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Abstract
In this study, the electric car technology perception and acceptance levels of potential electric
car users in Türkiye were examined based on the modified Technology Acceptance Model 3
(TAM3). For this purpose, an initial research model suitable for the conditions of the study
was designed and 12 hypotheses were created to test the relationships in the model. The
research was carried out through an online questionnaire with 321 people who have never
used electric cars. Since the survey results do not conform to the normal distribution, Partial
Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method, which does not require
normal distribution was used as the analysis method via SmartPLS 3 software. The
compatibility of the proposed initial model was examined by evaluating the measurement
model, structural model, and mediation effect. According to the analysis results obtained,
gradual improvements were made on the model and a final model was reached. As a result of
the compatibility analysis via fit indices, an acceptable model was obtained by reducing the
initial 12 factors and 29 questions to 9 factors and 13 questions in the final model. According
to the analysis results, it was determined that the Expected Ease of Use in the final model was
the mediator.

TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYEL KULLANICILAR TARAFINDAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
ALGISI VE TEKNOLOJİ KABULÜ
Anahtar Kelimeler
Teknoloji Kabul Modeli
Algı Anketi, Elektrikli Araçlar
Kısmî En Küçük Kareler
(KEKK)
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

*Sorumlu

Öz
Bu çalışmada, modifiye edilmiş Teknoloji Kabul Modeli 3 (TAM3) temel alınarak Türkiye'deki
potansiyel elektrikli otomobil kullanıcılarının elektrikli otomobil teknolojisi algısı ve kabul
düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın koşullarına uygun bir başlangıç araştırma
modeli tasarlanmış ve modeldeki ilişkileri test etmek için 12 hipotez oluşturulmuştur.
Araştırma, hiç elektrikli otomobil kullanmamış 321 kişi ile çevrimiçi bir anket yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının normal dağılıma uymaması nedeniyle SmartPLS 3
yazılımı üzerinden analiz yöntemi olarak normal dağılım gerektirmeyen Kısmi En Küçük
Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (KEKK-YEM) yöntemi kullanılmıştır. Önerilen başlangıç
modelinin uyumluluğu, ölçüm modeli, yapısal model ve aracılık etkisi değerlendirilerek
incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre model üzerinde kademeli iyileştirmeler
yapılmış ve nihai bir modele ulaşılmıştır. Uyum indeksleri ile yapılan uyumluluk analizi
sonucunda başlangıçtaki 12 faktör ve 29 soru nihai modelde 9 faktör ve 13 soruya indirilerek
kabul edilebilir bir model elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre nihai modelde Beklenen
Kullanım Kolaylığının aracı olduğu belirlenmiştir.
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1. Introduction
The Technology Acceptance Model (TAM) suggests
that when a new technology is offered to the users,
there are a number of factors related to how they
perceive and accept this technology, and it has been
used in some studies in the literature.
However, TAM, which was originally put forward,
has been updated and developed several times
over time as it was insufficient to explain
technology acceptance behaviors. As a matter of
fact, Technology Acceptance Model 3 (TAM3) was
proposed by Venkatesh and Bala in 2008.
The design, production, and factory installation
efforts of domestic electric car, which is relatively a
new technology in Türkiye, have started and still
continuing as of 2022. The market is quite small
and limited for today; however, it is estimated and
planned that the market will grow very rapidly in
Türkiye together with the introduction of domestic
electric car brand as well as in countries such as
China, Japan, Norway, the USA and Germany.
In this study, the perception and acceptance of
electric cars as a new technology was measured
and evaluated among potential users, namely those
who are aware of these products but have not yet
used them.
Determining the perception and acceptance level of
electric car technology with this study, which was
carried out in 2021 when electric cars were not
widespread in Türkiye yet, will also give an
opportunity to reveal the change after the
technology becomes widespread.
For this purpose, the current study was based on
TAM3 (Venkatesh and Bala, 2008), which is the
most recently developed model in the literature,
and it will be possible to measure and evaluate the
differences by repeating a similar study a few years
later. As a matter of fact, the domestic automobile
brand called TOGG (Türkiye's Automobile Joint
Venture Group Inc.), and some other foreign
electric vehicle brands will be on the market to a
certain extent and become widespread in the
coming years.
According to the literature survey, it was observed
that no similar study has been carried out in
Türkiye yet, and this situation increases the
importance of the current study even more.
An exemplary work in this field was carried out in
Germany regarding the acceptance of electric cars
266
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for use in commercial vehicle fleets (Globisch,
Dütschke and Schleich, 2018). In the study, the
questionnaire prepared on electric cars and
adapted from TAM3 was applied to people who
already use electric cars, unlike this study.
Similarly, other studies have been conducted in
China (Wu, Liao and Wang, 2020) and the
Scandinavian region (Kester, Rubens, Sovacool and
Noel, 2019) to measure the acceptance of electric
cars in the society.
In this study, potential electric car users from
among the public and a certain number of sector
representatives were targeted. Because none of
them were electric car users yet and it was thought
that this would not be very important at this stage.
Thus, before using the electric car, the level of
perception and acceptance towards this
technology was tried to be determined.
Statistical analyzes were made on the survey data
prepared on a 7-point Likert scale, which was
applied on 321 people from different segments of
the society, either face-to-face or via internet with
potential electric car users, based on TAM3. The
obtained data was first analyzed and then
SmartPLS 3 software tools. For this, statistical
methods such as Reliability Test, Normality Test
and Partial Least Squares Structural Equation
Modeling (PLS-SEM) were used.
The questionnaire consists of two parts, and in the
first part, 9 questions were asked to get to know the
participants. The second part consists of 29
questions prepared directly within the scope of
TAM3.
As a result of statistical analyzes, it was observed
that the answers given by 321 people to the survey
questions arranged according to the Likert scale
were always skewed to the left, representing their
positive opinions, and therefore the data did not fit
the normal distribution.
At the stage of analysis and verification of the
established initial model according to the Partial
Least Squares Structural Equation Method (PLSSEM), which does not require normal distribution,
it is also essential to meet the compliance criteria
required by the method. For this, the model was
changed and improved by applying step-by-step
reduction processes from both the survey
questions and the factors, and thus the initial
model took its final form.
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2. Concept and Literature Survey
The Technology Acceptance Model (TAM) was first
presented as a model proposal to test and develop
user acceptance in computer-based information
systems, to explain the reasons why people are
resistant to the use of Information Technology (IT),
and to reveal how they can react to technological
changes (Davis, 1989). The aim of TAM was to
provide a valid explanation for individuals'
behaviors of accepting or not accepting
Information Technologies and to express the
factors that determine acceptance behavior in a
relational plane (Davis, Bagozzi and Warshaw,
1989). However, this model was not found
sufficient in time and was criticized and developed
over time, and new model suggestions were
presented by the researchers. Despite this, TAM
has managed to become one of the most widely
used models for explaining information
technologies and for potential users to adopt new
technologies (Venkatesh and Davis, 2000; King and
He, 2006).
Technology Acceptance Model 2 (TAM2) was
created by adding new factors to TAM (Venkatesh
and Davis, 2000). In TAM2, constructs such as
social effects and cognitive processes and
experience have been added to explain Perceived
Usefulness and Intention to Use.

Journal of Industrial Engineering 33(2), 265-288, 2022

The most frequently used extended technology
acceptance model was the Unified Technology
Acceptance and Use Model (UTAUT). In a study
conducted by Venkatesh, Morris, Davis GB., Davis
FD. in 2003, eight models that try to explain
technology acceptance and use were discussed and
their strengths and weaknesses were compared
(Venkatesh et al., 2003). As a result of the study, the
UTAUT was created as a new model, which was a
synthesis of previous models (Zhou, Lu and Wang,
2010).
Unlike TAM, there are four exogenous variables in
UTAUT as Performance Expectancy, Effort
Expectancy, Social Impact and Facilitating
Conditions, which are thought to have a significant
impact on technology acceptance. In addition,
Gender, Age, Experience and Voluntariness were
seen as moderator variables influencing Behavioral
Intention and Use Behavior.
The most widely used model in the adoption and
use of Information Technologies is the Technology
Acceptance Model (TAM). However, due to the lack
of guidance for practitioners in TAM, as well as the
low level of adoption and major barriers to the use
of information technologies, the Technology
Acceptance Model 3 (TAM3) research was initiated
by Venkatesh and Bala as shown in Figure 1 below.

Figure 1 Technology Acceptance Model 3 (TAM3)
267
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All factors in various Technology Acceptance
Models are given comparatively in Table 1.
Table 1
Comparison of factors among technology acceptance models
TAM
TAM2
UTAUT

TAM3

Perceived Ease of Use

Perceived Ease of Use

Performance Expectancy

Perceived Ease of Use

Perceived Usefulness
External Variables
Attitude Towards Use
Intention to Use
Actual Usage

Perceived Usefulness
Experience
Subjective Norm
Behavioral Intention
Voluntariness
Image
Output Quality
Job Relevance
Usage Behavior
Result Demonstrability

Effort Expectancy
Social Influence
Facilitating Conditions
Behavioral Intention
Voluntariness of Use
Gender
Age
Experience
Use Behavior

Perceived Usefulness
Experience
Subjective Norm
Behavioral Intention
Voluntariness
Image
Output Quality
Perception of External Control
Perceived Enjoyment
Objective Usability
Job Relevance
Use Behavior
Result Demonstrability
Computer Self-efficacy
Computer Anxiety
Computer Playfulness

In a study conducted in Germany, the antecedents
of the acceptance of electric cars in commercial
vehicle fleets were investigated based on TAM3.
In order to test the model created, a survey was
conducted with 575 electric car users and the data
using a 6-point Likert scale were analyzed using
Structural Equation Modeling (SEM) through the
AMOS package program. The empirical analysis
took into account the preferences for electric car
acceptance at both organizational and individual
levels (Globisch et al., 2018).
According to the results obtained:
 More experienced electric car users charge
their cars less and travel longer than less
experienced users,
 The shortened range due to usage of heating
systems in winter is the biggest obstacle to the
use of electric cars,
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 Employees' approaches to the use of electric
cars are very important in supporting the
acquisition of electric cars in commercial
vehicle fleets,
 Environmental benefits and perceived ease of
use in relation to the perception of car features
are normally identified as precursors to electric
car adoption. However, contrary to the results
in the literature, the evaluation of the driving
range of the cars in this study had a very low
effect,
 Perceived Organizational Usefulness and
Individual Usefulness were found to be effective
in explaining support for electric car
acquisition, whereas Perceived Organizational
Usefulness was found to have a stronger effect.
In Figure 2, the Electric Vehicle (EV) fleet article
model is compared with TAM3 model.
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Figure 2 Comparison of EV Fleet and TAM3 Models
Factors with a red cross on represent factors
removed from the EV fleet article model. The
factors in the green boxes refer to the factors
common to both models. The orange-colored boxes
represent the new additions to the EV fleet model
and the factors in the blue boxes represent the

converted factors in the EV fleet model. The factors
included are shown comparatively in Table 2
below.

Table 2
Comparison of factors in TAM3 and EV fleet models
TAM3 MODEL

EV FLEET MODEL

Perceived Ease of Use
Perceived Usefulness
Experience
Subjective Norm
Behavioral Intention
Voluntariness
Image
Output Quality

Perceived Ease of Use
Perceived Organizational Usefulness
Perceived Individual Usefulness
Subjective Norm
Involvement in EV Acquisition
Support for EV Acquisitions
Organizational Image
Output Quality w.r.t Organizational Tasks

Perception of External Control
Perceived Enjoyment
Objective Usability
Job Relevance
Use Behavior
Result Demonstrability
Computer Self-efficacy
Computer Anxiety
Computer Playfulness

Perception of External Control
Perceived Enjoyment
Objective Usability
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3. Material and Methods
3.1 Partial Least Squares Structural Equation
Modelling (PLS-SEM)
Structural equation models are a combination of
multiple regression and factor analysis (Gefen,
Straub and Boudreau, 2000) and are known as
second generation multivariate analyzes due to
their structure and computational technique. In
SEM methods, beyond the first generation analysis
techniques such as regression; principal
component analysis, factor analysis, discriminant
analysis or multivariate regression analysis are
available. With these calculations, it is possible to
reach versatile results and test the proposed
theory and models (Gefen et al., 2000).
On the other hand, Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) is a statistical
approach used for modeling complex multivariate
relationships between observed and latent
variables (Yılmaz, Can and Aras, 2019). PLS-SEM is
seen as a soft modeling technique when compared
to other statistical analyses. That is, in cases where
it is difficult or impossible to meet the assumptions
about the normal distribution required in
multivariate statistics, it means that an easy model
can be created with PLS-SEM (Vinzi, Trinchera and
Amato, 2010). In addition, when the sample is large
enough, good results are obtained with PLS-SEM
despite lost or missing data (Hair, Hult, Ringle and
Sarstedt, 2017).
There is no universally accepted goodness of fit
index (GoF) in PLS-SEM. Therefore, model validity
and fit are generally evaluated using factor loads,
path coefficients, 𝑅2 , 𝑄2 statistics (Kline, 2011).
As a result of the examination of the Likert scale
questionnaire data of 321 people, it was observed
in this study that the data set obtained did not have
a normal distribution and it was also determined
that approximately 50% of the variables examined
were kurtosis. This undesirable situation in the
distribution limits the use of Structural Equation
Modeling and Confirmatory Factor Analysis, which
are statistical analysis methods in programs such
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as AMOS and LISREL. Therefore, PLS-SEM was used
for analysis via SmartPLS 3 software.
The PLS-SEM method does not assume normal
distribution and is accepted as a good approach for
predictive analyzes (Henseler, Ringle and
Sinkovics, 2009) and has gained popularity
especially recently (Ringle, Sarstedt and Straub,
2012). It is appropriate to use PLS-SEM in studies
where multivariate normality cannot be achieved
and there are complex models with a large number
of variables.
3.2 Sample Size
It is not possible to talk about a clear view in the
literature about the required sample size. The
reason for this is that the sample size required for
the research can vary according to the complexity
of the established model (Bowen and Guo, 2011).
According to Kline, less than 100 samples are
considered as insufficient, between 100 and 200
samples are considered as medium, and more than
200 samples are considered as sufficient (Kline,
2011). If a multivariate analysis is to be performed,
the sample size should be 10 times or more than
the number of factors (variables) in the study
(Kerlinger, 1978; Hair, Anderson, Tatham and
Black, 1998; Kline, 2011).
There are 12 factors in the initial model established
in this study. Instead of 120, which is 10 times
more, higher number of participants were
obtained, and the number of survey data was
collected as 321. In this case, it can be said that the
minimum 200 sample size requirement specified
by Kline is already exceeded.
3.3 Determination of Factors
TAM3 and EV fleet models were used as a basis for
determining the factors for this study. As a result of
the examination of previous studies, 12 factors
were determined considering the content of the
current study and the definitions of these factors as
well as their definition sources are given in Table 3.
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Table 3
Definition and sources of determined factors

271

Endüstri Mühendisliği 33(2), 265-288, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 265-288, 2022

3.4 Research Model and Hypotheses
The initial model with 12 factors proposed for this
study targeting potential electric car users in
Türkiye is given in Figure 3.

Figure 3 Proposed Initial Model
Green colored factors are common factors with EV
fleet and TAM3 models. The orange-colored factors
are from the EV fleet model; the gray-colored
factors are from TAM3 model. The factors shown in
yellow are the factors obtained by converting from
TAM3 and EV fleet models specifically for this
study. Since the study targets potential users not
using the technology yet, the factors referred to as
"Perceived" in TAM3 model have been converted to
"Expected". Image and Output Quality factors, on
the other hand, were comprehensively included in
the model as organizational or individual activities.
The survey results were first checked to see if all
variables were below the skewness and kurtosis
values suggested by Kline (2011), and it was
determined that the distribution of the data did not
follow the normal distribution, as in Figure 4, and
that the majority of them had a left skewed
distribution.

Figure 4 Question Q3 Normality Curve Histogram
Graph
Since N>50 and the answers given in the test using
Kolmogorov-Smirnov significance values do not
have normal distribution, the hypothesis “H0: The
distribution is normal” was rejected. Therefore,
since programs such as AMOS and LISREL cannot
be used, PLS-SEM method, which does not require
normal distribution conditions, was used via
SmartPLS software.
By loading the survey data into SmartPLS program,
the first model designed was created as in Figure 5,
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and as a result of the analyzes, it was observed that
the established model did not meet the compliance
criteria for SmartPLS.

Figure 5 SmartPLS Representation of the Proposed Initial Model
For this reason, it was tried to obtain a model in
which the necessary fit criteria were within
reference ranges by making some changes
sequentially. For this, the model was harmonized
by applying the improvement steps given in Table

4, and while doing this, the principle that the model
fully meets the SmartPLS compliance criteria, was
considered.
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Table 4
Step-by-Step changes for model improvement

The PLS-SEM method does not require a normal
distribution condition, and it can produce results
even in very small sample sizes and can work even
when the factor in the model consists of a single
expression (Çakır, F. S., 2019). For this reason,
while making improvements on the model, the
questions were first removed from the model in
order to preserve the number of factors. The values
of the compliance criteria were followed according
to the required reference intervals and,

Figure 6 Intermediate Model in SmartPLS
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improvements were made by applying them one by
one and the results were rechecked each time.
Improvement decisions were made based on
values automatically marked in red, indicating noncompliance by the SmartPLS program. Green
values mean it is within reference limits.
After all these improvement steps in a total of 16
stages, the model took an intermediate form as
shown in Figure 6 below.
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The model gives values within the reference ranges
of the required compliance criteria at this stage.
From now on, the measurement model and
structural model evaluations should be made on
this intermediate model. As a result of the
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statistical analyzes in the SmartPLS 3 software, it
was decided to accept or reject the hypotheses
given in Figure 7 according to the p values with the
95% confidence interval (α=0.05).

Figure 7 Representation of Hypotheses on the Model
The hypotheses established for the Path Model are
as given in Table 5 below.
Table 5
Hypotheses for the path model
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4. Results
4.1 Demographic Findings
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The profile of the participants was analyzed with 9
questions in the first part of the questionnaire.
Descriptive statistics is summarized in Table 6.

Table 6
Descriptive statistics

Due to being in the pandemic period, social
distance and curfews have made it very difficult to
conduct face-to-face surveys. Therefore 3.1% of the
questionnaire was made face to face and 96.9% via
internet. However, since the survey was conducted
on the basis of potential users, this situation is not
considered to be a big problem. 55.8% of the 321
participants were men and 44.2% women. 34.9%
of the survey participants had ages 18 and above
and the ages between 26-35 provided the highest
participation. The 46-60 age group comprised the
other majority with 22.7%. On the other hand,
77.3% of survey participants were higher
education students.
The rate of those who had knowledge about electric
cars was 55.1%, which was below expectations.
Although the majority of the audience was young
and educated, the lack of comprehensive
knowledge about electric cars might be due to poor
promotion or lack of interest. However, positive
approach to electric cars refutes the second
possibility and makes the first one more likely, as
276

evidenced by the left-skewed survey results in line
with the answers to the questions.
4.2 Evaluation of the Measurement Model
In order to perform Path Analysis, the proposed
model must first obtain values within the reference
ranges for the criteria specified in the following
steps. The required values and the obtained values
are listed below.


First, Factor Analysis to test the construct
validity of the model is to be made. Factor
Loads should be >0.70 (Çakır, F. S., 2020). It
was observed that factor loadings were
between 0.7532-1,000, that is, all values were
>0.70.
Factor loadings express the weight of the
variables (i.e. questions) in each factor. These
values show the degree of relationship
between variables and factors. If a variable has
the strongest correlation to a factor, it means
that it is the element of that factor (Nakip,
2003). As the factor load increases, it means
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that the variable and the factor are closely
related (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu and
Yıldırım, 2012). It can be said that if the factor
load of a factor with a single variable, namely a

question, is 1.000, then this variable and this
factor are 100% correlated. Path coefficients
are given in Figure 8.

Figure 8 Path Coefficients and 𝑅2 Values on the Intermediate Model
The t-test was used to test whether the
relationships were statistically significant or not.
The t-values obtained after bootstrapping of all
path coefficients should be greater than 1.96 for
0.05 significance level (Çakır, 2020). It was seen
that t-values were between 36,612-100,000 and
path coefficients were between 0.887-1,000 i.e., all
values were acceptable.



In addition to the criteria given in Table 7 for
reliability, the CR values should also be greater
than the AVE values (Çakır, 2020). It was seen
that all values were suitable for the reliability
criteria.
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Table 7
Reliability values



that are explained in the model (i.e., the factors
that get arrows) in SmartPLS. 𝑅2 values are
given in Table 8 and all values are suitable.

The 𝑅2 value, which shows how much the
latent variables explain the change in each
other, should be above 0.26 (Çakır, 2020). The
𝑅2 values are written in the latent variables
Table 8
𝑅2 values



Multicollinearity VIF values were in the range
of 1,000-2.7845 for all questions. This value
should normally be below 3 and any VIF value
>10 indicates a large multi-collinearity
problem in the model (Çakır, 2020).



The Fornell-Larcker criterion is a widely
interpreted criterion in PLS-SEM analysis and
controls the discriminant validity. While
interpreting this criterion, all values in rows
and columns are considered. If a factor is
compared with itself, the value obtained
should be greater than all values in the same
column and same row of the table (Fornell and
Larcker, 1981). This shows how far the factors
differ from each other and how they represent
the model, and it was confirmed in the relevant
matrix that this condition was also met for all
factors.
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Another criterion, the HTMT value, should be
<0.90. HTMT values varied between 0.21730.6949 for all factors and satisfies the relevant
criteria.



Cross Loadings give factor loads of all factors
and variables together. The values of all
variables under the factor column to which
they belong should be the largest value in that
column (Çakır, 2020). In this way, it is proved
that the factors are separated by their own
variables. The discriminant validity of the
model is also ensured. In other words, it is
interpreted that each question is related to its
own factor in the proposed model. Cross
Loading values are given in Table 9 as bold
under their respective factors.
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Table 9
Cross loading values



Among the fit indices, NFI should be > 0.90 and
SRMR should be <0.08 (Çakır, 2020). Model Fit
values are given in Table 10, and they seem to
be suitable.

𝐺𝑜𝐹 = √𝑂𝑟𝑡(𝑅2 ) × 𝑂𝑟𝑡(𝐴𝑉𝐸)
Ort(𝑅2 )=1,4306/3=0,4769 ≅0,48
Ort(AVE)=7,8275/9=0,8697 ≅0,87

Table 10
Model fit values



For testing model validity, the GoF index value
is calculated by the mean of the 𝑅2 's and the
geometric mean of the mean of the AVE’s. A
GoF value > 0.36 is an indication of good fit
(Yılmaz and Kinaş, 2020). Since the program
does not give this value directly, it was
calculated separately.
The GoF index takes values between 0 and 1.
The degree of fit of the GoF index is low if
GoF<0.1, moderate if GoF<0.25, and very good
GoF>0.36 (Wetzels, Schröder and Oppen,
2009).
The GoF index is obtained by taking the square
root of the product of the mean of the AVE and
𝑅2 values obtained for the factors. Its equation
is given in Eqn. 4.1 below.

(4.1)

𝐺𝑜𝐹 = √(0,48) × (0,87) = 0,644
Since GoF=0.644>0,36 the model has a very
good fit.


If the VAF value (mediation effect dimension)
is below 20%, there is zero effect, if it is
between 20%-80%, partial effect, and if it is
above 80%, full effect is mentioned there
(Çakır, 2020). The VAF calculation was made in
the "Evaluation of the Mediation Effect"
section.



Another value that should be given when
performing path analysis is the 𝑄2 value. If the
𝑄2 value is >0 for any endogenous (dependent)
variable, it is inferred that the pathway model
has an estimated significance level for that
construct. SmartPLS calculates the 7-states 𝑄2
value. This value is not calculated for
exogenous (independent) variables (Çakır,
2020). According to the current model, all 𝑄2
values of the dependent variables determined
automatically by the program are given in
Table 11 below.
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Table 11
𝑄2 values

If the 𝑄2 value is in the range of 0.02-0.14, it
means that there is a small predictor among
the factors, a medium predictor in the range of
0.15-0.34, and a large predictor if it is more
than 0.35. It is seen from the table that most of
the factors have medium and high predictive
values.


𝐹 2 (Effect Size), in addition to evaluating the
𝑅2 values of all endogenous (dependent) latent
variables, determines whether an exogenous
(independent) latent variable, is removed from

the model, and whether this subtracted
variable has a significant effect on the
endogenous latent variables and it is used for
evaluation purposes (Yılmaz and Kinaş, 2020).
The effect size of a latent variable 𝐹 2 is weak if
0.02<𝐹 2 <0.14, moderate if 0.15<𝐹 2 <0.34 and
high if 𝐹 2 >0.34 at the structural level (Cohen,
1988). The 𝐹 2 values obtained as a result of the
analysis are given in Table 12 below.

Table 12
𝐹 2 values

There are only incoming arrows to latent variables
of Behavioral Intention and Expected Usefulness,
but no outgoing arrows according to the model.
On the other hand, Expected Ease of Use and Image
factors appear as possible mediator variables
according to the model.
Removing the Expected Ease of Use factor from the
model has a high effect on the Behavioral Intention
factor with a value of 0.4080. If the latent variable
Expected Enjoyment is excluded from the model, it
has an approximately moderate effect on Expected
Ease of Use at 0.1450. If the Output Quality factor is
removed, it has a high effect on the Image with
0.6161. If the External Control factor is removed
280

from the model, the Expected Ease of Use factor has
a weak effect with 0.0929. Subtraction of the
Involvement in EV Acquisition factor has a
moderate effect with 0.2314 on the Expected
Usefulness factor, while subtracting the
Voluntariness factor has a weak effect on the
Behavioral Intention factor with 0.0473. It is seen
in Table 12 that the image factor has a weak effect
with 0.0324 on the Expected Usefulness factor.
If all these criteria are within the reference limits,
path analysis can be started.
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4.3 Evaluation of Structural Model (Path
Analysis)

effect on each other, will confirm the arrows
between the factors seen in the model. Therefore, if
H0 is accepted, the connecting arrow
corresponding to the relevant hypothesis should
be deleted from the model.

The H0 hypothesis was rejected when the p values
were <0.05 in the established hypotheses and it
indicates a significant difference between the
factors. Acceptance of the alternative hypotheses
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, which reveal
that the factors have a significant and positive

The p values of the hypotheses and the decisions
taken as a result are given in Table 13 below.

Table 13
Results of hypotheses

As a result, only H3 out of 9 alternative hypotheses
was rejected; because the p value is 0.1453 which
is >0.05. In other words, it means that there is no
relationship between Output Quality and Expected
Usefulness. In this case, the linking arrow between
Output Quality and Expected Usefulness must be
deleted from the model.
4.4 Evaluation of the Mediation Effect
The mediation effect (VAF) is checked when there
are relationship arrows going in and out of any
factor at the same time. From this point of view, the
mediation effect is seen only in the Expected Ease
of Use and Image factors. In this case, these effects
will be tested with new additional hypotheses.
The hypotheses with which the mediation effect
was tested are as follows:

H0: It is the common hypothesis representing
that there is no mediator effect in the
relationship between the factors.
H10: Expected Ease of Use has a mediator effect
on the relationship between Expected
Enjoyment and Behavioral Intention.
H11: Expected Ease of Use has a mediator effect
on the relationship between Perception of
External Control and Behavioral Intention.
H12: Image has a mediator effect on the
relationship between Output Quality and
Expected Usefulness.
p values of the hypotheses established, and the
decisions made are given in Table 14.
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Table 14
Mediation effect evaluation

H10 and H11 hypotheses were accepted since
p<0.05. That is, Expected Ease of Use has a
mediator effect between Expected Enjoyment and
Behavioral Intention. Likewise, Expected Ease of
Use has a mediator effect between Perception of
External Control and Behavioral Intention.

on the relationship between Output Quality and
Expected Usefulness.
The mediator effect dimension of the "Expected
Ease of Use" factor is calculated with the VAF value
and VAF values are given in Table 15.

However, since p=0.1551>0.05 for the H12
hypothesis, the H0 hypothesis was accepted. In
other words, Image does not have a mediator effect
Table 15
VAF value calculation and decision table

“b” is the path coefficient between the first and the
second factor and “c” is the path coefficient
between the second and the third factor. When
these two coefficients are multiplied, the total
indirect effect values are obtained. When
calculating the VAF value;
282

𝑉𝐴𝐹 = 𝑏 ∗ 𝑐/(𝑏 ∗ 𝑐 + 𝑎)

(4.2)

equation was used (Nitzl and Hirsch, 2016). The
“a=0,0001” value is the direct effect value
between the two factors. In this case;
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H10 VAF value: 0,1849/0,1850=0,999
H11 VAF value: 0,1480/0,1481=0,999 are
calculated.
The VAF value is used to calculate the ratio of
the indirect effect and the total effect (Çakır,
2020). If VAF values are < 20%, it means zero
mediator effect; if between 20-80%, it means
partial mediator effect and if > 80%, it means
full mediator effect (Hair, Ringle and Sarstedt,
2013).
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As a result, it was confirmed that Expected Ease
of Use had a full mediator effect, i.e., Expected
Enjoyment affects Expected Ease of Use, and
Expected Ease of Use affects Behavioral
Intention. Likewise, it was confirmed that
Perception of External Control affects Expected
Ease of Use and Expected Ease of Use affects
Behavioral Intention.
The final electric car Technology Acceptance
Model obtained for potential users in Türkiye is
given in Figure 9 below.

Figure 9 Electric Car Technology Acceptance Model for Potential Users in Türkiye
SmartPLS diagram of the final model is given in
Figure 10 below.
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Figure 10 SmartPLS Model for Potential Users in Türkiye


A larger and more complex initial model,
consisting of a total of 12 factors and 29
questions at the beginning, was reduced to
a simpler model consisting of a total of 9
factors and 13 questions as a result of the
PLS-SEM analysis. This situation resulted
from the model's need to meet the fit
criteria.



Cronbach's alpha values were calculated in
the range of 0.7430-1,000. It is interpreted
that the models in the scale with a high
Cronbach alpha coefficient consist of items
that are measuring the same feature.
Cronbach's alpha coefficient is frequently
used in Likert-type scales (Yıldız and
Uzunsakal, 2018), but when the literature
is examined, there is criticism in case when
the Cronbach coefficient is above 0.90. It
has been suggested that the low coefficient
calculated may be due to the low number
of questions, whereas when the number of
questions is high, the coefficient may be
high, but when it is above 0.90, there may
be unnecessary questions in the scale, and
in this case, it has been suggested that
some questions should be removed
(Cortina, 1993; Tavakol and Dennick,
2011). For this reason, the fact that the
coefficient gives a result above 0.90 does

5. Discussion and Conclusions
According to the Likert scale used in this study, the
left skewed distribution means that there are
positive responses to the questionnaire, which
disrupts the normal distribution. For this reason,
analyzes were continued with the PLS-SEM method
via SmartPLS package program, which does not
require normality condition.
Problems such as the requirement of at least two
observable variables encountered in the AMOS
program, and the extremely high chi-square value
due to not having a normal distribution are not in
question in the SmartPLS program.
On the other hand, if there is only one question
under the factors, that is, there are univariate
factors, some tabs in the AMOS program may be
blocked.
In addition, although a maximum of 3 stages of
modification
is
allowed
during
model
improvement in the AMOS program, such a
limitation was not encountered in the literature for
SmartPLS. As a matter of fact, due to such
advantages, the use of SmartPLS for any data which
is not normally distributed, is increasing in the
literature.
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not necessarily mean that it is reliable.
Instead of making a decision with this
coefficient alone, it should be interpreted
with other reliability coefficients (Çakır,
2020).






In this study, it was seen that majority of
the Cronbach's alpha values were >0.90, as
given in Table 7. For this reason, final
decision on reliability was made by
looking also at the other reliability
coefficients such as rho_A, CR and AVE
values. The rho_A coefficients were
calculated in the range of 0.7439-1,000.
The Rho_A coefficient is a better measure
of reliability than Cronbach's alpha in
Structural Equation Modeling. Although it
is a coefficient that provides a better
estimation of data consistency, the results
obtained show whether the factor items
are reliable or not and it is very important
for SEM (Dijkstra and Henseler, 2015). A
high coefficient of this confirmed the study
in terms of reliability of the factors and
data consistency.
The HTMT criterion is important in terms
of separating factors from each other. If a
question gives an approximate value of 1
under another factor other than its own
factor, it means that the factors are not
differentiated, that is, they are perceived
as the same factor. For example, if a
question about the Image factor gives a
value close to 1 and above 0.90 under the
Output quality factor, it can be said that
Image and Output Quality are perceived as
the same factor. In this study, the HTMT
criterion played an important role in the
improvements made on the first proposed
model. Improvements were made on
removing the questions included under
another factor from the model.
There is no general fit index in PLM-SEM,
and the GoF has been suggested as a
measure of GoF (Tenenhaus, Vinzi,
Chatelin and Lauro, 2004). In this study,
the GoF index was calculated as 0.644, and
GoF>0.36 indicates a very good fit. The
GoF index was developed to determine the
performance of both the measurement
model and the structural model and to
provide a standard measure for the
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predictive performance of the whole
model. By calculating this value, it was
concluded that the model had a very good
fit.


According to the VAF (mediation effect
dimension) analyzes made for the
Expected Ease of Use and Image factors to
check the mediator position, it was
understood that the Image was not a
mediator, i.e., there is neither a direct nor
an indirect relationship between Output
Quality
and
Expected
Usefulness.
Nevertheless, Expected Ease of Use was
identified as a mediating factor, as shown
in the final model.



When the Electric Car Technology
Acceptance Model given in Figure 4.2 for
Potential Users in Türkiye is examined;
o Although the electric car technology
enables the business or individual to
perform certain tasks (Output Quality),
it does not affect the performance of
the
organization
or
individual
(Expected Usefulness).
o Performing certain tasks for the
organization or individual (Output
Quality) by the use of electric car
technology is related to the expectation
that it will increase the social status of
the person (Image). In other words, if
the electric car performs certain tasks
for the organization or individual, it can
be interpreted that it will increase the
reputation of the organization or
individual as well.
o An individual who thinks driving an
electric car will be enjoyable (Expected
Enjoyment) anticipates it will be easy
to use (Expected Ease of Use) and
therefore intends to own an electric car
(Behavioral Intent). Likewise, an
organization or individual who thinks
that the service and technical
infrastructure required to drive an
electric car exists (Perception of
External Control) for continuous
support, predicts that electric car use
will be easy (Expected Ease of Use). For
this reason, the individual intends to
own an electric car (Behavioral Intent).
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o The idea that using an electric car will
increase its positive image (Image)
affects the expectation that it will
increase
the
job
performance
(Expected Usefulness). In other words,
if the electric car adds prestige to the
person, performance can be positively
affected by this.
o An organization or individual thinking
that driving an electric car will be
enjoyable (Expected Enjoyment) also
expects it to increase the job
performance (Expected Usefulness). In
other words, it can be deduced that the
performance of a person who enjoys
driving an electric car will increase in
daily work.
o Purchasing an electric car or
supporting
its
acquisition
in
organizations (Involvement in EV
Acquisition) affects the expectation
that business performance will also
improve (Expected Usefulness). In
other
words,
individuals
or
organizations to buy electric cars will
make this acquisition, hoping that their
performance will increase in their daily
work.
o The decision to accept an electric car
without any obligation (Voluntariness)
affects one's intention to drive an
electric car (Behavioral Intention). In
other words, if someone is not
necessarily interested in and accepts
use of electric cars, it can be said that
this person also intends to buy an
electric car, which is related to the use
of technology.
After mass production start of Türkiye’s domestic
electric car brand (TOGG) by the end of 2022 as
planned, and with also new market entrances of
other electric vehicle brands, this study should be
repeated again. This will then enable us to measure
the electric car perception and technology
acceptance level of all direct users in Türkiye.
In this way, it will be possible to compare between
how electric car technology was perceived when it
was not widespread and in case after it is widely
used in Türkiye. However, in the second
comparison study, which will be held probably a
few years later, the participants will need to be
286
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selected from a wider range of only direct electric
car users. In this case, some changes can naturally
be expected in the relationships and also the final
model, depending on the new survey data as the
user composition changes.
As the last word it can easily be said that the
methodology followed in this study can potentially
be used in all kinds of Perception and Technology
Acceptance Modeling studies in other fields whose
data do not comply with the normal distribution.
Research and publication ethics were complied
with in this study.
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Öz
Çalışma ortamlarının ergonomik açıdan uygun koşullara sahip olmaması, çalışanların sağlık
durumlarını ve iş verimlerini olumsuz etkilemektedir. Çalışma ortamlarının ergonomik
ilkelerere göre değerlendirilmesi ve tasarlanması, çalışanın ve üretimin verimliliğini
arttırmakla beraber kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) nıda önleyecek bir politikadır.
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe yedek parça imalatı yapan bir firmanın prograsif kalıp
hattında, operatörün KİSR riskleri Hızlı Maruziyet Değerlendirme (Quick Exposure CheckQEC) ve Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin-BAUA) ergonomik analiz yöntemleri ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda
operatör üzerinde oluşan zorlanmaların azaltılması için iyileştirme önerileri geliştirilmiş ve
uygulanmıştır. Hat üzerinde gerçekleştirilen yeni üretim tasarımı ile risk oluşturan iş süreci
çalışandan bağımsız hale getirilerek, kalıp hattında bu işin makineye bağımlı olarak
yapılması sağlanmıştır. Geliştirilen çalışma ile doğru analiz ve üretim tasarımıyla
çalışanların bugün ve gelecekte karşılaşabilecekleri KİSR risklerinin büyük ölçüde
azaltılabileceği görülmektedir. Çalışmada ayrıca, iyileştirme faaliyetlerinin maliyeti ve
çalışma ortamında verimin artmasıyla beraberinde getirdikleri kar gösterilmiştir.
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Abstract
The fact that the working environments do not have ergonomically suitable conditions
negatively affects the health status and work productivity of the employees. Evaluating and
designing work environments according to ergonomic principles is a policy that will prevent
musculoskeletal disorders (MSD), as well as increase the efficiency of the employee and
production. In this study, the MSD risks of the operator in the progressive molding line of a
company that manufactures spare parts in the automotive industry were examined by Quick
Exposure Check (QEC) and the Federal Institute of Occupational Health and Safety
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin-BAUA) ergonomic analysis methods. As
a result of the examination, in order to reduce the strain on the operator due to the working,
improvement suggestions were developed and applied. With the new production design
carried out on the line, the work process that poses a risk has been made independent from
the employee and this work has been made dependent on the machine in the molding line.
With the developed study, it is seen that MSD risks that the employees may encounter today
and in the future can be greatly reduced. In the study, it was also shown that the cost of
improvement activities and the profit they bring with the increase in productivity in the
working environment.
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1. Giriş
Endüstriyel işletmelerde insan, makine ve çevre
birbirini tamamlayan olgulardır. Bu sistem
içerisindeki zincirin tüm parçalarının çalışma
ortamında doğru bir şekilde bütünleşmesi gerekir.
Ancak böyle bir ortamda, işletmelerin ekonomiklik
boyutunu istenilen düzeye çıkarması mümkün
olacaktır. Bu boyut üzerine doğrudan veya dolaylı
olarak etki eden insan, üretim faktörlerinin en
önemli parçasıdır. Bu nedenle, insanın işe, işin
insana uyumunu amaçlayan ergonomic, üretim
süreçlerinde verimliliğin artırılmasında önemli bir
rol üstlenmektedir. Özellikle emek yoğun
işletmelerde, ergonomik faktörlerin dikkate
alınmaması,
çalışan
verimliliğini
olumsuz
etkilemekle birlikte kalıcı mesleki hastalıklara
sebep olabilmektedir (Sever ve Deste, 2021). Yeni
teknolojiler ile tam otonom çalışma ortamları
oluşması arzu edilse de bu süreçlerde insana
duyulan ihtiyaç ortadan kalkmamaktadır. Çalışma
sürecinde insan vücudu, eğilme, bükülme, uzanma,
diz çökme gibi farklı pozisyonlar alır. Operatörün
çalışma sürecindeki çalışma duruşu olarak
adlandırılan bu hareketleri, çalışanın iş yükünü
belirleyen en önemli faktörlerdendir (Andrzej ve
Krzysztof, 2016). Çalışma duruşu, gerçekleştirilen
göreve ve kullanılan aletlerin tasarımına, iş
istasyonunun
tasarımına
ve
operatörün
antropometrik özelliklerine göre değişir (Vieira ve
Kumar, 2004).
Çalışma ortamlarında ağır yüklerin kaldırılması ve
uygun olmayan çalışma duruşları gibi fiziksel
etkenlere maruz kalındığında, çalışanlarda işe bağlı
olarak kas-iskelet rahatsızlıkları söz konusu
olabilir (Sağıroğlu, Coşkun ve Erginel, 2015). Bu da,
ilgili fiziksel etkenlerin iş istasyonlarında
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir
(Chiasson, Imbeau, Aubry ve Delisle, 2012).
Çalışana uyumlu iş istasyonu tasarımı performansı
olumlu yönde değiştirir (Das ve Sengupta, 1996).
KİSR çalışanların verimliliğini azaltmakla beraber
yaptıkları işin kalitesini düşürür ve üretim
maliyetlerini de arttırır (Bulduk, Bulduk ve Süren,
2017). Azalan rahatsızlıklar ile çalışan verimliliği
artacaktır (Ariyanto ve diğ., 2021)
Ergonominin
temel
amacı,
maksimum
performansa minimum insan gücü maliyetiyle
(stres, zorlanma, yorgunluk, kazalar) ulaşmak
olduğuna göre, hem işletme açısından hem de
çalışan açısından önemli bir konu olan çalışma
duruşlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi de
bu bilim içerisinde önemli bir yer tutmaktadır
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(Akay, Dağdeviren ve Kurt, 2003). Yapılacak
ergonomik risk analizleri ile çalışanlarda fiziksel
zorlamaya neden olan etkenlerin ortadan
kaldırılması için özellikle çalışma duruşlarında
gerekli düzeltici önlemlerin alınması olası KİSR’nın
önlenmesinde hayati öneme sahiptir (Kırcı, 2018).
Önleyici modellerin çoğunda, risk değerlendirmesi
KİSR riskinin önlenmesinde ilk adımdır. Bu ilk
değerlendirme aşaması, basit değerlendirme
araçlarını kullanarak risk seviyesini belirler ve
önleme yaklaşımını en kritik çalışma duruşlarına
yönlendirir (Norval, Zare, Brunet, Coutarel ve
Roquelaure, 2020). KİSR’nı ortaya çıkaran
etkenlere maruziyeti değerlendirme yöntemleri üç
kategoriye ayrılır (Burdorf ve Van der Beek, 1999):
• Çalışan özbildirimleri (anket, ölçüm skalası)
• Sistematik gözlem (gözlemsel yöntem)
• Doğrudan ölçüm (direkt ölçüm yöntemleri)
Çalışanların en çok zorlandıkları duruşları tespit
etmek için, kullanılan yöntem büyük önem
taşımaktadır. Risk maruziyetini belirlemek ve nicel
değerlendirmeler yapmak için oluşturulan
sistematik gözlem teknikleri, kullanım kolaylığı,
düşük maliyeti ve esnekliği nedeniyle tercih
edilmektedir (Deryaoğlu, Atıcı ve Gündüz, 2019).
Bu çalışmada, analizler gerçek çalışma ortamında
uygulanmıştır. İş istasyonundaki operatörler ve
gözlemci, çalışmanın yapıldığı firmanın kendi
çalışanlarıdır. Bu durum, ergonomik inceleme ve
beraberinde yapılacak düzenlemeler ile çalışma
koşullarının
iyileştirilebileceği
fikrinin
benimsenmesini
sağlamıştır.
Yapılan
iyileştirmenin ekonomik analizi, ergonomik
değerlendirmelerin
katkısına
göstermiştir.
Çalışmada,
iş
istasyonundaki
riskleri
değerlendirmek ve çalışan duruşlarının analiz
edilmesi için ergonomik risk değerlendirme
metotlarından olan QEC ve BAUA yöntemleri
uygulanmıştır.
QEC yöntemi, öğrenim basitliği, kullanım kolaylığı,
değişiklikleri önceliklendirmesi gibi çeşitli
avantajları bünyesinde barındırmaktadır. Yöntem,
çalışanın en çok hangi işlerde zorlandığının
anlaşılmasına, zorlanmaların temel nedenlerinin
tespit edilmesine katkı sunmaktadır (Sever ve
Deste, 2021). Bunlara ek olarak yöntemde hem
çalışandan hem de gözlemciden girdi alınarak çift
taraflı bir değerlendirme yapılmaktadır (Alıcı,
Ulusu ve Gündüz, 2017). QEC yönteminde
gözlemciler ile birlikte çalışanlarında da çeşitli
değerlendirmeler yapması gerekmektedir. Bu
durum hem çalışanların sürece dahil edilerek
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katılımcı yaklaşım sağlanmasına olanak vermekte,
hem de, dışarıdan bir gözlemci ile değerlendirerek,
görevlerin yansız yorumlanmasına olanak
sağlamaktadır (Zengin ve Asal, 2020). Bu yöntem
gözlemsel değerlendirme ve öznel raporlamayı
birleştiren gelişmiş bir maruziyet değerlendirme
yöntemi olduğundan çalışmada kullanılması tercih
edilmiştir. QEC yöntemi ile yalnızca üst vücut
bölgelerine odaklanılmaktadır. Çalışmada, bir
diğer ergonomik değerlendirme aracı olan BAUA
yöntemi de uygulanarak araştırmanın daha
kapsamlı olması sağlanmıştır. BAUA yöntemi,
yapılan görevlerde bilisel kriterlere göre zorlanma
sınırı için çok boyutlu bir değerlendirme
sağlamaktadır. Bu yöntemin bir diğer avantajı
tekrarlama sıklığına, süresine veya kat edilen
mesafeye göre zaman ağırlığının belirlenmesidir.
Ayrıca, yöntemin, uzun süreli çalışmalar sonunda,
elle yapılan taşıma ve yerleştirme işleri veya çeşitli
yük kaldırma ve yer değiştirme işlemleri için
kullanılması,
uygulamanın
yapıldığı
iş
istasyonundaki görev ile uyumludur. Bu durum,
yöntemin
çalışmada
kullanılmasının
nedenlerindendir. Literatürde BAUA kullanılarak
yapılan
az
sayıda
çalışmanın
olduğu
görülmektedir. Araştırmaların %70'i Almanca
dilinde yayınlanmaktadır (Ülker, 2020). Yapılan
çalışmada BAUA yönteminin kullanılması, bu
açıdan önemlidir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ergonomik analizler
hakkında yapılan bilimsel yazın taraması, üçüncü
bölümde yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.
Dördüncü
bölümde
iş
istasyonunda
gerçekleştirilen
ergonomik
uygulamalar
incelenmiş ve ekonomik analiz yapılmıştır. Beşinci
bölümde sonuçların değerlendirilmesi, tartışma ve
gelecek çalışma önerileri sunulmuştur.
2. Bilimsel Yazın Taraması
İş
istasyonlarında
çalışma
koşullarının
iyileştirilmesi, fiziksel iş yükünü azaltmak için
oldukça önemlidir. İstasyonun tasarımı, ürün
tasarımı, iş ekipmanlarının tasarımı ergonomik
ilkeler doğrultusunda yapılacak iyileştirmelerde
kullanılabilir. Çalışma duruşlarının farklı analiz
yöntemleri ile değerlendirilmesi problemlerin
tespiti için gerekli bir yaklaşımdır. Bu bölümde,
QEC ve BAUA maruziyet değerlendirmeleri ile ilgili
yapılan çalışmalara yönelik literatürden örnekler
verilmiştir.
Gürsoy Özcan (2021) BAUA ve hızlı tüm vücut
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değerlendirmesi (Rapid Entire Body AssessmentREBA) yöntemleri ile otomotiv kaynak hattında
ergonomik analizler gerçekleştirmiştir. Her iki
yönteminde tüm vücut değerlendirmeleri için
kullanılabilir olduğu ancak bu iki yöntem
arasındaki en belirgin farkın zaman ağırlığının
değerlendirmesi ile oluştuğu belirtilmiştir. Özcan
(2021) maske üretim fabrikasında çalışan işçilerin
ergonomik olarak bozuk duruş pozisyonlarını
incelemiştir.
Çalışmada,
ergonomik
risk
yöntemlerinden REBA ve BAUA metotları ile duruş
bozukluklarına sebep olan etmenler belirlenmiştir.
Özcan ve Özay (2021) bir gıda firmasında temizlik
çalışanlarının duruş pozisyonlarını BAUA yöntemi
ile analiz etmiştir. Manuel el işleri, kaldırma-tutmataşıma işleri ve itme-çekme işleri olarak ayrı ayrı
değerlendirmeler gerçekleştirmiş olup en yüksek
risk seviyelerinin elle yapılan işlerde olduğu
görülmüştür. Berber (2020) gıda sektöründe
yapılan işleri detaylı olarak incelemek için REBA,
BAUA, NIOSH ve SNOOK analizlerini uygulamıştır.
Ülker (2020) mobilya imalatındaki çalışanların
parça taşımaları esnasında çalışma pozisyonlarını
BAUA yöntemi ile analiz ederek, risk skorlarını
sırasıyla 3-3-2 elde etmiş ve yapılan ergonomik
iyileştirmeler sonucunda iş istasyonlarındaki risk
seviyelerinin 1-1-1 seviyelerine indiğini ortaya
koymuştur. Mevcut durumda kolçakların ana
iskelete birleştirilmesi ve koltuğa ayak montajının
yapılmasına dair BAUA puanı 30 iken önerilen
durumla birlikte bu puanın 6’ya düştüğü
gözlemlenmiştir. Kahya ve Çiçek (2019) seramik
fabrikasında fırın yükleme, boşaltma ve basınçlı
döküm olmak üzere 3 bölümde yapılan taşıma
işlerini REBA ve BAUA risk analizi metotlarını
kullanarak incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda
risk skorunun 41’den 13’e düştüğü ve risk
seviyesinin kabul edilebilir düzeye geldiği
gösterilmiştir. Acar, Şahin, Kahya ve Sarıçiçek
(2019) soba montaj hattındaki 3 iş istasyonunda
REBA ve BAUA yöntemleri ile ergonomik risk
değerlendirmeleri yapmıştır. Yapılan iyileştirme
çalışmaları ile risk yüzdeleri %70, %51 ve %43
olarak elde edilmiştir. Çalışanlara daha sağlıklı bir
çalışma ortamı sağlamak için önerilerin maddi
boyutunun yerine getirilebilir düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Sevimli ve diğ. (2018) bir çeltik
fabrikasında üretim hatlarından biri olan pirinç
paketleme bölümünde, çalışanları ergonomik
açıdan
REBA
ve
BAUA
yöntemi
ile
değerlendirmişlerdir.
Mevcut
durumda
çalışanların ergonomik olmayan koşullarda yük
kaldırma ve taşıma yaptığı görülmüş hem işyeri
düzenlemesi hem de çalışma şekillerine ufak
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müdahaleler ile çalışanların ergonomik koşullarda
işlerine devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu
çalışma işyerinde elle yapılan kaldırma ve taşıma
işlerinin birtakım yardımcı düzenekler ile
yapılmasının
da
mümkün
olduğunu
da
göstermiştir.
Böylece çalışanda oluşan risk
seviyesinin daha da azaltılması söz konusu
olabilecektir. Yetim ve Gündüz (2016) kötü
duruşların çok olduğu gözlemlenen taşıma
kaplarının elle yerleştirmesi işinde, çalışanların
duruşlarının incelenmesi için gözleme dayalı
teknikler olan REBA ve BAUA analiz metotlarından
yararlanmıştır. Güç ve vücut kullanımının çok
olduğu işlerde BAUA yönteminin kullanılmasını
tavsiye etmişlerdir.
Sever ve Deste (2021) cıvata üretimi yapan bir
fabrikada, çalışanların kas iskelet sistemlerinde
zorlanmaya neden olabilecek süreçler için REBA ve
Hızlı Üst Vücut Değerlendirme (Rapid Upper Limb
Assessment- RULA) yöntemlerini öncelikli olarak
uygulamış olup bu yöntemlerin hareketlerin tekrar
sayısını dikkate almamasından dolayı ek olarak
QEC yöntemiyle de analizler gerçekleştirmişlerdir.
Bu çalışmada, risk seviyesi çok yüksek veya yüksek
çıkan görevler için iyileştirme önerileri
sunulmuştur. Ispăsoiu ve diğ. (2021) otomobil
endüstrisinde, metal bileşenler üreten bir firmada,
konveyör bandı ve taşıma arabası arasında elle
taşıma işi gerçekleştiren çalışanlarda QEC metodu
uygulamışlardır. Sonuçlar, yapılan görevde
vücudun boyun, el/bilek ve sırt bölgelerinin çok
fazla etkilendiğini göstermiştir. Zorlutuna (2021)
inşaat
sektöründe
ergonomik
riskleri
değerlendirmiştir. Çalışmada REBA, RULA ve QEC
metotları
uygulanmıştır.
Değerlendirmeler
sonucunda, risk taşıyan çalışma duruşlarını en aza
indirebilmek için iyileştirmeler önerilmiştir.
Zengin ve Asal (2020) REBA, Ovako Çalışma
Duruşları Analiz Sistemi (Ovako Working Posture
Analyzing System-OWAS) ve QEC yöntemleri ile
bina yapımı görevlerinde çalışan duruşlarını
değerlendirmişlerdir. Bina inşaatında çalışan
işçilerin KİSR’ nın bu 3 yöntem arasından QEC
yöntemi ile analiz edilmesinin daha sağlıklı
sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Rahmani,
Shahnavazi, Fazli ve Ghasemi (2020) çimento
fabrikasındaki çalışanların kas ve iskelet sistemi
rahatsızlık düzeylerini belirlemek için QEC
yöntemini
kullanarak
çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, KİSR’nı
tespit etmede QEC yönteminin iyi bir belirleyici
olduğunu ifade etmişlerdir. Mahboobi, Taghipour
ve Ali Azadeh (2020) otomobil parçaları üreticisi
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bir firmada QEC ve REBA yöntemlerini, işçilerdeki
KİSR’nı değerlendirmek için uygulamışlardır.
Ibrahim, Rahman, Ismail ve Abdullah (2020)
yüksek katlı bir bina şantiyesinde, kule vinç
operatörlerinin
KİSR’nı
QEC
ile
değerlendirmişlerdir. Sırt ve boyun bölgelerinde
yüksek
maruziyet
seviyelerinin
oluştuğu
görülmüştür. Rabbani ve Ahmed (2020) inşaat
sektöründe gerçekleştirilen farklı görevlerde,
ergonomik riskleri analiz etmek için REBA, RULA
ve QEC metotlarını kullanmışlardır. Çalışmada
uygulanan 3 yöntem karşılaştırıldığında QEC
yönteminin çok daha kolay ve pratik olduğu
bildirilmiştir. İnalçık (2019) beş eksenli CNC
makinesi kullanan operatörlerin ergonomik analizi
için QEC yöntemini uygulamıştır. Araştırma
sonuçları, operatörlerin çoğunun sırt, omuz/kol ve
boyun bölgelerinde çok yüksek maruziyet puanları
aldığını ve teknolojik olarak gelişmiş makinelerin
ergonomik risk seviyelerini önemli ölçüde
azalttığını ortaya koymuştur. Kahya ve Söylemez
(2019) çalışmalarında, bir jant fabrikasındaki 4
tezgahta REBA ve QEC analizi uygulamıştır.
Yıkama, kıvırma, torna ve presleme işlemleri için
sırası ile %85,22, %65,34, %68,18 ve %77,27 risk
oranları elde edilmiştir. Yıkama ve presleme
işlemlerinde ergonomik iyileştirme ö nerileri
sonucunda QEC değ erleri %57,95, %69,31
dü zeylerine indirilmiştir. Deryaoğlu, Atıcı ve
Gündüz (2019) et işleme tesisinde, karkas et ürün
kabul sürecinde Hollanda Kas İskelet Sistemi
Anketi (DMQ-TR-k) ile çalışanların iş hakkındaki
görüşlerini alıp, OWAS, QEC ve ManTRA
yöntemlerini
kullanarak
ergonomik
risk
değerlendirmesi gerçekleştirmiş ve tespit edilen
ergonomik risklere ilişkin çözüm önerileri
geliştirmiştir. Yüce (2019) otomotiv sektörü için
işe uygun kullanılan her alete yönelik bilgilendirme
yapılması ve yüksek riskli işlerde iyileştirme
çalışmaları ile ilgili risk faktörünün düşürülmesini
önermiştir. Çalışmada değerlendirilen 12 iş
bölümünün en yüksek risk skorlu görevinde
tavsiye ve öneriler sonucunda puanların 76,5 ’ dan
37,5’a düştüğü gözlemlenmiştir. Ayub ve Shah
(2018) moda tasarım endüstrisinde ergonomik
risklere olası bir çözüm önermek amacıyla
yaptıkları çalışmada, RULA ve QEC yöntemlerini
uygulamışlardır. KİSR’ nın şiddetinin özellikle üst
vücut bölgelerinde (boyun, omuz, üst sırt, dirsek,
alt sırt, el ve kalça / uyluk) yüksek olduğunu
göstermişlerdir. Rahman, Jaffar, Hassan, Ngali ve
Pauline (2017) çalışmalarında otel endüstrisinde,
oda görevlilerinde, ergonomik risk faktörlerine
maruz kalma seviyesini incelemişlerdir. İşyeri
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Ergonomik Risk Değerlendirmesi (Workplace
Ergonomic Risk Assessment-WERA) ve QEC
metotları uygulanmıştır. Bel ağrısı ve el ağrısının
yaygın bir problem olduğu görülmüştür. Sukadarin
ve diğ. (2013) palmiye yağı üretimi gerçekleştiren
bir işletmede yerden kamyona yükleme yapan
çalışanlar üzerindeki ergonomik riskleri QEC
yöntemi ile incelemiştir. Çalışanların sırt ve
omuz/kol maruziyet risk düzeylerinin yüksek ve
bilek/el
için
orta
derecede
olduğunu
saptamışlardır. Kamyondan kamyona yüklemede
ise sırt ve bilek/el maruziyet düzeylerinin yüksek,
omuz/kol için orta derece risk oluştuğu
görülmüştür. Tüm bölümlerde sırt ve el/bilek
bölgelerinde yüksek risk skorları elde edilmiştir.
Chiasson ve diğ. (2012) farklı sektörlerdeki 567
görevi içeren 244 iş istasyonunda QEC, Hand
Activity Level (HAL), Job Strain Index (JSI), OCRA,
EN 1005-3 standardı, RULA, REBA, Finnish
Institute of Occupational Health (FIOH) tarafından
geliştirilen ergonomik iş yeri analizi metotlarını
kullanarak değerlendirmelerde bulunmuştur. QEC
metodu uygulama sonuçlarının, diğer metotlardan
elde edilen uygulama sonuçlarına göre daha
belirgin olmadığı görülmüştür. Erdinç ve Vayvay
(2006) tekstil üretimindeki makineli dikim
sürecinde
QEC
yöntemi
ile
analiz
gerçekleştirmiştir.
Yapılan
ergonomik
iyileştirmeler sonrası, sırt, omuz/kol, el bileği/el ve
boyun bölgelerine ait risk puanları anlamlı
düzeyde azalmıştır. Risk düzeyi; Omuz/kol için
“Yüksek”ten “Orta”ya, boyun için “Çok Yüksek”ten
“Yüksek” düzeyine düşürülmüştür.
Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere, QEC ve
BAUA yöntemleri, tek başına veya sıklıkla REBA
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yöntemi ile birlikte uygulanmıştır. Yapılan
iyileştirmelerde ekonomik boyutun ele alınmadığı
çalışmalar vardır. Bu çalışmada ise, QEC ve BAUA
yöntemleri bir arada kullanılarak analiz ve
iyileştirme çalışması yapılmış olup, iki yöntemin
sonuçları kıyaslanmıştır. Böylece, QEC ve BAUA
karşılaştırma sonuçları ve yapılan ekonomik analiz
literatüre
katkı
sağlayacaktır.
Otomotiv
sektöründeki çalışmalar genellikle montaj veya
kaynak hatlarında yürütülmüştür. Bu çalışma ise
otomotiv sektöründe prograsif kalıp hattı üzerinde
uygulanmıştır.

