,420 = 90,820 Euro
The aim of this study is to reduce this amount by
using Holt-Winters` and ARIMA forecasting
methods for the same test period.
3.2.4 Demand Forecasting With Holt-Winters`
Method
There are two different Holt-Winters' methods;
additive or multiplicative type. This classification is
based on exponential or linear behavior of forecast
variable. In this case, spare parts demand is the
variable. When time plot of three spare parts are
analyzed, it is difficult to determine additive or
multiplicative seasonal pattern. Therefore, demand
forecast of three parts will be calculated by using
additive and multiplicative Holt-Winters' methods.

Figure 6. Demand Forecasts of Three Sample Spare Parts by using Holt-Winters’ Additive Method
Table 2 shows MSE, on hand stock amount and lost
sales amount of three spare parts for last 12-month

test period after demand forecast calculation with
Holt-Winters’ additive method.
405
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Table 2
MSE, On Hand Stock Amount and Lost Sales Amount with Holt-Winters’ Additive Method
Part No

MSE

SP1
SP2
SP3

3069
10,463
2374

On Hand
Amount (€)
9760
21,040
10,800

Objective function can be calculated to see overall
effect by using values on Table 2 after obtaining
on hand amount and lost sales amount for three
spare parts with Holt-Winters’ additive method
(Figure 7).
Min. OF = On Hand Amount + Lost Sales Amount

Lost Sales
Amount (€)
5660
11,100
3700
OF = 41,600 + 20,460 = 62,060 Euro
Total of on hand amount and lost sales amount
decreased by almost 32% comparing to moving
average method.

(24)

Figure 7. On Hand Stock & Lost Sales Quantity for Test Period with Holt-Winters’ Additive Method
Multiplicative method; last 12 months demand
forecasts of three sample spare parts were
calculated by using Holt-Winters’ multiplicative
method after initialization values were determined
(Figure 8). Initial smoothing parameters were 0.2
for α, β and γ. Errors and MSE values were
computed for last 12 months. MS Excel Solver was
used to optimize smoothing parameters to minimize

406

MSE values. MSE values reduced from 4.441 to
2.563 for SP1, from 16.015 to 9.910 for SP2 and
from 2.811 to 2.398 for SP3. New smoothing
parameters became α = 0.538, β = 0 and γ = 1 for
SP1, α = 0.001, β = 1 and γ = 0.284 for SP2 and α =
0.039, β = 1 and γ = 0.348 for SP3 after
optimization.
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Figure 8. Demand Forecasts of Three Sample Spare Parts by using Holt-Winters’ Multiplicative Method
Table 3 shows MSE, on hand stock amount and lost
sales amount of three spare parts for last 12-month

test period after demand forecast calculation with
Holt-Winters’ multiplicative method.

Table 3
MSE, On Hand Stock Amount and Lost Sales Amount with Holt-Winters’ Multiplicative Method
Part No

MSE

SP1
SP2
SP3

2563
9910
2398

On Hand
Amount (€)
8360
20,720
10,840

Objective function can be calculated to see overall
effect by using values on Table 3 after obtaining on
hand amount and lost sales amount for three spare
parts with Holt-Winters’ multiplicative method
(Figure 9).

Lost Sales
Amount (€)
4720
10,180
3860
Min. OF = On Hand Amount + Lost Sales Amount

(25)

OF = 39,920 + 18,760 = 58,680 Euro
Total of on hand amount and lost sales amount
decreased by almost 35% comparing to moving
average method.
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Figure 9. On Hand Stock & Lost Sales Quantity for Test Period with Holt-Winters’ Multiplicative Method

3.2.5 Demand Forecasting With ARIMA Method
Demand data of three spare parts shows seasonal
pattern. ARIMA gives better demand forecast result
for seasonal pattern when demand data set is long
enough. In order to fit a seasonal ARIMA model to a
monthly data set, at least three seasons, i.e., 36
months data, are needed; generally minimum 50
observations are suggested (Schaffer, Dobbins and
Pearson, 2021). In this case, there are only 24
months demand data for ARIMA model fitting.
Therefore, instead of using seasonal ARIMA model,
non-seasonal ARIMA model is preferred to get
better result. Latest monthly demand data point is
added to 24 months moving demand data and
oldest monthly data point is dropped from the data
set.
R software is used for calculations. Auto.arima
function on R finds best ARIMA model. 12 data sets
which include 24 months moving demand data
prepared for three spare parts each and loaded to R.

408

Auto.arima function analyzed first data set of each
spare part and recommended (4,0,0) model for SP1,
(0,0,0) model for SP2 and (1,0,0) for SP3. It is
difficult to handle with different ARIMA models for
inventory planners. Therefore, one ARIMA model
should be selected among recommended models by
R. All recommended ARIMA model combinations
calculated for SP1, SP2 and SP3. ARIMA(1,0,0)
model provided minimum forecast accuracy and
objective function value for 12 months (Figure 10).
Equation for ARIMA(1,0,0) model is:
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡

(26)

Auto.arima function finds best ARIMA model and
model parameters by calculating AICc value. Arima
function fits ARIMA model to the data and forecast
function generates forecast value for the next
period by using model equation and parameters.
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Figure 10. Demand forecasts of three sample spare parts by using with ARIMA(1,0,0) model
Table 4 shows MSE, on hand stock amount and lost
sales amount of three spare parts for last 12-month

test period after demand forecast calculation with
ARIMA(1,0,0) model.

Table 4
MSE, On Hand Stock Amount and Lost Sales Amount with ARIMA(1,0,0) Model
On Hand

Lost Sales

Amount (€)

Amount (€)

5694

15,440

5880

SP2

13,934

23,440

10,740

SP3

3001

12,000

4660

Part No

MSE

SP1

Objective function can be calculated to see overall
effect by using values on Table 4 after obtaining on
hand amount and lost sales amount for three spare
parts with ARIMA(1,0,0) model (Figure 11).
Min. OF = On Hand Amount + Lost Sales Amount

OF = 50,880 + 21,280 = 72,160 Euro
Total of on hand amount and lost sales amount
decreased by almost 21% comparing to moving
average method.
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Figure 11. On Hand Stock & Lost Sales Quantity for Test Period with ARIMA(1,0,0) Model
4. Result
Holt-Winters’ methods and ARIMA models were
used to calculate demand forecast of three spare
parts for 12-month test period. MSE value, on hand
amount, lost sales amount and total of on hand
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amount and lost sales amount obtained and results
were compared to current forecasting method on
Table 5.
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Table 5
MSE, On Hand Stock Amount and Lost Sales Amount Obtained by using Different Forecasting Methods for Three
Sample Spare Parts on Test Period

Method

Moving
Average
Holt-Winters’
Additive
Holt-Winters’
Multiplicative
ARIMA(1,0,0)

Part
No
SP1
SP2
SP3
SP1
SP2
SP3
SP1
SP2
SP3
SP1
SP2
SP3

MSE
8233
14441
3393
3069
10463
2374
2563
9910
2398
5694
13934
3001

Total
MSE

26067
15905
14871
22629

On Hand
Amount(€)
27280
30720
16400
9760
21040
10800
8360
20720
10840
15440
23440
12000

Holt-Winters’ Additive method, Holt-Winters’
Multiplicative method and ARIMA(1,0,0) model
respectively provided 38.98% decrease, 42.95%
decrease and 13.19% decrease in MSE, 44.09%
decrease, 46.34% decrease and 31.61% decrease in
on hand amount, 24.60% increase, 14.25% increase
and 29.60% increase in lost sales amount and
31.67% decrease, 35.39% decrease and 20.55%
decrease in total of on hand & lost sales amount
comparing to current forecasting method moving
average.
As a result, Holt-Winters’ Multiplicative method
provided the most accurate demand forecast of
three spare parts for 12-month test period. It also
provided lowest on hand amount and objective
function whereas a slight increase in lost sales
amount.

Total On
Hand
Amount(€)

Lost Sales
Amount(€)

74400
41600
39920
50880

4080
8460
3880
5660
11100
3700
4720
10180
3860
5880
10740
4660

Total Lost
Sales
Amount(€)

Total On
Hand
Amount(€)
& Lost Sales
Amount(€)

16420

90820

20460

62060

18760

58680

21280

72160

pattern and forecasting future values. The study
takes into account minimization of on hand stock
amount and lost sales amount, hence provides an
approach to reduce the cost of spare parts
inventory.
Companies invest millions of US dollars in their
inventory to make profit and to meet customer
demands. Therefore, any improvement on inventory
cost provides financial benefits to companies and
increases customer satisfaction.
Contribution of Researchers
In this study, Alper Sadık TAVUKÇU completed
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5. Conclusion
Considering thousands of stock items and millions
of US dollars inventory investment, demand
forecast with Holt-Winters’ Multiplicative method
makes significant improvement for the company.
Therefore, the company will be advised to use HoltWinters’ Multiplicative method and to make similar
studies periodically in the future.
The study presents an application for companies to
see benefits of quantitative forecasting techniques.
It explains step by step how to deal with uncertain
and variable demand, importance of finding out
type of pattern on the demand data, determining
appropriate forecasting method based on data
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Öz
Deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi; afet yönetiminde zarar azaltma, hazırlıklı olma,
müdahale ve iyileştirme aşamaları için önemlidir. Söz konusu karar problemi, değerlendirme
sürecinde birden fazla kriterin dikkate alınmasını gerektirdiğinden çok kriterli karar verme (ÇKKV)
problemi olarak modellenebilmektedir. Bu çalışmada, deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi
için farklı ÇKKV yöntemlerinin sonuçlarını entegre eden bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen
yaklaşımda AHP, PROMETHEE, VIKOR, TOPSIS ve Copeland yöntemleri kullanılmıştır. Karar
sürecinde altı deprem hasar görebilirlik değerlendirme kriteri kullanılarak Türkiye’de deprem
tehlikesi altındaki yirmi dokuz ilin deprem hasar görebilirlik durumu değerlendirilmiştir. Uzman
görüşleri doğrultusunda AHP yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmıştır. PROMETHEE, VIKOR ve
TOPSIS yöntemleriyle illere ait deprem hasar görebilirlik sıralamaları elde edilmiştir. Sıralama
sonuçları Copeland yöntemi ile uzlaşık sıra altında birleştirilmiş ve illere ait nihai sıralama
sonucuna ulaşılmıştır. Spearman sıra korelasyon katsayıları hesaplanarak elde edilen sıralamalar
arasındaki ilişkilerin yönü ve derecesi incelenmiştir. Copeland yöntemi ile elde edilen nihai
sıralamanın PROMETHEE, VIKOR ve TOPSIS yöntemi ile elde edilen sıralama sonuçları ile ilişki yönü
“pozitif” ve derecesi “çok yüksek” olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, önerilen yaklaşımın
ÇKKV yöntemlerinin farklı değerlendirme sonuçlarını entegre edebileceğini ve deprem hasar
görebilirliğin kapsamlı bir değerlendirmesini üretebileceğini göstermektedir.

EVALUATION OF THE SUCCESS OF MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES IN
EARTHQUAKE VULNERABILITY RANKING OF PROVINCES IN TURKEY VIA THE
COPELAND METHOD
Keywords

Abstract

Disaster Management,
MCDM,
Earthquake Vulnerability
Assessment,
Spearman Rank Correlation
Coefficient

Earthquake vulnerability assessment is important for mitigation, preparedness, response, and
recovery stages in disaster management. The decision problem in question can be modeled as a
multi-criteria decision-making (MCDM) problem since it requires the consideration of more than
one criterion in the evaluation process. This study proposes an approach that integrates the results
of different MCDM methods for earthquake vulnerability assessment. AHP, PROMETHEE, VIKOR,
TOPSIS and Copeland methods are used in the proposed approach. In the decision process, the
earthquake vulnerability of twenty-nine provinces in Turkey under earthquake risk is evaluated by
using six earthquake vulnerability assessment criteria. In line with the expert opinions, the criteria
are weighted with the AHP method. The earthquake vulnerability rankings of the provinces are
obtained using PROMETHEE, VIKOR and TOPSIS methods. The ranking results are combined with
the Copeland method under consensus order and the final ranking result for the provinces is
achieved. The direction and degree of the relationships between the ranks obtained by calculating
the Spearman rank correlation coefficients are examined. The relation direction of the final ranking
obtained by Copeland method and the ranking results obtained by PROMETHEE, VIKOR and TOPSIS
method is found to be "positive" and the degree "very high". The results show that the proposed
approach can integrate different assessment results of MCDM methods and produce a
comprehensive assessment of earthquake vulnerability.
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1. Giriş
Afet, farklı kurumların iş birliğini gerektiren,
fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olan,
toplumsal faaliyetleri durduran ya da kesintiye
uğratan doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylardır
(Erkal ve Değerliyurt, 2009). Deprem, sel, kasırga,
heyelan, volkanik patlama gibi olaylar küresel doğal
afetlerdir (Shayannejad ve Angerabı, 2014). Doğal
afetler arasında özellikle depremlerin yıkıcı güçleri
yüksek ve etki alanları geniştir. 1980-2020 yılları
arası dönem için dünya çapındaki tüm afetlerin
%12.2’sini depremler oluşturmaktadır. Kamranzad,
Memarian ve Zare (2020) çalışmalarında
depremlerin olası olumsuz sonuçlarından sık olarak
etkilenen ilk 5 ülkenin sırasıyla Çin, Endonezya,
İran, Türkiye ve Japonya olduğunu ifade etmişlerdir.
Son zamanlarda sismik faaliyetlerin oluşturduğu
risklere ilişkin farkındalık artmıştır. Bu bağlamda
deprem konusunda “afet yönetimi” kavramı afet
sürecinin
başarılı
yönetimi
ve
fiziksel,
sosyoekonomik,
çevresel
sistemlerin
sürdürülebilirliği için gerekli ve önemlidir (Elwood,
Filippova, Noy ve Paz, 2020). Afet yönetimi; zarar
azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme
olmak üzere dört aşamayı kapsamaktadır. Zarar
azaltma ve hazırlık aşamaları afet öncesi yapılacak
çalışmaları içermekte olup proaktif yaklaşımları
ifade etmektedir. Müdahale ve iyileştirme
aşamalarında ise afet sonrası reaktif çalışmalar
planlanmaktadır (Özmen ve Özden, 2013). Zarar
azaltma aşaması, tehlikelerin belirlenmesi, risk
değerlendirmesi, afet etkilerini azaltma planlarının
hazırlanması ve mevcut azaltma önlemlerinin
iyileştirilmesi gibi faaliyetlerden oluşur. Hazırlık
aşamasında, muhtemel afet ve acil durum
bölgelerinin tespiti ve önleyici tedbirlerin ilan
edilmesi, insani yardım esaslarının belirlenmesi gibi
faaliyetler planlanmaktadır. Müdahale aşamasında,
koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin yürütülmesi, afet
ve acil durum yönetimi merkezlerinin afet anında
koordineli şekilde çalışmalarının sağlanması gibi
faaliyetler bulunmaktadır. İyileştirme aşaması, afet
ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini
sağlayıcı tedbirleri almak, geçici yerleşmeyi
sağlamak, afetzedelerin tedavi, sosyal ve psikolojik
destek hizmetlerini yürütmek gibi faaliyetleri
kapsamaktadır (Karaman, 2017).
Deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi, tehlike
afet yönetiminde zarar azaltma ve hazırlık
aşamaları için kritik bir adımdır. Hasar görebilirlik,
Birleşmiş Milletler / Uluslararası Afet Azaltma
Stratejisi tarafından “fiziksel, ekonomik ve çevresel
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faktörleri birleştiren ve sistemin tehlikeye karşı
duyarlılığını
artıran
bir
durum”
olarak
tanımlanmaktadır. Hasar görebilirlik kavramı olası
bir depremin meydana gelmesi durumunda
etkilenen alanların risk analizi ile ilgilidir (Joem,
2007; Peng, 2015). Depreme karşı alansal hasar
görebilirliğin değerlendirilmesi ve ilgili alanların
birbiriyle kıyaslanması karmaşık bir sorundur ve
nüfus yoğunluğu, ekonomik kalkınma ve yaşamsal
sistemler gibi birçok faktörü içerir. Bu nedenle, Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olarak
modellenebilir ve ÇKKV yöntemleriyle çözülebilir
(Zavadskas ve Turskis, 2011).
Bu çalışmada, ÇKKV tekniklerinden TOPSIS,
PROMETHEE ve VIKOR teknikleri kullanılarak
alansal deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi
için hibrit bir yaklaşım önerilmektedir. Türkiye’de
en büyük yer ivmesi bakımından deprem tehlikesi
yüksek olan bazı iller değerlendirilmiştir. Farklı
ÇKKV yöntemleri ile illere ait deprem hasar
görebilirlik
sıralamaları
elde
edilmiştir.
Yöntemlerden elde edilen sıralamaları tek bir
sıralamada birleştirmek için Copeland Tekniği
kullanılmıştır. Sıralamalar arasındaki ilişkinin
yönünü ve sıralamaların benzerliklerini ölçmek
amacıyla Spearman Sıra Korelasyon Katsayıları
hesaplanmıştır. Önerilen ÇKKV modeli, yirmi dokuz
il ve altı adet deprem hasar görebilirlik
değerlendirme kriterini kapsamaktadır.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Deprem hasar görebilirlik ve risk değerlendirmesi
birden fazla karar verme kriteri ve alternatifi
içerdiği için çok kriterli karar verme yaklaşımları ile
incelenebilmektedir. Konu ile ilgili çok kriterli karar
verme tekniklerinin kullanıldığı bazı çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir:
Shayannejad ve Angerabı (2014) çalışmalarında
İran'daki Tahran belediyesinin 6. Bölgesinin
deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi için çok
kriterli karar verme modeli önermişlerdir. Deprem
hasar görebilirlik değerlendirmesinde yer alan
kriterlerin önem derecelerini elde etmek için AHP
yöntemini kullanmışlardır. Normalizasyon işlemi
için Bulanık Mantıktan yararlanmışlardır. Peng
(2015), 31 adet Çin bölgesinin deprem risk
değerlendirmesi için 6 farklı çok kriterli karar
verme yönteminin sonuçlarını entegre eden bir
yaklaşım önermiştir. Çok kriterli karar verme
yöntemlerinden elde edilen sonuçlar için Spearman
Sıra Korelasyon Katsayılarını hesaplamıştır.
Alizadeh, Ngah, Hashim, Pradhan ve Pour (2018),
415
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deprem riski değerlendirmesinde bileşik bir sosyal,
ekonomik, çevresel ve fiziksel kırılganlık indeksi
oluşturmak için Analitik Ağ Süreci (ANP) ve Yapay
Sinir Ağı (YSA) modellerini kullanarak yeni bir
hibrit çerçeve geliştirmişlerdir. Bir deprem zafiyet
haritası oluşturmak ve sayısal zafiyet göstergelerini
belirlemek için CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
kullanılmıştır. Nyimbili, Erden ve Karaman (2018),
deprem afet izleme ve risk analizi için CBS ile
entegre edilmiş Analitik Hiyerarşik Süreç (AHP) ve
İdeal Çözüme Benzerlik Bakımından Sıralama
Performansı Tekniği (TOPSIS) kullanmışlardır.
Örnek olay incelemesi için İstanbul, Küçükçekmece
ilçesini belirlemişlerdir. Kumlu ve Tüdeş (2019),
Yalova Şehir Merkezindeki deprem riski alanlarını
belirlemek için CBS tabanlı AHP ve TOPSIS'i
kullanmışlardır. Chen, Chen ve Chen (2019), Çin'in
doğal afet riskini bölgesel ölçekte değerlendirmek
için yeni çok kriterli karar verme yöntemi
önermişlerdir. Değerlendirme endeksi sistemi,
doğal afet tehlikesini ve etkilenen bölgenin
savunmasızlığını
yansıtan
28
göstergeden
oluşmaktadır. Önerilen yöntem, Çin bölgelerinin
kümelenmesini,
görselleştirilmesini
ve
sıralanmasını içermektedir. Yariyan, Zabihi, Wolf,
Karami
ve
Amiriyan
(2020)
depremden
etkilenebilirliğin kapsamını demografik, çevresel ve
fiziksel kriterlere göre değerlendirmeyi ve analiz
etmeyi amaçlamışlardır. Yapay Sinir Ağları ile
birleştirilen Bulanık AHP modeli (FAHP-YSA)
kullanılarak bir deprem risk değerlendirme haritası
oluşturulmuştur. FAHP-ANN uygulamasının CBS ile
birleştirilmesi, depremden etkilenebilirlik kriterleri
katmanlarına ağırlık atamayı mümkün kılmıştır.
Jena, Pradhan, Beydoun, Nizamuddin, Sofyan ve
Affan (2020 (a)), deprem risk haritası oluşturmak
için Yapay Sinir Ağı-Analitik Hiyerarşi Süreci (YSAAHP) yöntemlerini kullanarak bütünleşmiş bir
model geliştirmeyi amaçlamışlardır. Jena, Pradhan
ve Beydoun (2020 (b)) AHP, VIKOR ve GIS
kullanarak
deprem
hasar
görebilirlik
değerlendirmesi için çok kriterli karar verme
modeli önermişlerdir.
Bu çalışmada, Türkiye’deki deprem hasar
görebilirlik değerlendirmesi için ÇKKV yaklaşımı
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önerilmiştir. Belirlenen deprem hasar görebilirlik
değerlendirme
kriterleri
uzman
görüşleri
doğrultusunda AHP
ile ağırlıklandırılmıştır.
PROMETHEE, TOPSIS VE VIKOR yöntemleri ile
illerin hasar görebilirlik sıralamaları elde edilmiştir.
Yöntemlerden elde edilen sıralamalar Copeland
yöntemi ile tek bir sıralamada birleştirilmiştir.
Çalışma konusu ile alakalı olarak Copeland yöntemi
ile uzlaşık sıranın elde edilmesine literatürde
rastlanmamıştır. ÇKKV yöntemlerinden elde edilen
tüm sıralamalar arasındaki ilişkilerin derecesi ve
yönü için Spearman sıra korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır.
3. Yöntem
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiği ilkelerine
uyulmuş olup çalışma kapsamı herhangi bir
yasal/özel izin alınmasını gerektirmemiştir. Asya ve
Avrupa kıtalarının birleşim noktasında bulunan
Türkiye, 36-42° kuzey enlemleri ve 26-45° doğu
meridyenleri arasındadır ve 783.562 Km2 toplam
alana sahiptir (Avcıoğlu, Dayıoğlu ve Türker, 2019).
Aktif deprem bölgesi olan ülkenin deprem tehlike
haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) tarafından hazırlanmıştır (AFAD, 2018). Bu
çalışmada
deprem
hasar
görebilirlik
değerlendirmesi bir karar problemi olarak ele
alınmıştır. Alansal olarak deprem hasar görebilirlik
durumunun sıralanması için belirlenen iller; Aydın,
Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bingöl, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan,
Tunceli, Hatay, Isparta, İzmir, Karabük, Kırşehir,
Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya,
Siirt, Tokat, Kırıkkale, Bartın ve Yalova’dır.
Değerlendirme kapsamındaki iller, AFAD tarafından
hazırlanan deprem tehlike haritasında en büyük yer
ivme değerlerine sahip olan ve deprem
tehlikelerinin yüksek olduğu bilinen illerdir. İllerin
belirlenmesi için çalışmada ayrıca İnşaat
Mühendisleri Odası’nın (İMO) deprem bölge tablosu
kullanılmıştır (İMO, 2018). Deprem hasar
görebilirlik değerlendirme kriterleri literatür
araştırması ile belirlenmiştir. Belirlenen kriterler
Tablo 1’de bulunmaktadır.
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Tablo 1
Deprem Hasar Görebilirlik Değerlendirme Kriterleri
Kod

Kriter

Birim

Tanım

Veri Kaynağı

C1

Nüfus
Yoğunluğu

Toplam
nüfus/Km2

Nüfus yoğunluğu, birim alandaki nüfus
miktarı veya yaygın tanımı ile Km2
başına düşen nüfus miktarıdır. Nüfus
yoğunluğunun fazlalığı deprem hasar
görebilirliğini yükseltir.

TÜİK Coğrafi
İstatistik
Portalı (TÜİK,
2021)

C2

Ortalama
Hanehalkı
Büyüklüğü

Toplam
hanehalkı
nüfusu /
Toplam
hanehalkı sayısı

C3

Toplam
Konut Sayısı

C4

Toplam OSB
ve Ar-Ge
Merkezi
sayısı

C5

C6

Kişi Başına
GSYH

Örtüaltı
Tarım Alanı

Adet

Ortalama hane büyüklüğü, hanehalkı
nüfusunun hane halkı sayısına oranı ile
bulunur.
Yüksek
ortalama
hane
büyüklüğü deprem hasar görebilirliği
artırmaktadır.
Fazlalık konut inşaatları yerine kentsel
dönüşüm anlayışını benimsemek ve
konutların yoğunluk bakımından eşit
şekilde dağılımını sağlamak deprem
hasar görebilirliğini azaltır.

Adet

Ar-Ge ve endüstriye yapılan yatırımlar
beraberinde yüksek bir refah düzeyini
getirir. Sanayi ve Ar-Ge merkezleri
sayıca fazla olan gelişmiş bir bölgede
olası bir deprem, ekonomiye ve insan
ihtiyaçlarına olumsuz etki yaratır.

Türk lirası

Kişi başına GSYİH, bir ülkenin veya
bölgenin gayri safi yurtiçi hasılasının
nüfusa bölünmesiyle elde edilir. Kişi
başına düşen GSYİH yüksek olan bir
alanda, ilgili bölgenin olası bir depremin
olumsuz sonuçlarından etkilenmesi
önemlidir.

Dekar

TÜİK Coğrafi
İstatistik
Portalı (TÜİK,
2021)

Referans
Tate, 2012;
Yavaşoğlu ve
Özden, 2017;
Yariyan ve diğ.,
2020; Jena ve
diğ., 2020(a)
Yariyan ve diğ.,
2020; Jena ve
diğ., 2020(b)

DASK
Etkileşimli
Jena ve diğ.,
Deprem
2020(a)
Haritası
(DASK, 2021)
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı,
Jena ve diğ.,
(T.C. Sanayi
2020(a); Jena ve
ve Teknoloji
diğ., 2020(b)
Bakanlığı,
2021)

TÜİK Coğrafi
Peng, 2015;
İstatistik
Murnane ve diğ.,
Portalı
2017
(TÜİK, 2021)

Tarım
ve
Orman
Olası bir deprem sonrası yoğun tarım Bakanlığı
arazisine sahip bölgelerin hasar (T.C. Tarım ve
görebilirlik durumu insan sağlığını ve Orman
ekonomiyi etkiler.
Bakanlığı,
2021)

Sinha, Priyanka
ve Joshi, 2016

İller ve deprem hasar görebilirlik değerlendirme
kriterleri belirlendikten sonra 2019 yılına ait kriter
verileri temin edilmiştir. Karar matrisi olarak
kullanılacak veri seti Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2
İllere ait Veri Seti (Karar Matrisi)
Kriterler
İller

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Aydın

136.887

2.89

284,97

17

37,889

12,717

Balıkesir

84.250

2.71

335,71

20

44,302

663

Bilecik

52.507

2.95

51,2

13

57,069

3,692

Bolu

38.028

3.00

58,66

7

54,156

57

Bingöl

34.959

3.75

30,78

1

27,322

44

Burdur

37.742

2.76

63,03

4

42,289

9,843

Bursa

282.634

3.26

670,75

147

58,957

1,193

Çanakkale

55.226

2.63

126,59

5

53,68

738

Çankırı

25.960

2.79

50,15

7

37,589

120

Denizli

85.479

2.98

251,5

18

46,529

1,683

Düzce

157.370

3.34

68,47

15

43,749

106

Erzincan

19.869

3.00

45,87

4

47,288

242

Tunceli

11.164

2.72

16,22

1

47,83

6

Hatay

294.876

3.80

274,47

10

31,899

11,456

Isparta

49.733

2.86

121,58

4

41,229

4,942

İzmir

367.274

2.95

1,120,220

107

60,554

14,016

Karabük

59.985

2.83

56,63

3

38,715

584

Kırşehir

36.898

3.10

60,69

3

33,772

170

Kocaeli

574.929

3.43

421,37

139

81,228

2,47

Manisa

108.000

3.07

309,46

40

49,467

2,738

Muğla

77.694

2.82

241,65

2

56,463

39,048

Muş

47.261

5.23

31,41

1

23,327

150

Osmaniye

162.277

3.80

89,67

5

29,967

50

Sakarya

213.443

3.43

194,19

32

49,757

689

Siirt

57.772

5.03

33,41

1

26,592

56

Tokat

61.018

3.18

127,32

5

26,902

1,17

Kırıkkale

59.073

2.98

75,15

3

39,246

16

Bartın

85.085

2.99

30,62

1

32,19

1,768

Yalova

339.569

3.03

79,59

11

55,029

3,879

Tablo 1’de bulunan kriterlerin karar verme
sürecindeki maksimizasyon ve minimizasyon yönü
tüm kriterler için “maksimizasyon” olarak
belirlenmiştir. İlgili kriterlerdeki nicel artışlar
deprem hasar görebilirlik düzeyi için artış anlamına
gelmektedir.
Deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi için
kullanılan ÇKKV yöntemleri sonraki bölümlerde
anlatılmıştır. Bu çalışmada araştırma ve yayın
etiğine uyulmuştur.
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3.1 AHP (Analitik Hiyerarşi Proses)
ÇKKV yöntemlerinden AHP yöntemi, Thomas L.
Saaty tarafından (1977) yılında geliştirilmiştir
(Saaty, 1977). Bu yöntem sayesinde uzmanların
kriter ağırlıklarını göz önüne alarak, maksimum
faydayı
sağlayacak
kararları
vermeleri
amaçlanmıştır (Oral, Yumuşak ve Eren, 2021). AHP
yönteminde alternatif ve kriterler hiyerarşik bir
yapıyla değerlendirilmektedir (Deringöz, Danışan
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ve Eren, 2021). AHP yönteminin adımları aşağıdaki
gibi sıralanabilir (Ceylan ve Gürsev, 2020):

hazırlanır. Saaty tarafından önerilen önem skalası
Tablo 3’ de verilmiştir (Oral ve diğ., 2021). İkili
karşılaştırma matrisinde 𝑖 kriterinin 𝑗 kriterine göre
önem derecesi 𝑎 olarak belirlendiyse 𝑗 kriterinin 𝑖
kriterine göre önem derecesi 1⁄𝑎 olarak tanımlanır.

Adım 1: Belirlenen karar problemi için alternatifleri
ve kriterleri içeren hiyerarşik yapı oluşturulur.
Adım 2: İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulur.
İkili karşılaştırmalar 1-9 puanlık skalaya dayanarak

Tablo 3
Saaty Tarafından Önerilen Karşılaştırma Skalası (Kaynak: Wang, Liu & Elhag, 2008)
Değer
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Tanım
Eşit Önemli
Biraz daha fazla önemli
Kuvvetli derecede önemli
Çok kuvvetli derecede daha önemli
En üstün şekilde önemli
Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere ara değerler

Uzmanlara ait eşleştirilmiş karşılaştırma matrisleri
Eşitlik (1)’deki gibi oluşturulur. Karar sürecinde
birden fazla uzman var ise, uzmanların görüşlerini
belirten matris elemanlarının geometrik ortalaması
alınarak tek bir matris oluşturulur (Ceylan ve
Gürsev, 2020).
𝑑11
𝐷=[ ⋮
𝑑𝑛1

⋯
𝑑𝑖𝑗
⋯

ile başlangıçtaki karşılaştırma matrisi çarpılarak
"Tüm öncelikler matrisi" elde edilir. Tüm öncelikler
matrisinin
elemanları
öncelikler
vektörü
elemanlarına bölünür. λmax elde edilen değerlerin
ortalamasıdır (Uzun ve Kazan, 2016).
Adım 5: Tutarlılık indeksi (CI) ve tutarlılık oranı
(CR) Eşitlik (2) ve Eşitlik (3) kullanılarak
hesaplanır.

(1)

𝑑1𝑛
⋮ ]
𝑑𝑛𝑛

Adım 3: Her sütun elemanı, bulunduğu sütunun
toplamına
bölünerek
normalizasyon
işlemi
gerçekleştirilir. Elde edilen satırların ortalaması
alınarak “öncelikler vektörü” bulunur ve “göreli
önem ağırlıkları (𝑊𝑖 )" hesaplanır (Oral ve diğ.,
2021).

𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛
𝑛−1

(2)

𝐶𝑅 =

𝐶𝐼
𝑅𝐼

(3)

Burada 𝑛 kriter sayısını ve 𝑅𝐼 rassal indeksi ifade
etmektedir. RI tablosu Tablo 4’te bulunmaktadır.

Adım 4: En büyük özdeğer ve özdeğere karşılık
gelen özvektör “λmax” hesaplanır. Öncelikler vektörü
Tablo 4
RI Tablosu (Kaynak: Wang ve diğ., 2008)
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RI

0

0

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

1.51

1.53

1.56

1.57

1.59

CR’nin 0.10’dan küçük çıkması durumunda
karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğuna karar
verilir.

3.2 PROMETHEE (The Preference Ranking
Organization Metod for Enrichment Evaluation)
PROMETHEE (The Preference Ranking Organization
Metod for Enrichment Evaluation), Brans (1982)
tarafından geliştirilmiş çok kriterli bir öncelik
belirleme yöntemidir. PROMETHEE, literatürde yer
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alan mevcut yöntemlerin uygulama aşamasındaki
zorluklarından yola çıkılarak geliştirilmiş ve
günümüze kadar birçok çalışmada yer almıştır.
Yöntemde,
seçilen
kriterler
göz
önünde
bulundurularak alternatifler arasında tercih
fonksiyonlarına dayanan ikili karşılaştırmalar
yapılır (Dinçer, Ekin ve Karakaş, 2017).

PROMETHEE yönteminin adımları aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Dağdeviren ve Eraslan, 2008):
Adım 1: Tablo 5’te gösterildiği şekilde alternatifler,
kriterler ve kriter ağırlıklarından oluşan karar
matrisi oluşturulur (Oluşturulan karar matrisi
çalışmadaki diğer yöntemler için de geçerlidir).

Tablo 5
Karar Matrisi
Kriterler/Alternatifler
f₁
f₂
…
fi
…
fm

a
f1a
f2a
…
fia
…
fma

b
f1b
f2b
…
fib
…
fmb

c
f1c
f2c
…
fic
…
fmc

Adım 2: Her bir kriter için Şekil 1’de gösterilen altı
tip tercih fonksiyonundan biri tanımlanır. (Dinçer
ve diğ., 2017). Uzman, tercih fonksiyonları ile
alternatifleri kriter bazında kendi belirlediği
değerlerle sınırlayabilir. PROMETHEE yönteminde
tercih fonksiyonlarının doğru seçilmesi sonuçları
güvenilirliği açısından oldukça önemlidir. Uzman
için ilgili değerlendirme kriteri açısından herhangi
bir tercih söz konusu değilse, o değerlendirme
kriteri açısından seçilecek tercih fonksiyonu Birinci
Tip (olağan) tercih fonksiyonu olmalıdır. Uzman,
tercihini ilgili kriter açısından kendi belirlediği bir
değerin üstünde değere sahip alternatiflerden yana
kullanmak istiyorsa, seçilecek tercih fonksiyonu
İkinci Tip (U tipi) tercih fonksiyonu olmalıdır.
Uzman, tercihini ortalamanın üstünde değere sahip
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…n
…
…
…
…fij
…
…fmn

Kriter Ağırlıkları (W)
W₁
W₂
…
Wi
…
Wm
alternatiflerden yana kullanmak istiyorsa ancak bu
değerin altındaki değerleri de ihmal etmek
istemiyorsa, seçilecek tercih fonksiyonu Üçüncü Tip
(V tipi) tercih fonksiyonu olabilir. Uzmanın tercihini
belirli bir değer aralığı belirleyecekse, seçilecek
tercih fonksiyonu Dördüncü Tip (seviyeli) tercih
fonksiyonu olmalıdır. Uzman ortalamanın üstünde
değere sahip alternatifleri tercih etmek istiyorsa,
kullanılacak tercih fonksiyonu Beşinci Tip
(doğrusal) fonksiyon olmalıdır. Tercihi ilgili
değerlendirme kriteri değerlerinin ortalamadan
sapmaları belirleyici olacaksa, seçilecek tercih
fonksiyonu Altıncı Tip (Gaussian) tercih fonksiyonu
olmalıdır (Şenkayas ve Hekimoğlu, 2013).
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Şekil 1. Kriterler için Tercih Fonksiyonları (Kaynak: Dağdeviren ve Eraslan, 2008)

Adım 3: Tercih fonksiyonları baz alınarak belirlenen
alternatif çiftleri için ortak tercih fonksiyonları Şekil
2’de gösterilmiş olup; a ve b alternatifleri için ortak
tercih fonksiyonu Eşitlik (4) ile belirlenir.

Şekil 2. Ortak Tercih Fonksiyonunun Şematik
Gösterimi
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𝑝(𝑎, 𝑏) = {

0, 𝑓(𝑎) ≤ 𝑓(𝑏)
𝑃[𝑓(𝑎) − 𝑓(𝑏)], 𝑓(𝑎) ≥ 𝑓(𝑏)
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(4)

Adım 4: Ortak tercih fonksiyonlarından hareketle
alternatiflerin
birbiri
üzerindeki
indeksleri
belirlenir. Wi (i=1, 2, …, m) ağırlıklarına sahip olan 𝑖
kriter tarafından değerlendirilen a ve b
alternatiflerinin tercih indeksi Eşitlik (5) ile
hesaplanır.
𝜋(𝑎, 𝑏) =

∑𝑚
𝑖=1 𝑊𝑖 × 𝑃𝑖 (𝑎, 𝑏)
∑𝑚
𝑖=1 𝑊𝑖

(5)

Adım 5: Alternatiflerin pozitif üstünlükleri (Φ⁺) ve
negatif üstünlükleri (Φ¯) belirlenir. Pozitif
üstünlükler Eşitlik (6), negatif üstünlükler ise Eşitlik
(7) ile hesaplanır.

Φ

+ (a)

= ∑ 𝜋(𝑎, 𝑥)

𝑥 = (𝑎, 𝑐, 𝑑 … )

(6)

Φ

− (a)

= ∑ 𝜋(𝑥, 𝑎)

𝑥 = (𝑏, 𝑐, 𝑑 … )

(7)

Adım 6: PROMETHEE I ile kısmi öncelikler elde
edilir. Ancak uzman PROMETHEE I her zaman
alternatiflerin tam sıralanmasını sağlamayabilir.
Kısmi öncelikler alternatiflerin birbirlerine göre
tercih edilme durumlarının, birbirinden farksız olan
alternatiflerin ve birbirleriyle karşılaştırılamayacak
olan alternatiflerin belirlenmesini sağlar. a ve b gibi
iki alternatif için kısmi önceliklerin belirlenmesinde
üç durum söz konusudur (Dağdeviren ve Eraslan,
2008):
Durum 1: Eşitlik (8), Eşitlik (9) ve Eşitlik (10)
koşullardan biri sağlanırsa, a alternatifi b
alternatifine üstündür.
Φ+ (a) > Φ+ (b)

ve

Φ− (a) < Φ− (b)

(8)

Φ (a) > Φ (b)

ve

Φ (a) = Φ (b)

(9)

Φ+ (a) = Φ+ (b)

ve

Φ− (a) < Φ− (b)

(10)

+

+

−

−

Durum 2: Eşitlik (11) koşulu sağlanırsa a alternatifi
b alternatifinden farksızdır.
Φ+ (a) = Φ+ (b)

ve

Φ− (a) = Φ− (b)

(11)

Durum 3: Eşitlik (12) ve Eşitlik (13) koşullarından
biri sağlanıyorsa a alternatifi ile b alternatifi
karşılaştırılamaz.
Φ+ (a) > Φ+ (b)
+

+

Φ (a) < Φ (b)
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ve
ve

Φ− (a) > Φ− (b)
−

−

Φ (a) < Φ (b)

(12)
(13)

Adım 7: PROMETHEE II ile alternatifler için tam
öncelikler Eşitlik (14) ile hesaplanır. Hesaplanan
tam öncelik değerleri ile nihai sıralama bulunur.
(14)

Φ(a) = Φ+ (a) − Φ− (a)
3.3 VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I
Kompromisno Resenje)

VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I
Kompromisno Resenje) Opricovic (1998) tarafından
literatüre kazandırılmıştır. VIKOR, birden fazla
kriter ile değerlendirilmesi gereken karar
problemlerinde en iyi alternatifin ve uzlaşık
çözümün belirlenmesi yönelik mantıksal bir arama
sürecidir (Mardani, Zavadskas, Govindan, Amat
Senin ve Jusoh, 2016).
VIKOR yönteminin temel adımları kısaca
açıklanmıştır (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2008):
Adım 1: Tablo 5’teki karar matrisinde her bir kriter
için en iyi (𝑓𝑖∗) ve en kötü (𝑓𝑖−) değerler belirlenir.
Kriterin model üzerinde fayda etkisi varsa Eşitlik
(15) ve Eşitlik (16); maliyet etkisi varsa Eşitlik (17)
ve Eşitlik (18) kullanılır. Denklemlerde i kriterleri j
ise alternatifleri ifade etmektedir.
𝑓𝑖∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑓𝑖𝑗 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛

(15)

𝑓𝑖− = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑓𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛

(16)

𝑓𝑖∗

(17)

= 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑓𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛

𝑓𝑖− = 𝑚𝑖𝑛𝑓𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛

(18)

Adım 2: Karar matrisi normalize edilir ve
ağırlıklandırılır (𝑤𝑖). Eşitlik (19) ve Eşitlik (20)
kullanılarak her bir alternatif için 𝑆𝑗 ve 𝑅𝑗 değerleri
hesaplanır. 𝑆𝑗 j. alternatifin pozitif ideal çözüme
uzaklığını; 𝑅𝑗 ise aynı alternatifin negatif ideal
çözüme uzaklığını ifade etmektedir.
𝑛

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖
𝑖=1

(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖𝑗 )
𝑗 = 1,2, … , 𝑚
(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖− )

𝑅𝑗 = 𝑚𝑎𝑘𝑠[𝑤𝑖

(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖𝑗 )
]
(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖− )

(19)

(20)

Adım 3: 𝑣, maksimum grup faydasını sağlayan
stratejinin ağırlığı; (1- 𝑣), karşıt görüştekilerin
pişmanlığını gösteren stratejinin ağırlığı olmak
üzere Eşitlik (21) kullanılarak her bir alternatif için
𝑄𝑗 değeri hesaplanır. 𝑣 değeri 0.50’den büyük
seçildiğinde, çoğunluğun 𝑄𝑗 endeksine olumlu
tutumda olduğu, 𝑣 değeri 0.50’den küçük
seçildiğinde çoğunluğun 𝑄𝑗 endeksine olumsuz
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tutumda
olduğu
anlamı
yüklenmektedir.
Maksimum grup faydası için v> 0,5 çoğunluk
tercihini, v=0,5 uyuşmayı ve v <0,5 vetoyu temsil
etmektedir (Ertuğrul ve Özçil, 2014).

uzlaşık çözüm kümesi oluşturulur. Koşul 1
sağlanmıyor ise tüm alternatifler (j=1, 2, ..., m) için
Eşitlik (22)’de verilen koşul araştırılır ve bu koşulu
sağlayan alternatifler çözüm kümesine dahil edilir.