3. Yöntem
Çalışma, otomotiv sektöründe, orijinal yedek parça
üretimi yapan bir firmada gerçekleştirilmiştir.
Firma yüksek teknoloji ile şasi, gövde parçaları,
mekanizma ve sistem parçaları üretmekte ve
çalışanların KİSR riskleri konusunda farklı projeler
gerçekleştirerek üretim sahasını ergonomik
çalışma ortamı haline getirmeyi hedeflemektedir.
Uygulamanın yapıldığı iş istasyonu, Prograsif 600T
üretim hattıdır. Bu istasyonda, H tipi, sürücülü, 600
tonluk eksantrik pres makinesi kullanılarak metal
sac
şeritlerin
şekillendirme
aşamaları
gerçekleştirilmektedir (Şekil 1).
Bu kalıp
makinelerinin avantajı, birkaç işlemin aynı kalıpta
ve
belirli
bir
adım
sayısı
boyunca
gerçekleştirilebilmesi nedeniyle rulo halindeki
metal sac şeridi, kopmadan adım adım kalıp altında
şekillendirebilmesidir
(Prograsif
Kalıp
Şekillendirme, 2015).

Şekil 1. Örnek İş İstasyonu (Prograsif Kalıp Üretim Hattı,2019)
İncelenen iş istasyonuda sac şeridi, sürücüden
makineye gelmektedir. Makinede kalıp basma
işlemi gerçekleştirildikten sonra parça, sacın
çevresinden ayrılmaktadır. İşlem sonucunda ürün

ve hurda ortaya çıkmaktadır. Çıkan hurdalar,
makinede bulunan hurda kasasında birikmektedir.
Operatör, makinenin kumanda elemanlarını
kullanarak sac levhadan kesme işlemini
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başlatmaktadır. Çıkan hurda parçalar ise, alt
tablada bulunan bir hurda kasasına makine
tarafından bırakılmaktadır. Bu kasa, hurda ile
dolduğunda
operatör
makinenin
işlemini
durdurmak sureti ile kumanda elemanından
makinenin kasa bölgesine gitmektedir. Dolu hurda
kasasını iki eli ile kavrayıp, istasyonun hemen
arkasında bulunan toplama kasasına doğru
yürümektedir. Eğilerek, işlem esnasında çıkan atıl
parçaları hurda kasasından toplama kasasına
boşaltmaktadır. Daha sonar, boş hurda kasasını
makine içerisindeki alana yerleştirip kumanda
elemanına geri dönerek makineyi yeniden basım
için çalıştırmaktadır (Şekil 2). Taşınan dolu hurda
kasalarının ağırlığı 6 ile 10 kg arasındadır. Bu
taşıma işlemi, her hurda kasası dolduğunda tekrar
etmektedir.

Şekil 2. Prograsif Kalıp İş İstasyonu
İş istasyonunda yapılan çalışmanın işlem
adımlarına bakıldığında, enerjiye dayanan salt kas
işinin yoğunlukta olduğu, bunun yanı sıra hurda
kasasının doluluğunun sürekli izlenmesi, bu
bilginin operatör tarafından işlenmesi ve gerektiği
durumda,
(kasa
dolduğunda)
kumanda
elemanından makinenin durdurularak reaksiyon
gösterilmesine bağlı olarakta reaktif bir mental iş
yükünün oluşması söz konusudur. Gün içerisinde
tekrarlı olarak yapılan bu taşıma ve boşaltma
işlemi, çalışan üzerinde yorulma ve zorlanmaya
sebep olmaktadır. Çalışanın iş istasyonunda
gerçekleştirdiği bu görev, uygun olmayan çalışma
duruşları içermekte ve KİSR açısından risk teşkil
etmektedir.
Araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmanın,
“Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimleri Araştırmaları
Etik Kurulu”nun 8 Aralık 2021 tarih ve 1 nolu
kararı ile etik ve bilimsel açıdan uygunluğu
onaylanmıştır.
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3.1 QEC Yöntemi
QEC işe bağlı KİSR’nın oluşumunda en fazla risk
altında bulunan vücut bölümlerinden boyun,
omuz/kol, bilek/el ve bel bölgelerindeki riskleri
değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Yöntem, Li ve Buckle (1999) tarafından İngiltere’de
Robens
Sağlık
Ergonomisi
Merkezinde
geliştirilmiştir. David ve diğ. (2008) tarafından
yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmiştir. Orijinal
çalışma Özcan, Sakar, Alptekin ve Özcan (2007)
tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlilik ve
güvenilirliği test edilmiştir. QEC ölçeği 2 ana
bölümden
oluşmaktadır:
Gözlemci
değerlendirmesi,
çalışan
değerlendirmesi.
Yöntemin
önemli
özelliklerinden
birini
değerlendirme sürecine çalışanın da katılması
oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrenim kolaylığı,
öncesinde yoğun eğitim gerektirmemesi ve
uygulama süresinin kısa olması sebebi ile iş
istasyonlarında, çalışanların KİSR’na yönelik
analizler gerçekleştirmek için bu yöntem sıklıkla
kullanılmaktadır. Gözlemciye ait bölüm içerisinde
çalışanın sırt, omuz/kol, el bileği/el ve boyun
duruşlarını değerlendiren 18 madde yer
almaktadır. Çalışanın dolduracağı bölümde ise, bir
elle kaldırılan maksimum ağırlık miktarı, görevi
gerçekleştirirken harcanan ortalama zaman, bir
elle en fazla uygulanan kuvvet, görevin gerektirdiği
görsel dikkat düzeyi, taşıt kullanım durumu,
titreşimli alet kullanma durumu ile göreve ilişkin
hız ve stres faktörlerini değerlendiren 25 madde
bulunmaktadır. Bunların birbiri ile etkileşimi
sonucu bir puanlama tablosu elde edilir ve son
olarak toplam QEC puanına ulaşılmaktadır.
Puanlara göre maruziyet düzeyi düşük, orta ve
yüksek olarak değerlendirilmektedir (Özcan,
2011). Bu yöntemin uygulanması, QEC konusunda
yeterlilik kazanabilmesi için uygulayıcılara
bilgilendirme amaçlı yapılan eğitim, gözlemci
tarafından kontrol listesinin doldurulması (Tablo
1), çalışan
tarafından
kontrol listesinin
doldurulması (Tablo 1), gözlemci ve çalışan kontrol
listesi kesişim puanları (Tablo 2) ile toplam
maruziyet puanının (Tablo 3) hesaplanması ve QEC
skorlarına
göre
eylem
seviyelerinin
değerlendirmesi
(Tablo
4) aşamalarından
oluşmaktadır.
Son adımda verilen QEC eylem seviyelerinin tespiti
için gerçek toplam maruziyet puanı (𝑥) muhtemel
en büyük toplam puana (𝑥𝑚𝑎𝑥) oranlanır ve
böylece, Tablo 4’ te verilen yüzdelikler
bulunmaktadır. 𝑥𝑚𝑎𝑥 ölçekten alınabilecek
mümkün olan en yüksek puanı ifade etmektedir. Bu
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değer, elle taşıma işleri için (Manual Handling-MH)
176, diğer iş türleri için 162 puandır.

Tablo 1
Kontrol Listesi (Li ve Buckle,1999)

Tablo 3
Maruziyet Skorları (Özcan ve diğ., 2007)

Denklem (1)’de verilen formüle göre, QEC
maruziyet
seviyesi
(Exposure
level-E)
hesaplanmaktadır.
𝑥
𝐸 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 × 100
(1)

Tablo 2
Maruziyet Puanları(Li ve Buckle,1999)

Tablo 4
Başlangıç Eylem Seviyeleri (Li ve Buckle, 1999)
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yönelik, basit yasal, zorunlulukları yerine getiren
ve çok boyutlu bir değerlendirmeye imkân
sağlamaktadır (Babalık, 2005).

3.2 BAUA Yöntemi
BAUA Federal Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği
Kurumu tarafından, 1999 yılında geliştirilmiş bir
ergonomik risk değerlendirme yöntemidir
(Bundesanstalt
für
Arbeitsschutz
und
Arbeitsmedizin,
2021).
İş
istasyonlarında
kaldırma, yer değiştirme taşıma ve tutma gibi işler
gerçekleştiren operatörlerin maruziyet düzeylerini
belirlemede kullanılabilmektedir. Yöntem bu tür
işlerdeki zorlanma sınırının saptanmasında pratiğe

Bu yöntemin uygulanması, günlük çalışma
süresinde tekrarlanma sıklığına göre zaman
aralıklarının belirlenmesi (Tablo 5), kaldırılan yük,
vücudun duruş şekli ve çalışma koşullarına göre
zorlanma ağırlıklarının belirlenmesi (Tablo 6),
değerlendirme yapılması (Tablo 7) aşamalarından
oluşmaktadır.

Tablo 5
Zaman Ağırlığı Belirleme

Tablo 6
a) Yükün Önem Düzeyi B) Konum Ağırlığı
C) Uygulama Koşulu

(a)

Tablo 7
Risk Derecelendirme Tablosu

(b)

(c)
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Zaman ağırlığı belirlenirken, tutma işlerinde bir
günde yapılan iş sayısı Denklem (2)’de verilen
formüle göre hesaplanmaktadır. Taşıma işlerinde
ise süre kavramı yerine, yol alınan mesafe dikkate
alınmaktadır.
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑢𝑡𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝑇𝑢𝑡𝑚𝑎 𝑖ş𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 ×
𝐵𝑖𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑢ş 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒ç𝑒𝑛 𝑠ü𝑟𝑒
(2)
Değerlendirilenlerden biri de yükün önem düzeyi
kavramıdır. Burada, işi yapan operatörün cinsiyeti
belirleyicidir. İş yapılırken yükler arasında ağırlık
farklılıkları söz konusu ise, kaldırılan yüklerin
ortalaması alınarak yükün önem düzeyinde
değerlendirme için kullanılmaktadır. Bir diğer
kavram konum ağırlığıdır. Yapılan işte yükün
bedene göre konumu, gövdeye yakınlık-uzaklığı,
eğilme, dönme veya uzanma hareketlerinin
yapılışına göre, vücudun içerisinde bulunduğu
yapı, konum olarak değerlendirilmektedir. Çalışma
(uygulama) koşulları ise, operatörün işi
sürdürürken içinde bulunduğu ortam için çevresel
koşulların da dikkate alınmasını sağlamaktadır.

Şekil 3. KİSR Yıllara Göre Değişim Trendi

Operatörlerden alınan geri bildirimlerle birlikte
gözlemler ve video çekimleri yapılmış olup
prograsif kalıp makinesinin bulunduğu iş
istasyonuna yoğunlaşılmıştır. Bu bölümde çalışan
operatörün süreci gerçekleştirme şekli gözlenmiş
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Toplam BAUA risk puanı Denklem (3)’e göre
hesaplanmaktadır.
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 = (𝑌ü𝑘ü𝑛 Ö𝑛𝑒𝑚 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖 +
𝐾𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 + 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎 ş𝑎𝑟𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤) ×
𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

(3)

4. Uygulama
Otomotiv yedek parça üretimi yapılan firmanın,
2012- 2019 yılları arasında çalışanlarının sağlık
kuruluşlarına başvurma sebepleri incelendiğinde,
KİSR’nın 99 ile 113 vaka arasında değiştiği
görülmektedir (Şekil 3). Klinik bulgulara istinaden
yapılan detaylı incelemede ise bel, genel kas ağrısı,
baş ve boyun bölgelerinde rahatsızlıklar ön plana
çıkmaktadır (Şekil 4). Bu rakamlar işletme
içerisinde ergonomik sorunlardan kaynaklı,
çalışanların sağlıklarını etkileyen durumlar
üzerine analiz yapılması gerekliliğini ortaya koyan
bir bilgidir.

Şekil 4. İskelet Yapısına Göre Klinik Sayıları-2020

ve kayıt altına alınmıştır. Çalışanın makine
kullanımı esnasında gerçekleştirdiği hurda taşıma
faaliyeti döngüsü Şekil 5’te verilmiştir. Taşımaların
ve zorlanmaların yoğun olduğu bu görev için QEC
ve BAUA yöntemleri ile risk değerlendirmesi
yapılması uygun görülmüştür.
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Makineyi kumanda elemanından çalıştırır veya
makineyi kullanmaya devam eder.

Başla

Hurda Kasasını
Kontrol Et

Hayır

Hurda
Kasası
dolu
mu?

İşlem esnasında makineden çıkan hurda parçalar,
makine bölmesindeki hurda kasasında toplanır.

Hurda kasası 10 dk’dan kısa bir sürede
dolmaktadır. Kasa dolu ise, operatör tarafından
boşaltılır.

Evet










Şekil 5. H Tipi Sürücülü 600 Tonluk Eksantrik Pres Süreç Akışı
4.1 Mevcut Durum
İş istasyonunda, farklı vardiyalarda 2 mavi yaka
personel
operatör
olarak
çalışmaktadır.
Analizlerde bu personeller ile uygulama
gerçekleştirilmiştir. İş istasyonunda çalışma şekli,
operatörler arasında farklılık göstermediğinden
maruziyet puanları aynı elde edilmiştir. Bu sebeple,
bulgularda tek operatöre ait değerler verilmiştir.

298

Makineyi durdur (1)
Makinedeki dolu hurda kasasına yürü
(2)
Dolu kasayı tut ve kaldır (3)
Toplama kasasına kadar taşı (4)
Toplama kasasına hurdaları dök (5)
Boş hurda kasasını tut ve kaldır (6)
Makineye kadar taşı ve yerine koy(7)
Makineyi çalıştır(8)



Uygulamada yer alan gözlemci ise, 1 beyaz yaka
personeldir. Çalışmada operatör ve gözlemci
olarak bulunan personeller, firmanın ilgili
biriminin gerçek çalışanlarıdır. Süreç akışındaki
numaralandırmalara göre operatörün hat üzerinde
hurda taşıma işini yaparken iş istasyonunda
gerçekleştirdiği görevler Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Mevcut İş İstasyonu
QEC analizinde gözlemci ve operatör QEC formu
üzerinde kendilerinin doldurması gereken alanları
doldurmuştur ve QEC puanı hesaplanmıştır.
Operatör, işin yüksek görsel dikkat gerektirdiği ve

yaptığı işin orta düzeyli stresli olduğunu
belirtmiştir. Tüm değerlendirme kriterlerini içeren
QEC değerlendirme sonuçları Tablo 8’de
verilmiştir.

Tablo 8
Mevcut Durum QEC Değerlendirmesi

Tablo 8’den de görüldüğü gibi, QEC puanını
özellikle bel, omuz/kol ve boyun bileşenleri
arttırmaktadır. Değerlendirme sonucuna göre QEC
maruziyet seviyesi, Denklem (1) kullanılarak
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

129
× 100 = %73,30
176
Risk puanı > %70 olduğu için Tablo 4’e göre, oluşan
riskin derhal incelenmesi ve tasarım değişikliği
yapılması gerektiği görülmektedir. BAUA analizi
𝐸=
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yapılırken zaman ağırlığı için, kaldırma ve yer
değiştirme işlemi; yükün önem düzeyi için, erkek
operatör ve yük ağırlığı <10 kg.; konum için,
postürde oluşan eğilme ve belin dönme
hareketleri; uygulama şartlarında ise operatörün
çevresinin hareket serbestliğine sahip olmasına
göre
değerlendirme
yapılmıştır.
Tüm

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

değerlendirme başlıklarını içeren BAUA sonuçları
Tablo 9’da verilmiştir. Değerlendirme puanı 30
olarak elde edilmiştir. Risk faktörü değeri, 25 ve 50
arasında olduğu için Tablo 7’ye göre burada oluşan
risk, vücudun fazla zorlanmasının olası olduğu ve iş
tasarımının
iyileştirme
yönüne
gidilmesi
gerektiğini açıkça göstermektedir.

Tablo 9
Mevcut Durum BAUA Değerlendirmesi

4.2 İyileştirilmiş Durum
Uygulamanın yapıldığı iş istasyonunda operatör
üzerinde oluşan maruziyetlerin azaltılması
verimlilik ve çalışma koşulları iyileştirilebilir.
Mevcut süreçte operatör, 6 ve 10 kg
ağırlıklarındaki hurda kasasını eğilerek toplama
kasasına boşalttığı için QEC puanlarına göre
özellikle bel, omuz/kol ve boyun bölgesinde KİSR
riskinin bulunduğu, BAUA risk değerlendirmesine
göre de, fazla yük nedeni ile iş düzenlemesine
gidilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Operatörün
kasada biriken yükü makineden alıp kaldırarak
boşaltması sırasında yüke maruz kalmasını
önlemek için prograsif kalıp hattının arka tarafına
konumlandırılmak üzere geniş, eğimli, V şeklinde
bir hurda tavası yaptırılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. İyileştirilmiş İş İstasyonu
Buradaki amaç, makine kullanımı esnasında hurda
toplama işinin operatörden bağımsız hale
getirilmesidir. Makinada parça işleme sırasında
çıkan hurdaların, tavaya verilen eğim ile hemen
altında bulunan toplama kasalarına insan gücü
olmaksızın dökülmesi sağlanmıştır. Tasarlanan
hurda tavası operatörün yaptığı taşıma ve dökme
görevini devralmıştır. Yapılan iyileştirme ile
birlikte operatör, yalnızca kalıp makinesini
kumanda edeceği sürece odaklanmıştır. Hurda
olarak yük kaldırma, eğilme gibi görevler ortadan
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kaldırılmıştır
ancak
operatörün
makine
kullanımına devam ettiği unutulmamalıdır.
İyileştirilmiş durum için taşıma, kaldırma, dökme
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görevleri hariç, operatörün Şekil 8’deki çalışma
duruşu değerlendirme için kullanılmıştır.

Şekil 8. İyileştirme Sonrası Operatör Görevi
Prograsif kalıp makinesi kullanımına ilişkin,
iyileştirme sonrası durumu görmek amacıyla
ergonomik analizler tekrar edilmiştir. Tüm

değerlendirme kriterlerini içeren QEC sonuçları
Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10
İyileştirilmiş Durum QEC Değerlendirmesi

Değerlendirme sonucuna göre QEC maruziyet
seviyesi hesaplanmıştır:
𝐸=

97
× 100 = %55,11
176

İyileştirme sonrası BAUA sonuçları Tablo 11’de
verilmiştir. Değerlendirme puanı 2 olarak elde
edilmiştir. Konum ağırlığı ve konumun değeri,
yapılan iyileştirme ile olumlu yönde değişiklik
göstermiştir.
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Tablo 11
İyileştirilmiş Durum BAUA Değerlendirmesi

Mevcut durum ve iyileştirilmiş durum için özet
tablo (Tablo 12) incelendiğinde, QEC’de bel
puanının 32’den 22’ye düştüğü (kalıp makinesi
kullanımı 4 saatten uzun sürerek devam
etmektedir), BAUA değerlendirmesinde ise risk
puanının 30’dan 2’ye düştüğü görülmektedir. QEC

maruziyet seviyesinde %24,82 oranında azalma
olmuştur. Risk düzeyi, çok yüksekten yükseğe
indirilmiştir. Tasarlanan hurda tavası ile çalışan
sağlığı gözetilmiş ve ergonomik koşullar
iyileştirilmiştir. Böylece, ergonomik olmayan
çalışma duruşlarının önüne geçilmiştir.

Tablo 12
Mevcut Durum-Iyileştirilmiş Durum Karşılaştırması a) QEC, b) BAUA

(a)

(b)

4.3 Ekonomik Analiz
Yapılan çalışmada, ergonomik analizler ve
tasarlanan iyileştirme önerisine yönelik olarak
maliyet değerlendirmesi yapılmıştır. OEC ve BAUA
yöntemlerinin uygulanması için bir beyaz yaka
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personel ve hat üzerinde yapılan denemelerde iki
mavi yaka personel görevlendirilmiştir. Beyaz yaka
personelin günlük çalışma ücreti 150 TL olup
sabittir. Mavi yaka personelin ise dakika başına
ücreti 0,62 TL’dir. H Tipi Sürücülü 600 ton
eksantrik pres makinesinde yapılan çalışmalarda
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operatör, mola süreleri hariç günde 440 dakika
çalışmaktadır. Buna göre, bir mavi yaka personel
için
günlük
ücret
272,8
TL
olarak
hesaplanmaktadır. Oluşan maliyet kalemleri ve
toplam maliyet Tablo 13’te verilmektedir.
Tablo 13
Uygulama maliyeti
Maliyet
Kalemi
İşçilik
Hurda tavası
Toplam
Maliyet

Tutar
545,6+150 =695,6 TL
125 TL
820,6 TL

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

İyileştirme olarak yaptırılan hurda tavasının
malzemesi sactır ve makinenin arka bölgesine
kaynatılmıştır. Buradan hareketle, malzeme
maliyeti bulunmuştur. İş istasyonunda yapılan
iyileştirme ile oluşan verimlilik artışına bağlı
olarak, ortaya çıkan ilave çalışma zamanı
temelinde hesaplanan iyileştirilmiş durum için
yıllık getiri Tablo 14’te verilmektedir. Tabloda, iş
istasyonundan alınan veriler görülmektedir.
İyileştirme sürecinde Tablo 13’de verilen maliyet
kalemlerinin oluştuğu zaman aralığında, üretim
sürecinde çevrim süreleri ve üretim adetleri elde
edilmiştir. İş istasyonunun üretim kapasitesine
bağlı olarak bulunan bu değerler getiri hesabı için
kullanılmıştır. Yapılan iyileştirme, operatörün
makineyi daha aktif kullanmasını sağlamış olup,
hurda taşıma, dökme görevleri ile zaman
kaybetmesini engellemiştir.

Tablo 14
İyileştirme Getirisi

Tasarlanan
hurda
tavasının
uygulamaya
geçirilmesi ile toplam yıllık getiri Denklem (4)’e
göre 24.736,7 TL olarak hesaplanmıştır. Ekonomik

analiz, 2020 yılı Eylül ayı rakamlarına göre
gerçekleştirilmiştir.

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖 = İ𝑦𝑖𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑠𝑖 − 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

5. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Prograsif 600T iş istasyonunda
ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinden
QEC ve BAUA uygulanarak operatörler için KİSR
riskleri değerlendirilmiştir ve yapılan işin çalışan
üzerindeki fiziksel yönden olumsuz etkisini
azaltmak için iş istasyonunda iyileştirme
yapılmıştır.
QEC
değerlendirmesinde
bel,

(4)

omuz/kol bölgesinin yüksek, boyun bölgesinin ise
çok yüksek risk seviyesinde olduğu bulunmuştur.
Bu sonuç, işletmenin 2020 yılı verileri olan iskelet
yapısına göre klinik sayılarının bel, baş/boyun
bölgesinde yoğunlaşmış olmasını, bilimsel
değerlendirme metotları ile desteklemektedir.
BAUA değerlendirmesinde ise, operatörün epey
fazla bir yüke maruz kaldığı görülmektedir. QEC ve
BAUA yöntemlerinde, ileriye doğru eğilme
303
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sebebiyle her iki puan türünde de bel ve boyun
bölgelerinde
yüksek
maruziyet
oluştuğu
görülmektedir. İstasyonda elde edilen risk puanları
göz önüne alınarak, hurda boşaltma işleminin
operatör olmadan yapılabileceği bir hurda tavası
tasarlanmıştır. İyileştirme önerisinin üretim
ortamında hayata geçirilmesiyle, uygulamaların
etkinliğini gözlemlemek amacıyla ergonomik risk
değerlendirme yöntemleri yeniden uygulanmıştır.
QEC yöntemine göre, mevcut eylem seviyesi (E)
çok yüksekten yükseğe düşürülmüştür. Bel bölgesi
maruziyet puanı 32 (yüksek)’den 22 (orta)’ye
çekilmiştir. BAUA yönteminde ise, mevcut risk
seviyesi 3’ten 1’e çekilmiş olup kabul edilebilir ve
ideal çalışma ortamında olması gereken bir
seviyeye getirilmiştir. İyileştirme öncesi ve
iyileştirme sonrası durumlar için yöntem puanları
bazında karşılaştırma yapıldığında, her iki puan
türü için de iyileşmenin olduğu görülmektedir.
İş istasyonlarında çalışanın vücut duruşu (postür)
yapılan işe, kullanılan makine, teçhizat veya üretim
metoduna, çevresel koşullara bağlı olarak ideal
pozisyondan KİSR oluşturacak düzeyde sapma
gösterebilmektedir. Bu nedenle işyeri ortamları,
ergonomik açıdan iyileştirmeye muhtaçtır. Çalışma
alanı farklılıkları, kullanılan makine, teçhizat, alet,
kasalara bağlı olarak ortaya çıkan çalışma duruşu
bozuklukları, ergonomik analiz yöntemlerini
uygulamadaki eksiklikler ve daha birçok farklı
neden, operatörlerin vücut bölgelerinde oluşan
KİSR’nın temelini oluşturmaktadır. Tekrarlı işler ve
fiziksel yükler bir araya geldiğinde gözlem,
değerlendirme ve iyileştirmeler ile çözüm yöntemi
geliştirilemez ise uzun vadede kayıp maliyetler
oluşacak ve işletme ortamındaki en büyük kazanım
olan çalışan sağlığı korunamayacaktır. Operatörün
hurda kasası ve toplama kasası arasında yaptığı
tekrarlı iş çalışan üzerinde yüksek bir zorlanma
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yük kaldırma ve
boşaltma
işleminde
eğilmenin
önlenmesi
gerekmektedir. Bunun için yapılan iyileştirme ile
makinenin arka tarafına geniş ve eğimli bir hurda
tava alanı oluşturularak hurdaların toplama
kasalarına istiflenmesi işlemi operatörden
bağımsız hale getirilmiştir. Böylece ilgili görev
çalışan tarafından yapılmayacak olup eğilme,
dönme ve taşıma gibi süreçlerde ergonomik
iyileştirme ile birlikte daha düşük maruziyet
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puanlarına erişilmiştir.
Yapılan çalışmada, makineye eklenecek hurda
tavasınının maliyetinin yalnızca sac parça ve
kaynak kalemlerinden oluştuğu ve 125 TL olduğu
belirlenmiştir. Personel maliyetleri ise 695,6 TL
olarak hesaplanmıştır. Uygulamadaki iyileştirme
maliyetinin düşük olması, çalışmanın iş
istasyonunda hayata geçirilmesini kolaylaştıran bir
faktördür. Küçük iyileştirme ve maliyetler ile
çalışma ortamlarını insana elverişli hale getirmek
mümkündür. Yapılan ergonomik iyileştirmenin
firmaya sağladığı toplam yıllık getiri 24.736,7
TL’dir. Bu rakam, üretim tasarımında ergonomik
iyileştirmeler
ile
getiri
sağlanabileceğini
göstermektedir. KİSR’nın önlenmesinde işyerinin
ergonomik olarak düzenlenmesi ve sürekli gözden
geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma
ortamlarında karşı karşıya kalınan birçok problem,
mevcut risklerin tespiti ve bu riskleri azaltmaya
yönelik öneri geliştirmekle önlenebilir.
Gelecek
çalışmalarda,
firmada
benzer
zorlanmalara sahip ve ergonomik analizler ile
incelenmesi gereken farklı iş istasyonları üzerine
odaklanılacaktır. Bu araştırma, farklı sektörler ve
çalışma ortamlarına uygulanabilir. Akıllı çözümler
ve dijital sistemler ile iyileştirmeler daha etkili hale
getirilerek ergonomik çalışma ortamları ile
çalışanların risk seviyeleri azaltılabilir.

Araştımacıların Katkısı
Bu araştırmada; Uğuray MERT, çalışmanın
uygulama kısmının yapılması, sonuçların elde
edilmesi ve değerlendirilmesi; Derya İDE, literatür
araştırması ve makalenin yazımı; Tülin GÜNDÜZ,
çalışmanın yönetilmesi, kontrol edilmesi ve
sonuçların yorumlanması konularında katkı
sağlamışlardır.

Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.

Endüstri Mühendisliği 33(2), 289-308, 2022

Teşekkür
Çalışma süresince teknik destek sağlayan Gürkan
KOYUNCU ve Mustafa GENÇER‘e teşekkür ederiz.
Çalışmanın yayınlanması için 16.12.2021 tarihi
itibariyle firmadan izin alınmıştır.
Kaynaklar
Acar, Ş. B., Şahin, D., Kahya, E., ve Sarıçiçek, İ.
(2019). Soba montaj hattinda ergonomı̇k
rı̇sk değerlendı̇rmesı̇. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 27(1), 21–39. Doi:
http://dx.doi.org/10.31796/ogummf.455487

Akay, D., Dağdeviren, M., ve Kurt, M. (2003).
Çalışma duruşlarının ergonomik analizi.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 18(3), 73–84. Erişim
adresi: https://dergipark.org.tr/tr/ pub/
gazimmfd/issue/6657/88995
Alıcı, H., Atıcı Ulusu, H. ve Gündüz, T. (2017).
Mobilya sektöründe pnömatik zımbalama ve
vidalama
işlerinin
ergonomik
risk
değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32
(4), 211-226 . Doi: https://doi.org/
10.21605/cukurovaummfd.383432
Ariyanto, J., Palutturi, S., Russeng, S.S., Biravide,
A.B, Warsinggih, W., Rosyanti, L. (2021).
Control of the risk of musculoskeletal
disorders in the food industry: Systematic
review. Annals of the Romanian Society for
Cell Biology, 4254–4261. Erişim adresi:
https://www.annalsofrscb.ro/index.php/jo
urnal/article/view/545
Andrzej, M. L., ve Krzysztof, H. (2016).
Evaluation of ergonomic risk in the
production line of frozen food products.
Atlantis Press Evaluation of ergonomic risk in
the production line of frozen food products,
07(Icemi), 272–278. Doi: https://doi.org/
10.2991/icemi-16.2016.7
Ayub, Y., Shah, Z.A. (2018). Assessment of work
related musculoskeletal disorders in
manufacturing
industry.
Journal
of
Ergononomics, 8(3). Doi: 10.4172/21657556.1000233
Babalık, F. (2005). Mühendisler için ergonomi –
İşbilim. Bursa: Nobel Akademik Yayıncılık.

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

Berber, N. (2020). REBA, BAUA, NIOSH Ve Snook
tabloları yöntemleriyle ergonomik risk
analizi incelemesi: Gıda sektörüne yönelik bir
uygulama (Yüksek lisans tezi). Üsküdar
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Erişim
adresi:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/te
zDetay.jsp?id=WDieXogfI39yxZp3izkSTgve
no=36UXbd0WcIz2r6SySxxVAA
Bulduk, S., Bulduk, E. Ö., ve Süren, T. (2017).
Reduction of work-related musculoskeletal
risk factors following ergonomics education
of sewing machine operators. International
Journal of Occupational Safety and
Ergonomics,
23(3),
347–352.
Doi:
https://doi.org/10.1080/10803548.2016.1
262321
Bundesanstalt
für
Arbeitsschutz
und
Arbeitsmedizin.
(2021).
German
Occupational Safety and Occupational
Medicine Institution Evaluation Method
Tables. Erişim adresi: http://www.BAuA.de
Burdorf, A., ve Van der Beek, A. (1999).
Exposure assessment strategies for workrelated risk factors for musculoskeletal
disorders. Scand J Work Environ Health.
Erişim adresi: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/10628437/
Chiasson, M. ève, Imbeau, D., Aubry, K., ve
Delisle, A. (2012). Comparing the results of
eight methods used to evaluate risk factors
associated with musculoskeletal disorders.
International
Journal
of
Industrial
Ergonomics,
42(5),
478–488.
Doi:
https://doi.org/10.1016/j.ergon.2012.07.003

Das, B., ve Sengupta, A. K. (1996). Industrial
workstation
design:
A
systematic
ergonomics approach. Applied Ergonomics,
27(3), 157–163. Doi: https://doi.org/
10.1016/0003-6870(96)00008-7
David, G., Woods, V., Li, G., ve Buckle, P. (2008).
The development of the Quick Exposure
Check (QEC) for assessing exposure to risk
factors for work-related musculoskeletal
disorders. Applied Ergonomics, 39(1), 57–
69.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.apergo.2007.03.002
Deryaoğlu, P., Atıcı Ulusu, H., ve Gündüz, T.
305

Endüstri Mühendisliği 33(2), 289-308, 2022

(2019). Investigation of musculoskeletal
disorder risks in the meat transporting
process. Pamukkale University Journal of
Engineering Sciences, 25(4), 513–518. Doi:
https://doi.org/10.5505/pajes.2019.64624
Erdinç, O., ve Vayvay, Ö. (2006). Hızlı maruziyet
değerlendirme ölçütü (quıck exposure
check) yöntemiyle tekstil üretimindeki
ergonomik iyileştirmelerin kas-iskelet
risklerine etkisinin incelenmesi. 12. Ulusal
Ergonomi Kongresi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Erişim
adresi:
https://www.researchgate.net/publication
/263651704_HIZLI_MARUZIYET_DEGERLE
NDIRME_OLCUTU_QUICK_EXPOSURE_CHEC
K_YONTEMIYLE_TEKSTIL_URETIMINDEKI_
ERGONOMIK_IYILESTIRMELERIN_KASISKELET_RISKLERINE_ETKISININ_INCELE
NMESI
Gürsoy Özcan, A. (2021). Ergonomic Risk
Assessment in Automotive Welding Lines
and Comparison of Method Output. Dicle
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik Dergisi. 12 (4), 645-659. Doi:
https://doi.org/10.24012/dumf.1002172
Ispăsoiu, A., Milosan, I., Senchetru, D.,
Machedon-Pisu, T., Maria, A., Ispăsoiu F. ve
Meiță C. (2021). Study on the application of
the QEC (Quick Exposure Check) on the
ergonomic risks assessment in the industrial
field. 10th International Conference on
Manufacturing Science and Education – MSE
2021
(10023,
14).
Doi:
https://doi.org/10.1051/matecconf/20213
4310023
Ibrahim, N.A., Rahman, S.A.S.A., Ismail, S.H., ve
Abdullah, H. (2020) IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering, 834, 6th
International Conference on Advances in
Mechanical Engineering. Erişim adresi:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088
/1757-899X/834/1/012056/meta
İnalçuk, E. (2019). Investigation of ergonomic
risks in manufacturing sector using Quick
Exposure Check Method (Yüksek lisans tezi).
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Kahya, E., ve Çiçek, E. (2019). Seramik
306

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

sektöründe taşıma işlemlerinde ergonomik
risk değerlendirmesi : Bir pilot çalışma.
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7(1),
47–58. Doi: https://doi.org/10.30720/
ered.419016
Kahya, E., ve Söylemez, S. (2019). Jant
sektöründe QEC ve REBA yöntemleriyle
ergonomik risk değerlendirmesi. Karaelmas
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 83–96.
Doi:
https://doi.org/10.33720/
kisgd.644584
Kırcı, B. K. (2018). Lojistik depo sektöründe
REBA, RULA Ve NIOSH yöntemleri ile
ergonomi alanında bir irdeleme. (Yüksek
lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/te
zDetay.jsp?id=ij9qsee_xfrSLcwt50n7Zwven
o=l0cyYsZ4jxdnhHvpS2MEMA
Li, G., ve Buckle, P. (1999). Current techniques
for assessing physical exposure to workrelated
musculoskeletal
risks,
with
emphasis on posture-based methods.
Ergonomics,
42(5),
674–695.
Doi:
https://doi.org/10.1080/001401399185388

Mahboobi, M., Taghipour, M., ve Ali Azadeh, M.
(2020). Assessing ergonomic risk factors
using combined data envelopment analysis
and conventional methods for an auto parts
manufacturer. Work, 67(1) , 113-128. Doi:
https://doi.org/10.3233/WOR-203257
Norval, M., Zare, M., Brunet, R., Coutarel, F., ve
Roquelaure, Y. (2020). Contribution of
situational
operational
leeway
for
ergonomic assessment in the evaluation of
work situations. Theoretical Issues in
Ergonomics Science. 22(2), 139–160. Doi:
https://doi.org/10.1080/1463922X.2020.1
785039
Özcan, E. (2011). İş yerinde ergonomik risklerin
değerlendirilmesi ve Hızlı Maruziyet
Değerlendirme (HMD) Yöntemi. Mühendis ve
Makina. 52(616), 86–89. Erişim adresi:
https://www.mmo.org.tr/sites/
default/files/3d6dd07c47d22b4_ek.pdf
Özcan, E., Sakar, K., Alptekin, H., ve Özcan, E.
(2007). Mesleki kas iskelet risklerinin
değerlendirilmesinde QEC ölçeğinin (quick

Endüstri Mühendisliği 33(2), 289-308, 2022

exposure
check-hızlı
maruziyet
değerlendirme) Türkçe uyarlamasının
güvenilirliği. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi.
70(4),
98–102.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuitfd/issu
e/9276/115971
Özcan, G., ve Özay, M. E. (2021).Temizlik
çalışanlarının çalışma pozisyonlarının baua
yöntemi ile incelenmesi : gıda üretim
fabrikası örneği. Mühendislik Bilimleri ve
Tasarım Dergisi. 9(1), 282–300. Doi:
https://doi.org/10.21923/jesd.774231
Özcan M.S. (2021).Maske üretim tezgâhlarında
çalışanlarda postür bozukluklarının tespiti ve
örnek
uygulama (Yüksek lisans tezi).
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kırıkkale.
Prograsif Kalıp Şekillendirme. (2015). Erişim
adresi:
https://www.cagdaskalipmakine.com/urun
-137-prograsif_kalip.html
Prograsif Kalıp Üretim Hattı. (2019). Erişim
adresi:
https://www.youtube.com/
watch?v=d76APh3OnDc
Rahmani, R., Shahnavazi, S., Fazli, B. ve Ghasemi,
F. (2020). Ergonomic assessment of
musculoskeletal disorders risk in a cement
factory workers using QEC Teqnique.
Pajouhan Scientific Journal. 18(2), 83–90.
Erişim adresi: https://www.magiran.com/
paper/2134180/?lang=en
Rabbani, A., ve Ahmed, S. (2020). Ergonomic
analysis of material handling for a
residential building at rourkela. Journal of
The Institution of Engineers (India): Series A.
101, 689–699.
Doi:
https://doi.org/
10.1007/s40030-020-00477-x
Rahman, M. N.A., Jaffar, M.S.M., Hassan, M.F.,
Ngali, M.Z., ve Pauline, O. (2017). Exposure
level of ergonomic risk factors in hotel
industries. IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering, 226 (IRIS2017).
Erişim adresi: https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1757-899X/226/1/012018

Sağıroğlu, H., Coşkun, B., ve Erginel, N. (2015).
REBA ı̇le bı̇r üretı̇m hattindakı̇ ı̇ş
ı̇stasyonlarinin ergonomı̇k rı̇sk analı̇zı̇.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

3(3),
339–345.
Erişim
adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/download/artic
le-file/195469
Sever, S., ve Deste, M. (2021). Üretim
süreçlerinde ergonomik riskler ve risk
değerlendirme
yöntemleri: Cıvata
fabrikasında bir uygulama. European
Journal of Science and Technology. (25), 417441.
Doi:
https://doi.org/10.31590/
ejosat.892538
Sevimli, M., Ulusu, H. A., ve Gündüz, T. (2018).
Pirinç paketleme işinde çalışanların çalı ş
ma koşullarının ergonomik risk analizleri ile
geliştirilmesi. BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi,
20(1),
38–54.
Doi:
https://doi.org/
10.25092/baunfbed.369102
Sukadarin, E., Deros, B., Ghani, J., İsmail, A.,
Mokhtar, M., ve Mohamad, D. (2013).
Investigation of ergonomics risk factors for
musculoskeletal disorders among oil palm
workers using Quick Exposure Check (QEC).
Advanced Engineering Forum, 10, 103–109.
Doi:
https://doi.org/10.4028/
www.scientific.net/AEF.10.103
Ülker, O. (2020). Koltuk ı̇malatindakı̇
zorlanmalarin
BAUA
yöntemı̇
ı̇le
değerlendı̇rı̇lmesı̇. Ergonomi. 3(1), 45–54.
Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/
download/article-file/1052959
Vieira, E. R., ve Kumar, S. (2004). Working
postures: A literature review. Journal of
Occupational Rehabilitation. 14(2), 143–
159.
Doi:
https://doi.org/10.1023/
B:JOOR.0000018330.46029.05
Yetim, H., ve Gündüz, T. (2016). Ergonomic
analysis of working postures that cause
strain on workers that work in hand
placement business of transporting
Containers. Pressacademia, 1(1), 1–10. Doi:
https://doi.org/10.17261/pressacademia.2
016118133
Yüce, D. (2019). Otomotiv sektöründe BAUA
LMM
yöntemleriyle
ergonomik
risk
değerlendirilmesi: Teknik servis çalışmaları
vaka analizi (Yüksek lisans tezi). Üsküdar
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Erişim
adresi:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/te
307

Endüstri Mühendisliği 33(2), 289-308, 2022

zDetay.jsp?id=xAPAaJTdUShiNpPcmta15Av
eno=k-tCowKyZVJi4WzDD2yjNA
Zengin, M. A. ve Asal, Ö. (2020). Evaluation of
employee postures in building construction
with different ergonomic risk assessment
methods. Gazi Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Dergisi. 35 (3), 16151630.
Doi:
https://doi.org/10.17341/
gazimmfd.548028

308

Journal of Industrial Engineering 33(2), 289-308, 2022

Zorlutuna, A. (2021). İnşaat sektöründeki
ergonomik risklerin değerlendirilmesi ve bir
uygulama (Yüksek lisans tezi). Marmara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.

Endüstri Mühendisliği 33(2), 309-322, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 309-322, 2022

TEKRARLI MANUEL İŞLERDE FİZYOLOJİK YÜKÜN METABOLİK HIZ MODELLEMESİ
İLE ANALİZİ
Betül YILDIZ1*, Nuh Mete AKIN2, Ferdi AYDIN3, Tülin GÜNDÜZ4, Besim Türker ÖZALP5
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No: https://orcid.org/0000-0001-5974-722X
2Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No: https://orcid.org/ 0000-0002-5898-7712
3Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-3607-6141
4Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-7134-3997
5Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
ORCID No: https://orcid.org/0000-0003-0307-1026
1

Anahtar Kelimeler
Metabolik Enerji Harcama
Hızı, Enerji Yükü
Değerlendirmesi, Manuel
Malzeme Taşıma İşleri,
Ergonomi

Öz
İş taleplerinin, çalışanların yeteneklerini aşmamasını sağlamak ve bir işi gün boyu
yapabilecek düzeyde tutmak ergonomi alanında çalışanların sorumluluğu ve hedefidir.
Sürekli performans sınırının üzerinde iş yapması beklenen çalışan yorulur. Yorgunluk;
çalışanların iş verimi, sağlığı, güvenliği ve psikolojik dengesi açısından olumsuz etkiler
yaratabilmektedir. Metabolik enerji harcama hızı, aşırı miktarda fiziksel yorgunluk
biriktirmeden sürekli olarak gerçekleştirilebilecek maksimum iş yoğunluğunu belirlemek
için kullanılan fizyolojik bir ölçümdür. Bu çalışmada, kauçuk hortum üretimi yapan bir
işletmenin lojistik bölümünde metabolik hız ve enerji yükü değerlendirilmesi, manuel
malzeme taşıma işleri için metabolik hız harcama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Mevcut durumda çalışanın metabolik enerji harcama hızı 6,56 kcal/dk olarak bulunmuştur.
Geliştirilen yeni konveyör sistem ile birlikte metabolik enerji harcama hızı 4,35 kcal/dk ‘ya
düşürülerek sınır değerin altında kalması sağlanmıştır.

ANALYSIS OF PHYSIOLOGICAL LOAD WITH METABOLIC RATE MODELLING IN
REPETITIVE MANUAL TASKS
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Abstract
It is the responsibility and goal of those working in the field of ergonomics to ensure that job
demands do not exceed the abilities of employees and to keep a job at a level that can be done
all day long. The employee, who is expected to work constantly above the performance limit,
gets tired. Fatigue can create negative effects in terms of work efficiency, health, safety and
psychological balance of employees. Metabolic energy expenditure rate is a physiological
measurement used to determine the maximum work intensity that can be performed
continuously without accumulating excessive physical fatigue. In this study, the evaluation
of metabolic rate and energy load in the logistics department of a rubber hose manufacturing
enterprise was achieved using the metabolic rate expenditure model for manual material
handling works. In the current situation, the metabolic energy expenditure rate of the
employee was found to be 6,56 kcal/min. With the new conveyor system developed, the
metabolic energy expenditure rate was reduced to 4,35 kcal/min and it was kept below the
limit value.
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1. Giriş
İnsanın yaptığı her türlü iş, ölçülebilir düzeyde ve
iş formülleri ile ifade edilebilecek şekilde
gerçekleşir. İnsanlara verilecek işler, onların bu
işleri gün boyu yapabileceği düzeyde kalmak
zorundadır. Sürekli performans sınırının üzerinde
iş yapmaya zorlanan çalışan yorulur ve verimi
düşer. Yorgunluk; çalışanların iş verimi, sağlığı,
güvenliği ve psikolojik dengesi açısından olumsuz
etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle, çalışan
kişilerin performans sınırlarının bilinmesi; çalışma
koşullarının iyileştirilmesi, dinlenme ve çalışma
saatlerinin
belirlenmesi,
gerekirse
enerji
tüketimini dengeleyecek şekilde beslenmelerinin
düzenlenmesi açısından önem taşımaktadır
(Eminoğlu, 2013).
İnsan performansının belirlenmesi ve geliştirilmesi
konusundaki araştırmalar 19. yüzyılın son
çeyreğine kadar uzanmaktadır. Bu konudaki ilk
araştırmacı Frederick Winslow Taylor’dır. Taylor,
çalıştığı çelik şirketinde iş verimini artırmak için
çeşitli yöntemler geliştirmiş, bu sayede demir
yüklemede günlük iş kapasitesi üç kat artmıştır.
Ayrıca yükleme işinde kullanılan aletlerin
ağırlıkları ve boylarında değişiklik yaparak
işçilerin zorlanmalarını azaltılmış ve günlük iş
verimlerini yükseltmiştir. İnsan performansının
belirlenmesine yönelik çalışmalar 2. Dünya
Savaşından sonra hız kazanmıştır ve özellikle
İngiltere ve Amerika’da birçok araştırmacı
performans kapasitesinin geliştirilmesi konusunda
çalışmaya başlamıştır. Günümüzde de insan
işgücünün kullanıldığı her alanda performans
kapasitesinin belirlenmesine yönelik araştırmalar
yaygınlaşarak sürmektedir (Eminoğlu, 2013).
Manuel malzeme taşıma görevlerinde, bir kişi aşırı
zorlanma veya yorgunluk olmadan performans
gösterebilmelidir. Biyomekanik ve fizyolojik
ölçümler, farklı endüstriyel iş türlerini fiziksel
zorlanma ve yorgunluk açısından karşılaştırmak
için nesnel bir ölçek sağlar. Metabolik enerji
harcama hızı ve kalp atış hızı, aşırı miktarda fiziksel
yorgunluk
biriktirmeden
sürekli
olarak
gerçekleştirilebilecek maksimum iş yoğunluğunu
belirlemek için literatürde en sık önerilen fizyolojik
ölçümlerdir (Garg, Chaffin ve Herrin, 1978).
Tekrarlayan kaldırma ve yük taşıma gibi
aktivitelerde büyük kas grupları submaksimal
dinamik kasılmalar gerçekleştirir. Bu tür
çalışmalar sırasında kişinin dayanıklılığı, öncelikle
oksijen taşıma ve kullanma sistemlerinin
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kapasitesi (maksimum aerobik güç) ile sınırlıdır.
Bir işte harcanan enerji, dayanıklılık çabası için
bireylerin aerobik gücü ile ilişkilendirilerek,
çalışanın belirli bir işi yorulmadan yerine getirmesi
için iş kapasitesinin objektif bir değerlendirmesi
yapılabilir. Sekiz saatlik sürekli bir çalışma süresi
için, Chaffin (1972) tarafından (genç, sağlıklı bir
erkek için) 5,2 kcal/dk 'lık bir fiziksel çalışma
kapasitesi sınırı önerilmektedir.
Bu çalışmada bir işin metabolik gereksinimlerinin
işçinin özelliklerine ve işin tanımına dayalı olarak
tahmin edilmesi amaçlanmıştır.
1.1 Enerji Gereksinimlerini Tahmin Etmek İçin
Mevcut Yöntemler
Çeşitli manuel faaliyetlerde metabolik enerji
harcamasını tahmin etmek için oksijen kullanım
oranının ölçümü kullanılabilir. Metabolik hızları
belirlemek için yaygın olarak kullanılan üç yöntem
şunlardır:
 İşteki oksijen tüketiminin ölçülmesi
 Makro çalışmalar (tablo değerleri)
 Mikro çalışmalar
Oksijen kullanımının iş başında ölçümü, mevcut bir
işin metabolik gereksinimlerini belirlemek için
uygun bir yöntemdir. Ancak, tek bir oksijen alım
ölçümü kişisel ve görev faktörlerinin metabolik iş
yükünü nasıl etkilediğini yansıtmaz.
Makro çalışmalar, farklı çalışma koşulları altında
karmaşık manuel faaliyetler gerçekleştiren
"ortalama" insanlar tarafından harcanan metabolik
enerjiyi belirlemek gibi ortak bir amaca sahiptir. Bu
değerler kişiye göre önemli düzeyde değişkenlik
gösterebilir. Tablo değerleri, herhangi bir işin
metabolik yükünün yalnızca çok kaba bir tahminini
sağlar. İşlerin aşırı basit açıklamaları nedeniyle
hatalar kolaylıkla yapılabilir. Örneğin 4,5 kg yükü
yerden 0,91 m yüksekliğindeki bir masaya
kaldırmak, aynı yükü 0,91 m yüksekliğindeki bir
tabladan 1,68 m yüksekliğindeki bir masaya
kaldırmanın net metabolik maliyetinin iki katından
daha fazladır. Net metabolik oran; toplam
metabolik hız - ayakta durma / oturma görevi için
dinlenme / oturma metabolik hızı olarak
tanımlanır. Bu nedenle, örneğin kaldırma için tek
değeri baz alarak işlem yapmak, yanıltıcı olacaktır.
Literatürde çok sayıda farklı aktivite için metabolik
enerji harcaması tahminleri mevcuttur. Bu
değerler, ölçüm sırasında kullanılan belirli çalışma
durumlarına çok özeldir ve çoğu zaman, frekanslar,

Endüstri Mühendisliği 33(2), 309-322, 2022

ağırlıklar, yükseklikler vb. gibi önemli kişisel ve
görev parametrelerinin etkilerini yansıtmaz.
Mikro çalışmalar, bir kişi tarafından harcanan
metabolik enerjinin büyüklüğünü, manuel
aktivitenin çeşitli genel fiziksel ölçümlerinin
büyüklüğü ile ilişkilendirir. Mikro çalışma
yaklaşımı, esas olarak varyans modellerinin
regresyonu ve analizi yoluyla, metabolik enerji
harcama hızları ile işin bir veya daha fazla fiziksel
parametresi arasında fonksiyonel ilişkiler sağlar.
Bu çalışmalar, öncelikle yürüme, taşıma ve
kaldırma için metabolik maliyetle sınırlıdır ve bir
manuel malzeme taşıma işinin %50'sini
oluşturabilecek alçaltma, tezgâh üstünde bir yük
itme, tutma ve farklı kol hareketi türleri gibi diğer
manuel malzeme taşıma faaliyetlerini içermez.
Üretimde manuel taşımanın yerine malzeme
taşıma manipülatörleri, farklı taşıma tiplerine göre
çalışana gelen yükü azaltabilir (Nussbaum ve
Chaffin, 1999). Digital insan modelleme ile hangi
tip
taşıma
sisteminin
uygun
olarak
kullanılabileceği belirlenebilir. Endüstri 4.0
kapsamında, algılanan yorgunluğu tahmin etmek
için giyilebilir sensörlerden gelen özelliklerle
algılanan eforun derecelendirmelerini tahmin
yöntemleri mevcuttur (Hajifar ve diğ., 2021).
Giyilebilir sensör verilerinin bir çalışanın
yorgunluk
durumunu
tahmin
etmeyi
destekleyebileceği belirlenmiştir (Hajifar ve diğ.,
2021). İşletmelerde yoğunlukla karşılaşılan
manuel kaldırma-taşıma işlemlerinde, kutunun
ağırlığı ve kaldırma ve indirme yükseklikleri
görevlerin sürelerini etkilemektedir. Ayrıca bir
görevi gerçekleştirme zamanı, aynı iş sürecindeki
diğer
görevlerin
performansından
da
etkilenmektedir (Harari, Riemer ve Bechar, 2018).
Bir vardiyada 2 saatten fazla süre ile özellikle beli
bükerek veya eğilerek çalışmak ya da ayaklara
destek vermeden oturmak gibi uygun olmayan
çalışma pozisyonlarında, iskelet-kas sistemi
zorlanır (Akay, Dağdeviren ve Kurt, 2003). Farklı iş
tasarımı
parametrelerindeki
değişikliklerin
fizyolojik maliyet üzerindeki etkilerini açıklamak
ve tahmin etmek için genel uygulanabilirlik
modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu tür
modeller çalışma hızı, yük ağırlığı ve yatay ve dikey
hareket faktörlerini içermelidir. Kısacası, herhangi
bir fizyolojik yorgunluk kriteri, frekanslar,
ağırlıklar, mesafeler vb. gibi yararlı tasarım
parametrelerine dönüştürülemediği sürece iş
analisti tarafından kullanılamaz. Bu çalışmada bir
işin fiziksel tanımlayıcılarına ve iş analistine /
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tasarımcısına yardımcı olacak, çalışana dayalı
olarak hesaplanan metabolik enerji harcama hızı
ortaya konmuştur.
1.2 Ergonomik Değerlendirme İçin Metabolik
Enerji Harcamasına Yönelik Literatür
Araştırması
Atmaca ve Koçak (2013) üretim işletmeleri için
çalışanın iş ağırlıklarına göre tespit edilen
metabolik hız aralıkları için ısıl konfor aralıkları
tespit etmişlerdir. Demirel, Zhang ve Duffy (2016)
ise metabolik eşdeğer (MET) verilerini kullanarak
bir ergonomik yazılım modülü geliştirmişlerdir.
Geliştirilen diğer bir yazılım ise farklı risk analizi
yöntemleri
ile
işlerin
ergonomik
değerlendirmesinin
yapılabilmesine
imkân
vermekle beraber, çalışanın görev tanımlarının
tabular formda tanımlanmasıyla her bir görevdeki
ve toplamdaki metabolik hızı hesaplayıp
raporlayabilmektedir (Aydın, Özalp ve Gündüz,
2022). Arıtan, Şensöğüt ve Tümer (2017) yaptıkları
çalışmada bir mermer işletmesinde çalışanların
termal konforunu tespit etmek için Predicted Mean
Vote (PMV) indeksini hesaplamışlardır. PMV
değişkenlerinden olan metabolik hız ise
uluslararası
standart
bilgisi
kullanılarak
bulunmuştur. Li, Chu ve Chen (2019) sırt çantası ile
farklı koşullarda yürümenin fizyolojik yükünü MET
ölçümleri ile yapmışlar ve literatürdeki diğer
çalışmalara kıyasla daha fazla efor sarf edildiğini
tespit etmişlerdir.
Son yıllarda üretim sistemlerinin verimliliğini
arttırmaya yönelik Yöneylem Araştırması Anabilim
dalında yapılan çalışmalarda, çalışanların fiziksel
yeteneklerinin
gözetildiği
ve
oluşturulan
matematiksel modellere ergonomik kısıtların da
eklendiği gözlemlenmektedir. Kara, Atasagun,
Gökçen, Hezer ve Demirel (2014), 30 farklı görev
tanımı için yedi çalışanın enerji harcamasını
kalori/çevrim olarak ölçmüşlerdir. Montaj hattı
dengelemesi yapan matematiksel modellerine
ekledikleri ergonomik kısıtlar ile çalışanın toplam
kalori harcamasının limit değerinin üstüne
çıkmasının önüne geçmişlerdir. Battini, Delorme,
Dolgui, Persona ve Sgarbossa (2016) çok amaçlı
matematiksel
modellerinde
montaj
hattı
dengelemesi yapmışlardır. Hat dengeleme
literatüründe ilk kez bu çalışmada, Garg ve diğ.
(1978)’nin önerdiği metabolik hız tahmini
denklemleri matematiksel modele entegre edilerek
kullanılmıştır. Başka bir çalışmada ise sipariş
toplama depoları için bir bütünleşik depo atama
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yöntemi geliştirilmiştir. Üç farklı raf düzenini
senaryo olarak kullanan çalışmada oluşturulan
sezgisel modele ekonomiklik ve ergonomiklik
fonksiyonları eklenmiştir. Toplam sipariş toplama
performansı maliyet fonksiyonlarını oluştururken,
enerji harcama hızı ve çalışan postürlerinin OWAS
ile
değerlendirmesi
suretiyle
ergonomik
fonksiyonlar
türetilmiştir.
Bu
modelin
çalıştırılması ile hangi malzemelerin hangi palete
atanacağına karar verilmekte ve maliyetle beraber
fiziksel efor minimize edilmektedir (Calzavara,
Glock, Grosse ve Sgarbossa, 2019). Stecke ve
Mokhtarzadeh (2022), insan ve robotların beraber
çalıştıkları montaj hatlarını dengelemek için
ergonomik risklerle beraber çevrim süresini
minimize edecek üç farklı çözüm yöntemi
geliştirmişlerdir.
Karışık-Tamsayılı
Doğrusal
Programlama, Kısıt Programlama ve Benders
Ayrıştırma Algoritması çözüm yöntemleridir.
Ergonomik risk olarak ise enerji harcaması tespit
edilip Garg ve diğ. (1978) tarafından geliştirilen
denklemler kullanılmıştır. Her üç yöntem ile edilen
sonuçlar kıyaslanarak sunulmuştur.
1.3
İşyeri
Tasarımında
Ergonomik
Değerlendirme İçin 3 Boyutlu Simülasyon ve
Dijital İnsan Modelleme (DHM)
Tasarım sürecinin başlarında hesaplamalı
modelleme ve simülasyon araçlarının etkin
kullanımı, modern ürün geliştirme için bir standart
haline gelmektedir. Henüz tasarım sürecinin
başlarında DHM'yi fiziksel veya dijital modellerle
uygulayarak, farklı senaryoların oluşturulmasına
imkân sağlanır. Böylece uygulanabilir olmayan
fikirler filtrelenerek, konsept oluşturma çabasında
daha iyi tasarım alternatifleri ortaya konabilir.
Uzun soluklu bu çaba esnasında DHM, genel
maliyet ve zamandan da tasarruf edilmesini sağlar
(Demirel, Ahmed ve Duffy, 2021). Dijital insan
modellemesi (DHM) bir bilgisayar kullanarak,
etkileşim içinde olan gerçek dünya durumunu
simüle ederek insanların hızlı, sanal bir temsilini
sağlar (Hu, Ma, Zhang, Salvendy, Chablat ve Bennis,
2011).
Günümüzde ergonomi araştırmalarında DHM
sıklıkla kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında
ergonomik risklerin değerlendirilmesi, kritik
risklerin tespit edilmesini sağlar. Henüz sürecin
başlarında düzeltici eylemlerin kullanılması ve
potansiyel ergonomik risklerin daha sonra
değerlendirilmesinden daha az maliyetlidir
(Demirel ve diğ., 2021; Geiger, Branderburg ve
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Stark,
2020).
Ergonomi
analizlerinin
gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayan ve insan
modellemesine imkan veren yazılım platformları
(3DSSPP, OpenSim, CATIA vb.), arzu edilen
postürün elde edilmesi için bir manikinin 3D
modellemesini, eklemlerin arasındaki açıların
girilmesi ile sağlarlar (Demirel vd., 2021). Tasarım
aşamasında kullanılan ve DHM imkanı sağlayan
pek çok yazılım (CATIA, DELMIA, IPS IMMA, Jack
Siemens, SOLIDWORKS, Dassault
Human)
günümüzde endüstri ve akademide sıklıkla
kullanılmaktadır (Da Silva, Gomes ve Winkler,
2022).
Çalışma ortamlarının dijital olarak yaratıldığı ve
DHM ile ergonomik analizlerin gerçekleştirildiği
pek çok araştırma literatürde mevcuttur.
Duplakova, Flimel, Duplak, Hatala, Radchenko ve
Botko (2019), çalışma ortamı ışıklandırmasının
yeniden
tasarımı
için
bir
algoritma
geliştirmişlerdir. Algoritmanın doğruluğu Dialux
Evo 6.1 simülasyon yazılımda gerçek ortamın
dijital ikizinin yaratılması ve dijital ortamdaki
değerler ile gerçek verilerin kıyaslanması ile
gerçekleştirilmiştir. Yeni ve daha iyi bir
ışıklandırma ortamı teklifi simülasyon üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Golabchi, Han ve AbouRizk
(2018) yaptıkları çalışmada duvar ören inşaat
işçilerinin duruşlarını OWAS ile beraber
biyomekanik açıdan analiz etmişlerdir. Daha sonra
3DSSPP
yazılımında
DHM
kullanarak
oluşturdukları farklı senaryoların analizlerini
ortaya koymuşlar ve iyileştirme tekliflerini
sunmuşlardır.
İşyerinde çalışanların maruz kaldıkları yükleri
analiz etmek için kullanılan gözleme dayalı
metotlardan bazıları RULA, REBA ve OWAS olarak
sıralanabilir (David, 2005). Yapılan pek çok
çalışmada
çalışanların
mevcut
çalışma
koşullarındaki
ergonomik
yükleri
bu
yöntemlerden bazıları ile analiz edilmiştir. Daha
sonra simülasyon araçları ile beraber DHM
kullanılarak yeni çalışma koşulları tasarlanıp
analiz edilmiş ve bunlar iyileştirme önerisi olarak
sunulmuştur. (Boulila, Ayadi ve Mrabet, 2018;
Erdemir ve Eldem, 2020; Kumar ve Singh, 2018;
Kushwaha ve Kane, 2016; Liang, Sun ve Wu, 2016;
Top, Başak ve Şahin, 2021)
Güncel literatür incelendiğinde mevcut işyerlerinin
ergonomik değerlendirilmesinde gözleme dayalı
formların kullanıldığı çok sayıda çalışma vardır.
Ayrıca
Yöneylem
Araştırması
başlığında
bakıldığında,
ergonomik
kısıtlar
içeren
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matematiksel modellerin lot büyüklüğü, çevrim
hızı ya da mevcut hücrelere çalışan ataması gibi bir
takım parametreleri değiştirdiği gözlenmiştir.
Mevcut sistemin metabolik enerji harcaması
denklemleri ile analiz edilip, bunun üzerine yeni bir
tasarımın geliştirilmesi literatüre katkı açısından
tercih edilmiştir.
2. Yöntem
Bu çalışmada, kauçuk imalatı yapan bir firmanın
lojistik bölümündeki çalışan dikkate alınmıştır.
Çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen ve Mühendislik
Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Başkanlığı’ndan 27.10.2021 tarih ve E-92662996044-32376 sayı numarası ile etik kurul onayı
alınmıştır. Çalışmanın yapıldığı İbraş Kauçuk
Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’den 08/12/2021
tarihinde izin alınmıştır.
Kolilerin taşınıp paletlere yerleştirilmesi işleminde
manuel olarak yük itme, kaldırma ve yerleştirme
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu iş
esnasında harcanan metabolik enerji hızının
hesaplanması için metabolik hız harcama modeli
kullanılmıştır.
Manuel malzeme taşıma için geliştirilen model, bir
işin
basit
görevlere (faaliyet
öğelerine)
bölünebileceği ve basit görevlerin enerji
harcamaları ve işin süresinin bilinmesi ile işin
ortalama metabolik enerji harcama oranının
tahmin edilebileceği varsayımına dayanmaktadır.
İşi görev unsurlarına bölerek ve her görevdeki
ölçülebilir güç, mesafe, sıklık, duruş, teknik,
cinsiyet, vücut ağırlığı ve zaman faktörlerine dayalı
olarak her göreve metabolik bir maliyet atayarak,
sadece bu görevi yerine getirmek için bir enerji
gereksinimi belirlenebilir. Ortalama metabolik
enerji harcaması, basitçe, görevin enerji
taleplerinin toplamına ve zaman içinde ortalaması
alınan vücut duruşunun sürdürülmesine eşittir.
Çalışmada matematiksel olarak Garg ve diğ. (1978)
tarafından oluşturulan model kullanılmıştır.
Kullanılan modelin ana fonksiyonu Denklem (1)’de
verilmiştir.
𝐸̅̇ 𝑖ş =

𝑛
̇
∑𝑛𝑖
𝑖=1 𝐸𝑝𝑜𝑠 ×𝑡𝑖 + ∑𝑖=1 ∆𝐸𝑔ö𝑟𝑒𝑣

𝑖

𝑇

(1)

Bir vücut duruşunu sürdürmenin metabolik enerji
harcama hızı (Épos), cinsiyet, vücut ağırlığı ve vücut
duruşunun bir fonksiyonudur. Ek-1’de verilmiş
olan tahmin denklemleri (2)-(4) ile hesaplanır. Bir

görevin metabolik enerji harcamasındaki net artış
(ΔEgörev), hem statik hem de dinamik çalışmayı
içerir. Bir görevin metabolik enerji harcamasındaki
net artış (ΔEgörev) üzerindeki etkilerini hesaba
katmak için kullanılan kişisel ve görev değişkenleri
şu şekilde sıralanabilir. Cinsiyet, vücut ağırlığı, eller
tarafından uygulanan yük veya kuvvetin ağırlığı,
vücuda yüklenme sıklığı (hız), görevin dikey
yükseklik aralığı, kolların yatay düzlemde ileri ve
yanal hareketi, vücudun dikey hareketi, yürüme
yüzeyinin derecesi ve bileşimi, yürüme ve yük
taşıma hızı, vücut duruşu, uygulanan teknik görev
ve görevin süresidir. Ek-2’de verilmiş olan tahmin
denklemleri (5)-(26) ile hesaplanır.
Bunlar aynı zamanda, submaksimal seviyelerde bir
görevin net metabolik enerji harcaması üzerinde
önemli etkiye sahip olduğu gösterilen önemli
değişkenlerdir. Tabii ki, yaş, eğitim, fiziksel
uygunluk, yükün boyutu, bir görevi yerine getirme
hızı, tasarım, sıcaklık ve nem gibi faktörlerin tümü,
bir görevin metabolik enerji harcama oranını
etkiler. Bununla birlikte, normal çalışma koşulları
altında (sıcaklık, nem ve sosyal çevrenin aşırı
olmadığı) orta ve ağır manuel malzeme taşıma
görevlerinde, bu faktörlerden bazıları daha az
önemli roller oynar. Dahası, bu faktörlerden
bazılarının ölçülmesi zordur. Özellikle kaldırma ve
indirme için farklı görevlerin net metabolik
maliyeti için tüm tahmin denklemlerinin çalışanın
boyundan bağımsız olduğunu belirtmek gerekir.
Kaldırma ve indirme yükseklikleri zemin
seviyesine göredir ve çalışanın diz, bel, göğüs ve
baş üstü referanslarından bağımsızdır. Denklem
(18)-(19)’da, 'F' eller tarafından uygulanan
itme/çekme kuvvetini temsil eder ve bu nedenle,
yükün ağırlığının yanı sıra yüzeyin sürtünme
katsayısını da içerir. Bu, bir el dinamometresi ile
kolayca ölçülebilir. Cinsiyet etkilerinin belirli
görevler
için
(kaldırma,
indirme,
masa
yüksekliğinde itme, 90 derecelik kolların yana
doğru hareketi) ortaya çıktığını, ancak diğerlerinde
(tutma, yürüme, taşıma, kolların ileri hareketi,
yanal hareket) görülmediğini belirtmek önemlidir.
Tahmin denklemleri performans başına net
metabolik maliyet olarak sunulmuştur (örneğin,
kcal/kaldırma). Bu nedenle, bu denklemler,
nadiren meydana gelen görevlerin veya
tekrarlayan bir işin özel döngülerinde ortaya çıkan
unsurların net metabolik maliyetini tahmin etmek
için de kullanılabilir. Böylelikle model hem tekrar
eden hem de yarı tekrarlayan işlere uygulanabilir.
Ek-2'de listelenen görevler (Denklem (5)-(26))
kesinlikle tüm endüstriyel iş faaliyetlerini
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kapsamaz. Önemli miktarda küçük el veya kol
hareketi gerektiren işleri (tel kesme vb.) görev
bileşenlerine ayırmak zordur. Bu modeli
kullanmak için gerekli verilerin çoğu, günümüzde
endüstride yaygın olarak kullanılan mevcut
hareket ve zaman etüdü verilerinden veya önceden
belirlenmiş hareket zamanı veri sistemlerinden
elde edilebilir.
3. Uygulama
3.1 Mevcut İşlerin Metabolik Hız Analizi
Otomotiv sektörüne yönelik kauçuk üretimi yapan
bir işletmenin lojistik bölümünde, çalışan
tarafından
kolilerin
taşınıp
paletlere
yerleştirilmesi işlemi incelenmiştir. Çalışan 18 kg
ağırlığındaki kolileri paletlerin yanına kadar 2 m
yerde iterek (Şekil 1) paletin üzerine 3 sıra halinde
yerleştirmektedir (Şekil 2). Her sırada 4 koli yer
almaktadır
ve
palete
toplam
12
koli
yerleştirilmektedir.
Çalışan,
bu
işlemi
gerçekleştirirken sırasıyla; yerde itme, yürüme,
kaldırma, palet üzerinde itme işlemlerini
gerçekleştirmektedir. İşin görevlere fiili dağılımı ve
her görevin net metabolik maliyetleri Tablo 1‘de
verilmiştir. İncelenen bu işlem 69 kg ağırlığında bir
erkek işçi tarafından 3,08 dk (çalışma süresi +%15
dinlenme payı) süreyle gerçekleştirilmektedir.

Şekil 1. Çalışanın Kolileri Yerde İtmesi

Şekil 2. Çalışanın Kolileri Palete Yerleştirmesi
Tablo 1
Lojistik Bölümü Metabolik Hız Tablosu
Görev
No

Görev

1

İtme/Çekme

2
3

Yürüme
Kaldırma

4

İtme/Çekme

5
6
7

Kaldırma
Kaldırma
Kaldırma

8

İtme/Çekme

314

Teknik
Masa
Yüksekliğinde
(0,8 metre)
Çömelerek
Masa
Yüksekliğinde
(0,8 metre)
Çömelerek
Çömelerek
Kol Gücüyle
1,5 metre
Yüksekliğinde

Tekrar
Sayısı

Yükün
Ağırlıpı

Başlangıç
h1(m)

Bitiş
h2(m)

Zaman
(dk)

Harcanan
Enerji
(kcal)

12

-

-

-

-

5,032

12
4

18

0

0,12

0,09
-

0,810
1,392

4

-

-

-

-

0,554

4
4
4

18
18
18

0
0
0,8

0,7
0,8
1,26

-

2,565
2,768
0,961

2

-

-

-

-

0,508
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Tablo 1’de verilen ilk iş, kolilerin paletin yanına,
zemin üzerinde 8 kgf kuvvetle 2 metre boyunca
itilmesidir. Bir paleti tamamlamak için gereken koli
sayısı 12 olduğundan bu iş 12 defa
tekrarlanmaktadır. Bu görevin net metabolik
maliyeti Denklem (18) kullanılarak tahmin edilir.
Toplam 12 koliyi paletin yanına getirmek amacıyla
çalışan, 12 kez kolileri almak için 2 m boyunca
yürünmektedir. Bu görevin net metabolik maliyeti
Denklem (12) kullanılarak tahmin edilir.
Tüm koliler paletin yanına getirildikten sonra
çalışan kolileri yerden kaldırarak paletin 1. sırasına
yerleştirmektedir. Her sırada 4 koli yer almaktadır.
18 kg ağırlığındaki 4 koli zeminden 0,12 m
yüksekliğe kaldırılmaktadır. Bu görevin net
metabolik maliyeti Denklem (6) kullanılarak
tahmin edilir. Kaldırma ve indirme işlemlerinin net
metabolik maliyetini tahmin etmek için mevcut
tüm denklemler işçinin boyundan bağımsızdır.
Kaldırma ve indirme yükseklikleri zemin
seviyesine göredir ve çalışanın diz, bel, göğüs ve
baş üstü referanslarından bağımsızdır.
Çalışan ilk sıraya yerleştirdiği 2 koliyi paletin
arkasına itmektedir. İkinci sırada da aynı yükseklik
aralığında 2 koli arkaya itildiği için bu işlem Tablo
1’de 4 kez tekrarlanmış olarak alınmıştır. Bu
görevin net metabolik maliyeti denklem (18)
kullanılarak tahmin edilir.
İlk sıra tamamlandıktan sonra çalışan paletin
yanındaki kolileri yerden kaldırarak 2. sıraya
yerleştirmektedir. 18 kg ağırlığındaki 4 koli
zeminden 0,7 m yüksekliğe kaldırılmaktadır. Bu
görevin net metabolik maliyeti denklem (6)
kullanılarak tahmin edilir.
Son olarak çalışan paletin yanındaki kolileri yerden
kaldırarak 3’üncü sıraya yerleştirmektedir. 18 kg
ağırlığındaki 4 koli zeminden 1,26 m yüksekliğe
kaldırılmaktadır. Bu yükseklik aralığı 0 ile 0,8 m ve
0,8 ile 1,26 m olmak üzere iki dikey yükseklik
aralığına ayrılmıştır. Bu görevin net metabolik
maliyeti Denklem (6) ve (8) kullanılarak tahmin
edilir.
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Çalışan bu işlemi ayakta ve ayakta bel eğik
pozisyonda gerçekleştirdiği için metabolik
maliyetin postürel bileşeni Denklem (3)-(4)
kullanılarak 5,619 Kcal/dk olarak tahmin
edilmiştir. Bu nedenle işin Denklem (1)
kullanılarak hesaplanan ortalama hızı aşağıdaki
gibidir:
(1,932𝑥1,88+1,656𝑥1,20)+14,591
𝐸̅̇ 𝑖ş =
= 6,56 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑘
3,08

3.2 Önerilen Yeni İş Sistemi ile Metabolik Hızın
Azaltılması
Çalışanın işini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde
yapabilmesi için gereken önlemler işverence
alınmalı ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
Mevcut durumda çalışan kolileri yerde iterek
paletlerin yanına getirdikten sonra kaldırarak
palete yerleştirmektedir. Hesaplanan metabolik
hıza bakıldığında bu oldukça yüksek bir metabolik
hızdır ve bir kişinin yeterli dinlenme süreleri
olmadan bu işte sekiz saat dayanması beklenemez.
Bu yüksek metabolik hıza neden olan iki ana
bileşenin itme/çekme (görev 1) ve kaldırma (görev
5 ve görev 6) olduğu Tablo 1‘de de açıkça
görülmektedir.
Geliştirilen ve bir görsel simülasyon programı
üzerinde modellenen modelde, çalışan kolileri
Şekil 3‘de gösterilen bir konveyör üzerinde
doldurduktan sonra daha az bir itme kuvveti
uygulayarak paletin yanına getirerek, daha az
kaldırma mesafeleri ile palete yerleştirecektir.
Geliştirilen model ile çalışanın hem kolileri paletin
yanına götürmek için uyguladığı itme kuvveti
azaltılmakta hem de kolileri palete kaldırırken ki
kaldırma mesafeleri azaltılarak daha az yorulma ile
kaldırma
işlemini
gerçekleştirmesi
sağlanmaktadır.

Çalışan üçüncü sıraya yerleştirdiği 2 koliyi paletin
arkasına ittiği için bu işlem Tablo 1’de 2 kez
tekrarlanmış olarak alınmıştır. Bu görevin net
metabolik maliyeti Denklem (19) kullanılarak
tahmin edilir.
8 görev için net metabolik maliyet tahminleri
tablonun son sütununda verilmiştir. Bu net
metabolik maliyetlerin toplamı 14,591 kcal’dir.
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Geliştirilen yeni sistem ile birlikte (Şekil 3)
metabolik hız ve enerji yükü değerlendirmesi
tekrar yapılmıştır. İşin görevlere fiili dağılımı ve
her görevin net metabolik maliyetleri Tablo 2 ‘de
verilmiştir.

Şekil 3. Lojistik Bölümündeki İyileştirme ile Dijital
İnsan Modeli
Tablo 2
Lojistik İyileştirme Metabolik Hız Tablosu
Görev
No

Görev

1

İtme/Çekme

2
3

Yürüme
İndirme

4

İtme/Çekme

5
6
7

Kaldırma
Kaldırma
Kaldırma

8

İtme/Çekme

Teknik
Masa
Yüksekliğinde
(0,8 metre)
Eğilerek
Masa
Yüksekliğinde
(0,8 metre)
Eğilerek
Eğilerek
Kol Gücüyle
1,5 metre
Yüksekliğinde

Tekrar
Sayısı

Yükün
Ağırlıpı

Başlangıç
h1(m)

Bitiş
h2(m)

Zaman
(dk)

Harcanan
Enerji
(kcal)

12

-

-

-

-

2,649

12
4

18

0,12

0,47

0,09
-

0,810
0,825

4

-

-

-

-

0,554

4
4
4

18
18
18

0,47
0,47
0,8

0,7
0,8
1,26

-

0,664
0,821
0,961

2

-

-

-

-

0,508

Geliştirilen modelde görev 1‘de çalışan kolileri
yerde itmek yerine 0,47 m yükseklikte ve 2 m
uzunluktaki bir makaralı konveyör üzerinde
itecektir. Federal Almanya İş Güvenliği ve İş
Hekimliği Kurumunun Yük İtme-Çekme Risk
Değerlendirme Yöntemine göre 18 kg’lık kolinin
kaydırılarak itilmesinde yük, yardımcı araçların
kullanıldığı sistemlere göre 4 kat fazladır (Babalık,
2016). Böylelikle mevcut durumda çalışanın
kutuları itmek için uyguladığı 8 kgf değerindeki
itme kuvveti 2kgf’a düşmüş olacaktır. Çalışan daha
az itme kuvveti ile daha az enerji harcamış
olacaktır. Görev 3‘de ise çalışan koliyi zeminden
316

kaldırmak yerine 0,47 m yükseklikten palete
indirme işlemi yapacaktır. İndirme işlemi ile
mevcut sistemde yaptığı kaldırma işlemine göre
daha az enerji harcamış olacaktır. Görev 5 ve 6‘da
ise çalışan mevcut çalışma koşullarında koliyi
zeminden çömelerek kaldırmaktadır ve bu da daha
fazla enerji harcamasına neden olmaktadır.
İyileştirilmiş çalışma koşullarında ise çalışan
kolileri zeminden daha yüksek bir yerden
kaldırdığı için çömelmeden sadece eğilerek bu işi
gerçekleştirebilmektedir. Bu da çalışanın daha az
enerji
harcayarak
kaldırma
işlemini
gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Tasarlanan
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sistemde çalışanın koliyi kaldırdığı mesafeler
arasındaki fark azaltıldığı için çalışanın bu işi
gerçekleştirme sırasındaki harcadığı enerji de
azalmaktadır.
5,619+7,792
𝐸̅̇ 𝑖ş =
=4,35 kcal/dk
3,08

Önerilen model ile çalışanın metabolik hızı 6,56
kcal/dk ‘dan 4,35 kcal/dk ‘ya düşürülmüştür.
Böylelikle Chaffin tarafından 1972 yılında yapılan
çalışmada belirlenen 5,2 kcal/dk ‘lık sınır değerin
altına düşülmüştür. Çalışanın sekiz saatlik bir
çalışma süresi için bu işi sürdürmesi uygundur.
4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, kauçuk imalatı yapan bir firmada
lojistik bölümünde çalışanın ortaya koyduğu
metabolik enerji harcama hızı incelenmiştir.
Yapılan araştırmada çalışan, kolileri yerde iterek
paletin yanına getirdikten sonra kaldırarak palete
yerleştirmektedir. Çalışma kapsamında metabolik
enerji harcama hızını tahmin etmek için metabolik
hız modeli kullanılmıştır. Model, bir işin basit
görevlere bölünebileceği ve basit görevlerin enerji
harcamaları ve işin süresinin bilinmesi ile işin
ortalama metabolik enerji harcama hızının tahmin
edilebileceği varsayımına dayanmaktadır.
Yapılan hesaplamalar sonucunda mevcut durumda
çalışanın metabolik enerji harcama hızı 6,56
kcal/dk olarak bulunmuştur. Bu değer 5,2 kcal/dk
olan sınır değerin üzerindedir ve bir kişinin ek
dinlenme süreleri olmadan bu işi sekiz saat
sürdürmesi beklenemez. Bu değerin sınır değerin
altına düşürülmesi amacıyla makaralı konveyör
önerisi geliştirilmiştir.
Geliştirilen yeni iş sisteminde çalışan kolileri bir
konveyör üzerinde doldurduktan sonra daha az bir
itme kuvveti uygulayarak paletin yanına getirerek,
daha az kaldırma mesafeleri ile palete
yerleştirecektir. Geliştirilen yeni iş sistemi ile
çalışanın hem kolileri paletin yanına götürmek için
uyguladığı itme kuvveti azaltılmakta hem de
kolileri palete kaldırırken ki dikey kaldırma
mesafeleri azaltılarak daha az enerji harcama ile
kaldırma
işlemini
gerçekleştirmesi
sağlanmaktadır. Geliştirilen konveyör sisteminde
çalışanın uyguladığı kuvvet ve çalışma yüksekliği
değiştiği için iyileştirilmiş sistemde yapılan enerji
hesabında çalışanın harcadığı enerji dakikada 4,35
kcal olarak hesaplanmıştır. Chaffin (1972)’in
yaptığı araştırmada bulduğu sınır değeri olan
dakikada
5,2
kcal
değerinin
aşılmadığı
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görülmektedir. Böylece çalışan, bu işi ek dinlenme
sürelerine ihtiyaç duymadan sekiz saatlik bir
çalışma süresi boyunca sürdürebilecektir.
Yapılan çalışma ile manuel malzeme taşıma işleri
için
çalışanın
metabolik
gereksinimlerini
belirlemek
isteyen
işletmelere
kaynak
oluşturulmuş ve uygulama örneği verilen model ile
kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Farklı görevleri
içerecek bir işin tasarımında iş güvenliği
uzmanları, diğer yöntemlerle beraber bu yöntemi
kullanarak olası ergonomik riskleri minimize
etmeye çalışabilir. Metabolik hızın tespitinde
kullanılabilecek ölçüm ekipmanları yerine
literatürde kabul gören denklemlerin kullanılması,
çalışanın işine müdahale etmeden daha hızlı sonuç
alınmasına imkân vermektedir. Ayrıca çalışanlar
ile yapılacak sübjektif anket sonuçlarına kıyasla,
metabolik
hızın
tespitiyle
iş
yükünün
hesaplanması, daha objektif sonuçlar verecektir.
Tabii ki çevre faktörlerinin çalışan üzerindeki yükü
bu yöntemle belirlenememektedir. Havanın
sıcaklığı ve hızı, ortamdaki kimyasallar vb. çevresel
faktörlerin fizyolojik yükteki etkileri bu çalışmada
ortaya konamamıştır. Bu alanda daha fazla çalışma
yapılması ve bu yöntemin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Teşekkür
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Ekler
Ek-1. Vücut duruşunun korunması denklemleri:
Oturma

Ė = 0,023 BW

(2)

Ayakta durma

Ė = 0,024 BW

(3)

Ayakta durma, bel eğik

Ė = 0,028 BW

(4)

Ek-2. İşlerin net Metabolik maliyetleri denklemleri:
Eğilerek kaldırma (kcal/kaldırma)  h1 < h2 ≤ 0,81
ΔE = 10-2[0,325 BW (0,81-h1) + (1,41L + 0,76S x L)(h2-h1)]

(5)

Çömelerek kaldırma (kcal/kaldırma)  h1 < h2 ≤ 0,81
ΔE = 10-2[0,514 BW (0,81-h1) + (2,19L + 0,62S x L)(h2-h1)]

(6)

Tek elle kaldırma (kcal/kaldırma)  h1 < h2 ≤ 0,81
ΔE = 10-2[0,352 BW (0,81-h1) + 3,03L (h2-h1)]

(7)

Kol gücüyle kaldırma (kcal/kaldırma)  0,81 < h1 < h2
ΔE = 10-2[0,062 BW (h2-0,81) + (3,19L – 0,52S x L)(h2-h1)]
Eğilerek indirme (kcal/indirme)
ΔE =

10-2[0,268

ΔE =

10-2[0,511

ΔE =

(9)

h1 < h2 ≤ 0,81

BW (0,81-h1) + 0,701L (h2-h1)]

Kol gücüyle indirme (kcal/indirme)
10-2[0,093

h1 < h2 < 0,81

BW (0,81-h1) + 0,675L (h2-h1) + 5,22S (0,81-h1)]

Çömelerek indirme (kcal/indirme)

(8)

(10)

0,81 < h1 < h2

BW (h2-0,81) + (1,02L + 0,37S x L) (h2-h1)]

(11)

Yürüme (kcal)
ΔE = 10-2(51 + 2,54 BW x V2 + 0,379 BW x G x V) t

(12)

Taşıma, kollar iki yanda uzanırken (tek veya iki elde) (kcal)
ΔE = 10-2[80 + 2,43 BW x V2 + 4,63L x V2 + 4,62L + 0,379 (L + BW)G x V] t

(13)

Taşıma, yük önde bel hizasında veya uyluk hizasında (kcal)
ΔE = 10-2[68 + 2,54 BW x V2 + 4,08L x V2 + 11,4L + 0,379 (L + BW)G x V]

(14)

Tutma, yük önde uyluk hizasında veya kollar yanlarda(çift elle) (kcal)
ΔE = 0,037 L x t

(15)

Tutma, yük bel hizasında (kcal)
ΔE = 0,062 L x t

(16)

Tutma, tek elde kol uzunluğunda (kcal)
ΔE = 0,088 L x t

(17)

İtme/çekme, masa yüksekliğinde(0,8 metre)(kcal/itme)
ΔE = 10-2 X (0,112 BW + 1,15F + 0,505 S x F)

(18)

İtme/çekme, 1,5 metre yükseklikte (kcal/itme)
ΔE = X (0,086 + 0,036F)

(19)

Kolların yanal hareketi, 180 derece, çift elle(kcal/yanal kol hareketi)
ΔE = 10-2 (0,11 BW + 0,726L)
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Kolların yanal hareketi, 180 derece, tek elle(kcal/yanal kol hareketi)
ΔE = 10-2 (0,097 BW + 0,946L)

(21)

Kolların yanal hareketi, 90 derece, ayakta, tek veya çift elle(kcal/yanal kol hareketi)
ΔE = 10-2 (3,31 + 0,629L + 0,143S x L)

(22)

Kolların yanal hareketi, 90 derece, oturarak, çift elle(kcal/yanal kol hareketi)
ΔE = 10-2 (3,5 + 0,682L + 0,321S x L)

(23)

Kolların yanal hareketi, 90 derece, oturarak, tek elle(kcal/yanal kol hareketi)
ΔE = 10-2 (2,54 + 1,1L + 0,248S x L)

(24)

Kolların ileri hareketi, ayakta, tek veya çift elle(kcal/kol hareketi)
ΔE = 10-2 X (3,57 + 1,23L)

(25)

Kolların ileri hareketi, oturarak, tek veya çift elle(kcal/kol hareketi)
ΔE = 10-2 X (6,3 + 2,71L)

(26)

Semboller
𝐸̅̇ 𝑖ş
İşin ortalama enerji sarfiyat hızı (kcal/dk)
𝐸̇𝑝𝑜𝑠
i.postürün korunması için gerekli metabolik enerji sarfiyat hızı (kcal/dk)
𝑡𝑖

i.postürün süresi (dk)

𝑛𝑖
∆𝐸𝑔ö𝑟𝑒𝑣𝑖

İşte gerçekleşen postürlerin toplam sayısı
Durağan halde i.görevin net metabolik enerji sarfiyatı (kcal)

𝑛

Verilen işteki toplan görev sayısı

𝑇
Ė

İşin süresi (dk)

∆E

Yürüme, taşıma ve tutma işleri için kcal. Tüm diğer işler için kcal/performans

BW

Vücut ağırlığı

F

Eller tarafından uygulanan ortalama itme/çekme kuvveti (kg)

G

Yürüme zemininin eğimi (%)

h1

Yerden dikey yükseklik (m); kaldırma işinde başlangıç, indirme işinde bitiş noktası

h2

Yerden dikey yükseklik (m); kaldırma işinde bitiş, indirme işinde başlangıç noktası

L

Yükün ağırlığı (kg)

S

Cinsiyet; erkekler için 1; kadınlar için 0

V

Yürüme hızı (m/s)

X

Yükün yatay hareketi (m)

t

Zaman (dakika)

Metabolik hız (kcal / dk)
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Öz

Montaj hattı dengeleme,
Sezgisel ve analitik yöntemler,
Sıralı pozisyon ağırlığı
yöntemi, Ters sıralı pozisyon
ağırlığı yöntemi, 0-1 tamsayılı
programlama

İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için montaj hatlarında görevlerin dengesiz
dağılımı, işletme kaynaklarının etkin olmayan şekilde kullanılmasına neden olmaktadır.
Bunun sonucu montaj hattı dengeleme çalışmaları kaynakların verimli kullanılması
açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada beyaz eşya üreten bir işletmenin montaj hattı
ele alınmıştır. İşletmede montaj bandının mevcut durumu incelendiğinde iş yüklerinin
dengesiz dağıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile görevlerin iş istasyonlarına dengeli
bir şekilde dağıtılarak %30 olan denge kaybını azaltmak ve aynı zamanda montaj hattında
çalışan 18 işçi sayısını da azaltarak verimliliğinin artırılması istenmektedir. Bu çalışmada
montaj hattı dengeleme yöntemi olarak sezgisel yöntem olan Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
ve Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi; analitik yöntem olan 0-1 Tamsayılı Programlama
seçilmiştir. Bu yöntemler ile hat dengeleme çalışmaları sonucunda, denge kaybı %30’ dan
%11’e ve montaj bandındaki 18 olan işçi sayısı 14’e düşürülmüştür. Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi, Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ve 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi ile
dengelenen montaj hattı hat etkinliklerine göre kıyaslanmıştır ve iş istasyonları sürelerine t
Testi yapılmıştır. Bu çalışma, ele alınan tek modelli montaj hattı dengeleme probleminin, üç
yöntemle de çözüldüğünde, anlamlı bir fark olmayacağı sonucunu ortaya koymuştur.

ASSEMBLY LINE BALANCING WITH RANKED AND REVERSE RANKED POSITIONAL
WEIGHT METHODS AND 0-1 INTEGER PROGRAMMING
Keywords

Abstract

Assembly line balancing,
Heuristic and analytic
methods, Ranked positional
weight method, Reverse
ranked positional weight
method, 0-1 integer
programming

For an enterprise operating in the manufacturing sector, the uneven distribution of tasks on
assembly lines causes inefficient use of enterprise resources. As a result, assembly line
balancing activities gain importance in terms of the efficient use of resources. This study
discusses the assembly line of an enterprise producing white goods. When the current
situation of the assembly line in the enterprise is examined, it has been determined that the
workloads are unevenly distributed. With the work done, it is desired to reduce the balance
loss of 30% by spreading the tasks to the workstations in a balanced way and to increase
productivity by reducing the number of 18 workers working on the assembly line at the same
time. In this study, heuristic methods such as Ranked-Reverse Ranked Positional Weight
Methods and an analytical method, 0-1 Integer Programming, were chosen as assembly line
balancing methods. As a result of line balancing works with these methods, the loss of balance
was reduced from 30% to 11% and the number of workers in the assembly line from 18 to 14.
The assembly line balanced with the Ranked Positional Weight Method, the Reverse Ranked
Positional Weight Method, and the 0-1 Integer Programming method was compared
according to the line activities. The t-Test was performed on the workstations times. The study
concluded that there would be no significant difference when solving the single model
assembly line balancing problem with all three methods.
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1. Giriş
Teknolojinin gelişimi ile insanların yaşam koşulları
gelişmektedir. Bu gelişim ile talepler değişip
çeşitlenmektedir. Global pazarlarda firmaların
hayatta kalabilmeleri için istenen zamanda müşteri
taleplerini karşılaması gerekmektedir (Çalışkan,
2020). Artan ve çeşitlenen müşteri taleplerini,
istenen kalitede, en az maliyet ile ve istenen
zamanda üretilmesini sağlamak montaj hatlarını ve
üretim sistemlerini önemli bir noktaya taşımıştır
(Becker ve Sholl, 2006).
İstenen çevrim süresinde, belirli bir sırayla iş
istasyonlarında gerçekleşen işlemler sonucu
ürünün elde edildiği sürece montaj hattı denir
(Küçükkoç, 2011). Montaj hattı dengeleme ise ürün
meydana gelirken, boşa giden zamanı minimize
edecek şekilde işlerin istasyonlara atanmasına
denir (Özkan, 2003).
Montaj hatlarında verimliliği en üst seviyede
tutmak için iş yüklerinin istasyonlara dengeli
olarak dağıtılması gerekmektedir. İş yüklerinin
dengeli dağılımı sayesinde montaj hattı dengeleme
çalışmaları sonucunda üretim kapasitesi ve
verimlilikte artış gözlenmektedir. Ayrıca yapılan
çalışmalar ile ürün maliyetlerinde iyileşmeler
sağlanmaktadır (Hıdımoğlu, 2019).
Montaj hattı dengeleme problemlerinde birden
fazla kısıt göz önüne alınarak çözüme ulaşılmaya
çalışılır. Bu kısıtlar aşağıdaki gibidir (Özçelik,
2018):
• Herhangi bir istasyondaki işlemlerin süreleri
toplamı çevrim süresinden fazla olamaz.
• Herhangi bir görevin bir istasyona atanmadan
önce o görevin öncülleri gerçekleşmiş olmalıdır.
• Bir görev birden fazla istasyona atanamaz.
Bu çalışmada ele alınan hat, tek modelin üretildiği
bir montaj hattıdır. Bu tür montaj hatlarına tek
modelli hatlar denilmektedir (Kılıç, 2010). Aynı
zamanda çalışmada ele alınan montaj hattı
dengeleme problemi, problemin türüne göre basit
montaj hattı dengeleme problemi sınıfına
girmektedir. Basit montaj hattı dengeleme
problemleri, tek modelli hat dengelemenin özel bir
uyarlamasıdır.
Bu
tip
hat
dengeleme
problemlerinde, sadece bir ürün üretilir ve çevrim
zamanı sabittir. İşlem süreleri ise deterministiktir
(Küçükkoç, 2011).
İncelenen montaj hattında, iş yüklerinin dengesiz
dağılımı yüzünden üretim kapasitesi ve
kaynakların verimsiz kullanılması söz konusudur.
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Ürünler üretilirken iş yüklerinin dengesiz
paylaştırıldığı ve montaj hattında çalışan işçi
sayısının gerekenden fazla olduğu düşünülmesi
sebebiyle hat dengeleme çalışması yapılması
istenmektedir. Mevcut durumda montaj hattında
18 kişi çalışmaktadır. İstenen durum ise daha az
kişiyle hatta çalışan kişi sayısı düşürülüp montaj
hattı verimliliğinin artırılması ve görevlerin montaj
hattında dengeli bir şekilde dağıtılmasıdır.
Problemin çözümünde ise Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi, Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ve 01
Tamsayılı
Programlama
yöntemlerinin
karşılaştırılması,
çalışmanın
özgünlüğünü
belirtmektedir.
Bu çalışmada, hangi hat dengeleme yönteminin ele
alınan problem için daha iyi sonuç verdiği
araştırılmıştır. Bu nedenle hat etkinlik ve denge
kaybı
değerleri
karşılaştırılmıştır.
Ayrıca
uygulanan yöntemlerin sonucunda elde edilen
istasyon sürelerine daha sonrasında t testi
yapılmış, montaj hattını dengelemek için
yöntemlerin arasında bir fark olup olmadığı
araştırılmıştır.
Bu çalışmanın bir sonraki bölümünde yazın
taraması yapılmıştır Üçüncü bölümde, montaj hattı
dengeleme problemlerinde kullanılan temel
kavramlara değinilmiş ve sonrasında montaj hattı
dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan
yöntemlerden
bahsedilmiştir.
Uygulama
bölümünde, mevcut durum incelemesi yapılmıştır.
Beşinci bölümde analitik ve sezgisel yöntemler ile
dengeleme yapılmıştır. Altıncı bölümde uygulanan
yöntemlere t testi yapılmıştır. Son bölümde ise
sonuçlar yorumlanmıştır.
2. Yazın Taraması
Literatürdeki önemli çalışmalara baktığımızda,
Salveson (1955) yaptığı çalışmada montaj hattı
dengeleme yöntemi olarak 0-1 Tamsayılı
Programlamayı kullanmıştır.
Helgeson ve Birmie (1961) Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi’ ni geliştirmiş ve ilk olarak çalışmalarında
kullanmışlardır.
Ağpak, Gökçen ve Saray, Özel (2005), kaynak kısıtlı
montaj hattını dengelemek için Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi’ ni kullanmışlardır. Çalışmalarında
Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ nin basit ve etkili bir
sezgisel yöntem olduğunu ifade etmişlerdir.
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Zhang ve Cheng (2010) basit montaj hatları için
dengeleme yaparken 0-1 Tamsayılı Programlama
yöntemini kullanmışlardır.
Kılıç (2010) çalışmasında montaj hattını dengeler
iken Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, Hoffman Yöntemi,
Kilbridge yöntemi ve Basit Sezgisel Yöntemi
kullanmıştır. En uygun yöntemin basit sezgisel
yöntem olacağı sonucuna varmıştır.
Mishra ve Manoria (2013) Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi,
bilgisayar
yazılımı
kullanarak
uygulamışlardır.
Çalışmada,
montaj
hattı
dengeleme ile en uygun sonucun, belirlenen insan
gücüyle hedeflenen değeri düşürülebileceği
sonucuna varmışlardır.
Ghutukade ve Sawant (2013) çalışmasında kaju
fıstığı kabuğu soyma makinesinin üretim montaj
hattının dengelenmesinde Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi kullanmıştır.
Yapılan bir çalışmada montaj hattı dengelenirken
ilk önce sezgisel yöntem olan COMSOAL yöntemi
kullanılmıştır
ve
matematiksel
model
geliştirilmiştir (Yılmaz ve Yılmaz, 2016).
Kumar ve Gowda (2016) üretim oranını günde 24
makineye çıkarmak için Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi kullanmışlardır. Ayrıca iş istasyonu ve
çevrim süresi azaltılarak yeni çözümler
üretilmiştir.
Yapılan bir çalışmada paralel görev atamalı montaj
hattı dengeleme problemi ele alınmıştır. Problemi
çözerken matematiksel bir model önerisinde
bulunulmuştur. Modelin amacı iş istasyon sayısı
için çevrim süresi minimizasyonu olarak
belirlenmiştir. Çalışma sonunda modelin ürettiği
sonuçlar bir problem ile analiz edilmiştir (Altunay,
Özmutlu ve Özmutlu, 2017).
Altunay (2017) çalışmasında montaj hattı
dengeleme
problemlerinde
çevrim
süresi
minimizasyonu için yeni yaklaşımları ele almıştır.
Bu yaklaşımları paralel görev atama ve paralel
istasyon oluşturma olarak belirlemiştir. Sezgisel
bir yöntemin montaj hattı dengelemede
kullanılabileceğini göstermek için bu yaklaşımları
kullanarak
matematiksel
programlama
modellerini ve paralel istasyon oluşturma
yaklaşımını temel almıştır.
Özçelik (2018) çalışmasında basit düz ve U-tipi
montaj hatlarını ele almıştır. Ele aldığı montaj hattı
dengeleme probleminde, son yıllarda eniyileme
problemlerinin çözümünde kullanılan diferansiyel
evrim algoritması ile çözüme ulaşmaya çalışmıştır.
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Khan ve Jha (2017) yüksek güverte gövdesi üretim
hattını ele almışlardır. Her bir proses için standart
süreyi belirlemek için zaman etüdü çalışması
yapılmıştır. Sonrasında montaj hattı problemini
çözmek için Sıralı Pozisyon Ağırlığı yöntemi
kullanılmıştır.
Şahin ve Kahya’nın (2018) çalışması montaj hattı
dengeleme problemini ergonomik kısıtlar ile hedef
programlama modeli ile çözmeye çalışmışlardır.
Çalışmada işçilerin duruşlarının da ergonomi
açısından değerlendirerek farklı bir açıdan montaj
hattı dengeleme problemi ele alınmıştır.
Nahar, Habib, Nayon ve Hossain (2018)
çalışmalarında, basit montaj hattında Karınca
kolonisi algoritmasını kullanarak iş istasyon
sayısını minimize ve etkinliği maksimize etmeye
çalışmışlardır. İstenen bulguları elde etmek için
Pozisyon Ağırlığı Yöntemi de kullanılmıştır.
Çalışma sonunda iki yöntem karşılaştırılmıştır.
Göçer’in (2018) çalışmasında çok modelli üretim
yapan montaj hatları seçilmiştir. Montaj hatlarında
eş zamanlı montaj hattı dengeleme ve istasyonlar
arası ara stok alanı için bir çözüm geliştirilmiştir.
Çalışmada en az istasyon sayısıyla hedef üretim
hızına ulaşmak için istasyonlar arası ara stok alanı
ataması ve operasyon istasyon atamasının birlikte
yapılmasında kullanılacak olan bir yaklaşım
geliştirilmiştir.
Yapılan bir çalışmada işçi atamalı bir montaj hattı
dengeleme
probleminde
matematiksel
programlama ve benzetim modelleme yaklaşımını
kullanmışlardır.
Yaptıkları
çalışmada
iş
elemanlarının hangi aletler ile yapılması, iş
ögelerine ait birbirinden farklı atama kısıtları,
ekipmanların
hangi
iş
istasyonlarında
bulunduklarını içeren matematiksel model
oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan model ile
montaj hattı düzenlenmiştir. Düzenlenen montaj
hattı gerçek çalışma ortamında nasıl çalıştığını test
etmek için benzetim modeli oluşturulmuştur.
(Yıldız, Topaloğlu ve Cin, 2020)
Uyanık (2020) çalışmasında bir traktör
fabrikasında karışık modelli montaj hattını ele
almıştır. Çalışmasında stokastik çalışma süreleriyle
yaptığı analiz sonuçlarını deterministtik sonuçlar
ile karşılaştırmıştır. COMSOAL yöntemini ele
alarak çevrim süresine göre minimum sayıda
olması gereken iş istasyon sayısını, Java
algoritması ile bulmuştur ve çözüm için sezgisel
sonuçlar elde etmiştir. Hat dengeleme çalışması
sonucunda verimlilik analizleri yapılmıştır.
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Aslan ve Aytekin’in (2020) yaptığı çalışmada
görevler arasında kurulum süreleri vardır.
Kurulum süreleri görevlerin sırasına göre
değişiklik
göstermektedir.
Montaj
hattını
dengelemede Meta-Sezgisel yöntem olan yeni bir
Diferansiyel Gelişim Algoritması geliştirilerek
literatürde bulunan test problemleri kullanılarak
denenmiş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Kökhan (2020) çalışmasında ilk başta karma
Tamsayılı Doğrusal Programlama ile montaj hattını
dengelemeye çalışmıştır ama belirli bir görev
sayısına kadar model sonuç getirmiştir. Problemin
zor yapısından dolayı daha sonra COMSOAL
yöntemi kullanılmıştır. Daha verimli sonuçlar elde
edilmesi için Tavlama Benzetimi algoritması
kullanılmıştır. Çözüm yöntemlerinin hepsi
karşılaştırılmıştır.