Genel olarak, 𝑣 değeri 0.50 olarak belirlenerek
uzman grubunun uzlaşmacı bir tavırda olduğu
varsayılmaktadır (Paksoy, 2015). Grup kararı ile
belirlenen v ağırlığı, n kriter sayısını göstermek
üzere;
𝑣 = (𝑛 + 1)⁄2𝑛
işlemi
ile
de
belirlenebilmektedir (Opricović, 2009; Çakır ve
Özdemir, 2016).

𝑄𝐴𝑗 − 𝑄𝐴1 < 𝐷𝑄

(𝑆𝑗 − 𝑆 ∗ )
(𝑅𝑗 − 𝑅 ∗ )
(1
𝑄𝑗 = 𝑣 −
+
−
𝑣)
(𝑅− − 𝑅 ∗ )
(𝑆 − 𝑆 ∗ )

(21)

Burada;
𝑆 ∗ = min 𝑆𝑗 ,

𝑆 − = maks 𝑆𝑗

𝑅 ∗ = min 𝑅𝑗 ,

𝑅 − = maks 𝑅𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

Adım 4: Alternatifler 𝑄𝑗 değerine göre küçükten
büyüğe doğru sıralanır.
Adım 5: Elde edilen sıralamada birinci olarak yer
alan alternatifin en iyi alternatifi temsil edip
etmediğine dair kararının verilmesi için geçerlilik
testleri uygulanır. Sonuçların geçerli olması
durumunda minimum Q değerine sahip alternatif en
iyi alternatiftir. Geçerlilik testinin iki koşulu
bulumaktadır.
Koşul 1: Kabul Edilebilir Avantaj Koşulu
Birinci ve ikinci seçenek arasında belirgin bir fark
olup olmadığını araştırır. Q2-Q1 ≥ DQ olduğunda bu
koşul sağlanır.
Burada;
Q1: İlk sırada yer alan alternatifin Q değeri,

(22)

Eğer Koşul 2 sağlanmaz ise çözüm kümesi A1 ve A2
alternatiflerinden oluşur.
3.4TOPSIS (Technique For Order Preference By
Similarity To An Ideal Solution)
ÇKKV tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)
yöntemi Yoon ve Hwang (1981) tarafından
geliştirilmiştir. Yöntem, en çok tercih edilen
alternatifin, pozitif ideal çözüme en yakın uzaklıkta
ve aynı zamanda negatif ideal çözüme en uzak
alternatifin olduğu fikrine dayanmaktadır (Özcan,
Ünlüsoy ve Eren, 2017). TOPSIS yönteminin
adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Adım 1: Tablo 5’teki karar matrisi oluşturulduktan
sonra matristeki tüm değerlerin, bu değerlerin
bulunduğu sütundaki değerlerin toplam karelerinin
kareköküne bölünmesiyle standart karar matrisi (R)
oluşturulur. Normalleştirme işlemi için Eşitlik
(23)’teki formül kullanılır (Korkmaz, 2019).
𝑟𝑖𝑗 =

𝑓𝑖𝑗

(23)

2
√ ∑𝑚
𝑖=1 𝑓𝑖𝑗

R matrisi Eşitlik (24)’teki gibi elde edilir. 𝑚 toplam
kriter sayısı ve 𝑛 toplam alternatif sayısı olmak
üzere 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 ve 𝑗 = 1,2, … 𝑛’𝑑𝑖𝑟.
𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛
(24)
⋱
⋮ ]
𝑅=[ ⋮
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 𝑟𝑚𝑛

Koşul 2: Kabul Edilebilir İstikrar Koşulu

Adım 2: Ağırlıklı standart karar matrisi (𝑉)
oluşturulur. Değerlendirme kriterlerine ilişkin
ağırlık değerleri (Wi) belirlendikten sonra R
matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili Wi
değeri ile çarpılır.

Elde edilen sıralamada uzlaşık çözümün istikrarının
kabul edilmesi için sağlanması gereken diğer şarttır.
Bu koşula göre, en küçük Q (Q1) değerine sahip
alternatifin S ve R değerlerinin en az bir tanesi de en
iyi değere sahip olmalıdır.

Adım 3: İdeal (A*) ve negatif ideal (A-) çözümler
Eşitlik (25) ve Eşitlik (26)’daki denklemler ile
oluşturulur. Denklemlerde I fayda (maksimizasyon),
I’ ise kayıp (minimizasyon) kriter fonksiyonlarını
göstermektedir (Orçun ve Eren, 2017).

Q2: İkinci sırada yer alan alternatifin Q değeri,
j alternatif sayısı olmak üzere j< 4 ise; DQ 0.25
olarak alınır. Diğer durumlarda; DQ = 1/(j - 1)’dir.

İki koşul da sağlanırsa, elde edilen sıralamanın
istikrarlı ve kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmış
olur. Eğer koşullardan bir tanesi sağlanmazsa,
423
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𝐴∗ = {(maks 𝑣𝑖𝑗 | 𝑖  I), (min 𝑣𝑖𝑗 | 𝑖  I′) }
𝑗

𝑗

∗

𝐴 =

{𝑣1+ , 𝑣2+ , …

𝑣𝑛+

𝑗

𝐴 =

{𝑣1− , 𝑣2− , …

𝑗

𝑣𝑛−

(25)

}

𝐴− = {(min 𝑣𝑖𝑗 | 𝑖  I), (maks 𝑣𝑖𝑗 | 𝑖  I′) }
−
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(26)

}

Adım 4: Pozitif ideal ayırım (𝑆𝑗+ ) ve negatif ideal
ayırım (𝑆𝑗− ) ölçüleri Eşitlik (27) ve Eşitlik (28)’deki
gibi hesaplanır.
𝑛

𝑆𝑗+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ )2

(27)

𝑗=1

değerlendirmeyi sağlamakta ve elde edilen
sıralamaları tek bir sıraya dönüştürebilmektedir.
Yöntem adımları aşağıda verilmiştir (Yakut, 2020):
Adım 1: Alternatifler önem durumuna göre
sıralanır. ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilen
alternatif bir diğer alternatife göre daha öncelikli bir
sıradaysa 1 değerini; tersi durumda 0 değerini
alarak ikili karşılaştırma matrisinde gösterimi
yapılır. Bu ifade Eşitlik (30)’da verilmiştir.
𝑓𝑠 (i, j) = { 0, 𝑠𝑘 (𝐴𝑖 ) > 𝑠𝑘 (𝐴𝑗 ) 𝑖 ≠ 𝑗
𝑏𝑜ş, 𝑠𝑘 (𝐴𝑖 ) = 𝑠𝑘 (𝐴𝑗 )
Adım 2: Toplam oy sayısı hesaplanır. Alternatiflerin,
ÇKKV yöntemlerinden elde ettiği toplam oy sayısı
Eşitlik (31)’deki gibi belirlenir. Denklemde 𝑘 sıra
sayısı ve 𝑦 kullanılan ÇKKV yöntem sayısıdır.

𝑛

𝑆𝑗−

= √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− )2

𝑦

(28)

(31)

𝑇(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑓𝑠 (i, j), 𝑖 ≠ 𝑗

𝑗=1

𝑘=1

Adım 5: Alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlığı
(𝑅𝐶) Eşitlik (29)’daki denklem ile hesaplanır. Elde
edilen değerler, büyükten küçüğe doğru sıralanır ve
en büyük değere sahip alternatif en iyi olarak seçilir.
𝑆𝑗−
𝑅𝐶 = −
𝑆𝑗 + 𝑆𝑗+

Adım 3: Galibiyet, yenilgi ve beraberlik
değerlendirmesi yapılır. Bu adımda 𝑇 (𝑖, 𝑗)
değerlerine göre her bir alternatif için Eşitlik
(32)’deki denklemler uygulanır.

(29)
𝐺(𝑖, 𝑗) = { 2 , 𝑇(𝑖, 𝑗) = (𝑦 − 𝑇(𝑖, 𝑗))

3.5 Copeland Yöntemi
Literatürde “toplamsal sıralama kuralı”, “çarpımsal
sıralama kuralı”, “Borda yöntemi” ve “Copeland
yöntemi”
gibi
farklı
ÇKKV
yöntemlerinin
sonuçlarından ortak ağırlıklı sıralama sonucu
ortaya koyan bazı yöntemler bulunmaktadır (Özçil,
2020). Çalışmalarda sıklıkla kullanılan Borda
yönteminin öznel yargılara açık olması nedeniyle
Copeland yönteminin Borda yönteminden daha
avantajlı olduğu belirtilmiştir (Favardin, Lepelley ve
Serais, 2002). Buna ek olarak diğer yöntemlere göre
daha etkili ve istikrarlı bir yöntem olan Copeland
yöntemi geniş bir nesne koleksiyonunun kısmi
analizini kolaylaştırabilmektedir (Lestari, Adji ve
Permanasari, 2018). Bu nedenle bu çalışmada
Copeland yöntemi tercih edilmiştir.
Copeland yöntemi, Saari ve Merlin tarafından 1996
yılında geliştirilmiştir (Saari ve Merlin, 1996).
Copeland yöntemi, karar problemi için ikiden fazla
ÇKKV yöntemi tercih edildiğinde yöntemlerden elde
edilen
sıralama
başarıları
hakkında

(32)

1, 𝑇(𝑖, 𝑗) > (𝑦 − 𝑇(𝑖, 𝑗))
1
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(30)

1, 𝑠𝑘 (𝐴𝑖 ) < 𝑠𝑘 (𝐴𝑗 )

𝑖≠𝑗

−1 , 𝑇(𝑖, 𝑗) < (𝑦 − 𝑇(𝑖, 𝑗))
Adım 4: Alternatifler için Copeland puanı (CPi)
Eşitlik (33)’teki denklemlerle hesaplanır. n;
alternatif sayısıdır. Elde edilen puanlar küçükten
büyüğe doğru sıralanarak karar problemindeki
alternatifler için nihai sıralama belirlenir. 𝐺𝑃𝑖 =
𝑔𝑎𝑙𝑖𝑏𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤; 𝐵𝑃𝑖 = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑏𝑒𝑟𝑙𝑖𝑘 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤 𝑣𝑒 𝑌𝑃𝑖 =
𝑦𝑒𝑛𝑖𝑙𝑔𝑖 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤 olmak üzere;
𝐺𝐶𝑃𝑖 = 𝐺𝑃𝑖 + 𝐵𝑃𝑖 − 𝑌𝑃𝑖
𝐺𝑃𝑖 =

∑𝑛𝑖=1 𝐺(𝑖, 𝑗),

𝐺(𝑖, 𝑗) > 0, 𝑛

𝐵𝑃𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝐺(𝑖, 𝑗), 𝐺(𝑖, 𝑗) = 1/2, 𝑛
𝑌𝑃𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝐺(𝑖, 𝑗), 𝐺(𝑖, 𝑗) < 0, 𝑛

(33)
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3.6 Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı
Spearman sıra korelasyon katsayısı, iki farklı
stokastik dizi arasındaki istatistiksel bağımlılığın
parametrik olmayan ölçüsüdür (Liu, Cho, Sun ve
Qiu, 2010). Spearman sıra korelasyon katsayısı
günümüzden yaklaşık bir asır önce literatüre
kazandırılmıştır (Spearman, 1906). Bir popülasyon
için Spearman sıra korelasyon katsayısı "𝜌" sembolü
ile gösterilir. Popülasyondan alınan bir örnek için
ise "𝑟" olarak belirtilir. Spearman sıra korelasyon
katsayısı, analize tabi değişkenlerden biri veya her
ikisi sıralı özellikler gösterdiğinde kullanılır. x ve y
dizisi için Spearman sıra korelasyon katsayısının
formülü Eşitlik (34)’de verilmiştir.
𝑟 =1−

(34)

6 ∑ 𝑑2
𝑛(𝑛2 −1)

Denklemde, “𝑑” farklı stokastik diziler arasındaki
farktır. 𝑛 toplam dizi sayısıdır. İki dizi söz konusu
ise 𝑛 = 2 olur. Değişkenler aynı sayıda gözleme
sahip olmalıdır. 𝑟 değeri [0,1] aralık değerinde yer
almaktadır. Spearman sıra korelasyon katsayısının
mutlak değeri ne kadar yüksekse, iki değişken
arasındaki ilişki o kadar güçlü kabul edilir. 𝑟 değeri
için 0.00-0.30 arası önemsiz ilişki, 0.30-0.50 arası
düşük ilişki, 0.50-0.70 arası orta ilişki, 0.70-0.90
arası yüksek ilişki, 0.90-1.00 arası çok yüksek
ilişkiyi ifade eder. Pozitif 𝑟 değerleri değişkenler
arasındaki pozitif ilişkiyi gösterirken, negatif

𝑟 değerleri değişkenler arasında negatif bir ilişki
olduğunu gösterir (Mukaka, 2012).
4. Bulgular
4.1 AHP ile Kriterlerin Ağırlıklandırılması
Karar süreci için uzman grubun bulunması
durumunda, her uzmanın ayrı ayrı oluşturduğu ikili
karşılaştırma matrisleri “geometrik ortalama
yöntemi” kullanılarak tek bir ikili karşılaştırma
matrisine dönüştürülür (Barzilai, 1996; Okan, Sarı
ve Peker, 2016; Kocakaya, Engin, Tektaş ve Aydın,
2021).
Bu çalışmada kriter ağırlıklarını belirlemek için
problem niteliklerine uygun olarak bir araya gelen
ekibin uzmanlık alanları; şehir planlama, jeoloji
mühendisliği ve endüstri mühendisliğidir. Deprem
hasar görebilirlik değerlendirmesi için ilgili
uzmanların görüşleri alınmış ve ikili karşılaştırma
matrisleri oluşturulmuştur. Matris elemanlarının
geometrik ortalaması alınarak “birleştirilmiş ikili
karşılaştırma matrisi” elde edilmiştir. AHP yöntem
adımları izlenerek her bir kriterin göreli önem
ağırlıkları elde edilmiştir. CR (tutarlılık oranı) 0.046
olarak hesaplanmıştır. Dolayısı ile elde edilen karar
matrisinin tutarlı olduğu söylenmektedir. Kriter
temelinde ikili karşılaştırma matrisi ve kriterlerin
göreli önem ağırlıkları (𝑤𝑖 ) Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6
Geometrik Ortalama Alınarak Elde Edilen İkili Karşılaştırma Matrisi ve Kriter Ağırlıkları
Kriterler

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1
C2
C3
C4
C5
C6

1
0.550
0.382
0.550
0.382
0.333

1.817
1
0.630
0.333
0.347
0.405

2.621
1.587
1
0.550
0.794
0.215

1.817
3.000
1.817
1
1.817
0.630

2.621
2.884
1.260
0.550
1
0.382

3.000
2.466
4.642
1.587
2.621
1

Elde edilen sonuçlara göre deprem hasar
görebilirlik değerlendirmesi için belirlenen kriterler
arasında önem düzeyi bakımından ilk öncelikteki
kriter “nüfus yoğunluğu”dur. Daha sonra sırasıyla
“ortalama hanehalkı büyüklüğü, toplam konut
sayısı, kişi başına GSYİH, toplam OSB ve Ar-Ge
merkezi sayısı ve örtüaltı tarım alanı” gelmektedir.
Elde edilen kriter ağırlıkları (𝑤𝑖 ) PROMETHEE,

Wi (Kriter
Ağırlıkları)
0.296
0.236
0.172
0.099
0.130
0.066

VIKOR ve TOPSIS yöntem adımlarındaki kriter
ağırlıklandırma için kullanılmıştır.
4.2 PROMETHEE ile Değerlendirme
Çalışmada öncelikle uzman görüşleri doğrultusunda
tüm kriterler Beşinci Tip (doğrusal) tercih
fonksiyonu ile değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıkları
Tablo 6’da verilmiş olup Bölüm 4.1’de açıklandığı
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üzere AHP yöntemiyle elde edilmiştir. Bölüm 4.1’de
elde edilen kriter ağırlıkları ve Tablo 2’de yer alan
illere ait karar matrisi kullanılarak PROMETHEE
yöntem adımları uygulanmıştır. PROMETHEE
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yöntemiyle elde edilen ilk sonuçlar Tablo 7’de
verilmiştir.

Tablo 7
PROMETHEE Yöntemi Sonuçları (Tüm Kriterler için Tercih Fonksiyonu: Beşinci Tip)
İller
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bingöl
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Erzincan
Tunceli
Hatay
Isparta
İzmir
Karabük
Kırşehir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Muş
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Tokat
Kırıkkale
Bartın
Yalova

Phi
0.1835
0.1205
0.0811
-0.1516
-0.4397
-0.1898
0.4338
-0.0265
-0.3262
0.1445
0.1627
-0.2899
-0.3909
0.2170
-0.1193
0.5376
-0.1452
-0.3297
0.5404
0.2568
0.1252
-0.3670
-0.0006
0.3126
-0.3019
-0.1722
-0.1833
-0.0794
0.3975

Phi+
0.3827
0.3394
0.3075
0.1933
0.0454
0.1640
0.5092
0.2412
0.1171
0.3501
0.3697
0.1278
0.0847
0.3990
0.1947
0.5621
0.1806
0.0935
0.5635
0.4217
0.3311
0.0769
0.2773
0.4496
0.1036
0.1730
0.1602
0.2295
0.4897

İşlem adımları sonucunda deprem hasar görebilirlik
bakımından ilk sırada yer alan il Kocaeli olarak
bulunmuştur.
Hasar
görebilirlik
değerlendirmesinde son il Bingöl’dür.
Çalışmada uzmanların yargılarına göre değişim
gösterebilen tercih fonksiyonları ile ilgili farklı bir
yaklaşımda bulunabilmek adına tüm kriterler için
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Phi0.1992
0.2189
0.2264
0.3448
0.4851
0.3537
0.0754
0.2677
0.4433
0.2056
0.2070
0.4176
0.4756
0.1820
0.3140
0.0245
0.3258
0.4232
0.0231
0.1649
0.2059
0.4439
0.2779
0.1370
0.4055
0.3452
0.3435
0.3089
0.0922

Sıralama
8
12
13
19
29
22
3
15
25
10
9
23
28
7
17
2
18
26
1
6
11
27
14
5
24
20
21
16
4

Dördüncü Tip tercih fonksiyonu da kullanılmıştır.
Fonksiyonda q farksızlık değeri ve p kesin tercih
eşiği olmak üzere iki parametre bulunmaktadır. Her
bir kriter için alternatiflerin aldığı değerlerin
ortalaması alınarak ortalamanın 0.33 katı p; 0.67
katı ise p+q olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu
parametreler Tablo 8’de verilmiştir:
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Tablo 8
Dördüncü Tip Fonksiyon için Parametreler
Kriter
C1: Nüfus yoğunluğu
C2: Ortalama hanehalkı büyüklüğü
C3: Toplam konut sayısı
C4: Toplam OSB ve Ar-Ge merkezi sayısı
C5: Kişi başına GSYİH
C6: Örtüaltı tarım alanı

p
41.574
1.072
61,164.713
7.195
14,655.011
1,313.862

p+q
83.148
2.145
122,329.425
14.391
29,310.022
2,627.724

PROMETHEE yönteminde tüm kriterler için
belirlenen Dördüncü Tip tercih fonksiyonunun
kullanılmasıyla edilen sonuçlar Tablo 9’da
gösterilmiştir.
Tablo 9
PROMETHEE Yöntemi Sonuçları (Tüm Kriterler için Tercih Fonksiyonu: Dördüncü Tip)
İller
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bingöl
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Erzincan
Tunceli
Hatay
Isparta
İzmir
Karabük
Kırşehir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Muş
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Tokat
Kırıkkale
Bartın
Yalova

Phi
0.2403
0.0794
-0.1125
-0.2236
-0.3070
-0.1913
0.5004
-0.1603
-0.2817
0.0785
0.0454
-0.2532
-0.3036
0.3400
-0.1500
0.6088
-0.2527
-0.2768
0.6460
0.2187
0.0619
-0.1088
0.0301
0.3070
-0.1270
-0.2129
-0.2337
-0.2000
0.2388

Phi+
0.3713
0.2423
0.1068
0.0308
0.0042
0.0619
0.5613
0.0712
0.0000
0.2284
0.2249
0.0166
0.0166
0.4471
0.0774
0.6437
0.0076
0.0000
0.6818
0.3484
0.2266
0.1884
0.2402
0.4290
0.1518
0.0428
0.0076
0.0490
0.3545

Phi0.1309
0.1629
0.2193
0.2544
0.3112
0.2532
0.0609
0.2315
0.2817
0.1499
0.1795
0.2698
0.3202
0.1071
0.2274
0.0349
0.2603
0.2768
0.0358
0.1297
0.1647
0.2972
0.2101
0.1221
0.2788
0.2558
0.2414
0.2490
0.1157

Sıralama
6
9
15
22
29
19
3
18
27
10
12
25
28
4
17
2
24
26
1
8
11
14
13
5
16
21
23
20
7
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PROMETHEE yöntemi işlem adımları sonucunda
deprem hasar görebilirlik bakımından ilk sırada yer
alan il yine Kocaeli olarak bulunmuştur. Hasar
görebilirlik değerlendirmesinde son il Bingöl’dür.
ROMETHEE yönteminde Beşinci Tip ve Dördüncü
Tip tercih fonksiyonları kullanılarak elde edilen
sıralama sonuçları diğer iller açısından farklılık
göstermektedir.
4.3 VIKOR ile Değerlendirme
Deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi için
karar probleminde kullanılan ÇKKV yöntemlerinden
bir diğeri VIKOR yöntemidir. İlk olarak alternatif
iller ve deprem hasar görebilirlik değerlendirme
kriterleri temelinde Tablo 2’deki karar matrisi
oluşturulmuştur. Bölüm 4.1’de elde edilen kriter
Tablo 10
VIKOR Yöntemi Sonuçları (v= 0.5 olarak belirlendiğinde)
İller
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bingöl
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Erzincan
Tunceli
Hatay
Isparta
İzmir
Karabük
Kırşehir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Muş
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Tokat
Kırıkkale
Bartın
Yalova
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Sj
0.803
0.843
0.854
0.872
0.874
0.906
0.517
0.888
0.936
0.826
0.795
0.901
0.937
0.659
0.892
0.432
0.913
0.912
0.340
0.774
0.771
0.742
0.785
0.712
0.747
0.894
0.897
0.903
0.697

Rj
0.230
0.258
0.275
0.282
0.284
0.282
0.179
0.273
0.289
0.257
0.220
0.292
0.296
0.147
0.276
0.207
0.271
0.283
0.164
0.245
0.261
0.277
0.217
0.190
0.272
0.270
0.271
0.258
0.200

Qj
0.666
0.793
0.857
0.899
0.906
0.927
0.255
0.881
0.973
0.776
0.623
0.955
1
0.268
0.894
0.278
0.894
0.934
0.055
0.693
0.744
0.773
0.607
0.455
0.759
0.876
0.882
0.842
0.475

ağırlıkları ve Tablo 2’de yer alan illere ait karar
matrisi kullanılarak VIKOR yöntem adımları
uygulanmıştır.
Çalışmada VIKOR yöntemi için farklı parametre
değerlerinin sonuçlara yansımasını değerlendirmek
adına farklı iki v değeri kullanılmıştır. VIKOR
yönteminde genel olarak uzman grubunun
uzlaşmacı bir tavırda olduğu varsayılmış ve 𝑣=0.50
olarak seçilmiştir. Ayrıca 𝑣 = (𝑛 + 1)⁄2𝑛 işlemi
kullanılarak v ağırlığı belirlenmiştir. 𝑣=0.58 olarak
hesaplanmış ve analiz VIKOR yöntemi için tekrar
edilmiştir.
VIKOR yöntem adımlarının uygulanması ile
hesaplanan Sj, Rj, Qj değerleri ve elde edilen
sıralamalar Tablo 10 ve Tablo 11’de verilmiştir.

Sıralama
9
15
17
23
24
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2
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28
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8
27
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3
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4
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26
1
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7
5
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16
6
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Tablo 11
VIKOR Yöntemi Sonuçları (v= 0.58 olarak belirlendiğinde)
İller
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bingöl
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Erzincan
Tunceli
Hatay
Isparta
İzmir
Karabük
Kırşehir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Muş
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Tokat
Kırıkkale
Bartın
Yalova

Sj
0.803
0.843
0.854
0.872
0.874
0.906
0.517
0.888
0.936
0.826
0.795
0.901
0.937
0.659
0.892
0.432
0.913
0.912
0.340
0.774
0.771
0.742
0.785
0.712
0.747
0.894
0.897
0.903
0.697

Rj
0.230
0.258
0.275
0.282
0.284
0.282
0.179
0.273
0.289
0.257
0.220
0.292
0.296
0.147
0.276
0.207
0.271
0.283
0.164
0.245
0.261
0.277
0.217
0.190
0.272
0.270
0.271
0.258
0.200

Qj
0.684
0.801
0.858
0.898
0.904
0.930
0.261
0.887
0.977
0.782
0.646
0.952
1
0.310
0.899
0.258
0.905
0.937
0.046
0.698
0.741
0.757
0.629
0.482
0.747
0.884
0.890
0.858
0.495

VIKOR yöntemi işlem adımları sonucunda deprem
hasar görebilirlik bakımından ilk sırada yer alan il
Kocaeli olarak bulunmuştur. Tablo 10’a göre en
küçük Q değerine sahip olan Kocaeli ili (Q=0.055),
geçerlilik testi için “Kabul Edilebilir Avantaj Koşulu”
ve “Kabul Edilebilir İstikrar Koşulu”nu sağlamıştır.
Hasar görebilirlik değerlendirmesinde son il ise
Tunceli’dir. Tablo 11’e göre en küçük Q değerine
sahip olan Kocaeli ili (Q=0.046), geçerlilik testi için
“Kabul Edilebilir Avantaj Koşulu” ve “Kabul
Edilebilir İstikrar Koşulu”nu sağlamıştır. Hasar
görebilirlik değerlendirmesinde son il yine
Tunceli’dir.

Sıralama
9
15
16
21
23
25
3
19
28
14
8
27
29
4
22
2
24
26
1
10
11
13
7
5
12
18
20
17
6
4.4 TOPSIS ile Değerlendirme
Deprem hasar görebilirlik değerlendirmesi için
karar probleminde kullanılan ÇKKV yöntemlerinden
bir diğeri TOPSIS yöntemidir. İlk olarak alternatif
iller ve deprem hasar görebilirlik değerlendirme
kriterleri temelinde Tablo 2’deki karar matrisi
oluşturulmuştur. Bölüm 4.1’de elde edilen kriter
ağırlıkları ve Tablo 2’de yer alan illere ait karar
matrisi kullanılarak TOPSIS yöntem adımları
uygulanmıştır. TOPSIS yöntemi ile elde edilen 𝑆𝑗+ ,
𝑆𝑗− , 𝑅𝐶 değerleri ve elde edilen sıralamalar Tablo
12’de verilmiştir.
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Tablo 12
TOPSIS Yöntemi Sonuçları
İller
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bingöl
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Düzce
Erzincan
Tunceli
Hatay
Isparta
İzmir
Karabük
Kırşehir
Kocaeli
Manisa
Muğla
Muş
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Tokat
Kırıkkale
Bartın
Yalova

Sj+
0.179
0.193
0.214
0.219
0.222
0.217
0.119
0.212
0.223
0.196
0.191
0.225
0.229
0.147
0.212
0.081
0.215
0.220
0.095
0.184
0.193
0.219
0.190
0.169
0.216
0.211
0.215
0.211
0.157

Sj0.053
0.044
0.024
0.020
0.017
0.020
0.127
0.024
0.010
0.037
0.048
0.014
0.013
0.094
0.021
0.171
0.018
0.013
0.190
0.049
0.066
0.037
0.050
0.069
0.035
0.021
0.019
0.024
0.103

RC
0.227
0.184
0.100
0.082
0.071
0.083
0.516
0.103
0.043
0.161
0.200
0.060
0.054
0.391
0.088
0.677
0.076
0.054
0.666
0.210
0.255
0.143
0.207
0.289
0.140
0.091
0.080
0.101
0.395

TOPSIS yöntemi uygulaması sonucunda deprem
hasar görebilirlik bakımından ilk sırada yer alan il
İzmir iken; hasar görebilirlik değerlendirmesinde
son il Çankırı’dır.
4.5 Copeland Yöntemi ile Sıralamaların
Birleştirilmesi
PROMETHEE, VIKOR ve TOPSIS yöntemlerinin
uygulanması sonucunda illerin deprem hasar
görebilirlik durumlarına ilişkin sıralama sonuçları
tek bir sırada birleştirilmiştir. Bu doğrultuda
Copeland yöntemi dört adımda uygulanmıştır. İlk
adımda her bir il bazında deprem hasar görebilirlik
durumuna ilişkin PROMETHEE, VIKOR ve TOPSIS
430

Sıralama
8
12
18
22
25
21
3
16
29
13
11
26
28
5
20
1
24
27
2
9
7
14
10
6
15
19
23
17
4
yöntemlerindeki sıralama değeri diğer illerin
sıralama değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sıralama
sonucuna göre il daha öncelikli ise “1” tersi
durumda “0” puan atanmış ve illerin puanları için
ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. 2
adımda illerin ÇKKV yöntemlerinden aldığı toplam
puanlar hesaplanmıştır. 3. adımda illerin galibiyet,
beraberlik ve yenilgi puanları elde edilmiştir. Son
aşamada Copeland puanları hesaplanarak bu puan
değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve
illerin deprem hasar görebilirlik sıralaması elde
edilmiştir.
Tercih fonksiyonlarının Dördüncü Tip ve Beşinci
Tip olarak belirlenmesi sebebiyle PROMETHEE
yönteminden iki farklı sıralama sonucu elde
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edilmiştir. Aynı şekilde VIKOR yöntemi için v=0.5 ve
v=0.58 olarak belirlendiğinden iki farklı sıralama
sonucu elde edilmiştir. Elde edilen sıralama
sonuçlarına göre Copeland yöntemi için dört farklı
sıralama sonucu elde edilmiştir. Elde edilen

galibiyet puanı (GPi), yenilgi puanı (YPi), Copeland
puanı (CPi) ve sıralama sonuçlarına ait bulgular
Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13
Copeland Yöntemi Sonuçları
TOPSIS

TOPSIS
PROMETHEE
PROMETHEE
Yöntemler
(TF= Dördüncü
(TF= Beşinci Tip)
Tip)
VIKOR (v=0.5)
VIKOR (v=0.5)
İller
CPi
Sıra
CPi
Sıra
Aydın
16
7
16
Balıkesir
5
13
7
Bilecik
-4
17
-4
Bolu
-14
21
-14
Bingöl
-20
25
-20
Burdur
-18
24
-14
Bursa
24
3
24
Çanakkale
-2
16
-4
Çankırı
-26
28
-26
Denizli
6
12
6
Düzce
10
9
8
Erzincan
-22
26
-22
Tunceli
-28
29
-28
Hatay
20
5
22
Isparta
-10
20
-10
İzmir
26
2
26
Karabük
-14
21
-14
Kırşehir
-24
27
-24
Kocaeli
28
1
28
Manisa
14
8
14
Muğla
10
9
10
Muş
0
15
2
Osmaniye
10
9
10
Sakarya
18
6
20
Siirt
2
14
2
Tokat
-8
19
-8
Kırıkkale
-14
21
-14
Bartın
-6
18
-4
Yalova
22
4
22
TF: Tercih Fonksiyonu; CPi: Copeland Puanı

7
12
16
21
25
21
3
16
28
13
11
26
29
4
20
2
21
27
1
8
9
14
9
6
14
19
21
16
4

Copeland yöntemi ile elde edilen dört farklı
birleştirilmiş sıralama sonucuna göre deprem hasar
görebilirlik değerlendirmesinde ilk 3 sıradaki il
sırasıyla Kocaeli, İzmir, Bursa olarak elde edilmiştir.

TOPSIS
PROMETHEE
(TF= Beşinci
Tip)
VIKOR (v=0.58)
CPi
Sıra
16
7
5
13
-2
16
-12
21
-20
25
-18
24
24
3
-2
16
-26
28
6
12
10
9
-22
26
-28
29
20
5
-10
20
26
2
-14
22
-24
27
28
1
14
8
10
9
0
15
10
9
18
6
2
14
-8
19
-14
22
-6
18
22
4

TOPSIS
PROMETHEE
(TF= Dördüncü Tip)
VIKOR (v=0.58)
CPi
Sıra
16
7
-2
-14
-20
-12
24
-2
-26
4
8
-22
-28
22
-10
26
-18
-24
28
14
12
2
10
20
0
-8
-16
-8
18

7
12
16
22
25
21
3
16
28
13
11
26
29
4
20
2
24
27
1
8
9
14
10
5
15
18
23
18
6

Birleştirilmiş sıralamada son üç il ise Kırşehir,
Çankırı ve Tunceli olarak belirlenmiştir.
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Tablo 13’te görüldüğü gibi yöntemler arasında
sıralama farklılıkları bulunmaktadır. Copeland
yönteminde bazı iller ortak sırada olacak şekilde
birleştirilmiştir. Örneğin PROMETHEE yönteminde
kullanılan tercih fonksiyonu Dördüncü Tip olarak
belirlendiğinde ve VIKOR için v=0.5 olarak
belirlendiğinde elde edilen birleştirilmiş sıralama
sonuçlarına göre; Yalova ve Hatay 4. sırada;
Osmaniye ve Muğla 9. sırada; Siirt ve Muş 14. sırada;
Bilecik, Çanakkale ve Bartın 16. sırada, Karabük,
Burdur, Bolu ve Kırıkkale 21. sırada bulunmaktadır.
Bu bağlamda sıralamalar arasındaki ilişkinin
incelenmesi önemlidir.

4.6 Spearman Sıra Korelasyon Katsayılarının
Hesaplanması
Çalışmada değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını
bulmak için kullanılan AHP yöntemi dışında dört
farklı yöntem ile deprem hasar görebilirlik
sıralamaları elde edilmiştir. Yöntemler arasındaki
ilişkinin incelenmesi amacıyla elde edilen
sıralamalar
dikkate
alınarak
Eşitlik
(34)
kullanılmıştır.
Hesaplanan
Spearman
sıra
korelasyon katsayıları Tablo 14’te verilmiştir.