Çalışkan
(2020)
çalışmasında
işletmenin
kapasitesini artırmak ve montaj hattını
dengelemek için simülasyon ile mevcut durumu
modellemiş ve analiz etmiştir. Sonrasında montaj
hattını Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile
dengeleyerek sonuçları karşılaştırmıştır.
Yetkin ve Kahya, (2021) çalışmalarını bir beyaz
eşya firmasında gerçekleştirmiştir. Montaj hattının
dengelenmesinde ergonomik şartlar da göz önüne
alınarak çok amaçlı bir matematiksel model
geliştirilmiştir.
Model
çözümünde
konik
skalerleştirme, epsilon kısıt, ağırlıklı toplam ve
melez yöntemleri kullanılmıştır.
Tablo 1’de Literatürde
özetlenmiştir.

yapılan

çalışmalar

Tablo 1
Yazın Taramasına İlişkin Özet
Çalışma
Salveson (1955)

Analitik
Yöntem

x

Ağpak ve diğ. (2005)

x
x

Kılıç (2010)

x

Mishra & Manora (2013)

x

Ghutukade & Sawant (2013)

x

Yılmaz & Yılmaz (2016)

x

Kumar & Gowda (2016)
Altunay ve diğ. (2017)

x
x

Altunay (2017)
Özçelik (2018)

x
x

Khan & Jha (2017)
Şahin & Kahya (2018)

x
x

Nahar ve diğ. (2018)
Yıldız ve diğ. (2020)

x
x

Uyanık (2020)

x

Kökhan (2020)

x

Çalışkan (2020)

x

Yetkin & Kahya (2021)

Sezgisel &
Analitik Yöntem

x

Helgeson & Birmie (1961)
Zhang & Cheng (2010)

Sezgisel
Yöntem

x

Montaj hattı dengeleme problemlerini çözümü için
literatürde birçok çalışma vardır. Bu çalışma basit
ve tek modelli montaj hattı tipi üzerinde
yapılmıştır. Literatürde sadece sezgisel yöntemleri,

sadece matematiksel modelleri veya ikisi beraber
kullanılarak çözüme ulaşılan çalışmalar vardır. Bu
çalışma literatürden farklı olarak, ele alınan montaj
hattı için hat etkinliği ve denge kaybını dikkate
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alarak, Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile Ters
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ve bu sezgisel
yöntemler ile 0-1 Tamsayılı Programlama
yöntemini karşılaştırarak, hangi yöntemin tek
modelli montaj hattı problemlerinin çözümü için
uygun olduğunu araştırmıştır. Çözüm daha
sonrasında istatistiksel test ile desteklenmiştir.
Ayrıca yapılan literatür taraması sonucu, güncel
çalışmalarda Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır, bu açıdan
da
çalışma
literatüre
katkı
sağlayacağı
düşünülmektedir.
3. Montaj Hattı Dengeleme Problemi
Montaj hattı dengeleme problemlerinde kullanılan
temel kavramlar aşağıda verilmiştir (Demir, 2020;
Küçükkoç, 2011).

Hattın etkinliği, elde bulunan iş istasyonlarının ne
kadar verimli kullanıldığını göstermektedir.
Aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
𝐻𝑎𝑡𝑡𝚤𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖=
100𝑥

İş ö𝑔𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖
İş 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖

(5)

Teknolojik Öncelik Diyagramı, ürünlerin üretimi
gerçekleşirken birbirinden önce veya sonra
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunları açıklarken
teknolojik öncelik diyagramı kullanılmaktadır.
Teknolojik öncelik diyagramlarında düğümlerde
faaliyetler gösterilmektedir ve her faaliyet
birbirine ok ile bağlanmaktadır (Demir, 2020).
Şekil
1’de
örnek
öncelik
diyagramı
gösterilmektedir.

Çevrim zamanı, iş ögelerini gerçekleştirilebilmesi
için iş istasyonlarına verilen zamandır. Yani bir
parça veya ürünün proseste tamamlanma
sıklığıdır.
Ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
𝐸𝑙𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆ü𝑟𝑒
𝑌𝑎𝑝𝚤𝑙𝑚𝑎𝑠𝚤 İ𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 Ü𝑟ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

(1)

Gerekli en az iş istasyonu sayısı (𝑘𝑒𝑛𝑎𝑧 ), montaj
hattında belirlenen çevrim süresi ile iş ögelerinin
her istasyona atanması sonucunda gerekli olan iş
istasyonu sayısıdır. En az iş istasyon sayısı
aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. C, çevrim
süresini, 𝑡𝑖 iş ögelerinin sürelerini ve 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤 , çevrim
süresinin yarısından büyük süreye sahip iş ögesi
sayısını ifade eder.
𝑘𝑒𝑛𝑘 =

∑ 𝑡𝑖
𝐶

𝑘𝑒𝑛𝑎𝑧 = 𝑒𝑛𝑏(𝑘𝑒𝑛𝑘 , 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤 )

(2)

Şekil 1. Bir Ürüne Ait Örnek Teknolojik Öncelik
Diyagramı
Öncelik Matrisi, teknolojik Öncelik Diyagramının
matris şeklinde oluşturulmuş halidir. Öncül öge ile
artçıl ögenin kesiştiği hücreye “1”, geri kalan
hücrelere “0” değeri yazılır. Şekil 2’de Şekil 1’deki
öncelik diyagramının, öncelik matrisi şeklinde
gösterilişi verilmektedir.

(3)

Denge kaybı, iş istasyonlarında tanımlanan
görevlerin dengesiz dağılımından kaynaklanan
etkisiz süredir (Demir, 2020). Aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır ve n, dengeleme sonunda
bulunan iş istasyonu sayısını ifade etmektedir.
(𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒 𝐾𝑎𝑦𝑏𝚤 (%))=
100 ∗ (𝐶 ∗ 𝑛 − ∑ 𝑡𝑖 )
𝑛 ∗𝐶

(4)
Şekil 2. Bir Ürüne Ait Örnek Öncelik Matrisi
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine
uyulmuştur. Montaj hatlarının dengelenmesinde
kullanılan üç tür yöntem vardır. Bunlar; Sezgisel
Yöntemler, Analitik Yöntemler ve Benzetim
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(simülasyon) teknikleridir. Analitik çözüm
yöntemlerinde en uygun sonuç bulunur. Bu
yöntemlere örnek olarak 0-1 Tamsayılı
Programlama, Dal-Sınır Algoritması, Dinamik
Programlama verilebilir. Montaj hattı dengeleme
probleminde işlem sayıları arttığı durumlarda
çözüme ulaşmak zorlaşmaktadır. (Kılıç, 2010;
Küçükkoç, 2011). Bunun sonucu uygulamada
sezgisel yöntemler daha fazla kullanılmaktadır.
Sezgisel yöntemlerde, matematiksel kanıtlardan
çok, geçmiş deneyimler ve mantık vardır. Sezgisel
yöntemler belirli bir prosedürün belirli
varsayımlar altında takip edilerek montaj
hatlarının
oluşturulmasında
kullanılan
tekniklerdir. Literatürde, Sırala ve Ata Yöntemi,
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, Moodie – Young
Yöntemi, Hoffman Sezgisel Yöntemi, Kilbridge &
Wester Sezgiseli, Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi, COMSOAL Yöntemi sıkça karşılaşılan
tekniklerdendir. Bu yöntemlerin birbirlerine göre
avantajları ve dezavantajları vardır. Fakat bu
yöntemler arasında en popüler olanı pozisyon
ağırlığı yöntemidir (Manoria, Mishra ve
Maheshwar, 2012). Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi, montaj hatlarının oluşturulmasında
kullanılan basit ve etkili sezgisel tekniklerden
birisidir. Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ise
öncelik ilişkileri diyagramının tersine çevrilmesi ile
elde edilen Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemidir
(Manoria vd., 2012). Gözlemlenen sistem çok
karmaşık olduğu durumlarda veya sistemi
gözlemlemek olanaksız ve masraflı olduğunda,
Benzetim Tekniği kullanılmaktadır (Özkan, 2003).
Matematiksel yöntem ile en uygun çözüm
bulunurken, benzetim tekniği ile optimal çözüm
bulunmaktadır (Hıdımoğlu, 2019). Bu çalışmada
ele alınan problem, Analitik Yöntem ile çözüm için
çok karmaşık bir yapıya sahip değildir. Bunun için
Benzetim Tekniği kullanılmamıştır.

3.1 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi
Çalışmada ele alınan problem boyutu çok büyük
olmadığı için 0-1 Tamsayılı Programlama ile kesin
çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ele alınan
bu yöntemin, seçilen sezgisel yöntemler karşısında
nasıl bir etkinlik göstereceği araştırılmak
istenmiştir.
0-1 Tamsayılı Programlama Yönteminde kullanılan
parametre ve değişken tanımlamaları aşağıda
verilmiştir.
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İndisler:
i, j: Görevler kümesi
K: Toplam iş istasyonu sayısı (k = 1, 2, 3, …,K)
N: Görev sayısı
𝑃𝑗 : j görevinden
(1,…,p,…,|P|)

önce

görevlerin

kümesi

Parametreler:
𝑡𝑖 : i görevinin tamamlanma süresi
C: Çevrim süresi
Karar Değişkenleri:
1, 𝑖. 𝑖ş 𝑘. 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑛𝑚𝚤ş
𝑥𝑖𝑘 {
0, 𝑖. 𝑖ş 𝑘. 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑛𝑚𝑎𝑚𝚤ş

Ak

1, 𝑘. 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑚𝚤ş
{
0, 𝑘. 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑚𝑎𝑚𝚤ş

Amaç Fonksiyonu:
K

Min ∑ Ak
k=1

(6)

Kısıtlar:
∑𝑁
𝑖=1 𝑡𝑖 . 𝑥𝑖𝑘 ≤ 𝐶 , ∀k = 1,2,3,…,K

(7)

∑𝐾
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘 = 1, ∀i= 1,2,3,…,N

(8)

∑𝐾
𝑘=1(𝑘𝑥𝑗𝑘

− 𝑘𝑥𝑖𝑘 ) ≥ 0 ,

∀𝑖,𝑗 = 1,2,3, . . , 𝑁 ve 𝑖 ∈ 𝑃𝑗

(9)

(6) eşitliği amaç fonksiyonudur. Eşitlik (7) iş
istasyonlarına atanan görevlerin çevrim zamanını
aşmaması için olan kısıttır. (8) eşitliği tüm
görevleri istasyonlara atar ve bu atamanın sadece
1 kere gerçekleşmesini sağlamak içindir. Öncelik
ilişkileri kısıdı ise (9) eşitliğidir. Bu eşitlik
tanımlanan öncelik ilişkilerine göre görevleri, iş
istasyonlarına atar. (Zhang ve Cheng, 2010)
(Küçükkoç, 2020).
3.2 Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, sezgisel yöntemler
arasından önemli bir yere sahiptir ve montaj hattı
dengeleme problemlerinin çözümünde sıklıkla
kullanılan yöntemlerden biridir. Pozisyon Ağırlığı
327

Endüstri Mühendisliği 33(2), 322-345, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 322-345, 2022

yöntemine göre her görevin bir pozisyon ağırlığı
vardır ve her bir operasyonun pozisyon ağırlığı,
kendisinden sonraki tüm işlemlerin zamanlarının
arka arkaya toplanarak hesaplanır. Yani en yüksek
pozisyon ağırlığına sahip görev seçilir ve ilk atama
işlemine geçilir (Fathi, Alvarez ve Rodriguez,
2011). Sıralı pozisyon ağırlığı yöntemi, hat
dengelemede yaygın olarak kullanılması ve
uygulanabilirliğinin kolay olması nedeniyle bu
problem için çözüm yöntemi olarak seçilmiştir.
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntem ve Ters Sıralı
Pozisyon Ağırlığı Yöntemin çözüm adımları aşağıda
verilmiştir.


Sıralı Pozisyon
adımları:

1-) İlk önce
oluşturulur.

Ağırlığı

teknolojik

Yöntem

öncelik

çözüm

diyagramı

2-) Montaj hattında belirlenen her görev için
pozisyon ağırlığı hesaplanır.
3-) Bu aşamada pozisyon ağırlıkları hesaplanan
görevlerden, en yüksek pozisyon ağırlığına sahip
görevden başlanarak atama yapılmaya başlanır.
4-) Sonraki adımlarda ise en yüksek pozisyon
ağırlığı olan görev seçilir ve belirli kısıtlar dahilinde
atamalara devam edilir.
 Çevrim süresinin, istasyonlara atanan görev
süreleri toplamından büyük veya eşit olması
gerekmektedir.
 Göreve ait öncüllerin ya önceki iş istasyonuna
ya da aynı istasyona atanmış olması gereklidir.
5-) Görevlerin hepsi atanana kadar 4. adım
tekrarlanır (Kılıç, 2010).
 Pozisyon ağırlığı hesaplanırken, görevin kendi
süresi ile öncelik diyagramına göre kendisinden
sonra gelen görevlerin süreleri toplanır.
3.3 Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, öncelik
ilişkileri diyagramının tersine çevrilmesi ile
uygulanan yöntemdir. Bu yöntemin seçilmesinin
nedeni Pozisyon Ağırlığı Yöntemi gibi kolay
uygulanabilir olmasıdır. Ayrıca Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi’nin 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi
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karşısında
nasıl
performans
araştırılmak istenmiştir.


göstereceği

Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntem çözüm
adımları:

1-) Oluşturulan teknolojik öncelik diyagramı
tersine çevrilir.
2-) Görevlerin yeniden sıralanmış halinin pozisyon
ağırlıkları hesaplanır.
3-) En yüksek pozisyon ağırlığına sahip görevden
başlanarak atama yapılır.
4-) Sonraki atamalar belirli kısıtlar altında, en
yüksek pozisyon ağırlığına görevin atanmasıyla
devam eder.


Atama yapılırken, iş istasyonuna atanan
görevlerin işlem süreleri toplamı çevrim
süresinden az veya eşit olmalıdır.

5-) Görevlerin hepsi iş istasyonlarına atanana
kadar 4. Adımın tekrar eder.
6-) Atamalar bittikten sonra öncelik ilişkileri ve
numaraları tersine çevrilerek problem orijinal
haline getirilir (Demir, 2020).
3.4 t Testi
t Testi, iki ortalama arasındaki farkı, istatistiksel
olarak test etmek için kullanılan bir tekniktir
(Tavşancıl, 2021). Bu çalışmada t Testi, seçilen
çözüm yöntemleri ile dengelenmiş hatta, istasyon
süreleri karşılaştırılarak, çözüm yöntemleri
arasında anlamlı fark olup olmadığını anlamak
amacıyla kullanılmıştır.
4. Uygulama
4.1 Mevcut Durum İncelemesi
Montaj hattı dengeleme çalışmasının yapıldığı
işletmede ocak, fırın, davlumbaz, aspiratör gibi
beyaz eşya ürünleri üretilmektedir. İncelenen
montaj hattında toplamda 18 kişi çalışmaktadır ve
davlumbaz üretilmektedir. Çevrim süresi 35
saniyedir ve çevrim süresi aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo 2’de çevrim süresini hesaplamak için
gereken girdiler verilmiştir.
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Tablo 2
Çevrim Süresini Hesaplamak İçin Gereken Veriler
İşletme Vardiya Süresi ve Yapılması İstenen Ürün Sayısı
1 vardiya süresi
1 günlük vardiya süresi
1 vardiyada toplam mola süresi
1 günlük vardiyada toplam mola süresi
1 günde yapılması istenen ürün sayısı

C=

2320 adet
480 dakika
1440 dakika
30 dakika
90 dakika
2320 adet

Eldeki Toplam Süre
(1440 dk − 90 dk)x60
=
= 34,9 ≌ 35saniye⁄
2320 adet
Yapılması İstenen Ürün Sayısı
adet

Hat dengeleme çalışması yapılmadan önceki iş
istasyonlarına atanmış olan iş ögeleri, bu ögelere

ait işlem süreleri ve her iş istasyonu için toplam
süre Tablo 3’ de verilmiştir.

Tablo 3
İş İstasyonunda İşlem Gören İş Ögeleri ve İş Ögelerinin Süreleri
İş İstasyonu

İş
Ögesi

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3
4
5
6
7
8
9
10

İş
Ögesi
Süresi
18
11
5
6
8
13
8
20
13
20
21
10
19
13
13
22
10
5
6
5

İş İstasyonu
Toplam Süre
29

İş İstasyonu

İş
Ögesi

11
12

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

32
13
28
13
20
21
29

14
15

16

26

17

22

18

İş
Ögesi
Süresi
22
12
10
12
5
5
18
7
23
10
25
4
4
10
7
8
10

İş İstasyonu
Toplam Süre
22
22

22
18
30

43

17
18

26
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Montaj hattında iş ögelerinin toplam süresi 438
saniye olarak bulunmuştur. Montaj hattında
kullanılmayan atıl süre 192 saniye olarak
bulunmuştur
ve
hesaplanması
aşağıda
gösterilmiştir.

Dengelemeden önce, hattın etkinliği %69,5 olarak
hesaplanmıştır. Hatta yaklaşık olarak %30 bir
verimsizliğin olduğu anlaşılmaktadır. Hattın
etkinliğinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.
Hattın etkinliği
İş ögelerinin toplam süresi
= 100 x
İş istasyonu sayısı x çevrim süresi
438 sn
= 100 x
= %69,5
18 x 35 sn

İş Ögeleri Toplam Süresi= (29 + 32 + 28 + 13 + 20 +
21 + 29 + 26 + 22 + 26 + 22 + 22 + 22 + 18 + 30 +
43 + 17 + 18) = 438 saniye
Atıl
Süre=
(35-29)+(35-32)+(35-28)+(3513)+(35-20)+(35-21)+(35-29)+(35-26)+(35-22)
+(35-26)+(35-22)+(35-22)+(35-22)+(3518)+(35-30)+(35-43)+(35-17)+(35-18)=192
saniye

Montaj hattının iş ögeleri dağılımı Şekil 3’ de
gösterilmiştir. Hattın dengesiz olduğu ve iş
ögelerinin dengesiz dağıldığı Şekil 3’ deki grafikten
de anlaşılmaktadır.

60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Süre

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cycle

Şekil 3. Montaj Hattını Dengelemeden Önce İş Ögeleri Dağılımı
5. Bulgular
Çalışmada montaj hattını dengelemek için Sıralı
Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, Ters Sıralı Pozisyon
Ağırlığı Yöntemi ve 0-1Tamsayılı Programlama
Yöntemi kullanılmıştır. Her yöntem için montaj
hattı dengeleme çalışması ve hat etkinlerinin
karşılaştırılması aşağıda sırayla verilmiştir.

5.1 Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemine göre
Montaj Hattının Dengelenmesi
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ ne göre ilk olarak
teknolojik öncelik diyagramını oluşturulmalıdır.
İncelenen montaj hattı boyunca 𝑖. iş ögesinden
sonra (𝑖 + 1). iş ögesi gelmektedir bunun sonucu
şekil 4’ deki gibi teknolojik öncelik diyagramı
oluşmaktadır. Montaj hattının Öncelik Matrisi ise
Şekil 5 ’de verilmiştir. Aynı zamanda Şekil 4’ den de
anlaşılacağı üzere montaj hattının tipi, düz montaj
hattıdır.

Şekil 4. Montaj Hattında İncelenen Ürüne Ait Teknolojik Öncelik Diyagramı

330

Endüstri Mühendisliği 33(2), 322-345, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 322-345, 2022

Şekil 5. Montaj Hattında İncelenen Ürüne Ait Öncelik Matrisi
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yönteminde, teknolojik
öncelik diyagramı oluşturulduktan sonra tüm iş
ögelerinin pozisyon ağırlıkları hesaplanmaktadır.
Teknolojik öncelik diyagramından yararlanılarak
pozisyon ağırlıkları hesaplanmıştır ve Tablo 4’ de
gösterilmiştir. Aşağıda ise, 2 iş istasyonu için 6 iş
ögesinin pozisyon ağırlığının hesaplanması
gösterilmiştir.
1.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
18+11+5+6+8+13+8+20+13+20+21+10+19+13+1
3+22+10+ 5+6+5+22+12+10+12+5+5+18+7+23+
10+25+4+4+10+7+8+10 = 438

5.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
8+13+8+20+13+20+21+10+19+13+13+22+10+5+
6+5+22+ 12+10+12+5+5+18+7+23+10+25+4+4+
10+7+8+10 = 398
6.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
13+8+20+13+20+21+10+19+13+13+22+10+5+6+
5+22+12
+10+12+5+5+18+7+23+10+25+4+4+
10+7+8+10 = 390

2.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
11+5+6+8+13+8+20+13+20+21+10+19+13+13+2
2+10+5+ 6+5+22+12+10+12+5+5+18+7+23+10+
25+4+4+10+7+8+10 = 420
3.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
5+6+8+13+8+20+13+20+21+10+19+13+13+22+1
0+5+6+5
+22+12+10+12+5+5+18+7+23+10+
25+4+4+10+7+8+10 = 409
4.
iş
ögesi
pozisyon
ağırlığı
=
6+8+13+8+20+13+20+21+10+19+13+13+22+10+
5+6+5+22+ 12+10+12+5+5+18+7+23+10+25+4+
4+10+7+8+10 = 404
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Tablo 4
Tüm İş Ögelerine Ait Pozisyon Ağırlıkları
İş Ögesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

k enk =
C=

35
2

∑ ti
C

=

Süre
(sn)
18
11
5
6
8
13
8
20
13
20
21
10
19
13
13
22
10
5
6
438
35

Pozisyon
Ağırlığı
438
420
409
404
398
390
377
369
349
336
316
295
285
266
253
240
218
208
203

= 12,5 ≅ 13

≅ 18

k olası = 14
k enaz = enb(13 , 14) = 14
Yukarıda en az iş istasyonu sayısı hesaplanmıştır
ve 14 olarak bulunmuştur. Pozisyon ağırlıkları
hesaplandıktan sonra iş ögeleri pozisyon
ağırlıklarına göre iş istasyonlarına atanır. Aşağıda
atama adımlarına örnekler verilmiştir.
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En yüksek pozisyon ağırlığına sahip iş
ögesinden başlanarak atama yapmaya
başlanacaktır. Burada en yüksek pozisyon
ağırlığına sahip iş ögesi 1. iş ögesidir. 1. İş ögesi
1. istasyona atanır.

İş Ögesi
No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37



Süre
(sn)
5
22
12
10
12
5
5
18
7
23
10
25
4
4
10
7
8
10

Pozisyon
Ağırlığı
197
192
170
158
148
136
131
126
108
101
78
68
43
39
35
25
18
10

Sonraki en yüksek pozisyon ağırlığına sahip iş
ögesi 2. iş ögesidir. İşlem süresi 11 saniyedir.
Çevrim süresi 35 saniyedir ve bu kısıdı
aşmamaktadır. 2. iş ögesi öncülü 1. iş ögesidir
ve atanmıştır. Öncelik kısıdı da sağlanmış
olmaktadır. Böylelikle 2. iş ögesi 1. iş
istasyonuna atanır.

Bu şekilde adımlar, çevrim süresi ile öncelik kısıdı
dikkate alınarak tüm iş ögelerinin iş istasyonlarına
atanmasına kadar tekrarlanacaktır. Tablo 5’ de tüm
iş ögelerinin çözüm adımları takip edilerek iş
istasyonlarına atanmış hali gösterilmektedir.
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Tablo 5
Tüm İş Ögelerinin Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ ne Göre İstasyonlara Atama Sonuçları
İş
İstasyonu
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13

14

İş Ögesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Pozisyon
Ağırlığı
438
420
409
404
398
390
377
369
349
336
316
295
285
266
253
240
218
208
203
197
192
170
158
148
136
131
126
108
101
78
68
43
39
35
25
18
10

Süre
(sn)

Tüm iş ögeleri atandıktan sonra montaj hattındaki
iş ögelerinin dağılımını gösteren grafik Şekil 6’da
gösterilmiştir. Şekil 5’de gösterilen grafiğe göre

Birikimli
İşlem Süresi
18
11
5
6
8
13
8
20
13
20
21
10
19
13
13
22
10
5
6
5
22
12
10
12
5
5
18
7
23
10
25
4
4
10
7
8
10

18
29
34
6
14
27
35
20
33
20
21
31
19
32
13
35
10
15
21
26
22
34
10
22
27
32
18
25
23
33
25
29
33
10
17
25
35

Atanmayan
Süre (sn)
17
6
1
29
21
8
0
15
2
15
14
4
16
3
22
0
25
20
14
9
13
1
25
13
8
3
17
10
12
2
10
6
2
25
18
10
0

hattın daha dengeli durumda olduğu Şekil 6’daki
grafikten anlaşılmaktadır.
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Şekil 6. Sıralı Pozisyon Yöntemiyle Çözüm Sonrası İş Ögeleri Dağılımı Grafiği
Montaj hattını dengeledikten sonra hattın
etkinliğinin değişiminin anlaşılması için aşağıda
hattın etkinliği, denge kaybı ve atıl süre aşağıda
hesaplanmıştır.
Hattın etkinliği
İş ögelerinin toplam süresi
= 100 x
İş istasyonu sayısı x çevrim süresi
438 sn
= 100 x
= 89,4%
14 x 35 sn
Denge Kaybı(%) = 1 − Hattın Etkinliği
= 1 − 0,894 = 0,106
Atıl Süre = (35-34) + (35-35)+(35-33)+(3520)+(35-31)+(35-32)+(35-35)+(35-26)+(35-34) +
(35-32)+(35-25)+(35-33)+(35-33)+(35-35) = 52
saniye

Önceki durumda hattın etkinliği %69,5 iken şimdi
%89,4 olmuştur, yani yaklaşık olarak hattın
etkinliğinde
%20
artış
yaşanmıştır
ve
dengelemeden önce iş istasyon sayısı 18 tane idi,
dengelendikten sonra bu sayı 14’e düşmüştür.
Diğer bir iyileşme ise atıl süredir, önceki durumda
192 saniye iken dengelemeden sonra bu süre 52
saniyeye düşmüştür.
5.2 Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemine göre
Montaj Hattının Dengelenmesi
Bu yöntemde ilk önce oluşturulan teknolojik
öncelik
diyagramının
ters
çevrilmesi
gerekmektedir. Örneğin 1. iş ögesinin bulunduğu
yere 37. iş ögesi gelecektir. Teknolojik öncelik
diyagramının ters çevrilmiş hali Şekil 7’de
gösterilmiştir.

Şekil 7. Montaj hattında İncelenen Ürüne Ait Ters Çevrilmiş Teknolojik Öncelik Diyagramı
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ ne göre ikinci
adım olan tüm iş ögelerinin pozisyon ağırlıklarının
hesaplanmasıdır. Tersine çevrilmiş teknolojik
öncelik diyagramından yararlanılarak pozisyon
ağırlıkları hesaplanmaktadır ve Tablo 6’ da
gösterilmiştir. Aşağıda üç iş ögesine ait ters sıralı
pozisyon ağırlığı hesaplanışı gösterilmiştir.
1. iş ögesi (eski 37. iş ögesi) pozisyon ağırlığı =
10+8+7+10+4+4+25+10+23+7+18+5+5+
12+10+12+22+5+6+5+10+22+13+13+19+10+21+
20+13+20+8+13+8+6+5+11+18 = 438

334

2. iş ögesi (eski 36. iş ögesi) pozisyon ağırlığı =
8+7+10+4+4+25+10+23+7+18+5+5+12
+10+12+22+5+6+5+10+22+13+13+19+10+21+20
+13+20+8+13+8+6+5+11+18 = 428
3. iş ögesi (eski 35. iş ögesi) pozisyon ağırlığı =
8+7+10+4+4+25+10+23+7+18+5+5+12+
10+12+22+5+6+5+10+22+13+13+19+10+21+20+
13+20+8+13+8+6+5+11+18 = 420
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Tablo 6
Ters Sıralı Haldeki Teknolojik Öncelik Diyagramına Göre İş Ögeleri Pozisyon Ağırlıkları
İş
Ögesi
No

Ters Sıralı
İş Ögesi No

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



Süre
(sn)
10
8
7
10
4
4
25
10
23
7
18
5
5
12
10
12
22
5
6

Ters Sıralı
Pozisyon
Ağırlığı
438
428
420
413
403
399
395
370
360
337
330
312
307
302
290
280
268
246
241

En az istasyon sayısı 14 olarak
bulunmuştu. Burada da bu bilgi
kullanılmaktadır. Ters Sıralı Pozisyon
Ağırlığı Yöntemi’ ne göre atamanın nasıl
olduğuna dair örnek adımlar aşağıda
verilmiştir.



En yüksek ters sıralı pozisyon ağırlığına sahip
iş ögesinden başlanarak atama yapmaya
başlanacaktır. Burada en yüksek pozisyon
ağırlığına sahip iş ögesi 1. iş ögesidir. 1. İş ögesi
1. istasyona atanır.



Sonraki en yüksek ters sıralı pozisyon
ağırlığına sahip iş ögesi ters sıralı 2. iş ögesidir.
İşlem süresi 8 saniyedir. Çevrim süresi 35

İş
Ögesi
No

Ters Sıralı
İş Ögesi No

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Süre
(sn)
5
10
22
13
13
19
10
21
20
13
20
8
13
8
6
5
11
18

Ters Sıralı
Pozisyon
Ağırlığı
235
230
220
198
185
172
153
143
122
102
89
69
61
48
40
34
29
18

saniyedir ve bu kısıdı aşmamaktadır. Ters
sıralı 2. iş ögesi öncülü ters sıralı 1. iş ögesidir
ve atanmıştır. Öncelik kısıdı da sağlanmış
olmaktadır. Böylelikle ters sıralı 2. iş ögesi 1. iş
istasyonuna atanır.
Bu şekilde adımlar, çevrim süresi ile öncelik kısıdı
dikkate alınarak tüm iş ögelerinin iş istasyonlarına
atanmasına sağlanır. Tablo 7’de tüm iş ögelerinin
çözüm adımları takip edilerek iş istasyonlarına
atama sonuçları yani tersine problem için denge
gösterilmektedir.
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Tablo 7
Tüm İş Ögelerinin Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ne Göre İstasyonlara Atama Sonuçları
İş
İstasyonu
1

2

3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

336

Ters Sıralı
İş Ögesi No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ters Sıralı
Pozisyon Ağırlığı
438
428
420
413
403
399
395
370
360
337
330
312
307
302
390
380
268
246
241
235
230
220
198
185
172
153
143
122
102
89
69
61
48
40
34
29
18

Süre
(sn)
10
8
7
10
4
4
25
10
23
7
18
5
5
12
10
12
22
5
6
5
10
22
13
13
19
10
21
20
13
20
8
13
8
6
5
11
18

Birikimli
İşlem Süresi
10
18
25
35
4
8
33
10
33
7
25
30
35
12
22
34
22
27
33
5
15
22
35
13
32
10
31
20
13
33
8
21
29
35
5
16
34

Atanmayan
Süre (sn)
25
17
10
0
31
27
2
25
2
28
10
5
0
23
13
1
13
8
2
30
20
13
0
22
3
25
4
15
22
2
27
14
6
0
30
19
1
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Teknolojik Öncelik Diyagramının ters çevrilmiş
haline göre hat etkinliğinin hesaplanması
gerekmektedir. Aşağıda hat etkinliği hesaplanışı
gösterilmektedir.

Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı yönteminin bir sonraki
aşamasında ters çevrilen teknolojik öncelik
diyagramı yeniden ters çevrilmesi gerekmektedir.
Şekil 8’ de yeniden ters çevrilmiş teknolojik öncelik
diyagramının hali görülmektedir.

Hattın etkinliği
İş ögelerinin toplam süresi
= 100 x
İş istasyonu sayısı x çevrim süresi
438 sn
= 100 x
= 89,4%
14 x 35 sn

Şekil 8. Tersine Çevrilmiş Olan Teknolojik Öncelik Diyagramının Tekrar Tersine Çevrilmiş Hali
ögesi aslında 1. İş ögesidir ve Tablo 8’ de bu şekilde
gösterilmiştir.

Tablo 7’de ters sıralı hale atanmış iş ögeleri Tablo
8’de probleme ait iş ögeleri sıralamaları haline
getirilmiştir. Örneğin, Tablo 7’de gösterilen 37. iş
Tablo 8
Probleme Ait İş Ögelerinin İstasyonlara Atanmış Hali
İş
İstasyonu
1
2

3
4
5
6
7
8

İş
Ögesi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Süre
(sn)
18
11
5
6
8
13
8
20
13
20
21
10
19
13
13
22
10
5

İstasyon
Toplam Süre

İş
İstasyonu

34

9

35

10
11

33
20
31

12

32

13

35
15

14

İş
Ögesi
No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Süre
(sn)
6
5
22
12
10
12
5
5
18
7
23
10
25
4
4
10
7
8
10

İstasyon
Toplam Süre
33
34
35

33
33
35
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Hattın dengelemeden sonra mevcut problem ait
dengeleme grafiği Şekil 9’da gösterilmektedir.
40
20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Süre

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cycle

Şekil 9. Montaj Hattı Dengeleme Probleminin Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi’ ne Göre İş Ögeleri
Dağılımı
Probleme ait hat etkinliği, denge kaybı ve atıl
sürenin hesaplanması gerekmektedir. Aşağıda
nasıl hesaplandığı gösterilmektedir.
Hattın etkinliği
İş ögelerinin toplam süresi
= 100 x
İş istasyonu sayısı x çevrim süresi
438 sn
= 100 x
= 89,4%
14 x 35 sn
Denge Kaybı(%) = 1 − Hattın Etkinliği
= 1 − 0,894 = 0,106
Atıl Süre = (35-34)+(35-35)+(35-33)+(3520)+(35-31)+(35-32)+(35-15)+(35-33)+
(3534)+(35-35)+(35-33)+(35-33)+(35-35)
=
52
saniye
Montaj hattını dengelemeden önce hattın etkinliği
%69,5 iken, hat dengelendikten sonra %89,4
olmuştur. Yaklaşık olarak hattın etkinliğinde %20
artış yaşanmıştır. Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Yöntemi ile dengelemeden önce 18 olan iş istasyon
sayısı, dengelendikten sonra 14’e düşmüştür. Diğer
bir iyileşme ise atıl süredeki düşüştür. Önceki
durumda atıl süre 192 saniye iken dengelemeden
sonra bu süre, 52 saniyeye düşmüştür.
5.3 Montaj Hattının Analitik Çözüm Yöntemi
olan 0-1 Tamsayılı Programlama Matematiksel
Modellenmesi ve Lingo Çözümü
Mevcut durumda toplam 18 tane istasyon vardır.
Yazılan matematiksel model ile istasyon sayısı
minimize edilmek istenmektedir. İlk olarak en az
istasyon sayısının bulunması gerekmektedir.
Aşağıda hesaplanışı verilmiştir.
k enk =
C=
338

35
2

∑ ti
C

=

438
35

≅ 18

= 12,5 ≅ 13

k olası = 14
k enaz = enb(13 , 14) = 14
En az istasyon sayısı 14 olarak bulunmuştur. En az
istasyon sayısı bulunduktan sonra matematiksel
kurulması gerekmektedir. Aşağıda kurulan
matematiksel model gösterilmiştir.
Amaç Fonksiyonu: İstasyon sayısını minimize eder.
K

Min ∑ A1 + A2 + ⋯ + A13 + A14
k=1

Tüm görevlerin istasyonlara atanması kısıdı:
𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + ⋯ + 𝑥1 13 + 𝑥1 14 = 1
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 + 𝑥24 + ⋯ + 𝑥2 13 + 𝑥2 14 = 1
𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 + 𝑥34 + ⋯ + 𝑥3 13 + 𝑥3 14 = 1
.
.
.
𝑥37 1 + 𝑥37 2 + 𝑥37 3 + 𝑥37 4 + ⋯ + 𝑥37 13 + 𝑥37 14 = 1

Çevrim zamanı kısıdı: İş istasyonlarındaki toplam
süre 35 saniyeden az olmalıdır.
18𝑥11 + 11𝑥21 + 5𝑥31 + 6𝑥41 + ⋯ + 8𝑥36 1 +
10𝑥37 1 ≤ 35 𝐴1
18𝑥12 + 11𝑥22 + 5𝑥32 + 6𝑥42 + ⋯ + 8𝑥36 2 +
10𝑥37 2 ≤ 35 𝐴2
18𝑥13 + 11𝑥23 + 5𝑥33 + 6𝑥43 + ⋯ + 8𝑥36 3 +
10𝑥37 3 ≤ 35 𝐴3
.
.
.
18𝑥1 14 + 11𝑥2 14 + 5𝑥3 14 + 6𝑥4 14 + ⋯ +
8𝑥36 14 + 10𝑥37 14 ≤ 35 𝐴14
Öncelik ilişkileri kısıdı: Aşağıda gösterilen öncelik
kısıdını yazılırken Teknolojik Öncelik Diyagramı
kullanılmıştır.

Endüstri Mühendisliği 33(2), 322-345, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 322-345, 2022

P=
{(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6),(6,7),(7,8),(8,9),(9,10),
(10,11),(11,12),(12,13),(13,14),(14,15),
(15,16),(16,17),(17,18),(18,19),(19,20),(20,21),
(21,22),(22,23),(23,24),(24,25),
(25,26),(26,27),(27,28),(28,29),(29,30),(30,31),(3
1,32),(32,33),(33,34),(34,35), (35,36),(36,37)}
1(𝑥11 − 𝑥21 ) + 2(𝑥12 − 𝑥22 ) + ⋯ + 14(𝑥1 14 −
𝑥2 14 ) ≤ 0
1(𝑥21 − 𝑥31 ) + 2(𝑥22 − 𝑥32 ) + ⋯ + 14(𝑥2 14 −
𝑥3 14 ) ≤ 0
1(𝑥31 − 𝑥41 ) + 2(𝑥32 − 𝑥42 ) + ⋯ + 14(𝑥3 14 −
𝑥4 14 ) ≤ 0
.
.
.

1(𝑥36 1 − 𝑥37 1 ) + 2(𝑥36 2 − 𝑥37 2 ) + ⋯ +
14(𝑥36 14 − 𝑥37 14 ) ≤ 0
Bütün değişkenlerin 0 veya 1 olma kısıdı:
∑14
k=1 x ik , A k ∈ {0,1}
LINGO programı doğrusal, doğrusal olmayan ve
tam sayılı matematiksel modelleri çözmek için
kullanılan bir yazılım ve modelleme dilidir.
Kullanılan matematiksel model, Ek1’de gösterilen
kodlar ile LINGO programında yazılarak
çözümlenmiştir.
LINGO programı çözümü sonucu Tablo 9’da tüm
görevlerin iş istasyonlarına atama sonuçları
gösterilmektedir.

Tablo 9
Tüm İş Ögelerinin Tamsayılı Programlama Yöntemi’ne Göre İstasyonlara Atama Sonuçları
İş
İstasyonu

İş Ögesi
No

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3
4
5
6
7
8

Süre
(sn)
18
11
5
6
8
13
8
20
13
20
21
10
19
13
13
22
10
5
6
5

İş İstasyonu
Toplam Süre
34

İş
İstasyonu

İş Ögesi

9

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

10
27

28

11

33

12

31

13

32
14
35
26

İş ögelerinin istasyonlara nasıl atandığını görsel bir
şekilde görmek, hattın etkinliğini anlamak

Süre

İş İstasyonu
Toplam Süre

22
12
10
12
5
5
18
7
23
10
25
4
4
10
7
8
10

34
32

25
33
33

35

açısından daha iyi olmaktadır. Bu nedenle Şekil
10’da hat dengeleme grafiği verilmiştir.
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Şekil 10. LINGO Çözümü Sonucu İş Ögelerinin İstasyonlara Dağılımı
olan iş istasyon sayısı, dengelendikten sonra 14’e
düşmüştür. Atıl süredeki iyileşme ise 192-52 = 140
saniyedir.

Hattın etkinliği
İş ögelerinin toplam süresi
= 100 x
İş istasyonu sayısı x çevrim süresi
438 sn
= 100 x
= 89,4%
14 x 35 sn

5.4 Denge Kaybına Göre Montaj Hattı
Dengeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Denge Kaybı(%) = 1 − Hattın Etkinliği = 1 −
0,894 = 0,106
Atıl Süre = (35-34)+(35-27)+(35-28)+(3533)+(35-31)+(35-32)+(35-35)+(35-26)+(35-34)+
(35-32)+(35-25)+(35-33)+(35-33)+(35-35) = 52
Montaj hattını dengelemeden önce %69,5 olan hat
etkinliği, dengelemeden sonra %89,4 olmuştur.
Matematiksel model ile dengelemeden önce 18

Tablo 10’a bakıldığında tüm yöntemlerde; denge
kaybı, hat etkinliği ve atıl süre eşit çıkmıştır. Denge
kaybına göre hangi hat dengeleme yönteminin
seçilmesi istenirse, tüm yöntemlerde de denge
kaybı aynı çıktığı için üç yöntemle de hattı
dengelemek aynı etkinliği verecektir.

Tablo 10
Hat Dengeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yöntem
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
0-1 Tamsayılı Programlama

Hat Etkinliği
0,894
0,894
0,894

Bir sonraki bölümde ele alınan hat dengeleme
yöntemlerinin birbirleri ile karşılaştırılmasında
istatistiksel yöntem kullanılacaktır.
6. İstatistiksel Analiz
Bu bölümde Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi, Ters
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ve 0-1 Tamsayılı
Programlama
kendi
aralarında
ikili
karşılaştırıldığında, hangi yöntemin incelenen hat
dengeleme probleminin çözümünde daha uygun
olacağına karar verilmesi için istatistiksel analiz
yapılmıştır. İstatistiksel analiz olarak Bağımlı
Örnek t Testi seçilmiştir ve bu analiz SPSS
340

Denge Kaybı
0,106
0,106
0,106

Atıl Süre
52
52
52

programında gerçekleştirilmiştir. T Testi girdileri
Tablo 11’ de verilmiştir.
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Tablo 11
SPSS Programının Girdileri
İş
İstasyonu

Sıralı Pozisyon Ağırlığı
İstasyon Süresi (sn)

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

Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı
İstasyon Süresi(sn)

34
35
33
20
31
32
35
26
34
32
25
33
33
35

0-1 Tamsayılı Programlama
İstasyon Süresi (sn)

34
35
33
20
31
32
35
15
33
34
35
33
33
35

34
27
28
33
31
32
35
26
34
32
25
33
33
35

6.1 t Testi Uygulanması
Tablo 12’de hat dengeleme yöntemlerine ait
istasyon sürelerinin standart sapma ve ortalama
değerleri gösterilmektedir.
Tablo 12
Hat Dengeleme Yöntemlerine Ait İstatistiksel Değerler
Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi
0-1 Tamsayılı Programlama

Ortalama
31,2857
31,2857
31,2857

Tablo 13’de yöntemler ikili karşılaştırıldığında
hesaplanan standart sapma değerleri, %95 güven

N
14
14
14

Standart Sapma
4,4795
6,0438
3,3839

aralığında farklılıkları ve anlamlılık değerleri
verilmiştir.

Tablo 13
Yöntemlere Ait Bağımlı Örnek t Testi Tablosu
Standart
Sapma
Sıralı Pozisyon AğırlığıTers Sıralı Pozisyon Ağırlığı
Sıralı Pozisyon Ağırlığı0-1 Tamsayılı Programlama
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı0-1 Tamsayılı Programlama

4,1695

%95 Güven Aralığında
Farklılık
En Düşük
En Yüksek
-2,4074
2,4074

t

Sig
0

1

4,4549

-2,5722

2,5722

0

1

6,1017

-3,5230

3,5230

0

1
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Tablo 13’de gösterildiği üzere anlamlılık değeri
(Sig), yöntemlerin ikili karşılaştırılması sonucu 1
çıkmıştır. Sonuç olarak tüm yöntemler birbirleri
karşılaştırıldığında dengelenen hatlar arasında
anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır.
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Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
Kaynaklar

7. Sonuç
Montaj hattı problemlerinden, dengesiz iş ögesi
dağılımı, bu çalışmada ele alınmıştır. Sezgisel
yöntem olarak Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile
Ters Sıralı Pozisyon Ağırlığı Yöntemi kullanılmıştır.
Analitik yöntem olarak 0-1 Tamsayılı Programlama
kullanılmıştır ve oluşturulan matematiksel model
LINGO programında çözülmüştür. Ele alınan
probleme göre montaj hattı dengelemek için hangi
yöntemin kullanılması gerekliliği araştırılmıştır.
Hat etkinliği ve denge kaybı değerleri, kullanılan
yöntemlerde aynı çıkmıştır. Ayrıca sonuçlara t testi
uygulanmış ve yöntemler arasında anlamlı bir fark
olmadığı tespit edilmiştir. Yani karşılaştırılan
yöntemlerden
herhangi
biriyle
hat
dengelendiğinde, diğerleriyle aynı hat etkinliğini
vereceği anlaşılmıştır.
Çalışma sonucunda montaj hattında çalışan kişi
sayısı 18’ den 14 kişiye düşürülmüştür. Böylelikle,
maliyette
bir
iyileşme
yaşanacağı
düşünülmektedir. Diğer yandan, hat etkinliği %69’
dan %89’a yükselerek iş ögelerinin iş
istasyonlarına dağılımı daha dengeli hale
getirilmiştir. Montaj hattı eskiye göre daha dengeli
ve daha az kişi ile daha verimli hale getirilmiştir.
İncelenen montaj hattı, tek modelli düz montaj
hattıdır. U-tipi, karma modelli veya çok modelli
hatlarda veya daha çok işlemli montaj hatlarında
analitik yöntemler eksik kalabilir veya sonuç
vermeyebilir.
Gelecek
çalışmalarda,
bu
yöntemlerin farklı tipteki montaj hattı dengeleme
problemlerinde uygulandığında, nasıl performans
göstereceği araştırılabilir.
Yazarların Katkısı
Seher ARSLANKAYA, çalışmanın danışmanlığının
yürütülmesi, sonuçların yorumlanmasında ve
makale yazımında; Merve AYDIN, veri toplanması,
çözüm yöntemlerinin uygulanması ve makale
yazımında görev almıştır.
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Ek 1
MODEL:
! İstasyon sayısını minimize eden model;
SETS:
! Tanımlanmış 37 tane iş ögesi bulunmaktadır;
GOREV / 1..37 / : G ;
! Tanımlanan görevler öncelik sırasına sahiptir. ;
ONCELIK (GOREV,GOREV) / 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10 9,11 11,12 12,13 13,14 14,15 15,16 16,17
17,18 18,19 19,20 20,21 21,22 22,23 23,24 24,25 25,26 26,27 27,28 28,29 29,30 30,31 31,32 32,33 33,34
34,35 35,36 36,37 / ;
!Toplam 18 istasyon vardır. ;
ISTASYON / 1..18 / ;
!X'e (görev,istasyon) ataması;
GXI (GOREV, ISTASYON): X;
ENDSETS
!Görev süreler ve çevrim süresi;
DATA :
G = 18, 11, 5, 6, 8, 13, 8, 20, 13, 20, 21, 10, 19, 13, 13, 22, 10, 5, 6, 5, 22, 12, 10, 12, 5, 5, 18, 7, 23, 10, 25, 4, 4,
10, 7, 8, 10;
CYCTIME= 35;
ENDDATA
!X(I,J)ataması değeri ya 0 ya da 1 olsun;
@FOR (GXI: @BIN (X));
@FOR (ISTASYON: @BIN (A));
!Her görev bir istasyona atanmalı;
@FOR (GOREV( I): @SUM(ISTASYON(K): X(I,K))=1);
!Her öncelik çifti için, J(ardıl) görevi, I(öncül) görevinden önce atanamaz;
@FOR( ONCELIK ( I, J):
@SUM ( ISTASYON ( K):
K * X( J, K)- K * X ( I, K)) >= 0);
!Her istasyon için atanan görevlerin toplam süresi,çevrim süresinden az olmalı
@FOR (ISTASYON(K):
@SUM (GXI( I, K):G(I) * X( I , K)) <= CYCTIME );
!İstasyon kısıtlaması;
@FOR (ISTASYON(K): @SUM ( GXI( I, K):
X( I, K)) <= @size(GOREV)*A(k));
!İstasyon sayısını minimize eden amaç fonksiyonu;
MIN = @SUM (ISTASYON(k):A(k));
END
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Balanced Scorecard (BSC) has emerged as one of the most widely used performance appraisal
tools. The BSC includes both financial and non-financial factors to assess performance of
businesses. Although the BSC is a useful tool for businesses, it is not dynamic or sensitive to
fluctuation. This fragility of the BSC can be eliminated by incorporating risk and agile
perspectives to the existing BSC structure. Thus, BSC includes six perspectives as Financial,
Customer, Internal Business Processes, Learning and Growth, Risk, Agile. Aim of this study is
to investigate impacts of risk and agile perspectives and their interaction with current four
BSC perspectives (Financial, Customer, Internal Business Processes, Learning and Growth).
For this aim, Design of Experiment (DOE) methodology is used. Design of Experiment
examines relationship between criteria. Since financial perspective is the most important
indicator of the business performance, it is determined as output variable. Other five
perspectives are determined as input variables. Single impacts of five perspectives and
impacts of their interactions on financial perspectives are investigated. An illustrative
example in IT departments of the banks is presented in this study, and IT personnel are
preferred as decision makers for Design of Experiment (DoE) application. Findings present
that agile and risk perspectives influences financial perspective, their two-way and three-way
interactions with other perspectives have significant impact on financial perspective.

YENİ DENGELİ SKORKART YAPISININ DENEY TASARIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:
BANKALARIN BT BÖLÜMLERİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI
Anahtar Kelimeler
Dengeli puan kartı, Deney
tasarımı, Tam faktöryel
tasarım, BT

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

*Sorumlu
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Öz
Dengeli Puan Kartı (DPK), en yaygın kullanılan performans değerlendirme araçlarından biri
olarak ortaya çıkmıştır. BSC, işletmelerin performansını değerlendirmek için hem finansal
hem de finansal olmayan faktörleri içerir. BSC, işletmeler için faydalı bir araç olmasına
rağmen, dinamik değildir veya dalgalanmalara duyarlı değildir. Yöntemin bu zayıflığı,
mevcut DPK yapısına risk ve çevik bakış açıları eklenerek giderilebilir. Böylece DPK, (Finansal,
Müşteri, Dahili İş Süreçleri, Öğrenme ve Büyüme, Risk, Çevik) olmak üzere altı perspektif
içerir. Bu çalışmanın amacı, risk ve çevik perspektiflerin etkilerini ve bunların mevcut dört
BSC perspektifiyle (Finansal, Müşteri, İç İş Süreçleri, Öğrenme ve Büyüme) olan etkileşimlerini
incelemektir. Bu amaçla Deney Tasarımı (DT) metodolojisi kullanılmıştır. DT kriterler
arasındaki ilişkiyi inceler. Finansal perspektif iş performansının en önemli göstergesi olduğu
için çıktı değişkeni olarak, diğer beş perspektif girdi değişkeni olarak belirlenmiştir. Beş
perspektifin tekil etkileri ve etkileşimlerinin finansal perspektif üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Bu çalışmada bankaların BT departmanlarında açıklayıcı bir örnek
sunulmakta ve DOE uygulaması için karar verici olarak BT personeli tercih edilmektedir.
Bulgular, çevik ve risk perspektiflerinin finansal perspektifi anlamlı bir şekilde etkilediğini
göstermektedir. Ayrıca, bu iki perspektifin diğer persektiflerle ikili ve üçlü etkileşimleri de
finansal perspektif üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
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1.Introduction
The Balanced Scorecard (BSC) was developed and
presented in 1996 by Robert Kaplan and David
Norton. It is a performance measurement and
management system. BSC is a tool used to define,
implement and manage strategies at all levels of
the business. Launched as one of the most
important
developments
in
management
accounting, BSC fulfills the three basic functions of
businesses as a measurement system, a strategic
management system and a communication tool
(Striteska and Spickova, 2012).
BSC contains four perspectives as customer,
financial, internal business processes, and learning
and growth. While measuring and evaluating
performance in BSC, answers are sought for the
following questions regarding these four
perspectives (Yaşar, 2016).
 How do customers see the business? (Customer
perspective)
 How do the shareholders see the business?
(Financial perspective)
 What are the processes that the business should
develop, where should the business be
superior? (Internal business processes
perspective)
 How can the continuity of value creation and
improvement be ensured? (Learning and
growth perspective)
Because needs for agility and risk management in
current BSC structure, Akman and Turan (2021)
proposed a new BSC structure. They suggested that
two new dimensions, agile and risk perspectives,
should be added to the basic BSC structure that
includes
four
perspectives
as
separate
perspectives. Thus, BSC includes six perspectives.
Then, they examined the single effects of these two
new dimensions on other dimensions of BSC with
the DEMATEL method. Thus, they determine
pairwise causal relationships between six
perspectives of the new BSC structure. Akman and
Turan (2021) divided six perspectives into two
groups as cause-and-effect groups. Risk and Agile
perspectives were included in the cause factors,
and both perspectives are defşned as influencing
factors. Both perspectives are related to current
perspectives of BSC. DEMATEL results showed
single influence of Risk and Agile factors on other
perspectives. Akman and Turan’s study doesn’t
provide us interactions of Risk and Agile
perspectives with other perspectives. We want to
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see interactions of Risk and Agile perspectives with
other BSC perspectives. For this aim, DOE is very
appropriate method, because with DOE method
allows to see the interactions of two or more
perspectives, and effects of these interactions on
perspectives, and we can analyze how these two
dimensions, Risk ang agile, interact with the
existing BSC dimensions and how they affect other
dimensions together. With the DOE method, it is
possible to make separate analyzes for each
perspective. By considering one perspective as an
output variable, and others as input variables, it is
possible to see the single, double and triple
effects/interactions of input perspectives together
on output variable, and to make more detailed
comments. Therefore, in this study, the DOE
method is used to investigate impacts of risk and
agile perspectives’ interaction impacts with one
and more other perspectives together, and the DOE
method provide the opportunity to examine in
detail the causal relationships between other
perspectives, especially the risk and speed
perspectives. Thus, aim of this study is used to
reinforce and support the results of Akman and
Turan (2021)’s study.
The rest of this study is arranged as follows; In
Section 2, the related studies using BSC to measure
IT performance have been reviewed. Section 3
contains methodology of the study. Section 4
presents a DOE application to evaluate singular,
two-way and three-way interactions’ influences of
BSC perspectives via a case study in IT
departments. Section 5 provides the Results and
Discussions.
2. Theoretical Background
Many criticisms of the BSC's inadequacy have been
found in the literature (Rillo, 2004; Salem, Hasnan
and Osman, 2012; Awadallah and Allam, 2015).
One of the most important criticisms is that BSC
method establishes its approach to analysis around
only four perspectives (financial, customer,
internal business processes, and learning and
growth). Many suggestions which contain adding
new perspectives to the existing four BSC
perspectives have been made because the current
perspectives do not meet the needs of the
businesses (Akman and Turan, 2021).
Current BSC perspectives cover the internal
environment, but not the external environment,
competitive
performance,
or
stakeholder
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perspectives (Kannan, Jafarian, Khamene and Olfat,
2013). BSC is insufficient for businesses because it
does not account for external factors. While BSC is
useful for internal issues, it is ineffective when it
comes to external variables (Steele, Branson and
Sung, 2013; Nezhad, Modiri and Yazdi, 2011).
Current BSC structure with 4 perspectives don't
support long-term strategies and don't take a
proactive approach to dangers and possibilities in
the external environment (Akman and Turan,
2021).
In most cases, a typical BSC does not cover in
essential aspects relating to the business risks that
the organization faces. Many authors suggested
that risk management and risk related factors
should be added to the BSC structure. As seen in
Table 1, while some authors argue that risk factors
should be characterized as a distinct perspective
(Chang, Wu and Lin, 2007; Chen, Chen and Peng,
2008; Beasley, Chen, Nunez and Wright, 2006;
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Chlistalla ve Schaper, 2009; Liang, 2013) in BSC,
others proposed that argue that risk factors should
be included in each of the current BSC perspectives
(Oliviera, 2014; Asosheh, Nachigar and
Jamporazmey, 2010; Siepermann, 2012; Spano,
Sart0, Caldarelli and Vigano, 2016; Chang and Tsai,
2016).
Companies must adjust quickly and aggressively to
unforeseen and unpredicted environmental
changes in order to survive and compete (Kidd,
1994). In a fast-changing environment, companies
must behave agile to cope with environmental and
business risks, and to be competitive (Ahn, 2001;
Rdiouat, Bahsani, Lakhdissi and Semma, 2015).
Therefore, some authors suggested that that agility
factors have been integrated to current
perspectives of the BSC structure (Rdiouat et al.,
2015; Tizroo, Esmaeili, Khaksar and Saparauskas,
2017).