Tablo 14
Spearman Sıra Korelasyon Katsayıları
Yöntemler

TOPSIS

TOPSIS
PROMETHEE (TF=
Beşinci Tip)
VIKOR
(v=0.5)
Copeland Yöntemi

-

Yöntemler

TOPSIS

TOPSIS
PROMETHEE (TF=
Dördüncü Tip)
VIKOR
(v=0.5)
Copeland Yöntemi

-

Yöntemler

TOPSIS

TOPSIS
PROMETHEE (TF=
Beşinci Tip)
VIKOR
(v=0.58)
Copeland Yöntemi

-

Yöntemler

TOPSIS

TOPSIS
PROMETHEE (TF=
Dördüncü Tip)
VIKOR
(v=0.58)
Copeland Yöntemi

-

PROMETHEE (TF=
Beşinci Tip)
0.892
-

PROMETHEE (TF=
Dördüncü Tip)
0.969
-

PROMETHEE (TF=
Beşinci Tip)
0.892
-

Copeland Yöntemi

0.967

0.989

0.851

0.908

-

0.982
-

VIKOR (v=0.5)

Copeland Yöntemi

0.967

0.993

0.931

0.970

-

0.979
-

VIKOR (v=0.58)

Copeland Yöntemi

0.971

0.991

0.849

0.909

-

0.983
-

PROMETHEE (TF=
Dördüncü Tip)
0.969
-

Tablo 14’e göre Copeland yöntemi ile birleştirilmiş
sıralamaların tüm yöntemlerden elde edilen
sıralamalar ile yüksek düzeyde ilişkisi olduğu
görülmüştür.
432

VIKOR (v=0.5)

VIKOR (v=0.58)

Copeland Yöntemi

0.971

0.995

0.934

0.979

-

0.976
-

Tablo 14’e göre PROMETHEE yöntemi için tercih
fonksiyonları Beşinci Tip yerine Dördüncü Tip
olarak seçildiğinde PROMETHEE yönteminin diğer
yöntemlerle arasındaki ilişkilerinin derecesini
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veren Spearman
artmıştır.

sıra

-VIKOR yönteminde
dereceleri için,

korelasyon

v=0.5

Journal of Industrial Engineering 32(3), 414-437, 2021

katsayıları

alındığında

ilişki
5. Sonuç ve Tartışma

TOPSIS-PROMETHEE:0.892’den
0.969’a;
VIKOR-PROMETHEE: 0.851’den 0.931’e;
Copeland-PROMETHEE: 0.908’den 0.970’e
yükselmiştir.
-VIKOR yönteminde
dereceleri için,

artışı yöntemler arasındaki ilişkilere olumlu şekilde
yansımıştır.

v=0.58

alındığında

ilişki

TOPSIS-PROMETHEE:0.892’den
0.969’a;
VIKOR-PROMETHEE: 0.849’dan 0.934’e;
Copeland-PROMETHEE: 0.909’dan 0.979’a
yükselmiştir.
Tablo 14’e göre VIKOR yöntemi için v=0.5 yerine
v=0.58 olarak seçildiğinde VIKOR yönteminin diğer
yöntemlerle arasındaki ilişkilerinin derecesini
veren Spearman sıra korelasyon katsayıları
incelenmiştir. Sadece PROMETHEE-VIKOR ve
Copeland-PROMETHEE
yöntemler
arasındaki
ilişkinin derecesi azalmıştır, diğer ikili yöntemler
arasındaki ilişki derecesi artmıştır.
-PROMETHEE yönteminde Beşinci Tip tercih
fonksiyonu belirlendiğinde ilişki dereceleri için,
TOPSIS-VIKOR:0.967’den
0.971’e
yükselmiş; PROMETHEE-VIKOR: 0.851’den
0.849’a düşmüş ve Copeland-VIKOR:
0.982’den 0.983’e yükselmiştir.
-PROMETHEE yönteminde Dördüncü Tip tercih
fonksiyonu belirlendiğinde ilişki dereceleri için,
TOPSIS-PROMETHEE:0.969’da sabit kalmış;
VIKOR-PROMETHEE: 0.931’den 0.934’e
yükselmiş
ve
Copeland-PROMETHEE:
0.979’dan 0.976’ya düşmüştür.
Kullanılan ÇKKV yöntemlerinden elde edilen
sıralamalar arasındaki ikili ilişkilerin yönü “pozitif”
ve ilişkinin derecesi “çok yüksek”tir. PROMETHEE,
TOPSIS ve VIKOR yöntemlerinden elde edilen
sıralamalar Copeland yöntemi ile birleştirilerek
illere ait deprem hasar görebilirlik sıralaması elde
edilmiştir. Copeland yöntemi ile elde edilen her bir
sıralamanın diğer yöntemlerden elde edilen
sıralamalar ile arasındaki ilişki de pozitif yönlü ve
çok yüksek derecededir. Çalışmada PROMETHEE
yöntemi uygulanırken Beşinci Tip yerine Dördüncü
Tip tercih fonksiyonlarının kullanılması, diğer
yöntemlerden elde edilen sıralama sonuçları ile
uyumluluk düzeyini arttırmıştır. Aynı şekilde VIKOR
yöntemi için v parametresinin uygun düzeydeki

Alansal ya da bölgesel deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesi, afet yönetiminin zarar azaltma,
hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme aşamaları
için önemli bir adımdır. Deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesi, nüfus, ekonomik kalkınma ve
altyapı gibi birden fazla kriteri içerdiğinden, ÇKKV
problemi olarak modellenebilmektedir. Bir karar
sorunu üzerinde daha güvenilir sonuçların elde
edilebilmesi için çeşitli ÇKKV yöntemlerini
kullanmak avantajlıdır. Bu bağlamda algoritma
yapıları farklı ÇKKV yöntemleri farklı sıralamalar
ürettiğinde, uzlaşık ve kapsamlı bir sonuç elde
etmek gerekmektedir. Bu çalışmada ÇKKV
yöntemleri ile Türkiye’de deprem tehlikesi bulunan
yirmi dokuz il için deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla altı farklı
değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Uzman
görüşleri doğrultusunda AHP yöntemi ile kriter
ağırlıkları elde edilmiştir. Deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesinde en öncelikli kriter 0.296 kriter
ağırlığı ile “C1: nüfus yoğunluğu” iken, kriter ağırlığı
en az olan kriter 0.066 kriter ağırlığı ile “C6: örtüaltı
tarım alanı” olarak elde edilmiştir. Karar matrisinin
diğer elemanları için değerlendirme kapsamındaki
illere dair Tablo 2’de bulunan gerçek veri seti (karar
matrisi) farklı kaynaklardan temin edilmiştir. AHP
yöntemi ile elde edilen kriter ağırlıkları
PROMETHEE, VIKOR ve TOPSIS yöntem adımlarına
dahil edilmiştir ve illere ait hasar görebilirlik
sıralamaları elde edilmiştir. Bu çalışmanın yenilikçi
yönü, Copeland yöntemi ile elde edilen nihai
sıralama için PROMETHEE ve VIKOR yöntemlerine
dair farklı deneme setlerinin değerlendirilmesidir.
Bu bağlamda farklı ÇKKV yöntemleri ile üretilen
sıralamalar arasındaki ilişki, Spearman sıra
korelasyon katsayıları elde edilerek incelenmiştir.
TOPSIS yönteminde yöntem sonuçlarını etkileyecek
durumlar, normalizasyon tekniği, kriter ağırlıkları
ve kriter yönleridir. PROMETHEE ve VIKOR
yöntemlerinde ise bu durumların yanı sıra yöntem
sonuçlarını direkt etkileyecek parametreler ve
fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu amaçla, farklı
deneme setleri oluşturulmuştur. PROMETHEE
yönteminde tercih fonksiyonlarının etkisini
incelemek amacıyla Dördüncü ve Beşinci Tip tercih
fonksiyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar ayrı
şekilde değerlendirilmiştir. VIKOR yöntemi için de v
parametresi sorgulanmış, v=0.5 ve v=0.58 olacak
433

Endüstri Mühendisliği 32(3), 414-437, 2021

şekilde
analizler
yapılmıştır.
PROMETHEE
yönteminde kriterler için Dördüncü Tip tercih
fonksiyonu kullanılması durumunda yöntemlerden
elde edilen sıralamaların korelasyon sonuçlarının
daha iyi olduğu görülmüştür. VIKOR yöntemi için v=
0.58
olarak
belirlendiğinde
elde
edilen
sıralamaların korelasyon sonuçlarının daha iyi
olduğu görülmüştür. Nihayetinde, PROMETHEE,
VIKOR ve TOPSIS yöntemleri ile elde edilen
sıralamalar arasındaki ikili ilişkilerin yönü “pozitif”
ve derecesi “çok yüksek” olarak belirlenmiştir.
Copeland yöntemi ile elde edilen uzlaşık çözüme en
yakın sıralamayı veren yöntem Tablo 14’teki 0.995
değeri ile TOPSIS yöntemi olarak elde edilmiştir. Bu
bağlamda TOPSIS, VIKOR (v=0.58) ve PROMETHEE
(TF=Dördüncü Tip) yöntemlerinin analizi sonucu
Copeland yönteminden elde edilen sıralama, nihai
sıralama olarak önerilmiştir. Deprem hasar
görebilirlik sıralamasında ilk üç il Kocaeli, İzmir ve
Bursa olurken, sıralamadaki son üç il Kırşehir
Çankırı ve Tunceli olarak belirlenmiştir. Copeland
yönteminin özelliğine bağlı olarak birden fazla
alternatif için aynı sıralama sonucu elde
edilebilmektedir. Bu çalışmada Bölüm 4.5’te
belirtilen iller (“Tokat-Bartın”; “Bilecik-Çanakkale”)
bir grup olarak değerlendirilmiştir.
Karar sürecinde ÇKKV yöntemlerinin bazı temel
ayırt edici özelliklerine de değinmek gerekmektedir.
PROMETHEE
yönteminde
değerlendirme
kriterlerinin ağırlıkları ve her bir kriter için
belirlenen tercih fonksiyonları değiştirildiğinde
değerlendirme
sonuçları
farklılık
gösterebilmektedir. VIKOR yönteminde kriter
ağırlıkları ve “𝑣: maksimum grup faydasını sağlayan
stratejinin ağırlığı” uzmanların kararlarına bağlı
olarak
değiştiğinde
yine
değerlendirme
sonuçlarında
farklılık
olabilecektir.
TOPSIS
yönteminde de kriter ağırlığı sonuçlar üzerinde
etkilidir. Çalışmada kullanılan tüm ÇKKV
yöntemlerinden elde edilen sıralama sonuçlarının
uyumluluğu, Spearman sıra korelasyon katsayıları
hesaplanarak elde edilmiştir. Copeland yöntemi ile
elde edilen nihai sıralama deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesinde karar vericiler için bir rehber
niteliğindedir.
Gelecekteki çalışmalarda deprem hasar görebilirlik
değerlendirmesi
için
sürece
daha
fazla
değerlendirme kriteri dahil edilebilir. Bulanık çok
kriterli karar verme yöntemleri kullanılabilir.
Seçilen bölge daha dar bir alanı kapsayacak şekilde
özelleştirilebilir.
Değerlendirme
sürecine
uzmanların ağırlıkları dahil edilebilir.
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Öz
Yalın düşünme, iç ve dış müşteri gözünde katma değeri olmayan faaliyetleri ortadan
kaldırarak az ile çoğu yapmaya odaklı bir felsefedir. Ulaşacağı standartlar ile
Endüstri 4 çalışmalarının da olmazsa olmaz önemli ilk aşamasıdır. Artan rekabet ve
bilinçli müşteri, sadece üretimde değil, artık ofis işlemlerinde de yalın çabaları gerekli
kılmaya başlamıştır. Yalın ofis üzerine bu çalışmada, özgün olarak Muhasebe Bölümü
yalın bakış açısıyla değerlendirilmiş ve sistematik bir şekilde süreçlerindeki israflar
ortaya çıkarılmıştır. Bu israflar, süreç sadeleşme, süreçlerdeki iş yapış biçimlerini
değiştirme ve dijital çözümler yardımıyla yok edilmeye başlanmıştır. Hizmet fatura
giriş süreleri %44, sürenin değişkenliği %47 oranında düşmüş, ayrıca fatura
onaylama sürelerinde de sadeleşme yoluyla %18’lik bir hızlanma sağlanmıştır. Söz
konusu performans artışları, Muhasebe Bölümünü yalın kültür dönüşümünde iddialı
hale sokmaya başlamıştır.
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Abstract
Lean thinking is a philosophy focused on doing more with less by eliminating nonvalue activities from the internal and external customers point of view. It is the
indispensable and important first stage of Industry 4 studies with the standards it
will reach. The lean efforts are required not only for production but also for office
operations due to the increasing competition and conscious customers. This paper is
originally dedicated to an accounting department within the scope of lean office. The
accounting department has been evaluated with a lean perspective and
systematically the waste points in its processes has been revealed. By the help of
process simplifications, changing the way of doing business in processes and digital
solutions, these wastes have started to be eliminated. Service invoice entry times
decreased by 44%, variability in durations decreased by 47%, and an 18%
acceleration was achieved in invoice approval times through simplification. The
increases of these performance makes the accounting department to be a very
challenging one on this lean culture transformation.
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1. Giriş
Yalın çabalar, üretim ve ofis işlemlerinde iç ve dış
müşteri gözünde katma değeri olmayan faaliyetleri,
başka bir deyişle israfları ortadan kaldırmayı
amaçlar. Her yapılan israfın neden veya nedenleri
vardır. Nedensiz bir şey yapılmaz. Bu nedenler,
karşı önlemlerle ortadan kaldırılabilirse, az ile çok
yapılabilir. Giderek daha az kaynak (süre, emek,
donanım ve alan) kullanarak müşteri beklentilerine
daha fazla yaklaşabilmek, yalın yönetimin hedefidir.
Endüstri 4 çalışmaları da, yalın süreçler üzerinde
gerçekleşebilir (Satoglu, Ustundag, Cevikcan ve
Durmusoglu, 2018). Uzun vadeli düşünme, akışı
sağlayarak sorunları su yüzeyine çıkarma,
standartlaştırma, görsel yönetim, yerinde inceleme
ve sürekli iyileştirme (Kaizen) gibi ilkeleri vardır.
Bu ilkeler, üretim sistemi içinde kültürel bir
değişiklik gerektirmektedir. Hücresel üretim, 5S,
SMED, Jidoka, Heijunka, otonom bakım ve Kanban
gibi birçok araca sahiptir. Bu araçlar, mevcut üretim
sisteminin ihtiyaçlarına göre kullanılmalıdır.
Üretimde başlayan yalın çalışmalar, bütünsel başarı
için ofislerde ve buradan da, tüm tedarik zincirine
yaygınlaştırılmalıdır.
Çalışma kapsamını oluşturan yalın ofis, ofislerde
israfları gören ve israfları, Kaizen yoluyla ortadan
kaldıran ofis çalışanlarının oluşturduğu bir ortam
olarak düşünülür. Yalın dönüşüm ise, bu ortamda
bulunan insanların yalın ilkelerini tamamen
içselleştirmesi ile ilgilidir. Değeri yaratan ofis
çalışanları için israfları tanımlamak, görselleştirmek
ve ölçmek, üretim alanında çalışanlar kadar kolay
değildir. Çünkü çoğu zaman yarattığı değer ve değer
akışı, ürün ile üretim süreçleri gibi somut ve
görünür olmamaktadır. Ayrıca ofis çalışanları
genellikle yalın konusunda çekimser ve ihtiyaçları
olduğundan habersizdirler.

Journal of Industrial Engineering 32(3), 438-456, 2021

bünyesi içerisinde bu süreçler dizisine “Ay Kapanış
Süreçleri” denir ve bölümün en önemli çıktısıdır.
Firma içerisindeki yalınlaşma misyonuna paralel
Muhasebe bölümü, en zorlayıcı sürecini yalın bakış
açısı ile değerlendirerek israflarını tespit etmiştir.
Tespit edilen israf noktaları gerek süreç ile ilgili
gerekse dijital çözümlerle iyileştirilmiştir. Bölüm bir
yandan süreçlerde yalınlaşma yaşamış, diğer
yandan Kaizen yapma döngüsü oluşturmaya
başlamıştır. Yalın çabaların yararını gördükçe,
iyileştirme işleri, çalışanların işlerinin vazgeçilmez
bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak
bu da yalın düşünmenin varmak istediği bir
olgunluk düzeyidir.
Makale, literatür araştırması, muhasebe değer
akışlarında
uygulamalar,
sürdürebilirlik
ve
muhasebede yalın dönüşüm yönetimi ile devam
etmektedir. Son bölümde ise, sonuçlar ve
değerlendirmeye yer verilmiştir.
2. Literatür Araştırması
Yalın ofis üzerine yapılan bilimsel ve uygulamalı
makaleleri beş ana grupta değerlendirebiliriz (Tablo
1):
1.
2.
3.
4.
5.

Odaklandığı Performans Ölçüleri
İzlenen Metodoloji
Kullanılan Yalın Araçlar
Kullanılan Sorun Çözme Yöntemleri
Gerçek Uygulama Sektörü ve Birimi

Son yıllarda dikkati çeken bir durum da, yalın ofise
yönelik yayınların ağırlık kazanmaya başlamasıdır.
Bunun en büyük kanıtı, yalın ofis çalışmalarında
enformasyon yönetimi üzerinde çalışmaların
başlamasıdır (Freitas ve Freitas, 2020). Ancak
yazarların incelediği yayınlar arasında, “Muhasebe”
bölümünde yapılmış ayrıntılı bir yalın ofis
çalışmasına rastlanılmamıştır.
Muhasebe Bölümü, firmanın tüm faaliyetlerini
finansal kayda çeviren bölümüdür. Bu kayıtların
çıktısı kar/zarar ve bilanço tablolarıdır. Bölüm her
ay paydaşlarına bu tabloları yayınlayarak şirketin
finansal durumu hakkında bilgi verir ve bu tablolar
üzerinden yükümlülerini yerine getirir. Muhasebe
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Rossiti vd. (2016)

Freitas vd. (2018)

Bakri (2019)

X

X

X

Hyer ve Wemmerlov (2002)

Sum, vd. (2020)

X

X
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X

Durmusoglu ve Kulak (2008)

Rüttiman vd. (2014)

Fretis ve Fretis (2020)
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X

Sabur and Simatupang (2015)
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Süresi
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Tablo 1
Yalın Ofis Çalışmaları İçin Literatür Matrisi
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Analiz edilen çalışmalar arasında, en fazla üzerinde
durulan performans ölçüleri, beklenildiği gibi
müşteriye tepki verme süresi ve değer akışının
temin süresidir. Bir çalışmada ise, yalın ofis
dönüşümü
açısından
çok
önemli
olarak
düşündüğümüz insan yetiştirmeye hizmet edecek
olan örgütsel öğrenme konusu ele alınmıştır
(Freitas, Freitas, Menezes ve Oderczyk, 2018).
Literatürde kavramsal ve değer akış yönetimi
metodolojilerine başvurma sıklığı dikkat çekmiştir.
Bir çalışmada Durmusoglu ve Kulak (2008) ise,
aksiyonlarla tasarım yardımıyla ofis hücresi (yalın
ofis)
tasarımı
gerçekleştirmiştir.
Örgütsel
öğrenmeyi ele alan Freitas vd. (2018), bunun için,
bilgi
yönetimi
metodolojisini
kullanmıştır.
Metodolojilerde sürdürülebilirlik konusu, analiz
edilen makaleler arasında tek bir çalışmada dikkate
alınmıştır (Monterio, Pacheco, Denis-Carvalho. ve
Paiva, 2015).
Çalışmalarda; 5S, Poka-yoke, hücresel yapılanma,
görsel yönetim, standartlaştırma, Kaizen, takım
çalışması-motivasyon ve Kanban gibi birçok yalın
araç, ihtiyaca göre kullanılmıştır. Bunlar arasında
doğal olarak en fazla Kaizen çalışmaları yer almıştır.
Makalelerden sadece birkaçında, sorun çözme
yöntemlerinden kök neden analizi ve beyin fırtınası
kullanılmıştır. İki makale hariç, diğer tüm
makalelerde gerçek uygulamaya yer verilmiştir. Çok
değişik sektör ve hizmet sistemlerinde uygulamalar
yapılmıştır. İmalat destek bölümleri ile hizmet
sistemleri uygulamaları hemen hemen dengededir.
Bu çalışmanın özgün yönü ise, muhasebe değer
akışları arasında, doğrudan muhasebe bölümünün
darboğaz değer akışına derinlemesine inilmesi ve
buradaki operasyonel etkinliğinin, IT teknoloji
tasarımına da etki ederek arttırılmasıdır. Ayrıca
incelenen makalelerde yeterli ağırlık verilmeyen
yalın dönüşüm yolculuğunda çok önemli olan
sürdürülebilirlik konusu da ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştır.
3. Yalın Dönüşüme Doğru Muhasebe Değer
Akışlarında Uygulamalar
Uygulamanın yapıldığı şirket, 3.000 çalışanı ile yurt
içinde 1.500 satış noktası, yurt dışında da 80’den
fazla ülkede Lassa, Bridgestone ve Dayton markalı
lastikleri ile hizmet veren, Türk- Japon ortaklığını
içinde barındıran, Türkiye'nin önemli şirketlerinden
Brisa’dır. Brisa’yı sadece lastik üreten ve satan bir
firma olarak düşünmek doğru olmaz; sunduğu
442
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hizmetlerle müşterilerine, topluma ve paydaşlarına
her zaman değer katmayı hedeflemektedir.
Brisa’da Finans fonksiyonu, CFO liderliğinde
Muhasebe, Hazine, Sözleşmeler-Risk yönetimi ve
Bütçe raporlama-Finansal Analiz olmak üzere 4
ekipten ve 41 personelden oluşmaktadır.
Yalın dönüşümün üretim dışı grupları da içine
alarak uçtan uça akışın tanımlanması için 2019
yılında “Yalın İş Modeli” Bölümü kurulmuştur.
Yönetim bu iradeyi ortaya koyduğunda bu değer
akışının kesintisiz sağlanması konusunda şirket
CFO’su konuyu sahiplenerek öncü olacak bir
inisiyatif başlatmıştır. CFO bu inisiyatifle ekibinin
fikir üretmesini, farklı düşünme becerileri
geliştirmesini sağlaması ve ekipteki her bir bireyin
iç
motivasyonunu
yukarıya
çekebilmeyi
hedeflemiştir. Bunların sağlanması durumunda,
işlerin sorunsuz yürüyeceği, daha kaliteli işlerin
çıkacağına ve kişilerin yaptığı işten zevk alacağı bir
iş yeri ortamı oluşacağına gönülden inanmaktadır.
Bu amaçlarla yalın düşünme metodolojisini ekibine
kazandırmayı araç olarak seçerek bölümün yalın
dönüşüm yolculuğunu başlatmıştır.
Mali işler bölümü yalın konusuna tamamen yabancı
olduğundan, öncelikle aşağıda belirtilen sınıf
eğitimleri alınmıştır.
1.
2.
3.

Yalın Metodolojisi (240 saat)
Süreç Analizleri (78 saat)
Kök Neden Analizi Uygulamaları (45 saat)

Alınan eğitimler ile ekip, yalın düşünme hakkında
temel bilgilere sahip olmuştur.
Yalın eğitimlerinde edinilen teorik bilgileri
uygulayarak öğrenebilmek için somut bir sorun ele
alındı. Bu aşamada karşımıza izlenebilecek iki
seçenek çıkmaktadır (Bakınız Şekil 1). Birincisi,
muhasebe veya muhasebe ve onunla ilişkili birkaç
bölümün, değer akış yönetimi ile bütünsel analizini
yapmaktır. Bu yol uzun süre alabilmektedir. İkinci
yol ise, daha kısa zamanda sonuca ulaşılabilecek
muhasebe bölümü içinde fazla mesai ihtiyacı
doğuran darboğaz niteliğinde bir değer akışı
seçmektir. Çalışmamızda pratikliği açısından ikinci
2
yol seçilmiştir. Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi
ciddi darboğaz olan “Ay Kapanışı” değer akışı
üzerine odaklanılmıştır. Ay kapanışı, şirket
çıktılarına katkısı yönünden önemli olduğu kadar
belirli kısa bir sürede iş gücü gereksinimi de fazla
olan bir süreçtir. Bu süreci tamamlamaya çalışan
ekip üyeleri 3 gün içerisinde fazla mesai yaparlar.
Bu dengesiz işgücü sebebiyle de mutsuz olur ve
yaptığı işten zevk almazlardı. Uzun vadede tekrar
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eden bu durum şirket aidiyetine ve çalışma
motivasyonu üzerinde olumsuz etki yaratmaktaydı.
Ayrıca firmanın bağlı bulunduğu Holding “ay
kapanışını” bir gün daha da öne çekmek
istemekteydi. Yönetimin ana işi, çalışanlarının işini
severek yapmasını engelleyen sorunları anlamak ve
çözmesine
yardımcı
olmak
olduğundan,
yöneticilerle birlikte topyekûn yalınlaşma çabaları,
söz konusu süreçler dizisi üzerinde gerçekleşti.
Ay Kapanışı değer akışı, aşağıdaki süreçlerden
oluşmaktadır:
 Satıcı ve müşterilerden gelen faturaların,
bankacılık işlemlerinin, devletle olan vergisel
işlerin ve firmada o ay çalışan herkesin ürettiği
parasal faaliyetlerin kaydedilmesi
 Tüm kaydedilen parasal faaliyetlerinin analizi
sonucunda, ana ortaklarımız Sabancı Holding,
Bridgestone, hissedarlarımız ve Devletin takip
ettiği kar/zarar ve bilanço tablolarının
çıkarılması
Bu süreç döngüsü her ayın 28. günü başlar bir
sonraki ayın 4. iş günü biter. Bu termine yetişmek
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için gruplar ekstra çaba ve mesai harcarlar. CFO
fonksiyonundaki Muhasebe, Hazine ve Sözleşmeler
bölümleri bu değer akışının 3. iş gününe kadar tüm
işlerini tamamlar ve Bütçe Raporlama bölümüne
çıktıyı verirler. 4. işgününü Bütçe ve Raporlama
bölümü kullanır.
“Ay Kapanışı” değer akışının mevcut durumunu
daha
iyi
anlayabilmemiz
için
SIPOC
(Tedarikçi/Girdi-Süreç-Çıktı/Müşteri)
diyagramı
(Arthur, 2007) kullanılmıştır (Şekil 1 - 3 ). “Ay
Kapanışı” için oluşturduğumuz sadeleştirilmiş
SIPOC diyagramı Şekil 2’ de görülmektedir. SIPOC
diyagramında, girdimiz hizmet faturalarıdır. Üretim
kaynakları planlaması (ERP-SAP) ortamında bu
faturaların işlenmesi, süreci oluştururken sistemin
çıktısı ise mizanda oluşan operasyonel giderler ve
maliyettir.
Bu aşamadan sonra, değer akışında darboğaza
neden olan süreç veya süreçlerimizi bulmamız
gerekmekteydi. Bu nedenle SIPOC diyagramıyla
sergilenen süreçlerin/ana faaliyetlerin süre
analizleri gerçekleştirildi (Şekil 1- 4 ).

Şekil 1. Geliştirilen Metodoloji
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Süre analizlerini yapabilmek için ilgili ekiplerle
birlikte ihtiyaca uygun ve basit iş analiz formları
tasarlandı. Yapılan işler bir aylık tüm çalışma
döngüsünü kapsayacak şekilde çalışanlar tarafından
kayıt altına alındı. Bir ayı görme gerekliğinin temel
nedeni, ay içindeki iş yükü dengesizliklerini ortaya
çıkarmak ve bunlara yönelik karşı önlemleri
almaktı.
Toplanan verilerle, yapılan analizlerin sonucu
olarak “Ay Kapanışı” değer akışının 25 süreçten
oluştuğu, 409 saatlik bir iş hacmine sahip olduğu ve
bunun 78 saatlik kısmının fazla mesai olarak
yapıldığı hesaplandı.
Gelinen bu aşamada, sayısı az, iş yükü olarak etkisi
fazla olan süreçleri elde etmek için, süreleri
belirlenen süreç ve ana faaliyetlere pareto analizi
uygulandı. Böylece darboğaza veya fazla mesailere
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neden olan süreç grupları saptanmaya çalışıldı
5
(Şekil 1 –
). Pareto sonucu 409 saatlik 25
süreçten oluşan değer akışında, ilk olarak 128
saatlik “Hizmet Faturası Girişi ve Onaylanması”
süreçler grubunun, “ay kapanışı” değer akışında
önemli bir etkiye sahip olduğu saptandı.
128 saatlik süreçler grubunun 50 saati, “Hizmet
Faturası Giriş” süreci olduğu ölçülerek tespit edildi.
Bu süreç üzerinde yapılan standart iş analizi
çalışması sonucunda, ERP-SAP’ de üç ekran
dolaşılarak gerçekleştirildiğinin farkına varıldı. Bu
ciddi bir israf olarak proje ekibince görselleştirildi.
Ayrıca hizmet faturası girişinde kalan 78 saatlik
fatura onaylama süreçlerinin süreç akış şeması
oluşturuldu (Şekil 3). Tüm bu analizlerle Şekil 16
‘da vurgulanan önemli israflar görünür hale
getirilmiş oldu.

Şekil 2. “Ay Kapanışı” Sadeleştirilmiş SIPOC Diyagramı (Onay Süreci Hariç)
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Şekil 4’de ise, odaklanılan süreçler grubundaki
önemli israfların beş aşamada Kaizen yoluyla
ortadan kaldırma çalışmaları görülmektedir.
Hizmet faturası girişinde, ekranlar arası dolaşımın
önünü alabilmek için Bilgi Sistemleri -Muhasebe
takımlarının beraberce çalışması sonucu, yeni ekran
tasarımı yapıldı. Tek ekranda giriş mümkün hale
getirildi (Şekil 4- 7.1 ) ve uygulamaya alındı. Üç
ekranda girilen hizmet faturası giriş süreleri
toplamı 2,1 dakikadan, tek ekran giriş süresi olan
1,2 dakikaya indirildi (Şekil 5). Sürede düşüş fatura
başına %44 oldu. Bugün ihtiyaçlarımıza göre
düzenlenen bu ekran tasarımı, Holding içinde diğer
firmalarla kıyaslamaya konu olmaktadır. Yalın
yaklaşımımız önce bir ekranın ortadan kaldırılması,
ardından iki ekranının birleştirilmesi şeklinde
gerçekleşmiştir.
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İşler analiz edilmeye başlandığında, kişilerin farklı
iş yapış şekilleri nedeniyle farklı hızda fatura
girmesinin
etkisinin
11
saatlere
çıktığı
gözlemlenmiştir. Bu bir iyileştirme potansiyeli
olarak görülmüştür. Bu nedenle teorik hesaplanan
tek ekranlı fatura girişleri ile gerçek ortamda ortaya
çıkan performanslar değerlendirildi. Söz konusu
süreç için 40 ölçüm alındı. Fatura girişi sürecinin
değişkenlik katsayısı (CV), 0,51 olarak saptandı.
Sadece tek ekranlı bir süreç için CV’ nin yüksek
olduğu düşünülerek doğrudan veri girişi yapanlara
işbaşında eğitimler verildi ve değişkenliğin
düşürülmesine çalışıldı. Eğitimler sonrasında
yapılan ölçümlerle CV=0,27’e düştüğü tespit edildi
(Şekil 4 - 7.2 ). Eğer ölçümlemeler yapılmasaydı,
büyük değişkenliğin farkına varılamayacaktı. Bu
aşamadan sonra öncelikle düşük değişkenliği
korumak, sonra daha da düşürmek üzere
çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.
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Şekil 3. Fatura Onaylama Süreçleri Akış Şeması

Endüstri Mühendisliği 32(3), 438-456, 2021

Journal of Industrial Engineering 32(3), 438-456, 2021

Endüstri Mühendisliği 32(3), 438-456, 2021

Journal of Industrial Engineering 32(3), 438-456, 2021

7.1

Üç ekranla fatura girişinin tek
ekrana düşürülmesi
7.2

Tek ekrandan fatura giriş süre
değişkenliğinin eğitim yoluyla
düşürülmesi
7.3

Fatura girişinin, muhasebe ve
nitelik onayından önce
yapılmasıyla fatura girişinin
bekletilmemesi
7.4

Fatura sipariş numaralarının
tedarikçiler tarafından faturalara
girişlerinin zorunlu hale
getirilmesiyle fatura otomatik
kaydının sağlanması

Fatura Onaylama Sürecinde (Şekil 3) satın alma
siparişinin açılabilmesi için, öncelikle muhasebe
uzmanının bu satın alma talebine yönelik tek düzen
hesap planından seçeceği bir hesap atamasını
yapması gerekmekteydi. Bu işlem Muhasebe onayı
olarak adlandırılmaktadır. Onayı veren kişi konuyu
anladığı ölçüde ve geçmiş deneyimini de kullanarak
talebi bir hesaba bağlıyordu. Dolayısıyla hesap
bağlantısı kurulmamış yani Muhasebe onayı
verilmemiş bir satın alma talebi satın alma
siparişine dönüşemiyordu. Ön koşul olan satın alma
sipariş numarasının oluşması, fatura girişinin
önünde ciddi bir darboğaz oluşturmaktaydı.
Muhasebe onayının ardından, Satın alma uzmanı bir
satın alma siparişi yaratabilir. Dolayısıyla e-fatura
üzerinden sipariş numarası bulunabilir. Sipariş
numarası olan e-fatura bir muhasebe personeli
tarafından çıktı alınarak faturayı girecek olan
muhasebe uzmanının masasına bırakılmaktaydı.
Üzerinde gerekli olan tüm verilere sahip bir
faturanın işlenebilmesi için manuel olarak
yürütülen bu fatura dağıtım süreci, bir kişiye bağlı,
bekleme israfına yol açan bir süreçti.

Şekil 4. Kaizen Yoluyla Süreçlerde Saptanan
Önemli İsrafların Ortadan Kaldırılması
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Şekil 5. Üç Ekranlı Girişten Tek Ekranlı Girişe
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Üzerinde sipariş numarası olan bir faturanın
kaydedilebilmesi için faturanın” Nitelik Onayı” nın
olması gerekir. Nitelik onayı, hizmetin tam alınıp
alınmadığını, hizmeti alan birim sorumlusuna soran
ve bu teyidin elektronik olarak yapıldığı bir
mekanizmadır. Fatura girişi için ön koşul olan bu
süreç, teknik engeli olmayan faturanın nitelik onayı
alınamadığında muhasebe uzmanının beklenmesine
ve satın alma talebini yapan kişilere e-posta atarak
ya da telefon ile arayarak onayı almaya çalışmasına
neden olmaktadır.
Bu onayın zamanında verilmemesi akışı kesintiye
uğratmaktaydı. Hesap ataması yapan uzman,
onayların verilmesini beklemek, onay verecek
kişileri sürekli telefon ile aramak ya da e- posta
atarak, tekrar tekrar elindeki faturanın onay
statüsünün değişip değişmediğini sistemden kontrol
etmek ve girişe hazır olduğunda da zaman kısıdı
nedeniyle iş saatleri dışında faturayı girmek
zorunda kalmaktaydı. Daha kötüsü ay kapanışına
onaylar yetişmediği durumda provizyon hesaplayıp
kaydederek ayı kapatmakta, sonraki ay provizyonu
geri çekip doğru kaydı gerçekleştirmekteydi. Başka
bir deyişle iki kere işlem yapılmak zorunda
kalınıyordu.
Ayrıca Şekil 3’den görüldüğü gibi, ekranda Satın
Alma Siparişi (SAS) yoksa ek olarak muhasebe
sisteminde kargaşa yaratan israf niteliğinde bir dizi
süreç gerçekleştirilmek zorunda kalınmaktaydı.
Şekil 3 görülen onay süreçlerinin karmaşık yapısı,
israflardan arınarak onay süreçlerinin etkin hale
getirilmesi için gerekli olan ihtiyacı hemen
oluşturmuştur. Bunun üzerine birbirini takip eden
iki çalışmaya başlanmıştır:
1. Fatura onaylama sürecinin iş yapılış biçiminin
değiştirilmesi (Şekil 4 - 7.3 )
2. Onay süreçlerinin sadeleştirilmesi
(Şekil 4 - 7.4 )
İlk madde kapsamında, Satın alma uzmanının,
Muhasebe onayı almaksızın bir satın alma talebini
siparişe
çevirmesi
için,
süreçler
yeniden
düzenlenmiştir. Muhasebe uzmanının kendisine
göre belirlediği hesap tayini yerine, sistem kendisi
hesap atayacak şekilde dijitalleşme çalışması
gerçekleştirilmiştir (Şekil 6). Böylece tam bir israf
niteliğinde olan hesap bekleme süreci ortadan
kaldırılmıştır.
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Dijitalleşme aslında şirketimizde Satın alma süreci,
OSAT (www.e-osat.com) denilen bir program ile
Fatura kaydının atılması aşamasında SAP ile
bütünleşmesini sağlamaktadır. OSAT’ ta satın
almanın ihtiyaçlarına uygun olarak çoklu mal
grupları varken, SAP’ de daha sınırlı mal grupları
vardı. Bunları aynı düzeye getirmek için, OSAT mal
gruplarını birleştirerek SAP grupları da bir miktar
genişletilerek denge sağlanmıştır. Satın alınan
hizmetlere karşılık, atanması gereken muhasebe
kodları kişilerin önüne otomatik olarak gelince, bu
atama sadece teyit amaçlı olmuştur. Böylece
yetkinlik gerektiren bir iş olmaktan çıkmış, bölümde
herkesin verdiği basit bir onay işine dönüşmüştür.
Nitelik onayının fatura girmeye engel olan süreç
dizisindeki
yeri
değiştirildi.
Fatura
girişi
öncesindeki yeri, ödeme öncesine getirildi. (Şekil 6).
Böylece ay kapanışı sürecinde, fatura girişine engel
olan durum ortadan kalktı. Bu yer değiştirme
gereksiz bekleme, onay almak için yapılan çabalar
ve iş tekrarlarıyla dolu israfların yok edilmesini
sağladı. Bu uygulama, SAP ‘nin SAPJOB denilen,
verilen talimatlara göre zamanı geldiğinde otomatik
olarak talimatı yerine getiren bir modülü ile
gerçekleştirildi. Ay sonlarında yarım saatte bir,
diğer günler de günde bir kere otomatik onay söz
konusu olmaktadır.
İkinci madde kapsamında ise, e-fatura ekranında
SAS görünmüyorsa, doğrudan iade süreci
başlatılmasına karar verilmiştir. Bu sipariş
numarası ile tedarikçi faturasının otomatik
atanması sağlanmıştır. Fatura çıktıları alınarak
dağıtım yapılması süreci ve darboğazı böylelikle
ortadan kaldırılmıştır. Böylece Şekil 3’ deki ikinci
kol tamamen yok edilmiş olmaktadır (Bakınız Şekil
6).
Tüm bu yalınlaşma çabaları ile birlikte Tablo 2’ deki
sonuçlar elde edilmiştir: Verilen sonuçlar sadece ay
kapanışında kazanılan tasarrufları gösterir. Ama
hizmet fatura giriş süreci tüm ay boyunca bölümde
8 kişini yaptığı önemli bir faaliyettir. Fatura giriş
süresinin
2,1
dakikadan
1,2
dakikaya
düşürüldüğünde bölüm toplamında %8’lik toplam
işgücü iyileşmesi gerçekleşmiştir.
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Tablo 2
Ay Kapanışı Yalın Uygulama Sonuçları
Gelişme Alanı
Fatura Girişi
Veri Girişi Değişkenlik Katsayısı
Fatura Onaylama

4. Sürdürülebilirlik
Tüm
yalın
ofis
çalışmalarının
izlenmesi,
kazanımların sürdürülmesi ve Kaizen ortamının
devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle
geliştirdiğimiz metodolojisinin son aşaması, sabah
toplantıları (Asakai) sisteminin kurulması ve
işletilmesi olmaktadır (Şekil 1 - 8 ).
Asakai, ayakta her gün yapılan 15-30 dakika
arasında süren bir toplantıdır. Az ve öz kilit
performans göstergeleri (KPI) gözden geçirilir. KPI’
lar görsel olarak takip edilir. Aksiyon planı veya
görsel görev ataması oluşturulur. Üretim
ortamlarında başlamış olan bu tarz toplantılar,
Muhasebe Bölümü için de başlamıştır.
Muhasebe bölümü için seçilen KPI’ lar aşağıya
listelenmiştir.
1.
2.
3.
4.

Kapanış süresi
Fazla mesai saati (kapanışta)
E-fatura stoku ( ay boyunca )
Ekip yetkinlik düzeyi

Kapanış süresi, ay kapanışını süresinin ölçümlediği
KPI’ dır. Kapanışın, zamanında tamamlanıp
tamamlanmadığı bu KPI ile takip edilmektedir.
Belirlenen ikinci KPI fazla mesai saatidir. Fazla
mesailerin halen devam etmesi, süreçlerimizde
darboğazların bulunduğuna işaret etmektedir.
Darboğazlar için kök neden analizleri ve Kaizen
çalışmaları yapılmaktadır.
Üçüncü KPI, e-fatura stokudur. Haftalık olarak takip
edilmektedir. Kişilerin elinde girmeyi bekleyen
fatura sayısıdır. Fatura stokları için de, kök neden
analizi yapılmalıdır. Amaç ay sonunda gelen tüm
faturaların fazla mesai ihtiyacı olmadan girilmiş
olmasını sağlamaktır.
Dördüncü KPI olan ekip yetkinlik düzeyi, takip eden
bölümde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
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Önce

Sonra

Yüzde Düşüş

50 saat

28 saat

44

0,51

0,27

47

78 saat

64 saat

18

5. Muhasebe Bölümünde Yalın Dönüşüm
Yönetimi
Bölümde bu iyileştirme faaliyetleri sonucunda fazla
mesailer azaldı. Ay kapanışı süreci bir kaos ortamı
olmaktan çıktı. Ekip, süreçlerinde kayıt giren
konumundan, süreci kontrol eden konumuna geçti.
Başlangıçta olmaz denilen birçok iyileştirme
uygulaması, deneyimler sonucu gerçekleştirildi. En
önemlisi de artık sorunlar, bir iyileştirme fırsatı
olarak görülmeye başlandı.
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Şekil 6 İş Yapılış Şekli Değiştirilmiş ve Sadeleşmiş Fatura Onaylama Süreci
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Yalın dönüşüm, yalın ilkeleri içselleştirmiş insanlar
yardımıyla gerçekleşir. Dönüşümü bir eve
benzetirsek, evin en önemli sütunlarından biri insan
yetiştirmektir (Hohmann, 2014). Muhasebe
süreçlerinde yalınlaşma çalışmaları ile düşünme
biçimleri değişmeye başlayan ekip üyelerini yalın
dönüşüm yolunda daha da etkili hale getirmek için,
yetkinlikleri arttırmak gerekiyordu.
İnsana
dokunmak, onu geliştirmek yalının dönüşümün
sürdürülebilir olması için olmazsa olmazdır. İsrafı
ortadan kaldırırken nasıl analiz yapılıyorsa, insan
kaynağını da geliştirmek için, doğru tanımlamalarla
mevcut durumu şeffaf bir şekilde ölçmek
gerekmektedir. Bunun için öncelikle muhasebe
bölümünde, ekip üyelerinin gerek muhasebe tekniği
ve gerekse yalın yönetim yetkinlikleri açısından
değerlendirilmesine başlanılmıştır. 7 ana grup, 18
alt grup ve 149 iş yetkinliği (Tablo 3) için bölüm
yetkinlik gelişim endeksi adı verilen bir puanlama
matrisi yapıldı.
15 ekip üyesi için yetkinliklerinin değerlendirmesi
sonucu,
yetkinlik
derecelendirme
tablosu
oluşturuldu. Bu oluşturma muhasebe ekibi ve
liderinin
ortaklaşa
çalışmasıyla
gerçekleşti.
Bölümün bundan sonraki hedefleri için yol gösterici
ve önemli bir referans noktası olacağı düşünüldü.
Ekip üyelerinin mevcut durumu ne olursa olsun,
gelişme sağlayanların teşvik edilmesine de karar
verildi.
Ekip
üyeleri,
önceden
belirlenmiş
bir
derecelendirme ile kendi yerlerini şöyle belirlediler:
 Saptanan işi bilmiyorsa, “O İŞİ YAPAMAZ”
 Saptanan işi yapabilir, ancak standartlaştırılmış
tempoda yapamamakta ve/veya danışarak
gerçekleştiriyorsa, “İŞİ YAPABİLİR ANCAK
KENDİSİNİ GELİŞTİRMELİ”
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 Saptanan işi, standartlaştırılmış sürelerde ve
danışmadan
gerçekleştiriyorsa,
“O
İŞİ
YAPABİLİR”
 Saptanan işte uzmanlaştığı için “DİĞER İŞ
YAPANLARI EĞİTEBİLİR”
 Anormal durumlarda
yaptığı işi
etkin
yönetebilecek
durumda
ise,
“ANORMAL
DURUMLARI YÖNETİR”
Şekil 7’de söz konusu derecelendirmeye göre
hazırlanmış
kısmi
bir
yetkinlik
matrisi
görülmektedir. Böylelikle her ekip üyesi şeffaf
olarak hem kendi yetkinliğini, hem de bölüm içinde
nerede olduğunu görmüş oldu. Bireysel kariyer
planını daha gerçekçi yapma fırsatı buldu. Ayrıca
ekip yetkinlik düzeyi, ayrı bir kilit performans
göstergesi (KPI) halinde dikkate alınır hale geldi.
Yetkinlik düzeyi için, bir de hedef belirlendi: Toplam
149 iş içinden iki yıl önce sadece bir kişinin bildiği iş
sayısı 32 idi. Bu rakam yapılan işlerin 20%’den fazla
bir kısmının kişilere bağlı olduğu ve iş sürekliliği
açısından ciddi risklerin olduğu anlamına
gelmekteydi. Riskleri azaltmak için yetkinlik
artırma ve yedekleme konularına bütünsel
bakılması
gerektiği
görülüyordu.
Yetkinlik
artırılacak işlere, aynı zamanda yedeklemedeki
eksiklikleri de giderecek şekilde öncelik verildi.
2019 yılında 32 olan tek kişinin bildiği iş sayısı,
gerek işbaşı eğitimleri, gerekse kuramsal eğitim
planlaması yaparak ve uygulayarak 2020 yılında 8’e
düşürüldü. 2021 yılı sonuna kadar sadece tek
kişinin bildiği iş sayısının sıfırlanacağı şeklinde
yıllık gelişim planları yapıldı ve yedekleme ile ilgili
risklerin ortadan kaldırılması planlandı.

Endüstri Mühendisliği 32(3), 438-456, 2021

Journal of Industrial Engineering 32(3), 438-456, 2021

Tablo 3
Yedi Ana Başlıkta Toplanan Muhasebe Yetkinlikleri
1-İthalat
2-İhracat
3-Hammadde
4-Hizmet ve Diğer Fatura
5-Stoklu Mal Fatura Girişi -Yerli Hammadde dışı
6-Diğer Fatura
7-Yansıtma Fatura
8-Duran Varlık Yatırımı
9-Personel Bordro Kayıtları
10-Personel Ödemeleri
11-Kurumlar, Ertelenen ve Geçici Vergi Hesaplaması
12-Mizan Kapanış
13-Genel Kurul ve Kar Dağıtımı
14-Raporlama
15-Kar Merkezi Raporlaması
16-Bütçe/Tahmin
17-Fiili Maliyet
18-Turquality Takibi

1-Fatura giriş/Kontrol

2-Duran Varlık Yatırım
3-Bordro
4-Vergi
5-Raporlama
6-Maliyet
7-Turquality

Fatura Giriş Kontrol

Ekip

1-İthalat

2-İhracat

3-Hammadde

4-Hizmet ve Diğer
Fatura

5-Stoklu Mal Fatura
Girişi -Yerli
Hammadde Dışı

6-Diğer Fatura

7-Yansıtma Fatura

Personel 1

Personel 2

Personel 3

Personel 4

Personel 5

İŞ YAPAMAZ

İŞ YAPABİLİR ANCAK KENDİSİNİ
YETİŞTİRMESİ GEREKİR

İŞ YAPABİLİR

DİĞER İŞ YAPANLARI
EĞİTEBİLİR

ANORMAL DURUMLARI YÖNETİR

Şekil 7. Kısmi Yetkinlik Matrisi ve Yetkinlik Derecelendirme
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Yetkinlik
geliştirme
çalışmaları
sonucunda;
Muhasebe bölüm gelişim endeksi 2018 yılı sonunda
100 kabul edilirse, 2019 sonunda 118’e, 2020
yılında 130 seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında
yapılacak
çalışmalar
ile
145’e
ulaşması
hedeflenmektedir. Böylelikle ekip yetkinliği objektif
ve sürekli takip edebilir duruma gelmiştir. Gelişme
takibi ise, üç ayda bir güncellenen yetkinlik matrisi
ile
sürece
eklenerek
sürecin
sürekliliği
sağlanmaktadır.
6. Sonuçlar ve Değerlendirme
Yalın iyileştirmelere başlandığında 78 saatlerde
olan fazla mesai
saatleri
20’li
saatlere
düşürülmüştür. Ay kapanış saati de gece
yarılarından 17:30-19:00 arasına çekilmiştir. (Tablo
4).

Haftalık girilmemiş E-Fatura sayısı takibi yapılarak
ay kapanış sürecinde dengesiz iş yükünün ve
girilmemiş fatura sayısının önüne geçilmesi
hedeflenmiştir. Yalınlaşmaya başlamadan önce ay
sonlarında girilmemiş fatura sayısı 300 adet
seviyesinden 80 adet seviyelerine düşürülmüştür.
(Tablo 5)
Flash Ay kapanışı denilen ayın 4. iş gününde
bitirilmesi gereken aylık süreç, yapılan sürece
ilişkin ve “Bilgi Sistemleri” destekli iyileştirmeler ile
daha
az
çaba
harcayarak
zamanında
gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu geliştirmeler
sonucunda hem çalışanlar hem de sürecin
müşterileri gelinen durumdan memnun hale
gelmiştir. Önceden sadece işinin kayıt girmek
olduğunu düşünen muhasebe ekibi, şimdi yaptığı
işten zevk alan, katma değer yaratmanın keyfi ile
inisiyatif alarak daha çok geliştirme önerilerinde
bulunan, analiz yapan, sorgulayan bir gruba
dönüşmeye başlamıştır.

Tablo 4
Fazla Mesai ve Kapanış Saati Grafiği

Fazla Mesai ve Kapanış Saati
100

04:48
00:00

80

19:12
60
14:24
40
09:36
20

04:48

0

00:00
Oca.20 Şub.20 Mar.20 Nis.20 May.20 Haz.20 Tem.20 Ağu.20 Eyl.20

Fazla mesai (saat)
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Tablo 5
E-Fatura Stok Takip

E-Fatura Stok Takip
200

8.000

160

6.000

120
4.000
80
2.000

40

0

0
Oca.21

Şub.21

Mar.21

Bekleyen Fatura Sayısı

Pandemi şartlarında dahi aksiyon takibi işini pano
önünden dijital ortama taşıyarak iyileştirmelerden
ödün verilmemiştir. Doğal olarak tüm ekibin yalını
benimseyip
içselleştirmesi
aynı
hızda
olmamaktadır. Yaşayarak, kendisine katkısını
hissettiği oranda aksiyon takip işinde sahiplenmeler
artmaktadır. Önceki yıllarda performans hedeflerini
bulmakta zorlanan ya da çekingen davranan
ekipken, şu an önümüzdeki dönemin hedefleri için
60’ dan fazla aksiyon önerisi ortaya çıkarılmıştır.

Nis.21

May.21

Gelen Fatura Sayısı

paylaşılmıştır. Proje sunumları, firmaya örnek
olmak
açısından
A3
formu
üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
Geleceğe yönelik çalışmalarda aşağıda özetlenen
konu öncelikli olarak ele alınacaktır:

 Ölçmenin önemi
 A3 analiz metodunun bir sorunu, öneriyi ve
projeyi anlatmada ne kadar etkili olduğu
 Görselleştirmenin anlamayı ve anlatmayı
kolaylaştırdığı
 Sorunu doğru tanımlamanın çözümün yarısı
olduğu
 Liderin hizmetkâr olması durumunda sorunların
kolayca çözüldüğü

Muhasebe Bölümünde iki “Ay Kapanış Süreci”
mevcuttur. Flash kapanış ayın 4. iş gününe kadar
mali sonuçların çıkarıldığı süreçken, diğeri ise
vergiye temel olan ayın 21. iş gününe kadar
çıkarılan ve “Kesin Kapanış” olarak adlandırılan
süreçtir. Bir işlemi iki kere yapmak yalın düşünme
mantığında ciddi israf olduğundan yola çıkarak
“Kesin Kapanışı”, “Flash Kapanış” ile aynı zamanda
yapmakla ilgili büyük bir hedef konmuş ve bu yolda
çalışmalara başlanmıştır. Flash Kapanışta bazı
kayıtlar karşılık yolu ile atılır. Çünkü henüz belgesi
gelmemiştir. Ayın 21. inde ise tüm belgeler gelir ve
kapanış tekrarı yapılır ve bunu üzerinden vergi
ödenir. Hedef 17 günlük bir çabayı iyileştirmek için
sistemleri düzenlemek, standartları belirlemek ama
bunu yaparken de riskli bir uygulamadan kaçınmak
gerekmektedir. Bu hedefin yapılabilirliği, bu yıl
Flash Kapanış ile Kesin Kapanış arasında ne kadar
ve ne tür kayıtlar atıldığının takibi ile yapılmıştır.
Hedefin zor olduğu ama yapılamaz olmadığı
görülmüştür.

Firmada çalışanlar, yaptıkları iyileştirmeleri tüm
çalışanların katıldığı adına” İZ BIRAKANLAR”
platformunda sunmaktadır. Muhasebe bölümü,
önceki yıllarda dinleyici rolünde iken, bu yıl beş
iyileştirme
projesi,
firma
çalışanları
ile

Gerçek verimliliğin akış olduğu dikkate alınarak
geleceğe yönelik bundan sonraki tüm çalışmalar,
izlenen metodoloji kalitesini ve bütünsel verimliliği
arttırmak amacıyla “Değer Akış Yönetimi”
temelinde yürütülecektir.

Aksiyon takip toplantıları ile bölümün sürekli
iyileştirme kası canlı tutulmaktadır. 2020 yılında
158 Kaizen’ in 144’ ü gerçekleştirilmiştir.
Ekip bu çalışmalar sonucunda çok şey öğrendi ama
kendilerine en çok değer katan öğretiler şunlar
olmuştur:
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Yöntem
Bu çalışmada
uyulmuştur.

araştırma

ve

yayın

etiğine
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Öz
Blokzinciri, merkezi otoriteye ihtiyaç duymayan teknolojilerden biridir. Dağıtık yapısı ile son
yıllarda finans dünyası dahil olmak üzere birçok alanda popüler olan teknolojilerin başında
gelmektedir. Hemen her gün yeni bir uygulama alanı duyulmaya başlanılan blokzinciri teknolojisi
hakkındaki akademik araştırmalar sınırlı sayıdadır. Ülkemizde de gerek uygulama gerekse
akademik anlamda yeterli sayıda çalışma olmadığı görülmektedir. Bu veriler ışığında yapılan
çalışmada, gündemde olan blokzinciri teknolojisi ile merkezi veri tabanı ve dağıtık veri tabanı
sistemleri arasında bir değerlendirme yapılmıştır. Sıralamanın elde edilebilmesi için yapılan
araştırmalar sonucunda sistem yapılarında öne çıkan kriterler belirlenmiş ve belirlenen
kriterlerin ağırlıkları çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP) yöntemi ile elde edilmiştir. Belirlenen ağırlıklar ile PROMETHEE yöntemi çözülerek
blokzinciri teknolojisi, dağıtık veri tabanı, merkezi veri tabanı sıralama sonucuna ulaşılmıştır.

COMPARISON OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY WITH CENTRALIZED
AND DISTRIBUTED DATABASE
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Ccentral database,
Distributed database,
AHP method,
PROMETHEE method.
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Abstract
Blockchain is one of the technologies that does not need central authority. With its distributed
structure, it is one of the most popular technologies in many fields, including the financial world, in
recent years. Academic research on blockchain technology, which begins to hear a new field of
application almost every day, is limited. In our country, there are not enough studies both in
practice and academically. In the light of these data, an evaluation was made between the
blockchain technology and the central database and distributed database systems in this article. As
a result of the researches made in order to obtain the ranking, the prominent criteria in the system
structures were determined. The weights of the determined criteria were obtained by the Analytical
Hierarchy Process (AHP) method, which is one of the multi-criteria decision making (MCDM)
methods. By solving the PROMETHEE method with the determined weights, blockchain technology,
distributed database, central database sorting results were reached.
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1. Giriş
Günümüz
dünyasında
yaşanan
teknolojik
ilerlemeler, küreselleşmenin varlığı, dünyadaki
siyasi ve ekonomik politikaların sürekli değişmesi,
müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi zamanla
zorlaşmıştır (Babacan, 2003). Bu süreçte bütün bu
değişim ve ilerlemelere uyum sağlayabilmek için
işletmeler gündemlerine blokzinciri teknolojisini
almışlar ve bu alana daha fazla ağırlık vermeye
başlamışlardır. Blokzincirinin temeli Dağıtık Defter
Teknolojisi (DDT)’ne dayanmaktadır. Dijital bir
güven kurumu olarak belirsizlikleri en aza indiren,
merkezi olmayan yapıda paylaşılan bir defter ile
değişimleri engelleyen ve aynı zamanda değer
transferlerinin hesaplanması konusunda çözüm
olanağı sunmaktadır. DDT, ileri bir teknoloji ve
işlem sistemidir (Nakamoto, 2019; Yıldızbası ve
Üstünyer, 2019).
Endüstri 4.0 kapsamında gelişen teknolojiler,
tedarik zinciri ağları için önemli finansal avantajlar
sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte enerji
tüketiminin artışı, kaynakların azalması, veri
güvenliği, gizlilik vb. gibi konuların önemi
artmaktadır.
Sürdürülebilirlik
kapsamında
işletmeler, teknoloji entegrasyonu yoluyla uygun
önlemleri uygulama zorluğuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Bu teknolojiler ise yapay zeka, 5G
ağları, nesnelerin interneti, sunucusuz bilgi işlem,
biyometri, artırılmış/sanal gerçeklik, blok zinciri,
robotik,
doğal
dil
işleme
ve
kuantum
hesaplamalarıdır (Boutkhoum, Hanine, Nabil, El
Barakaz, Lee, Rustam ve Ashraf, 2021). Blokzincir,
yenilikçi iş modelleri için iyi konumlandırılmış bir
teknolojidir ve bu tür gelişmelere öncülük etme
potansiyeline sahiptir (Zhao, Liu, Lopez, Lu, Elgueta,
Chen, ve Boshkoska, 2019). Geleneksel olarak blok
zinciri, verimli bir kaynak oluşturmak için bloklar
halinde toplanan, kronolojik sırayla dallara ayrılan
ve birkaç farklı sunucuya yayılan geçmiş işlemlerin
güvenli bir kaydı olarak adlandırılır (Angelis ve
Silva, 2019). Eşler arası değişimi destekler ve
şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenlik, verimlilik ve
maliyet minimizasyonu için önemli iyileştirmeler
sağlar. Ayrıca blokzincir teknolojisi, herhangi bir
aracı kullanmadan yüksek güven ortamları
oluşturarak veri değişmezliği, izlenebilirlik ve akıllı
sözleşmeler sağlaması ve verimli bir kaynak
oluşturmak için birkaç farklı sunucu kullanması
önemli avantajlarındandır (Kshetri, 2018).
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Bu çalışmada ise blokzincir teknolojine yönelik
önyargıların giderilmesi amacı ile analitik
yöntemlerle
bir
değerlendirme
yapılmıştır.
Blokzincir teknolojisi merkezi ve dağıtık veri tabanı
ile kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslamada ele alınan
kayıt bütünlüğü, kullanılabilirlik, hata toleransı,
gizlilik, işlem zamanı ve güvenilmez düğümler arası
iş
birliği
kriterleri
AHP
yöntemi
ile
ağırlıklandırılmıştır.
Elde
edilen
ağırlıklar
PROMETHEE yönteminde kullanılarak sıralama elde
edilmiştir. PROMETHEE sonucunda blokzincir
teknolojisinin ele alınan kriterler kapsamında en iyi
alternatif olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu
çalışmanın başta problem tanımı olmakla birlikte
ele alınan kriterler, kullanılan yöntemler ve
kriterlerin ağırlıklandırılması açısından yapılan
literatür taraması neticesinde literatüre katkı sağlar
nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde
çalışmada ele alınan blokzincir ve veri tabanları
anlatılmıştır. Üçüncü bölümde konu hakkında
yapılan literatür taramasına yer verilmiştir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde kullanılan
materyal
ve
metotlar
anlatılarak
ÇKKV
yöntemlerinden olan AHP ve PROMETHEE
yönteminden bahsedilmiştir. Beşinci bölümde
blokzinciri teknolojisi ile eski merkezi ve dağıtık
veri tabanı karşılaştırılması problemi ele alınarak
örnek bir uygulama yapılmış ve uygulama adımları
anlatılmıştır. Son bölümde ise çalışmaya ait
sonuçlardan bahsedilmiş ve ileride yapılabilecek
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
2. Blokzincir ve Veri Tabanları
Blokzinciri yapısı incelendiğinde özet fonksiyonları,
adresler, açık anahtar sistemi, bloklar, defterler,
işlemler, düğümler ve uzlaşma protokolleri olmak
üzere
sekiz
farklı
bileşenden
oluştuğu
görülmektedir. Bu yapıda alışverişi gerçekleştirecek
kişinin veya kurumun kimliği önemli olmamakla
birlikte işlemler elektronik cüzdanlar arasında
gerçekleşirken, internet üzerinden gerçekleştirilen
işlemlerde ise alışverişin güvenli olmasını sağlayan
asimetrik
yapıda
kriptografi
teknikleri
kullanılmaktadır (Kırbaş, 2018). Blokzinciri
teknolojisi çalışma mantığı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Blokzincir Çalışma Mantığı (Crosby, Pattanayak, Verma ve Kalyanaraman, 2016)
Blokzinciri kavramı sadece sanal paralar ile
ilişkilendirilmemelidir. Yapısının dağıtık olması,
şeffaflık ve veri güvenliğini sağlama gibi özellikler
ile sahip olduğu uzlaşma protokolleri, akıllı
sözleşmeler ve güvenlik yapıları gibi çeşitli
teknolojilerle birlikte kullanımının anlaşılması
önem arz etmektedir (Tanrıverdi, Uysal ve
Üstündağ, 2019). Blokzinciri bir hesap hareketi
kaydını veya hesap defteri girişini temsil eden veri
yapısına sahiptir. her hesap hareketinin gerçekliğini

koruma altına almak amacıyla dijital olarak
imzalanarak kimsenin müdahale edemediği,
böylelikle hem hesap defteri hem de içindeki hesap
hareketlerinin güvenilirliğini devam ettirdiği kabul
edilmektedir (Sönmez, 2016).
Yapılan çalışmada blokzinciri teknolojisi ile eski
merkezi ve dağıtık veri tabanı sistemleri arasında
karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda veri
tabanı yapıları arasındaki farklılıkları simgeleyen
farklılıklar Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Veri tabanı yapıları (İşler, Takaoğlu, ve Küçükali, 2019)
459
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1. Merkezi veri tabanı yapısında, tüm veri tek bir
veri tabanında kaydedilebilmektedir (sarı
nokta). Veriyi elde etmek isteyen kullanıcılar
(mavi noktalar) veri tabanı ile bağlantıya
geçmektedirler.
2. Merkeziyetsiz veri tabanı yapısı incelediğinde
veriler önceden belirlenmiş olan veri tabanlarına
kaydedilir. Birbirleriyle uyumlu çalışabilen veri
tabanları sayesinde veri güvenliği bir ölçüde
sağlanmış olur.
3. Dağıtık veri tabanı yapısında ise veri tabanı bir
merkeze bağlı değildir. Her bir kullanıcı için bir
veri tabanı işlemi görmektedir. Eşler arası veri
aktarımı bu sayede gerçekleştirilmektedir
(Bozic, Pujolle ve Secci, 2016).
3. Literatür Taraması
Çalışmanın bu bölümünde blokzinciri teknolojisi
konusunda yapılmış çalışmalara yer verilmektedir.
İncelenen çalışmalarda blokzinciri teknolojisinin
uygulama alanlarına ve çalışma sonucunda elde
edilen kazanımlara değinilmiştir.
Singh ve Singh (2016) yaptıkları çalışmada
blokzincirin konseptini, özelliklerini, ihtiyacını ve
Bitcoin' in nasıl çalıştığını açıklamışlardır.
Bankacılığın, finans kurumlarının ve Nesnelerin
İnternetinin (IoT) benimsenmesinin geleceğini
şekillendirmede
blokzincirin
rolünü
vurgulamışlardır. Tian (2016) RFID (RadioFrequency
IDentification)
ve
blokzinciri
teknolojisinin kullanım ve geliştirme durumunu
incelemiş, ardından tarım-gıda tedarik zinciri
izlenebilirlik sistemini oluştururken RFID ve blok
zincir teknolojisini kullanmanın avantajlarını ve
dezavantajlarını analiz etmiş, son olarak bu sistemin
yapım
sürecini
göstererek
çalışmasını
tamamlamıştır. Xu, Weber, Staples, Zhu, Bosch,
Bass, Pautasso ve Rimba (2017), yazılım yapılarının
değerlendirilmesi ve tasarlanmasında blokzinciri
tabanlı
sistemleri
gruplandırarak
karşılaştırmışlardır. Yapılan gruplandırma ile
blokzinciri tabanlı sistemlerin performans ve kalite
özellikleri hakkında önemli mimari hususlara
yardımcı olmayı amaçlamışlardır. Durğay ve
Karaarslan (2018) blokzinciri teknolojisini merkezi
olmayan ve sağlama süreçleri ile değişmezliği
garantileyen işlem kayıtlarının takibini sağlayan bir
teknoloji
olarak
tanımlamışlardır.
Devlet
yönetiminde
blokzinciri
teknolojisinin
sağlayabileceği yararlar ve etkilerine değinerek e460
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devlet uygulamaları konusunda yapılan çalışmaları
incelemişlerdir.
Kırbaş
(2018)
blokzinciri
teknolojisi ve yakın gelecekteki uygulama alanlarına
yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmasında
blokzinciri yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek
geleneksel alışveriş yöntemleri ile blokzinciri yapısı
arasındaki temel farklılıkları ortaya koymuştur.
Rahmadika,
Ramdania
ve
Harika
(2018)
çalışmalarında; enerji sektöründe blokzinciri
teknolojisinin öne çıkan uygulama ve güvenlik
sorunlarını analiz ederek önerilen sistemde
meydana
gelebilecek
birkaç
saldırının
performansını vurgulamışlardır. Ünsal ve Kocaoğlu
(2018) blokzinciri yapısı ve kripto para kavramını,
kullanım alanlarını, geleceğini ve açık konularını
sistematik olarak inceleyerek tartışmışlardır.
Blokzinciri teknolojinin akademik çalışmalar ile
desteklenerek daha ileri seviyelere ulaştırılabileceği
vurgulamışlardır.
Taş
ve
Kiani
(2018)
çalışmalarında Bitcoin ve Bitcon’in kullandığı
blokzinciri altyapısına karşı gerçekleştirilen farklı
saldırıları incelemişlerdir. Yeniden tasarlanan
kriptografi algoritmalarının ortaya konması
gerektiğine ve gelecekte birçok uygulama alanına
yayılacak blokzinciri teknolojisi için güvenliğin
sağlanmasının
önem
arz
ettiğine
dikkat
çekmişlerdir. Yıldırım (2018) çalışmasında ilk
olarak blokzinciri teknolojisinin teknik altyapısını
ve gelişim evrelerini inceleyerek daha sonra açık ve
uzaktan öğrenme alanında blokzincir teknolojisi
üzerinde durmuştur.
Toplum 5.0 kavramı
temelinde
blokzincir
teknolojisinin
tartışılabileceğini önermiştir. Tanrıverdi, Uysal, ve
Üstündağ (2019) çalışmalarında bir literatür
taraması ile blokzinciri teknolojisinin doğru
tanınabilmesi ve blokzinciri teknolojisinin farklı
alanlarda kullanımı hakkında örnekler sunmayı
amaçlamışlardır. Bu alanda yetişmiş insan
güçlerinin, rekabetçi hale gelerek küresel
ekonomiye katkıda bulunmak için daha fazla imkan
sahibi olacaklarına değinmişlerdir. Viriyasitavat ve
Hoonsopon (2019) çalışmalarında, blokzincirini
tanımlayarak
iş
süreçlerinin
özelliklerini
araştırmışlarıdır. Blokzinciri çağında iş süreçleri
mimarisi önermişler, bu sayede zaman tutarsızlığı
ve fikir birliği önyargısı sorunlarının üstesinden
gelmeyi amaçlamışlardır. Liu, Hu, Zhang, Li ve Liu
(2020) çalışmalarında kapsamlı etki faktörlerini göz
önünde bulundurarak işletmeler için hangi
blokzinciri tedarikçisinin daha uygun olduğunu
seçmeye
yönelik
bir
araştırma
gerçekleştirmişlerdir.
En
uygun
blokzinciri
tedarikçisini seçmek için yeni bir yöntem sunarak
karar sonuçlarını daha güvenilir hale getirmek
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adına karar vericilerin kapsamlı bir şekilde
ağırlıklandırılması için Entropi, TOPSIS (Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)
ve BWM (the best-worst method) yöntemlerini
kullanarak sezgisel bulanık bir ortamda çözümü
gerçekleştirmişler. Uzun (2020) çalışmasında akıllı
sözleşmeler ile blokzinciri kavramlarını incelemiş
ve gelişmelerin takip edilmesi bakımından bu
konular hakkında bilgi sahibi olmak, gerekli altyapı
hazırlıklarına
katkı
sağlamak,
blokzinciri
teknolojisinin uyarlamaları için teşvik sağlamak ve
kodlama eğitimi almanın büyük önem taşıdığını
belirtmiştir. Sáez (2020) yaptığı çalışmada blok
zinciri teknolojisinin üzerine inşa edilen güveni ele
alarak, blok zinciri teknolojisinde etkin platformlar
oluşturulurken
karşılaşılan
ana
zorlukları
tanımlamış, yeni başlayanlar ve görevli kişilerin
belirtilen sebeplerin üstesinden gelebilmeleri için
öneriler sunmuştur. Kırbaç ve Tektaş (2021)
çalışmalarında üçüncü parti lojistik işletmelerde
blokzinciri teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir
AHP yöntemi uygulaması gerçekleştirmişlerdir.
Yıkıcı
bir
teknoloji
olarak
nitelendirilen
blokzincirinin, yalnızca lojistik hizmet sunan
işletmeler için değil birçok sektörde kullanılmasına
ilişkin çalışmaların artırılmasının faydalı olacağına
değinmişlerdir. Yang, Garg, Huang ve Kang (2021)
yaptıkları çalışmada blokzinciri tabanlı konuşma
sisteminin henüz mevcut olmadığına değinerek
farklı özelliklere sahip çeşitli blok zinciri
platformları olduğunu belirtmişlerdir. Bilgiye dayalı
konuşma sistemi için en uygun blok zinciri
platformunu belirlemeye yönelik AHP, Bulanık AHP
ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak karar modeli
geliştirmişlerdir.
Blokzinciri
teknolojisi
konusunda
yapılan
çalışmaların genellikle blokzinciri çeşitleri, çalışma
prensibi, mimarisi ve kullanım alanları hakkında
olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ise diğer veri
tabanı sistemleri arasında ÇKKV yöntemlerinden
AHP ve PROMETHEE yöntemi kullanılarak sıralama
yapılmıştır.
Çalışmanın farklı bir bakış açısı
kazandırması amaçlanmıştır.
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• Blokzinciri teknolojisi ile merkezi ve dağıtık veri
tabanı sistemleri arasında kıyaslama literatürde
ilk defa AHP ve PROMETHEE yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
4. Yöntemler
Yapılan çalışmada literatürde yaygın bir şekilde
kullanılan ÇKKV yöntemlerinden AHP ve
PROMETHEE yöntemi uygulanmıştır. AHP yöntemi
kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde
PROMETHEE yöntemi ise ele alınan alternatiflerin
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. AHP ve
PROMETHEE gibi ÇKKV yöntemleri personel seçimi
(Gökkaya ve Kellegöz, 2017), tesis yer seçimi
(Boyacı ve Şişman, 2021; Oral, Yapıcı, Yumuşak ve
Eren, 2021), üretici seçimi (Seker ve Kahraman,
2021), performans değerlendirme (Adem, Alıcıoğlu
ve Dağdeviren, 2019) ve strateji seçimi (Özcan,
Yumuşak ve Eren, 2021) gibi birçok problemde
kullanılmaktadır. Bununla birlikte ÇKKV yöntemleri
tekstil (Aksüt, Tüfekçi ve Eren, 2021) sağlık (Yapıcı,
Yumuşak ve Eren, 2020), enerji (Özcan, Yumuşak ve
Eren, 2019; Derse ve Yontar, 2020; (Özcan, Danışan,
Yumuşak ve Eren, 2020), lojistik (Büyüközkan ve
Güleryüz, 2016; Oral, Yumuşak ve Eren, 2021) ve
imalat (Yazıcı, Eren ve Alakaş, 2021) gibi birçok
sektörde farklı problem tiplerinde geniş uygulama
alanına sahiptir. Bu çalışmada araştırma ve yayın
etiğine uyulmuştur.
4.1 AHP Yöntemi
ÇKKV problemlerinin pratik çözümü için Saaty
(1980) tarafından geliştirilen AHP yöntemi, karar
vericilere ait nesnel ve öznel düşüncelerini karar
verme sürecine dahil etmektedir. Geniş uygulama
alanına sahip olan AHP yöntemi, çok sayıda karar
verme probleminde kullanılmaktadır. Tercih
edilmesinin sebebi karar vericiler tarafından kolay
anlaşılabilir olmasıdır (Ho, 2008). AHP yöntemine
ait uygulama adımları aşağıda verilmiştir.

Yapılan literatür incelemesi sonucunda bu
çalışmanın literatüre sağladığı katkılar aşağıda
verilmiştir.

Adım 1: Hiyerarşik yapının oluşturulması.

• Veri yapıları sistemlerinde en etkili kriterler
belirlenmiş ve bu kriterler literatürde ilk kez
birbiri ile kıyaslanarak önem sıralamaları elde
edilmiştir.

Adım 2: Kriterlerin karşılaştırılması.

• Veri yapıları sıralaması literatürde ilk defa
belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılmıştır.

Yöntemin ilk adımında belirlenen problem için
karar hiyerarşisinin oluşturulmaktadır.
Adım 1’de oluşturulan hiyerarşik yapıya göre
alternatiflerin kriterler için birbiriyle ve her bir
kriterin kendi arasında ikili karşılaştırılması ile
karar matrisleri oluşturulmaktadır. Karar matrisleri
Saaty (1980) tarafından belirlenen önem skalası
461
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kullanılarak oluşturulmaktadır. Saaty önem skalası
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Saaty önem skalası (Saaty importance scale)
Önem Değerleri
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Değer Tanımları
Eşit önemli
Kısmen önemli
Çok önemli
Aşırı derece önemli
Kesinlikle önemli
Ara değerler

4.2 PROMETHEE Yöntemi
PROMETHEE yöntemi Jean-Pierre Brans tarafından
1982 yılında ÇKKV problemleri için bir çözüm
yöntemi olarak geliştirilmiştir. Seçilen kriterler ve
tercih fonksiyonları sayesinde ikili karşılaştırmalar
yapılarak alternatiflerin değerlendirilmesine olanak
sağlayan bir önceliklendirme yöntemidir (Genç,
2013). PROMETHEE yönteminin uygulama adımları
aşağıda verilmiştir.
Adım 1: Veri matrisinin oluşturulması.
Problem çözümünde kullanılan alternatifler,
kriterler ve bunlara ilişkin ağırlıklar için veri matrisi
oluşturulmaktadır.

Adım 3: Normalize matrislerin ve göreli önem
ağırlıklarının elde edilmesi.

Adım 2: Kriterler
tanımlanması.

Her
kriter
için
Eşitlik(1)
kullanılarak
normalleştirme işlemi, her kriter için Eşitlik(2)
kullanılarak önem ağırlıkları hesaplanmaktadır.
𝑎𝑖𝑗
𝑏𝑖𝑗 = 𝑛
(1)
∑𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

Kriter yapılarına uygun 6 farklı tercih fonksiyonu
arasından en uygun fonksiyon tipi seçilmektedir.
Fonksiyon tipleri Tablo 3’te verilmiştir.

𝑤𝑖 =

∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗
𝑛

(2)

Adım 4: Karşılaştırma matrisleri için tutarlılık
oranlarının hesaplanması ve kontrol edilmesi.

için

tercih

fonksiyonların

Adım 3: Ortak tercih fonksiyonlarının belirlenmesi.
x ve y alternatiflerinin tercih indeksi wj (j=1,2,…k)
ağırlıklarına sahip k kriteri Eşitlik(5)’teki formül ile
hesaplanmaktadır.
P(x, y) = {

0
, f(x) ≤ f(y)
}
p[f(x) − f(y)], f(x) > 𝑓 (y)

(5)

Adım 4: Tercih indekslerinin belirlenmesi.

Tutarlılık indeksi (CI) ve karşılaştırmaların
tutarlılıklarının belirlenmesi adına tutarlılık oranı
(CR) bulunur. CI, CR hesaplamaları için kullanılan
formüller Eşitlik(3) ve Eşitlik(4)’te verilmiştir;

Her alternatif çifti için tercih indeksleri
belirlenmektedir. Eşitlik(6) ile tercih indeksi
hesaplanmaktadır.

λ𝑚𝑎𝑘𝑠 − n
CI =
𝑛−1
CI
CR =
𝑅𝐼

𝜋(𝑥, 𝑦) =

(3)
(4)

∑𝑘𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝑃𝑖(𝑥, 𝑦)
∑𝑘𝑖=1 𝑤𝑖

(6)

Adım 5: Alternatifler için negatif 𝛷− ve pozitif 𝛷+
üstünlükler belirlenmesi.

0,1’den küçük bulunan CR değerleri tutarlı kabul
edilir. RI değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

x alternatifi için pozitif ve negatif üstünlük Eşitlik(7)
ve Eşitlik(8)’deki formüller ile hesaplanmaktadır.

Adım 5: En iyi alternatifin belirlenmesi ve seçimi.

Φ+ (x) =

AHP yöntemi sonucunda en yüksek önem ağırlığına
sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak
seçilmektedir.

1
∑ π(x, y)
n−1
1
Φ− (x) =
∑ π(y, x)
n−1

(7)
(8)

Tablo 2
RI değerleri (RI values) (Saaty, 1999)
n
RI
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1 ve 2
0

3
0,58

4
0,9

5
1,12

6
1,2

7
1,32

8
1,41

9
1,45

10
1,49

11
1,51

12
1,48

13
1,56

14
1,57

15
1,59
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Tablo 3
Tercih fonksiyonları (Oral, Yapıcı, Yumuşak, ve Eren, 2021)
Tercih Fonksiyonu Tipi

Fonksiyon Tanımı

Parametre

Birinci Tip (Olağan)

0,
𝑃 (𝑑 ) = {
1,

İkinci Tip (U Tipi)

Üçüncü Tip (V Tipi)

∀𝑥 ≤ 0
∀𝑥 ≥ 0

-

0,
𝑃 (𝑑 ) = {
1,

x≤1
𝑥≥1

l

𝑥
,
𝑃 (𝑑 ) = {𝑚
1,

x≤𝑚

m

0,

x≤𝑞

1

Dördüncü Tip (Seviyeli)

𝑃 (𝑑 ) = { 2 ,
1,

𝑃 (𝑑 ) = {

𝑟

1,

Altıncı Tip (Gaussian)

𝑥 >𝑞+𝑝
x≤𝑠
,

1−

Kısmi önceliklerin belirlenmesi
durumlar aşağıda verilmiştir:

için

gereken

1.Durum: Eşitlik(9), Eşitlik(10) ve Eşitlik(11)’de
verilen koşullardan herhangi biri sağlanıyorsa x
alternatifi y alternatifine tercih edilir.
Φ+ (x) > Φ+ (y) ve Φ− (x) < Φ− (y)

(9)

+

+

−

−

(10)

+

+

−

−

(11)

Φ (𝑥 ) > Φ (𝑦) ve Φ (𝑥 ) = Φ (𝑦)
Φ (𝑥 ) = Φ (𝑦) ve Φ (𝑥 ) < Φ (𝑦)

2.Durum: Eşitlik(12)’ de verilen koşul sağlanıyorsa
x alternatifi ile y alternatifi aynıdır.
Φ+ (𝑥 ) = Φ+ (𝑦) ve Φ− (𝑥 ) = Φ− (𝑦)

(12)

3.Durum: Aşağıda Eşitlik(13) ve Eşitlik(14)’te
verilen koşullardan herhangi biri sağlanıyorsa x
alternatifi y alternatifi ile karşılaştırılamaz.
Φ+ (𝑥 ) > Φ+ (𝑦) ve Φ− (𝑥 ) > Φ− (𝑦)

(13)

s, r

𝑠 <𝑥 ≤𝑠+𝑟
𝑥 >𝑠+𝑟

𝑃 (𝑑 ) = {

Adım 6: En iyi alternatifin belirlenmesi ve seçimi.

q, p

𝑞 < 𝑥 ≤𝑞+𝑝

0,
(𝑥−𝑠)

Beşinci Tip (Lineer)

𝑥≥𝑚

0,

x≤0

𝑥2
−
𝑒 2σ2 ,

𝑥>0

σ

Φ+ (𝑥 ) < Φ+(𝑦) ve Φ− (𝑥 ) < Φ− (𝑦)

(14)

Adım 7. PROMETHEE II ile alternatifler için tam
önceliklerin belirlenmesi:
PROMETHEE II’ de Eşitlik(15)’te verilen formül
yardımıyla alternatiflerin tam öncelikleri belirlenir.
Hesaplanan alternatiflerin tam öncelik değerleri
kullanılarak
alternatifler
aynı
düzlemde
değerlendirilerek genel sıralama belirlenir (Akıncı,
Danışan ve Eren, 2021).
+
Φ(𝑥 ) = Φ (𝑥 ) − Φ− (𝑥 )

(15)

5. Uygulama
Bu çalışmada blokzinciri teknolojisi ele alınmıştır.
Geleneksel sistemlerden farklılıklarına bakılarak bir
kıyaslama gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bu
kısmında, elde edilen literatür taraması sonucunda
belirlenen kriterlere göre ÇKKV yöntemlerinden
AHP ve PROMETHEE yöntemleri kullanılarak
günümüzde
giderek
değerlenen
blokzinciri
463
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teknolojisi ile merkezi ve dağıtık veri tabanı
sistemleri arasında kıyaslama yapılmıştır. Yapılan
çalışmada
kullanılan
yöntem
adımlarının
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özetlendiği bir akış şeması oluşturulmuş ve Şekil
3’te verilmiştir.