Table 1
Needs for Agile and Risk perspectives
Suggestion of the study
Suggestions for RISK
Incorporating the fifth perspective, which includes operational risks called
as internal risks, into the traditional BSC approach.
Risk management should be added to the BSC for financial organizations
especially for banks
the ‘Risk Dimension must be added alongside the original four BSC
dimensions as a fifth dimension,
Risk management should be included to the BSC
Enterprise Risk Management (ERM) can be integrated to BSC
Risk management metrics can undoubtedly play a role in the financial BSC.
Since one of the main activities of clearing houses is risk management, risk
management should be included in the BSC as a completely separate
perspective.
Risk management should be added as a third pillar for financial
performance, and potentially a completely new set of risk management
processes should be incorporated in the internal processes perspective.
Ambiguity risks (process, human resource, and technological risks) should
be incorporated into the BSC’s four existing perspectives.
performing risk management in an integrated manner with the BSC will have
a positive effect on shareholder value.
risk indicators should be simply integrated into one or all of the traditional
BSC dimensions,
In order to create the performance measurement system, BSC should
contains five by adding the risk dimension to the generic four dimensions of
the BSC.
The most critical risk factors should be identified according to the selected
BSC perspectives and their indicators.
348

Authors
Tangen (2003)
Beasley, Chen, Nunez and
Wright (2006)
Chang et al. (2007)
Chen et al. (2008)
Wu and Olson (2008)
Kaplan and Norton (2010)
Chlistalla ve Schaper (2009)
Kaplan (2009)
Asosheh et al. (2010)
Raşid, Golshan, İsmail and
Ahmad (2012)
Siepermann (2012
Liang, 2013
Oliviera (2014)

Endüstri Mühendisliği 33(2), 346-365, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 346-365, 2022

Companies should have an agile mindset in order to avoid losing or even
increasing market share.
Since the strategy development process focuses on the external
environment as well as internal competencies, adding risk to BSC will
increase the effectiveness of the processes by ensuring that internal and
external risk factors are taken into account.
Risk control factor (service, performance, professionalism, risk control, and
consumers’ confidence) should be included to financial performance
evaluation criteria in wealth management banks.
Risk component should be included to internal business process perspective
Suggestions for AGILITY
The agility factors should be adopted within the four perspectives of the
BSC.
BSC is not concerned in extreme competition or rapid change. The existing
BSC should be changed to accommodate the change by adding agility to BSC
Agility factors should be included into four perspectives of BSC.
Agile and Risk factors should be added separately to current BSC structure
The new BSC structure proposed by Akman and
Turan (2021) includes six perspectives as seen in
Figure 1; Financial, Customer, Internal Business
Processes, Learning and Growth, Agile, Risk. You

Rdiouat et al. (2015).
Kotze, Vermaak and Kirshen
(2015)
Chang and Tsai (2016)
Spano, Sarto, Caldarelli and
Vigano (2016)
Tizroo et al (2017)
Ahn (2001)
Rdiouat et al. (2015)
Akman and Turan, (2021)

can find detailed explanation about needs for agile
and risk perspectives in the study of Akman and
Turan (2021)

Figure 1. The BSC structure proposed by Akman and Turan (2021)
Financial perspective. The financial perspective
includes traditional measures that reflect the
success of other BSC perspectives in achieving
organizational strategic goals. The financial

perspective is usually based on accounting data. It
is at the top of the BSC perspectives hierarchy, as
the decisions taken regarding other perspectives
will ultimately lead to financial results (Bento,
White and Lourdes., 2013)
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Customer perspective. It measures the value
propositions determined by the organizational
strategy for the target customer groups (Bento et
al., 2013). The main output criteria of this
perspective are; customer satisfaction, customer
retention, customer loyalty, new customer
acquisition, customer profitability and market
share (Kaplan and Norton, 1996).
The internal business processes perspective
covers the basic and critical business processes
that organizations have to perform well in order to
deliver customer value (Bento et al., 2013). These
processes are the internal processes that will affect
the customer satisfaction of the business at the
highest level and enable an organization to reach
its financial goals (Kaplan and Norton, 1996).
Learning and growth perspective refers to the
infrastructure that the business has to create for
long-term growth and development (Kaplan and
Norton, 1996)
Agile perspective. Although agile perspective
includes the fact that the whole process of the
product or service to be produced is fast, from the
supply to the sale, it mainly covers the speed of the
existing system in terms of new products and
services to be created apart from the product and
service, and the agility in terms of developments
outside the company (Akman and Turan, 2021).
Risk perspective. Risk perspective covers the
risks of the products and services to be offered, as
well as the risks that may occur in terms of
developments outside the company, together with
the risks of the entire process from the supply of
the product or service to be produced to the sale
(Akman and Turan, 2021).
2.2. Literature Review
Literature review includes studies performed in
evaluation of IT performance via BSC as presented
in below
Birkhölzer, Dickmann, Vaupel and Dantas (2005)
developed a model by using elements from the
Capability Maturity Model Integration (CMMI) and
balanced scorecards. Thus, the BSC eliminated the
lack of information with regards to the Capability
Maturity Model Integration (CMMI) managed IT
processes, and the CMMI is consisted of fifteen
processes that convert to the BSC’s six perspectives
(financial, customer, innovation, quality, product
process and learning and growth) contains 27 Key
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performance indicators (Birkhölzer et al., 2005).
Grembergen and De Haes (2005) developed the
relationship between the business BSC (BU BSC)
and a general IT BSC is developed, and they
demonstrated how a cascade of balanced
scorecards can aid in the IT governance and
business/IT alignment processes. Also, they
explored the development and execution of an IT
BSC, as well as an IT BSC Maturity Model.
Klubeck and Langthome (2008) proposed a report
card allows an IT department to assess its progress
and overall performance, as well as convey its
efficacy to university leadership, IT personnel, and
customers,
and
make
any
necessary
improvements. A report card won't tell
organizations how well IT department runs, but it
will give the information organization need to
make improvements. The report card simplifies the
way an IT department looks at its data by taking the
balanced scorecard technique a step further (by
doing less).
Shang and Lin (2010) report multi-case study on
three service-based companies. They highlighted
the difficulties that customer service centers of
these companies had in their attempt to implement
IT infrastructure library to improve organizational
efficiency. They collected data related to barriers to
IT infrastructure library across service and process
by means of BSC framework. Herath, Terath and
Bremser (2010) developed a conceptual
framework for strategic implementation of IT
security using a balanced scorecard (BSC)
approach. Asosheh et al. (2010) proposed a novel
methodology for IT project selection by combining
the balanced scorecard (BSC) and data
envelopment analysis (DEA). BSC is used as a
complete framework for setting IT project
evaluation criteria, while DEA is used as a
nonparametric tool for ranking IT projects in this
approach.
Using the Balanced Scorecard (BSC) framework,
Leckson-Leckey, Osei and Harvey (2011)
determined and documented the extent to which
banks' IT investments can affect their profitability
in Ghana. The research draws on a large panel
dataset of 15 banks drawn from Ghana's banking
industry over a ten-year period (1998-2007). They
proposed that banks maintain high levels of IT
investment have a higher return on investment.
Chen and Liang (2011) were carried out a survey to
see how different tactics affected organizational
performance as evaluated by the balanced
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scorecard (BSC). The findings reveal that
knowledge crossover and mutation have an impact
on various dimensions of organizational
performance (BSC dimensions). Furthermore, they
found that organizational characteristics such as IT
competency and culture of sharing have
moderating impacts on performance.
Zeng and Luo (2013) stated that for a successful
BSC implementation, a competent IT system is
required. In order to construct the information
systems strategy based on the outcomes of the
systems performance, Ebrahimi, Hassanzadeh,
Elahi and Ebrahimi (2013) explored the
information systems strategic management based
on systems performance, and they used BSC
maturity model to assess the strategic
management of information systems.
Maria,
Wijaya and Fibriani (2013) assessed the
deployment of information and communication
technology (ICT) at a using the IT Balanced
Scorecard, particularly from the user's perspective
(User Orientation).
Wijayanti, Setiawan and Sukamto (2017) defined
the performance assessment indicators for IT
governance, calculated the scores based on the
indicators, and used UPI to analyze IT governance's
performance. The methodology for establishing
evaluation indicators in questionnaire form in this
study is a combination of the Balanced Score Card
(BSC) and COBIT 4.1. The final scores of IT
governance's performance will represent UPI's
business aims and objectives in all areas by
integrating both methodologies.
Yoshikuni and Albertin (2017) used partial least
squares path modeling to analyze the causal
relationship between the balanced scorecard's
performance perspectives. They undertook
quantitative empirical research of firms during an
economic crisis using data from 845 Brazilian
companies and find the following noteworthy
outcomes. Dynamic capability afforded by
operational and analytical IT had a favorable
impact on business process improvement and
company performance. The results of mediation
(endogenous variables) and moderation (control
variables) help to define IT's role and advantages
for business performance.
Christianto, Loisa and Andry (2020) conducted
performance appraisal research to assess the
manager level to manage existing business
processes using BSC and integrated with COBIT 4.1,
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3. Design of Experiment (DOE)
DOE is a method used to determine the values of
variables that will influence the process
performance by systematically changing the values
of the controllable variables that influence the
quality characteristic of the process (Montgomery,
2005). DOE is important in terms of statistically
evaluating each factor and determining the highest
level of results from each experiment (Albak and
Belibağlı, 2010).
Many different methods are used in statistical DOE
such as full factorial design, partial factorial,
Taguchi method, response surface methodology,
Shainin method, etc. If there is more than one factor
in an experiment, factorial designs are used.
Factorial design is the inclusion of all possible
combinations of each factor level in the
experiment. In other words, a full factorial
experimental design is a combination of at least
two or more levels multiplied by each other (Lazic,
2004).
The DOE conceptual approach is explained for two
and three factors, as well as a generic 2k factorial
design, where k denotes the number of factors and
2 denotes the number of levels (Durakoviç, 2017).
When full factorial experimental design is
combined with statistical methods, it provides
great convenience to researchers in the analysis
phase. Analysis of Variance (ANOVA) and
regression analysis are used in the analysis of full
factorial experiments. These methods allow to see
the effect of a criterion. The. ANOVA statistically
explains which factors are important for which
process. ANOVA technique reflects the statistical
reliability and variability of the effects of the
parameters according to different levels (Savaşkan,
Taptık and Urgen, 2004). Regression analysis is
used to detect the existence of a clear mathematical
relationship between cause (independent input
variable) and result (dependent output variable)
(Hamzaçebi and Kutay, 2003). With the help of
these methods, it is possible to calculate the effect
of a factor on the experiment. These methods help
to identify the source of the differences without
making any changes during the processes
(Breyfogle, 2003).
In this study, the full factorial DOE is utilized.
Methodology for DOE is presented in Figure 3.
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Data collection
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Data examination

Applying the DOE
methodology

Interpretation of
results

Figure 3. Methodology for DOE application
Research and publication ethics were complied
with in this study.
4. Implementing the Design of Experiment for
the Proposed BSC Approach in IT departments
of banks
Akman and Turan (2021) used fuzzy DEMATEL
method to present relationships between six
perspectives of the proposed BSC approach. Fuzzy
DEMATEL illustrates the cause-effect relationship
for only one cause perspective on the other
perspective, while the DOE represents the causeeffect relationship for one or more cause
perspectives. Upon this, the DOE was implemented
for six perspectives on behalf of all interactions. In
this study, the full factorial design which has five
factors with two levels for six perspective is
performed. The Minitab 16 software was utilized

for DOE application. Values are entered for the
perspective which are determined as effect.
Step 1. Determining team of experts for the DOE
study
A survey was applied to the experts working in IT
departments of banks. Qualified personnel are
preferred (Industrial Engineering, Computer
Engineering, Management Engineering and
Management Information Systems). The survey
was sent to 256 IT personnel, and 142 respondents
answered the survey. The characteristics of
participants are seen in Table 2. %78,9 of
respondents is male, %38,7 of them have been
working for 5-10 years in the company. %37,3 of
them are working as expert. %69,7 of them have
bachelor’s degree.

Table 2
Some characteristics of experts
Gender

Number

%

Working position

Male
Female
Total
Experience
0-1 year
1-3 year
3-5 years
5-10 years

112
30
142
Number
2
27
22
55

78,9
21,1
100
%
1,4
19,0
15,5
38,7

Assistant Expert
Expert
Senior Expert
Project Leader
Vice manager
Total

18
53
14
38
19
142

12,7
37,3
9,9
26,8
13,4
100

Occupation
Industrial Engineering

38

26,8

More than 10 years
Total
Graduation Degree
Bachelor’s degree
Master degree
PhD
Total

36
142
Number
99
41
2
142

25,4
100
%
69,7
28,9
1,4
100

Computer Engineering
Management Engineering
Management Information Systems
Total

54
22
28
142

38,0
15,5
19,7
100
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Step 2. Data collection
Data was collected via a questionnaire survey. In
order to evaluate perspectives of the BSC structure

proposed by Akman and Turan (2021), target
ratios for indicators of six perspectives were asked
for next year. An example is given below

In your opinion, what should be the annual target number of the following indicators of this BSC perspective in the
R&D company?
1st Indicator: %75.

2nd Indicator: %5.

3rd Indicator: %20

According to the DOE, interactions of six
perspectives were examined on the acquired
answers. Hence, the DOE was performed towards
the given targets.
Since the values for 6 perspectives will be
examined, a two-level full factorial design method
with 5 factors has been adopted as a methodology.
Therefore, 25=32 experiments were conducted for
each perspective. Points were given for each
perspective in the survey questions of 142
participants. These scores are divided into
percentage ranges. Accordingly, low and high
levels were determined as two levels in the
experiment, and while the level values were
determined, 0% and 50% were selected for the low
level and 50% and 100% for the high level, but no
value was reached for ANOVA since there was no
intersection. Therefore, 0% to 75% of all values
given for each perspective are taken as low levels.
Likewise, 25% to 100% of all values given for each
perspective are taken as high levels. Thus, as the
intersection point, it covers 25% to 75% of the

values as in the box diagrams. This intersection
point consists of numbers in the center, similar to
the normal distribution. It was %0 to %25 that
made the low level different, while the numbers
between %75 and %100 that made the high level
different.
Step 2. Data examination before DOE application
Before applying DOE, the Matrix Plot of all
perspectives are investigated in order to present
the relationship between each of the perspectives.
For this, the data of the questionnaire applied to
142 people were used. This matrix diagram is
shown in Figure 4. The line in the pairwise
comparison is the regression line that reflects the
relationship of the two perspectives. Desired
situation is that points are close to the regression
line. As seen in Figure 4, clusters which are very
close to the line indicate that there is a significant
relationship between the two perspectives and
each criterion is related to each other in general.

Figure 4. The Matrix Plot of BSC Perspectives
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Step 3. Determining the DoE methodology

Finally, the DOE was implemented in six
perspectives for these values. Since there are six
perspective, 25=32 experiments are performed for
each perspective. Experiment pattern and the
L32(25) orthogonal array (with 5 parameters and 2
levels), and experimental results which is used in
this study, are shown in Table 3. While A, B, C, D and
E represent the parameters, Customer, Internal
business process, Learning & Growth, Risk and
Agile respectively, the numbers in each line
represent the levels of the parameters.

The Full Factorial design was conducted. It has five
input factors with two levels for six perspectives.
Low and high values were specified. According to
this, it is accepted that the values between %0 and
%75 are low, and values between %25 and %100
are high because of being intersection set
(Intersection is set between 25% and %75 like the
box plot). While “1” refers “low”, “2” refers “high”.
The average of acquired results for each
perspective was computed as low and high values.
Table 3
Experimental results
Exp.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
354

Customer
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Internal
Business
Process
B
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Learning
& Growth

Risk

C
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

D
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

Agile
Financial
E
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Y
89,90
93,50
94,90
95,80
91,60
93,90
96,30
95,10
94,30
94,70
95,80
95,10
93,60
94,70
95,10
96,20
93,00
94,70
96,20
98,00
92,70
94,70
96,40
98,50
94,80
95,50
97,00
99,00
94,20
95,40
97,40
100,10
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When all way interactions and two ways
interactions were performed, changes of results
are examined.
Step 4. Interpretation of results
Afterwards, ANOVA was applied for 6 perspectives.
Pareto analysis was applied to see whether the
effect of the other 5 perspectives and the
interaction between them was high for the relevant
perspective. Re-interaction was examined
according to the interaction number of the values
exceeding the threshold value. For example, since
it affects one and two interactions, it is also
examined as one-way interaction and two-way
interaction. By examining it in parts, it was
determined whether the residual numbers showed
a uniform distribution. The Normal Diagram of
Effects shows the important results of the Pareto
Chart in bold. The Main Effect Diagram, on the
other hand, visually shows the level of influence of
the relevant perspective by other perspectives. It
shows that the closer or parallel to the horizontal
line, the less effect it has, and the higher the slope,
the greater the effect. The Interaction Diagram
gives the interaction in terms of low and high
degrees of other perspectives for the relevant
perspective. It is desired that there is a linear
relationship between them. If the line of low and
high values is crossed, there is no interaction. The
Residual Diagram consists of 4 graphs showing the
distribution of residual values. The Normal
Probability Diagram shows the distribution of
residual values. Being above or very close to the
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desired line, In the histogram, the distribution is
typical for the normal distribution, specific to the
bell shape, dense in the center, and decreasing
equally on both sides as it moves away from the
center, Equal or close in both areas separated by
the horizontal axis in Versus Fits number
distribution, in Versus Order, it is required to
distribute in zigzags on both sides.
Since Kaplan and Norton (1996, 2009) stated that
the main purpose of BSC's other perspectives is to
influence the financial perspective, financial
perspective results are detailed. Conversely, other
perspective results are also interpreted.
5. Results and Discussion
For the financial perspective, a pareto chart
showing the effects of other perspectives and their
interactions is presented in Table 5. According to
Figure 5, perspective that most influences the
financial perspective is Risk, followed by Customer,
Agile, Internal Processes and Customer*Risk
interaction because their values are above
threshold value. Interaction of Internal
Processes*Risk
and
interaction
of
Customer*Internal Processes*Risk, is slightly
below the threshold value, but they have
implications on the financial perspective. The
impact of the Learning and Development
perspective on the Financial Perspective is not
great.
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Figure 5. Pareto Chart of the Effects in terms of Financial Perspective
Figure 6 shows the Normal Diagram of Effects for
the Financial perspective. If perspectives are
significant for the financial perspective, their color
are red, otherwise their color is black. Risk has the
highest importance in terms of percentage and

impact. Consistent with the Pareto results, most
important perspective for financial perspective is
Risk. In order of importance, it is followed by
Customer, Speed, Internal Processes and
Risk*Customer, respectively.

Figure 6. Normal Plot of the Effects in terms of Financial Perspective
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Figure 7 shows the main effects plot for the
financial perspective. The risk is the most
important as its slope is the highest. Since Learning
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and Development is in a parallel position close to
the horizontal line and its slope is negligible, it has
little impact on the financial perspective.

Figure 7. The Main effects Plot for the Financial Perspective
Figure 8 shows the Interaction Plot for the
Financial perspective. The Interaction Plot
illustrates relationship between both perspectives
for low and high values. The power of these
relationship represents a linear of both
perspectives. A collateral relationship between the
low and high values is wanted. It reveals that there

is not a relationship between two perspectives,
when the lines cut each other. In Figure 8,
perspectives are connected with each other, since
they are collateral each other. It seems that there is
an interaction between other perspectives for
financial perspective. As already stated, that in the
BSC, other criteria serve financial criteria.

Figure 8. The Interaction Plot for the Financial Perspective
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Figure 9 shows the Residual Plots graphs. These
graphs are meaningful. Since, dispersion in Normal
Probability Plot is close and symmetric to the line,
the graph is meaningful. Versus Fits graph points
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should disperse for both areas. In Histogram, the
outcomes are consistent, as the normal distribution
are seen as a bell curve. In Versus Order, the
outcomes are meaningful, since the line weave
symmetrically.

Figure 9. The Residual Plots for the Financial Perspective
Since Kaplan and Norton (1996) stated that the
main purpose of BSC's other perspectives is to
influence the financial perspective, regression
analysis (coefficients and significance levels) and
ANOVA test for the financial perspective were
examined
Table 4 shows the results of the regression analysis
for the financial perspective. In this table singular
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impacts of perspectives, and pairwise interactions
impact of them, triple interactions impact of them
on financial perspectives are presented. According
to these results, the selected five perspectives
including their bilateral and triple interactions
explains %92,47 variance of the financial
perspective. This ratio is considerable high.

Endüstri Mühendisliği 33(2), 346-365, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 346-365, 2022

Table 4
Regression Analysis Results For Financial Perspective
Term
Constant
Customer (A)
Internal Business Process (B)
Learning and Growth (C)
Risk (D)
Agile (E)
Customer*Internal Business Process (A*B)
Customer*Learning and Growth (A*C)
Customer*Risk (A*D)
Customer*Agile (A*E)
Internal Business Process* Learning and Growth (B*C)
Internal Business Process*Risk (B*D)
Internal Business Process*Agile (B*E)
Learning and Growth*Risk (C*D)
Learning and Growth*Agile (C*E)
Risk*Agile (D*E)
Customer*İnternal Business Process*Learning and
Growth (A*B*C)
Customer*İnternal Business Process*Risk (A*B*D)
Customer*İnternal Business Process*Agile (A*B*E)
Customer*Learning and Growth*Risk (A*C*D)
Customer*Learning and Growth*Agile (A*C*E)
Customer*Risk*Agile (A*D*E)
İnternal Business Process*Learning and Growth*Risk
(B*C*D)
İnternal Business Process*Learning and Growth*Agile
(B*C*E)
İnternal Business Process*Risk*Agile(B*D*E)
Learning and Growth*Risk*Agile (C*D*E)

Effect
1,7188
1,1312
0,3000
2,8937
1,6250
0,0250

β Coeff
95,3250
0,8594
0,5656
0,1500
1,4469
0,8125
0,0125

t
4884,55
44,04
28,98
7,69
74,14
41,63
0,64

P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,526

-0,0969
0,5500
0,2312

-0,0484
0,2750
0,1156

-0,68
14,09
5,92

0,303
0,000
0,000

0,1719
-0,5500
-0,3062
0,1563
0,1625
-0,0062
0,2125

-0,0859
-0,2750
-0,1531
0,0781
0,0813
-0,0031
0,1062

-1,01
-14,09
-7,85
4,00
4,16
-0,16
5,44

0,167
0,000
0,000
0,000
0,000
0,874
0,000

0,4813
0,2250
0,2250
0,1562
0,4125
0,2375

0,2406
0,1125
0,1125
0,0781
0,2062
0,1188

12,33
5,76
5,76
4,00
10,57
6,08

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,2062

0,1031

5,28

0,000

0,4125
0,1437

0,2063
0,0719

10,57
3,68

0,000
0,001

S = 0,573685 PRESS = 28,0844
R-Sq = 94,26% R-Sq(pred) = 89,80% R-Sq(adj) = 92,47%

Regression Equation is written as following
Y = 95,3250 + 0,8594*A + 0,5656*B + 0,15*C + 1,4469*D +0,8125*E + 0,0125*A*B - 0,0484*A*C + 0,2750*A*D
+ 0,1156*A*E - 0,0859 *B*C - 2750*B*D - 0,1531*B*E + 0,0781*C*D + 0,0813*C*E - 0,031*D*E + 0,1062*A*B*C
+ 0,2406*A*B*D + 0,1125*A*B*E + 0,1125*A*C*D* + 0,0781*A*C*E + 0,2062*A*D*E + 0,1188*B*C*D +
0,1031*B*C*E + 0,206*B*D*E + 0,0719*C*D*E
Impact of Customer, Internal Business Process,
Learning and Growth, Risk, Agile on Financial
perspective are meaningful and statistically
significant since their p values are smaller than
0,05. When two-way interactions are investigated,

Customer*Risk, Customer *Agile, Learning &
Growth *Risk, Learning & Growth*Agile
interactions have positive and significant impact
on financial perspective. Internal Business
Process*Risk interaction and Internal Business
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Process*Agile interaction have meaningful, but
negative impact on Financial Perspective.

Table 5 presents variance analysis results for
financial perspective. In Table 5, it is seen that the
Risk perspective has the highest value in Seq Sum
of Squares (SS), Adj SS, Adj Mean Square (MS) and
F values.

All three-way interactions of perspectives have
positive and significant impact on financial
perspective (p<0,05).
Table 5
Variance Analysis for Financial perspective
Source
Main Effects
Customer
Internal Business Process
Learning and Growth
Risk
Agile
2-Way Interactions
Customer*Internal Business Process
Customer*Learning and Growth
Customer*Risk
Customer*Agile
Internal Business Process*Learning and
Growth
Internal Business Process*Risk
Internal Business Process*Agile
Learning and Growth*Risk
Learning and Growth*Agile
Risk*Agile
3-way interactions
Customer*İnternal bProcesses*Learning and
Growth
Customer*İnternal Processes*Risk
Customer*İnternal Processes*Agile
Customer*Learning and Growth*Risk
Customer*Learning and Growth*Agile
Customer*Risk*Agile
İnternal Processes*Learning and
Development*Risk
İnternal Processes*Learning and
Development*Agile
İnternal Processes*Risk*Agile
Learning and Growth*Risk*Agile

do Seq SS
Adj SS
Adj MS
5 245,412 245,412 49,082
1
47,266
47,266 47,266
1
20,476
20,476 20,476
1
1,44
1,44
1,440
1 133,981 133,981 133,981
1
42,250
42,250 42,250
10 13,456
13,456
1,346
1
0,010
0,010
0,010
1
0,141
0,141
0,141
1
4,840
4,840
4,840
1
0,856
0,856
0,856
1
0,456
0,456
0,456

F
2013,64
1939,10
840,03
59,08
5496,64
1733,33
55,21
0,41
1,77
198,56
35,10
4,23

P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,526
0,122
0,000
0,000
0,078

1
1
1
1
1
10
1

4,840
1,501
0,391
0,423
0,001
13,797
0,722

4,840
1,501
0,391
0,423
0,001
13,797
0,722

4,840
1,501
0,391
0,423
0,001
1,380
0,722

198,56
61,56
16,03
17,33
0,03
56,61
29,64

0,000
0,000
0,000
0,000
0,874
0,000
0,000

1
1
1
1
1
1

3,706
0,810
0,810
0,391
2,722
0,903

3,706
0,810
0,810
0,391
2,722
0,903

3,706
0,810
0,810
0,391
2,722
0,903

152,03
33,23
33,23
16,03
111,69
37,03

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1

0,681

0,681

0,681

27,92

0,000

1
1

2,723
0,331

2,723
0,331

2,723
0,331

111,69
13,56

0,000
0,001

Residual Error
Lack of Fit
Pure Error
Total

48 15,797
16 15,022
32
0,775
63 275,435

15,797
15,022
0,775

0,329
0,939
0,024

38,770

0,000
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For all 5 perspectives the p significance level is also
below 0.05. This means the five perspectives have
significant impact on the Finance perspective.
Similar to Table 3, it is seen that the two-way
interactions (Customer*Risk, Customer*Agile,
Internal Business Process*Risk, Internal Business
Process*Agile, Learning and Growth*Risk,
Learning and Growth*Agile) are also significant. All
three-way interactions are significant (p<0.05).
6. Conclusions
When we examine the current BSC structure, it is
seen that it is extremely inadequate especially for
banks. Although the BSC is a highly effective tool in
ensuring internal efficiency in that it includes not
only financial but also non-financial performance
indicators, it is insensitive to external change.
Therefore, BSC is extremely inadequate for banks.
Although different disciplines and different
perspectives have been added regarding this, it has
been seen that it is not effective in solving these
problems. Success in companies requires showing
the same ability outside the company as well as
managing the company effectively. Today, a
company that enters the market fast is far ahead of
its competitors. Despite being more efficient than
the competitors, not being able to enter the market
quickly will leave the company face to face with big
problems in the long run. Now that the productoriented approach has been shifted to a customeroriented approach, the companies that respond to
the demands of the customers in the fastest way
and even offer new products and services beyond
the customer's demands will also manage the
market. Therefore, it is necessary to be fast and
configure the structure to adapt to this speed.
Agility is also a point that triggers risk. Some bold
steps will also bring uncertainty.
In this new structure to be created for the purpose,
it is necessary to consider the risk within the
existing structure in order to balance the agility
and therefore the system. For this, risk and agile
perspectives should be used in addition to existing
perspectives. Thus, under a single structure, the
deficiency of the model will be eliminated.
To support findings of Akman and Turan (2021),
this paper investigates whether the risk and agile
perspectives are necessary for the BSC via DOE
method. The relationships amongst perspectives
are examined by the DOE method. This study
proves that the DOE can be utilized with respect to
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expressing the causal relationship like the
DEMATEL. But DOE and DEMATEL are different.
The difference of the DOE from DEMATEL is that
the DOE allows to study one-way, two way and
three-way interactions of perspectives while
DEMATEL allows to investigate single effects of
perspectives. The DOE indicates that if a
perspective which is affected by one or more
perspectives is also affected by these
perspectives' interactions. Consequently, the DOE
deepens results of Akman and Turan (2021)’s
study
But fuzzy DEMATEL interprets the results by
considering the sum of all perspectives like fuzzy
and it produces a single result for interaction of six
dimensions. Design of experiment (DOE) method
evaluated each perspective separately, and
obtained six independent results for each
perspective. One perspective was determined as
output variable, and other six perspectives as input
variables. Then DOE and statistical analyses were
performed, and six independent results were
provided.
In this study, we presented only
financial perspective’ results as an example. By
adapting and applying DOE, we saw whether single,
two-way and three-way interactions of input
perspectives have an effect on the output
perspective. Thus, results of this study support
findings of Akman and Turan (2021).
The DOE results illustrate that the risk is the most
significant perspective in six perspectives, since it
is the most effective perspective for each
perspective. The customer is the most effective
perspective for risk.
To sum up, six perspectives are used, the DOE
expresses the causal relationship with all way
interactions. The DOE displays two-way and threeway interactions which exceeds the threshold
value.
This study shows that two-way interactions of risk
and agile perspectives with other perspectives
influence financial perspective positively and
significantly. All three-way interactions of risk and
agile perspectives have positive and significant
impacts on financial perspective. Thus, this study
proves that risk and agile factors are related with
other perspectives and their interactions with
other perspectives influence financial perspective
which is defined as output variable.
Future studies can also put the new BSC paradigm
to the test in other fields. Six perspectives can be
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used in a variety of fields. In future studies, sub
criteria of perspectives can be weighted. When
weighting the perspectives, alternative Multiple
Criteria Decision Making (MCDM) methods such as
the ANP, AHP, CRITIC, SWARA, TOPSIS can be used.
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Günümüzde performansı ve dönüşümü yönetmek kuruluşlar için her zamankinden daha
önemli hale gelmiştir. Performansı ve dönüşümü yönetmede belki de en önemli adım
kuruluşun yönünün etkili bir şekilde belirlenmesidir. Stratejik planlama yaklaşımı
kuruluşların yönünü belirlemede kullanılan yöntemden biridir. Bu araştırmada,
sektöründe öncü kurum olma hedefi olan, Kayseri Ulaşım AŞ’nin 2021-2025 Stratejik
Planını oluşturma aşamaları, bu aşamalarda kullanılan yöntemler ve yöntemlerin
uygulaması ile ortaya koyulan çıktılar aktarılmıştır. Kayseri Ulaşım AŞ 2021-2025
Stratejik Planı, EFQM 2020 Modelinin gerekliliklerini göz önünde bulundurularak
oluşturulmuştur. Bu durum araştırmanın paydaş analizi, PESTLE analizi, SWOT analizi,
TOWS analizi gibi sağlam temelli yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilmesini
sağlamıştır. Yapılan çalışma ile Kayseri Ulaşım AŞ’nin amacını gerçekleştirmesini ve
vizyonuna ulaşmasını sağlayacak stratejik planının oluşturulması hedeflenmiştir.
Böylelikle kuruluşun stratejileri belirlenmiştir. Yapılan araştırmanın EFQM Modelini
kurumsal yönetim modeli olarak benimseyen ve üstün performanslı sonuçlar elde etmek
isteyen kuruluşlar için yön belirlemede kılavuz niteliğinde olduğu düşünülmektedir.

DETERMINING THE DIRECTION OF AN ORGANIZATION WITH THE EFQM 2020
MODEL: KAYSERİ ULAŞIM INC. STRATEGIC PLAN FOR 2021-2025
Keywords

Abstract

Strategic Planning
Strategic Management
EFQM 2020 Model
Kayseri Transportation Inc.

At the present day, managing performance and transformation has become more
important than ever for organizations. Perhaps the most important step in managing
performance and transformation is efficiency determining the direction of the
organization. Strategic planning approach is one of the methods used in determining the
directions of organizations. In this research, the phases of creating the 2021-2025
Strategic Plan of Kayseri Transportation Inc., which aims to be the leading institution in
its sector, the methods used in these phases and the results of the application of the
methods are conveyed. Kayseri Transportation Inc. 2021-2025 Strategic Plan has been
created taking into account the EFQM 2020 Model. This enabled the research to be carried
out using well-founded approaches such as stakeholder analysis, PESTLE analysis, SWOT
analysis, and TOWS analysis. With the study, it was aimed to create the strategic plan that
will enable to realize its purpose and reach its vision of Kayseri Transportation Inc. Thus,
the strategies of the organization were determined. It is thought that the research carried
out is a guide in determining the direction for organizations that adopt the EFQM Model
as a corporate governance model and want to achieve outstanding performance results.
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1. Giriş
Günümüzün
rekabetçi
koşullarında
üstün
performanslı sonuçlar elde etmek ve bunu
sürdürmek amacında olan tüm organizasyonlar
hem bugünün performansına katkı sağlayan hem
de gelecek için gerekli olan dönüşümü etkin kılacak
çözümleri üretmek durumundadır. Bu ihtiyaç yeni
yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkmasına ve
birçok yönetsel yaklaşımın yeniden yorumlanıp
geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Strateji
kavramı da bu gelişmelerden etkilenmiştir. Strateji
askerlikle ilgili bir kavram olarak ele alınırken 19.
yüzyılla
birlikte
çeşitli
bilim
dallarında
kullanılmaya başlanmıştır (Ulukulu, 2019). Strateji
kavramı 20. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan
stratejik
yönetim
ve
stratejik
planlama
kavramlarının temelini oluşturmuştur. Stratejik
yönetim; örgütün amaçlarına ulaşması için,
stratejiler geliştirip uygulaması ve neticesinde de
yapılan uygulamaların kontrolünü gerektiren bir
süreç olarak tanımlanabilir (Dölkeleş, 2019).
Stratejik yönetimin bir aşamasını oluşturan
stratejik planlama organizasyonun ne olduğunu, ne
yaptığını ve niçin yaptığını şekillendiren ve bu
sürece rehberlik eden temel karar ve eylemleri
üreten düzenli bir çalışmadır (Bryson,2004).
Zamanla sayısı artan ve çeşitlenen yönetsel
yaklaşımları bir bütün olarak ele almak için çeşitli
modeller ve teknikler geliştirilmiştir. Geliştirilen
modellerden birisi de EFQM (Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı) Modelidir. EFQM Modelinin
mantığının merkezinde, kuruluşun amacı ile
stratejisi arasındaki güçlü ilişki ve bunun
kuruluşun en önemli paydaşları için sürdürülebilir
değer yaratmasına ve üstün performanslı sonuçlar
elde etmesine yardımcı olmak için nasıl kullanıldığı
yer almaktadır (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
[EFQM],2019).
Bu araştırmada sektöründe öncü kurum olma
hedefi olan Kayseri Ulaşım AŞ’nin EFQM 2020
Modelini referans alarak yönünün nasıl belirlediği
bir başka deyişle stratejik planının nasıl ortaya
koyulduğu açıklanmaktadır. EFQM modeline göre
yapılandırılan yaklaşımın sağlam temelli olması
gerekmektedir. Çalışma bu durum göz önünde
bulundurularak birçok bilimsel araştırmaya katkı
sunan PESTLE analizi, SWOT analizi, TOWS analizi,
beyin fırtınası, Güç/Çıkar matrisi gibi yöntemler
kullanılarak geliştirilmiştir.
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Yazarların incelemelerine göre yön belirlemede,
stratejik plan oluşturmada, EFQM 2020 Modelinin
kullanıldığı bir araştırmaya ulaşılamamıştır.
Bununla birlikte araştırmaya içerik bağlamında
yakın olan çalışmalar vardır. Yıldız (2021),
araştırmasını stratejik yönetimde performans
yönetiminin önemini ortaya koymak ve
kuruluşların tüm boyutlarını dikkate alan stratejik
yönetim araçlarının kullanımına dair bilgi sunmak
amacı ile gerçekleştirmiştir. Araştırmada ısıtma ve
soğutma sistemleri sektöründe proje bazlı çalışma
yapan bir satış ve servis işletmesinde stratejiler
belirlenmiştir. Gündüz, Türker, Karabekı̇r ve Altun
(2020), Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Ortaöğretim Kurumlarına yönelik 2020-2025
yılları arasını kapsayacak olası stratejik plan örneği
hazırlamak amacı ile araştırma yapmışlardır.
Araştırmada stratejik yönetim araçları kullanılarak
pandemi döneminde KKTC ortaöğretim kurumları
için olası stratejik plan örneği oluşturulmuştur.
Daniel ve Merigo (2021), dengeli skor kartında
stratejik plan seçim sürecini kolaylaştırmak için bir
model önerisinde bulunmuşlardır. Yalçınkaya ve
Deniz (2019), ülkemizdeki meslek odalarını
stratejik plan hazırlama durumlarına göre
incelemişlerdir. Çalışmada TMMOB Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şube’sinin 2018-2022
Stratejik Planı stratejik plana ait hazırlık
çalışmaları, stratejik planlama sürecinin adımları
paylaşılmıştır. George, Walker ve Monster (2019),
Stratejik planlama örgütsel performansı iyileştirir
mi sorusuna yanıt aramış ve tartışmıştır.
Vukomanovic ve Radujkovic (2013), inşaat
sektöründe
stratejiye
uygun
performans
göstergelerini seçmek için dengeli skor kartı ve
EFQM Modeline dayanan bir çerçeve sunmuşlardır.
Deveci ve Canıtez (2018), EFQM modelinin kent içi
toplu ulaşım işletmeleri için uyarlanması ve
uygulanması konusunda araştırma yapmışlardır.
Yapılan araştırma ile Kayseri Ulaşım AŞ’nin
amacını
gerçekleştirmesini
ve
vizyonuna
ulaşmasını
sağlayacak
stratejik
planının
oluşturulması hedeflenmiştir. Etkili bir stratejik
planın oluşturulması amaçlanmıştır.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Bu bölümünde strateji, stratejik yönetim, stratejik
planlama kavramları açıklanıp EFQM Modeli
konusunda bilgiler paylaşılmıştır.
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2.1 Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejik
Planlama Kavramları

 Stratejik planlama, örgütü hedeflere ve
amaçlara ulaştırabilecek stratejileri geliştirmek
için devreye alınan süreçler dizisidir (Tapinos,
Dyso ve Meadows, 2005).
 Stratejik planlama örgütün nerede olduğu,
bulunduğu seviyeye nereden geldiği, nereye
ulaşmak istediği ve bu hedefine nasıl
ulaşacağının
ve
neticesinde
hedefini
gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespitine
yarayan orta vadeyi kapsayan plandır (Murat ve
Bağdiğen, 2008).
 Stratejik planlama, yönetimin en önemli
fonksiyonlarından biridir. Stratejik planlama,
kuruluşların stratejik yönlerini ve stratejik
hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları
belirlerken
kullandıkları
kavramlar,
prosedürler ve araçlar bütünüdür. Stratejik
planın
uygulanmasındaki
başarı
organizasyonun geleceği açısından oldukça
kritiktir (Elbanna, Andrews ve Pollanen, 2015)

Strateji kelime anlamı olarak sevk etme, yöneltme,
gönderme, götürme ve gütme anlamına
gelmektedir (Dinçer, 2003). İşletmeler için strateji:
“Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek amaçlara
varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun
dönemli, dinamik kararlar topluluğu” olarak
tanımlanabilir (Korkmaz, 2019). Bir başka tanıma
göre strateji, işletmenin çevresiyle olan ilişkilerinin
düzenlenmesi ve rekabet avantajı sağlaması
amacıyla kaynaklarının harekete geçirilmesine
yönelik bir tekniktir (Demir ve Yılmaz, 2010).
Stratejik yönetim kavramı, 1950’ler sonrasında
özellikle
işletme
ve
yönetim
sahasında
kullanılmaya başlamıştır (Dölkeleş, 2019).
Stratejik yönetim kavramı ile ilgili birçok tanım
yapılmıştır. Bu tanımların birkaçı aşağıdaki gibidir:
 Stratejik yönetim, örgütü değişen çevresel
şartlara süratli bir şekilde uyumlu hale
getirerek, örgütün sürekliliğini ve stratejik
amaçlarına ulaşmasını hedefleyen bir yönetim
anlayışıdır (Özer, 2008).
 Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte
varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl
ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder (Barry,
1986).
 Stratejik yönetim, işletmenin vizyon ve
amaçlarına ulaşılmasına yönelik stratejilerin
belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili süreci
ifade etmektedir (Yücel, Yücel ve Alar,2019).
Tüm bu bilgiler dikkate alınarak stratejik yönetim;
kuruluşun kendi imkanlarını ve ekosistemini
anlayarak misyon ve amacı doğrultusunda arzu
edilen vizyonunu gerçekleştirebilmek için nasıl bir
yol izleneceğinin ortaya konulması ve bu
doğrultuda gerekli faaliyetlerin planlanması süreci
olarak tanımlanabilir.
Stratejik planlama kavramı ilk olarak yirminci
yüzyılın ikinci yarısında örgütlerce belirli olmayan
geleceklerini daha verimli bir şekilde planlama
arzularıyla örgüt yönetiminde uygulanmaya
başlanmıştır (Ulukulu, 2019). İlerleyen yıllarda
yaygın olarak kullanılan bir yönteme dönüşmüştür.
ABD’de 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre
araştırma için seçilen kuruluşların %43’ü stratejik
planlama yapmaktadır. Bu oranın bir yıl içerisinde
%38 oranında artacağı ön görülmektedir (Rigby ve
Biledeau, 2013).
Stratejik planlamaya kavramı ile ilgili yapılan
tanımlamaların birkaçı aşağıdaki gibidir:
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Özetle stratejik planlama kurumun amacını
gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşabilmek için
kurumun izleyeceği yolun ortaya konulması için
yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir.
Stratejik planlama, stratejik yönetimin bir
aşamasını oluşturur. Bir kurumda amaçlara nasıl
ulaşılacağına dair stratejiler oluşturulurken bu
stratejilerin bir planlaması yapılır. Planlamadan
sonra stratejiler uygulanır ve sonrasında uygulama
sonuçları gözden geçirilir ve denetlenir (Aktan,
2008: 6).
2.2 EFQM Modeli
EFQM, Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi tarafından
1988 yılında “Avrupa’da Sürdürülebilir İş
Mükemmelliğinin İtici Gücü Olma” misyonu ve
“Avrupalı Kuruluşların İş Mükemmelliğine
Eriştikleri Bir Dünya” vizyonu ile kurulmuştur.
EFQM tarafından 1991 yılında kuruluşların
performansını
iyileştirmesi
için
EFQM
Mükemmellik Modeli oluşturulmuştur (İnan,
Yayla, Ceryan, Şişman ve Yıldız, 2013).
EFQM Modeli değişimi yönetmede ve kurumsal
performansı iyileştirmede her tür yapı, endüstri
veya boyuttaki kuruluşu destekleyen bir çerçeve
olarak kabul edilir. Bunun yanında EFQM Modeli
toplam kalite yönetimine yeni boyutlar ekleyerek
toplam kalite yönetiminin etkinleştirilmesine
yardımcı olan uygun bir destek olarak
değerlendirilir (Fonseca, 2021).
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EFQM Mükemmellik Modeli çeşitli dönemlerde
revize edilmiştir. EFQM Mükemmellik Modeli’nin
son revizyonu 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu
revizyonla modeldeki “mükemmellik” ibaresi
kaldırılmıştır. Modelin yeni adı “EFQM Modeli”
olarak olacak şekilde güncellenmiştir. 2020 yılı
güncellemeyle EFQM Modelinin kimi içeriği ve
görsel kimliği değişmiş olsa da modelin esas aldığı
temel ilkeler değişmemiştir (EFQM,2019). Yapılan
revizyonla tekrar düzenlenen EFQM modelinin
çerçevesi Şekil 1’deki gibidir. Şeklin merkezinde
yer alan “kuruluş” modelin üç boyutu (yön,
uygulama, sonuçlar) ile çevrelenmiştir. Bu boyutlar
modelin kriterleri ve ilgili radar boyutu ile
ilişkilendirilmiştir.
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haritası oluşturmaya
kullanılabilmektedir.

yardımcı

olmak

için

Stratejik yönetim kavramının EFQM modelinin
bütünüyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bunun
yanında stratejik planlama kavramı EFQM
Modelinin bir numaralı kriteri (Amaç, Vizyon ve
Strateji) ile ilişkilidir. Bu kriterde üstün
performanslı bir kuruluş, esin veren bir amaç,
heyecan veren bir vizyon ve sonuç getiren bir
stratejiyle tanımlanır. Kriterin alt başlıklarında
üstün performanslı kuruluşun özellikleri açıklanır.
EFQM Modelinin bir numaralı kriterinin alt
başlıkları aşağıdaki gibidir (EFQM,2019):






Amaç ve Vizyon Tanımlama
Paydaşların Gereksinimlerini Belirleme ve
Anlama
Ekosistemi, Kendi Yeterliliklerini ve Başlıca
Zorlukları Anlama
Strateji Geliştirme
Bir Yönetişim ve Performans Yönetimi Sistemi
Tasarlama ve Uygulama

3. Yöntem

Şekil 1. EFQM Modeli Genel Çerçevesi
(EFQM,2019)

EFQM Modeli’nin yapısı, basit fakat güçlü üç soruya
yanıt arayan bir mantığa dayanır (EFQM,2019):
 Kuruluş “Neden” var? Hangi Amacı yerine
getiriyor? Neden özellikle bu Strateji? (Yön)
 Amacını ve Stratejisini “Nasıl” gerçekleştirmeyi
planlıyor? (Uygulama)
 Bugüne kadar “Ne” gerçekleştirdi? Gelecekte
“Ne” gerçekleştirmeyi planlıyor? (Sonuçlar).
Bu üç soru ile ortaya koyulan üç boyut kuruluşların
kendi
başarılarını
anlamalarına,
üstün
performanslı
kuruluşlar
ile
kendilerini
karşılaştırabilmelerine
ve
aynı
zamanda
sürdürülebilir başarıya ulaşma konusunda bir yol

2008 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KBB)
iştiraki olarak kurulmuş olan Kayseri Ulaşım AŞ
günümüzde raylı sistemle yolcu taşımacılığı,
otobüsle kent içi yolcu taşımacılığı, kent içi otopark
işletmeciliği, bisiklet paylaşım sistemi kurulumu ve
işletmeciliği, elektronik ücret toplama sistemi
işletmeciliği
alanlarında
faaliyetlerini
yürütmektedir. Kayseri Ulaşım AŞ 2015 yılında
EFQM Modelini kurumsal yönetim modeli olarak
kabul etmiştir. Böylelikle ihtiyaç duyulan
yaklaşımların
geliştirilmesi,
yayılımının
sağlanması ve iyileştirilmesi çalışmalarında EFQM
Modelinin ortaya koymuş olduğu bilginden
yararlanılmaya başlanmıştır.
Kayseri Ulaşım AŞ’nin ilk stratejik planı 2017-2025
yılları arasını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.
2019 ve 2020 yıllarında Kayseri Ulaşım AŞ
ekosisteminde aşağıdaki önemli değişiklikler
meydana gelmiştir:
 Kayseri Ulaşım AŞ’nin temel paydaşı olan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KBB) stratejik
planını güncellemiştir.
 Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsü kısa süre
içerisinde küresel salgın haline gelmiştir. Covid19 salgını toplumun yaşam biçimini ve Kayseri
Ulaşım AŞ’nin faaliyetlerini etkilemiştir.
 Kayseri Ulaşım AŞ’de kurumsal yönetim modeli
369
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olarak kabul edilen EFQM Modeli 2020 yılında
güncellenmiştir.
Bu araştırmaya konu olan çalışmalar Kayseri
Ulaşım AŞ’nin ekosisteminde meydana gelen
değişiklikler göz önünde bulundurularak kurumun
yönünün hizalanması ihtiyacını karşılamaya
yönelik olarak geliştirilmiştir. Kayseri Ulaşım
AŞ’nin 2021-2025 Stratejik Planı EFQM Modelinin
bir numaralı kriteri olan “Amaç, Vizyon ve Strateji”
kriterinin ilk dört alt başlığı göz önünde
bulundurularak oluşturulmuştur.
Araştırmada
kullanılan yöntemler her bir alt başlık için ayrı ayrı
ele alınarak açıklanmıştır.
3.1 Amaç ve Vizyon Tanımlama
Kayseri Ulaşım AŞ’nin amacı tanımlanırken ve
vizyonu gözden geçirilirken beyin fırtınası tekniği
kullanılmıştır. Birçok farklı kullanım alanı olan
beyin fırtınası tekniği stratejik yönetim sürecinde,
fikir üretilerek farklı perspektifler kazanılmasında
da kullanılabilmektedir (Çubukçu,2020). Beyin
fırtınası tekniğinde, belirli bir probleme ilişkin,
fikir ve seçenekler ortaya konulmaktadır (Akgemci
ve Güleş, 2010). Teknik, klasik olarak, bir grup
tarafından gerçekleştirilir ve grupta bir moderatör
yer alır. Çalışmalar dikkatli şekilde planlanır. Beyin
fırtınası dört kurala göre yapılandırılır. Bu kurallar:
mümkün olduğu kadar çok çözüm üretmek,
çözümler hakkındaki yargıyı oturumunun sonuna
kadar ertelemek, orijinal fikirler bulmaya çalışmak
ve mevcut fikirleri birleştirmek ve geliştirmektir
(Bonnardel ve Didier, 2020).
3.2 Paydaşların Gereksinimlerini Belirleme ve
Anlama
Paydaş, kendisi kuruluşu etkilediği ya da
kuruluştan etkilendiği için, bir kuruluşta,
kuruluşun faaliyetlerinde veya performansında
doğrudan veya dolaylı olarak payı veya çıkarı olan
kişi, grup veya kuruluştur (EFQM,2019). Paydaş
analizi; stratejik plan hazırlarken, kurumun
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güçlenmesine katkı sunabilecek paydaşları
araştırırken; iş analizi yaparken; proje hazırlarken
kullanılan bir analiz yöntemidir (İlgar ve
İlgar,2019). Paydaş analizi yöntemi, paydaşların
belirlenmesi, paydaşlara öncelik verilmesi, temel
paydaşların
anlaşılması,
paydaş
katılımı
stratejisinin oluşturulması (paydaşları neyin
motive edeceğine ve onların desteğinin nasıl
kazanılacağına karar verme) adımları ile
gerçekleştirilebilir (İlgar ve İlgar,2019).
Bu çalışmada paydaşların gereksinimlerini
belirlemek ve anlamak için paydaş analizi yöntemi
kullanılmıştır. Kullanılan paydaş analizi, paydaşın
tespiti (paydaşların belirlenmesi), paydaşın
önceliklendirilmesi (paydaşlara öncelik verilmesi),
paydaşın
gereksinim
ve
beklentilerinin
belirlenmesi (temel paydaşların anlaşılması)
adımlarından oluşmaktadır.
Kayseri Ulaşım AŞ’nin paydaşları beyin fırtınası
yöntemi ile tespit edilmiştir. Tespit edilen
paydaşlar
güç/çıkar
matrisi
kullanılarak
önceliklendirilmiştir. Güç/Çıkar matrisi daha çok
örgüt içi paydaş analizi çalışmalarında tercih edilen
bir yöntemdir. İşletmeler, bu matrislerden elde
edilen sonuç bulguları karar verme aşamasında
strateji geliştirmek için kullanmaktadırlar. (İlgar ve
İlgar,2019). Güç ve çıkarı yüksek olan paydaşın
yakından ilişkiler kurulacak kilit paydaşlar
olduğunun bilinmesi yapılan analiz sonunda elde
edilmektedir (Olander ve Landin, 2005). Analizler
için kullanılabilecek örnek bir güç çıkar matrisi
Şekil 2’deki gibidir. Güç/Çıkar matrisi analizin
amacına göre güç/etki, ilgi/etki ya da güçetki/konum matrisi olarak da farklılaştırılıp
kullanılabilmektedir (Sönmez ve Uğurluoğlu,
2017).
Kayseri
Ulaşım
AŞ
stratejik
planlama
çalışmalarında
Güç/Çıkar
matrisini
ilgi(önem)/etki
matrisi
olarak
ele
alıp,
kullanılmıştır.
Önceliklendirime
çalışmaları
sonrasında ilgi ve etki düzeyi yüksek olan
paydaşlar temel paydalar olarak belirlenmiştir.
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Şekil 2. Güç/Çıkar Matrisi (Olander ve Landin, 2005)
EFQM Modeli dikkate alınarak temel paydaşlar ön
planda tutulmuş, Kayseri Ulaşım AŞ’nin amaç ve
vizyonu bağlamında değerlendirerek gereksinim
ve beklentileri belirlenmiştir (EFQM,2019).
3.3 Ekosistemi, Kendi Yeterliliklerini ve Başlıca
Zorlukları Anlama
İşletmelerin mevcut durumlarının ne olduğunu,
güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya, ekosistemindeki
fırsat ve tehditlere yönelik adımlar atabilmesi için
yapılan incelemeye SWOT analizi denilmektedir.
SWOT analizinin temeli, işletmenin iç ve dış
çevresinin analizini yapabilmektir (Antony, 2012).
İç ve dış çevre analizi bir araya gelerek işletmelerin
çevre analizlerini oluşturmaktadır. İç çevre analizi,
işletmenin bünyesinde var olan, örgüt kültürü,
personelin eğitim durumu, yönetici yaklaşımları,
etik ilkeler gibi örgüt içerisinde var olan bütün
unsurları kapsamaktadır (Peker ve Boyraz, 2017).
Dış çevre analizi ise, örgütsel yapı içerisinde karar
alırken kurum dışında oluşabilecek fırsat ya da
tehdit dalgasını görebilmek için çalışmaktır
(Baykal, 2018). PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyal,
Teknolojik, Yasal ve Çevresel) analizi diş çevre
analizinde kullanılan bir stratejik planlama
aracıdır (Koumparoulis, 2013).

ve zayıf yönler (kurumun rakiplerine kıyasla iyi
olmayan
yönleri),
dış
çevre
analizi
değerlendirilerek fırsatlar (dış çevresindeki kurum
yararına olan olumlu durumlar) ve tehditler (dış
çevresindeki olumsuz durumlar) belirlenebilir. Bu
şekilde belirlenen kurumun güçlü yönleri, zayıf
yönleri, fırsatları ve tehditleri SWOT analizi ile
analiz edilir (Tetik, 2019).
Stratejik planlama çalışmaları kapsamında Kayseri
Ulaşım AŞ’nin ekosistemi, yeterlilikleri ve başlıca
zorlukları çevre analizi ve SWOT analizi yöntemleri
ile incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları bağlamında ekosistemin
anlaşılması çalışmanın birer parçası olarak ele
alınmıştır.
3.4 Strateji Geliştirme
Genel olarak SWOT analizi mevcut durumu ortaya
koymak, TOWS analizi ise geleceğe yönelik
planlama
stratejileri
belirlemek
için
kullanılmaktadır. TOWS analizinde kullanılan
matris Şekil 3’teki gibidir (Vural, Alperen ve
Sülem,2019). TOWS matrisinde stratejiler
belirlenirken G-F, Z-F, G-T, Z-T eşleştirmelerinden
yararlanılır.