Şekil 3. Uygulama akış şeması

5.1 Problemin Tanımlanması
Blokzinciri teknolojisi günümüzde pek çok kurum
ve kuruluşun ilgisini çekmekte olup farklı alanlarda
güvenliği
ve
verimliliği
iyileştirmek
için
önerilmektedir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda
kullanım oranının hızla artacağını öngörülmektedir.
Blokzinciri teknolojisi, tek merkeze dayalı veri
tabanı sistemlerinde önemli bir problem haline
gelen güven yapısı sorununu dağıtarak daha verimli
çalışmasını hedeflemektedir. Yapılan çalışmada
geleneksel sistemler ile arasındaki farklılıkları
belirlemek adına blokzinciri teknolojisi ile merkezi
ve dağıtık veri tabanı sistemleri arasında sıralama
problemi ele alınmıştır.
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5.1.1 Alternatifler
Literatür incelendiğinde blokzinciri teknolojisi,
merkezi veri tabanı ve dağıtık veri tabanı sistemleri
arasında avantaj ve dezavantajlar göz önüne
alınarak kıyaslama yapıldığı görülmüştür. Bundan
hareketle bu uygulamada blokzinciri teknolojisi
(A1) ile merkezi veri tabanı (A2) ve dağıtık veri
tabanı (A3) sistemleri alternatif olarak seçilmiş ve
sıralama yapılmıştır.
5.1.2 Kriterler
Bu
uygulamada
kayıt
bütünlüğü
(K1),
kullanılabilirlik (K2), hata toleransı (K3), gizlilik
(K4), işlem zamanı (K5) ve güvenilmez düğümler
arası iş birliği (K6) kriterleri belirlenmiştir.
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Kayıt Bütünlüğü (K1): Çoğu geleneksel veri
tabanında çok eski zamanlara ait veriler silinir ve
belirli bir zaman için güncel olan bilgiler
tutulmaktadır. Blokzinciri teknolojisinde her düğüm
kendine ait bir geçmişe sahip veri tabanı
oluşturabilmektedir. Her yeni işlem bir önceki bloğa
ekleneceği için blokzinciri ağına girdiğinde geçmişe
ait tüm veri kümesini saklanmak zorundadır. Bu
bağlamda kayıt bütünlüğü önem arz etmektedir
(Bauerle, 2019; Bozic, Pujolle ve Secci, 2016).
Kullanılabilirlik (K2): Bilgiye her ihtiyaç
duyulduğu anda kullanıma hazır olması anlamına
gelmektedir. Herhangi bir problem çıkması
durumunda dahi bilginin erişilebilir olması
kullanılabilirlik
özelliğinin
bir
gereğidir.
Kullanılabilirlik blokzincir için yüksek, merkezi veri
tabanı için düşük ve dağıtık veri tabanı için ise
ortadır (Karaarslan ve Akbaş, 2017; Christidis ve
Devetsikiotis, 2016).
Hata Toleransı (K3): Hata gerçekleşme oranını en
aza indirmek ve kullanıcıların bir hatayla
karşılaştıklarında yaptıkları işe yeniden entegre
edebilecek çözümler sunulması “hata toleransı”
olarak açıklanmaktadır. Hata toleransı blokzincir
için yüksek, merkezi veri tabanı için düşük ve
dağıtık veri tabanı için ise yüksektir (Bozic ve diğ.,
2016; Karaarslan ve Akbaş, 2017).
Gizlilik (K4): Geleneksel veri tabanı sistemlerinde
depolanmış verilere erişim belirli kişilerin yetkisi ile
sağlanabilmektedir. Bu sebeple saldırı durumları
dışında yetkisiz kişilerin verilere erişimi mümkün
olmamaktadır. Blokzinciri sisteminde, verilerin
okunma talebinin onaylanıp onaylanmayacağı
merkezi yetkili makamlar ile ilişkili değildir
(Greenspan, 2019). Blokzinciri yapısı geleneksel
veri tabanı sistemlerine göre daha gizlidir. Gizililik
için kullanılan şifreleme işlemleri zaman ve yüksek
işlem gücü gerektirdiğinden,
geleneksel veri
tabanları ön plana çıkmaktadır. Blokzinciri ağında
işlemleri gerçekleştiren düğümler gizli bir kimliğe
sahipken geleneksel yapılarda ise her kullanıcı
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belirli bir kimliğe sahiptir (Sasson, Chiesa, Garman,
Green, Miers, Tromer ve Virza, 2014; Swanson,
2015).
İşlem Zamanı (K5): Blokzincirleri günümüzdeki
yapısı itibariyle geleneksel veri tabanlarına kıyasla
daha yavaş işlem gerçekleştirebilmektedir (Ünal ve
Uluyol, 2020). Blokzinciri yazılımlarının işlem
zamanı bakımından yeni ve optimize olmaması
süreleri
aza
indirme
konusunda
avantaj
sağlamamaktadır (Bozic, Pujolle ve Secci, 2016).
Güvenilmez Düğümler Arası İş Birliği (K6): Veri
güvenliğini sağlayabilmek adına geleneksel veri
tabanı sistemlerinde fazla sayıda sistemsel önlem
alındığı görülmektedir. Blokzinciri uygulamaları
arasında güvenlik anlayışı farklılık göstermektedir.
Hizmet sağlamayan düğüm olsa dahi kalan düğüm
veri kaybı olmaksızın işlemi sürdürmektedir.
Özetleme şifreleri sayesinde hizmet sağlamayan
düğümde veriler değiştirilse dahi mutabakata
katılamayacak ve diğer düğümler tarafından
doğrulanmayacaktır (Bozic, Pujolle ve Secci, 2016;
Kakavand, Kost De Sevres ve Chilton, 2017;
Tanrıverdi, 2019; Ünal ve Uluyol, 2020).
5.2 Problemin Çözümü
Yapılan çalışmada ilk olarak AHP yöntemi
kullanılarak kriter ağırlıkları belirlenmiştir. Elde
edilen kriter ağırlıkları Visual PROMETHEE
programına girilerek blokzinciri teknolojisi ile eski
merkezi ve dağıtık veri tabanı sistemleri arasında
sıralama yapılmıştır.
5.2.1 Kriterlerin AHP Yöntemi ile
Ağırlıklandırılması
Çalışmanın bu kısmında AHP yöntemi kullanılarak
kriter ağırlıkları elde edilmiştir. AHP yönteminde
kullanılan hiyerarşik yapı Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. AHP karar hiyerarşisi
Karşılaştırma matrisi Saaty'nin (1980) önem skalası
baz
alınarak
doldurulmuştur.
Kriterler
değerlendirilirken literatür taramasından elde
edilen sonuçlar analiz edilerek grup karar verme
süreci uygulanmıştır. Grup karar verme sürecinde
konunun uzmanlarından ikili karşılaştırmaları ortak
karara vararak oluşturmaları istenmiştir. Uzmanlar
üç kişi olup 2 ile 6 yıl arasında mesleki tecrübeye
sahiptirler. Uzmanlar dijital dönüşüm konusu
üzerinde çalışmaktadırlar. Uzmanlar tarafından
oluşturulan kriterler arası karşılaştırma matrisi
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4
Kriterler arası ikili karşılaştırma matrisi
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K1 1,00 2,00 3,00 0,50 4,00 5,00
K2 0,50 1,00 2,00 0,33 3,00 4,00
K3 0,33 0,50 1,00 0,25 2,00 3,00
K4
2
3,00 4,00 1,00 5,00 6,00
K5

0,25

0,33

0,50

0,20

1,00

2,00

K6

0,20

0,25

0,33

0,17

0,50

1,00

Tablo
4’te
verilen
karşılaştırma
matrisi
oluşturulurken veri takibinin yapılmasında şeffaflık
ve kamuya açıklığın sağlanabilmesi adına gizlilik
önemli bir kriter olarak değerlendirilmiştir (Glaser,
2017). Veri tabanı yapıları, kayıtların silinip
değiştirilmesine imkan verme olanağı açısından
incelendiğinde kayıt bütünlüğü kriteri öne
çıkmaktadır (Tanrıverdi, 2019). Veri tabanı
sistemlerinde bir problem çıkması durumunda dahi
veriye erişim kolaylığı kullanılabilirlik kriteri ile
ilişkili olarak değerlendirilmiştir (Karaarslan ve
Akbaş, 2017). Doğru sonuçların elde edilmesi
açısından hata ile karşılaşılması sonucunda yapılan
işleme hızlı uyum sağlanabilmesi için hata toleransı
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önemli bir kriterdir. Günümüz teknolojilerinde veri
tabanı sistemleri için zaman önemli bir rekabet
unsuru haline gelmiştir. Bu sebeple işlem süreleri
önem arz etmektedir. Veri tabanı yapılarının
herkese açık olduğu ağlarda güvenilmez düğümlere
rastlanılabilmesi mümkündür. Bu sebeple düğümler
arasındaki uzlaşmanın nasıl olacağı güvenlik
açısından önem arz etmektedir (Tanrıverdi, 2019).
Elde edilen kriter karşılaştırma matrisindeki her
değer sütun toplamına bölünerek normalize karar
matrisi elde edilmiştir. Normalize karar matrisi
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5
Normalize karar matrisi
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K1 0,23 0,28 0,28 0,20 0,26 0,24
K2 0,12 0,14 0,18 0,14 0,19 0,19
K3 0,08 0,07 0,09 0,10 0,13 0,14
K4 0,47 0,42 0,37 0,41 0,32 0,29
K5 0,06 0,05 0,05 0,08 0,06 0,10
K6 0,05 0,04 0,03 0,07 0,03 0,05
Karşılaştırma matrisi için CR değeri 0,02 olarak
hesaplanmış ve bu değerin 0,10’dan küçük olduğu
saptanarak tutarlı oldukları görülmüştür. AHP
yöntemi uygulanarak elde edilen kriter ağırlıkları
Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6
AHP yöntemi kriter ağırlıkları
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Kriter Ağırlıkları
0,25
0,16
0,10
0,38
0,07
0,04
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Bulunan kriter ağırlıkları incelendiğinde veri tabanı
sistemlerinde en önemli kriterin K4 olduğu
görülürken sonrasında sırasıyla K1, K2, K3, K5 ve
K6 kriterlerinin takip ettiği görülmüştür.
Günümüzde veri yapıları sistemlerinde işlemlerin
kamuya
açık
ve
şeffaf
gerçekleştirilmesi
kullanıcılarda güven sağlanması açısından son
derece önemlidir. Bu sebeple AHP yönteminden
elde edilen sonuçlar da gizlilik kriterinin önemini
doğrular niteliktedir.
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5.2.2 Problemin
Çözümü

PROMETHEE

Yöntemi

ile

Çalışmanın bu kısmında AHP çözümünden elde
edilen kriter ağırlıkları kullanılarak yapılan
PROMETHEE çözümü anlatılmıştır. Çözümün ilk
aşamasında alternatifler için veri matrisi
oluşturulmuştur. Oluşturulan veri matrisi Tablo
7’de verilmiştir.

Tablo 7
Veri matrisi (Bozic, Pujolle ve Secci, 2016)
Özellikler
Blokzinciri
Kayıt Bütünlüğü
Yüksek
Kullanılabilirlik
Yüksek
Hata Toleransı
Yüksek
Gizlilik
Düşük
İşlem Zamanı
Düşük
Güvenilmez Düğ.
Yüksek
Tablo 7’de Bozic ve arkadaşları (2016) tarafından
belirlenen veriler ile her kriter için en uygun tercih
fonksiyonu seçilerek Visual PROMETHEE programı
kullanılmış ve çözüm gerçekleştirilmiştir. Kayıt
bütünlüğünün, merkezi veri tabanında ve dağıtık
veri tabanında orta, blokzincirinde ise yüksek
olduğu görülmüştür. Kullanılabilirliğin, merkezi veri
tabanında düşük, dağıtık veri tabanında orta,
blokzincirinde ise yüksek olduğu görülmüştür. Hata
toleransının, merkezi veri tabanında düşük, dağıtık
veri tabanı ve blokzincirinde ise yüksek olduğu
görülmüştür. Literatürden elde edilen bilgilere göre
gizlilik, eski sistemlerden ve özellikle de tüm veri
tabanı içeriği talebinin karşılandığı merkezi
sistemlerden çok daha düşüktür (Sasson, Chiesa,
Garman, Green, Miers, Tromer ve Virza, 2014).
Böylelikle gizliliğin, merkezi veri tabanında yüksek,
dağıtık veri tabanında orta, blokzincirinde ise düşük
olduğu görülmüştür. İşlem zamanının, merkezi veri
tabanında yüksek, dağıtık veri tabanında orta,
blokzincirinde ise düşük olduğu görülmüştür.
Güvenilmez düğümler arası iş birliğinin, merkezi
veri tabanında ve dağıtık veri tabanında düşük,

Merkezi Veri tabanı
Dağıtık Veri tabanı
Orta
Orta
Düşük
Orta
Düşük
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Düşük
Düşük
blokzincirinde ise yüksek olduğu görülmüştür. Bir
veri
tabanı
sisteminde
kayıtların
silinip
değiştirilmesine daha az olanak tanınarak kayıt
bütünlüğü sağlanabilmektedir. Kayıt bütünlüğünün
önemli olması sebebi ile yönü maksimum olarak
belirlenmiştir.
Veriye
erişim
kolaylığının
sağlanabilmesi için kullanılabilirliğin değerlendirme
yönü maksimum olarak belirlenmiştir. Yapılan
işlemlerdeki hatalara hızlı uyum sağlanabilmesi
adına hata toleransı yüksek olmalıdır ve bu sebeple
değerlendirme
yönü
maksimum
olarak
belirlenmiştir. Veri tabanı sistemlerinde işlemlerin
sonuçlarına en hızlı şekilde ulaşabilmek adına işlem
zamanın değerlendirme yönü maksimum olarak
belirlenmiştir.
Veri
takibinde
şeffaflığın
sağlanabilmesi
adına
gizlilik
kriterinin
değerlendirme
yönü
minumum
olarak
belirlenmiştir.
İşlem güvenliğinin sağlanması
açısından güvenilmez düğümler arası iş birliğinin
minumum düzeyde olması gerekmektedir. Program
arayüzü Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Visual PROMETHEE program arayüzü
AHP kriterlerinin ağırlıkları kullanılarak yapılan
PROMETHEE çözümü sonucuna Şekil 6’da yer
verilmiştir.

Şekil 6. PROMETHEE yöntemi çözüm sonucu
PROMETHEE
yöntemi
sıralama
sonuçları
incelendiğinde öncelikli alternatifin 0,3875 değeri
ile blokzinciri olduğu görülmüştür. Blokzincirini 0,0275 değeri ile dağıtık veri tabanı, -0,3600 değeri
ile merkezi veri tabanı izlemiştir. Merkezi ve dağıtık
veri tabanına kıyasla yeni bir teknoloji olan ve
yaygınlaşmasıyla birlikte eski sistemlerdeki mevcut
performans ve güvenlik sorunlarına getirdiği
çözümler ile blokzincirinin PROMETHEE yöntemi
sonucunda öncelikli alternatif olarak çıkması tutarlı
bir sonuç olmuştur.
6. Sonuç ve Tartışma
Yapılan uygulamada veri tabanı sistemlerinden
blokzinciri teknolojisi ile merkezi veri tabanı ve
dağıtık veri tabanı sistemleri arasında bir sıralama
gerçekleştirilmiştir. AHP yöntemi ile kriter
ağırlıklarının belirlenip PROMETHEE yöntemi ile
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sıralamanın yapıldığı bu çalışmada en önemli kriter
gizlilik (K4) olarak belirlenirken en uygun
alternatifin de blokzinciri teknolojisi olduğu
görülmüştür.
Blokzinciri
teknolojisi
son
dönemlerde
yaygınlaşmış, güncel ve çeşitli alanlarda büyük bir
gelişim potansiyeline sahiptir. Avantaj ve
dezavantajları göz önüne alındığında hızlı bir
şekilde geleneksel sistemlerin yerini alması
mümkün gözükmese dahi kayıt bütünlüğü,
kullanılabilirlik, güvenilmez düğümler arası iş birliği
ve hata toleransı kriterlerinde oldukça başarılı
performans göstermektedir. Bu kriterlerin ileriki
süreçlerde daha da büyük avantajlar kazandırması
beklenmektedir.
İşlem
zamanı
düşüklüğü
dezavantajlı bir kriter olmakla birlikte gizlilik
kriterinin kimileri için avantajlı kimileri için ise
dezavantajlı konumda olduğu göze çarpmaktadır.
Blokzinciri tabanlı sistemler, gizlilik seviyesinin
yüksek
olduğu
bir
servis
sunmayı
hedeflememektedir.
Blokzinciri teknolojisi mühendislik temelinde büyük
gelişmelerin gerçekleşmesiyle kritik dönüşümlerin
gözlemleneceği yeni bir alan olarak öne
çıkmaktadır. Kısa zamanda çok sayıda hizmet ve
ürünün altyapısını oluşturması beklenen blokzinciri
teknolojisi hakkında, her yeni teknolojide olduğu
gibi yeni projelerle denemeler yapılarak sistem
geliştirilmelidir. Bu çalışmada olduğu gibi ÇKKV
yöntemlerinden Bulanık AHP, ANP ve TOPSIS gibi
farklı yöntemler ile kıyaslama ve sıralamalar yapılıp
çözüm sonuçları elde edilebilir. Yapılan çalışmalara
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yeni kriterlerin
sağlanabilir.

eklenmesiyle
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Öz
Günümüzün rekabetçi pazar yapısı içinde firmalar sürekli olarak ürün kalitesini iyileştirecek,
israfları azaltacak yöntemlerin arayışı içindedir. Birçok firma bu amaçla süreçleri üzerine
yalın üretim felsefesini uygulamaktadır. Kaizen, sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir ve
yalın üretim metodolojisinin temel sütunlarından birisini oluşturmaktadır. Kaizen felsefesinde
problemlerin ortaya çıkarılmasında ve problemlere çözüm üretilmesinde organizasyonun
farklı seviyelerinden ve birimlerinden çalışanların bir araya gelerek oluşturdukları takımlar
görev almaktadır. Gerçekleşen iyileştirme projelerinin etkinliğinin değerlendirilmesi,
iyileştirme projelerinin göreceli olarak başarılarının ortaya konması ve en iyi uygulamaların
yaygınlaşarak daha sonraki dönemlerde gerçekleşecek projelere örnek olması açısından önem
taşımaktadır. Tamamlanmış iyileştirme projelerinin birden fazla kriter dikkate alınarak
değerlendirilmesi, birçok kriterli karar verme problemidir. Bunun yanı sıra, değerlendiricilerin
görüşlerindeki belirsizlik ve muğlaklık problemin belirgin özelliklerinden birisidir. Bu
çalışmada tamamlanmış iyileştirme projelerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak bir
bulanık çok kriterli karar verme metodolojisi geliştirilmiştir. Önce uzman görüşleri
doğrultusunda temel ve alt kriterler belirlenmiş. Sonrasında kriter ağırlıkları bulanık küme
teorisi yardımıyla hesaplanmıştır. Tamamlanmış projelerin başarı durumuna göre sıralaması
için bulanık VIKOR yöntemi kullanılmıştır. Sayısal analiz kısmında, bir otomotiv yan sanayi
firmasında gerçekleşmiş 10 adet örnek proje, çalışma kapsamında önerilen metodoloji
kullanılarak sıralanmış ve sonuçlar sunulmuştur. Son kısımda, çalışmada önerilen
metodolojinin sonuçları ile firmanın değerlendirme sürecinde kullandığı basit toplamlı
ağırlıklandırma yönteminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları,
önerilen metodolojinin tamamlanmış projelerin sistematik ve etkin bir şekilde
değerlendirilmesi amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir.

EVALUATION OF IMPROVEMENT PROJECTS USING FUZZY VIKOR METHODOLOGY
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Abstract
In today’s competitive marketplace companies must continually seek out methods to increase
product quality and reduce waste. For this purpose, many companies use lean concept in their
processes. One of the main pillars of Lean methodology is Kaizen which means continuous
improvement. Kaizen teams are formed across all levels of organizations to promote ideas
and improvement projects. Evaluation of completed improvement projects is important to
determine their relative success and feedback the results to all kaizen teams. This may lead
superior future projects. Evaluation of projects considering is a well-known multi criteria
decision making problem. Moreover, the uncertainty and vagueness of the experts’ opinion is
the significant characteristic of the problem. In this study, we proposed a fuzzy VIKOR based
multicriteria methodology for evaluating improvement projects. First, main criteria and subcriteria are determined based on the expert’s opinion. Then the weighting of main and subcriteria is carried out using fuzzy set theory and a Fuzzy VIKOR methodology is used for
ranking completed projects. A numerical analysis was performed to show the effectiveness of
the proposed methodology. 10 kaizen projects which were performed in an automotive
supplier are selected and ranked using fuzzy VIKOR methodology and the results were
presented. In the final section, the rankings obtained by fuzzy VIKOR and the rankings
performed by the firm are compared. Results showed that the proposed methodology can be
effectively used for ranking of completed improvement projects.
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1. Giriş
Günümüz piyasa koşullarında firmaların rekabet
edebilmesi için müşteri beklentilerini en iyi şekilde
karşılayacak ürün ve hizmetleri uygun fiyatla
sunabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle firmalar
sürekli olarak kalite düzeyini yukarı çekecek,
israfları ve maliyetleri azaltacak yöntemler üzerine
odaklanmaktadır. Bu noktada yalın üretim anlayışı
birçok firma tarafından ilgi görmektedir. Sürekli
iyileştirme anlamına gelen kaizen felsefesi, yalın
üretim anlayışının temel unsurlarından birisidir.
Kaizen anlayışında problemlerin tespiti ve
çözülmesinde temel düzeyde, karmaşık olmayan
yöntemlerin kullanılıyor olması, hem problemlere
kısa sürede çözüm üretilmesini hem de tüm
çalışanların sürekli iyileştirme süreçlerine katkı
verebilmesini sağlamaktadır.
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Kaizen uygulamaları, ele alınan problemin
büyüklüğü ve karmaşıklığı açısından “önce-sonra
kaizen” ve “odaklanmış kaizen” (kobetsu kaizen/10
adımda kaizen) olarak ikiye ayrılır (Çetinay, 2016).
Önce-sonra kaizenler genellikle daha temel düzeyde
kayıpları önlemeye yönelik olup, çalışanlardan
gelen önerilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan,
kısa süre içinde uygulamaya geçen ve genellikle tek
sayfada raporlanan kaizenlerdir.
Odaklanmış
kaizenler ise daha karmaşık problemlerin ele
alındığı, kök nedenler araştırılırken problem çözme
tekniklerinin yoğun şekilde kullanıldığı ve
aşamaların PUKÖ (Planla/Uygula/Kontrol et/önlem
al) döngüsüne (Şekil 1) göre yürütüldüğü bir ekip
çalışmasıdır.

Şekil 1. Odaklanmış Kaizen Aşamaları ve PUKÖ Döngüsü
Kaizenler Şekil 2 de gösterilen 16 kayıp türü üzerine
odaklanır. 16 kayıp unsurunun yanı sıra 5s, ergonomi,
çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında da
odaklanmış kaizen faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

474

Kaizenler yoluyla maliyetlerin düşürülmesi, yüksek
kalite düzeyine ulaşılması, sevkiyat performansının
artırılması ve böylelikle firmanın rekabet gücünün ve
karlılığının artırılması hedeflenmektedir.
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Şekil 2. 16 Temel Kayıp
Belli bir dönem içinde gerçekleşen kaizenlerin
performans odaklı olarak sıralanması, hem firma
içindeki ödüllendirme süreçlerinin sağlıklı işlemesi
açısından hem de başarılı kaizen uygulamalarının
belirlenerek bu uygulamaların daha sonraki kaizen
faaliyetleri için örnek oluşturması açısından önem
taşımaktadır. Projelerin seçimi veya sıralanması, iyi
bilinen bir “çok kriterli karar verme” problemidir.
Literatürde çok kriterli karar verme ile proje seçimi
konusundaki mevcut çalışmalar incelendiğinde
(Tablo
1) çalışmaların çoğunlukla yapılması
düşünülen 6 sigma projelerinin değerlendirilmesi
ile ilgili olduğu görülmektedir. Yapılması düşünülen
6 Sigma projelerinin seçimi ile ilgili detaylı literatür
araştırmaları Padhy (2016), Conde ve Martens
(2020) çalışmalarında yer almaktadır.
6 sigma dışındaki iyileştirme projelerinin seçimi ve
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların daha az
sayıda olduğu görülmektedir. 6 sigma projelerinde
sınırlı kaynakları en fazla kazanım sağlayacak
projelere ayrılması hedeflendiği için, henüz
başlamamış, öneri halindeki projelerin birbirlerine
göre önem derecelerinin belirlenmesi, önemli bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 1’deki çalışmalar incelendiğinde, tamamlanmış
iyileştirme projelerin değerlendirilmesi ile ilgili
çalışmaların oldukça az olduğu gözlemlenmektedir.
Literatür araştırmasında tamamlanmış iyileştirme

projelerinin değerlendirilmesine ilişkin üç çalışmaya
erişilebilmiştir.
Altıntaş, Erginel ve Kucuk, (2016) bulanık Analitik
Ağ süreci (fuzzy analytic network process-FANP)
yöntemi ile tamamlanmış 6 sigma projelerini grup
kararı ile değerlendirmişlerdir. Gerçek uygulama
olarak, seçilen 10 adet tamamlanmış 6 sigma
projesi değerlendirilmiştir. Kriterler üç uzman kara
kuşak tarafından belirlenmiştir. Kriter ağırlıkları
grup kararı olarak bulanık FANP ile belirlenmiştir.
Projelerin sıralanması ağırlıklı toplam yöntemi ile
gerçekleşmiştir.
Erginel, Uluskan, Kucuk ve Altintas (2018)
yaptıkları çalışmada, tamamlanmış 6 sigma
projelerini değerlendirmek üzere 7 temel ve 18 alt
kriter belirlemişlerdir. Kriter ağırlıkları bulanık
ANP yöntemi ile belirlenmiştir. Ev aletleri üreten bir
firmanın 6 sigma proje havuzundan seçilen 15 adet
projeyi belirlenen kriterler doğrultusunda ağırlıklı
toplam yöntemi ile sıralamışlardır.
Albayrak (2019) ise KALDER Ankara Şubesi’nin
gerçekleştirdiği Kalite çemberleri ve Kaizen etkinliği
için başvuran iyileştirme projelerini Analitik
Hiyerarşi Süreci (AHP)-Gri İlişkisel Analiz (GRA) ve
AHP-TOPSIS yöntemleri ile sıralamıştır. Çalışmada
KALDER Kalite Çemberleri ve Kaizen etkinliği için
kullanılan değerlendirme kriterleri baz alınmıştır.
Kriter ağırlıkları AHP ile belirlenmiştir.
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Tablo 1. Literatür
Yazar
Rudnik, Bocewicz,
Landwojtowicz ve
Gorska(2021)
Pakdil, Toktaş ve Can
(2020)
Shaygan ve
Testik(2019)
Erginel, Uluskan,
Kucuk ve Altintas
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Tamamlanmış projelerin değerlendirilmesi ile ilgili
olarak erişilebilen üç çalışmadan iki tanesi 6 sigma
projeleri ile ilgilidir (Altintas ve diğ.,2016; Erginel
ve diğ., 2018). Çalışmalardan sadece bir tanesi
kaizen projelerinin değerlendirilmesi ile ilgilidir
(Albayrak, 2019).
Yapılması düşünülen projelerin önceliklendirilmesi
ve seçimi; kaynakların doğru noktalara tahsis
edilebilmesi açısından önem oluşturmakla birlikte
tamamlanmış projelerin değerlendirilmesi de belli
bir dönemde gerçekleşen projelerin bağıl olarak
başarı
düzeylerinin
ortaya
konması
ve
ödüllendirme mekanizmalarının işleyişi açısından
önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, başarılı
uygulamaların başarı düzeylerinin ortaya konarak
daha sonra gerçekleşecek projeler için örnek
oluşturması da mümkün olacaktır.
Firma içindeki değerlendirme süreçlerinin dışında,
KALDER, MMO gibi kurumların düzenlediği
organizasyonlarda da firmalarda gerçekleşen
iyileştirme projeleri, birtakım değerlendirme
süreçlerinden geçirilerek sıralanmaktadır.
Gerek firma bünyesinde gerçekleşen kaizenlerin
gerekse farklı firmalarda gerçekleşen kaizenlerin
değerlendirildiği organizasyonlara katılan kaizen
projeleri için değerlendirme süreci, büyük oranda
değerlendiricilerin
yargılarına,
sübjektif
değerlendirmelerine
bağımlı
olarak
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, değerlendiricilerin
yargılarını doğru şekilde yansıtacak ve sistematik
olarak değerlendirme yapmaya imkan verecek
değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bulanık ÇKKV yöntemleri, kriterlerin göreceli
öneminin
ve
alternatiflerin
performans
derecelendirmesindeki
belirsizlik
nedeniyle
geliştirilmiştir. Belirsizlik çeşitli nedenlerden
kaynaklanabilir: ölçülemez bilgi, eksik bilgi, elde
edilemeyen bilgi vb. Bu zorluğu çözmek için karar
verme
sürecinde
bulanık
küme
teorisi
kullanılmaktadır (Yang ve Hsieh, 2009). Bulanık çok
kriterli karar verme yöntemleri ile karar vericiler
dilsel değişkenler kullanarak hem kriterlerin önem
derecelerini
hem
de
alternatiflerin
değerlendirilmesini gerçekleştirebilmektedirler.
Bu çalışmada, tamamlanmış kobetsu kaizenlerin
değerlendirilme
sürecinde
Bulanık
VIKOR
yöntemine dayalı bir değerlendirme metodolojisi
geliştirilmiştir. Önce tamamlanmış kaizenlerin
değerlendirilmesi için kullanılacak temel ve alt
kriterler belirlenmiştir. İyileştirme projelerini
değerlendirmek üzere kullanılacak kriterler Kalder
Kalite Çemberleri Çalıştayı (KALDER Ankara Şubesi,
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2021) ve MMO Kaizen Paylaşımları (TMMOB
Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2016)
etkinliklerinin değerlendirme kriterleri temel
alınarak,
uzman
görüşleri
doğrultusunda
oluşturmuştur. Kriterlerin birbirlerine göre önem
dereceleri dilsel ifadeler kullanılarak belirlenmiştir.
Sonrasında, bir otomotiv yan sanayi firmasında
gerçekleşmiş 10 adet kaizen örnek olarak alınmış,
belirlenmiş
olan
değerlendirme
kriterleri
doğrultusunda, Bulanık VIKOR yöntemi ile
sıralanmıştır. Temel ve alt Kriterlerin birbirlerine
göre önem derecelerinin belirlenmesinde daha önce
iyileştirme projelerinin değerlendirme süreçlerinde
yer almış, üç endüstri mühendisinden oluşan bir
uzman grubunun görüşleri dikkate alınmıştır.
Çalışmanın mevcut literatüre yaptığı katkıları
aşağıda özetlenmiştir:
-

Mevcut
literatürde
tamamlanmış
kaizen
projelerinin değerlendirilmesi ile ilgili çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada,
değerlendiricilerin
yargılarını
dilsel
değişkenlerle aktarabilmesine imkan veren,
bulanık VIKOR tabanlı bir karar verme
metodolojisi geliştirilmiştir.

-

Erişebildiğimiz literatürde tamamlanmış kaizen
projelerinin değerlendirilmesi için bulanık çok
kriterli karar verme metodolojisi içeren bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bulanık VIKOR
yöntemi
tamamlanmış
kaizenlerin
değerlendirilmesinde ilk kez bu çalışmada
kullanılmıştır.

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Bulanık
VIKOR metdolojisi anlatılacaktır. Üçüncü Bölümde
uygulama aşamaları detaylı olarak açıklanacak, son
bölümde de değerlendirmeler ve daha sonraki
çalışmalar hakkında bilgiler verilecektir.
2. Bulanık VIKOR
VIKOR
(VIseKriterijumsa
Optimizacija
I
Kompromisno Resenje) yöntemi son yıllarda çok
kriterli karar verme problemlerini çözümde sıklıkla
kullanılan yöntemlerden
biridir. 1988 yılında
Opricovic tarafından önerilen bu yöntem, birden
fazla alternatifi birbiri ile çelişen kriterler altında
ideal
çözüme
yakınlık
seviyesine
göre
değerlendirerek sıralama yapmaktadır. Bu yöntem
özellikle karar vericilerin problemi çözmeye
başladıklarında tercihlerini tam belirleyememesi
veya bilmemesi durumunda karar vericilere
yardımcı olmak için geliştirilen çok kriterli bir karar
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verme yöntemdir. Bu yöntemin temelinde
maksimum grup faydasını ve minimum bireysel
pişmanlığı
uzlaşma
katsayısı
çerçevesinde
değerlendirerek, karar vericinin amacını en iyi
sağlayan alternatifi bulmak vardır (Yıldız ve Deveci,
2013). VIKOR, karar vericilerin tercihlerine dayalı
olarak maksimum grup faydasını ve minimum
bireysel pişmanlığı birlikte sağlayan çözümler
üretir. Böylelikle elde edilen çözüm, karar vericiler
tarafından kabul edilebilir çözümdür. Bunun yanı
sıra VIKOR yöntemi kolay uygulanabilir ve
anlaşılabilir bir yöntemdir. Bu avantajlarından
dolayı
VIKOR,
farklı
alanlardaki
ÇKKV
problemlerinin çözümü için sıklıkla kullanılan
yöntemlerden biridir.
Klasik çok kriterli karar verme yöntemlerinde karar
vericinin kriterleri birbirine göre göreceli
değerlendirmesinin ve alternatiflerin kriterler
altında değerlendirmesinin kesin olarak yapıldığı
varsayımı vardır. Ancak gerçek hayatta karar
vericiler bazı problemlerde kesin değerlendirmeler
yapamamaktadır. Özelikle kriterlerin birbiri ile
karşılaştırılması göreceli bir durumdur. Ayrıca
alternatiflerin kriterler altında aldıkları değerler
sayısal değerler değil ise alternatiflerin kriterler
altında birbirleri ile karşılaştırmasının kesin
ifadelerle
yapılması
oldukça
zordur.
Bu
zorluklardan dolayı bu tarz problemlerin
çözümünde, Zadeh (1965) tarafından geliştirilen
bulanık mantık teorisine dayalı olarak bulanık
kümelerden faydalanılabilmektedir. Böylece karar
vericilerin kesin olarak ifade etmekte zorlandığı
karşılaştırmalarda
dilsel
ifadeler
kullanılabilmektedir. Bu bakış açısı ile ortaya
konulan karar verme problemleri, karar vericilerin
subjektif
değerlendirmelerini
daha
iyi
yansıtabilmektedir. Bulanık mantık yaklaşımı çok
kriterli karar verme yöntemlerine adapte edilerek,
birçok ÇKKV gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan
biri de Bulanık VIKOR yaklaşımıdır. Bulanık
ifadelerle oluşturulan karar matrisi aşağıda
aşamaları içeren bir algoritma kullanarak
alternatiflerin birden fazla kriter altında birbirleri
ile karşılaştırılmasını sağlamaktadır (Chen ve Wang,
2009).
𝑓̃11
̃ = 𝑓̃21
𝐷
⋮
[𝑓̃𝑛1
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𝑓̃12
𝑓̃22
⋮
𝑓̃𝑛2

…
…
⋮
…
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1. Aşama: Belli bir amacı sağlamak adına
oluşturulan karar problemi, k karar verici, m
alternatif ve n kriter belirlenerek tanımlanmaktadır.
2. Aşama: Kriterleri birbirleri ile ve alternatifleri
kriterler altında birbirlerine göre göreceli olarak
karşılaştırılmasını sağlamak üzere kullanılacak olan
dilsel ifadeler tanımlanır. Bu dilsel ifadeler bulanık
üyelik fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Çalışmada,
literatürde sık kullanılan, hesaplama kolaylığı
avantajına sahip olan üçgensel bulanık üyelik
fonksiyonları kullanılmıştır. 𝑥̃𝑖𝑗 = (𝑙̃𝑖𝑗 , 𝑚
̃ 𝑖𝑗 , 𝑢̃𝑖𝑗 )
bulanık değişkeninde 𝑙̃𝑖𝑗 üyelik fonksiyonun alt
değerini, 𝑚
̃ 𝑖𝑗 orta değerini ve 𝑢̃𝑖𝑗 ise üst değerini
göstermektedir. Bulanık değişkenlerle oluşturulan
karar matrisi denklem (1) de verilmiştir.
𝐶1
𝐴1 𝑥̃
11
̃ = 𝐴2 𝑥̃21
𝐷
⋮
⋮
𝐴𝑛 [𝑥̃
𝑛1

𝐶2
𝑥̃12
𝑥̃22
⋮
𝑥̃𝑛2

…
…
…
⋮
…

𝐶𝑚
𝑥̃1𝑚
𝑥̃2𝑚
⋮
𝑥̃𝑛𝑚 ]

(1)

3. Aşama: m tane kriterin önem ağırlıkları denklem
1 kullanılarak hesaplanır. 𝑤𝑗𝑛 , k tane karar vericiden
oluşan bir problemde n. karar vericinin j. kriter için
değerlendirdiği önem ağırlığını ifade etmektedir. Bu
değer bir sözel değişkene karşılık gelmektedir. (2)
nolu denklem kullanılarak, her bir kriter için
bütünleştirilmiş tek bir ağırlık üyelik fonksiyonu
hesaplanır.
𝑤
̃𝑗 =

1 1
[𝑤
̃ ⊕𝑤
̃𝑗2 ⊕ … ⊕ 𝑤
̃𝑗𝑘 ]
𝑘 𝑗

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(2)

4. Aşama: Her bir karar vericinin her bir kriter
altında her bir alternatifi değerlendirmesi 𝑓̃𝑖𝑗𝑘 olarak
ifade edilmektedir. Bu değer bir sözel değişkene
karşılık gelmektedir. Denklem (3) kullanılarak her
bir
kriter
altında
her
bir
alternatifin
bütünleştirilmiş değeri hesaplanır.
1
𝑓̃𝑖𝑗 = [𝑓̃𝑖𝑗1 ⊕ ̃𝑓𝑖𝑗2 ⊕ … ⊕ 𝑓̃𝑖𝑗𝑘 ] 𝑗 = 1,2, … , 𝑛
𝑘

(3)

5. Aşama: Bulanık karar matrisinde, tüm kriterlerin
bulanık en iyi 𝑓̃𝑗∗ ve bulanık en kötü 𝑓̃𝑗− değerleri
denklem (5) ve (6) ya göre belirlenir.

𝑓̃1𝑚
𝑓̃2𝑚 ,𝑤
̃𝑗 = ⌊𝑤
̃1 , 𝑤
̃2 , … 𝑤
̃𝑗 ⌋ 𝑗 = 1,2, … 𝑚, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛
⋮
𝑓̃𝑛𝑚 ]

(4)

Endüstri Mühendisliği 32(3), 473-495, 2021

Journal of Industrial Engineering 32(3), 473-495, 2021

6. Aşama: Bulanık karar matrisinde, tüm kriterlerin
bulanık en iyi 𝑓̃𝑗∗ ve bulanık en kötü 𝑓̃𝑗− değerleri
denklem (5) ve (6) ya göre belirlenir.

10. Aşama: Grup faydası ile bireysel pişmanlığı
birlikte değerlendiren 𝑄𝑖 = (𝑙𝑖 , 𝑚𝑖 , 𝑢𝑖 ) endeks değeri
denklem 13 ile hesaplanmaktadır.

𝑓̃𝑗∗ = max(𝑓̃𝑖𝑗 ) , 𝑓̃𝑗− = min(𝑓̃𝑖𝑗 ) , 𝑗 ∈ 𝐹

(5)

𝑓̃𝑗∗ = min(𝑓̃𝑖𝑗 ) , 𝑓̃𝑗− = max(𝑓̃𝑖𝑗 ) , 𝑗 ∈ 𝑀

(6)

𝑄̃𝑖 = 𝑣(𝑆̃𝑖 − 𝑆̃ ∗ )/( 𝑆 −𝑢 − 𝑆 ∗𝑙 )⨁ (1 − 𝑣)(𝑅̃𝑖 −
𝑅̃ ∗ )/( 𝑅 −𝑢 − 𝑅∗𝑙 )

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

j kriteri fayda açısından değerlendiriliyorsa
kullanılırken denklem (5), j kriteri maliyet kriteri
açısından
değerlendiriliyorsa
denklem
(6)
kullanılmaktadır.
7. Aşama: Her alternatifin her kriter altında aldığı
bulanık değerler, bulanık en iyi 𝑓̃𝑗∗ ve bulanık en
kötü 𝑓̃𝑗− değerler kullanılarak denklem (7) ve
denklem (8) kullanılarak normalize edilir.
𝑑̃𝑖𝑗 = (𝑓̃𝑗∗ − 𝑥̃𝑖𝑗 )/(𝑢𝑗∗ − 𝑙𝑗− ) 𝑗 ∈ 𝐹

(7)

𝑑̃𝑖𝑗 = (𝑥̃𝑖𝑗 − 𝑓̃𝑗∗ )/(𝑢𝑗− − 𝑙𝑗∗ ) 𝑗 ∈ 𝑀

(8)

j kriteri fayda açısından değerlendiriliyorsa
kullanılırken denklem (7), j kriteri maliyet kriteri
açısından
değerlendiriliyorsa
denklem
(8)
kullanılmaktadır.
8. Aşama: Alternatif 𝐴𝑖 ’nin tüm kriterler altında
aldığı değerlerin bulanık en iyi değer olan
𝑓̃𝑗∗ değerlerine olan uzaklıklarının toplamının
ölçüsünü ifade eden 𝑆̃𝑗 denklem (9) ile hesaplanır.
Alternatif
𝐴𝑖 ’nin tüm kriterler altında aldığı
değerlerin bulanık en kötü değer olan
𝑓̃𝑗− değerlerinden olan uzaklıklarının maksimum
ölçüsünü ifade eden 𝑅̃𝑖 değeri ise denklem (10) ile
hesaplanır.
𝑆̃𝑖 = ∑𝑛𝑗=1(𝑤
̃𝑗 ⊗ 𝑑̃𝑖𝑗 )

(9)

𝑅̃𝑖 = mak(𝑤
̃𝑗 ⊗ 𝑑̃𝑖𝑗 )

(10)

𝑗

𝑆̃𝑖 =
) ve 𝑅̃𝑖 =
) ağırlıklı
bulanık farklılık değerleri hesaplanırken kullanılan
𝑤
̃𝑗 değeri her bir kriterin bulanık ağırlık değerini
ifade etmektedir.
(𝑆𝑖𝑙 ,

(𝑅𝑖𝑙 ,

𝑆𝑖𝑚 , 𝑆𝑖𝑢

𝑅𝑖𝑚 , 𝑅𝑖𝑢

9. Aşama: Maksimumum çoğunluk kuralını ifade
eden 𝑆𝑖∗ değeri ve farklı görüşte olanların minimum
bireysel pişmanlığını gösteren 𝑅𝑖∗ değeri denklem
(11) ve (12) ile hesaplanmaktadır.
̃∗

̃−

𝑆 = min 𝑆̃𝑖 , 𝑆 = mak 𝑆̃𝑖

(11)

𝑅̃ ∗ = min 𝑅̃𝑖 ,

(12)

𝑖

𝑖

𝑖

𝑅̃ − = mak 𝑅̃𝑖
𝑖

(13)

11. Denklem 13 de kullanılan “v” değeri grup
faydasının önem derecesini, “1-v” de bireysel
pişmanlığın önem derecesini göstermektedir.
Uzlaşmalı çoğunluk için 𝑣 ≈ 0.5 olarak alınabilir
(Opricovic,2011).
12.
Aşama:
Bu
aşamada
hesaplanan
̃
̃
̃
𝑆𝑖 , 𝑅𝑖 𝑣𝑒 𝑄𝑖 değerleri durulaştırma işlemine tabi
tutulur. Literatürde kullanılan birçok durulaştırma
yöntemi vardır. Bu çalışmada Chen (1985)
tarafından
önerilen
durulaştırma
yöntemi
kullanılmıştır. Durulaştırma sonrasında elde edilen
endeks değerlerine göre alternatifler küçükten
büyüğe doğru sıralanır. En küçük 𝑄𝑖 değerine sahip
olan
alternatif
en
iyi
alternatif
olarak
değerlendirilir.
𝐵𝑁𝑃 = 𝑙 +

[(𝑢−𝑙)+(𝑚−𝑙)
3

(14)

13. Aşama: Belirlenen en iyi alternatifin uzlaştırıcı
bir çözüm olup olmadığının belirlenmesi için
aşağıda verilen iki koşulun uygunluğu kontrol
edilmektedir.
Koşul 1- Kabul edilebilir avantaj: Bu koşul en iyi
alternatif ile ona en yakın alternatif arasındaki
farkın anlamlı olup olmadığını kontrol eder. (15)
nolu denklem kullanılarak bu koşulun kontrolü
sağlanmaktadır.
(15)

𝑄𝐴2 − 𝑄𝐴1 ≥ 𝐷𝑄
𝐷𝑄 = 1/(𝑚 − 1)

Bu denklemdeki m alternatif sayısını, 𝑄𝐴2 sıralamada
ikinci sırada yer alan alternatifin endeks değerini ve
𝑄𝐴1 ise sıralamada ilk sırada yer alan alternatifin
endeks değerini göstermektedir.
Koşul 2- Kabul edilebilir istikrar: Sıralamada en iyi
alternatif olarak belirlenen Alternatif A, S ve/veya R
değerine göre sıralamalarda da en iyi alternatif
olmalıdır. (Opricovic ve Tzeng, 2004).
Eğer koşul 1 kabul edilmez ise iki alternatif arasında
anlamlı bir fark olduğu söylenemez. Bu iki alternatif
aynı uzlaştırmacı çözüm olur.
Eğer koşul 2 kabul edilmez ise iki alternatifin
değerlendirilmesinde tutarsızlık vardır. Bundan
dolayı iki çözüm aynıdır. Bu koşullardan en az biri
479
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kabul edilmez ise bir kapsayıcı çözüm önerilir.
Bunlar:
1. Eğer yalnızca koşul 2 sağlanmadı ise A1 ve A2
çözüm olarak alınır.
2. Eğer yalnızca koşul 1 sağlanmadı ise
−
≤
𝐷𝑄 koşulunu sağlayan tüm alternatifler A1, A2,
…AM çözüm olarak ele alınır. Bu M tane çözüm
birbirine yakın çözümlerdir.
𝑄𝐴𝑀

𝑄𝐴1

3. Araştırma ve Uygulama Metodolojisi
Bu çalışmada tamamlanmış Kaizen projelerinin
farklı kriterler altında dilsel ifadeler ile
değerlendirmesini sağlamak için bulanık VIKOR
yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada araştırma ve
yayın etiğine uyulmuştur. Örnek uygulama olarak
bir otomotiv yan sanayi firmasında gerçekleştirilen
10 verimlilik kaizeni ele alınmış ve bu kaizenlerin

başarı sıralaması bulanık VIKOR yöntemi ile
yapılmıştır. Uygulanan bulanık VIKOR yaklaşımının
aşamaları aşağıda belirlenmiştir.
1.
Aşama:
Tamamlanmış
projelerin
değerlendirilerek birbirlerine göre göreceli başarı
düzeylerini belirlemek için öncelikle temel ve alt
kriterlerin
belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu
kriterlerin
belirlenmesinde
Kalder
Kalite
Çemberleri Çalıştayı (KALDER Ankara Şubesi, 2021)
ve MMO Kaizen Paylaşımları (TMMOB Makine
Mühendisleri
Odası
İzmir
Şubesi,
2016)
etkinliklerinin değerlendirme kriterleri temel
alınarak bir taslak oluşturulmuştur. Bu kriterler
daha önce kaizen değerlendirme süreçlerinde yer
almış olan 3 uzmanın görüşleri doğrultusunda
revize edilmiştir. Uzmanların deneyimleri ve
mesleki uzmanlıkları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2
Uzmanların Mesleki Yetkinlikleri
Uzmanlar
Uzman 1
Uzman 2

Mesleği
Endüstri Mühendisi
Endüstri Mühendisi

Görevi
Akademisyen
Kalite Kontrol Müdürü

Uzman 3

Endüstri Mühendisi

Süreç iyileştirme Sorumlusu

Kriterlerin
belirlenmesi
konusunda
yapılan
çalışmaların sonucunda problem çözümü için
geliştirilen hiyerarşik yapı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Hiyerarşik Yapı
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Deneyim
15 yıl
24 yıl
10 yıl
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Bu kriterlerinden bazılarının alt kriterleri
belirlenmiştir. Bu alt kriterler ile bilgiler Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Kriter ve Alt Kriter Tanımlamaları
Ana Kriter
Problemin Seçimi

Problemin Tanımı

Alt Kriter
-Seçilen problemin kurumsal hedeflerle ilişki düzeyi
-Problem seçiminin verilere / geçmiş istatistiklere dayandırılma düzeyi

K2

-Seçilen problemin net ve anlaşılabilir olarak ifade edilme düzeyi

K3

-Proje hedefinin SMART (spesifik/ölçülebilir/kabul
edilebilir/gerçekçi/zamana uyumlu) hedef olma düzeyi

Takım Çalışması

Analiz

K5

-Proje ekip üyelerinin katkı düzeyi

K6

içeriyor mu?