İç çevre analizi değerlendirilerek güçlü yönler
(kurumun rakiplerine kıyasla daha iyi olan yönleri)
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Şekil 3.TOWS Matrisi
Stratejik planlamada stratejik amaç belirleme;
örgütlerin gelecekte belirli bir zaman süresi içinde
neyi gerçekleştirmek istediklerinin veya nerede ve
ne durumda olmak istediklerinin karara
bağlanmasıdır (Dağlar,2019). Hedefler ise stratejik
amaçların ayrıntılı biçimde belirlenmiş daha somut
ifadesidir (Lamba, 2014).
TOWS matrisleri kullanılarak Kayseri Ulaşım
AŞ’nin stratejileri bir başka deyişle stratejik
amaçları ve stratejik hedefleri belirlenmiştir.
Kayseri Ulaşım AŞ’nin 2021-2025 Stratejik
Planlama çalışmalarını ve bulgularını kapsayan bu
araştırmanın, bu dergide yayınlanmasının uygun
bulunduğu, Kayseri Ulaşım AŞ tarafından E20665131-605-10151 sayılı yazıda belirtilmiştir.
Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine
uyulmuştur.
4. Bulgular
Bulgular yöntem bölümünde açıklanan yaklaşıma
uygun olarak dört aşamada ortaya koyulmuştur. İlk
aşamada, beyin fırtınası yöntemi ile misyon ve
vizyon ifadeleri gözden geçirilmiştir. Amaç ifadesi
tanımlanmıştır. İkinci aşamada, paydaşlar beyin
fırtınası yöntemi ile tespit edilmiştir. Tespit edilen
paydaşlar etki ve önem boyutları ile puanlamıştır.
Puanlama sonuçları güç/çıkar matrisi ile
değerlendirilerek temel paydaşlar belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları, anket analizleri, bildirim
(şikayet, öneri, talep) analizleri ve yüz yüze yapılan
mülakatlar kullanılarak temel paydaşların
gereksinim ve beklentileri tespit edilmiştir. Üçüncü
aşamada, Kayseri Ulaşım AŞ’nin amacı, vizyonu ve
faaliyetleri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları göz önünde bulundurularak
değerlendirilmiştir. İç çevre ve dış çevre analizleri
yapılmıştır. Bu bulgular SWOT analizi ile ele
alınarak güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve
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tehditler tespit edilmiştir. Dördüncü aşamada,
TOWS matrisi kullanılarak stratejik amaçlar ve
stratejik hedefler belirlenmiştir. Tüm bu
aşamalarla birlikte Kayseri Ulaşım AŞ 2021-2025
Stratejik Planı oluşturulmuştur.
4.1 Amaç ve Vizyon Tanımlama
2008 yılında kurulan 2009 yılında faaliyetlerine
başlamış olan Kayseri Ulaşım AŞ’nin misyon ve
vizyon ifadeleri, 2021-2025 Stratejik Planlama
çalışmasına başlamadan çok önce tanımlanmıştır.
Bu ifadelerin gözden geçirilmesi ve amaç ifadesinin
oluşturulması için kuruluşun 5 üst yöneticiden
oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma
grubunda EFQM Modeli konusunda uzman bir
moderatör yer almıştır. Çalışma grubu beyin
fırtınası yöntemi ile Kayseri Ulaşım AŞ’nin
vizyonunu güncellemiş, amacını tanımlamıştır.
Tüm
temel
paydaşların
gereksinim
ve
beklentilerini, Kayseri Ulaşım AŞ ekosistemindeki
önemli göstergeler göz önünde bulundurularak
güncellenen vizyon ifadesi ve oluşturulan amaç
ifadesi şu şekildedir:
Kayseri Ulaşım AŞ’nin amacı: Şehrimizi daha
yaşanılabilir hale getirmeye katkıda bulunmak.
Kayseri Ulaşım AŞ’nin vizyonu: 2025 yılına kadar;
toplu taşıma kullanım sayısını nüfus artış oranı
üzerinde arttırmak ve kent içi ulaşım sektöründe
hizmet sunumunda öncü kurum olmak.
4.2 Paydaşların Gereksinimlerini Belirleme ve
Anlama
Bu bölümde yapılan çalışmalar paydaşın tespiti,
paydaş önceliklendirme, paydaşların gereksinim
ve
beklentisinin belirlenmesi
adımlarında
gerçekleştirilmiştir.
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4.2.1 Paydaşın Tespiti
Kayseri Ulaşım AŞ’nın paydaşları beyin fırtınası
yöntemi ile tespit edilmiştir. Paydaş ana grupları;
hissedarlar,
müşteriler,
çalışanlar,
kamu
kurumları, işbirlikleri ve tedarikçiler, toplum
olarak belirlenmiştir. Ana gruplar bazında tespit
edilen ve sınıflandırılan paydaşlar Ek 1’ deki
gibidir.
4.2.2 Paydaş Önceliklendirme
Tespit edilen paydaşların; etki (paydaşın Kayseri
Ulaşım AŞ’nin amaç, vizyon ve stratejilerini
gerçekleştirme konusundaki olumlu ya da olumsuz
etkisinin derecesi) ve önem (Kayseri Ulaşım AŞ’nin
amaç, vizyon ve stratejilerinin paydaş üzerindeki
olumlu veya olumsuz etkisi) boyutları bir, iki, üç
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yada dört olacak şekilde puanlanmıştır.
Puanlamalar güç/çıkar matrisi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Matriste hem önem ve hem de
etki düzeyi için kırılım noktası dört puan olarak
belirlenmiştir. Etki puanı üç olup “bilgilendirme”
bölümünde yer alan ve önem puanı üç olup
“memnun et” bölümünde yer alan paydaşlar
Kayseri Ulaşım AŞ’nin amaç, vizyon ve stratejinin
gerçekleştirilmesine
yardımcı
olma
veya
engelleme potansiyeli olduğu değerlendirilerek
“yakından takip et” bölümüne kaydırılmıştır. Bu
şekilde oluşturulan Kayseri Ulaşım AŞ, paydaş
önceliklendirmede etki/önem matrisi Şekil 4’teki
gibidir.

Şekil 4. Kayseri Ulaşım AŞ, Paydaş Önceliklendirmede Etki/Önem Matrisi
Paydaşlar ana grupları dikkate alınarak
oluşturulan
alt
grupları
da
gözetilerek
önceliklendirmiştir. Kayseri Ulaşım AŞ, paydaş
önceliklendirmede
etki/önem
matrisinde
“yakından takip et” bölümünde yer alan paydaşlar
temel paydaş olarak ele alınmıştır. Bu şekilde
belirlenmiş olan Kayseri Ulaşım AŞ’nin temel
paydaşları aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•

Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KBB)
Raylı Sistem Yolcuları
Otobüs yolcuları
Otopark Kullanıcıları
KAYBİS Kullanıcıları
Ticari Ürün & Hizmet Müşterileri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çalışanlar (Beyaz Yaka Çalışanlar, Mavi Yaka
Çalışanlar)
Kayseri Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal
Daire Başkanlığı Bakım ve Onarım Atölyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çözüm
Merkezi
Bilet Satış ve Dolum Bayileri
Kayseri Özel Halk Otobüsleri Odası
Bölgesel (İlçe) Taşıma Kooperatifleri
Otogar Servis Toplu Taşıma Kooperatifi
Yerli Araç (Otobüs ve Raylı Sistem) Üreticileri
Kayseri Şehir Halkı- Ana Hizmetleri Kullanan
Vatandaşlar
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•

Kayseri
Şehir HalkıKullanmayan Vatandaşlar

Ana

Hizmetleri

4.2.3 Paydaşların Gereksinim ve Beklentisinin
Belirlenmesi
Temel paydaşların gereksinim ve beklentileri:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024
Stratejik Planı incelenerek, anket analizleri,
bildirim (şikayet, öneri, talep) analizleri ve yüz
yüze yapılan mülakatlarla belirlenmiştir. Kayseri
Ulaşım AŞ temel paydaşlarının gereksinim ve
beklentileri Ek 2’deki gibidir.
4.3 Ekosistemi, Kendi Yeterliliklerini ve Başlıca
Zorlukları Anlama
Bu bölümde yapılan çalışmalar: Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesinin anlaşılması,
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının anlaşılması, iç çevre analizi ve dış
çevre analizi, SWOT analizi adımlarında
gerçekleştirilmiştir.
4.3.1 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesinin Anlaşılması
Kayseri Ulaşım AŞ yürütmüş olduğu faaliyetlerde
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin
tüm ilkelerinin özüne saygı göstermektedir.
Yapılan araştırma ile kuruluşun amacı, vizyonu ve
faaliyetleri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi
göz
önünde
bulundurularak
değerlendirilmiştir. Kuruluş daha fazla katkı
sunabileceği yedinci ilke olan “iş dünyası çevre
sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu
yaklaşımları desteklemeli”, sekizinci ilke olan “iş
dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her
türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli” ve
dokuzuncu ilke olan “iş dünyası çevre dostu
teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını
desteklemeli” için üstleneceği sorumluluğun
farkına varmıştır. Farkına varılan sorumluluklar
2021-2025 Stratejik Planlama çalışmasının girdisi
olarak ele alınıp kurumun yönünü belirlerken
kullanılmıştır.
4.3.2 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarının Anlaşılması
Kayseri Ulaşım AŞ yürütmüş olduğu faaliyetlerde
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
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Amaçlarının
tamamının
özüne
saygı
göstermektedir. Yapılan araştırma ile kuruluşun
amacı, vizyonu ve faaliyetleri Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları göz önünde
bulundurularak değerlendirilmiştir. Kuruluş daha
fazla katkı sunabileceği yedinci amaç olan
“erişilebilir ve temiz enerji”, on birinci amaç olan
“sürdürülebilir şehirler ve topluluklar”, on
dördüncü amaç olan “sudaki yaşam”, on beşinci
amaç olan “karasal yaşam” için üstleneceği
sorumluluğun farkına varmıştır. Farkına varılan
sorumluluklar 2021-2025 Stratejik Planlama
çalışmasının girdilerinden birisi olarak ele alınıp
kurumun yönünü belirlerken kullanılmıştır.
4.3.3 İç Çevre ve Dış Çevre Analizi
İç çevre; faaliyet alanları ve sunulan hizmetler,
mevzuat değerlendirmesi, kurumsal yapı, iş
modeli, insan kaynakları, teknoloji, mali yapı,
fiziksel yapı, operasyonel performans, kurum
kültürü başlıklarında analiz edilmiştir. Dış çevre
PESTLE analizi temel alınarak incelenmiştir. Ek
olarak çalışmanın etkinliğini arttırabilmek amacı
ile faaliyet alanı, konumu ve pazardaki eğilimler,
mevcut
ve
potansiyel
müşteriler,
rakipler/alternatif ürünler, finans olanakları, iş
ortakları imkânları başlıklarında da analizler
yapılmıştır. Kayseri Ulaşım AŞ’nin yönünü
belirlemede etkili olacağı değerlendirilen iç çevre
analizi ve dış çevre analizi bulgularına SWOT
analizi bölümde detaylı şekilde yer verilmiştir.
4.3.4 SWOT Analizi
İç çevre analizi bulguları ile 89 güçlü yön ve 65 zayıf
yön belirlenmiş, dış çevre analizi bulguları ile 30
fırsat ve 31 tehdit tespit edilmiştir. Güçlü yönler
(G), zayıf yönler (Z), fırsatlar (F) ve tehditler (T),
“paydaşlarının beklentilerini karşılayan veya aşan
üstün performanslı sonuçlar elde etmek ve
sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamak” (Lamba,
2014) amacına olan etkisi göz önünde
bulundurularak beyin fırtınası yöntemi ile
önceliklendirilmiştir. Önceliklendirme sonrasında
23 güçlü yön, 7 zayıf yön, 11 fırsat ve 15 tehdit etkili
olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle oluşturulan
SWOT analizinde yer alan güçlü yönler, zayıf
yönler, fırsatlar ve tehditler şu şekildedir:
Güçlü yönler
•

G1: Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü; TURSİD
(Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği)
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ve UITP
(Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği) Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
G2: Birçok farklı konuda uzmanlaşmış
çalışanlar vardır.
G3: Çalışanlara, çalışan destek hattı ile bilgi ve
gelişim desteği verilmektedir.
G4:
Bireysel
performans
karnesi
değerlendirmelerine göre çalışanların temsil ve
itibar yönetimi, iletişim becerisi, müşteri odaklı
yaklaşım yetkinlikleri yüksektir.
G5: ÇMA (Çalışan Memnuniyet Anketi)
sonuçlarına göre; kurumsal değerleri yaşatma,
kuruluştan gurur duyma, misyon, vizyon ve
stratejileri hayata geçirme, kurumsal aidiyet ve
kurumun marka imajı konuları en yüksek
memnuniyet oranına sahip alanlardır.
G6: Kurum genç bir çalışan profiline sahiptir.
G7: Kuruluşun bilgi sistemleri sayesinde dijital
eğitimler düzenlenebilmektedir.
G8: Raylı sistem bakım/bisiklet bakım/otopark
bakım faaliyetleri kurumun kendi çalışanları
tarafından yapılmaktadır.
G9: Kurumun mevcut hatlar göz önünde
bulundurulduğunda yeterli düzeyde raylı
sistem aracı vardır.
G10: Geliştirilen işbirliği sayesinde Özel Halk
Otobüsü Şoförlerinin işe başlama yetkinlikleri
ve yeterlilikleri belirlemiştir.
G11: Geniş bilet satış bayiliği ağı vardır.
G12: Müşteri memnuniyeti son iki yıldır artış
göstermektedir.
G13: İş kazası sebebi ile oluşan iş gücü kaybı ve
iş kazası sıklık oranı son iki yıldır düşüş
göstermektedir.
G14: 2019 yılında EFQM modeli referans
alınarak
yapılan
öz
değerlendirmede
kurumsallık puanının arttığı tespit edilmiştir.
G15: Kurum, yedi uluslararası yönetim sistemi
belgelerine uygun olarak çalışmaktadır.
G16: Kurumda, ticari ürün geliştirme
konusunda deneyim kazanılmıştır.
G17: Kurumda geliştirilen akıllı ulaşım
sistemleri ürünlerinin ve KAYBİS’ in fiyatı ithal
ürünlere göre avantajlıdır.
G18: Yeni tasarlanan KAYBİS Versiyon 2 ürünü
kuruma pazarda avantaj sağlayacak bir
üründür.
G19: Kurumda danışmanlık, proje ve müşavirlik
işlerini
yürütmek
konusunda
deneyim
kazanılmıştır.
G20: İldem raylı sistem aracı park sahasının
açılması ile raylı sistem operasyonları daha
verimli şekilde yürütülebilecektir.
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•
•

•

G21: Farklı bölgelerde yer alan otobüs işletmesi
hareket amirlikleri yönetsel konuların devreye
alınmasında kuruma hız kazandırmaktadır.
G22: Kayseri Ulaşım AŞ’de çalışanlar yönetim
sistemi standartlarını anlama ve bu yönde
yapılan çalışmalara katılımda bulunma
konularında isteklidir.
G23: Kurumun teknik alt yapısı uzaktan
çalışmaya imkân tanıyabilecek niteliktedir.

Zayıf Yönler
•
•
•
•
•

•

•

Z1: Şehrin uzak mahallelere verilen toplu
taşımacılık hizmetinin işletme maliyetleri
yüksektir.
Z2: Kuruma ait otobüslerin içerisinde yaşı
yüksek olan araçlar vardır.
Z3: ÇMA (Çalışan Memnuniyet Anketi)
sonuçlarına göre takım çalışması ve performans
yönetimi alanları geliştirilmelidir.
Z4: Birimler arası yapılan çalışmalara katılımın
geliştirmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
Z5: Danışmanlık, müşavirlik ve proje işlerinden
elde edilecek kazanç oranı düşmektedir. Oranın
düşmesinde ana faaliyet kazanç oranlarının
artması rol oynamıştır.
Z6: Otobüs işletmesi yönetim binası, otopark
işletmesi yönetim binası ve otobüs hareket
amirlikleri
bakım
birimlerine
uzak
konumdadır.
Z7: Artan ve çeşitlenen bakım faaliyetleri ile
mevcut bakım alanlarının genişletilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Fırsatlar
•
•
•
•
•
•
•

F1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi finansal
konularda
Kayseri
Ulaşım
AŞ’yi
desteklemektedir.
F2: Büyük ölçekli yatırımlar (raylı sistem hattı,
raylı sistem aracı) Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılmaktadır.
F3: Kayseri’deki üçüncü raylı sistem hattı
projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonu
ile yürütülecektir.
F4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ALO 153
Çağrı Hattı ile bildirimleri tek merkezde
toplamıştır.
F5: Kayseri Ulaşım AŞ raylı sistem hatları yeşil
hat niteliğindedir.
F6: Kısa çalışma uygulaması kapsamı
genişletilerek yürürlüğe alınmıştır.
F7: Covid-19 salgını ile ortaya çıkan sosyal
mesafe kavramı ile toplumun tüm kesimlerinin
bir bütün olarak ele alınarak şehir içi
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•
•
•
•

hareketliliği düzenlemesi konusu önemini
arttırmıştır.
F8: Teknoloji insanlara fiziksel olarak bir arada
olmadan toplantı yapma ve eğitim alma
imkânını sunmaktadır.
F9: Toplu taşıma diğer ulaşım modlarına göre
daha çevreci bir ulaşım seçeneğidir.
F10: Kısa çalışma uygulaması kendisini
geliştirmek isteyen kişiler için gerekli zamanı
oluşturmaktadır.
F11: Toplumun mobil uygulama kullanımı
yaygınlaşmaktadır.

Tehditler
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

T1: Covid-19 salgınının ortaya çıkarttığı sosyal
mesafe kavramı toplu taşıma sektörünün doğal
yapısına uygun olmayan bir yaşam şeklini
beraberinde getirmektedir. Bu durum toplu
taşımayı
kullanan
yolcu
sayısını
azaltabilmektedir.
T2: Covid-19 salgınının ekonomik etkileri ile
kurumun maliyetleri artabilecektir.
T3: Covid-19 salgınının ortaya çıkarttığı sosyal
mesafenin korunması kavramı toplu taşıma
sektörünün rakiplerinden olan bireysel araç
sahipliğinin pazar payını arttırabilecektir.
T4: Ülkedeki yaşlı nüfusun artması ile toplu
taşıma
hizmetini
ücretsiz
kullanan
vatandaşların yolculuk oranı artabilecektedir.
T5: Kayseri geniş şehir içi karayollarına
sahiptir.
Bu
durum
toplu
taşımanın
alternatiflerinden olan bireysel araç kullanımı
için avantajlar oluşturmaktadır.
T6: Kayseri'de birçok bölgede bireysel araç
sahiplerinin ücretsiz olarak araçlarını park
edebilecekleri alanlar bulunmaktadır.
T7: Bilet satış bayileri toplu taşıma hizmetinin
devam
ettiği
saatlerde
hizmet
vermeyebilmektedir.
T8: TURSİD' in bilgisini ve deneyimini sektörle
ilgili kararlara daha etkin yansıtmasını
gerektirecek durumlar oluşabilmektedir.
T9: Temel işbirliklerimizden olan taşıma
kooperatifleri ve halk otobüsleri odasının
kurumsallık alt yapısını geliştirme ihtiyacı
vardır.
T10: Yeni güzergâh ve aktarma modeli
çalışmalarında toplumsal alışkanlıklardan
kaynaklanan durumlar oluşabilmektedir.
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•
•
•
•
•

T11: Şehir dışında bilet satış bayi ortaklığı
kurabilecek kısıtlı sayıda işletme vardır.
T12: Son üç yılda danışmanlık, müşavirlik ve
proje
gelirlerinin
%15-20'lik
kısmının
oluşturan ihale tamamlanmıştır.
T13: Kurumun faaliyet gösterdiği sektörde
Kayseri'de bazı görevler için tecrübeli iş gücü
bulunamamaktadır.
T14: Raylı sistem hatlarının karayolları ve yaya
geçitleri ile kesişme bölgeleri vardır.
T15: Uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik
gelişmelerle işletmenin yedek parça maliyeti
artabilmektedir.

SWOT analizi ile ortaya koyulan güçlü yönler, zayıf
yönler, fırsatlar ve tehditler bir sonraki adımda
geleceğe yönelik stratejileri geliştirmek için
kullanılır.
4.4 Strateji Geliştirme
Kayseri Ulaşım AŞ’nin amacını gerçekleştirmesine,
vizyonuna ulaşmasına ve temel paydaşlarının
gereksinimlerinin karşılamasına katkı sağlayacak
stratejiler
TOWS
matrisleri
kullanılarak
belirlenmiştir.
TOWS matrisi kullanılarak öncelikle stratejik
amaçlar (SA) belirlenmiştir. Tablo 1 ‘teki
eşleştirmelerle belirlenen stratejik amaçlar şu
şekildedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SA1: Toplu taşıma kullanım sayısını nüfus artış
oranı üzerinde arttırmak.
SA2: Ticari ürün/hizmet üretme ve sunma
yeteneğini geliştirmek.
SA3: Hizmet kalitesini geliştirmek.
SA4: Kaynak kullanımında ve dış paydaş
ilişkilerinde etkililiği arttırmak.
SA5: Verimlilik ile maliyetlerin azaltılmasını
sağlamak.
SA6: Bilet dışı gelirleri arttırmak.
SA7: Kurumsal mükemmelliği sürdürmek ve
geliştirmek.
SA8: Çalışanların katkılarını üst düzeye
çıkarmak.
SA9: Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe
etkin destek vermek.
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Tablo 1
TOWS matrisi ile stratejik amaç geliştirme
Strateji Türü
G-F Stratejileri

G-T Stratejileri

Z-F Stratejileri
Z-T Stratejileri

Stratejik Amaç ve Eşleştirmeler
SA4:Kaynak kullanımında ve dış paydaş ilişkilerinde etkililiği arttırmak
Eşleştirmeler:G1-G2-G20-G23-F7-F8-F11
SA9:Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe etkin destek vermek
Eşleştirmeler: G2-G15-G16-G22-F2-F5-F9
SA1:Toplu taşıma kullanım sayısını nüfus artış oranı üzerinde arttırmak
Eşleştirmeler: G2-G8-G9-G11-G12-G17-T1-T3-T5-T6-T7-T10-T11
SA2:Ticari ürün/hizmet üretme ve sunma yeteneğini geliştirmek
Eşleştirmeler: G16-G17-G18-G19-T2-T12
SA3:Hizmet kalitesini geliştirmek
Eşleştirmeler: G2-G7-G10-G13-G15-G22-T1-T2-T4-T7-T9-T14
SA6:Bilet dışı gelirleri arttırmak
Eşleştirmeler: G19-T2
SA7:Kurumsal mükemmelliği sürdürmek ve geliştirmek
Eşleştirmeler: G1-G4-G5-G14-G15-G22- Tüm Tehditler
SA8:Çalışanların katkılarını üst düzeye çıkarmak
Eşleştirmeler: Z3-Z4-F6-F8-F10-F11
SA5:Verimlilik ile maliyetlerin azaltılmasını sağlamak
Eşleştirmeler: Z1-Z2-Z6-Z7-T1-T2-T4-T15

Belirlenen stratejik amaçlar dikkate alınarak TOWS
analizleri ile stratejik hedefler belirlenmiştir.
Belirlenen stratejiler ve eşleştirmeler Ek 3’teki
gibidir.
5. Sonuçlar ve Tartışma
Kayseri Ulaşım AŞ’nin ekosisteminde meydana
gelen önemli değişiklikler kuruşun yönünün
gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Yapılan
araştırma bu ihtiyaca etkili şekilde cevap
verebilmek amacını taşımaktadır.
Kayseri Ulaşım AŞ, EFQM Modelini kurumsal
yönetim modeli olarak kabul etmektedir. Kuruluş
yönünü belirlerken güncellenen EFQM Modeli
dikkate alınmış ve kuruluş için yeni olan bir
yaklaşım ortaya koyulmuştur. EFQM modelinin
yaklaşımlarda aradığı sağlam temelli olma
gereksinimi araştırmanın bütününe yansıtılmıştır.
Yeni yaklaşımda EFQM Modelinin birinci kriteri
olan “Amaç, Vizyon ve Stratejinin” ilk dört alt
başlığı göz önünde bulundurulmuştur. Her bir alt
başlık ifadesi niteliğine uygun yöntemler
belirlenerek ele alınmıştır. Geliştirilen yöntem bu
şekilde detaylandırılan alt başlıkların bileşiminden
oluşmaktadır. Yaklaşımla Kayseri Ulaşım AŞ’nin

vizyonu gözden geçirilmiş, amacı tanımlanmıştır.
Kuruluşun
paydaşları
tespit
edilip
önceliklendirilmiş, paydaşların gereksinim ve
beklentileri belirlenmiştir. Böylelikle temel
paydaşların gereksinim ve beklentileri kuruluşun
stratejileri
belirlerken
göz
önünde
bulundurulabilir hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kuruluş
bağlamında değerlendirilmiş ve anlaşılmıştır.
Kuruluşun iç çevre analizi ve dış çevre analizi
yapılarak güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve
tehditleri ortaya koyulmuştur. Tüm bu bilgiler
ışığında 9 stratejik amaç ve 37 stratejik hedef
belirlenmiştir. Bulgular bölümünde tüm bu
çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.
Araştırmanın
yapıldığı
dönemde
kuruşun
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen Covid -19
salgının etkileri devam etmektedir. Bu durum
dikkate
alınarak
kuruluşun
stratejileri
incelendiğinde 5 stratejik amacın ve 18 stratejik
hedefin G-T stratejileri olarak belirlendiği
görülmektedir. Yani stratejilerin büyük bir bölümü
dış çevrede meydana gelen tehditlerle baş
edebilmek için kuruluşun güçlü yönlerini
kullanmaya yönelik olarak belirlenmiştir. Bir başka
ifade ile yapılan analizlerde dış çevrede oluşan
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tehditlerin kuruluşun amacını gerçekleştirmede ve
vizyonuna ulaşmada son derece önemli olduğu
tespit edilmiştir. Bu tehditlere yönelik stratejiler
üretilmiştir. Tüm bu tespitler, çalışmanın
devamında belirlenmesi düşünülen stratejik
risklerin önemine işaret etmektedir. Etkin şekilde
yönetilen stratejik risklerin ortaya koyulan
stratejilerin etkililiğini önemli ölçüde arttıracağı
düşünülmektedir.
Araştırmada Kayseri Ulaşım AŞ’nin stratejik planı
beş
yıllık
dönemi
kapsayacak
şekilde
oluşturulmuştur. Stratejilerin belirlenmesinde
kullanılan bulgular çalışma zamanındaki gerçekleri
ve öncelikleri yansıtmaktadır. Zaman içerisinde bu
olgularda değişiklik oluşabilecektir. Özellikle Covid
-19 salgınının etkisinin farklılaşması ile stratejik
planın gözden geçirilmesi ihtiyacı doğabilecektir.
Stratejik yönetim sürecinin doğasında olan bu
değişim durumu değerlendirildiğinde kuruluşun
stratejik planının zaman içerisinde bu araştırmada
ortaya koyulan hali ile birebir aynı kalmayacağı
söylenebilir.
Araştırma, Kayseri Ulaşım AŞ’nin 2021-2025
Stratejik Planını oluştururken kullanılan yöntemler
ve uygulamaları ile ilgili bilgiler vermektedir.
Bununla beraber kurum kültürünün değişken
yapısı sebebi ile bu yöntem ve uygulamaların tüm
organizasyonlar için en iyi yöntemler ve
uygulamalar olduğu söylenemeyecektir.
Yazarların incelemelerine göre stratejik plan
oluşturmada EFQM 2020 Modelinin kullanıldığı bir
araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu yönü ile
araştırmanın öncü niteliği taşıdığı söylenebilir.
Yapılan araştırma EFQM Modelini kullanan veya
toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren
kuruluşlar için stratejik plan oluşturulmada
uygulamalı bir kılavuz niteliğindedir. Bununla
birlikte EFQM modelinde yer alan alt başlıklarla
ilgili açıklamalar her kuruluş tarafından kendi
bağlamında ele alınır. Bu araştırmada ortaya
koyulan sonuçlar Kayseri Ulaşım AŞ’nin stratejik
planlama hazırlanması dönemimdeki bağlamında
değerlendirilmiştir.
Bu
sebeple
çalışmada
kullanılan yöntemler tüm organizasyonlar için aynı
şekilde uygulanamayacaktır.
Yapılan çalışmanın devamında stratejik hedeflerin
sahiplendirilmesi ve dönüşüm projelerini de
kapsayacak şekilde performans göstergelerinin
belirlenmesi düşünülmektedir. Böylece stratejik
planın etkinliği ölçülebilir hale getirilecektir. Yine
çalışmanın devamında stratejik plan süreçlerle
yönetim ve proje yönetimi yaklaşımları ile
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ilişkilendirilebilir. Böylelikle stratejilerin nasıl
hayata geçirilebileceği konusu fonksiyonel birimler
için daha anlamlı ve anlaşılır hale gelmiş olacaktır.
Gelecekte
yapılacak
çalışmalarda
organizasyonların
stratejilerini
hayata
geçirmedeki başarısı araştırılabilir. Yine belirlenen
stratejilerin etkinliği değerlendirmek bir başka
araştırma konusu olabilir.
Teşekkür
Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ’ye
teşekkürlerimizi sunarız.
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Ek 1
Kayseri Ulaşım AŞ’nin Paydaşları
Paydaş Ana Grubu
Hissedarlar

Müşteriler

Çalışanlar

Denetleyici Kurumlar ve
Kamu Kuruluşları (Yönetişim
Paydaşları)

İşbirlikleri ve Tedarikçiler

Toplum

Paydaş Adı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri İmar AŞ
Kaymek AŞ
Raylı Sistem Yolcuları
Otobüs yolcuları
Otopark Kullanıcıları
KAYBİS Kullanıcıları
Ticari Ürün & Hizmet Müşterileri
Beyaz Yaka Çalışanlar
Mavi Yaka Çalışanlar
Kayseri Valiliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Sayıştay
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kamu İhale Kurumu
Adalet Bakanlığı
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sendika
Vergi Dairesi
Çalışma Bakanlığı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
İlçe Belediyeleri
Bilet Satış ve Dolum Bayileri
Kayseri Özel Halk Otobüsleri Odası
Bölgesel (İlçe) Taşıma Kooperatifleri
Otogar Servis Toplu Taşıma Kooperatifi
UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği)
TURSİD (Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştiraki Şirketler
Kayseri’deki Üniversiteler
Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri İl Emniyeti
İl Sağlık Müdürlüğü
Yerli Araç (Otobüs ve Raylı Sistem) Üreticileri
Akıllı Bisiklet Sistemi Yazılımları Çözüm Ortağı
Lastik Tekerlekli Araç Bakım Hizmetleri Tedarikçisi
CNG ve Elektrik Enerji Tedarikçisi
KCETAŞ
KAYSERİGAZ
Diğer (Ürün, Hizmet Sağlayıcı) Tedarikçiler
Kayseri Şehir Halkı- Ana Hizmetleri Kullanan Vatandaşlar
Kayseri Şehir Halkı- Ana Hizmetleri Kullanmayan Vatandaşlar
UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği)
CDP (Karbon Saydamlık Projesi)
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Ek 2
Kayseri Ulaşım AŞ temel paydaşlarının gereksinim ve beklentileri
Paydaş Ana Grubu

Hissedarlar

Paydaş Adı

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı

Raylı Sistem Yolcuları

Otobüs Yolcuları
Müşteriler

Otopark Kullanıcıları
KAYBİS Kullanıcıları
Ticari Ürün & Hizmet
Müşterileri

Çalışanlar
Denetleyici Kurumlar
ve Kamu Kuruluşları
(Yönetişim Paydaşları)

İşbirlikleri

Tedarikçiler

Toplum

382

Beyaz Yaka Çalışanlar &
Mavi Yaka Çalışanlar
KBB Teftiş Kurulu
Kayseri Ulaşım AŞ
Yönetim Kurulu
KBB Makine İkmal Daire
Başkanlığı Bakım ve
Onarım Atölyesi
KBB ALO 153 Çözüm
Merkezi
Bilet Satış ve Dolum
Bayileri
Kayseri Özel Halk
Otobüsleri Odası
Bölgesel Taşıma
Kooperatifleri
Otogar Servis Toplu
Taşıma Kooperatifi
Araç (Otobüs ve Raylı
Sistem) Üreticileri
Kayseri Şehir Halkı- Ana
Hizmetleri Kullanan
Vatandaşlar
Kayseri Şehir Halkı- Ana
Hizmetleri Kullanmayan
Vatandaşlar

Gereksinim ve Beklenti
Vatandaşı memnun edecek şekilde ihtiyaç ve beklentilerin
karşılanması
Finansal sürdürülebildiği arttıracak şekilde faaliyetlerin
yürütülmesi, iş modellerinin geliştirilmesi
Kanunlara ve etik kurallara uygun şekilde faaliyetlerin
yürütülmesi
KBB’nin imajını arttıracak çözümlerin ve yeniliklerin
geliştirilmesi
Toplum ve işbirlikleri ile KBB'nin gurur duyacağı
faaliyetlerin geliştirilmesi
KBB 2020-2024 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç,
stratejik hedef ve performans göstergelerine uygun
faaliyetler gerçekleştirilmesi
Tramvay ağının genişletilmesi
Sefer sıklığının artırılması
Yolcu yoğunluğunun azaltılması
Otobüs şoförlerinin tavır ve davranışlarının daha iyi hale
getirilmesi
Otoparkların arttırılması / genişletilmesi
Otopark fiziki koşulların iyileştirilmesi
Bisiklet istasyonu sayısının arttırılması
Alınan ürün / hizmetin gerekli nitelikleri sağlayacak şekilde
sunulmaya devam edilmesi
İşbirliği ve takım çalışması ortamlarının arttırılması
Daha fazla eğitim ve gelişim imkânı
Mevzuata uyumun sürdürülmesi
Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
Protokoller çerçevesinde araç bakım/onarım faaliyetlerinin
yürütülmesi
Gereksinim ve beklentilerini karşılarken ortaya koyulan
güçlü işbirliğinin sürdürülmesi
Geliştirilen işbirliği ile müşteri sayısında artış yaşanması
Geliştirilen işbirliği ile kazançta artış sağlanması
Geliştirilen işbirliği ile kazançta artış sağlanması
Geliştirilen işbirliği ile kazançta artış sağlanması
Ürün ve teknoloji geliştirmede işbirliğinin devam etmesi
Geliştirilen yerli ve milli ürünlere talebin devam etmesi
Erişilebilir, konforlu toplu taşıma hizmetinin sürdürülmesi
ve geliştirilmesi
Raylı sistem hizmet ağının genişletilmesi
Faaliyetlerin; çevreye saygılı şekilde yürütülmeye devam
etmesi
Faaliyetlerin; trafik akışkanlığını arttıracak şekilde devam
ettirilmesi
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Ek 3
TOWS matrisi ile stratejik hedef geliştirme
Strateji
Türü

Stratejik Hedef ve Eşleştirmeler
SA1.H4:Yeni tramvay hatlarını işletmek
Eşleştirmeler:G2-G8-G9-F1-F2-F3

G-F
Stratejileri

G-T
Stratejileri

SA1.H7:Toplu taşıma sistemine hareketliliği arttıracak araçları (bisiklet gibi) entegre etmek
Eşleştirmeler:G8-G17-F1-F9
SA4.H3:Teknolojik imkânlardan yararlanarak operasyonların kalite ve verimliliğini artıracak alt
yapıyı geliştirmek
Eşleştirmeler:G2-G23-G20-G21-F7-F8-F11
SA7.H2:Kurum değerlerinin kurum kültürüne dönüşümünü etkinleştirmek
Eşleştirmeler:G5-F8-F10
SA7.H5:Sistematik kıyaslama çalışmalarından yararlanmak
Eşleştirmeler:G1-G14-F4-F8
SA8.H3:Çalışanların yaratıcılık ve yenileşim odaklı düşünmeye ve çalışmaya yönlendirecek ortamları
geliştirmek
Eşleştirmeler:G3-G6-G23-F8
SA8.H4:Kişisel gelişimi desteklemek için teknolojiden daha fazla yararlanmak
Eşleştirmeler:G3-G6-G23-F8
SA8.H5:Teknolojiyi iş yapma ve ihtiyaç duyulan bilgi ve veriye ulaşmada etkin kullanmak
Eşleştirmeler:G6-G23-F8
SA9.H2:Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve karbon
emisyonunu azaltmak
Eşleştirmeler:G15-G22-F5-F9
SA9.H3:Çevre politikaları ile atık miktarını kontrol altında tutarak sürdürülebilir bir gelecek
oluşturmak
Eşleştirmeler:G15-G22-F9
SA9.H4:Alternatif enerji ve kaynak kullanımını artırmak
Eşleştirmeler:G15-G22-F9
SA9.H5:Ürün ve hizmetlerinde yerli üretimi desteklemek
Eşleştirmeler:G2-G16-F2
SA1.H1:Müşterilerin güven konusundaki algı seviyesini arttırmak
Eşleştirmeler:G12-T1-T3
SA1.H2:Müşteriye sağlanan konfor düzeyini artırmak ve dengelemek
Eşleştirmeler:G12-T1-T3
SA1.H3:Talep odaklı sefer planlama ve kalabalıkların yönetilmesi ile müşteri memnuniyetini
artırmak
Eşleştirmeler:G2-T1-T10
SA1.H5:Bütün müşteri grupları için erişilebilirlik düzeyini arttırarak toplu taşıma kullanımını cazip
hale getirmek
Eşleştirmeler:G11-T7-T11
SA1.H6:Otopark kullanım alışkanlığını arttırmak ve otopark hizmetini toplu taşıma sistemine
entegre hale getirmek
Eşleştirmeler:G2-T5-T6
SA2.H1:Yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanmak
Eşleştirmeler:G16-T2-T12
SA2.H2:Müşteri ilişkilerinde hızlı çözümler sunma kabiliyetini arttırmak
Eşleştirmeler:G19-T12
SA2.H3:Kurumsal bilinirliği arttırmak
Eşleştirmeler:G17-G18-G19-T2-T12
SA3.H1:Müşteriye temas eden çalışanların ve ilgili paydaşların davranış ve tutumlarının
geliştirilmesini sağlamak
Eşleştirmeler:G10-T7-T9
SA3.H2:Toplu ulaşım hizmetlerinin sunumunda standardizasyonu sağlamak
Eşleştirmeler:G15-G22-T7-T9
SA3.H4:Sistem emniyeti ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) konularında duyarlılığı artırmak
Eşleştirmeler:G13-T14
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Z-F
Stratejileri

Z-T
Stratejileri
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SA3.H5:Operasyonel mükemmelliği yalın üretim yaklaşımları ile desteklemek
Eşleştirmeler:G2-G7-G22-T1-T2-T4
SA4.H1:İşbirliklerinden operasyonların kalitesini artırmak için daha fazla yararlanmak
Eşleştirmeler:G1-T7-T8-T9-T13
SA6.H1:Kurumun faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası fonlardan yaralanmak
Eşleştirmeler:G19-T2
SA6.H2:Ticari ürünlerin ve hizmetlerin pazar payını ve kârlılık marjını artırmak
Eşleştirmeler:G19-T2
SA7.H1: EFQM Modelinden ve Yönetim Sistemlerinden yararlanmak
Eşleştirmeler: G14-G15-G22-T2-T9
SA7.H3:Değer odaklı süreç yaklaşımını benimseyerek Süreçlerle Yönetimi içselleştirmek
Eşleştirmeler:G4-G14-G22-T- Tüm tehdit unsurları
SA7.H4:Kurumsal Risk Yönetimi Sürecini yapılandırarak hayata geçirmek
Eşleştirmeler:G14-G15-G22-T- Tüm tehdit unsurları
SA3.H3:Etkin denetim mekanizmaları ile müşteri deneyimini yönetmek ve geliştirmek
Eşleştirmeler:Z6-Z7-F11
SA8.H1:Çalışanların bağlılıklarını güçlendirmek
Eşleştirmeler:Z3-F8
SA8.H2:Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek
Eşleştirmeler:Z3-F6-F8-F10
SA4.H2:Varlık yönetimi süreci oluşturarak varlıkların yönetimini etkinleştirmek
Eşleştirmeler:Z2-Z7-T15
SA5.H1:Operasyonel verim kayıplarını etkin yönetmek
Eşleştirmeler:Z1-T15
SA5.H2:Ürün ve hizmet bazlı maliyet kontrolü sistemini geliştirmek
Eşleştirmeler:Z1-T15
SA9.H1:Toplu ulaşım bilincini geliştirmek
Eşleştirmeler:Z6-Z1-T1-T2-T3-T10
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Green buildings and their use in school settings, as an alternative to traditional buildings,
have shown an enormous growth in the last decade. Besides the benefits of green buildings
to our environment, it is equally critical to establish a comfortable, healthy, and
productive atmosphere withindoors. Green buildings have significantly different
classroom environments than conventional buildings in terms of natural ventilation,
lighting, overall comfort, acoustics, carbon dioxide concentration, and thermal comfort.
In this study, a two-part questionnaire was used to determine the effect of the physical
environment of the classroom on university students' comfort, academic performance,
and musculoskeletal discomfort in green building. The significance of this study is that it
is the first Green Building in Northern Cyprus that physical classroom environment has
been evaluated, and previous studies have not examined students' musculoskeletal
discomfort in green building classroom environments. A Kruskal-Wallis H test, a post hoc
analysis, and a Spearman rank correlation test were applied. The findings indicated that
the physical environment of classrooms had a differential effect on academic performance
and musculoskeletal discomfort of students across demographic groups, but no effect on
student comfort.

SINIF ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK PERFORMANSINA VE KASİSKELET RAHATSIZLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Anahtar Kelimeler

Öz

Akademik performans,
Kas-iskelet rahatsızlığı,
Öğrenci,
Fiziksel ortam,
Yeşil binalar

Yeşil binalar ve geleneksel binalara alternatif olarak okul ortamlarında kullanımları her
geçen gün artmaktadır. Yeşil binaların çevremize sağladığı faydaların yanı sıra binanın
içinde de konforlu, sağlıklı ve üretken bir atmosfer yaratmak aynı derecede önemlidir.
Yeşil binalar, doğal havalandırma, aydınlatma, genel konfor, akustik, karbondioksit
konsantrasyonu ve termal konfor açısından geleneksel binalardan önemli ölçüde farklı
sınıf ortamlarına sahiptir. Yeşil Bina'da, sınıfın fiziksel ortamının üniversite öğrencilerinin
konforu, akademik performansı ve kas-iskelet rahatsızlıkları üzerindeki etkisini
belirlemek için iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Bu çalışmanın önemi, Kuzey
Kıbrıs'ta ilk kez bir yeşil binanın sınıf ortamının değerlendirilmiş olması ve daha önceki
çalışmaların yeşil bina sınıf ortamlarında öğrencilerin kas-iskelet rahatsızlıklarını
incelememiş olmasıdır. Araştırma sorularını analiz etmek için Kruskal-Wallis H testi, post
hoc analiz ve Spearman rank korelasyon testi uygulandı. Bulgular, sınıfların fiziksel
ortamının, demografik gruplar arasında öğrencilerin akademik performansı ve kasiskelet rahatsızlıkları üzerinde farklı bir etkiye sahip olduğunu, ancak öğrenci konforu
üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir.
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1. Introduction
Educational ergonomics is defined as a branch of
ergonomic science that explores the relationship
between educational performance and the design
of learning environments (Smith, 2001). No matter
what the school type is; the system in any school
consists of different ergonomic elements, which
both have micro and macro in nature (Legg and
Jacobs 2008). Moreover, according to educational
ergonomics, students' performance is extremely
context-dependent-specialized in relation to
certain
design
factors,
and
ergonomic
interventions aimed at improving design may thus
benefit academic institutions (Smith, 2007). Smith
(2007) also pointed out that seven distinct
categories of educational system design variables
can on students' learning. These categories include
academic program design features, classroom and
building ergonomics, class organisation and
scheduling, educational system administration, the
teaching process, personal considerations, and the
student family and community.
The term "physical environment" describes the
room's physical qualities. The physical classroom
environment is comprised of a variety of factors,
including lighting, temperature, ventilation, room
size, floor, walls, desks, chairs, carpets,
whiteboards, and computers (Suleman and
Hussain, 2014). The physical environment of
classrooms has an effect on academic performance
and student learning (Baafi, 2020; Caldwell, 1992;
Hill and Epps, 2010; Jiang, Wang, Liu, Xu, and Liu,
2018; Samani and Samani, 2012; Suleman and
Hussain, 2014; Stafford, 2015; Wang et al., 2018;
Wargocki, Porras-Salazar and Contreras-Espinoza,
2019). Caldwell (1992) stated the assumption that
inadequate classroom design and upkeep can
result in student performance declines of 10%–
25% is conservative. Inadequate parameters of
classroom environmental elements such as air
quality, temperature, lighting, and noise have a
negative effect on academic performance (Baafi,
2020; Hill and Epps, 2010; Puteh, Che Ahmad,
Mohamed Noh, Adnan, and Ibrahim, 2015).
Suleman and Hussain (2014) revealed that the
classroom's physical environment is critical in
enhancing students' academic performance. They
asserted that a classroom with adequate physical
equipment had a considerable positive effect on
academic performance.
In addition to the academic performance, several
studies have examined the effect of the classroom's
386
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physical
environment
on
students’
musculoskeletal discomfort (Azuan et al., 2010;
Grimes and Leggs, 2004; Gumasing, dos Santos, and
Villanueva, 2021; Ismail, Tamrin, and Hashim,
2009). Inappropriate use of educational furniture
in schools and hence students' sitting on this
furniture causes an inappropriate position of the
body, resulting in abnormalities of the spinal cord,
back pain, neck pain, fatigue, and discomfort
(Gilavand, 2016). Grimes and Legg (2004) realized
a considerable frequency of neck and/or back pain
complaints among the student population which
may become more severe in the following years.
This is critical since today's schoolchildren will
become tomorrow's adults. Consequently, many
researchers have investigated the relationship
between sedentary position and musculoskeletal
discomfort on the impact of students in the
classroom (Azuan et al., 2010; Grimes and Leggs,
2004; Guirado et al., 2021; Ismail et al., 2009;
Zeverdegani, Yazdi, and MollaAghaBabaee, 2021).
The literature review results revealed that the
classroom
environment
is
a
significant
determinant for students’ academic performance
and also their musculoskeletal discomfort. While
we
consider
educational
activities
or
environments, ergonomics is a key science not only
to remove undesired design features from the
environment or equipment but also to enhance the
educational experience (Zunjic et al., 2015). For
evaluating the physical environment of the
classroom, several studies have analysed students’
physical environment, such as lighting, classroom
size, and technology (Guardino and Fullerton,
2010; Hill and Epps, 2009; Ramli, Ahmad, and
Masri, 2013; Yang, Becerik-Gerber, and Mino,
2013; Widiastuti, Susilo, and Nurfinaputri, 2020).
Yang et al. (2013) revealed that students are
greatly influenced by spatial qualities, namely
visibility and furniture, and ambient attributes,
specifically air quality and temperature, both of
which are significantly influenced by classroom
design,
administration,
and
maintenance.
Widiastuti et al. (2020) stated that the greatest
influence on the learning comfort of students
comes from the physical conditions in the
classroom.
The number of green buildings and their
implementation in school environments as an
alternative to conventional buildings is growing
rapidly. (Liu and Wang, 2022). Green Building is
defined by Federal Environmental Executives as
the practice of increasing the efficiency with which
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buildings and their sites use energy, water, and
materials, and minimizing the impact of buildings
on human health and the environment, through
better site selection, design, construction,
operation, maintenance, and removal the entire
building life cycle (Howe, 2011).
Green building is concerned with the
environmental impact, but it is also important to
create a comfortable, healthy, and productive
working environment (Olubunmi, Xia and
Skitmore, 2016). In addition, Hedge and Dolsen
(2013) mentioned that a Green to be energy
efficient while effectively promoting the comfort,
health, and productivity of its occupants. By this
way, occupants will not be exposed to work-related
musculoskeletal discomfort risks caused by
insufficient workstation designs and office layouts.
Therefore, it is associated with how these buildings
promote the occupants' overall health, well-being,
and productivity (Henge and Dolsey, 2013).
In this regard, it is a crucial research objective to
investigate occupants’ of green building in order to
evaluate the effect of building design on
ergonomics and musculoskeletal discomfort.
Studies related to these kinds of buildings showed
that working in these buildings decreases causes of
sick building syndrome with less health symptoms
and low absenteeism cases while increasing
productivity and physical wellbeing (Gray, 2011;
Henge and Dolsey, 2013; Howe, 2011;
MacNaughton et al.,2016 ; Thatcher and Milner,
2014). The studies comparing conventional and
green buildings also demonstrate that green
buildings provide a higher level of satisfaction
regarding health and efficiency, as well as better
indoor air quality, especially in terms of thermal
comfort and illumination (Abbaszadeh, Zagreus,
Lehrer, and Huizenga, 2006; Hedge, Miller, and
Dorsey, 2014; Paul and Taylor, 2008; Gou, Lau, and
Zhang, 2012).
Nowadays, Green Buildings are being constructed
as school buildings (Liu and Wang, 2022).
According to studies, the classroom environments
of green buildings are significantly different from
those of conventional buildings such as natural
ventilation, lighting, overall comfort, acoustics
condition, carbon dioxides concentration and
thermal comfort (Golbazi, El Danaf, and Aktas,
2020; Huang, Huang, Lin, and Hwang, 2015; Issa,
Rankin, Attalla, and Christian, 2011; Liu and Wang,
2022; Radwan and Issa, 2017).
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Cyprus International University (CIU) is a wellknown higher education institute for its
environmental stewardship both on and offcampus. Northern Cyprus's first institution to be
featured in the UI Greenmetric World University
Ranking. In 2021, CIU awarded as 111th World’s
Most Sustainable University. Additionally, the CIU
campus, which is ranked among the top six in
Turkey, is committed to sustainability.
The Science and Technology Building (ST Building)
is built upon environmental considerations which
provide its own energy and fully equipped
technology such as shading structures, providing
natural lighting while preventing direct solar
irradiation, a natural air ventilation system and
many sensors (light, temperature, windows, gas
emission, etc.). In addition, a fully automated and
monitored building management system is exist to
thermo-hygrometric comfort (e.g. air temperature,
relative humidity, air velocity, etc.) and for air
quality monitoring of pollutants (e.g. VOC, PM,
CO2). Moreover, the highly efficient LED lighting
technology, a smart board and tablet-based digital
lecterns are available inside the building
environment.
ST Building was selected as a case in this research
study. Since it one of a kind in Northern Cyprus
with a three-story research and education building
characteristics. It is a unique project with 15000 m2
in floor area and equipped with applied energy
conservation measures in the region.
There are few studies in the literature which
investigate students’ academic performance and
green building considering the physical
environment of classroom (Golbazi, El Danaf, and
Aktas, 2020, Issa, Rankin, Attalla, and Christian,
2011, Vakalis, Lepine, MacLean, and Siegel, 2021).
However, these studies do not include the
investigation of student’s musculoskeletal
discomfort and green building considering the
physical environment of classroom.
In accordance, the aim of this study is to investigate
the effect of the physical environment of the
classrooms in green building (ST Building) on
musculoskeletal discomfort, comfort and academic
performance of university students at Cyprus
International University. The significance of this
study is that the first Green Building in Northern
Cyprus is examined according to the classroom
environment and previous studies had not
examined musculoskeletal discomfort of students
in classroom environments in green buildings. The
387
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following research questions
investigate the aim of this study:










are
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used

to

What is the effect of the physical
environments of the classrooms on the
comfort, academic performance, and
musculoskeletal discomfort of students in
ST Building? (RQ1)
Are there any significant differences
between demographics data (age, weight,
height, education level, GPA) and effect of
physical environments of the classroom on
comfort, academic performance, and
musculoskeletal discomfort? If yes, which
group among demographic data groups
are shown difference? (RQ2)
Is there any relationship between SSCMDQ? Score and the effect of the physical
environment of the classroom on comfort,
academic
performance,
and
musculoskeletal discomfort? (RQ3)
Is there any relationship between GPA and
the effect of the physical environments of
the classrooms on comfort, academic
performance,
and
musculoskeletal
discomfort? (RQ4)
Which part of the body area suffered from
the most musculoskeletal discomfort
when academic activities are considered?
(RQ5)

2. Method
Within the content of this study, a two-part
questionnaire was applied to investigate the effect
of the physical environment of the classrooms on
university
students'
comfort,
academic
performance, and musculoskeletal discomfort in
ST Building.
The first part of the questionnaire was designed to
analyze the effects of classrooms on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort. This part consists of demographic data
section and three sections which contained 5-point
Likert Scale questions. The demographic data
section was used to collect gender, age, weight,
height, education level, and Grade Point Average
(GPA). The GPA value was used because it is the
most commonly used measure of academic
performance (York, Gibson, and Rankin, 2015). The
further sections were designed to evaluate the
effect of the physical classroom environment on
students' comfort, academic performance, and
musculoskeletal discomfort. The questions were
388

designed by considering the factors affecting the
physical environment of the classrooms such as
chair design, lighting, projector sunlight,
temperature, etc.
The collected data in these sections were used to
learn the effect of the physical environments of the
classrooms on the comfort, academic performance,
and musculoskeletal discomfort of students (RQ1).
In addition to this, analysing the significant
differences demographic data and physical
environments of the classroom based on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort (RQ2) was used. Moreover, for further
analysis, these data also were used to examine
which students are more differently affected by the
physical environments of the classroom on
comfort,
academic
performance,
and
musculoskeletal discomfort (RQ2). Additionally,
the relationship between between GPA and the
effect of the physical environments of the
classrooms on comfort, academic performance,
and musculoskeletal discomfort were also
examined (RQ4).
In the second part of the questionnaire, the SSCMDQ was used to determine the frequency of pain
or discomfort over the past week and whether any
discomfort interfered with students' academic
activities which is designed by Erdinç and Ekşioğlu
(2009). The SS-CMDQ is divided into three sections
that assess the frequency of occurrence, the degree
of musculoskeletal discomfort experienced, and
the effect of the musculoskeletal discomfort on
academic activities. Students who reported
experiencing aches, pains, or discomfort in the
preceding seven days identified the problematic
body parts using the SS-CMDQ’s body map
diagram. Only respondents who reported
experiencing one or more episodes of discomfort in
the preceding seven days were required to respond
to questions about the severity of the problem or
its interference with academic activities. The
severity of musculoskeletal discomfort scales
ranged from slightly uncomfortable to extremely
uncomfortable (1-3), and the effect of the
experienced
musculoskeletal
discomfort
(interference) scale ranged from not at all to
significantly interfere with (1-3). These scales are
used to calculate discomfort scores for students
who indicated that they were experiencing aches,
pains, or discomfort in one or more body parts. The
total discomfort score (SS-CMDQ score) for a
specific body part is calculated by multiplying the
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frequency, severity, and interference scales of
musculoskeletal discomfort experienced. The
calculated SS-CMDQ score was used to answer the
research question which is related to answering
the relationship between the comforts, academic
performance, and musculoskeletal discomfort of
the classroom physical environment (RQ3). Also,
this part collected data was used to determine
which body part suffered from the most
musculoskeletal discomfort when academic
activities are considered (RQ5).
Research and publication ethics were followed in
this research. The research was approved on May
5th, 2019 by Cyprus International University's
Scientific Research and Publication Ethics
Committee. The procedures were explained in
detail, and participants were free to interrupt or
exit the questionnaires at any point without
explaining.
The number of students attending lectures in ST
Building is estimated as 9552 students based on
Cyprus International University's Registrar's
Office. Using Yamane's formula (1967), it was
determined that a sample size of 370 respondents
had a 95% confidence level and a 5% sample error.
About 400 questionnaires were distributed to the
randomly selected students, and 383 completed
questionnaires were used in the study. Only
English-language versions of the questionnaires
were used, as the majority of students were
foreigners enrolled in an English-language
program.
Prior to the survey, pilot study research with 50
participants was conducted to determine the
questionaries' reliability. Cronbach's alpha was
used to determine all questions' internal
consistency and reliability in the questionnaires
(Bonett and Wright, 2015). Cronbach's alpha was
0.847 in the range of 0.70 to 0.95, indicating that
the scale employed with this sample had a high
level of internal consistency (Tavakol and Dennick,
2011).
IBM's Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 21.0 was used to analyse the collected data.
The descriptive variables and questions were
categorized and labelled according to their names
and question numbers. In order, to conduct a more
detailed analysis, three new variables were created
using the SPSS compute variable command for
examining the effects of the physical environment
of the classrooms on the students' comfort,
academic performance, and musculoskeletal
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discomfort in the first part of questionnaire. The
average of the data from the questions in each
section was used to create these variables. These
variables were indicated by the terms “effect of
physical environment of classroom on comfort"
and “effect of physical environment of classroom
on academic performance" and “effect of physical
environment of classroom on musculoskeletal
discomfort". After that, the data distribution was
determined using normality tests (KolmogorovSmirnov and Shapiro-Wilk). The level of
significance is less than 0.05. This significant value
indicates that the data are from a population that is
not normally distributed.
Due to the nonparametric distribution of the data,
non-parametric test methods were chosen to
evaluate the research questions. The first test was
the Kruskal-Wallis H test was conducted to
determine whether there was a significant
difference between demographic data (age, weight,
height, education level, GPA) and the effect of
physical environments of the classroom on
comfort,
academic
performance,
and
musculoskeletal discomfort. Furthermore, a post
hoc test using pairwise comparisons was
performed to investigate whether which students
are more significantly affected from the physical
environments of the classroom on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort. Spearman rank correlation test was
used to determine the relationship between
 SS-CMDQ score and the effect of physical
environment of the classroom on comfort,
musculoskeletal discomfort.
 GPA and the effect of the physical
environments of the classroom on
comfort, academic performance and
musculoskeletal discomfort.

3. Results
3.1 Demographic Characteristics Of Students
Among the 383 participants, 58% were male and
42% were female. The demographic characteristics
of the students are shown in Table 1. It can be
realized from the results that 206 (54%) of
students are between the ages of 21 and 25, 183
(48%) of respondents weigh between 61 and 80 kg,
and 228 (60%) of respondents have a height of
between 161 and 180 centimetres. The education
level indicates that 243 (63%) are undergraduate
students, 109 (29%) are master's students, and 31
389
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(8%) are Ph.D. students. Additionally, Academic
Performance demonstrates that 7 (2%) of students
have a GPA between 0.01 and 1.00, 88 (23%) of
students have a GPA between 1.00 and 1.99, 237
(62%) of students have a GPA between 2.00 and
2.99, and 51 (13%) of students have a GPA of 3.00

and
higher. The participants'
academic
performance revealed that 75% (288) of them
earned successful degrees in their respective fields.

Table1
Demographics of The students (n=383)
Category

Age (yrs.)

Weight (kg)

Height (cm)

Education Level

Academic Performance (GPA)

17-20

Frequency
(number)
48

21-25

206

54

26-30

104

27

above 31

25

6

40-60

119

31

61-80

183

48

81-100

76

20

above 101

5

1

100-160

90

23

161-180

228

60

181-200

62

16

above 201

3

1

undergraduate

243

63

master degree

109

29

Ph.D. degree

31

8

0.01-1.00

7

2

1.01-1.99
2.00-2.99
Above 3.00

88
237
51

23
62
13

Variables

3.2 The Effect of the Physical Environment Of
The Classroom On Comfort
One of the sections in the first part of the
questionnaire included questions about seven
physical properties to ascertain the effect of the
physical environment of the classroom on comfort.
The results are shown in Table 2. Students were
evaluated to determine whether the following
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Percent (%)
13

classroom factors (temperature, the height of the
board, design of the classroom, etc.) ensured their
comfort in the classroom. The results showed that
more than half of the respondents strongly agree or
agree that the classrooms are comfortable. Based
on these results, it could concluded that students
are pleased with the classroom's overall comfort
and no effect on the physical environment of the
classroom on comfort.
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Table2
Results of the Physical Environment of The Classroom provides comfort
Frequency (Percentage)
Statement

Mean

Standard
deviation

SD

D

N

A

SA

Size of the class

18
(4,7)

77
(20,1)

90
(23,5)

66
(17,2)

132
(34,5)

3,39

1,13

Chair height

11
(2,9)

41
(10,7)

85
(22,1)

85
(22,2)

161
(42,1)

3,7

1,02

Chair design

56
(14,6)

52
(13,5)

98
(25,6)

60
(15,7)

117
(30,6)

3,19

1,27

Whiteboard height

6
(1,6)

35
(9,1)

111
(29)

62
(16,2)

169
(44,1)

3,64

0,91

Projector height

32
(8,4)

48
(12,5)

94
(24,5)

56
(14,6)

153
(40)

3,4

1,13

Lighting

37
(9,7)

32
(8,4)

75
(19,5)

90
(23,5)

149
(38,9)

3,58

1,21

Temperature

59
(15,4)

41
(10,7)

99
(25,9)

56
(14,6)

128
(33,4)

3,21

1,27

SD: Strongly Disagree D: Disagree N: Neutral A: Agree SA: Strongly Agree

3.3 The Effect Of The Physical Environment Of
The Classroom On Academic Performance
Nine questions were asked to measure which
physical environment of the classroom affects
students' academic performance. According to the
statistical findings given in Table 3, students stated
that sunlight, temperature, and projector quality
affect their academic performance more than other
factors. These factors are interrelated with each
other. Direct sunlight into the classroom affects the
classroom temperature and eventually reduce the
image quality of the projection. In addition,
students did not give certain statements about the
effects of lighting, whiteboard distance, and size of

the classroom on their academic performance.
However, they stated that their academic
performance was not affected by chair design,
height, and hand rest. This result is also consistent
with the results stated in Table 2 since the students
stated that the chairs in the classrooms are
comfortable. As a result, most of the students
agreed that some of the physical factors (sunlight,
temperature, and projector quality) affect their
academic performance. Therefore, it could be
stated that physical environment of classroom
influences academic performance. For further
analysis, which students group more affected is
explained detailly.
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Table 3
Results Of The Effect Of The Physical Environment Of The Classroom On Academic Performance
Frequency (Percentage)
Standard
Statement
Mean
deviation
SD
D
N
A
SA
Size of the classroom

29
(7,6)

98
(25,6)

114
(29,8)

62
(16,2)

80
(20,9)

3,13

1,18

Lighting

47
(12,3)

100
(26,1)

135
(35,2)

43
(11,2)

58
(15,1)

2,87

1,16

temperature

18
(4,7)

80
(20,9)

81
(21,1)

75
(19,6)

129
(33,7)

343

1,16

Sunlight

25
(6,5)

76
(19,8)

84
(21,9)

50
(13,1)

148
(38,6)

3,32

1,13

Whiteboard distance

38
(9,9)

101
(26,4)

121
(31,6)

18
(4,7)

105
(27,4)

2,91

1,06

Quality of projector

44
(11,5)

81
(21,1)

91
(23,8)

54
(14,1)

113
(29,5)

3,14

1,23

2,76

1,18

2,98

1,11

3,11

1,22

59
120
86
28
90
(15,4)
(31,3)
(22,5)
(7,3)
(23,5)
26
123
101
36
97
Chair height
(6,8)
(32,1)
(26,4)
(9,4)
(25,3)
33
103
97
63
87
Hand rest
(8,6)
(26,9)
(25,3)
(16,4)
(22,7)
SD: Strongly Disagree D: Disagree N: Neutral A: Agree SA: Strongly Agree
Design of chair

3.4 The Effect Of The Physical Environment Of
The Classroom on Musculoskeletal Discomfort
The last section of the first part of the
questionnaire investigates the effect of which
physical environment of the classroom effects the
musculoskeletal discomfort. The results shown in
Table 4 revealed that students strongly disagree or
disagree that these factors are affecting their
musculoskeletal discomfort. In fact, results
indicates that the physical environment of the
classroom is suitable for students' comfort. It could
be stated that this outcome is consistent with the
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results presented in Table 2. For instance, the
results in Table 2 indicated that the chairs are
comfortable. According to the results in Table 4, the
chairs did not cause any musculoskeletal
discomfort. Other factors also have the same
consistency.
Thus, it could be concluded that the physical
environment of classrooms has no effect on the
students' comfort or musculoskeletal discomfort,
but does have some effect on their academic
performance.
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Table 4
Results Of The Effect Of The Physical Environment Of The Classroom On Musculoskeletal Discomfort
Frequency (Percentage)
Standard
Statement
Mean
deviation
SD
D
N
A
SA
128
(33,4)

56
(14,6)

99
(25,8)

41
(10,7)

59
(15,4)

3,21

1,27

138
(36)

23
(6)

138
(36)

61
(15,9)

23
(6)

3,2

98

Text or images on the
projector

131
(34,2)

69
(18)

104
(27,2)

63
(16,4)

16
(4,2)

3,45

1,09

The lighting and shadows

149
(38,9)

90
(23,5)

75
(19,6)

32
(8,4)

37
(9,7)

3,58

1,21

Projector height and light

153
(39,9)

56
(14,6)

94
(24,5)

48
(12,5)

32
(8,4)

3,4

1,13

Reflection from the board

169
(44,1)

62
(16,2)

111
(29)

35
(9,1)

6
(1,6)

3,64

0,91

Adjusting to the differences
in light levels, concerning
eyes sensitivity

137
(35,8)

59
(15,4)

117
(30,5)

53
(13,8)

17
(4,4)

3,44

1,05

The chair hand rest

152
(39,7)

56
(14,6)

110
(28,7)

49
(12,8)

16
(4,2)

3,48

1,03

The chair height

117
(30,5)

60
(15,7)

98
(25,6)

52
(13,6)

56
(14,6)

3,19

1,27

The chair backrest

117
(30,5)

60
(15,7)

98
(25,6)

52
(13,6)

56
(14,6)

3,19

1,27

Too high or low temperature
Writing for a long period

SD: Strongly Disagree D: Disagree N: Neutral A: Agree SA: Strongly Agree
3.5
Analysis
of
Differences
between
Demographics and Effect Of Physical
Environments Of The Classroom On Comfort,
Academic Performance, and Musculoskeletal
Discomfort
More advanced analyses were conducted to
examine the differences in classroom on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort. First, the Kruskal-Wallis H test was

applied to test whether there was a significant
difference between the demographic data and the
physical environment of the classrooms on the
effects of comfort, academic performance, and
musculoskeletal conditions. Furthermore, a post
hoc test with pairwise comparison was applied to
determine which students’ groups were affected
more. The results are shown in Table 5.
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Table 5
Kruskal-Wallis And Post Hoc Test Results Between The Demographic Factors And The Effect Of Physical
Environment Of Classroom On Comfort, Academic Performance And Musculoskeletal Discomfort
X2

Age

Weight

Height

Height

effect of physical
environment of
classroom on
musculoskeletal
discomfort
effect of physical
environment of
classroom on
musculoskeletal
discomfort
effect of the physical
environment of the
classroom on
academic
performance
effect of physical
environment of
classroom on
musculoskeletal
discomfort

11.886

9.836

Sd

3

3

p

0.008

0.020

Mean rank
207.71 (17-20)
200.53 (21-25)
183.90 (26-30)
125.20 (>30)

17-20 and > 30
(p< 0.05)
21-25 and > 30
(p< 0.05)

185.28 (40-60)
203.13 (61-80)
184.43 (81-100)

61-80 and > 100
(p<0.05)

59.50 (>100)

11.118

3

0.011

213.53 (100-160)
180.54 (161-180)
209.91 (181-200)
67.50 (>200)
181.31 (100-160)
193.11 (161-180)
212.37 (181-200)

11.329

3

0.010
7.5 (>200)

Education
Level

Education
Level

GPA

effect of the physical
environment of the
classroom on
academic
performance
effect of physical
environment of
classroom on
musculoskeletal
discomfort
effect of the physical
environment of the
classroom on
academic
performance

17.597

2

0.000

156.68 (bachelor)
200.89 (master)
226.50 (PhD)

7.488

2

0.024

179.83 (bachelor)
191.18 (master)
241.24 (PhD)
355.36 (0.01-1.00)
244.14 (1.01-1.99)
173.65 (2.00-2.99)

30.673

3

0.000
182.58 (> 3.00)

GPA

effect of classroom
design on
experiences
musculoskeletal
discomfort

308.43 (0.01-1.00)
255.45 (1.01-1.99)
29.252

3

0.000

171.79 (2.00-2.99)
182.19 (>3.00)
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Post hoc

100-160 and >200
(p<0.05)
161-180 and >200
(p<0.05)
100-160 and 181-200
(p<0.05)
181-200 and >200
(p<0.05)
bachelor and master
(p<0.05)
bachelor and PhD
(p<0.05)
bachelor and PhD
(p<0.05)
0.01-1.00and2.00-2.99
(p<0.05)
0.01-1.00 and >3.00
(p<0.05)
1-1.99and2.00-2.99
(p<0.05)
1-1.99and>
3.00(p<0.05)
0.01-1.00and2.00-2.99
(p<0.05)
0.01-1.00and >3.00
(p<0.05)
1-1.99and 2.00-2.99
(p<0.05)
1-1.99 and >3.003
(p<0.05)
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Based on the Kruskal-Wallis results, age and
weight influence the effect of the physical
environment
of
classroom
design
on
musculoskeletal discomfort. Post hoc results
showed that students older than 30 significantly
experienced more musculoskeletal discomfort in
the classroom compared to those aged 17–20 and
21–25 years old. In addition, students who weight
greater
than
100
experienced
more
musculoskeletal discomfort in the classroom
compared to those who weight 61–100.
Considering the effect of the classroom's physical
environment on academic performance and
musculoskeletal
discomfort,
a
significant
difference was obtained among the different
heights of the students. The taller students
experienced more musculoskeletal discomfort in
the classroom compared to the shorter ones.
Moreover, education level is found to be an
influential factor in both academic performance
and musculoskeletal discomfort. The results post
hoc indicated that the PhD students experienced
more musculoskeletal discomfort than the
bachelor students. Another result revealed that
GPA has an influence on both the effects of the
physical environment of the classroom on
academic performance and musculoskeletal
discomfort. Considering the effect of the
classroom's physical environment on academic
performance, a significant difference was obtained
among different GPA values. Similarly, there was a
difference between the effects of the classroom's
physical
environment
on
musculoskeletal
discomfort. Higher mean rank values showed that
the students who have a low-value GPA were more
affected by the physical environment of the
classroom on academic performance and
musculoskeletal discomfort.
It could be concluded from the advanced analyses
that the physical environment of the classrooms
have different results on the academic
performance, and musculoskeletal discomfort
among the demographic groups. However, it could
also be stated that the physical environment of
classroom does not affect the student’s comfort.
3.6 SS-CMDQ Score And Evaluation Of The
Experienced Musculoskeletal Discomfort
In the second part of the questionnaires’, the SSCMDQ was used to collect data on the frequency of
pain or discomfort experienced over the previous
week and to determine whether any discomfort
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interfered with students' academic activities. The
SS-CMDQ scores are shown in Table 6.
Table 6
SS-CMDQ Score of The Participants
SSCMDQ Score

Frequency

Percent

0-50

356

92,95%

51-90

11

2,87%

91-150

4

1,04%

151-200

8

2,09%

201 and above

4

1,04%

Erdinç and Ekşioğlu (2009) did not specific
discomfort scores for high-risk respondents.
Therefore, in this study, a score of 90 or above was
assumed to be high risk. The reason for giving a
respondent a "high score of 90" in the category of
high inconvenience was that the respondent was at
their highest score of 90 when there was a problem
in one of the mentioned body regions. According to
SS-CMDQ score, only 16 (4.18 %) students (out of
383) who had discomfort scores above 90 were
identified as being in the high-risk group. This
value shows that 95.85% of the students feel mild
pain or no musculoskeletal discomfort that affect
their academic activities. This result has
consistency with the first part of the questionnaire
since most of the students agreed that the physical
environment of the classrooms did not have any
effect on their musculoskeletal discomfort.
In addition to the above score, Table 7 displays how
often students experienced aches, pains, and
discomfort in 20 body regions. It states that
physical discomforts among students in the
classroom are mostly experienced in the neck, right
shoulder, upper back, and forearm right regions.
However, the values of discomfort are less than
16%. This value indicated that students only
experience mild discomfort. Most likely, this
discomfort is caused by spending the majority of
academic activities in a seated position and
adopting an improper sitting posture. This finding
indicates that the currently available classrooms
may not affect musculoskeletal discomfort. In
addition, this finding is consistent with data
examining the effect of the physical environment of
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musculoskeletal

Table7
Analysis of the experienced musculoskeletal discomfort (n=383)
Experience
discomfort
Body region
Body region
Yes
No

Experience
discomfort
Yes
No

Neck

15.93%

84.07%

Wrist left

6.01%

93.99%

Right shoulder

14.62%

85.38%

Fingers right

5.48%

94.52%

Upper back

12.27%

87.73%

Fingers left

5.48%

94.52%

Forearm right

10.97%

89.03%

Knee left

4.44%

95.56%

Thigh right

10.44%

89.56%

Left shoulder

4.18%

95.82%

Thigh left

10.44%

89.56%

Lower leg right

3.66%

96.34%

Hips

7.57%

92.43%

Lower leg left

3.66%

96.34%

Forearm left

7.31%

92.69%

Knee right

3.40%

96.60%

Lower back

7.05%

92.95%

Upper arm right

2.09%

97.91%

Wrist right

6.01%

93.99%

Upper arm left

2.09%

97.91%

3.7 Spearman Rank Correlation Analysis
Spearman Rank Correlation analysis was
conducted to determine the relationship between
SS-CMDQ score, GPA, and the effect of the physical
environment of the classroom on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort. The correlation and significant values
are shown in Table 8. The results indicated that
there is no relationship between the SS-CMDQ
score GPA and the effect of the physical
environment of the classroom on comfort,
academic performance, and musculoskeletal
discomfort. However, GPA has a negative
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significant between the effects of the physical
environment of the classroom on academic
performance and musculoskeletal discomfort.
That means the low value of GPA has more affected
on the physical environment of the classroom
academic performance and musculoskeletal
discomfort. This result is also consistent with the
results indicated in Table 5. Since it was stated that
students who have a low-value GPA were more
affected by the physical environment of the
classroom on academic performance and
musculoskeletal discomfort.
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Table 8
Summary of Correlation And Significant Values
effect of the
physical
environment
Spearman's rho
of the
classroom on
comfort
GPA
Correlation
0.009
Coefficient
Sig. (2-tailed)
0.858

SSMDQ

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)

effect of the physical
environment of the
classroom on
academic
performance

effect of the physical
environment of the
classroom on
musculoskeletal
discomfort

-0.164**

-0,170**

0.001

0,001

0.040

0.049

-0.040

0.431

0.335

0.431

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Discussion and Conclusion
The main purpose of this research study was to
evaluate the effect of the physical environment of
the classroom on musculoskeletal discomfort,
comfort, and academic performance in ST Building
which is the Green Building. In this study, five
research questions were analyzed using a KruskalWallis H test, a Post hoc analysis, and a Spearman
rank correlation test. The findings reveals that the
physical environment of classrooms has no effect
on the students' comfort but does have some effect
on their academic performance. According to the
findings, students indicated that sunlight,
temperature, and projector quality affect their
academic performance more than other factors.
More advanced analysis proves that age and weight
have a direct impact on the effect of the physical
environment
of
classroom
design
on
musculoskeletal discomfort. Considering the effect
of the classroom's physical environment on
academic performance and musculoskeletal
discomfort, a significant difference was obtained
among the different heights of the students. The
taller students experienced more musculoskeletal
discomfort in the classroom compared to the
shorter ones. Moreover, education level is found to
be an influential factor in both academic
performance and musculoskeletal discomfort.
Another result revealed that GPA has an influence
on both the effects of the physical environment of
the classroom on academic performance and
musculoskeletal discomfort. The values showed
that the students who have a low-value GPA were

more affected by the physical environment of the
classroom on academic performance and
musculoskeletal discomfort.
These findings have a similarity to Golbazi et al.
(2020), Issa et al. (2011), Tantawy, Rahman, and
Ameer (2017). According to Golbazi et al. (2020),
students who study in green buildings report
higher comfort levels of thermal, lighting, and
overall. They also stated that their study
environment has a greater beneficial effect on their
studies. As stated by Issa et al. (2011) that green
buildings perform quite well in terms of lighting,
thermal comfort, indoor air quality, heating,
ventilation, and air conditioning when compared to
conventional buildings. Additionally, they stated
that absenteeism among students, teachers, and
staff decreased by 2–7.5 percent in green buildings,
while student performance improved by 8–19
percent when compared to conventional buildings.
In addition, Tantawy et al. (2017) examined the
prevalence of musculoskeletal discomfort in
healthy students and the association between the
development of musculoskeletal discomfort and
academic pressures and body mass index. They
revealed that academic stress was associated with
musculoskeletal discomfort in the neck, shoulders,
lower back, and hips, body mass index, academic
stress, and GPA. Morover, the review by Vakalis et
al. (2021) summarises existing research on the
relationships between green school building
features and student performance results.
According to the review, green buildings have the
most significant research-based connections with
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academic performance, which is mostly
determined by the physical environment.
Therefore, to make the transition to a lower-carbon
future, schools must be designed with their energy
implications in mind, and this assessment benefits
those involved in the planning and construction of
green schools that promote students’ academic
performance.
According to the SS-CMDQ score, only 16 (4.18 %)
students (out of 383) were identified as high-risk
due to discomfort scores greater than 90. These
results indicated that during their academic
activities, 95.85% of students experience mild pain
or no musculoskeletal discomfort. Additionally, the
results indicated that physical discomfort is most
frequently felt in the neck, right shoulder, upper
back, and right forearm by students in the
classroom. However, the proportion of people
experiencing discomfort is less than 16%. This
value indicates that students are only slightly
uncomfortable. These results are similar to
previous studies, which demonstrated the
frequency of musculoskeletal discomfort in
university students. Parvez, Tasnim, Talapatra,
Ruhani, and Hoque (2022) showed that the lower
back, buttock, neck, and shoulder regions were the
most affected body regions in their studies which
analyses the relationship between furniture
dimensions and musculoskeletal discomfort. On
the other hand, most of the studies investigated the
relationship between information communications
technology devices and the musculoskeletal
discomfort of university students. Yang, Chen,
Huang, Lin, and Chang (2017) stated that most
students have neck and shoulder pain from
smartphone use. Calik, Yagci, Gursoy and Zencir
(2014) revealed that the neck, lower back, and
upper back areas were found to be the most
affected areas due to computer usage in university
students.
As a result, the purpose of this study was to
determine whether the classroom's physical
environment had an effect on students' comfort,
academic performance and musculoskeletal
discomfort. It was found that the physical
environment of classrooms had a differential effect
on academic performance and musculoskeletal
discomfort of students across demographic groups.
However, the analysis revealed that the
classroom's physical environment has no effect on
the students' comfort. In a subsequent
investigation, measurements of classroom
furniture and environmental factors will be
398
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conducted, and the differences between these data
and student evaluations will be compared.
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Anahtar Kelimeler
Matsezgisel algoritma,
1,5 boyutlu kesme ve ana
malzeme seçimi problemi,
Oluklu mukavva,
Çok amaçlı programlama

Öz
Kesme ve ana malzeme seçimi problemleri kâğıt, metal, cam ve tekstil gibi endüstriler için
oldukça önemli problemlerdir. Kesme işleminin etkin yapılamaması sonucunda oluşacak
fireler hem işletmeler için önemli bir maliyete sebep olmakta hem de çevreye zarar
verebilmektedir. Bu nedenle literatürde kesme problemini konu alan çalışmaların önemli bir
kısmı firelerin enküçüklenmesi ya da kullanılacak ana malzeme miktarının enküçüklenmesi
üzerine odaklanmaktadır. Ve kesilecek parçaların ana malzemeye nasıl yerleştirildiğini
gösteren kesme planları oluşturulurken parçaların teslim zamanları genellikle ihmal
edilmektedir. Oysa gerçek hayatta müşteriye ürünlerin zamanında teslim edilebilmesi en az
firenin azaltılması kadar önem taşımaktadır. Bu nedenle çoğu kez büyük firelere neden olsalar
bile teslim zamanı yaklaşan parçalara öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada,
kullanılacak ana malzemenin enküçüklenmesi amacının yanı sıra, kesilecek parçaların teslim
zamanlarının da dikkate alındığı kesme ve ana malzeme seçimi problemi ele alınmıştır.
Problemin motivasyon kaynağı bir oluklu mukavva fabrikasında yaşanan oluklu bobinlerinden
dikdörtgen oluklu mukavvaların kesilmesi problemidir. Farklı bobin enlerinin var olması
nedeniyle oluklu mukavvaların nasıl kesileceğinin belirlenmesinin yanı sıra ana malzemenin
seçimi de söz konusudur. Problemin çözümü için bir matsezgisel algoritma geliştirilmiştir.
Geliştirilen algoritma ile elde edilen çözümler uygulamanın yapıldığı işletmenin çizelgesi ile
karşılaştırılmış ve daha başarılı bir çizelge elde edilmiştir.

A MATHEURISTIC ALGORITHM FOR THE 1.5-DIMENSIONAL CUTTING AND
ASSORTMENT PROBLEM WITH DUE DATES
Keywords
Matheuristic Algorithm,
1.5-Dimensional Cutting and
Main Material Selection
Problem,
Corrugated Cardboard,
Multi-Objective Programming.

Abstract
Cutting and assortment problems are fundamental problems for the paper, metal, glass, and
textile industries. The waste due to the inefficient cutting process causes a high cost for
businesses and can damage the environment. Therefore, most studies on the cutting problem in
the literature focus on minimizing the waste or the amount of stock to be used. And when
creating cutting plans that show how the parts to be cut are placed in the stock, delivery times
of the pieces are often neglected. However, delivering the products to the customers on time is
as essential as reducing waste in real life. For this reason, even if they cause significant losses,
priority should be given to the parts with approaching delivery time. In this study, besides
minimizing the stock to be used, the problem of cutting and selecting the main material, in
which the delivery times of the parts to be cut, are also considered. The motivation for the
problem is cutting rectangular corrugated cardboard from corrugated coils in a corrugated
cardboard factory. Due to the availability of different coil widths, besides determining how to
cut corrugated cardboards, the choice of the stock is also a matter. A matheuristic algorithm
has been developed to solve the considered problem. The solutions obtained from the developed
algorithm were compared with the schedule of the enterprise where the application was made,
and more successful schedule was obtained.
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1. Giriş
Cam, kâğıt, metal, tekstil gibi birçok sektördeki
rekabet koşulları firmaların fire maliyetlerini
azaltmaya yönelik tutum sergilemelerine ve kesme
problemleriyle çözümleri üzerinde çalışmaların
artmasına yol açmaktadır. Kesme problemlerini
etkin bir şekilde çözebilen firmalar, iyi tasarlanmış
kesme planları ile firelerini azaltabilir, makina
hazırlık sürelerini kısaltabilirler. Ancak sadece
firelere odaklanıldığında, ürünlerin teslim tarihleri
dikkate alınmadığında, teslim tarihi çok uzak olan
parçalar önceden üretilerek stokta bekleyebilir ya
da daha kötüsü teslim tarihi çok yaklaşmış ürünler
zamanında üretilemeyerek müşteriye gecikmeli
olarak teslim edilebilirler. Bu nedenle kesme
planları oluşturulurken ürün teslim zamanlarının
dikkate alınması oldukça önemlidir.
Kesme problemi ilk olarak 1939’da Kantorovich
(1939) tarafından formüle edilmiştir. 1990 yılında
Dyckhoff (1990) yaptığı yayın taraması
çalışmasında bu problemler için bir sınıflandırma
sunmuştur. Kesme problemlerinin en temel özelliği
boyutudur. Metal çubuklar gibi sadece bir boyutu
dikkate alınacak parçaların kesilmesi 1 boyutlu,
dikdörtgen levhalardan dikdörtgen parçaların
kesilmesi 2 boyutlu ve bir kamyona kolilerinin
yerleştirilmesi ise 3 boyutlu kesme problemine
örnektir. 1,5 boyutlu kesme problemi için ise bir
kâğıt rulosundan dikdörtgen kâğıt parçaların
kesilmesi örnek verilebilir. Burada kesilecek
ürünlerin her iki boyutu da dikkate alınmak
zorunda iken, rulo uzunluğu çok büyük
olduğundan veya bir rulo bittiğinde kolayca ikinci
ruloya geçilebildiğinden ana malzemenin boyu
sonsuz varsayılabilir ve bu nedenle kesme planları
oluşturulurken 1 boyutlu kesme probleminde
olduğu gibi kesilecek parçaların enleri toplamının
bobin enine sığması kısıtı göz önünde
bulundurulur ancak öte yandan parçaların
boylarının tamamen göz ardı edilmesi de mümkün
değildir. Bu nedenle bu problem hem 1 boyutlu
hem de 2 boyutlu kesme probleminden
farklılaşmaktadır. Literatürde 1,5 boyutlu kesme
problemleri
üzerine
çok
fazla
çalışma
bulunmamaktadır.
Savsar ve Cogun (1994) 1,5 boyutlu kesme
problemi, depolama alanı problemi ve makine
beklemesi problemlerini birlikte ele almışlardır.
Ana malzeme seçimini içermeyen bir doğrusal
programlama modeli geliştirmişlerdir. Saraç ve
Özdemir (2003) çok amaçlı 1,5 boyutlu kesme ve
ana malzeme seçimi problemi için bir genetik
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algoritma önermişlerdir. Gasimov vd. (2007) çok
amaçlı 1,5 boyutlu kesme problemi için konik
skalerleştirme yöntemini önermişlerdir. Zheng vd.
(2008), 1,5 boyutlu kesme problemi için iki aşamalı
bir çözüm yaklaşımı önermişlerdir. İlk aşamada 1,5
boyutlu kesme problemini 1 boyutlu kesme
problemine dönüştürmüşler ve sezgisel bir yöntem
ile bir ilk çözüm elde etmişlerdir. Ardından ikinci
aşamada parçacık sürü optimizasyonu yöntemi ile
çözümü iyileştirmişlerdir. Bayır (2012), 1,5
boyutlu kesme probleminde hangi parçanın hangi
sıra ve hangi açı ile kesileceğini genetik algoritma
ile belirlemiştir. Han ve Chang, (2015), 1,5 boyutlu
kesme problemine dinamik programlama temelli
bir çözüm yaklaşımı önermişlerdir. Saraç ve Sağır
(2021), 1,5 boyutlu kesme problemi için kesme
planlarının
önceden
türetilmesine
gerek
duymayan bir matematiksel model önermişlerdir.
Bu çalışmada parça çeşidi ve şerit sayısı kısıtlı 1,5
boyutlu kesme problemi için kesme planlarını da
türeten bütünleşik bir matematiksel model
geliştirilmiştir.
Literatürde yer alan 1,5 boyutlu çalışmalar göz
önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın farklı
yönleri izleyen şekilde sıralanabilir: (1)
Literatürdeki kesme problemlerinde genellikle
kesilecek parçaların teslim zamanları göz ardı
edilmektedir. Ancak bu şekilde elde edilen bir
çözüm teslim zamanı yaklaşmış parçaların
öncelikle kesilmesini garanti edememektedir. Bu
çalışmada erişilebilen literatürden farklı olarak
kesme planları oluşturulurken teslim zamanı yakın
olanlara öncelik verilmiştir. (2) Erişilebilen
literatürde ana malzeme miktarı sınırsız
varsayılmıştır. Ancak gerçek hayatta ana malzeme
miktarları stoklarla sınırlıdır. Bu çalışmada eldeki
ana malzeme miktarı göz önünde bulundurulmuş
ve her kesme işleminden sonra da güncellenmiştir.
(3) Erişilebilen literatürde kullanılan çözüm
yöntemleri incelendiğinde ele alınan problemin
matsezgisel algoritma ile çözülmemiş olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada çözüm yöntemi
olarak bir matsezgisel algoritma geliştirilmiştir.
Bu çalışmanın izleyen bölümünde ele alınan
problemin tanımı ve önerilen matematiksel model,
üçüncü bölümde geliştirilen matsezgisel algoritma,
dördüncü bölümde deneysel çalışmalar ve
uygulama son bölümde ise sonuç ve öneriler
sunulmuştur. Bu çalışmada araştırma ve yayın
etiğine uyulmuştur.
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2. Ele Alınan Problemin Tanımı ve Önerilen
Matematiksel Model
Bu çalışmada, bir oluklu mukavva fabrikasında
yaşanan oluklu mukavva bobinlerinden dikdörtgen
oluklu mukavvaların kesilmesi problemi ele
alınmıştır.
Problemin
gözlendiği
fabrika,
perakende hazır ambalaj gereksinimlerine uygun
olarak yiyecek, içecek, parfüm ve deterjan
üreticileri için oluklu mukavva ambalajlar
tasarlamakta ve üretmektedir. Oluklu mukavva ve
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ambalajlar, oluklu makinasında üretilmektedir.
Oluklu makinası, oluklu mukavva üretimini
gerçekleştirirken öncelikle kağıtları yüksek buhar
basıncında nemlendirerek kâğıda istenilen
özelliklerde dalga verebilmek ve tutkallamak için
yumuşatır. Kâğıt plakalar şekillendirildikten sonra
ise neminden arındırılır ve kurutma işlemine tabi
tutulur. Oluklu mukavva makinası ana hatları ile
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Oluklu Mukavva Makinası

Uygulamanın yapıldığı fabrikada kullanılan oluklu
makinasında
da
üretim
benzer
şekilde
gerçekleştirilmektedir;
öncelikle
oluklu
mukavvanın katmanlarını oluşturacak kâğıt
bobinleri oluklu makinasına girer, makinada ısı ve
buharla yumuşatılan ara kâğıt istenilen ondüle
şeklini alır ve ondüle tepelerine yapıştırıcı
sürülerek ve ön ısıtıcılarda ısıtılan dış kağıtlara
preslenerek yapışması sağlanır ve bu şekilde
oluklu mukavva elde edilmiş olur. Daha sonra
oluklu mukavva istenilen en, boy ve kenar firesi
dikkate alınarak kesilir ve oluklu mukavva
levhaları elde edilir. Oluklu mukavva üretiminde
kullanılan kağıtlar, yardımcı malzemelere ve dalga
cinsine göre değişkenlik göstermektedir. Oluklara
dik olan kesitte görülen ondüle, şekli nedeniyle
dalga adıyla tanımlanır ve yüksekliğine, boyuna, bir
metredeki sayısına göre sınıflandırılır. İşletmede A,
B, C, D ve E olmak üzere 5 farklı dalga boyunda
oluklu mukavva üretilebilmektedir. Ayrıca tek
dalga, çift dalga ve üç dalga olacak şekilde farklı
kombinasyonlarda oluklu mukavva üretimi
mevcuttur. Oluklu mukavvayı oluşturacak dış, iç,
ara kağıtların gramaj, cins ve özellikleri, kutu
kalitesiyle doğrudan ilişkili olmaları sebebiyle,
oldukça önemlidir ve bu sebeple müşteri
tarafından belirlenmektedir.
Kesme planları
oluşturulurken sadece aynı kâğıt kombinasyonu ve
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aynı dalga boyuna sahip ürünler aynı kesme
planında yer alabilirler. Ayrıca oluklu mukavva
makinasının teknik özellikleri nedeniyle kesme
planında en fazla iki çeşit ürün olabilir ve enden en
çok 8 adet ürün yerleştirebilir. Örnek bir kesim
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2.Oluklu Mukavva Kesimi
Bu problemde, kesilecek ana malzeme oluklu
mukavva bobinidir. Bobinin boyu çok uzundur ve
bittikçe yeni bobin ilavesi ile kesme işlemine ara
vermeden devam etmek mümkündür. Bu nedenle
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kesilen parçalar dikdörtgen olmasına rağmen,
kesme planları oluşturulurken öncelikle dikkate
alınması gereken ana malzemenin enidir bu
nedenle problem 2 boyutlu değil 1,5 boyutludur.
Öte yandan kesme planının boyunu belirlerken ise
parçaların boyu dikkate alındığından problem 1
boyutlu olarak da kabul edilemez. Kâğıdın su yönü
denilen lifleri boyunca kesilmesi gerektiği için
döndürme mümkün değildir. Ele alınan problemin
amacı, bir boyutu sabit diğer boyutu açık olan
dikdörtgen şeklindeki bir ana malzemeye,
kesilecek parça kümesindeki tüm parçaları, fireyi
enküçükleyecek ve teslim zamanlarını da dikkate
alacak şekilde atamaktır.
Uygulamanın yapıldığı fabrikada ele alınan
problemin çözümü için sistematik bir çözüm
yaklaşımı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla her
zaman fireyi en küçükleyecek ya da ürünlerin
müşteriye zamanında teslim edilebilmesini
sağlayacak kesme planları oluşturulamamaktadır.
Günümüzde kâğıt endüstrisinde oluşan fire miktarı
yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Örnek
vermek gerekirse, yılda 40.000 ton kâğıt kullanan
bir işletme için %2,5’luk bir kenar firesi, 1.000 ton
kâğıdın çöpe atılması anlamına gelir ve yılda en az
325.000 $’lık bir kayıp demektir, bu nedenle bu
çalışmada oluşacak firenin enküçüklenmesi
amaçlanmıştır. Firenin enküçüklenmesi, doğal
olarak fire maliyetlerini de azaltacaktır. Ayrıca
firma kesme planlarını oluştururken teslim
zamanlarını da dikkate almamaktadır. Bu nedenle,
seçilen parçalar teslim zamanlarından çok önce
üretilebilmektedir ve bu da yarı mamullerin
birikmesine
ve
depo
alanının
verimli
kullanılmamasına yol açmaktadır ya da teslim
zamanlarından daha sonra üretilerek müşterilere
gecikmeli olarak teslim edilebilmektedir.
Problemin çözümünde siparişe göre aynı kâğıt
kombinasyonuna ve dalga boyuna sahip olan
ürünler sınıflandırılmış ve her sınıf için problem
ayrı ayrı çözülmüştür. Bu sınıflandırma sayesinde
matematiksel modele aynı kâğıt kombinasyonu ve
dalga cinsine sahip ürünlerin aynı kesme planında
yer alabileceğine dair bir kısıt eklenmesine gerek
kalmamıştır.
Bu çalışmada önerilen çözüm yaklaşımında
kullanılacak matematiksel model (M) sadece bir
ana malzeme seçerek, bu ana malzemenin eni ve
boyunu aşmadan, oluklu mukavva makinasının
özelliklerini dikkate alarak, talep edilen
ürünlerden teslim zamanı yaklaşmış olanlarına
öncelik verecek ve toplam fireyi enküçükleyecek
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şekilde
nasıl
kesileceğini
belirlemektedir.
Matematiksel model geliştirilirken, tüm parçaların
kesilmesine yetecek kadar ana malzemenin stokta
olduğu varsayılmıştır.
Önerilen matematiksel
modelde kullanılacak indisler, parametreler, karar
değişkenleri, kısıtlar ve amaç fonksiyonları aşağıda
verilmiştir.
İndis Kümeleri:
N = {1,2,…,n}; Ürün kümesi
M = {1,2,…,m}; Ana malzeme (bobin) çeşidi kümesi
𝑉= {1,2,…,v}; Kesme planı kümesi
İndisler:
𝑖

ürün indisi. 𝑖 ∈ 𝑁

𝑗

bobin indisi. 𝑗 ∈ 𝑀

𝑘

kesme planı indisi. 𝑘 ∈ 𝑉

Parametreler:
𝑒𝑖𝑢 : i. ürünün eni.
𝑏𝑖𝑢 : i. ürünün boyu.
𝑒𝑗𝑏 : j. bobinin eni.
𝑏𝑗𝑏 : j. bobinin boyu.
𝑡𝑖 : i. ürünün talebi.
𝑣𝑖𝑢 ∶ i. ürün kesilebilir durumda (𝑡𝑖 > 0) ise 1,
diğer durumda 0.
𝑣𝑗𝑏 : j. bobin kullanılabilir durumda (𝑏𝑗𝑏 > 0) ise 1,
diğer durumda 0.
𝑑𝑖 : i. ürünün teslim zamanı.
c : kesme planında yer alabilecek en fazla ürün
çeşidi (c=2)
𝑠 ∶ bir kesme planının eninde yer alabilecek en çok
ürün (şerit) sayısı (s=8)
𝜕 ∶ mecburi kenar firesi.
𝛽 : kesme planının boyunu temsil eden sayı. (𝛽
parametresi, kesme planı türetilirken, amaç
fonksiyonunda yer alan fire için gerçeği temsil
edebilecek yaklaşık bir değer hesaplanmasında
kullanılmaktadır ve talebi henüz tamamlanmamış
ürünlerden (𝑣𝑖𝑢 = 1) enbüyüğünün boyuna eşit
kabul edilmiştir. 𝛽 = 𝑒𝑛𝑏
𝑏𝑖𝑢 ).
𝑢
𝑖|𝑣𝑖 =1
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Karar Değişkenleri:
𝑥𝑖 : kesme planın enine, i. üründen yerleştirilecek
miktar (adet).
𝑦𝑖 : kesme planında i. üründen var ise 1, diğer
durumlarda 0.
𝑧𝑗 : j. bobin seçildiyse 1 diğer durumlarda 0.
(M):
Kısıtlar:
𝑛

(1)

∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝑠
𝑖=1
𝑛

∑ 𝑒𝑖𝑢 𝑥𝑖
𝑖=1

𝑚

+ 𝜕 ≤ ∑ 𝑒𝑗𝑏 𝑧𝑗

(2)

𝑗=1

𝑥𝑖 ≥ 𝑦𝑖

∀𝑖

(3)

𝑥𝑖 ≤ 𝑠𝑦𝑖

∀𝑖

(4)

𝑛

(5)

∑ 𝑦𝑖 ≤ 𝑐
𝑖=1
𝑚

İki amaç fonksiyonunu tek bir amaç fonksiyonuna
dönüştürürken ağırlıklı toplam yönteminden
yararlanılmıştır. Ağırlıklı toplam yönteminde amaç
fonksiyonları
ağırlıklarla
çarpılarak
toplanmaktadır. Birleştirilmiş amaç fonksiyonu
(14) numaralı denklemde verilmiştir.

(6)

∑ 𝑧𝑗 = 1

𝑒𝑛𝑘 𝑧

𝑗=1

𝑦𝑖 ≤ 𝑣𝑖𝑢

∀𝑖

(7)

𝑧𝑗 ≤ 𝑣𝑗𝑏

∀𝑗

(8)

𝑥𝑖 ≥ 0 ve tamsayı

∀𝑖

(9)

𝑦𝑖 ∈ {0,1}

∀𝑖

(10)

𝑧𝑗 ∈ {0,1}

∀𝑗

(11)

𝑛

(12)

Amaç Fonksiyonları:
𝑚

𝑒𝑛𝑘 𝑓1 = 𝛽 (∑ 𝑒𝑗𝑏 𝑧𝑗 − ∑ 𝑒𝑖𝑢 𝑥𝑖 )
𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(13)

𝑒𝑛𝑘 𝑓2 = ∑ 𝑑𝑖 𝑦𝑖
𝑖=1

(1) numaralı kısıt, en fazla s sıra kesim yapılmasını
garanti etmektedir. (2) numaralı kısıt, mecburi
kenar firesi dahil olmak üzere seçilen ürünlerin
toplam eninin seçilen bobin eninden büyük
olamayacağını ifade etmektedir. (3) ve (4)
numaralı kısıtlar 𝑥𝑖 ve 𝑦𝑖 karar değişkenlerinin
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ilişki kısıtlarıdır. (5) numaralı kısıt, en fazla c adet
farklı ürünün aynı kesme planında yer alabileceğini
garanti etmektedir. (6) numaralı kısıt, sadece 1
bobinin seçileceğini ifade etmektedir. (7) numaralı
kısıt, talebi karşılanmış ürünlerin seçilmesini
engeller. (8) numaralı kısıt, sadece kullanılabilir
durumda olan bobinlerin seçilmesine izin verir.
(9)-(11) numaralı kısıtlar karar değişkenlerine ait
işaret ve tam sayı kısıtlarıdır. İlk amaç (12), alan
cinsinden
kenar
fireleri
toplamını
en
𝑏
𝑛
𝑢
∑
küçüklemektir.
Burada (∑𝑚
𝑒
𝑧
−
𝑒
𝑥
𝑗=1 𝑗 𝑗
𝑖=1 𝑖 𝑖 )
ifadesi santimetre cinsinden kenar firesine karşı
gelmektedir. Bu değeri alana dönüştürebilmek için
kesme planının boyuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Kesme planına seçilebilecek parçalardan (𝑣𝑖𝑢 = 1)
boyu en büyük olan, kesme planının temsili boyu
(𝛽) olarak kullanılmaktadır. İkinci amaç (13) ise
kesme planına seçilecek ürünlerin teslim
zamanları toplamını en küçüklemektir.

𝛽(∑𝑘𝑗=1 𝑒𝑗𝑏 𝑧𝑗 − ∑𝑛𝑖=1 𝑒𝑖𝑢 𝑥𝑖 ) − 𝐼1
)
𝑁1 − 𝐼1
𝑛
∑𝑖=1 𝑑𝑖 𝑦𝑖 − 𝐼2
+ 𝑤2
𝑁2 − 𝐼2
= 𝑤1 (

(14)

Burada 𝑤1 ve 𝑤2 sırasıyla birinci ve ikinci amaç
fonksiyonlarının ağırlıklarıdır. Ele alınan problem
için
ağırlık
değerleri
uzman
görüşleri
doğrultusunda sırasıyla 0,9 ve 0,1 olarak
belirlenmiştir. 𝐼1 ve 𝐼2 , (M) modelinin birinci ve
ikinci amaç fonksiyonlarının tek amaç olarak
dikkate alınarak çözülmesi ile elde edilmiş sırasıyla
birinci ve ikinci amaç fonksiyonlarının ideal
değerleridir. 𝑁1 , (M) modelinin birinci amaç
fonksiyonunun tek amaç olarak dikkate alınması ve
(M) modeline 𝑓2 ≤ 𝐼2 ek kısıtının eklenmesi ile elde
edilmiş, birinci amaç fonksiyonunun nadir
değeridir. 𝑁2 ise, (M) modelinin ikinci amaç
fonksiyonunun tek amaç olarak dikkate alınması ve
(M) modeline 𝑓1 ≤ 𝐼1 ek kısıtının eklenmesi ile elde
edilmiş, ikinci amaç fonksiyonunun nadir
değeridir. İdeal ve nadir değerler 𝑓1 ve 𝑓2 amaç
fonksiyonlarının
normalleştirilmesinde
kullanılmıştır.

Endüstri Mühendisliği 33(2), 402-412, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 402-412, 2022

4. Önerilen Matsezgisel Algoritma
Matsezgisel algoritmalar, sezgisel yöntemlerle
matematiksel yöntemlerin üstün yönlerinin bir
araya
getirilmesi
amacıyla
geliştirilen
algoritmalardır.
Bu
çalışmada
geliştirilen
matematiksel model (M) ile eldeki bobinler ve
talebi tamamlanmamış ürünler dikkate alınarak
enküçük toplam fire ve enküçük toplam teslim
zamanlarına sahip ürünler seçilerek bir kesme
planı türetilir. Algoritma, hangi bobinin
seçileceğini ve bu bobinden talebi tamamlanmamış
ürünlerin hangilerinden kaç adet kesileceğini (M)
modelini kullanarak belirler. Üretilen kesme
planındaki ürünlerin kalan talebi ve kullanılabilir
bobin miktarı güncellenir. Bu işlem tüm ürünlerin
talebi karşılanıncaya kadar tekrarlanır. Önerilen
algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir.
Adım1. (M) modelini çöz. Seçilen bobin çeşidini
(𝑧𝑗 = 1) ve kesme planında kullanılacak
ürünleri (𝑦𝑖 = 1) belirle.
Adım2. Kesme planının boyu (𝑏𝑘 ), seçilen (𝑦𝑖 = 1)
ürünlerden boyu (𝑏𝑖𝑢 ) enbüyük olanına
eşittir. 𝑏𝑘 = 𝑒𝑛𝑏 𝑏𝑖𝑢 .

Eğer bir ürünün talebi karşılanmışsa
(𝑡𝑖 ≤ 0) ise, 𝑣𝑖𝑢 = 0 yap ve talebi
karşılanan ürünün sonraki aşamalarda
model tarafından seçilmesini engelle.
Adım8. Kullanılan bobin miktarını çıkararak bobin
boyunu güncelle. 𝑏𝑗𝑏 = 𝑏𝑗𝑏 − 𝑏𝑘 𝜎 𝑘 . Eğer
herhangi bir bobin çeşidinden elde
kalmadı ise (𝑏𝑗𝑏 = 0) ya da talebi
sıfırlanmayan ürünlerden en küçük boya
sahip olan boydan küçük ise 𝑣𝑗𝑏 = 0 yap
ve biten bobinin model tarafından
seçilmesini engelle.
Adım9. ∑𝑖 𝑣𝑖𝑢 > 0 ise Adım1’e git, ∑𝑖 𝑣𝑖𝑢 = 0 ise DUR.
5. Deneysel Sonuçlar
Önerilen matsezgisel algoritma GAMS 24.1.3 ile
kodlanmış ve çözücü olarak CPLEX kullanılmıştır.
Tüm testler Intel (R) Core (TM) i7- 5700HQ
CPU@2.70 GHz işlemcisi, 8 GB belleği ve Windows
10 işletim sistemine sahip olan bir bilgisayarda
yapılmıştır.

𝑖|𝑦𝑖 = 1

Adım3. Seçilen i. ürününün, kesme planına boydan
kaç adet sığdığını (𝑜𝑖𝑘 ) belirlemek üzere
kesme planının boyunu (𝑏𝑘 ) ilgili ürünün
boyuna (𝑏𝑖𝑢 ) böl, sonuç tamsayı değil ise
𝑏𝑘

aşağıya yuvarla. 𝑜𝑖𝑘 = ⌊𝑏𝑢 ⌋.
𝑖

Adım4. Seçilen (𝑦𝑖 = 1) ürünler için, kesme
planında i. üründen toplam kaç adet
olduğunu (𝜎𝑖 ) hesapla. 𝜎𝑖 = 𝑜𝑖𝑘 𝑥𝑖 .
Adım5. Seçilen (𝑦𝑖 = 1) ürünler içinden talebini,
kesme
planındaki
sayısına
(𝜎𝑖 )
böldüğümüzde enküçük değeri alanı seç
ve kesme planından
kaç adet
kullanılacağını (𝜎 𝑘 ) hesapla.
𝜎𝑘 =
𝑡
enk ⌈ 𝑖 ⌉
𝑖

5.1. Test Problemleri
Öncelikle, 5 adet ürün ve 5 adet bobin içeren bir
örnek problem oluşturulmuştur. Bobin en ve
boyları Tablo 1’de, ürün en, boy, talep miktarları ve
gün cinsinden teslim zamanları ise, Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 1
Örnek Problem İçin Bobin En (𝑒𝑗𝑏 ) ve Boyları (𝑏𝑗𝑏 )
j
𝑒𝑗𝑏

1
1.150

2
1.200

3
1.250

4
1.300

5
1.375

𝑏𝑗𝑏 316.800 316.800 125.000 125.000 125.000

𝜎𝑖

𝑏𝑗𝑏

Adım6. Eğer 𝜎 𝑘 ≥ 𝑏𝑘 ise (seçilen bobinin boyu
planlanan kesme planı sayısı için kısa
demektir), kullanılacak kesme planı
𝑏𝑗𝑏

sayısını 𝜎 𝑘 = ⌊𝑏𝑘 ⌋ olarak güncelle.
Adım7. İlgili kesme planında her üründen toplamda
kaç adet kesildiğini (𝜑𝑖 ) hesapla. 𝜑𝑖 =
𝜎𝑖 𝜎 𝑘 . Kesilen ürün adetlerini talepten
çıkararak talepleri güncelle. 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝜑𝑖 .