K8

-İnsan/para/ekipman açısından kaynakların planlanma -düzeyi

K9

-Mevcut durumun tanımlanma düzeyi

K10

-Problemin kök nedenlerinin ortaya konma düzeyi

K11

-Olası kök nedenler bulunurken sistematik kullanılma düzeyi

K12

düzeyi

Yaygınlaştırma
Raporlama

K13

-Belirlenen kök nedene ilişkin alternatif çözümlerin oluşturulma düzeyi

K14

-Seçilen çözümün mantıklı ve uygulanabilir olma düzeyi

K15

-Çözüm önerisinin yenilikçi yönü ve orijinallik düzeyi

K16

-Hedefe ulaşma düzeyi

K17

-Proje kazanımlarının doğrulanma düzeyi

K18

Doğrulama/Kazanç -Proje bütçesine uyum düzeyi

Standartlaşma

K7

-Projenin takvimine uyum düzeyi

-Olası kök nedenler içinden gerçek kök nedenin uygun şekilde belirlenme

Uygulama

K4

-Proje ekibinin yetkinlik düzeyi
-Proje planı tüm eylem adımlarını/sorumluları/zaman çizelgesini

Planlama

K1

K19

-Proje net kazanç düzeyi

K20

-Mali açıdan sürdürülebilirliği var mı?

K21

-Yeni prosedür veya talimatların oluşturulma düzeyi

K22

-Yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleşme (veya planlanma) düzeyi

K23

-Projenin Farklı alanlarda iyileştirme potansiyeli

K24

-Projenin yeni iyileştirme projeleri için temel oluşturma potansiyeli

K25

-Proje dokümantasyonun uygunluk düzeyi

K26
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2. Aşama: Problem kapsamında belirlenen
kriterlerin birbirleri ile karşılaştırılması ve
alternatiflerin kriterler altında birbirleri ile
karşılaştırılması için kullanılacak olan dilsel ifadeler

ve bu ifadelere karşılık gelen üçgen üyelik fonksiyon
değerleri Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir
(Chen,2000)

Tablo 4
Kriterleri Değerlendirmek İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler
Dilsel Değişkenler

Bulanık Üyelik Fonksiyonları

Çok Düşük (ÇD)

(0, 0, 0.1)

Düşük (D)

(0, 0.1, 0.3)

Orta Düşük (OD)

(0.1, 0.3, 0.5)

Orta (O)

(0.3, 0.5, 0.7)

Orta Yüksek (OY)

(0.5, 0.7, 0.9)

Yüksek (Y)

(0.7, 0.9, 1)

Çok Yüksek (ÇY)

(0.9, 1, 1)

Tablo 5
Alternatifleri Değerlendirmek İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler
Dilsel Değişkenler

Bulanık Üyelik Fonksiyonları

Çok Kötü (ÇK)

(0, 0, 1)

Kötü (K)

(0, 1, 3)

Orta Kötü (OK)

(1, 3, 5)

Orta (O)

(3, 5, 7)

Orta İyi (Oİ)

(5, 7, 9)

İyi (İ)

(7, 9, 10)

Çok İyi (Çİ)

(9, 10, 10)

Kriterlerin birbirleri ile karşılaştırılması için
kullanılan dilsel ifadelere karşılık gelen üyelik
fonksiyonları Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Kriter ağırlıkları için kullanılan dilsel değişkenlerin üyelik fonksiyonları (Chen, 2000)
3. Aşama: Problem kapsamında belirlenen ana
kriterlerin birbirleri ile ve alt kriterlerin birbiri ile
karşılaştırılması üç karar verici tarafından
yapılmıştır. Karar vericiler tarafından dilsel

değişkenlerle
ana
kriterlere
ait
karşılaştırmalar Tablo 6’da verilmiştir.

yapılan

Tablo 6
Karar Vericilerin (KV) Kriterlere Verdikleri Önem Ağırlıkları
Ana Kriterler

KV1

KV2

KV3

Problemin seçimi

OY

OY

O

Problem tanımı

OY

O

O

Takım çalışması

ÇD

ÇD

D

Planlama

Y

ÇY

Y

Analiz

Y

OY

OY

Uygulama

ÇY

ÇY

Y

Doğrulama/kazanç

OD

OD

O

Standartlaşma

OD

O

OD

Yaygınlaştırma

O

OY

O

Raporlama

D

OD

D

Karar vericiler aynı zamanda her ana kriterin
altında tanımlanan alt kriterlerin de birbiri ile
karşılaştırmasını
yapmışlardır.
Tablo
7’de
“Problemin Seçimi” ana kriterinin alt kriterlerin üç

karar
verici
tarafından
değerlendirilmesi
verilmiştir. Tüm alt kriterlere ait değerlendirmeler
karar vericiler tarafından ayrı ayrı yapılmıştır.

Tablo 7
Karar Vericilerin (KV) Problemin Seçimi Ana Kriterinin Alt Kriterlerine Verdikleri Önem Ağırlıkları
Alt Kriterler

KV1 KV2 KV3

Seçilen problemin kurumsal hedeflerle ilişki düzeyi

O

Problem seçiminin verilere/geçmiş istatistiklere dayandırılma
OY
düzeyi

O

OD

O

O
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Tüm ana ve alt kriterlerin değerlendirilmesi üç
farklı konusunda uzman karar verici tarafından
dilsel ifadelerle yapıldıktan sonra tüm dilsel ifadeler
Tablo 4’ te verilen değerlere göre bulanık üyelik
fonksiyonlarına dönüştürülmüştür. Alt kriterlerin
ve ana kriterlerin ağırlıkları denklem 2 kullanılarak
hesaplanmıştır. Tablo 8’de ana kriter ağırlıkları ve
alt kriter ağırlıkları verilmiştir. Her ana kriter ve alt
kriter karşılaştırmalarında üç karar vericiye ait
bulanık üyelik fonksiyonları işleme alınarak hem
ana kriter bulanık üyelik fonksiyonları hem de alt
kriterlere ait bulanık üyelik fonksiyonları
oluşturulmuştur. Kriter ağırlıklarının birbirlerine
göre göreceli önem düzeyini belirlemek için
denklem 14 kullanılarak durulaştırma işlemi
yapılarak normalizasyon işlemi uygulanmıştır. Elde
edilen değerler incelendiğinde 13 numaralı kriter
olan “Olası kök nedenler içinden gerçek kök
nedenin uygun şekilde belirlenme düzeyi” kriteri en

yüksek önem düzeyine sahip kriter olarak karşımıza
çıkmaktadır. İkinci olarak 4 numaralı kriter olarak
değerlendirilen
“Proje
hedefinin
SMART
(spesifik/ölçülebilir/kabul
edilebilir/gerçekçi/zamana uyumlu) hedef olma
düzeyi” kriteri karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın
en az ağırlığa sahip olan kriter olarak 6 numaralı
kriter olan “Proje ekip üyelerinin katkı düzeyi”
kriteri en az ağırlığa sahip olan kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Burada değerlendirilen
projeler kaizen projeleri olduğundan projenin nasıl
tanımlandığı, kök nedenlerin doğru bir şekilde
tespit edilmesi ve sürecin doğru yöneltilmesi önem
kazanırken, ekip üyelerinin katkı düzeyi ve proje
takvimine uyum daha az önemli bir kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 8
Değerlendirme Kriterlerinin Ağırlıkları
Kriter
Numarası

Bulanık Alt Kriter
Ağırlıkları

Global Ağırlık
Değerleri

(0.200,0.367, 0.567)

0.065

(0.167, 0.367, 0.567)

0.063

(0.500, 0.700, 0.867)

0.062

(0.567, 0.767, 0.933)

0.068

(0.567, 0.767, 0.933)

0.029

(0.100, 0.233, 0.433)

0.010

(0.167, 0.367, 0.567)

0.019

(0.033, 0.167, 0.367)

0.010

K9

(0.033, 0.167, 0.367)

0.010

K10

(0.233, 0.433, 0.633)

0.043

(0.033, 0.167, 0.367)

0.019

(0.367, 0.567, 0.767)

0.056

K13

(0.567, 0.767, 0.933)

0.075

K14

(0.433, 0.633, 0.833)

0.046

(0.833, 0.967, 1.000)

0.067

(0.067, 0.233, 0.433)

0.018

(0.067, 0.233, 0.433)

0.028

(0.033, 0.167, 0.367)

0.022

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Bulanık Ana Kriter
Ağırlıkları
(0.433, 0.633, 0.800)
(0.433, 0.633, 0.833)
(0.033, 0.167, 0.367)

K7
K8

K11
K12

K15

(0.033, 0.167, 0.367)

(0.833, 0.967,1.000)

(0.433, 0.633, 0.833)

K16
K17
K18
484

(0.700, 0.900, 1.000)
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K19

(0.033, 0.167, 0.367)

0.022

K20

(0.300, 0.500, 0.700)

0.057

K21

(0.233, 0.433, 0.633)

0.050

(1.000, 1.000, 1.000)

0.062

(0.167, 0.367, 0.567)

0.037

(0.033, 0.167, 0.367)

0.019

(0.033, 0.167, 0.367)

0.019

(1.000, 1.000, 1.000)

0.027

K22

(0.100, 0.300, 0.500)

K23
K24

(0.033, 0.167, 0.367)

K25
K26

(0.000, 0.100, 0.300)

4. Aşama: Bu çalışma kapsamında tamamlanmış 10
kaizen projesi değerlendirmeye alınmıştır. Bu
projelerin her kriter altındaki değerlendirmeleri üç
karar verici tarafından dilsel ifadelerle yapılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucunda oluşan karar
matrisi Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9
Değerlendirmeye Alınan Projeler İçin Dilsel İfadelerle Oluşturulan Karar Matrisi
Proje

PRJ1

PRJ2

PRJ3
…
PRJ10

Karar Verici

K1

K2

K3

K4

K5

…

K25

K26

KV1

Çİ

Çİ

İ

İ

İ

…

İ

O

KV2

Çİ

İ

Çİ

İ

Oİ

…

Oİ

Oİ

KV3

İ

Çİ

İ

Oİ

İ

…

İ

O

KV1

ÇK

Çİ

OK

O

O

…

Oİ

Oİ

KV2

K

Çİ

OK

Oİ

Oİ

…

Oİ

İ

KV3

ÇK

İ

O

O

OK

…

O

İ

KV1

ÇK

Oİ

Çİ

Oİ

Oİ

…

O

Oİ

KV2

ÇK

İ

Çİ

O

Oİ

…

Oİ

Oİ

KV3

K

Oİ

İ

Oİ

O

…

O

O

…

…

…

…

…

…

…

…

…

KV1

İ

İ

Oİ

Çİ

İ

…

İ

Çİ

KV2

Oİ

Çİ

Oİ

İ

İ

…

O

İ

KV3

İ

Çİ

O

Çİ

Çİ

…

Oİ

Çİ
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Tablo 10
Değerlendirmeye Alınan Projeler İçin Oluşturulan Bulanık Karar Matrisi
Proje

PRJ1

PRJ2

PRJ3
…
PRJ9

PRJ10

Üyelik Fonksiyonu
Parametreleri

K1

K2

K3

K4

K5

D

8.333

8.333

7.667

6.333

6.333

O

9.667

9.667

9.333

8.333

Y

K25

K26

…

6.333

3.667

8.333

…

8.333

5.667

10.000 10.000 10.000 9.667

9.667

…

9.667

7.667

D

0.000

8.333

1.667

3.667

3.000

…

4.333

6.333

O

0.333

9.667

3.667

5.667

5.000

…

6.333

8.333

Y

1.667

10.000 5.667

7.667

7.000

…

8.333

9.667

D

0.000

5.667

8.333

4.333

4.333

…

3.667

4.333

O

0.333

7.667

9.667

6.333

6.333

…

5.667

6.333

Y

1.667

9.333

10.000 8.333

8.333

…

7.667

8.333

…

…

…

…

…

…

…

…

D

3.000

2.333

6.333

6.333

8.333

…

8.333

5.667

O

5.000

4.333

8.333

8.333

9.667

…

9.667

7.667

Y

7.000

6.333

9.667

9.667

10.000 …

10.000 9.333

D

6.333

8.333

4.333

8.333

7.667

…

5.000

8.333

O

8.333

9.667

6.333

9.667

9.333

…

7.000

9.667

Y

9.667

10.000 8.333

10.000 10.000 …

8.667

10.000

5. Aşama: Dilsel ifadelerle oluşturulan karar
matrisinde yer alan her dilsel ifade, Tablo 5’te
verilen bulanık üyelik fonksiyonuna dönüştürülür.
Her
karar
vericinin
değerlendirmeleri
bütünleştirilerek, bütünleştirilmiş karar matrisi
Tablo 10’da verildiği gibi oluşturulmuştur.
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…

…

6. Aşama: Bulanık karar matrisi dikkate alınarak
tüm kriterlerin bulanık en iyi 𝑓̃𝑗∗ ve bulanık en kötü
𝑓̃𝑗− değerleri denklem (5) ‘e göre belirlenmiştir ve
bu değerler Tablo 11’ de verilmiştir.
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Tablo 11
En iyi ve En Kötü Bulanık Değerler

Kriter

K1

K2

…

K12

K13

En İyi Bulanık
Değerler

En Kötü Bulanık
Değerler

8.333

0.000

9.667

0.333

10.000

Kriter

En İyi Bulanık En Kötü Bulanık
Değerler
Değerler
8.333

2.000

9.667

3.333

1.667

10.000

5.000

8.333

0.000

8.333

5.667

9.667

0.667

9.667

7.667

10.000

2.333

10.000

9.333

…

…

…

…

...

...

...

...

…

…

…

…

8.333

0.000

8.333

0.667

9.667

0.333

9.667

2.333

10.000

1.667

10.000

4.333

8.333

0.000

8.333

2.333

9.667

0.667

9.667

4.333

10.000

2.333

10.000

6.333

K14

K15

…

K25

K26

7. Aşama: Bu aşamada karar matrisindeki değerler
bulanık en iyi ve bulanık en kötü değerlere göre
denklem (7) kullanılarak normalize bulanık karar

matrisi elde edilmiştir. Elde edilen bu değerlere
örnek olarak 𝑑̃11 değeri aşağıda verilmiştir.

(8.333,9.6667,10)−(8.3333,9.6667,10) (8.333−10),(9.6667−9.6667),(10−8.333)
𝑑̃11 =
=
= (−0.1667,0,0.1667)
(10−0)

Normalize edilmiş bulanık üyelik
değerleri (𝑑̃𝑖𝑗 ) Tablo 12’de verilmiştir.

(10−0)

fonksiyon
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Tablo 12
Normalize Edilmiş Bulanık Değerler

Proje

PRJ1

PRJ2

PRJ3

…

PRJ10

Bulanık
Normalize
Değerler

K1

D

-0.1667

-0.1739
0.1667 0.2000 0.1600

…

0.0869
0.1428

O

0.0000

0.0000 0.0400 0.1600 0.17391

…

0.1428 0.5217

Y

0.16667 0.1667 0.2800 0.4400

0.4782

…

0.3928 0.8260

D

0.6667

0.3200 0.0800
0.1667

0.1739

…

0.0000

O

0.9333

0.0000 0.7200 0.4800

0.6087

…

0.3571 0.1739

Y

100.000 0.1667

0.7600

0.9130

…

0.6071 0.4782

D

0.6667

0.0000
0.1000 0.2000

0.0000

…

0.0714 0.0000

O

0.9333

0.2000 0.0000 0.4000

0.4347

…

0.4285 0.4347

Y

10.000

0.4333 0.2000 0.6800

0.7391

…

0.6785 0.7391

…

…

…

…

D

-0.1333

0.0000
-0.2173
0.1667
0.2000

…

0.0357 0.2173

O

0.1333

0.0000 0.4000 0.0000

0.0434

…

0.2857 0.0000

Y

0.3667

0.1667 0.6800 0.2000

0.3043

…

0.5357 0.2173

K2

…

K3

1.000

…

8. Aşama: Tüm kriterlere göre i alternatifinin en iyi
bulanık değere uzaklığının toplamını veren 𝑆̃𝑖 değeri
denklem (8) kullanılarak hesaplanmıştır. 𝑆̃𝑖 değeri
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K4

K5

…

…

K25

…

K26

0.1739

…

hesaplanırken tüm kriterlerin ağırlık değeri dikkate
alınır. Bulanık 𝑆̃𝑖 değerleri Tablo 13’te verilmiştir.
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Tablo 13
Bulanık 𝑆̃𝑖 ,̃
𝑅𝑖 , 𝑄̃𝑖 Değerleri
Si

Proje_No

Ri

Qi

D

O

Y

D

O

Y

D

O

Y

PRJ1

-0.0181

0.3497

0.5937

0.0720

0.0894

0.0741

-0.20503

0.4490

0.9289

PRJ2

-0.0325

0.2879

0.5711

0.0640

0.0473

0.0596

-0.26612

0.1358

0.8205

PRJ3

-0.0964

0.2025

0.4867

0.0640

0.0372

0.0672

-0.30458

0.0183

0.8192

PRJ4

-0.0422

0.3731

0.6542

0.0320

0.0596

0.0672

-0.48169

0.2677

0.9200

PRJ5

-0.0172

0.3244

0.6043

0.0640

0.0729

0.0794

-0.25691

0.3253

0.9700

PRJ6

0.0033

0.3068

0.5347

0.0512

0.0627

0.0661

-0.32849

0.2483

0.8414

PRJ7

-0.1495

0.2057

0.4896

0.0230

0.0518

0.0672

-0.60496

0.1158

0.8209

PRJ8

0.0015

0.2856

0.5660

0.0640

0.0558

0.0794

-0.24565

0.1903

0.9470

PRJ9

-0.0663

0.2572

0.5189

0.0518

0.0685

0.0609

-0.36663

0.2565

0.7972

PRJ10

-0.1768

0.1721

0.4574

0.0031

0.0372

0.0672

-0.75214

0.0000

0.8016

Her bir kriter göre i alternatifinin en kötü bulanık
değere olan maksimum uzaklığını veren 𝑅̃𝑖 değeri
denklem (8) kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir
alternatif için elde edilen 𝑅̃𝑖 değerleri Tablo 13’te
verilmiştir.
9. Aşama: Maksimumum çoğunluk kuralını ifade
eden 𝑆𝑖∗ değeri ve farklı görüşte olanların minimum
bireysel pişmanlığını gösteren 𝑅𝑖∗ değerleri denklem
(11) ve (12) ile hesaplanmış ve Tablo 14’te
verilmiştir.
Tablo 14
̃∗ , S̃ − değerleri
Si∗ , S̃ − , R
Parametre

Bulanık Üyelik Fonksiyonu

𝑆∗

(-0.1768, 0.1721, 0.4574)

𝑆̃ −

(0.0033, 0.3731, 0.6542)

𝑅̃∗

(0.0031, 0.0372, 0.0596)

𝑅̃−

(0.0720, 0.0894, 0.0794)

10. Aşama: Bu aşamada her alternatif için bulanık
uzlaşık değerler hesaplanır. Birinci alternatif için
hesaplanan uzlaşık değer olan 𝑄̃𝑖 hesaplamanın
anlaşılması için örnek olarak aşağıda verilmiştir.

𝑄̃1 = 0.5 ∗
[(−0.0181,0.3497,0.5937)−(−01768,0.1721,0.4574)]
[
]+
0.5[

0.6542−(−0.1768)
[(0.0720,0.0894,0.00741)−(0.0031,0.0372,0.0596)]
0.0784−0.0031

)]

Tüm alternatifler için hesaplanan 𝑄̃𝑖 değerleri Tablo
13’te verilmiştir.
11. Aşama: Tüm alternatiflere ait
önceki
aşamalarda hesaplanan 𝑆̃𝑖 , 𝑅̃𝑖 𝑄̃𝑖 değerleri denklem
14’e göre durulaştırılmıştır ve bu değerler küçükten
büyüğe doğru sıralanarak alternatif projeler
sıralanmıştır. Tablo 15’te her projeye ait
durulaştırılmış değerler verilmiştir.
12. Aşama: Qi değerleri küçükten büyüğe doğru
sıralandığında 10. Alternatif en iyi alternatif olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak elde edilen bu
sonucun uzlaşmacı bir sonuç olup olmadığı
belirlenmelidir. Bunun için öncelikle “kabul
edilebilir avantaj” koşulu kontrol edilmiştir.
Denklem 15’e göre ilk iki sırada yer alan PRJ10 ve
PRJ7, Q değerlerinin farkı üzerinden incelenmiştir.
𝑄10 − 𝑄7 = 0.01648 − 0.011058 = 0.09409
≤ 0.11111
Bu durumda iki alternatif arasında anlamlı bir fark
olduğu söylenememektedir. Bu iki proje uzlaşık
çözüm olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda
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ikinci koşulun kontrolü yapılır. Bu koşula göre tüm
alternatifler
değerlerine göre sıralanmıştır.
Yapılan sıralamalar Tablo 16’da verilmiştir. Tablo
16’daki değerler incelendiğinde PRJ10 hem Q, hem
R hem de S değerlerine göre yapılan sıralamada
birinci sırada olduğundan en iyi proje olarak
değerlendirilebilir. Bulanık VIKOR yaklaşımındaki
birinci koşul açısından bakıldığında ise PRJ10 ile
PRJ7 arasında net bir fark belirlenememesine
rağmen diğer alternatiflere göre daha üstün
oldukları ortaya konulmuştur. İkinci koşul açısından
değerlendirme yapıldığında ise ilk altı proje
alternatifinin hem Q hem de S değerleri açısından
aynı
sıralamaya
sahip
olması
yapılan
karşılaştırmanın tutarlı olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, eğer birden fazla proje iyi olarak
değerlendirilecekse o zaman PRJ10 ve PRJ7 iyi
performans
gösterilmiş
projeler
olarak
değerlendirilebilir. Tek bir proje başarılı olarak
seçilecek ise her iki koşulu sağlamasından dolayı
PRJ10 seçilecektir. Bu çalışmanın temel amacı en iyi
projeyi seçmekten çok yapılan projeleri birbirlerine
göre göreceli olarak sıralamak ve bu sıralamaya
göre değerlendirme yapmaktır.
Tablo 16

Tablo 15
Durulaştırılmış

Değerleri

Proje_No

Si

Ri

Qi

PRJ1
PRJ2
PRJ3
PRJ4
PRJ5
PRJ6
PRJ7
PRJ8
PRJ9
PRJ10

0.308403
0.275516
0.197606
0.328343
0.303843
0.281581
0.181925
0.284404
0.236601
0.150932

0.078499
0.05697
0.056124
0.052925
0.072077
0.060026
0.047334
0.066398
0.060385
0.035824

0.390967
0.230058
0.177633
0.235327
0.346124
0.253737
0.11058
0.297204
0.229027
0.016483

değerlerine göre alternatif projelerin sıralanması

Q
S
R

PRJ10>PRJ7>PRJ3>PRJ9>PRJ2>PRJ4>PRJ6>PRJ8>PRJ5>PRJ1
PRJ10>PRJ7>PRJ3>PRJ9>PRJ2>PRJ6>PRJ8>PRJ5>PRJ1>PRJ4
PRJ10>PRJ7>PRJ4>PRJ3>PRJ2>PRJ6>PRJ9>PRJ8>PRJ5>PRJ1

Daha önce de belirtildiği gibi çözüm sırasında “v”
değeri (grup faydasının önem derecesi) 0.5 olarak
alınmıştır. Farklı v değerlerinin çözümü ne şekilde

değiştirdiğine ilişkin duyarlılık analizinin sonuçları
Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 17
Farklı v değerleri için duyarlılık analizi
v=0

v=0.25

v=0.50

v=0.75

v=1.00

Proje_No

Q

Sıralama

Q

Sıralama

Q

Sıralama

Q

Sıralama

Q

Sıralama

PRJ1

0.592

10

0.492

10

0.391

10

0.290

10

0.190

9

PRJ2

0.310

5

0.270

5

0.230

5

0.190

5

0.150

5

PRJ3

0.299

4

0.238

3

0.178

3

0.117

3

0.056

3

PRJ4

0,257

3

0.246

4

0.235

6

0.224

7

0.214

10

PRJ5

0.508

9

0.427

9

0.346

9

0.265

9

0.184

8

PRJ6

0.350

6

0.302

7

0.254

7

0.205

6

0.157

6

PRJ7

0.184

2

0.147

2

0.111

2

0.074

2

0.037

2

PRJ8

0.434

8

0.365

8

0.297

8

0.229

8

0.161

7

PRJ9

0.355

7

0.292

6

0.229

4

0.166

4

0.103

4

PRJ10

0.033

1

0.025

1

0.016

1

0.008

1

0.000

1

490

Endüstri Mühendisliği 32(3), 473-495, 2021

Journal of Industrial Engineering 32(3), 473-495, 2021

VIKOR hem grup faydasını hem de bireysel
pişmanlığı dikkate alarak çözüm üretmektedir.
Tablo 17’de v değeri arttıkça grup faydası daha ön
plana çıkmakta, v değeri sıfıra yaklaştıkça bireysel
pişmanlığın önem derecesi artmaktadır. Tablodaki
sonuçlara bakıldığında v değerinin 0’dan 1’e doğru
artması durumunda 1. ve 2. Sıradaki projelerin
(PRJ10 ve PRJ7) sıralamasının değişmediği
gözlemlenmektedir. Bu durum, bu projelerin ağırlığı
yüksek kriterlerden yüksek puan almasından
kaynaklanmaktadır.

ağırlıklandırma (Churchman ve Ackoff, 1954; Çakır
ve Perçin, 2013) yöntemini kullanmaktadır. Basit
toplamlı ağırlıklandırma yönteminde projelerin
önem
dereceleri
denklem
(16)
ile
hesaplanmaktadır.
(16)
Vi: Alternatifin toplam önem derecesi
wj: j. Kriterin ağırlığı
Basit toplamlı ağırlık yöntemi için bulanık VIKOR
yönteminde kullanılan ağırlıklar kullanılmıştır.
Projeler kriter bazında 0-100 arası puanlanmıştır.
Kullanılan veri setinin bir bölümü Tablo 18’de, elde
edilen sonuçlar Tablo 19’de verilmiştir.

Son kısımda ise bulanık VIKOR yöntemi ile elde
edilen sıralama ile örnek kaizenlerin gerçekleştiği
firmanın yaptığı sıralama karşılaştırılmıştır. Firma,
projelerin değerlendirilmesi amacıyla basit toplamlı
Tablo 18
Basit Toplamlı Ağırlık Yönteminde Kullanılan Karar Matrisi
Proje
PRJ1

PRJ2

PRJ3
…
PRJ10

Karar Verici
KV1
KV2
KV3
KV1
KV2
KV3
KV1
KV2
KV3
…
KV1
KV2
KV3

K1
100
100
90
15
30
15
15
15
30
…
90
75
90

K2
100
90
100
100
100
90
75
90
75
…
90
100
100

K3
90
100
90
45
45
60
100
100
90
…
75
75
60

K4
90
90
75
60
75
60
75
60
75
…
100
90
100

K5
90
75
90
60
75
45
75
75
60
…
90
90
100

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

K25
90
75
90
75
75
60
60
75
60
…
90
60
75

K26
60
75
60
75
90
90
75
75
60
…
100
90
100

Tablo 19
Basit toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemine Göre Sıralama
PROJE
PRJ1
PRJ2
PRJ3
PRJ4
PRJ5
PRJ6
PRJ7
PRJ8
PRJ9
PRJ10

Ağırlıklı Skorlar (100 üzerinden)
73.6355
77.0588
81.3032
74.3116
75.4395
75.4376
84.5122
75.7845
78.3502
86.8549
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Basit toplamlı ağırlıklandırma yönteminden elde
edilen sıralama ile bulanık VIKOR yöntemiyle elde

edilen sıralama, karşılaştırma amacıyla Tablo 20’de
verilmiştir.

Tablo 20
Basit Toplamlı Ağırlıklandırma ve Bulanık VIKOR Sonuçları
Sıralama
Bulanık VIKOR

Basit Toplamlı
Ağırlıklandırma

PRJ1

10

10

0

PRJ2

5

5

0

PRJ3

3

3

0

PRJ4

6

9

3

PRJ5

9

7

2

PRJ6

7

8

1

PRJ7

2

2

0

PRJ8

8

6

2

PRJ9

4

4

0

PRJ10

1

1

0

PROJE

Tablo 20’deki sonuçlar irdelendiğinde her iki
yöntem ile elde edilen sıralamada da ilk 5 sıradaki
projelerin sıralarının değişmediği görülmektedir. İki
yöntemden elde edilen sıralamalar
arasında
korelasyon olup olmadığını daha sistematik şekilde
incelemek için Spearman sıralama korelasyon
katsayısı denklem (17) kullanılarak hesaplanmıştır
𝜌𝑘𝑖 = 1 −

6 ∑ 𝑑𝑖2
𝑛(𝑛2 − 1)

(17)

ρki: Spearman sıralama korealsyon katsayısı
di: i. alternatifin sıralamaları arasındaki fark
n: Alternatif sayısı
Basit toplamlı ağırlıklandırma ve bulanık VIKOR ile
elde edilen sıralamalar dikkate alınarak Spearman
sıra korelasyon katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur.
Katsayının 1’e yakın olması, iki yöntemin sonuçları
arasında
pozitif
korelasyon
olduğunu
göstermektedir.
Her iki yöntemle de elde edilen sonuçlar benzer
olmakla birlikte, basit toplamlı ağırlıklandırma
yönteminin kullanımına ilişkin birtakım temel
problemler bulunmaktadır. Bu yöntemde, karar
492

Sıralama Farkı

vericilerin projeleri değerlendirirken her projeye
kriter
bazında
sayısal
puanlar
vermesi
gerekmektedir. Bu sistematikte, değerlendiriciler
projeleri değerlendirirken kriterler bazında sayısal
puanlar vermekte zorlanmaktadır. Ayrıca projelerin
toplam puanları kimi zaman çok yakın olmakta ve
bu durum, sağlıklı bir sıralama yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Çalışmada önerilen bulanık
VIKOR metodolojisiyle projelerin kriterler bazında
dilsel
ifadelerle
değerlendirilmesine
imkan
verilmekte, böylelikle hem değerlendiriciler kişisel
değerlendirmelerini
daha
sağlıklı
şekilde
yansıtabilmekte hem de alternatifler arasındaki
farklılıklar daha net şekilde ortaya konabilmektedir

6. Sonuçlar
Bu çalışmada bir organizasyonda yürütülmüş ve
tamamlanmış kaizen projelerinin birden fazla karar
verici
tarafından
sözel
ifadelerle
değerlendirilmesine olanak sağlayan bulanık VIKOR
yöntemi kullanılarak bir analitik süreç önerilmiştir.
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Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde
genellikle firmada hangi projelerin uygulanacağı
kararı verilirken önerilen metodolojileri içeren
çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir.
Tamamlanmış projelerin değerlendirilmesi ile ilgili
olan çalışmalar ise daha az sayıda literatürde yer
almaktadır. Firmalar sürekli iyileştirme kapsamında
birçok eşzamanlı projeler yürütmekte olup bu
projeler için farklı bütçeler, farklı zaman çizelgeleri
ve farklı takımlar kullanmaktadır. Projelerin
tamamlandıktan sonra değerlendirmeleri, projelere
ayrılan kaynakların ne kadar etkin kullanıldığını,
proje
hedeflerine
ulaşılma
düzeyinin
değerlendirilmesi, proje takvimine uyum gibi birçok
kriterin aynı anda analiz edilmesini gerektiren bir
süreçtir. Bu değerlendirilme aşaması ile hem proje
takımlarının performansı değerlendirilmekte hem
de seçilen projelerin ne kadar etkin olarak
yürütüldüğünün ortaya konması sağlanmaktadır.
Böylece karar vericiler bundan sonraki proje
yönetim süreçlerinde nelere dikkat edilmesi
gereğini ortaya koyarken aynı zamanda bu proje
takımlarında yer alan kişilerin performans
değerlendirilmesi
yapılmasını
sağlamaktadır.
Buradan elde edilen sonuçlar firma performans
ödül sistemine veri sağlayabilmektedir. Bu
çalışmada önerilen yaklaşım bu amaçları
gerçekleştirilebilecek bir bulanık tabanlı çok kriterli
karar verme yaklaşımı kullanmaktadır. Özellikle
projelerin değerlendirilmesi sözel ifadelere dayanan
bir süreç olduğundan bulanık mantık yaklaşımı
kullanılmıştır. Uzman görüşleri alınarak elde edilen
kriter değerlendirmeleri ve alternatiflerin göreceli
karşılaştırmaları, bir otomotiv yan sanayi
firmasında gerçekleştirilen 10 kaizen projesinin
değerlendirilmesinde kullanılmış olup, projelerin
belirlenen kriterler altında göreceli sıralanması
gerçekleştirilmiştir. Böylece firmalarda yoğun
olarak gerçekleştirilen projelerin bir sistematik
altında değerlendirmesini sağlayacak bir yaklaşım
ortaya konulmuştur.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda projelerin
seçim kararının verilmesini sağlayan, biten
projelerin değerlendirilmesi ile elde edilen
sonuçlara göre firma ödül sistemine veri oluşturan
ve proje seçim karar destek sisteminde bu
sonuçlara göre güncellemeler yapılmasını sağlayan
bir
karar
destek
sisteminin
geliştirmesi
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düşünülmektedir. Ayrıca farklı bulanık tabanlı
ÇKKV tekniklerinin uygulanarak etkinliklerinin
incelenmesi de başka bir çalışılması gereken
konudur.
Araştırmacıların Katkısı
Bu
araştırmada;
Özgür
ESKİ,
problemin
belirlenmesi, yazın araştırması, makalenin yazımı,
çözüm yönteminin oluşturulması, örneklerin
oluşturulması ve sayısal sonuçların yorumlanması;
Özlem UZUN ARAZ kriterlerin belirlenmesi, çözüm
yönteminin oluşturulması, yöntemin elektronik
ortama aktarılması ve sonuçların oluşturulması
konularında katkı sağlamışlardır.
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Condé , G.C.P., & Martens, L.P. (2020) Six sigma
project generation and selection: literature
review and feature based method proposition,
Production Planning & Control, 31(16), 13031312, Doi:https://doi.org/10.1080/09537287.
2019.1706196
Çakır, E. ve Özdemir, M. (2016). Bulanık Çok Kriterli
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Abstract
The purpose of this study is to provide a descriptive analysis of the assessment of machine learning
algorithms to an effective customer churn prediction (CCP) methodology. In the rapidly developing field of
Customer Relation Management (CRM), to propose a convenient CCP methodology for retaining the
customers who tend to churn, a set of data-mining analyses has been conducted to predict customer churn
from a bulky dataset from customers with specific attributes in a telecommunication company by using
machine learning (ML) algorithms built in an open-source data mining software, WEKA. Throughout the
study, a set of experimental analyses regarding customer churn prediction are conducted by using
residential, corporate, and combined datasets with the number of incidences of 195712, 32905, and 228617
respectively a private telecommunication company in Turkey. Six data mining algorithms have been
evaluated to predict the customer churn status: Logistic Regression, Naive Bayes, J48, and ELM schemes such
as RandomForest, Bagging and Boosting. RandomForest uses RandomTree, whereas Bagging uses J48 as a
base learner. The experimental analyses are conducted with real-world datasets acquired from the
company's historical database to validate some decision trees' effectiveness and ensemble ML classifiers to
determine the likelihood of future churning customers based on such data mining analyses implemented for
CCP. The results show that the J48 outperforms Naïve Bayes based on all datasets, and it provides very similar
results as the Logistic Regression classifier scheme. Besides, since Bagging has not solved the large-sized
database and J48 has given similar accurate results in the residential and complete data sets, the J48 decision
tree classifier can be chosen and Bagging for customer churn prediction.

MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARI İLE BİR TELEKOMUNİKASYON ŞİRKETİNDE
MÜŞTERİ KAYIP TAHMİNİ ANALİZİ
Anahtar Kelimeler
Müşteri Kayıp Analizi,
Bilişim,
Veri madenciliği,
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
*

Öz
Bu araştırmanın amacı, makine öğrenimi algoritmalarının değerlendirilmesinin etkili bir müşteri kayıp
tahmini (MKT) metodolojisine yönelik açıklayıcı bir analizini sağlamaktır. Hızla gelişen Müşteri İlişkileri
Yönetimi (MİY) alanında, ayrılma eğiliminde olan müşterileri elde tutmak için uygun bir MKT
metodolojisi önermek için, belirli müşterilerden açık kaynaklı bir veri madenciliği yazılımı olan WEKA'da
oluşturulan makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bir telekomünikasyon şirketinden gelen
anonim büyük bir veri setinden müşteri kaybını tahmin etmek için bir dizi veri madenciliği analizi
yapılmıştır. Çalışma boyunca, Türkiye'deki özel bir telekomünikasyon şirketinden sırasıyla 195712,
32905 ve 228617 müşteri sayılarına sahip bireysel, kurumsal ve birleşik veri setleri kullanılarak müşteri
kayıp tahminine ilişkin bir dizi deneysel analiz yapılmıştır. Müşteri kayıp durumunun tahmini için altı
veri madenciliği algoritması değerlendirildi: Lojistik Regresyon, Naive Bayes, J48 ve RandomForest,
Bagging ve Boosting gibi ELM şemaları. RandomForest, RandomTree'yi kullanırken, Bagging, temel
öğrenme olarak J48'i kullanmaktadır. Deneysel analizler, MKT için uygulanan bu tür veri madenciliği
analizlerine dayalı olarak gelecekteki müşteri kayıplarının olasılığının belirlenmesi için bazı karar
ağaçlarının ve topluluk makine öğrenme sınıflandırıcılarının etkinliğini doğrulamak için şirketin tarihsel
veri tabanından elde edilen reel veri kümeleri ile gerçekleştirilir. Sonuçlar, J48'in tüm veri kümelerine
göre Naive Bayes'ten daha iyi performans gösterdiğini ve Lojistik Regresyon sınıflandırıcı şemasına çok
benzer sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ayrıca, Bagging büyük boyutlu veritabanını çözmediğinden ve
J48, bireysel ve eksiksiz veri setlerinde benzer doğru sonuçlar verdiğinden, J48 karar ağacı
sınıflandırıcısının yanı sıra müşteri kaybı tahmini için Bagging seçilebilir.
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1. Introduction
In today's competitive business environment,
considering that customers have many service
provider options with many alternatives, it can be
easily seen that they can change the direction of the
service they received and their service provider
quite quickly (Amin, Al-Obeidat, Shah, Adnan, Loo,
and Anwar, 2019). Considering that customers are
the most critical assets for businesses, companies'
problem is how to analyze loyal or lost customers
(Kelvin, Cindy, Charles, Leonardo, and Yennimar,
2020).
Specifically,
for
telecommunication
companies, a lost customer can be defined as the
person who terminates all business partnerships
with the company by closing all of their accounts
(Karvana, Yazid, Syalim, and Mursanto, 2019).
The more number of loyal customers a company
maintains by not considering short term profits, the
more advocates and the better reputation they have
in the marketplace, which proves that Customer
Churn Prediction (CCP) to be a substantial problem,
especially in the telecommunication industry (TCI)
domain (Ganesh, Arnold, and Reynolds, 2000).
Although the retention of an existing customer is
more efficient in comparison to acquiring a new one,
it is also very challenging since TCI also suffers due
to too intense contention, the concentrated
marketplace, adaptive conditions, and initiating new
appealing offers along with recent advanced
development of technology (Amin et al., 2019).
On the other hand, abundant data from TCI
customers in terms of connection/disconnection,
demographics, financial details, and other user
attributes offer an excellent opportunity for the
researchers in the fields of Machine Learning (ML)
and Data Mining (DM) (Pelin Biçen, 2002) to foster
CCP field with new predictive models to eventually
provide aid tools to practitioners in TCI.
Thorough data analysis is required to develop an
analytical method or utilize one of the currently
developed methods to maintain a long-lasting
relationship with the existing customers. It is
significant to clarify the root cause of churned
customers that may be due to one or more such
reasons as dissatisfaction (Baier, Kühl, Schüritz, and
Satzger, 2020), the higher cost compared to the
competitor's (Yulianti and Saifudin, 2020), low
service quality (Celik and Güler, 2019), lack of
desirable features (Deligiannis and Argyriou, 2020),
privacy concerns (Bandara, Fernando, and Akter,
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2020), brand power (Al-Mashraie, Chung, and Jeon,
2020), and so on.
Therefore, the concept of customer churn analysis
(Çiçek and Arslan, 2020) is essential, especially in the
telecommunication and banking sectors which have
a membership-based income model. These business
sectors are required to sustain their stability to
survive by preventing any income loss (Fırat, and
Biçen, 2003). To achieve this, issues such as
measuring the level of customer loyalty, determining
the most important factors affecting customer churn,
and predicting customer tendency should be
identified through the customer churn analysis. In
this context, many prediction models based on
machine learning tools such as a decision tree
algorithm have been developed in the literature to
predict this possible future loss of income ( Ahmad,
Jafar, and Aljoumaa, 2019; Al-Mashraie et al., 2020;
Machado, Karray, and De Sousa, 2019; Sjarif, Yusof,
Wong, Ya'akob, Ibrahim, and Osman, 2019). These
analyses are focused on issues such as keeping the
customer loyal to the company or retaining the
customers from the decision of churn.
In this paper, customer churn analysis is carried out
by using authenticity. However, anonymous Big Data
collected from customers of a private company in the
telecommunication sector and the methodology of
data mining are discussed to detect possible
customers in the leaving process and prevent
customer churn. Keeping the current customers not
only takes less time and expenditure in comparison
to gaining new customers, but this also leads the
companies to avoid more significant problems with
regards to their stability. An appropriate analysis of
the current data can be performed through the data
mining methods, and the customers can be
decomposed
appropriately
and
specified.
Consequently, the results from the customer churn
analysis through data mining algorithms such as
decision tree can indicate when the customers are
classified correctly, and appropriate diverse plans
are handled for each customer type according to the
customer behavior against the situation that they
face with, the attributes of the incidences can be
predicted and changed to good for the company.
From the Customer Relation Management
perspective, to propose a helpful CCP technique for
holding the customers who tend to churn, this paper
covers a set of data-mining analyses that has been
conducted to predict customer churn from big data
in terms of services offered to the customers of a
telecommunication company to find out the most
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suitable ML scheme built-in WEKA. For this purpose,
six data mining algorithms have been evaluated for
CCP analysis: Logistic Regression, Naive Bayes, J48,
and ELM schemes such as RandomForest, Bagging,
and Boosting. RandomForest uses RandomTree,
whereas Bagging uses J48 as a base learner. The
experimental datasets acquired from the historical
database of the TCI Company to validate the
effectiveness of some ML classifiers such as decision
tree and ensemble algorithms for determination of
likelihood of customers who tends to leave based on
such data mining analyses. The ML schemes have
been run first on testing the dataset with two options
to assess their stability. Then, ZeroR scheme is used
as a baseline to benchmark the accuracy
performance of the other schemes. Thus, ZeroR
baseline data-mining scheme is run on each dataset
to have the least classification accuracy that the
other data mining schemes must provide. Then
Logistic Regression, Naive Bayes, and J48 decision
tree schemes are run and followed by the ELM
schemes such as RandomForest, Bagging, and
AdaBoostM1.
Furthermore, this study offers assistance for
possible future implementations and potential
further research applications to support the
researchers in different fields and practitioners in
different sectors. It fosters the CCP field by the most
efficient predictive models, which can improve the
forecasting performance to provide aid tools and
comparative information regarding the ML schemes
to practitioners in TCI.
The following parts of the paper mainly include five
sections. In section 2, the detailed literature
review about decision tree, logistic regression, and
ensemble learning algorithms. In Section 3, we
presented the management of churning customers,
introduced a variety of data mining and machine
learning techniques. In Section 4, we proposed our
methodology for predicting the churning customers.
Analysis of applied methodology is described in
Section 5, and we concluded the article with
discussion in Section 6.
2. Literature Review
A growing body of studies has been recently carried
out on customer churn in the telecommunication
market (Li, Yang, Yang, Lu, and Lin, 2016; Preeti K.
Dalvi, Siddhi, Khandge, Ashish Deomore, Aditya
Bankar, 2016; Yeboah-Asiamah, Narteh, and
Mahmoud, 2018). These studies are highly
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dependent on data mining and machine learning
technologies.
Data mining (Er Kara, Oktay Fırat, and Ghadge, 2020;
Özekes, 2003) is the operation of discovering critical
confidential data at the big data sets (Gürsoy, 2010;
Şen, Körük, Serper, and Çalış Uslu, 2019). It can both
use classical statistical methods and machine
learning practices. Various ML algorithms such as
Multicriteria Decision Aiding (MCDA) (Es,
Hamzacebi, and Firat, 2018), clustering analysis
(Anuşlu and Fırat, 2019; Avni Es, Hamzacebi, and
Oktay Firat, 2018), and grey cluster analyses
(Karakoç, Avni Es, and Firat, 2019) as an economic
indicator that classifies different groups have been
continuously developed to aid decision making in
many fields in the age of Industry 4.0 (Anuşlu and
Fırat, 2020).
Furthermore, Many ML approaches for data
processing are available in the literature, such as
Naïve Bayesian (Çiçek and Arslan, 2020), Artificial
Neural Network (ANN) (Dahiya and Bhatia, 2015;
Gülpınar, 2013; Mitchell, 1997), Neuro-Fuzzy
Classifier (Abbasimehr, 2011), Support Vector
Machines (Oh and Sohn, 2009), Decision Tree
(Ahmad et al., 2019; Dahiya and Bhatia, 2015;
Hassouna, Tarhini, Elyas, and Abou Trab, 2015),
Genetic Algorithms (Goldberg and Holland, 1988),
and Ensemble models (Coussement, Lessmann, and
Verstraeten, 2017; Wang, Xu, and Hussain, 2019) to
forecast whether a customer is a churner in
anticipated future based on his/her activities.
Additionally, Bayesian networks are currently one of
Customer Analytics' primary tools (Sauro, 2015) for
representing
probabilistic
knowledge
from
measuring customer attribution. General probability
distributions could be concisely represented by
Bayes' algorithm over a set of propositional
stochastic quantities (Russell, 2013). Besides, the
probabilities of hypotheses could be calculated
based on Bayes' theorem. The Naive Bayes classifier
algorithm that calculates explicit probabilities for
hypotheses for estimating nominal values of
unobserved variables is among the most practical
approaches to the ML problems, such as CCP
problems (Çiçek and Arslan, 2020).
On the other hand, decision trees can be considered
an unstable learning scheme because where a small
difference in the training data may result in a large
deviation in the model. In other words, slightly
changing the training data helps obtain an entirely
various decision tree structure in a decision tree.
However, with Naïve Bayes, small changes in the
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training set do not deviate from the result of Naïve
Bayes or instance-based learning schemes.
Therefore Naïve Bayes can be considered as a
"stable" ML method. It can produce probabilities, and
it can also function concerning probabilities.
The decision tree algorithm is the most effective
approach that has been used as a classifier and
forecasting tool in data mining studies. Decision tree
methods existing in the literature are mainly ID3,
C4.5, ASSISTANT, PUBLIC, CART, CN2, SLIQ, SPRINT,
and so on (Anyanwu, 2011; Mitchell, 1997; Salzberg,
1994). ID3 is the most typical decision tree learning
scheme which was originated in the concept learning
system (CLS). It has addressed many accuracy issues
improving its efficiency by avoiding issues such as
over-fitting, mistraining due to missing values, and
so on; hence, it was finally evoked as C4.5 (C5.0) so
that it could deal with continuous attributes (Dai,
Zhang, and Wu, 2016). When the tree does not
classify correctly, all the given training parts of the
dataset, it selects another training dataset adding to
the original portion, and then it repeats this
procedure until the decision set correctly avails. ID3
algorithm refines the search further to the tree below
a leave node as long as the new erroneous example
varies uncertainly from the other examples
associated with the node, ID3 attempts until it
eventually succeeds in finding a new decision
attribute. Another approach in decision tree
algorithms is reduced error pruning to avoid overfitting (Pham, Prakash, Singh, Shirzadi, Shahabi,
Tran, and Bui, 2019). In this approach, three nodes
are iteratively pruned. The pruning approach always
selects to remove the node to most increase the
accuracy over the validation set, and it continues to
prune such nodes until their removal results in the
tree's inaccuracy over the validation set. The overfitting issue can also be prevented by another
successful method called Rule-post pruning that
could find high-accuracy hypotheses. The approach
first infers the decision tree from the training set, and
then it grows the tree until the training subset agrees
with minimal or no permutation allowing the overfitting. Then the learned tree is adopted into an
equivalent set of rules, from the root to a leaf node, it
generates one rule for each path. To eventually
improve the accuracy, it follows next by pruning
(generalizing) each rule by simply removing any
preconditions. Finally, it classifies the pruned rules
by their accuracy and considers them in the same
order when sorting later examples (Mitchell, 1997).
The number of open-source software has increased
gradually with the development of the independent
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software movement since the software that has
emerged could produce extremely safe results. Some
of the open-source software is called SPSS
Clementine (Altay, 2005), KNIME, Tanagra,
RapidMiner, and WEKA, and they can contribute to
the data mining solution of companies of all sizes
operating in different sectors as well as in academic
fields (Çınar and Silahtaroğlu, 2015). To evaluate,
Dahiya and Bahatia (Dahiya and Bhatia, 2015)
compared two data-mining algorithms –for churn
prediction analysis – such as Decision Tree (J48 or,
i.e., C4.8) and Logistic Regression, which are built-in
WEKA machine learning software. They found out
that the J48 Decision Tree classifier algorithm has
given slightly better-précised prediction compared
to the Logistic classifier. J48 pruned decision tree
algorithm generally offers fairly good accuracy
compared to its counterpart algorithms. For some
datasets, J48 may outperform even Ensemble
(committee)
techniques.
WEKA
(Waikato
Environment for Knowledge Analysis) data mining
software is rich in terms of the decision tree, Bayes,
and ensemble learning algorithms; nevertheless, it
does not involve any ANN algorithm, whereas
RapidMiner (Çelik and Başarır, 2017; Geetha and
Nasira, 2014) does. Both WEKA and RapidMiner
have support vector machines (SVM) and ensembles
as classifiers for data-mining the big data. They both
also have a user-friendly graphical user interface
(GUI) for eventually conducting graphical analysis in
the post-processing stage.
Decision tree algorithms have top-down recursive
induction by selecting attributes for the root node,
and it generates branches for each possible attribute
value (Grabczewski, 2014). Then it breaks up
instances of a dataset into subsets, one for each
branch extending from the node. It recursively
repeats this for each branch in the decision tree using
only instances that reach the branch. Once all
instances have the same class, the algorithm stops.
The approach to how the algorithm decides which
one of the attributes ends up with the purest nodes
on pursuing the purity for eventually having the
smallest tree is by utilizing the information theory
(Yulianti and Saifudin, 2020) based on entropy,
which is to be explained in more details in the
following section.
Decision tree algorithms such as J48 and Decision
Stump use the measure of entropy for classification
(Ullah et al., 2019). A boosting ensemble algorithm in
WEKA called AdaBoostM1 (adaptive boosting), by
default, uses Decision Stump as its base learner. With
boosting, the accuracy generally improves as the
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number of iterations increases and then flattens out.
The idea with Bagging, several different decision
structures are desired to be produced, such as using
J48 to produce decision trees, and then with several
different training sets of the same size, sampling the
original training set can generate slightly different
decision trees. The set could be sampled through
replacement, which means that sometimes two of
the same [instances] might be sampled in Bagging.
Several different training sets could be produced,
and then a model could be built for each one – such
as a decision tree – employing the same or some
other ML schemes. Then voting combines the
predictions made by different models, or in the
regression situation, the numeric result could be
averaged rather than voting on it.
A combination of such algorithms as ANN, DT, Bayes,
etc., has also been developed called ensemble models
that combine multiple algorithms including decision
tree regression and classification methods as well as
any other models mentioned previously to gain
better predictive performance. Ensemble learning
methods (ELM) have received remarkable attention
(Karakurt, Erdal, Namlı, Yumurtacı-Aydoğmuş, and
Türkkan, 2013; Wang et al., 2019), and the
performance of the regression and classification
problems have had considerable advancement by
using ELM techniques in recent years. Techniques
based on regression are mostly associated with good
results in CCP. The ensemble learning methods can
be classified into four groups: Bagging,
randomization, boosting, and stacking; each works
with different approaches. Running different
accompanying ML algorithms, all producing
classifiers for the same problem, and letting them
vote so that an unknown test instance is classified,
can often improve the predictive performance. In
general, ELM forecasting models such as bagged
(bootstrap aggregated) regression trees (BRT) and
gradient boosted regression/decision trees (GBDT)
as well as bagged artificial neural network (BANN)
and gradient boosted artificial neural network
(GBANN) are among the most popular ELM
techniques proposed to reduce the prediction error
of ML algorithms (Karakurt et al., 2013; Zhang,
Zhang, and Wang, 2008).
There are various algorithms, tools, and techniques
for predicting and management customer churn in
the literature and practice. The objective of this
research is to develop a comparative analysis to
customer churn prediction model for a
telecommunication provider by using a few data
mining classification techniques. The data set
500
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containing the information of more than ten years
customers were used to measure the model
performances by using these techniques such as
ZeroR, Logistic Regression, Naïve-Bayes, Random
Forest, Bagging, and Adaboost. The main
contribution to the literature is to compare different
algorithms and to reveal the effective one for data
mining classification techniques. Best of our
knowledge, there is no study covers these types of
comparison with real-life case study from the
telecommunication sector.
3. Churn Management and Related Data Mining
Techniques
In this section, customer loss management is
discussed and the classifier algorithms used herein
in predicting customer churn are discussed in more
detail, including their mathematical bases, origins,
and features in the built-in schemes of the WEKA
data mining open-source software package.
3.1 Churn Management
If a customer ends the contract with a company and
begins a new one with another company, it's a
churned customer (Richeldi and Perrucci, 2002).
Customer churn is closely related to the loyalty of the
customer. In nowadays economy, the only way is not
to reduce the prices to gain customer loyalty.
Accordingly, increase loyalty through the addition of
new assets to the products has been a norm in
various industries (Rud, 2001).
The aim of the companies to keep the customers in
the company is to determine customers with leaving
thoughts and cost analysis to keep them in the
company. The most important point when making
cost analysis is to define the customers with leaving
thoughts.
To avoid customer churn, the data should be
analyzed. This is the most effective way to ensure
profitability. In this section, the methods by which
data can be examined will be explained.
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3.2 Decision Tree
Decision tree algorithms use this theory to choose
the best attribute by checking the information gain:
knowing the value of an attribute, the information
amount in bits is taken into account by subtracting
the distribution entropy after the split from that
before the split (Witten, 2020).
The decision tree algorithm is strongly
recommended for classification and prediction tasks
due to having several advantages (Song and Ying,
2015):
-

The relationship between the attributes and the
target variable is simplified.
Interpretation of the algorithm is easy.
It is capable to deal with missing values and
biased data.
It cannot be affected by outliers.

J48 is a decision tree algorithm that carries out topdown induction based on information theory,
creating a recursive divide-and-conquer strategy by
selecting and splitting an attribute at its root node,
and the best attribute for this is chosen by
information gain. Then this leads to the generation of
a branch corresponding to each possible attribute
value. This procedure eventually divides the
instances into subsets, one corresponding to each
branch extending from the root node. Recursively
this procedure repeats concerning each branch,
selecting an attribute at each node, which uses only
instances reaching the branch. This recursive event
carries on until all instances have the same class then
it stops.
Once J48 runs, it also provides probabilities in the
result panel on WEKA – the negative and positive
probabilities, respectively, where the errors can also
be seen. These are all different probabilities that are
internally used by J48 to perform the pruning
operations, which was the same approach as
discussed in ID3's pruning.
3.3 Logistic Regression
Logistic regression is a linear classification model
which is used to describe the relationship between
one or more independent variables and a dependent
variable that exhibits a binary structure. In a logistic
regression model, a logistic function is used to
compute the probabilities of the possible discrete
outcomes of given input variables. It computes the
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probability that an instance belongs to a class or not.
If the predicted probability that a sample belongs to
a particular class is greater than 50%, that sample is
classified as that particular class.
Respectively, a linear function and a threshold are
calculated by the linear regression method, which
has a linear sum. For probabilities prediction,
Logistic regression performing the logit transform is
a popular and influential ML method that works
internally with probabilities as Naïve Bayes does.
Logistic regression is beneficial when the dependent
target variable is binary and the independent
definitive variables are continuous (Banks, and Said,
2006). Thus, it becomes a candidate model that can
be used for customer churn estimation.
3.4 Ensemble Learning
Ensemble models combine multiple algorithms in a
machine learning task to compensate errors of a
single model and thus the overall model
performance increases (Sagi and Rokach, 2018).
Several reasons for the increase in the prediction
performance are as follows:
-

The combination of different models decreases
the overfitting.
Better data representation and fitting while
working nonlinear data sets.
Mitigation of the class imbalances.
Increase in computational performance.

Mainly in the Boosting (AdaBoost) categories,
Bagging, Randomizing (Random Forest, Random
Tree), Stacking, many ELM algorithms exist in the
open-source data-mining software.
In Bagging: The training set is sampled to have
another set at the same size by choosing the Bag size
of 100%, but in each time sampled "with
replacement" which means that different sets of the
same size, but each set may include the duplicate of
the original training. This bagging event happens to
build a model concerning each one – using the same
ML scheme, then predictions can be combined by
voting on classifiers for which one to bag. In the
bagging approach, the settings of the randomnumber seed and the number of bagging iterations
can also be set.
The randomizing approach: The training data is
not randomized in the "RandomForests" algorithm.
Depending on what the algorithm is, the way how the
algorithm is randomized. Random forests – using
501
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decision tree algorithms that select the best attribute
for splitting each time, for example, J48. This
randomizing procedure selects a few of the best
options rather than selecting the very best and then
randomly picking among the classifier algorithms
that give different trees every time. Generally, to gain
better performance, the decision trees are bagged
and then randomized, and eventually, the result is
bagged.
Boosting is iterative: The performance of
previously built models influences new models by
basically creating a model, and then the instances
that are misclassified by that model are taken into
account. These are the hard instances to classify;
extra weight is put on those instances that get wrong
to make a training set for producing the next model
in the iteration. The new model is encouraged to
become an "expert" for misclassified instances
nominated by all the earlier models. They are
eventually combined by voting along with weighting
models concerning their performance.
The stacking ensemble learning method: base
learners are not combined by voting herein, but
through a meta-learner that is another learner
scheme uniting the base learners' output. The base
learners are called level-0 models, whereas the metalearner is a level-1 model. The classifying predictions
performed by the base learners become the input to
the meta-learner. Typically, different ML schemes
are used as the base learners to gain various experts
at different things. Special care is required to be paid

in the way data is generated to train the level-1
model, which may involve somewhat crossvalidation.
4. Methodology
This study adhered to the research and publication
ethics.
In this study, we declare that we comply with
scientific and ethical principles. Customer churn
analysis is carried out by using anonymous in this
paper. However, anonymous data is collected from
customers of a private company in the
telecommunication sector, and the methodology of
data mining is discussed to detect possible churning
customers and retain customer churn. For this
purpose, three sets of data are analyzed, dividing the
primary dataset into two: the residential members
and corporate members. The third data set is a
combination of both groups. In all datasets, we aim
at predicting the same nominal classes that are churn
status, whether active or passive, along with the
other seven attributes the same in all. However, in
the combined dataset, one more nominal attribute is
added concerning the customer type: residential and
corporate, as shown in Table 1.

Table 1
Attributes and Incidences of Three Datasets
Attributes

Residential

Corporate

Combination

Total failure

+

+

+

Unrepaired

+

+

+

Membership day

+

+

+

Failure Count

+

+

+

Average Repair Time

+

+

+

Customer Lifetime

+

+

+

Customer Type
Churn Status
Number of incidences

502

+
+

+

+

195712

32905

228617
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4.1 Data mining software, WEKA
On the test options panel of WEKA, there are four test
schemes such as 1. Use training set, 2. Supplied Test
Set, 3. Cross-Validation, and 4. Percentage Split. The
first test option uses the training dataset for testing
it, which sometimes gives the best prediction
precision percentage; however, it is not much
recommended by the experts. For the second option,
a dataset for testing needs to be uploaded into the
software since we have not prepared or been
supplied with a test set. In running most of the
classifiers, we have not chosen this testing option.
Instead, the other three options are generally chosen
for all the datasets and the best results obtained are
presented in the following section. In crossvalidation, the default value is ten folds, which means
the dataset is divided into ten pieces and one piece is
used for testing, and the rest is used for training, and
the model runs, and this repeats ten times each time
the test piece shifts to the next one. This causes us to
take a longer time to obtain the classification results
compared to others; however, this testing option is

more robust and generally gives the best prediction
percentage. In percentage split, the default value is
66%, which means two-third of the dataset is used
for training, and one-third of it is for testing as the
model runs only once. We have selected a 90%
percentage split in this option for our data mining
procedure. We have not experienced any overfitting
issue in any data mining schemes because we have
not seen much difference among the results from
each test option.
4.2 Datasets
Table 2 presents an example of the data
anonymously recorded by the telecommunication
company based on customer membership length, the
number of failures, and their response length to
repair in their internet connection service. This
dataset is required to be determined to comprehend
the probability of customer churn based on failure in
the service.

Table 2
Sample of a Dataset Used for Customer Churn Prediction Analysis
Total
failure
no

Unrepaired

Membership day

Unit time
failure no

Ave repair
hrs

Customer Lifetime

Customer type

Churn Status

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

(1,000)
(1,000)
(1,000)

1-10 days
1-10 days
1-10 days

Residential
Corporate
Corporate

PASSIVE
PASSIVE
PASSIVE

The numbers of active and passive residential and
corporate customers against the customer lifetime
are presented in Table 3 and Table 4, respectively.
Even though customer lifetime of 3-5 years and 5-10
years have a good enough percentage of the grand
totals, 10+ years-long customer lifetime is in the

band of 2.5-3 % of grand totals of both residential
and corporate customers. The loyalty of the
customers’ needs to be increased by increasing their
satisfaction with the service through avoiding or at
least minimizing the matters of disturbance
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Table 3
Numbers of the Active and Passive Residential Customer Concerning the Membership Time Interval
Customer Lifetime
Active
Passive
Grand Total
10 + years

1,913

3,458

5,371

748
922

735
608

1,483
1,530

48,385

21,774

70,159

1-6 months

8,689

9,968

18,657

21-30 days
3-5 years

666
45,413

2,177
9,886

2,843
55,299

21,561
9,495
137,792

3,631
5,683
57,920

25,192
15,178
195,712

1-10 days
11-20 days
1-3 years

5-10 years
6-12 months
Grand Total

Table 4
Numbers of the Active and Passive Corporate Customer Concerning the Membership Time Interval
Customer Lifetime
10 + years
1-10 days
11-20 days
1-3 years
1-6 months
21-30 days
3-5 years
5-10 years
6-12 months
Grand Total

Active
401
108
172
5,839
1,535
101
3,258
3,711
1,567
16,692

4.3 Metrics
We use different metrics while evaluating the
performance of our models. These are Accuracy and
Confusion Matrix for classification and Mean
Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error
(RMSE), Relative Absolute Error (RAE), and Root
Relative Squared Error (RRSE) for regression
models.
Accuracy is the ratio of the correctly classified
instances to the total instance count. It is the most
preferred metric while measuring classifier
performance. It can be used when the distribution of
the target dataset is balanced.
The confusion matrix is one of the easiest tools used
to measure the performance of classification
algorithms. It clearly shows correct and incorrect
predictions. We cannot call the confusion matrix a
504

Passive
654
217
182
4,249
3,113
415
3,567
2,556
1,260
16,213

Grand Total
1,055
325
354
10,088
4,648
516
6,825
6,267
2,827
32,905

measurement by itself, but many measurement
methods emerge from this matrix. It is very useful
when the target dataset is imbalanced.
Mean Absolute Error (MAE) calculates the average
absolute distance between predicted and true values
of the target variable. Outliers cannot easily affect
MAE unlike in MSE, therefore it is preferred if our
dataset has many unresolved outliers. If the unit of
the model errors differs, this metric cannot be used.
Root Mean Squared Error (RMSE) is a square root of
averaged squared error between predicted and
actual values of the target variable. Since MSE is
prone to outliers, square rooted version, RMSE is
preferred over MSE. If the unit of the model errors
differs, this metric cannot be used.
Relative Absolute Error (RAE), is a division of two
calculations where absolute error between
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predicted and actual values is the numerator and
absolute error between actual values and average of
actual values is the denominator. RAE is used for the
comparison of models when the model error units
are different and it is also robust to outliers.
Root Relative Squared Error (RRSE) is the square
root of a division of two calculations where squared
error between predicted and actual values is the
numerator and squared error between actual values
and the average of actual values is the denominator.
RRSE is used for the comparison of models when the
model error units are different.

sometimes the memory size may not be enough,
these schemes are not compatible to solve the
models for large-sized datasets, e.g., in this particular
case, the residential and combined dataset with
around 200,000 instances. As a solution to this issue,
the instances in the datasets of residentials and
combined are shuffled by using the unsupervised
incidence filter named 'Randomize' with a Random
seed number of 42 (arbitrarily chosen by default)
and then truncated from its 50% and 60%
respectively through
another
unsupervised
incidence filter called 'RemovePercentage' so that
the datasets became prepared to be handled by the
computationally expensive schemes such as Bagging.

5. Analysis and Findings

As shown in the results presented in Table 5.

In this section, data mining analysis for churn
prediction is conducted by using the experimentally
obtained datasets from customers of a
telecommunication company. ZeroR scheme is used
as a baseline to benchmark the accuracy of the other
schemes used in the CCP since their accuracy must
be higher than the ZeroR. Thus, ZeroR baseline data
mining scheme is run on each dataset to have the
least classification percentage to benchmark what
accuracy the other data mining schemes are
supposed to provide. Then Logistic Regression,
Naive Bayes, and J48 decision tree schemes are run
and followed by the ELM schemes such as Random
Forest, Bagging, and AdaBoostM1.

J48 outperforms Naïve Bayes based on all datasets. It
provides very similar results as the Logistic
Regression classifier scheme in terms of both the
accuracy and classifying the instances into the
nominal attribute of Churn Status. The accuracy is
determined through the confusion matrix. The
classified instances indicate how many of the
customers are classified to be in inactive and active
status. Indeed, Naïve Bayes seems to be worse than
even ZeroR in terms of accuracy in two datasets.
One can conclude that J48 is the right choice for
predicting the customer churn for these datasets;
however, further investigation into its stability is
required.

Since the Bagging scheme requires a large heap size
in running Java in the background and when

Table 5
Comparison of Accuracy and Number of Classified Instances From Naïve Bayes and J48 Decision Tree Data
Mining Algorithms Based on Three Datasets
Datasets

Result variable

ZeroR
Active

Logistic
Regression
Passive Active

Accuracy %
Class. Instant.

51
0 16692

61
9045 11062

61
15933
3976

Accuracy %
Class. Instant.
Accuracy %

70.4
0 68864
68

73
8002 63757
71

65.4
7156 14598
67

Class. Instant.

0

Passive
Corporate
Residential
Combination

61866

As presented in Table 6, AdaBoost using the Decision
Stump decision tree as a classifier based on the

10321

54840

Naïve-Bayes
Passive

18813

Active

42422

J48
Passive

Active
67

11466

10454

18228

75
128150
74

29439

138935

weight threshold of 100 has provided the lowest
accuracy for all the datasets. Therefore, other
schemes should be further investigated to evaluate
505
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the customer churn choosing the best data mining
scheme among the ELM classifiers used in this study.

Table 6
Comparison of Accuracy and Number of Classified Instances from Elm Data Mining Algorithms Random Forest,
Bagging, and Adaboost Based on Three Datasets
Datasets
Corporate

Result
variable
Accuracy %
Classified
Instances

Residential

Accuracy %
Classified
Instances

Combination

Accuracy %
Classified
Instances

Random Forest
Passive

Active
75

12527

12178

63423

12544

8553

55714

Table 7 and 8 regarding the Random Forest classifier
scheme are presented to show its stability. The result
summaries and the confusion matrices are obtained
from the 'Corporate dataset' by running the Random
Forest scheme based on testing the dataset choosing
'10-fold cross-validation' and 'use training set'
options. Since the accuracy from the testing options
has given a large discrepancy from each other, the
scheme may not be considered stable for this dataset
even though evaluation with 'on training set' test
mode has provided relatively somewhat high
accuracy compared to the other ELM classifiers.
By varying the test mode, Random Forest was
attempted on the residential (relatively larger) data
set. One of the results from the evaluation of the
training set has given the accuracy of 77%. Another
result in terms of the accuracy of 74% was obtained

10840

Passive

Active
61

11375

15801

4289

73
64518

73.5

Random Forest datamining scheme classifies the
dataset for constructing a forest of random trees
bagging with 100 iterations using Random Tree as
the base-learner scheme.

506

Active

75

77
14778

Passive

AdaBoost

73

77
11808

Bagging

4993

66405

71
56340

7166

57607

from the evaluation on cross-validation, which is
considerably different results. In conclusion, The
Random Forest data mining scheme may not be the
best option among other ELM algorithms for
predicting customer churn since it seems unstable.
However, in the same test, Bagging provides much
better stabilization by giving almost the same results
of accuracy as the test option is varied.
Table 8 presents the confusion matrices that show
the numbers of correctly and incorrectly classified
attributes from the Random Forest scheme testing
based on both options. Even though passive and
active customer numbers seem different due to the
different accuracy and misclassified customers, the
ratio between the passive and active customer
numbers are very similar: 10983/10877=1.01 and
12527/12178=1.03.
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Table 7
Comparison of the Result Summaries from Random Forest Scheme Dataset Based on Selection for Testing
Random Forest
Use Training Set
Correctly Classified Instances

10 Fold Cross-Validation

24705

75.08%

21860

66.43%

8200

24.92%

11045

33.57%

Incorrectly Classified Instances
Kappa statistic

0.5019

0.3289

Mean absolute error

0.3238

0.3774

Root mean squared error

0.3991

0.4643

Relative absolute error

64.77%

75.49%

Root relative squared error

79.84%

92.86%
12544 / 11375 = 1.102 and 12544 / (11375 +
12544) = 0.524. The customer churn rate is around
the band of 50% in predictions. In residential
customers, this ratio is much lower in terms of
classified instances by the Bagging scheme, which
means the number of incidences in the churn status
of passive is much lower than active. The ratio given
in Table 7 is simply 8553/64518=0.13.

Also, similarly, the ratio of the passive and active
customer numbers concerning the correctly
classified instances (Table 8) are very similar:
10983/21860=0.502 and 12527/24705=0.507. The
Bagging scheme has been chosen as J48 as a base
learner. Bagging scheme with 73% accuracy has also
classified the corporate customers into active and
passive classes with similar manner at close
accuracy to the Random Forest scheme with 75%:

Table 8
Confusion Matrices For Random Forest Classifier Testing Based On Cross-Validation and Use Training Set
Random Forest Confusion Matrix
Cross-Validation

Use Traning Set

a

b

a

b

classified as

10983

5230

12527

3686

a = PASSIVE

5815

10877

4514

12178

b = ACTIVE

6. Discussions and Conclusions
In this study, CCP analysis is carried out by using a
dataset collected from customers of a private
company in the telecommunication sector. The data
mining methodologies that can be utilized to detect
and prevent possible customers who tend to churn
are discussed. By using the experimental data from a
private telecommunication company in Turkey, a set
of data-mining analyses classifying a nominal
attribute with regards to CCP has been conducted.
Six data mining algorithms have been evaluated to
predict the customer churn status: Logistic
Regression, Naive Bayes, J48, and ELM schemes such

as RandomForest, Bagging, and Boosting.
RandomForest has used RandomTree, whereas the
Bagging J48 is a base learner. All algorithms have
been run on testing with two options to assess their
stability. ZeroR scheme is used as a baseline to
benchmark the accuracy performance of the other
schemes. Thus, the ZeroR baseline data mining
scheme is run on each dataset to have the least
classification accuracy the other data mining
schemes are supposed to provide. Then Logistic
Regression, Naive Bayes, and J48 decision tree
schemes are run and followed by the ELM schemes
such as RandomForest, Bagging, and AdaBoostM1.
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RandomForest seemed to be unstable as providing
considerably different results in terms of classes and
prediction accuracy as the decision tree algorithms
can suffer from instability with some datasets;
therefore, they are required to be evaluated with this
concern. The other ELM scheme named Bagging
using J48 as a base learner has provided somewhat
good accuracy with proper stability as compared to
others as well as J48 itself, especially in classifying
the nominal attribute of churn status of the
corporate dataset. However, the Bagging scheme is
computationally much more expensive, requiring
much higher performance and much longer time
than J48. Since Bagging has not solved the large-sized
database, it was edited by shuffling and truncating
via relevant unsupervised incidence filters.
Therefore, since J48 has given similar accurate
results in the residential and complete (the
combination of residential and corporate) data sets,
depending on the capabilities in terms of computer
performance and time, J48 decision tree classifier
can be chosen as well as Bagging for customer churn
prediction of such case studies.
The originality of this article is that it demonstrates
the effectiveness and efficiency of data mining
classification algorithms based on real data. Findings
and results show that J48 performs better than other
tested algorithms such as ZeroR, Logistic Regression,
Naïve-Bayes, Random Forest, Bagging, and Adaboost
in predicting churn analysis. The performance of the
churn prediction model is evaluated by using
validation metrics such as Accuracy, Root Relative
Squared Error (RRSE), Relative Absolute Error
(RAE), the confusion matrix, Root Mean Squared
Error (RMSE), and Mean Absolute Error (MAE). In
addition to the academic contribution of research, it
also provides a practical model to analyze customer
churn for TCI.
As a future study, algorithms of ELM with regards to
ANN such as a bagged artificial neural network
(BANN) and gradient boosted artificial neural
network (GBANN) that are embedded in RapidMiner
can be suggested to attempt as a classifier for CCP
analyses in comparison to Decision Tree and other
ELM forecasting algorithms such as bagged
(bootstrap aggregated) regression trees (BRT), and
gradient boosted regression/decision trees (GBDT).
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Anahtar Kelimeler

Öz

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Bu çalışmada, 20 mühendislik bölümü yeni mezunların iş bulma süreci bakımından analitik bir

(AHP),

bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Kriterler “ücret, iş bulma süresi ve nitelik uyuşmazlığı”

Çok kriterli karar verme

olarak belirlenmiştir. Fayda ve maliyet (artan-azalan) tipli kriterlerin bulunduğu çalışmada,

(ÇKKV),

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden kriterlerin farklı tercih fonksiyonları ile ifade

Meslek seçimi,

edilebildiği PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method For Enrichment

Mühendislik dalları,

Evaluation) algoritması problem yapısına uygun bulunmuştur. Kriterler Analitik Hiyerarşi

PROMETHEE

Prosesi (AHP) yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Ardından, Üni-Veri platformundan verilerine
ulaşılan 20 mühendislik dalı kriterlere uygun tercih fonksiyonları vasıtasıyla değerlendirilmiş
ve kriterlerin kategorize edildiği 12 farklı versiyona göre mühendislik dallarının öncelik sırası
elde edilmiştir. Farklı versiyonların sonuçlara yansımaları değerlendirilerek yorumlanmıştır.

EVALUATION OF ENGINEERING GRADUATES' EMPLOYMENT PROCESS WITH MULTICRITERIA DECISION MAKING
Keywords
Analytical Hierarchy Process
(AHP),
Multi criteria decision making
(MCDM),
Occupation selection,
Engineering departments,
PROMETHEE

Abstract
In this study, 20 engineering departments were evaluated from an analytical point of view in
terms of the employment process of new graduates. Criteria are determined as "salary, time of
job search and qualification incompatibility". In this study, PROMETHEE (Preference Ranking
Organization Method For Enrichment Evaluation) as one of the MCDM Methods, was found
suitable for the problem structure because it allows the selection of different preference
functions for different criteria. Criteria are weighted by Analytical Hierarchy Process (AHP)
method. Subsequently, 20 engineering branches whose data was accessed from the Uni-Data
platform were evaluated by means of preference functions in accordance with the criteria,
and the priority order of engineering branches was obtained according to 12 different
versions in which the criteria were categorized. The effects of different combinations on the
results were evaluated and interpreted.
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1. Giriş
Meslek seçimi, genç bireylerin tüm hayatlarını
şekillendirebilecek, dikkatlice ve birden fazla kriter
göz önünde bulundurularak verilmesi gereken
önemli bir karardır. Üniversiteye hazırlanan
gençlerin doğru mesleği belirleyip kendilerini doğru
alanda geliştirmeleri kariyerlerinde elde edecekleri
başarıyı
doğrudan
etkileyecektir.
Meslekler
belirlenirken bireylerin ilgi ve kabiliyetleri, kamu ve
özel sektörün mesleklere olan ilgisi, istihdam
oranları gibi birçok durum göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ülkemizde son yıllarda üniversite sayısının
artmasıyla birlikte yeni mühendislik bölümleri
açılmış ve mühendislik bölümü mezunu sayısı da
artmıştır. Bu durum, sektörde herhangi bir
nedenden dolayı çalışma imkânı bulamamış
mezunların
sayısını
arttırmıştır.
Üniversite
adaylarının tercih etmek istedikleri mühendislik
branşlarının iş bulma süreci hakkında fikir sahibi
olmaları daha doğru karar verebilmelerine ve
ileride
karşılaşabilecekleri
durumlara
karşı
hazırlıklı olabilmelerine yardımcı olacaktır. Söz
konusu tercih birçok kriterin bir arada
değerlendirilmesini gerektiren bir Çok Kriterli
Karar Verme (ÇKKV) problemidir.
Literatürde birden fazla ve birbiriyle çelişen
kriterlere sahip problemler için birçok ÇKKV
yöntemi geliştirilmiştir. PROMETHEE (Preference
Ranking Organization Method For Enrichment
Evaluation) yöntemi, ÇKKV yöntemleri arasından
kriterler için farklı tercih fonksiyonlarını
kullanabilme esnekliğine sahip olması sebebiyle
farklılık göstermektedir. Farklı kriterler için
birbirinden
farklı
tercih
fonksiyonunun
kullanılabilmesi bu yöntemin bir üstünlüğüdür.
Bu çalışmada, iş hayatına atılmış yeni mezun
mühendislerin verilerinden yararlanılarak yirmi
mühendislik dalı “ücret, iş bulma süresi ve nitelik
uyuşmazlığı” kriterleri göz önünde bulundurularak
değerlendirilmiştir. Söz konusu kriterler öncelikle
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile
ağırlıklandırılmıştır.
Ardından
PROMETHEE
yöntemi ile kriterlerin kategorize edildiği 12 farklı
versiyona göre mühendislik dallarının öncelik sırası
elde edilmiştir. Böylece mühendislik bölümlerini
tercih edecek üniversite adaylarına bakış açısı
sağlamak amaçlanmıştır. Bölüm 2’de literatürden
örnekler verilmiş, Bölüm 3’te kullanılan yöntemler
açıklanmış, Bölüm 4’te vaka çalışması anlatılmış,
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Bölüm 5’te bulgular sunulmuş, Bölüm 6’da ise
sonuçlara yer verilmiştir.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Bu bölümde meslek seçimi ile ilgili çalışmalara
literatürden örnekler verilmiştir.
Sarıkaya ve Khorshid (2009) lisansa yeni başlayan
1000
kişilik
öğrenci
grubu
üzerinde
gerçekleştirdikleri çalışmada, öğrencilerin öğrenim
gördükleri bölümleri tercih etmelerinde etkili olan
faktörleri, bu seçimi kendi istekleri doğrultusunda
yapıp yapmadıklarını ve seçimlerinden ne ölçüde
memnun olduklarını incelemiştir. Meslek seçimi
sürecinde öğrenciler kendi isteklerinin yanı sıra aile
bireylerinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin
tavsiyelerini de dikkate almaktadır (Yazıcı ve Yazıcı,
2010). Öğrencilerin meslekleri ile ilgili verdikleri
kararın lisans eğitimi sırasında değişip değişmediği,
kariyerlerini eğitimini aldıkları alanda ilerletme
istekleri önemli bir konudur. Erdem (2011),
gençlerin meslek seçimlerinde yeterli derecede
yönlendirilmediğine değinmiş ve ilgi ve kabiliyete
göre meslek seçimini mümkün kılan çözüm
önerileri sunmuştur. Yazar, konunun önemini
vurgulayarak bu konudaki araştırmaların az
olduğunu öne sürmüştür. Göktolga ve Gökalp
(2012) Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğrencilerine uyguladıkları
ankete dayalı olarak AHP yöntemi ile yedi iş seçim
kriteri ve beş alternatifi değerlendirmiştir. Ağırlığı
en yüksek kriterler; maaş, sosyal güvence ve iş
garantisi olarak belirlenmiştir. Fizer (2013)
Tennessee üniversitesi Ziraat bölümü birinci sınıf
öğrencilerinden oluşan 128 kişilik bir grup üzerinde
yaptığı çalışmada, öğrencilerin kariyer seçimlerinde
hangi faktörlerden etkilendiğini belirlemeye
çalışmış, faktörler arasındaki ilişkileri Ki-Kare testi
ile incelemiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin
meslek seçimlerinde en çok aile bireylerinden
etkilendiği bulgusuna ulaşmıştır. Ömürbek, Demirci
ve Akalın (2013) Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptıkları çalışmada;
Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Bilim Dalı,
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı, Yönetim ve
Organizasyon Bilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı ve
Kooperatifçilik Bilim dalı arasından uygun bilim
dalını ÇKKV yöntemlerinden ANP (Analitik Ağ
Süreci) ve TOPSIS (Technique for Order Preference
by Similarity to Ideal Solution) ile belirlemiştir.
Pekkaya ve Çolak (2013) lisans öğrencilerinin
meslek seçimini belirleyen “kariyer imkânı”, “iş
güvencesi”,
“meslek
kazançları”,
“meslek
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elastikiyeti”, “kişisel konular” ve “diğer etkenler”
kriterlerini
AHP
yöntemini
kullanarak
ağırlıklandırmış
ve
ağırlıkların
demografik
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini
incelemişlerdir. Kabak ve Dağdeviren (2014) en
uygun üniversitenin seçimi için ANP ve
PROMETHEE yöntemlerini birlikte kullanmıştır.
Sonuçlar, üniversite seçiminde en etkili olan üç
faktörün; gelecekteki kariyer beklentileri, burs
fırsatları ve üniversitenin sosyal imkanları
olduğunu göstermiştir. Kaygın, Kurt ve İmren
(2015), Orman Endüstri Mühendisliği mezunu bir
grup yeni mezun gençten elde ettikleri veriler
doğrultusunda bölümün istihdam durumunu ve
tercih edilebilirliğini ortaya koymuştur. Çalışmaya
göre, öğrencilerin mesleki farkındalıkları genellikle
üniversite yıllarında şekillenmeye başlamaktadır.
Pekkaya (2015) sekiz meslek grubunu bazı ÇKKV
yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak sıralamıştır.
Spearman sıralama korelasyon katsayılarına göre
MCGM ve PROMETHEE yöntemleri hemen hemen
aynı sonucu vermiş ancak VIKOR (Kriterijumska
Optimizacija I Kompromisno Resenje) yönteminden
pişmanlık ağırlığına göre farklı sıralamalar elde
edilmiştir. Çalışmada ele alınan kriterler; kariyer
fırsatları, iş güvenliği, mesleğe sağlanan fayda, iş
esnekliği, kişisel konular ve dış etkilerdir. Pala
(2016), AHP ve bulanık AHP yöntemlerini
kullanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin meslek
seçiminde etkili faktörleri belirlemiş ve beş
alternatifi (gelir, kariyer imkânı, çalışma ortamı,
işten zevk alma, iş güvencesi) sıralamıştır. Lokare
ve Jadhav (2016) Hindistan'da yüksek öğrenim için
seçilebilecek alternatifleri AHP ve TOPSIS
yöntemleri ile sıralamıştır. Kriterler, ilgi, istihdam
olanağı, ücret ve süre olarak belirlenmiştir. Akın
(2017) Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü lisans öğrencilerinin
meslek seçiminde hangi faktörlerin etkili olduğu ve
bu faktörler arasındaki etkileşimi Bulanık
DEMATEL (The Decision-Making Trial And
Evaulation Laboratory) yöntemi ile belirlemiştir.
Ali, Iftikhar ve Edwin (2017) Pakistan'daki farklı
kurumların mühendislik öğrencilerinden aldıkları
örnekleme göre öğrencilerin %57,4'ünün kendi
istekleri doğrultusunda kayıt yaptırdığını, geri
kalanların ise farklı tercih sebepleri olduğunu
ortaya koymuştur. Sonuç olarak, başkalarının
etkisine bağlı olarak kariyerlerini yönlendiren
öğrencilerin
çoğunluğunun
endeks
derecelendirmesinde düşük performans gösterdiği
ortaya konmuştur. Mohammad, Rahman, Hassan ve
Kurniawan (2017) Malezya’da Havacılık Teknolojisi
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Enstitüsü'nde proje yönetimi dersi alan son sınıf
öğrencilerinin kariyer seçimini etkileyen faktörleri
AHP yöntemi ile araştırmıştır. Araştırmada
kriterlerin de öğrenciler tarafından belirlenmesi
istenmiş ve kriterler firma faktörleri, iş faktörleri,
kişisel faktörler ve çevresel faktörler olmak üzere 4
ana başlıkta toplanmıştır. Akın ve Akyıldız (2018)
Bulanık TOPSIS yöntemi ile fen lisesi öğrencilerinin
meslek tercihlerinde etkili olan faktörleri
incelemiştir. Çalışmada kriterler; iş garantisi, sosyal
güvence, insanlara faydalı olma, kolay iş imkânı,
yüksek maaş, yeteneklerin kullanılabileceği bir iş,
işin toplumda gördüğü itibar, eğitim imkânı, çalışma
ortamı ile fiziksel koşullar ve yükselebilme imkânı
olarak seçilmiştir. En öncelikli kriter ise insanlara
faydalı olma olarak tespit edilmiştir. Tezcan (2018),
üniversite öğrencilerinin beklentilerini ve yaşam
memnuniyetlerini anlamaya çalışmış, soru formu ve
görüş teknikleri kullanarak betimleyici bir çalışma
ortaya koymuştur. Çalışmaya göre, bireylerin
vermiş olduğu bu zor kararın kişilik özelliklerine
uygun olması iş hayatında mutluluk ve başarıyı
beraberinde getirmektedir. Dağdeviren ve Adem
(2018) büyük ölçekli bir işletmenin insan
kaynakları bölümü ile yeni mezun öğrencilerin iş
alanı seçme eğilimlerini belirlemek amacıyla yeni
mezun öğrenci için üç alternatif çalışma alanı
seçmiştir. İş seçiminde ve iş doyumunun
sağlanmasında etkili olacak kriterler, Herzberg'in
İkili Faktör Teorisinde yer alan faktörlerden
türetilmiştir. Seçim probleminin çözümünde iki
aşamalı bütünleşik yapı kullanılmıştır. Kriterlerin
ağırlıklarının elde edilmesinde AHP yöntemi ve
alternatiflerin sırasının belirlenmesinde Tereddütlü
Bulanık VIKOR yöntemi kullanılmıştır. Sharif,
Sarwar ve Ahmad (2019) aynı kentte yaşayan ve
çeşitli üniversitelerde öğrenim gören gençlerin
meslek seçimlerine anne, baba, öğretmen,
gelecekteki gelir, gelecekteki statü ve toplumsal
farklılık faktörlerinin etkisini incelemiştir. Anket
yoluyla elde edilen veriler ANOVA testi ile
değerlendirilmiş; doğu toplumunda babanın
çocuklarının kariyerine ilişkin kararlarda önemli bir
rol oynadığı tespit edilmiştir. Bir diğer önemli sonuç
ise öğrencilerin gelecekteki gelirinin yüksek
olacağını düşündüğü meslekleri seçtiği bulgusudur.
Gülücü ve Taslak (2019), Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son
sınıf öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada
kariyer tercihleri ve kişilik özellikleri arasındaki
ilişkiyi belirlemeye çalışmıştır. Bhattacharya ve Raju
(2019) anket çalışmasına dayalı istatistiksel analiz
teknikleri ve AHP yöntemini kullanarak öğretmenlik
kariyeri seçimine ilişkin özgecil, dışsal ve içsel
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faktörlerin etkisini analiz etmiştir. AHP’ye göre
öğretmenlik kariyer kararlarını etkileyen en
öncelikli faktör içsel faktörlerdir. Gülsün ve Miç
(2019) AHP ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak
üniversite seçimini etkileyen kriterlerin ağırlıklarını
ve alternatifler arasından en iyi üniversiteyi
belirlemiştir. Kriterler, üniversitenin prestiji, burs
imkanları, sosyal imkanlar, uluslararası tanınırlık ve
bağlantılar, iş fırsatları ve ulaşılabilme olarak
tanımlamıştır. Pasha ve Siddiqui (2020) Pakistanlı
öğrencilerin kariyer seçimlerini etkileyen farklı
faktörleri değerlendirmiştir. Kriterler; büyüme
fırsatları, mesleki çekicilik, psikolojik durum,
toplumsal etki, özgüven, öz yeterlilik ve kişisel ilgi
olarak belirlenmiştir. Bu faktörler kullanılarak
işletme ve yönetim bilimleri, tıp, eczacılık,
mühendislik ve tarımcılık PROMETHEE ile
sıralanmıştır. Sonuçlar Yapısal Eşitlik Modellemesi
ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile desteklenmiştir.
Daultani, Dwivedi ve Pratap (2021) yükseköğretim
kurumlarının aday öğrenciler tarafından nasıl
değerlendirildiklerini belirlemek amacıyla Veri
Zarflama Analizi kullanmış ve mühendislik
müfredatı, ücretler, konum ve istihdam fırsatları
algısının aday bir mühendislik öğrencisinin kararını
yönlendiren en önemli parametreler olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ise mühendislik
dalları kendi aralarında sıralanmış, veriler
üniversite öğrencilerinden ziyade yeni mezun
mühendislerden elde edilmiş, özellikle iş bulma
süreci ele alınmış ve kriterler kategorize edilerek 12
farklı versiyon uygun algoritma ile analiz edilmiştir.
3. Yöntem
Bu çalışmada bilimsel araştırma ve yayın etiği
ilkelerine uyulmuştur. Çalışma için Kocaeli
Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik
Kurulu'nun 09/03/2021 tarih ve 2021/03 nolu
toplantısında alınan 2 sıra sayılı kararı ile etik
uygunluk alınmıştır. Alternatiflerin sıralanabilmesi
için PROMETHEE yöntemi kullanılmış, kriter
ağırlıklarını belirleyebilmek için ise yine bir ÇKKV
yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)’nden
yararlanılmıştır.

Tablo 2
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3.1 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
AHP, bir ya da birden fazla karar vericinin (KV)
subjektif değerlendirmelerini dikkate alarak birçok
değişkeni birlikte değerlendirebilen bir ÇKKV
yöntemidir (Dağdeviren, Akay ve Kurt, 2004).
Birden fazla alternatif arasından seçim yapabilme
ya da kriterlerin ağırlıklarını hesaplamada sıkça
kullanılan bir yöntemidir (Zhou ve Yang, 2020).
AHP yöntemini 5 adımda özetlemek mümkündür
(Saaty, 1987):
Adım 1. Karar Probleminin Belirlenmesi: KV doğru
bir sonuca ulaşabilmek için problemi açık bir
şekilde tanımlamalıdır. Bu adımda amaç, ana ve alt
kriterler ile alternatifler net olarak ortaya
konmalıdır.
Adım 2. Hiyerarşinin Belirlenmesi: Kriterler ve
alternatifler arası ilişkiler incelenerek hiyerarşik
yapı yani model oluşturulur. Hiyerarşi KV’ye
alternatifleri, ana ve alt kriterleri doğru bir şekilde
karşılaştırma şansı tanımaktadır.
Adım
3.
İkili
Karşılaştırma
Matrislerinin
Oluşturulması
ve
Öncelik
Vektörlerinin
Hesaplanması: KV’ler bu adımda bilgi ve
tecrübelerinden faydalanarak ikili karşılaştırma
matrislerini oluşturmalıdır. Tablo 1’de kriterler için
ikili karşılaştırma matrisi görülmektedir.
Tablo 1
Kriterler İçin İkili Karşılaştırma Matrisi
Kriter 1
Kriter 2
…
Kriter i

Kriter 1
W₁/W₁
W₂/W₁
…
Wi/W₁

Kriter 2
W2/W₁
W2/W2
…
Wi/W2

…
…
…
…
…

Kriter j
W1/Wj
W2/Wj
…
Wi/Wj

KV ikili karşılaştırmalar yaparken Saaty ölçeğini
kullanır. Tablo 2’ de AHP’de kullanılan 1-9 ölçeği
görülmektedir (Pekkaya ve Çolak, 2013). Burada,
KV, her bir ikili karşılaştırma için “orta derecede
önemli”, “biraz daha önemli”, “güçlü derecede
önemli”, “çok güçlü derecede önemli” ve “kesinlikle
önemli”
gibi
ifadeleri
sayısal
ifadelere
dönüştürebilmektedir.
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AHP’de Kriterlerin Değerlendirme Ölçeği (Saaty, 2008)
Puan
1
3
5
7
9

Tanım
Eşit Derecede Önemli
Orta Derecede Önemli
Güçlü Derecede Önemli
Çok Güçlü Derecede Önemli
Son Derece Önemli

2, 4, 6, 8

Ara Değerler

Açıklama
Her iki kriter amaca eşit etkide bulunur.
Bir kriter diğerine göre biraz daha fazla tercih edilir.
Bir kriter diğerine göre çok daha fazla tercih edilir.
Bir kriter diğerine göre çok güçlü şekilde tercih edilir.
Bir kriter diğerine göre mümkün olan en yüksek derecede tercih
edilir.

Ölçeklendirme yapılıp sayısal veriler elde edildikten
sonra Eşitlik (1)’deki formül yardımıyla öz vektör
hesaplanır ve kriterler arası göreli önem dereceleri
bulunur.
𝑛

𝑎𝑖𝑗
1
𝑊𝑖 = ∑ 𝑛
∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑗
𝑛

(1)

𝑗=1

Adım 4. Tutarlılık Kontrollerinin Yapılması: KV’nin
ikili karşılaştırma matrislerini hazırlarken tutarlı
değerlendirmeler yapıp yapmadığı belirlenmelidir.
Yapılan ikili karşılaştırmalarda elde edilen
sonuçların
tutarlığı,
tutarlılık
oranı
(CR)
hesaplanarak bulunmaktadır. Tutarlılık oranı;
tutarlılık indeksinin (CI) rastgele tutarlılık
indeksine (RI) bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Adım 5. Alternatiflerin Sıralanması: Kriterlerin
öncelik vektörü ile alternatiflerin ağırlık puanları
matrisinin çarpımıyla alternatiflerin toplam öncelik
değerleri hesaplanır ve alternatifler öncelik
değerlerine göre sıralanır (Ömürbek ve Şimşek,
2014).
3.2 PROMETHEE (The Preference Ranking
Organization Metod for Enrichment Evaluation)
Yöntemi
PROMETHEE (The Preference Ranking Organization
Metod for Enrichment Evaluation) ÇKKV
problemlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Yöntemde,
seçilen
kriterler
göz
önünde
bulundurularak alternatifler arasında tercih

fonksiyonlarına dayanan ikili
yapılır (Brans ve De Smet, 2016).

karşılaştırmalar

PROMETHEE yönteminin aşamalarından aşağıda
kısaca bahsedilmiştir (Dağdeviren ve Eraslan,
2008):
Adım 1: Karar verici (KV) Tablo 3’te gösterildiği
üzere alternatifleri, kriterleri ve kriter ağırlıklarını
belirleyen bir karar matrisi hazırlar.
Tablo 3
Karar Matrisi
Kriterler

a

b

c

…

W

f₁

f₁(a)

f₁(b)

f₁(c)

…

W₁

f₂

f₂(a)

f₂(b)

f₂(c)

…

W₂

…

…

…

…

…

…

fk

fk(a)

fk(b)

fk(c)

…

Wk

Adım 2: Yöntemde diğer ÇKKV yöntemlerinden
farklı olarak her bir kriter için ayrı tercih
fonksiyonu tanımlanabilmektedir. PROMETHEE
yönteminde Şekil 1’de gösterilen altı tip tercih
fonksiyonu kullanılmaktadır (Dinçer, Ekin ve
Karakaş, 2017). Yöntem KV’ ye değerlendirme
yaparken kriter bazında belli bir tercihi yapabilme
ya da kendi belirlediği değerlerle sınırlayabilme
olanağı sağlar.
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Şekil 1. Tercih Fonksiyonları (Dağdeviren ve Erarslan, 2008)
Adım 3: Tercih fonksiyonları baz alınarak belirlenen
alternatif çiftleri için ortak tercih fonksiyonları Şekil
2’de gösterilmiş olup; a ve b alternatifleri için ortak
tercih fonksiyonu Eşitlik (2) ile belirlenir.

Adım 4: Ortak tercih fonksiyonlarından hareketle
alternatiflerin
birbiri
üzerindeki
indeksleri
belirlenir. Wi (i=1, 2, …, k) ağırlıklarına sahip olan k
kriter tarafından değerlendirilen a ve b
alternatiflerinin tercih indeksi Eşitlik (3) ile
hesaplanır.
𝜋(𝑎, 𝑏) =

∑𝑘𝑖=1 𝑊𝑖 𝑥𝑃𝑖 (𝑎, 𝑏)

(3)

∑𝑘𝑖=1 𝑊𝑖

Adım 5: Alternatiflerin pozitif üstünlükleri (Φ⁺) ve
negatif üstünlükleri (Φ¯) belirlenir. Pozitif
üstünlükler Eşitlik (4), negatif üstünlükler ise Eşitlik
(5) ile hesaplanır.
Şekil 2. Ortak Tercih Fonksiyonunun Şematik
Gösterimi (Dağdeviren ve Erarslan, 2008)

Φ+ (a) = ∑ 𝜋(𝑎, 𝑥) 𝑥 = (𝑎, 𝑐, 𝑑 … )

(4)

(2)

Φ− (a) = ∑ 𝜋(𝑥, 𝑎) 𝑥 = (𝑏, 𝑐, 𝑑 … )

(5)

0,
𝑝(𝑎, 𝑏) = {
𝑃[𝑓(𝑎) − 𝑓(𝑏)],
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Adım 6: PROMETHEE I ile kısmi öncelikler elde
edilir. Ancak karar verici PROMETHEE I’e göre her
zaman
alternatiflerin
sıralamasını
elde
edemeyebilir (Ekin, 2014). Kısmi öncelikler
alternatiflerin birbirlerine göre tercih edilme
durumlarının,
birbirinden
farksız
olan
alternatiflerin ve birbirleriyle karşılaştırılamayacak
olan alternatiflerin belirlenmesini sağlar. a ve b gibi
iki alternatif için kısmi önceliklerin belirlenmesinde
üç durum söz konusudur (Dağdeviren ve Eraslan,
2008):
Durum 1: Eşitlik (6), Eşitlik (7) ve Eşitlik (8)
koşullardan biri sağlanırsa, a alternatifi b
alternatifine üstündür.
𝛷 + (𝑎) > 𝛷 + (𝑏)
𝛷

+ (𝑎)

𝛷

+ (𝑎)

> 𝛷

+ (𝑏)

= 𝛷

+ (𝑏)

𝑣𝑒
𝑣𝑒
𝑣𝑒

(6)

𝛷 − (𝑎) < 𝛷 − (𝑏)
𝛷

− (𝑎)

𝛷

− (𝑎)

=𝛷

− (𝑏)

(7)

<𝛷

− (𝑏)

(8)

Durum 2: Eşitlik (9) koşulu sağlanırsa a alternatifi b
alternatifinden farksızdır.
𝛷 + (𝑎) = 𝛷 + (𝑏)

𝑣𝑒

(9)

𝛷 − (𝑎) = 𝛷 − (𝑏)

Durum 3: Eşitlik (10) ve Eşitlik (11) koşullarından
biri sağlanıyorsa a alternatifi ile b alternatifi
karşılaştırılamaz.
𝑝𝛷 + (𝑎) > 𝛷 + (𝑏)
𝛷

+ (𝑎)

< 𝛷

+ (𝑏)

𝑣𝑒
𝑣𝑒

𝛷 − (𝑎) > 𝛷 − (𝑏)
𝛷

− (𝑎)

<𝛷

− (𝑏)

(10)
(11)

Adım 7: PROMETHEE II ile alternatifler için tam
öncelikler Eşitlik (12) ile hesaplanır. Hesaplanan
tam öncelik değerleri ile nihai sıralama elde edilir.
𝛷(𝑎) = 𝛷 + (𝑎) − 𝛷 − (𝑎)

(12)

4. Vaka Çalışması
Bu bölümde uygulama adımlarına yer verilmiştir.
4.1 Verilerin Elde Edilmesi
Vaka çalışmasında kullanılan verilere Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisi’nin sunmuş olduğu Üni-Veri platformundan
ulaşılmıştır
(https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri,
Erişim tarihi: 15 Mart 2021).
Üni-Veri, Türkiye’deki üniversite mezunlarının
bölüm bazında iş bulma sürelerini, istihdam ve
kamuda işe girme oranlarını, ortalama maaşlarını,
istihdamın
sektörel
dağılımını
ve
nitelik
uyuşmazlığını ortaya koyan bir araştırmadır.

Üniversite
tercihi
yapacak
öğrencilerden
profesyonellere
kadar
birçok
kişinin
faydalanabileceği bir kaynak niteliğindedir. ÜniVeri, Yükseköğretim Kurumundan elde edilen
mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınan
istihdam
verilenlerinin
bir
arada
değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. 2020 yılında
ikincisi yayınlanan bu çalışma, 2014-2019 yılları
arasında 4 yıllık bir programdan mezun olan
öğrencilerin bilgileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Açıköğretim fakülteleri mezunları, 35 yaş üzeri ve
mezuniyet sonrası herhangi bir işe yerleşmemiş
mezunlar analize dâhil edilmemiştir.
Çalışmada kriterler Üni-Veri platformu baz alınarak
belirlenmiş olup kriterler için Üni-Veri’de yer alan
açıklamalar ve kriterlerin ayrıldığı kategoriler
aşağıda verilmiştir.
Başlangıç Ücreti: Mezuniyet sonrası ilk işte alınan
ücret “Asgari Ücret-2.999 ₺” aralığından başlanarak
altı gelir grubu kategorisinde ele alınmıştır. Gruplar
1000’er lira artacak şekilde oluşturulmuş olup en
yüksek grup “7.000 ₺ ve üzeri” olarak
tanımlanmıştır.
İş Bulma Süresi: Mezuniyetten sonra ilk işe
başlanana kadar geçen süre bölüm bazında 4
kategoride gruplanmıştır. Mezuniyetten 6 ay
öncesine kadar bulunan işler, mezuniyet öncesi işi
bırakmamış olmak kaydıyla, “Mezun olmadan önce”
kategorisinde verilmiştir.
Nitelik Uyuşmazlığı: Nitelik uyuşmazlığı, kişilerin
çalıştıkları işler ile almış oldukları eğitimin
uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlayan bir
ölçüttür. Bu gösterge, ilgili bölümden mezun olan
öğrencilerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışıp
çalışmadıklarını
göstermektedir.
Nitelik
uyuşmazlığı “niteliklerine uygun işlerde çalışanlar”,
“düşük nitelik uyuşmazlığı”, “orta derece nitelik
uyuşmazlığı” ve “yüksek nitelik uyuşmazlığı” olmak
üzere 4 kategoriye ayrılmıştır.
Çalışmada değerlendirilmek üzere 6 gelir
grubundan verilerin büyük çoğunluğunu (%90)
oluşturan 4 kategori (“Asgari Ücret-2.999 ₺”, “3.000
₺-3.999 ₺”, “4.000 ₺-4.999 ₺” ve “7.000 ₺ ve üzeri”)
seçilmiştir. İş bulma süresi kriterinde özel bir
durum olduğundan mezun olmadan önce işe
başlayanlar hariç tutulmuş, diğer 3 kategori
değerlendirmeye alınmıştır. Nitelik uyuşmazlığı
kriterinde ise anlamlı bir sonuca ulaşabilmek için
nitelik uyuşmazlığının en az olduğu “niteliklerine
uygun işlerde çalışanlar” kategorisi seçilmiştir.
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Kullanılan verilerde bölümler müfredatlarına uygun
şekilde
gruplandırılarak
ana
bölümlere
indirgenmiştir. Örneğin Endüstri Mühendisliği
Bölümü; Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri
ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve
Sistem Mühendisliği bölümlerini kapsayacak şekilde
düzenlenmiştir. Deniz Teknolojisi Mühendisliği,
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa ve
Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı
Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği,
Gemi
Makineleri
İşletme
Mühendisliği,
Gemi
ve
Deniz
Teknolojisi
Mühendisliği ise “Gemi Mühendisliği” başlığında
toplanmıştır.
Üni-Veri’de yer alan tüm mühendislik dalları
çalışmada alternatif olarak değerlendirmeye
alınmıştır.

4.2 Tercih Fonksiyonları ve Kriter Ağırlıklarının
Belirlenmesi
Tercih Fonksiyonları bir vakıf üniversitesinin
Stratejik Planlama Birimi’nde görev yapmakta olan
üç uzman mühendis tarafından belirlenmiştir.
KV’ler işleri gereği bu tip araştırmalar yapmakla
sorumludurlar. İş bulma süresi ve ücret kriterleri
için KV’nin tercih ettiği bir değer belirlenmiş ancak
bu eşik değerin altındaki değerler de ihmal edilmek
istenmemiştir. Bu nedenle 3. Tip tercih fonksiyonu
(V-Tipi
Tercih
Fonksiyonu)
seçilmiştir.
Fonksiyonların parametreleri (p) verilerin ortalama
değerleri alınarak belirlenmiş olup Tablo 4’te
verilmiştir. Nitelik uyuşmazlığı kriterinde ise
herhangi bir tercih yapılmamış bu nedenle 1. Tip
tercih fonksiyonu (Olağan Tercih Fonksiyonu)
seçilmiştir (Dinçer ve diğerleri, 2017).

Tablo 4
Kriterler İçin Fonksiyon Parametre Değerleri
Kriter

Ücret

İş Bulma Süresi

Kategori
Asgari Ücret-2.999 ₺

0,45

3.000 ₺-3.999 ₺

0,22

4.000 ₺-4.999 ₺

0,13

7.000 ₺ ve üzeri

0,10

0-6 Ay

0,44

6-12 Ay

0,19

12 Ay ve üzeri

0,29

Çalışmada kriter ağırlıkları AHP yöntemi ile elde
edilmiştir. Farklı mühendislik bölümlerinden son 1
sene içinde mezun olup halihazırda bir işte
çalışmakta olan 50 kişilik gruptan kriterlerin 1-9
skalasında karşılaştırılması istenmiştir. Anket
uygulanan 30 kız ve 20 erkekten oluşan bu grubun
yaş ortalaması 23’tür. Tablo 5’te anket uygulanan
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p değeri

kişilerin hangi bölümlerden mezun oldukları
verilmiş olup her mühendislik dalından en az bir
kişi bulunmasına ve kişi sayıları arasında çok büyük
farklar olmamasına dikkat edilmiştir.
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Tablo 5
Anket Uygulanan Kişilerin Mezun Oldukları Bölümler
Bölüm

Kişi Sayısı

Bölüm

Kişi Sayısı

Endüstri Mühendisliği

7

Harita Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği

5

İmalat Mühendisliği

2

Biyomedikal Mühendisliği

4

Jeofizik Mühendisliği

2

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

4

Jeoloji Mühendisliği

2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

3

Kimya Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği

3

Maden Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

3

Otomotiv Mühendisliği

1

Çevre Mühendisliği

3

Petrol Mühendisliği

1

Gemi Mühendisliği

2

Tekstil Mühendisliği

1

Gıda Mühendisliği

2

Uçak Mühendisliği

1

Tüm ikili karşılaştırma matrislerinin tutarlılığı
kontrol edilmiş ve tutarlı olmayan karşılaştırmalar
için KV’ye geribildirim verilmiştir. Böylece
matrislerin
tutarlılığı
sağlanmıştır.
İstatistiksel araştırmalarda,
gözlem
sonuçları
arasındaki oransal (nispî) farkların mutlak
farklardan daha önemli olduğu durumlarda
geometrik ortalamaya başvurulur. Ayrıca sonuçların
karşıtlarının da alınmasını mümkün kıldığından bir
grubun tüm üyelerinin yargılarını birleştirmek için

literatürde en sık kullanılan yöntem geometrik
ortalamadır (Yacan, 2016), (Ömürbek ve Tunca,
2013). Bu nedenle çalışmada, ikili karşılaştırma
matrislerinin birleştirilmesinde geometrik ortalama
yöntemi kullanılmıştır.
Matrislerin geometrik ortalamasının alınmasıyla
elde edilen nihai matris Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6
İkili Karşılaştırma Matrisi
Kriterler

Ücret

Ücret

İş Bulma Süresi
1

Niteliklere Uygunluk

2,2

0,9

İş Bulma Süresi

0,5

1

0,5

Niteliklere Uygunluk

1,1

1,9

1

Bölüm 3.1.’de bahsedilen adımlar uygulanarak
kriter ağırlıkları hesaplanmıştır. Ücret, iş bulma
süresi ve niteliklere uygunluk kriterleri için
ağırlıklar sırasıyla 0,39, 0,20 ve 0,41 olarak
belirlenmiştir.
4.3 Sıralamaların Elde Edilmesi
Veriler Visual PROMETHEE paket programı ile
analiz
edilmiştir.
(Erişim
adresi:
http://www.promethee-gaia.net/).
Uygulamada
fonksiyonlar daha önce belirtildiği şekilde
“Preferences” alanından seçilmiştir. Ayrıca bu
alanda kriter ağırlıklarının, fonksiyonlar için p, q ve

s değerlerinin belirlenmesi de mümkündür.
Değerlendirmeye alınmış olan 4 ücret, 3 iş bulma
süresi ve 1 nitelik uygunluğu kategorilerinden
toplamda 12 versiyon elde edilmiştir. Örneğin,
“Asgari Ücret-2.999 ₺”, “0-6 Ay” ve “Niteliklerine
Uygun İşlerde Çalışanlar” kategorileri kullanılarak
yapılan sıralama V1, “Asgari Ücret-2.999 ₺”, “6-12
Ay”, ve “Niteliklerine Uygun İşlerde Çalışanlar”
kategorileri kullanılarak yapılan sıralama V2
şeklinde kodlanmıştır. Tüm kodlamalar Tablo 7’de
özetlenmiştir.
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Tablo 7
Sıralamaların Kodlanması
Asgari Ücret-2.999 ₺ 3.000 ₺-3.999 ₺ 4.000 ₺-4.999 ₺ 7.000 ₺ ve üzeri
0-6 Ay

V1

V4

V7

V10

6-12 Ay

V2

V5

V8

V11

12 Ay ve üzeri

V3

V6

V9

V12

KV’nin çabuk ve doğru kararlar alabilmesine
yardımcı olmak amacıyla PROMETHEE sonuçlarını
GAIA düzleminde de gösterebilmek mümkündür
(Genç, 2013). V1 sıralaması için Visual PROMETHEE
programında GAIA düzlemi görünümü Şekil 3’te
verilmektedir. GAIA düzlemi üzerinde alternatifler
nokta, kriterler de vektör olarak gözükmektedir.
Ayrıca karar çubuğu (Decision Stick) ise kırmızı ile
gösterilmektedir. Karar çubuğunun istikameti KV’ye
hangi alternatifleri tercih etmesi gerektiğini
göstermektedir. Karar çubuğu istikametindeki
harita mühendisliğinin en üstte yer alması; (asgari
ücret-2.999 ₺) kategorisinde iş bulma süresine bağlı
olmaksızın Tablo 7’de 1. sıraya yerleşmesini görsel

Şekil 3. V1 için GAIA Düzlemi
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olarak
açıklamaktadır.
Gemi
mühendisliği
bölümünün ise karar çubuğunun tam tersi
istikamette yer alması tercih sıralamasında
sonlarda olduğunun bir göstergesidir. GAIA
düzleminde benzer değerlere sahip alternatifler
birbirlerine yakın yer almaktadır. Alternatifler eğer
bir kriter için yüksek değere sahip ise o alternatif
GAIA düzleminde o kriter çubuğuna yakın yer
almaktadır. Örneğin Çevre Mühendisliği ve Jeoloji
Mühendisliği ücret kriterinde ilk sıralarda, ücret
kriteri vektörünün ters istikametinde bulunan Uçak
ve Endüstri Mühendislikleri ise son sıralarda yer
almaktadır.
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5. Bulgular
20 Mühendislik bölümünün 12 farklı versiyona göre
PROMETHEE II ile tam sıralamaları Tablo 8’ de
gösterilmiştir.
Tablo 8
PROMETHEE II Sıralamaları
Bölümler

V1

V2

V3

V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

Bilgisayar Müh.

6

9

5

3

Biyomühendislik

15

15

15

Çevre Müh.

9

5

Elektrik ve Elektronik Müh.

5

Endüstri Müh.

2

2

18 18 18 18 18 18 19

19

19

9

13 11 13 17 15 17 14

14

14

6

6

2

3

3

3

3

3

3

13

13

12

10 10 10 7

7

6

6

6

6

Gemi Müh.

20

20

20

20 20 20 19 20 19 11

11

11

Gıda Müh.

4

4

4

8

8

8

10 10 10 10

9

10

Harita Müh

1

1

1

4

3

4

6

6

7

8

8

8

İmalat Müh.

11

11

11

9

9

9

8

8

9

7

7

7

İnşaat Müh.

2

3

2

6

7

6

9

9

8

9

10

9

Jeofizik Müh.

18

16

19

19 19 19 20 19 20 20

20

20

Jeoloji Müh.

10

10

10

12 12 14 14 13 14 16

15

15

Kimya Müh.

14

14

14

14 13 12 12 11 12 13

12

13

Maden Müh.

3

2

3

1

1

1

1

1

1

4

4

4

Makine Müh.

7

8

8

7

6

7

5

5

5

5

5

5

Malzeme Müh.

16

17

17

15 15 15 13 12 15 17

16

17

Otomotiv Müh.

17

18

18

16 16 17 16 17 16 15

17

16

Petrol Müh.

12

12

13

11 14 11 11 14 11 12

13

12

Tekstil Müh.

19

19

16

17 17 16 15 16 13 18

18

18

Uçak Müh.

8

7

7

5

1

1

Tablo 7’ye göre kriterler
değişimlerin
sıralamalara
yorumlanmıştır.

bazında
etkisi

kategorik
aşağıda

Ücret Kriteri: Ücret kriterinin ilk kategorisi olan
Asgari Ücret-2.999 ₺ kategorisine göre yapılan
sıralamada üç iş bulma süresi için de Harita
Mühendisliği ilk sırada yer almaktadır. Bu sonuç iş
bulma süresi değişse de Harita Mühendisliği
mezunlarının ücretlerinde önemli bir değişiklik
oluşmadığını göstermektedir. Ücret kategorisi

4

2

5

2

3

5

2

4

2

4

2

4

2

1

yükseldikçe Harita Mühendisliği alt sıralara doğru
gerilemektedir.
Buradan
hareketle
Harita
Mühendisliği mezunları için düşük ücretlerde iş
bulma ve niteliklerine uygun bir işte çalışabilme
oranlarının yüksek olduğu yorumu yapılabilir
(Kariyer.net, 2021). Harita Mühendislerinin
niteliklerine uygun işlerde çalışabilmelerinin düşük
ücret kategorisinde ön plana çıkmış olmasını
sağladığı söylenebilir. 3.000 ₺-3.999 ₺ ve 4.000 ₺4.999 ₺ kategorileri için yapılan sıralamalarda ise
Maden Mühendisliği ilk sırada yer almaktadır.
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Maden Mühendisliği mezunlarının iş bulma süresi
ve ücret kategorisi fark etmeksizin niteliklerine
uygun işlerde çalışabildikleri anlaşılmaktadır.
Maden Mühendisliği mezunlarının çalışabilecekleri
iş kollarının belirli olması niteliklerine uygun
işlerde çalışma imkanlarını arttırmış ve bu durum,
orta ücret kategorilerinde Maden Mühendisliğini ön
plana çıkarmış olabilir. Bu noktada, niteliklerine
uygun iş bulma kriterinin ağırlığı en yüksek kriter
olması önem taşımaktadır.
Uçak Mühendisliği
mezunlarının ise yüksek ücret ile niteliklerine
uygun bir pozisyonla iş bulabildiği görülmektedir. İş
bulma süresi bu grup için de farklılık yaratmamıştır.
Uçak Mühendisliği bölümünün sınırlı sayıda
üniversitede bulunması ve mezun sayısının nispi az
olması Uçak Mühendisliği mezunlarının yüksek
ücretlerle
işe
girmesini
sağlamış
olabilir
(Yükseköğretim Program Atlası). Gemi Mühendisliği
mezunları düşük ücret kategorisinde son sırada yer
almaktadır. Bu durum mezunların ücret konusunda
seçici
davrandıklarının
göstergesidir.
Gemi
Mühendisliği mezunlarının diğer mühendislik
dallarına göre daha ortalamaca yüksek ücretlerde
çalıştığı söylenebilir (Kariyer.net, 2021). Gemi
Mühendisliği 7000₺ ve üzeri ücret kategorisinde ise
iş bulma süresi ayrımı olmadan (V10-V11-V12)
ancak
11.
sıraya
yükselebilmiştir.
Gemi
Mühendisliği mezunlarının yüksek ücret grubunda
11. sıraya yerleşmesi; “Niteliklere Uygunluk Kriteri”
ağırlığının (w3= 0,41) yüksek ve sıralamayı
etkileyen bir kriter olmasından kaynaklanmış
olabilir. Tablo 7 sonuçlarına göre ücret arttıkça
Endüstri Mühendisliği bölümü daha üst sıralara
yükselmiş ancak ilk üç sırada yer almamıştır. Bu
durumda,
Endüstri
Mühendisliği’nin
diğer
mühendisliklere göre iş bulma süresi ve niteliklere
uygunluk kriterleri bakımından ortalama değerlere
sahip olması etkili olmuştur. Mezun sayısının fazla
olması ve Endüstri Mühendislerinin çok çeşitli
alanlarda çalışabilmesi gibi bölüme özgü nedenlerin
sıralamada etkili olduğu düşünülebilir.
İş Bulma Süresi Kriteri: Tablo 7’de Bilgisayar
Mühendisliği
ve
Elektrik
ve
Elektronik
Mühendisliği’nin
sıralamalarının
benzeştiği
görülmektedir. Her iki bölüm mezunlarının da iş
bulma süresi artsa bile asgari ücret kategorisine
daha az duyarlı oldukları, 3000 ₺’den başlayıp
7000₺ ve üzeri ücret kategorilerini temsil eden V4V12 kombinasyonlarında 2. veya 3. sıralarda yer
aldıkları anlaşılmaktadır. Tablo değerlerinden
hareketle İmalat ve Makine Mühendisliği için de
benzer yorumda bulunulabilir.
Niteliklere Uygunluk Kriteri: Niteliklere uygunluk
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kriterinin ağırlığı oldukça yüksektir (w3= 0,41).
Biyomühendislik ve Gemi Mühendisliği gibi özel
mühendislik alanlarında, çalışma alanları da özel
olduğundan bu dalların sıralamada daha üst
sıralarda yer alması beklenebilir. Ancak söz konusu
mühendislik dalları niteliklerine uygunluk kriteri
açısından son sıralarda yer almaktadırlar.
Biyomühendislik
ve
Gemi
Mühendisliği
bölümlerinde istihdamın diğer dallara göre az
olması mezunların niteliklerine daha az uygun
işlerde çalışmalarına sebep olmuş olabilir (Çakır ve
Kellevezir, 2020).
6. Tartışma ve Sonuçlar
PROMETHEE,
KV’nin
tercihleri
ve
kriter
ağırlıklarının değişimine duyarlı bir sıralama
yöntemidir. PROMETHEE yönteminde karar
probleminin modele en iyi şekilde yansıtılabilmesi
için fonksiyon seçimi yapılırken ve kriter ağırlıkları
belirlenirken dikkatli davranılmalıdır. Bu yöntemin
meslek seçimi gibi önemli bir karar verme
probleminde kullanılması subjektif yargıların
analitik yaklaşım ile değerlendirilebilmesini
mümkün kılar. Yeni mezunların sektördeki iş bulma
süreleri, aldıkları ücretler ve niteliklerine uygun
işlerde çalışabilmeleri bu meslekleri tercih etmek
isteyen bireyler için önemli bir gösterge sayılabilir.
Çalışmanın, yeni mezun mühendislerin çalışma
hayatındaki durumunu yansıtması bakımından
sektörel boşluk ve yoğunluklara vurgu yapması
değerli bir sonuçtur. İncelenmiş olan mühendislik
programlarının öğrenci kontenjanları ve sektörel
istihdam verileri ile çalışmanın geliştirilebilmesi ve
gerçek hayatı daha fazla yansıtmasının sağlanması
mümkündür.
Araştırmacıların Katkısı
Bu araştırmada; Eda Nur BALKAYA veri toplanması,
modelin kurulması ve çözülmesi, Selen AVCI ve
Zerrin ALADAĞ metodolojinin oluşturulması,
makale metninin yazılması, literatür araştırması ve
sonuçların yorumlanması hususlarında katkı
sağlamışlardır.
Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
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