Tablo 2
Örnek Problem İçin Ürün En (𝑒𝑖𝑢 ), Boy (𝑏𝑖𝑢 ), Talep
(𝑡𝑖 ) Miktarları ve Teslim
Zamanları (𝑑𝑖 )
i
1
2
3
4
5
𝑒𝑖𝑢
275
425
550
365
411
𝑏𝑖𝑢
512
610
325
625
990
𝑡𝑖
600
400
450
1.000
800
𝑑𝑖
3
5
0
6
7
407
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Mecburi kenar firesi 29cm.’dir. Örnek problem
önerilen matsezgisel algoritma kullanılarak
çözülmüş ve elde edilen kesme planları, kesme
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planlarının hangi ürünleri içerdiği
miktarları Tablo 3’te verilmiştir.

ve

fire

Tablo 3
Örnek Problem İçin Türetilen Kesme Planları
Kesme
bobin
plandaki
kesme planı
planı
eni
ürünler
adedi
2
kesme planı 1
200 1.250
4
kesme planı 2
225 1.150
3
kesme planı 3
150 1.150
1
kesme planı 4
267 1.150
4
kesme planı 5
267 1.300
5
Tablo 3’ten görülebileceği gibi, (M) modeli ile ilk
kesme planı için 1.250 enindeki bobin seçilmiştir.
Kesme planında 2 ve 4 numaralı ürünler yer
almıştır. Kesme planının enine, 2 numaralı
üründen 2 adet ve 4 numaralı üründen 1 adet
yerleştirilmiştir. 2×425+365+29 =1244 enden
29+6=35cm fire oluşmuştur. Mecburi fire olan 29
cm çıkarıldığında kenar firesi 6 cm.’dir. Kesme
planının boyu enb{610,625}=625’tir. Seçilen
ürünlerden
birinin
talebinin
tamamen
karşılanabilmesi için talepler kesme planında
yerleştirilen ürün adetlerine bölünür. 2. ürünün
talebin karşılanabilmesi için 400/2=200 adet, 4.
ürünün talebinin karşılanabilmesi için ise
1.000/1=1.000 adet ilk kesim planından üretilmesi
gerekmektedir. Elde edilen sonuçlardan en küçük
değeri alan kesme planı adedini (boyunu) belirler.
Kesme planın adedi enk {200,1.000} = 200’dür.
Kesme planı sayısını etkileyen bir diğer etmen ise
bobinin boyudur. Seçilen kesme planı için gereken
toplam bobin boyu stokta olan bobin boyundan
𝑏𝑗𝑏

büyük ise kesme planı adedi ⌊𝑏𝑘 ⌋ (toplam bobinin

üretilen
ürün
adedi
400
200
450
600
801
801

kenar
firesi
(cm)
6
21
21
26
38

toplam alan
firesi
(cm2)
750.000
1.535.625
1.612.800
4.338.750
10.044.540

kesme planından kullanılacak kesme planının boyu
625×200=125.000’dir. 1.250 enindeki bobinin
boyuna eşit olduğu için kesme planı adedi
değişmez. Kesme planı 1 ile ilgili tüm bilgiler
netleştikten sonra, kesme planında yer alan
ürünlerin talepleri ve kullanılan bobinin kalan
miktarı güncellenir. Talebi tamamlanan ürünler ve
boyları sıfırlanan bobinlerin tekrar seçilmesi
engellenir. Bu durumda ikinci ürün ve 1.250
enindeki bobin tekrar seçilmemeleri için listeden
çıkarılır. Güncel veriler ile yeni bir kesme planı
seçimi yapılır. Örnek problem için çözüm süresi
0,105 saniyedir.
Önerilen matsezgisel algoritmanın, daha büyük
boyutlu problemlerde ve farklı s ve c değerleri için
de kısa sürede ve başarılı çözümler üretip
üretemeyeceğini test etmek amacıyla, rassal olarak
50, 100 ve 150 işli problemler türetilmiştir. Bu
problemler hem s=8 c=2 hem de s=16 c=4 değerleri
için çözülmüş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’de
sunulmuştur. Tüm problemlerin çözümünde
𝑤1 =0,9 𝑤2 =0,1 ağırlık değerleri kullanılmıştır.

boyu/kesme planının boyu) olarak güncellenir. İlk
Tablo 4
Büyük Boyutlu Problemlerin Test Sonuçları
s=8 c=2
ürün
adedi
𝑓1
𝑓2
t (s)
50
708.099.796 1.657
6,006
100
242.718.879 4.172
54,704
150
1.266.437.100 8.126 108,185

408

s=16 c=4
𝑓1
𝑓2
264.561.690 1.889
148.991.557 4.234
499.758.876 8.449

t (s)
11,572
39,312
132,287
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Tablo 4’ten de görülebileceği gibi 150 iş içeren
büyük boyutlu problemler bile önerilen algoritma
ile kabul edilebilir süreler içinde çözülebilmiştir.
5.2. Bir oluklu mukavva fabrikasında uygulama
Uygulamanın
yapıldığı
oluklu
mukavva
fabrikasında yaşanan problem geliştirilen yöntem
ile çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar, firma
tarafından kullanılan kesme planlarıyla elde edilen
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Firmadan alınan aynı
dalga boyuna sahip 18 ürüne ait parametre
değerleri Tablo 5’te, bobin bilgileri ise Tablo 6’da
verilmiştir.
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Tablo 5
Firmanın Ürün Bilgileri
𝑒𝑖𝑢
𝑏𝑖𝑢
i
1
2.554
3.130
2
776
2.278
3
1.814
2.764
4
1.814
2.764
5
800
2.466
6
2.692
2.990
7
1.054
2.590
8
754
1.818
9
1.338
3.066
10
460
2.042
11
766
1.954
12
2.460
1.952
13
2.460
1.990
14
1.522
3.050
15
1.580
2.310
16
1.452
1.804
17
1.200
2.482
18
1.522
3.050

𝑡𝑖
9.667
10.500
3.500
6.835
3.729
9.667
8.200
1.124
1.942
30.023
6.601
150
15.000
2.502
15.000
6.800
7.200
2.871

𝑑𝑖
10
13
7
11
15
18
15
20
16
28
2
0
7
7
9
14
15
15

Tablo 6
Firmanın Kullandığı Bobinlerin En ve Boyları
j
1
2
3
4
𝑏
𝑒𝑗
3.740
4.100
4.500
4.600
𝑏𝑗𝑏
8 × 106
8 × 106
8 × 106
8 × 106
Firmanın verilen ürünler ile oluşturduğu kesme
planları ve geliştirilen yöntem ile oluşturulan
kesme planları ve fire miktarları sırasıyla Tablo 7
ve Tablo 8’de verilmiştir. Kesme planlarında
58cm’lik mecburi kenar firesi toplam fireye dahil
edilmemiştir.
Amaçlar doğrultusunda yapılan karşılaştırmada
firmanın oluşturduğu kesme planlarının toplam
fire alanı 3.579.726.944 cm2 iken geliştirilen
yöntem ile oluşturulan kesme planlarının toplam
fire alanı ise 1.853.605.144 cm2 bulunmuştur. Fire
miktarı toplamda 1.726.121.800 cm2 azaltılmıştır,
yaklaşık %48’lik bir iyileşme sağlanmıştır. Bu
sonuç, firmanın bir dalga boyuna ait günlük verileri
kullanılarak elde edilmiştir. Önerilen çözüm
yöntemi ile bu küçük örnek için bile büyük bir
iyileşme sağlanmış olması, uzun vadede

5
4.800
8 × 106

6
5.000
8 × 106

7
5.200
8 × 106

8
5.500
8 × 106

kullanıldığında firmaya daha da büyük ölçekli
kazançlar sağlayabileceğini göstermektedir.
Sonuçlar kesme planlarında yer alan ürünlerin
teslim tarihleri açısından karşılaştırıldığında,
firmanın çözümünde son üretilen 5 kesme planının
hepsinde teslim zamanlarının 2, 0, 7, 7, 9 gibi küçük
teslim tarihlerine sahip olduğu göze çarpmaktadır.
Oysa önerilen algoritma ile elde edilen çözümde
fire amacı daha öncelikli olmasına ve toplam alan
firesinin enküçüklenmesine 0,9 ağırlık verilmiş
olmasına rağmen küçük teslim zamanlarına sahip
işlere mümkün olduğunca öncelik verildiği
görülmektedir.

409
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Firmanın oluşturduğu kesme planları ile önerilen
matsezgisel algoritmayla üretilen kesme planları
karşılaştırıldığında, bazı kesme planlarının
(örn:Tablo 7’deki 1 numaralı kesme planı ile Tablo
8’deki 16 numaralı kesme planı) aynı ürünlere
sahip olduğu görülebilir. Önerilen yöntemin
oluşturduğu kesme planlarının, firmanın

kullanıldığı kesme planları ile benzerlik göstermesi
yöntemin
gerçek
bir
problem
için
kullanılabileceğini ve uygulanabilir olduğunu
göstermektedir. Önerilen yöntem ile tüm kesme
planlarının oluşturulması ise sadece 0,741 saniye
sürmüştür. Algoritmanın çözüm kalitesinin yanı
sıra, çözüm süresinin de kısa olması kullanım
açısından firmaya avantaj sağlamaktadır.

Tablo 7
Firmanın Oluşturduğu Kesme Planları
plandaki
kesme planı
bobin
ürünler
kesme planı 1
5.200
1
kesme planı 2
5.500
2
kesme planı 3
5.500
3
kesme planı 4
5.500
4
5
kesme planı 5
5.500
16
kesme planı 6
5.500
6
kesme planı 7
5.500
7
8
kesme planı 8
5.200
16
9
kesme planı 9
5.000
17
10
kesme planı 10
4.800
18
kesme planı 11
5.500
11
kesme planı 12
5.000
12
kesme planı 13
5.000
13
kesme planı 14
4.800
14
kesme planı 15
4.800
15

410

teslim
zamanları
10
13
7
11
15
14
18
15
20
14
16
15
28
15
2
0
7
7
9

kenar firesi
(cm)
34
10
0
0

toplam alan firesi
(cm2)
514.434.280
34.170.000
0
0

138

423.218.400

58
172

838.312.280
730.587.200

32

65.405.824

4

23.827.200

0

0

80
22
22
176
2
750

147.409.760
3.220.800
328.350.000
447.691.200
23.100.000
3.579.726.944
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Tablo 8
Önerilen Matsezgisel ile Oluşturulan Kesme Planları
plandaki
teslim
kesme planı
bobin
ürünler
zamanları
kesme planı 1 5.500
3
7
kesme planı 2 5.500
4
11
7
15
kesme planı 3 4.800
15
9
kesme planı 4 4.800
15
9
2
13
kesme planı 5 4.500
9
16
10
28
kesme planı 6 4.800
14
7
10
28
kesme planı 7 4.800
18
15
2
13
kesme planı 8 3.740
16
14
11
2
kesme planı 9 4.500
16
14
8
20
kesme planı 10
4.600
18
15
5
15
kesme planı 11
4.800
11
2
11
2
kesme planı 12
5.200
17
15
kesme planı 13
5.000
12
0
kesme planı 14
5.000
13
7
17
15
kesme planı 15
5.200
18
15
kesme planı 16
5.200
1
10
kesme planı 17
5.500
6
18
kesme planı 18
4.800
18
15

kenar
firesi (cm)
0
0

toplam alan firesi
(cm2)
0
0

0

0

2

18.891.180

0

0

0

0

0

0

2

12.446.992

6

7.831.632

4

3.428.200

10

23.007.780

10

42.194.000

22
22

3.220.800
328.350.000

20

42.700.000

34
58
176
366

514.434.280
838.312.280
18.788.000
1.853.605.144

6. Sonuç ve Öneriler
Kesme ve ana malzeme seçimi problemi birçok
endüstri için büyük öneme sahiptir. Kesme işlemi
sonucunda oluşan fireler maliyete sebep olduğu
gibi çevreye de zarar vermektedir. Bu çalışmada bir
oluklu mukavva fabrikasında yaşanan kesme
problemi ele alınmıştır. Ele alınan problemde
toplam firenin enküçüklenmesi ve kesme
planlarının teslim zamanı yaklaşan ürünlere
öncelik
verecek
şekilde
oluşturulması
amaçlanmıştır. Problemin çözümü için matsezgisel
bir algoritma geliştirilmiştir. Önerilen matsezgisel
algoritmada kullanılmak üzere kesme planına
seçilen ürünlerin teslim zamanı toplamını ve fire
miktarlarını en küçükleyen çok amaçlı bir
matematiksel model geliştirilmiştir. Önerilen
matsezgisel algoritmada ürün taleplerinin yanı sıra

eldeki bobin miktarları da dikkate alınmıştır.
Uygulamanın yapıldığı firmanın 18 adet ürün çeşidi
ve 8 adet bobin çeşidinin yer aldığı problem,
geliştirilen çözüm yaklaşımı ile çözülmüştür. Elde
edilen sonuçlar ile firmanın mevcut fire miktarı
kıyaslanmıştır. Firmanın toplam fire miktarında
%48’lik bir azalma sağlanmıştır.
Teşekkür
Bu çalışmanın her aşamasında verdiği bilgiler ve
desteği için uygulamanın yapıldığı firmanın üretim
planlama sorumlusu Ali BAYAÇ’ a teşekkür ederiz.
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Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
Yazarların Katkıları
Emine DUYSAK, literatür taraması, matematiksel
modelin ve matsezgisel algoritmanın geliştirilmesi,
deneysel
çalışmaların
ve
uygulamanın
gerçekleştirilmesi, makalenin yazımı, İrem
DÜLGER, literatür taraması, matematiksel modelin
ve matsezgisel algoritmanın geliştirilmesi,
deneysel
çalışmaların
ve
uygulamanın
gerçekleştirilmesi, makalenin yazımı, Nihal Saliha
YILDIZ, literatür taraması, matematiksel modelin
ve matsezgisel algoritmanın geliştirilmesi,
deneysel
çalışmaların
ve
uygulamanın
gerçekleştirilmesi, makalenin yazımı, Sıla GÜMÜŞ,
literatür taraması, matematiksel modelin ve
matsezgisel algoritmanın geliştirilmesi, deneysel
çalışmaların ve uygulamanın gerçekleştirilmesi ve
Tuğba SARAÇ, makalede ele alınan problemin ve
çözüm yaklaşımının ana fikrinin oluşturulmasında,
matematiksel modelin ve matsezgisel algoritmanın
geliştirilmesi, makalenin yazımı konularında katkı
sağlamışlardır.
Kaynaklar
Bayır, F. (2012). Kesme problemine sezgisel bir
yaklaşım (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Erişim
Adresi : http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/
TEZ/50641.pdf
Dyckhoff, H. (1990). A typology of cutting and
packing problems. European Journal of
Operational Research, 44, 145-159. Doi:
https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90350-K

Han, Y. T. & Chang, S. Y. (2015). A subset sum
approach to coil selection for slitting.
International Journal of Industrial EngineeringTheory, Applications and Practice, 22 (3), 343353. Retrieved from http://journals.sfu.ca/
ijietap/index.php/ijie/article/view/1573
Kantorovich, L. V. (1939). The mathematical
method of production planning and
organization. Management Science, 6 (4), 366422.
Gasimov, R., Sipahioglu, A. & Saraç T. (2007). A
multi-objective programming approach to 1.5412

Journal of Industrial Engineering 33(2), 402-412, 2022

dimensional assortment problem. European
Journal of Operational Research, 179, 64-79. Doi:
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.03.016
Saraç, T. & Özdemir, M. S. (2003). A genetic
algorithm for 1.5 dimensionel assortment
problems with multiple objectives. Lecture
Notes in Artifical Intelligence, 2718, 41-51. Doi:
https://doi.org/10.1007/3-540-45034-3_5
Saraç, T. & Özdemir, M. S. (2021), Mixed-integer
programming models for 1.5-dimensional
cutting problem with technical constraints.
Journal of the Faculty of Engineering and
Architecture of Gazi University, 36 (1), 291-302.
Doi: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.681190
Savsar, M. & Cogun, C. (1994). Analysis and
modeling of a production line in a corrugated
box factory. International Journal of Production
Research, 32 (7), 1571–1589.
Zheng L. Q., Xiong H. & Li D. W. (2008). Using TwoStage Method to Solve 1.5-Dimensional Cutting
Stock Problem. 2008 3rd International
Conference
on
Innovative
Computing
Information and Control, 483-483, Dalian,
China.
Doi:
https://doi.org/10.1109/
ICICIC.2008.591

Endüstri Mühendisliği 33(2), 413-439, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 413-439, 2022

BİSKÜVİ ÜRETİM HATLARINDA HAZIRLIK SÜRELERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK
YALIN ÜRETİM VE SMED UYGULAMASI
Hüseyin Ali SARIKAYA1*, Emine Kübra SOYDEMİR2, Beyza SARDAŞ3, Beyzanur ÇAYIR ERVURAL4,
Durmuş Tayyar ŞEN5
1Konya

Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
ORCID No : https://orcid.org/0000-0001-5072-5067
2Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
ORCID No : https://orcid.org/0000-0001-7535-6261
3Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
ORCID No : https://orcid.org/0000-0001-9363-3648
4 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü
ORCID No : https://orcid.org/0000-0002-0861-052X
5Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
ORCID No : https://orcid.org/0000-0001-9632-0102
Anahtar Kelimeler
Kalıp Değişimi
Hazırlık Süresi Azaltma
5S Kaizen
Yalın Üretim

Öz
Kalıp değişimi, çeşitli ürünler üreten tesislerde verimliliği etkileyen önemli bir faktördür. Kalıp
değişim sürelerinin uzaması ve sonrasında beklenen kalitenin elde edilememesi büyük bir
zaman ve verimlilik kaybına neden olabilmektedir. Aynı zamanda, kalıp değişimi için standart
olmayan prosedürler, değişim sürecini daha da zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, bir bisküvi
üretim tesisinin üretim hatlarındaki kalıp değiştirme sorunları incelenmiştir. Tesiste üretilen
her ürün için hamur açma makinesi ve paketleme makinesinde kalıp değişiklikleri yapılmakta
ve her değişimde üretim hattı temizlenmektedir. Bu çalışmada, makine kalıp değişimindeki
kayıp zamanları azaltmaya yönelik SMED (Single Minute Exchange of Die: Tekli Dakikalarda
Kalıp Değişimi) yaklaşımı ve 5S ile mevcut durum analiz edilmiş ve iyileştirmeler yapılmıştır.
Çalışma sonucunda dış hazırlık süresinde %26,91, iç hazırlık süresinde %20,74 ve toplam
hazırlık süresinde %21,05'lik iyileştirme gerçekleştirilmiş, yıllık üretim miktarı ve kârda ise
%3,8 oranında artış sağlanmıştır. Bisküvi üretim hatlarındaki kalıp değişim süreçlerindeki
iyileştirmeler yalın üretim yöntemleri ve ergonomik değerlendirmeler eşliğinde Kaizen, Pokayoke ve SMED yöntemlerinin üç aşamalı olarak uygulanması ile gerçekleştirilmiştir.

LEAN PRODUCTION AND SMED APPLICATION TO REDUCE SETUP TIMES IN BISCUIT
PRODUCTION LINES
Keywords

Abstract

Exchange of Die
Setup Time Reduction
5S Kaizen,
Lean Manufacturing.

Die change is an important factor affecting productivity in plants producing various
products. The prolongation of the die change periods and the failure to achieve the
expected quality afterwards can cause a great loss of time and productivity. At the same
time, non-standard procedures for die change make the change process even more
difficult. In this study, die changing problems in the production lines of a biscuit production
facility are investigated. Die changes are made in the dough rolling machine and
packaging machine for each product produced in the facility, and the production line is
cleaned at each change. In this study, the current situation is analyzed, and improvements
are made with the SMED (Single Minute Exchange of Die) approach and 5S to reduce the
lost times in machine die change. As a result of the study, 26.91% improvement has been
achieved in external setup time, 20.74% in internal setup time and 21.05% in total setup
time, while an increase of 3.8% has been achieved in annual production amount and profit.
Improvements in die change processes in biscuit production lines have been realized by
applying Kaizen, Poka-yoke and SMED methods in three stages, accompanied by lean
production methods and ergonomic evaluations.
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1. Giriş
Günümüzde, pazar ortamlarında artan rekabete
ayak uydurabilmek ve firmaların değişen müşteri
taleplerini karşılayabilmek için yalın ve tüketici
odaklı üretim teknikleri uygulanmaktadır.
Operasyonları iyileştirmenin yollarından biri, daha
küçük parti büyüklükleri üreterek üretimde
esnekliği artırmaktır. Yalın araçların (JIT, Kanban
ve Çekme Sistemi) etkin bir şekilde uygulanması
küçük partiler üretmeyi gerektirmektedir (Gadre,
Cudney ve Corns, 2011). Ekincioğlu ve Boran
(2018), daha küçük parti büyüklüklerinde üretimin
daha
fazla
değişim
ihtiyacı
yarattığını
belirtmişlerdir.
Yalın üretim felsefesi, organizasyonlarda israfı ve
katma değeri olmayan operasyonları ortadan
kaldırmaya
odaklanan
güçlü
iyileştirme
metodolojilerinden biridir. Yalın üretim, uzun
hazırlık süreleri performansı veya kapasiteyi
sınırlayabileceğinden,
hazırlık
sürelerini
azaltılmasına önem verir. Bir makinenin hazırlık
sürelerinin
azaltılması,
yalın
üretim
uygulamasında kritik öneme sahiptir (Gung, 1999).
Uzun hazırlık süreleri ayrıca kaliteyi düşürür,
hurda ve yeniden işlemeyi artırır ve verimli stok
yönetimini engeller (Allahverdi ve Soroush, 2008).
Bu nedenle hazırlık (setup) süresinin olabildiğince
kısa olması esneklik sağlaması açısından oldukça
önemlidir. Aynı zamanda, maliyet azaltma hedefini
sağlamak için de hazırlık süresinin kısaltılması
gereklidir. Hazırlık işlemleri ürüne doğrudan değer
katmayan ancak üretim için gerekli olan
aşamalardır (Yalçın, Akın, Elmas, Eren ve Gündüz,
2020).
SMED yöntemi Shingo (1985) tarafından öne
sürülen yalın üretim felsefesine dayanmaktadır.
SMED yönteminin hedefleri, hazırlık (kalıp
değişim/kurulum) sürelerini azaltma ve makine
değiştirme
sürelerinin
standardizasyonudur
(Lozano, Saenz-Díez, Martínez, Jiménez ve Blanco,
2016). SMED metodolojisi, şirketlere kalıp veya
alet değişimi, ambalaj malzemesi değişimi ve ürün
değişimi için hızlı ve verimli bir yol sağlar (Shingo,
1985; Mustafa ve Chen, 2016; Naboureh ve Safari,
2016). SMED, makine ve kalıp değiştirme süresini
önemli ölçüde azaltabilir ve esnekliği artırabilir.
Hazırlık süresinin azaltılması, yalın üretimin kilit
bir işlemi olabilir (Schonberger, 1982).
Bununla birlikte, klasik SMED yöntemi ile süreleri
azaltamayan işlemlerin olabileceğini de gözden
kaçırmamak gerekir (Ekincioğlu ve Boran, 2018).
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Bazı durumlarda hazırlık süresini azaltmak için
alternatif ve gelişmiş yöntemlere ihtiyaç
duyulmaktadır (Karasu, Cakmakci, Cakiroglu, Ayva
ve Demirel-Ortabas, 2014). Diğer yalın üretim
araçları bu ihtiyacı karşılamak için SMED ile
entegre edilebilir (Kaizen, 5S, Poka-Yoke, Değer
Akışı Haritalama ve Taguchi gibi).
Operatör verimliliğini artırmak ve insan faktörünü
korumak için hazırlık sürelerini azaltacak
yöntemler ergonomik kurallara uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
Bu
çalışmada
gıda
sektöründe bir bisküvi üretim tesisinde toplam
hazırlık süresinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle SMED ve diğer yalın üretim araçları
ergonomi kurallarına uygun olarak bisküvi üretim
hattına uygulanmıştır.
Çalışmanın giriş bölümünde, yalın üretim
teknikleri ve SMED yöntemine ilişkin açıklayıcı
bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümde ilgili bilimsel
yazın incelenmiştir. Üçüncü bölümde bisküvi
üretim tesisinin üretim hatlarındaki kalıp değişim
süreci uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu
bölümde önce gözlem yapılarak makinenin mevcut
hazırlık işlemleri belirlenmiş, zaman etüdü
yapılarak mevcut durum ölçülmüş, iyileştirme
sürecine 5S Kaizen yöntemi ile başlanmıştır.
Dördüncü bölümde işlemler iç ve dış olarak ikiye
ayrılmış, dış işlemlerin sayısı artırılmış, tekrar
zaman etüdü yapılarak iyileştirmelerin hazırlık
süresine olan katkısı gösterilmiştir. Beşinci
bölümde ise sonuç ve ileride yapılabilecek
çalışmalar anlatılmıştır.
Bu çalışmada gıda sektöründe faaliyet gösteren bir
işletmenin üretim sürecinde karşılaştığı gerçek bir
hayat problem ele alınmıştır. İşletme için ciddi bir
mali yük oluşturan kalıp değişiminde yaşanan
kayıplar SMED ve yalın üretim yöntemleriyle
değerlendirilmiş,
mevcut
sistemin
kendi
koşullarına
göre
iyileştirme
önerilerinde
bulunulmuştur. Bilimsel yazında, bisküvi üretim
tesisi için baştan sona üretim sürecini
değerlendiren ve o sisteme özgü çözüm önerileri
geliştiren
bir
çalışmaya
rastlanmamıştır.
Çalışmada 5S Kaizen, Poka-yoke ve SMED
teknikleriyle 3 aşamalı bir yapı önerilmiştir. Bu
açıdan mevcut bilimsel yazına katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
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2. Bilimsel Yazın İncelemesi
Bilimsel yazın incelemesi çerçevesinde farklı
sektörlerde SMED yöntemi kullanılarak yapılan
çalışmalar incelenmiş ve bu bölümde kısaca
özetlenmiştir.
Hazırlık
sürelerini
azaltmaya
yönelik
uygulamaların çoğu SMED metodolojisi ile
ilişkilendirilmiştir. Hazırlık süresi azaltma
stratejisi Tekli Dakikada Kalıp Değişimi olarak
adlandırılan SMED, 1969 yılında Shigeo Shingo adlı
Toyota mühendisi tarafından ortaya atılmıştır
(Rosa, Silva, Ferreira ve Campilho, 2017). SMED
uygulamasının daha yüksek verimlilik, daha az
stok, artan kalite, azalan teslim süresi, daha fazla
uyarlanabilirlik ve daha küçük parti büyüklükleri
ile gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Chen ve Meng
(2010) hazırlık süresinin azaltılmasının, hızlı
kurulum
değişikliğini
gerçekleştirmek
ve
bireyselleştirilmiş
müşterilerin
taleplerini
karşılamak için yalın üretimde kritik bir araç
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, hazırlık süresinin
azaltılmasının, geleneksel hazırlık stratejisine
kıyasla kurulum değiştirme süresini %50
azaltabileceğinin gösterildiğini belirtmişlerdir.
Sousa ve diğ. (2018) mantar tıpa üretiminde 28 dk
58 sn’lik kalıp değişim süresini yaklaşık %43
azaltmış ve aydan aya ortalama 10 değişiklikle
makine başına aylık yaklaşık 2.340 €'luk bir
tasarrufun sağlanabildiğini göstermişlerdir. Mulla,
Bhatwadekar ve Pandit (2014), darboğaz makinesi
olan ve toplam üretimin %60'ına katkıda bulunan
dikey delme makinesi üretiminde 5S stratejisi
kapsamında SMED uygulayarak zamanında
teslimatı %65'ten %77'ye, toplam ekipman
etkinliğini %54,11'den %59,45'e çıkarmış ve
hazırlık süresini %50 azaltmıştır. Costa, Braganca,
Sousa ve Alves (2013) SMED'i bir zımbalama
makinesinde uygulamış ve kurulum süresinde %64
azalma (15,1'den 5,4 dakikaya), süreç içi toplamda
%50 (12,8'den 6,4 güne kadar), operatör
tarafından iç süre içinde katedilen mesafede
%99'luk (136,7'den 1,7 milyona) bir azalma elde
etmiştir. Buna karşılık gelen kazanç yılda
neredeyse 7.315.38 €’dur. Moreira ve Pais (2011)
SMED'i yürütmenin şirketin işlem hacminin
yaklaşık %2'sine (360.000 €) karşılık geldiğini
hesaplamışlardır. Ulutaş (2011) strafor üretim
sürecinde belirlenen makine üzerinde kalıp
değiştirme işlemlerine yönelik optimal bir standart
prosedür hazırlamak için SMED yöntemini
uygulamıştır. Hazırlık işlemleri sırasında ergonomi
ve güvenlik konuları da dikkate alınmış, SMED
uygulaması ile zaman tasarrufu ve işveren
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güvenliğinin arttığı gözlenmiştir. Mali ve Inamdar
(2012) düşük hacimli ve çok çeşitli ürün imalatında
ekipmanın kapasitesini en üst düzeye çıkarmak
için %80'den daha az kullanımı olan makineleri
kritik olarak tanımlamışlar, bu makinelerin yalın
üretimin SMED tekniğini kullanarak kalıp
değiştirme süresinin azaltılmasına ilişkin vaka
çalışması yapmışlardır. Sonuçta, uzun vadede,
düşük hacimli ve çok çeşitli ürün imalatında hızlı
değişim süresini gerçekleştirerek, SMED'in kalıp
değiştirme süresini önemli ölçüde azaltabileceğini
göstermişlerdir.
Sarı (2018) otomotiv sektörü için parça üreten bir
yan sanayi firmasında kalıp değiştirme sürelerini
iyileştirmek için SMED yöntemini uygulamıştır.
Öncelikle
fabrikanın
üretim
faaliyetleri
gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmış, iş süreçleri
belirlenmiş ve Pareto analizi ile sorunlu süreçler
saptanmıştır. Daha sonra süreç basamakları iç
hazırlık ve dış hazırlık şeklinde sınıflandırılmış ve
işlem sürelerini en aza indirmek için paralel
süreçler belirlenmiştir. Kalite ve bakım
sorunlarının çözümü, kalıp değişim sürelerindeki
iyileştirmeler ve 5S çalışmalarından sonra 12
problemli
hazırlık
sürecinin
ortadan
kaldırılmasıyla
%7,
paralel
atamaların
gerçekleştirilmesiyle
ise
%22
iyileştirme
sağlanmıştır.
Agung ve Hasullah (2019) enjeksiyon prosesi ile
plastik ambalaj üretimi yapan bir firmada kalıp
değiştirme sürelerini iyileştirmek için SMED
yönetimini kullanmışlardır. Yürütülen faaliyetlerin
analizinde İşlem Analiz Tablosu, SMED konseptini
kullanan aktiviteleri optimize etmek için de
Analitik Kartlar kullanılmıştır. SMED konseptini
desteklemek için 5S yöntemi kullanılmış, bu sayede
çalışma alanındaki israfın önüne geçilmiştir. SMED
konseptini uygulayarak kalıp değişim sürelerinin
zaman içindeki değişimi %18 oranında
azaltılmıştır.
Akyurt ve Eren (2019) otomotiv ve elektrik
sektörlerinde test ve montaj parçaları üreten bir
firmadaki enjeksiyon kalıplama makinelerinde
daha hızlı kalıp değişimlerine olanak sağlayan
SMED
yaklaşımını
uygulamışlardır.
SMED
yaklaşımı ve 5S ile mevcut durum analiz edilmiş ve
iyileştirmeler yapılmıştır. İyileşme öncesi ve
sonrası hazırlık süreleri ölçülmüş ve 65,30
dakikalık süre 23,62 dakikaya indirilmiştir.
Yalçın ve diğ. (2020) tarafından bir buhar boru
firmasında kalıp değiştirme süresinde SMED, 5S
uygulaması ve standardizasyon göz önünde
415
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bulundurularak operatörün kurulum sırasında
kullandığı güç 299 Watt'tan 165 Watt’a gerilemiş,
böylece %63'e varan ek iyileştirme sağlanmıştır.
Yazıcı, Gökler ve Boran (2020) geleneksel SMED ve
bulanık hata modları ile etki analizi (fuzzy-FMEA)
yöntemlerini bütünleştiren yeni bir SMED modeli
geliştirilmişlerdir. Bulanık FMEA yöntemi, hazırlık
işlemlerinde hazırlık süresinin daha da uzamasına
neden olan sorunları önlemek için kullanılmıştır.
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Analistin makinenin incelenmesi ve hazırlık süreci
boyunca yönlendirdiği yeni bir operasyon çalışma
sayfası olan “Kurulum Gözlem ve Analiz Formu” da
tasarlanmıştır. Yeni yaklaşım, bir kalem üretim
şirketi için bir plastik enjeksiyon kalıbı kurmak için
uygulanmıştır. Hazırlık süresi 71,32'den 36,97
dakikaya düşürülmüş, %48'lik bir iyileşme
sağlanmıştır. Hazırlık süresinin iyileştirilmesine
ilişkin mevcut çalışmaların bir özeti Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1
Hazırlık süresinin azaltılmasına ilişkin mevcut çalışmaların özeti
Yazar(lar)
Yöntem(ler)
Yalcın ve diğ. (2020) SMED ve 5S

Çalışma Alanı Bulgular
Ağır Sanayi
Operatörün kurulum sırasında harcadığı güç 299 watt'tan
165 watt'a düşürülmüştür.
Yazıcı ve diğ. (2020) SMED ve
Kalem
Kalıp değişim süresi 71,32'den 36,97 dakikaya
Bulanık FMEA Üretimi
düşürülmüş ve plastik enjeksiyon kalıbında %48'lik bir
iyileşme sağlanmıştır.
Çelik (2020)
SMED ve
Çelik
SMED Taguchi ile toplam hazırlık süresi azalması, sadece
Taguchi
SMED uygulamasından 216 dakika daha fazla
gerçekleşmiştir.
Agung ve Hasbullah SMED ve 5S Plastik
Enjeksiyon prosesi ile plastik ambalaj üretimi yapan bir
(2019)
Paketleme
firmada kalıp değiştirme sürelerini iyileştirmek için SMED
Ürünleri
yönetimini
kullanmışlardır.
SMED
konseptini
desteklemek için 5S yöntemi kullanılmış, bu sayede
çalışma alanındaki israfın önüne geçilmiştir. Kalıp değişim
sürelerinin zaman içindeki değişimi %18 oranında
azaltılmıştır.
Akyurt ve Eren
SMED ve 5S Otomotiv ve Otomotiv ve elektrik sektörlerinde test ve montaj
(2019)
Elektrik
parçaları üreten bir firmadaki enjeksiyon kalıplama
Ürünleri
makinelerinde daha hızlı kalıp değişimlerine olanak
sağlayan SMED ve 5S yaklaşımları ile mevcut durum
analiz edilmiş ve iyileştirmeler yapılmış ve hazırlık
sürelerinde %63,8’lik iyileşme sağlanmıştır.
Monteiro ve diğ.
SMED
Metal İşleme Firmanın hazırlık süreleri dikey freze tezgahında %40,
(2019)
yatay freze tezgahında ise %57 oranında azaltılmıştır.
Vieira, Lopes,
SMED
Metal İşleme Beş farklı profilleme makinesine SMED uygulanması ile
Santos, Félix ve
ortalama %10,8'lik bir OEE iyileştirme sağlanmıştır.
Ferreira (2019)
Karam, Liviu,
SMED
Eczacılık
Darboğaz sürecindeki değişim süresi 12 ayda %30
Cristina ve Radu
azalmış, süreç kalitesi, standardizasyon ve ekip çalışması
(2018)
iyileştirilmiştir.
Martins, Godina,
SMED
Otomotiv
SMED, kurulumda %50'den fazla bir azalma ve önceden
Pimentel, Silva ve
belirlenmiş işlemler nedeniyle oluşan hurdanın ortadan
Matias (2018)
kaldırılmasını sağlamıştır.
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Ekincioğlu ve Boran SMED ve
(2018)
Bulanık
Taguchi
Sousa ve diğ. (2018) SMED

Alüminyum Hazırlık süresi 196 dakikadan 75 dakikaya düşürülmüştür
Profil Üretimi ve Bulanık Taguchi yöntemi ile optimum değer
bulunmuştur.
Mantar
Mantar tıpa üretiminde kalıp değişim süresinde yaklaşık
Üretimi
%43 azalma gerçekleşmiştir. Makine başına ayda yaklaşık
2.340 € tasarruf sağlanmıştır.

Sarı (2018)

Otomotiv

SMED ve 5S

Kalite ve bakım sorunlarının çözümü, kalıp değişim
sürelerindeki iyileştirmeler ve 5S çalışmalarından sonra
12 problemli hazırlık sürecinin ortadan kaldırılmasıyla
%7, paralel atamalar ile ise %22 iyileştirme sağlanmıştır.
Sabadka, Molnar ve SMED
Şaft Üretimi Makine ayar süresi, parti ayar süresi ve gösterim
Fedorko (2017)
gecikmesinden kaynaklanan gecikmede önemli azalma
sağlanmıştır.
Rosa ve diğ. (2017) SMED
Otomotiv
Hazırlık süresinde elde edilen yaklaşık %58,3 haftalık
azalma. Montaj hattı kullanılabilirliği ve üretim kapasitesi
artırılmıştır.
Boran ve Ekincioğlu SMED, MFA Alüminyum Sue Rodgers kas yorgunluğu değerlendirme yöntemi ve
(2017)
ve Gri-tabanlı Profil Üretimi gri tabanlı Taguchi yöntemine dayalı olarak geliştirilen
Taguchi
entegre SMED yöntemi, alüminyum profil üreten bir
fabrikada CNNx makinesine uygulanmış, toplam kurulum
süresi 196 dakikadan 73,5 dakikaya düşürülmüş, böylece
%62,5 iyileştirme sağlanmıştır.
Lozano ve diğ.
SMED
Gıda
Gıda sektöründe makine değiştirme iyileştirmeleri
(2017)
yapılmıştır.
Umap ve diğ. (2016) SMED ve
Kaizen

Otomatik
Yardımcı

Mulla ve diğ. (2014) SMED ve 5S

Pompa
Üretimi

Costa ve diğ. (2013) SMED

Pellegrini Shetty ve SMED ve
Manzione (2012)
Kaizen
Mali ve Inamdar
(2012)

SMED

Moreira ve Pais
(2011)
Ulutaş (2011)

SMED
SMED

Bir otomatik yardımcı daha çevik, verimli hale getirilmiş
ve atıklar azaltılmıştır. Hazırlık süresi de azaltılmıştır.

Dikey delme makinesinde zamanında teslimat %65'ten
%77'ye, OEE %54,11'den %59,45'e yükseltilmiş ve
hazırlık süresi %50 azaltılmıştır.
Asansör
Kurulum süresinde %64, devam eden iş miktarında %50
Üretimi
ve operatörün kat ettiği mesafede %99 azalma sağlanmış
ve buna karşılık yılda yaklaşık 7.315,38 € kazanç
sağlanmıştır.
Üretim
Proses hazırlık süresi 90 dakikadan 47 dakikaya
indirilmiş ve daha fazla iyileştirme fırsatları
belirlenmiştir.
Üretim
Ekipmanın kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için
%80'den daha az kullanımı olan makineleri kritik olarak
tanımlamışlar, SMED tekniğini kullanarak vaka çalışması
yapmışlardır.
Kalıp Döküm SMED'i uygulayarak şirketin yaklaşık 360.000 € maliyetin
%2'sinden tasarruf sağlanmıştır.
Strafor
Strafor üretim sürecinde belirli makinelerin hazırlık
Üretimi
işlemlerine yönelik optimal bir standart prosedür
hazırlamak için SMED yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca kalıp
değişimi sırasında işveren güvenliği ve ergonomi ilkeleri
dikkate alınmıştır.
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Bilimsel yazın incelenmesinden de anlaşıldığı gibi
bu konu üzerinde farklı uygulama sahalarında
çalışmalar yer almakla birlikte hala konunun
önemi ve işletmelerde oluşturduğu ekonomik
yükten dolayı yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu
çalışma hem yalın üretim teknikleri hem de
ergonomik koşulları birlikte ele alarak bir
bütünleşik SMED modeli önermektedir. Gıda
sektöründeki
uygulamaların,
seri
üretim
politikaları gereği oldukça sınırlı sayıda olduğu
görülmüştür. Çalışmada 5S Kaizen, Poka-yoke ve
SMED teknikleriyle 3 aşamalı bir yapı ile gıda
sektöründe -bisküvi üretim tesisi- yaklaşım
önerilmiş, bu açıdan bilimsel yazına katkı sunacağı
ve
konuda
çalışanlara
yol
göstereceği
düşünülmektedir.
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Bisküvi üretim sürecinde bisküvi hamurunun
hazırlanması,
hamurun
şekillendirilmesi,
fırınlanması,
bisküvilerin
hizalanması
ve
paketleme işlemleri bulunmaktadır. Üretim
hattının iş akış diyagramı aşağıda Şekil 1'de
gösterilmiştir.

3. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada bisküvi üretimi yapan bir işletmenin
hamur açma ve paketleme makinelerinde
gerçekleştirilen kalıp değişim süreci incelenmiştir.
Bisküvi üretim tesislerindeki üretim hattında
değişim süreleri çok uzun olduğu ve üretimde
esneklik sağlamadığı için bu çalışmada yalın üretim
tekniklerinden SMED yaklaşımı ve diğer yalın
üretim teknikleri kullanılarak somut iyileştirmeler
elde edilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada yürütülen tüm işlemler Araştırma ve
Yayın Etiğine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Konya Şeker Çumra Bisküvi Üretim Tesisleri’nde
yürütülen çalışmanın yayınlanması için Anadolu
Birlik Holding tarafından 10.12.2021 tarihinde
yetki verilmiştir.
3.1. Yalın Üretim Teknikleri ile Üretim
Hattındaki Hazırlık Süresini Azaltma Çalışması
Bisküvi üretim departmanı dördüncü hatta tam
buğday, tam yulaflı bisküvi ve pötibör bisküvi gibi
ürünler
üretmektedir.
Ürünler,
üretim
planlamasından gelen bilgilere göre üretim
hattında
çeşitli
rotasyonlar
yapılarak
üretilmektedir. Bu ürün çeşidinin rotasyonu
sırasında bisküvi hamurunun şekillendirilmesi ve
paketleme aşamasında kalıp değişikliklerinin
yapıldığı gözlemlenmiştir. Sorunu kapsamlı bir
şekilde tanımlamak için tüm kurulum etkinliklerini
ayrıntılı olarak analiz etmek önemlidir. Bu amaçla,
bir kamera tarafından bir kalıp değiştirmeler
kaydedilmiş ve çalışma bu video kaydı üzerinden
gerçekleştirilmiştir.
418
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3.2. Mevcut kalıp değişim sürecinin analizi
Kalıp değiştirme sürecinde gözlemsel verileri
görüntülerken, işlem sembolleri ve ilgili işlem
türlerini içeren İşlem Analiz Şeması (Simoes ve
Tenera, 2010) kullanılabilir. Böylece kurulum
işlemleri esnasında meydana gelen israf ortaya
çıkarılabilir. Şekil 2, beş tür faaliyeti
göstermektedir: İşleme, İnceleme, Taşıma,
Depolama ve Bekleme.

İşlem Sembolü

Journal of Industrial Engineering 33(2), 413-439, 2022

Hamur kalıplama makinesi ve paketleme makinesi
kalıp değiştirme işlemleri ve her işlem için
harcanan süre sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3-4’te
gösterilmiştir. Kurulum işlemlerinin toplam süresi
99 dk 14 sn’dir.

İşlem Türü
İşleme
İnceleme
Taşıma
Depolama
Bekleme

Şekil 2. İşlem Analiz Şeması (Simoes ve Tenera,
2010)
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Tablo 2
Hamur Kalıplama Makinesi Kalıp Değiştirme İşlemleri
S. No

Colu
mn1

İşlem

Sütu
n4

0

Sütu
n6

Süre
(sn)

1

Makinenin konveyör kısmından çıkarılan
parçaların depolama alanına taşınması

2

Konveyör bandının düzeltilmesi

X

56

3

Boru-1'in makineye yerleştirilmesi

X

18

4
5

Takılan parçanın doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol edilmesi
Boru-1'in makine üzerinde başka bir yere
yerleştirilmesi

X

76

X

17

X

43

6

Makineden yeni bir parçanın çıkarılması

X

24

7

Konveyör bandının düzeltilmesi

X

13

8

Boru-2'nin makineye yerleştirilmesi

X

29

9

Konveyör bandının düzeltilmesi

X

11

10

Boru-3'ün makineye yerleştirilmesi

X

52

11

Operatör-A ve Operatör-B tarafından depolama
alanından ağır olan kalıbın getirilmesi

12

Getirilen parçanın yerleştirilmesi

13

Operatör-A ve Operatör-B tarafından depolama
alanından başka bir ağır kalıp getirilmesi

14

Makinenin tahliye edilmesinin beklenmesi

15

Getirilen parçanın yerleştirilmesi

16

Makinenin kontrol edilmesi

17

Hamur şekillendirme kalıbının çıkarılması ve
yeni kalıbın takılması

18

Kalıp taşıma aracının yerine alınması

19

Kalıbın yerleşiminin kontrol edilmesi

20

Yeni boruyu getirmek

21

Getirilen parçanın yerleştirilmesi

22

Programlama için makinenin bilgisayar
kısmına yürünmesi

420

X

9

X

51
X

11
X

X

32
13

X

35

X

168
X
X

40
24

X
X

11
27

X

6
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Tablo 3
Paketleme Makinesi Kalıp Değiştirme İşlemleri
S. No

İşlem

Colum Colum Sütun
n2
n1
4

0

Sütun Süre
6
(sn)

23

Makinenin yeni ürün için programlanması

X

18

24

Paketleme makinesi askerlerinin sökülmesi

X

513

25

Paketleme makinesi zincirlerinin demontajının
yapılması

X

99

26

Zincirlerin askıya taşınması

27

Monte edilecek zincirlerin alınması

28

Zincirlerin paketleme makinesine taşınması

29

Gecikme

30

Zincirlerin paketleme makinesine montajının
yapılması

X

139

31

Demonte parçaların ayarlanması

X

49

32

Paketleme makinesinin içinin temizlenmesi

X

84

33

Paketleme makinesi parçalarının yeniden
montajının yapılması

X

29

34

Gecikme

35

Paketleme makinesi parçalarının yeniden
montajının yapılması

36

Parça kutusuna yürünmesi

37

Kutudan parça alınması

38

Parçaların paketleme makinesine taşınması

39

Paketleme makinesi parçalarının yeniden
montajının yapılması

X

46

40

Bisküvilerin hizalandığı hattın temizlenmesi

X

154

41

Kasanın oturmak için taşınması

42

Gecikme

43

Demonte parçaların ayarlanması

44

Gecikme

X

16

X

5
X

15
X

X
X

31

83
29

X

4

X

2
X

7

X

12
X

X

44
37

X

35
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Tablo 4
Paketleme Makinesi Kalıp Değiştirme İşlemleri (Devamı)
Colum Colum Sütun
S. No
İşlem
n2
n1
4
45 Demonte parçaların ayarlanması

24
X

X

18
8

48 Gecikme
49 Demonte parçaların ayarlanması

Sütun Süre
6
(sn)

X

46 Gecikme
47 Demonte parçaların ayarlanması

0

X
X

32
73

50 Temizlik nedeniyle gecikme

X

200

51 Gecikme

X

262

52

Paketleme makinesinin askerlerinin yeniden
birleştirilmesi

X

393

53 Gecikme
54

Paketleme makinesinin askerlerinin yeniden
birleştirilmesi

X
X

55 Kasayı oturmak için taşıma
56

Paketleme makinesinin askerlerinin yeniden
birleştirilmesi

1167
X

Paketleme makinesinin askerlerinin yeniden
birleştirilmesi

59 Paket ayarının yapılması

55
X

22

X

341

X

72

60 Kalan paketin çöp kutusuna taşınması
61 Paket ayarının yapılması

13

X

57 Gecikme
58

33

X
X

8
21

62 Makine kapaklarının takılması

X

19

63 Temizlik ekipmanlarının taşınması

X

14

64 Makinenin içinin temizlenmesi

X

140

65 Paket ayarının yapılması

X

243

66 Genel temizlik

X

579
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3.3. Hazırlık İşlemlerini İyileştirme Yöntemleri
3.3.1. 5S Kaizen
Hazırlık işlemlerini iyileştirmek için uygulanacak
ilk yalın üretim düşüncesi Kaizen, üretimdeki en
büyük savurganlığın insanların kullanmadığı akıl
ve yetenekleri olduğu gerçeğinden hareketle
sürekli iyileştirmeyi amaç edinen bir yöntemdir.
Kaizen etkinliği firmalar için yalın üretim
uygulamasının temelidir ve Toyota Düzenlemeleri
"Sonsuz yaratıcılık, merak ve gelişme arayışıyla
çağın ötesinde olun." düşüncesi sürekli
vurgulanmaktadır (Liker ve Hoseus, 2008).
Kalıp
değiştirme
sürecindeki
iyileştirme
çalışmalarında yapılan iyileştirmelerin sürekli ve
kalıcı olması önemlidir. Böylece yalın üretim
anlayışında ve mükemmel üretim hedefinde
ilerlenecektir.
Çalışma ortamında tam bir mükemmellik
isteniyorsa fabrika ve atölye düzeni 5S Kaizen ile
yöntemsel olarak iyileştirilebilir. 5S Kaizen
bireysel ve/veya grup faaliyetleri ile çalışma
ortamının iyileştirilmesidir. 5S Kaizen konsepti,
SMED yaklaşımını desteklemek için kullanılan
etkin yalın üretim tekniklerindendir.
Normal fabrikalarda ve atölyelerde, takımlar ve
aletler yerinde kalır, aletlerin hemen yanında
makineler bulunur. Döşeme eski olsa bile temizdir,
içinde kırıntıların, talaşların, artıkların biriktiği
ayrı kovalar, kutular vardır. Bu tür fabrikalarda
verimlilik yüksek, maliyetler, ürünlerde hatalar
düşük ve kontrol altındadır.
Bazen böyle bir düzen fabrikaların tüm
atölyelerinde olmayabilir. Bir atölye düzensiz,
verimsiz ve iş akışını bozacak ve yavaşlatacak kötü
bir çalışma ortamı olabilir. Düzensiz ortam
nedeniyle iş akışında aksama yaşama olasılığı
yüksektir. Kaydedilmeyen ve ölçülemeyen birçok
arıza,
kötü
çalışma
ortamından
kaynaklanmaktadır.
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Bu çalışmada Kaizen çeşitlerinden "Hızlı Kaizen"
yaklaşımı uygulanmıştır. “Hızlı Kaizen”, probleme
ilişkin derin bir bilgi birikimi gerektirmeyen ve
vakit kaybetmeden hemen uygulanabilen bir
yöntemdir. Sürekli iyileştirme felsefesinden ziyade
belirli süreçleri kısa sürede geliştirme ve
iyileştirme ilkesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım,
ekip liderleriyle dikkatli bir planlama gerektirir. Bu
yaklaşım her zaman uygulanmaz, belirli bir
alandaki geliştirme ve iyileştirmelerin birkaç gün,
hafta veya ay içinde tamamlanması gerekir.
İyileştirmeler yapılırken işçi sağlığı ve çevreye
verilen zararlar gibi faktörler göz önünde
bulundurulur. Kalıp değiştirme işlemleri için de en
uygun yaklaşımdır.
Japonca -Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsukesözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve artık
sembol haline gelen 5S Kaizen metodolojisi,
düzenle, sırayla ayarla, temizlik, standardizasyon,
disiplin ya da oto kontrol ile sürdür kelimelerinden
oluşur.
5S bağlamında mevcut hazırlık işlemlerini sürekli
sorgulamak gereklidir.
S1: Ayıkla
Öncelikle Tablo 5'te katma değerli ve katma değerli
olmayan işlemler belirlenmiştir. Bu aşamada
kalıplardaki karmaşıklığın giderilmesi için
düzenleme yapılmalıdır. Kalıpları değiştirirken ve
parçaları yeniden monte ederken personel,
değiştirilecek
doğru
parçaları
bulmakta
zorlanmaktadır. Bunu gidermek için değişen
parçalara kırmızı etiket sistemi uygulanmalı ve
etiketlerine göre yerleştirme yapılmalıdır.
Etiketleme sistemi uygulanırken parça boyutu,
malzeme, hangi ürün için gereksinim duyulduğu
gibi
kriterler
etiketlenmelidir.
Depolama
alanındaki eski parçalar da tespit edilerek atılmalı
veya daha az kullanılan alana yerleştirilmelidir.
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Tablo 5
Katma Değerli Ve Katma Değerli Olmayan İşlemler
Katma Değerli İşlemler

Katma Değerli Olmayan İşlemler



Kalıp değişimi



Makinenin sığ temizliği



Yeni ürün için makine kurulumu



Genel temizliğin tamamlanması



Temizleme ve yeniden kurulum için
paketleme makinesi parçalarının sökülmesi



Kullanılmayacak üretim hattının geri
çekilmesi



Sökülen ve temizlenen makine parçalarının
tekrar yerine takılması



Gecikme



Yeni paketin paketleme makinesine montajı
ve ayarlanması

S2: Düzenle

rafları
hareket
göstermektedir.

ettirmenin

gerekliliğini

Bu aşamada kalıp değiştirme işleminde kullanılan
boruların taşınması için hareketli raflar
kullanılmalıdır. Şekil 2'deki spagetti diyagramı

Şekil 2. Hamur şekillendirme makinesi ile depolama alanı arasındaki taşımanın spagetti diyagramı
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Hareketli raflar kullanıldıktan sonra depolama
alanı ile makine arasındaki tahmini hareket
diyagramı Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3. Makine parçalarını taşımak için hareketli raf kullanıldıktan sonraki spagetti diyagramı.
Ayrıca yerde personele taşımaları yönlendirecek
hatlar bulunmadığından hatlar çizilmelidir. Farklı
türdeki küçük parçalar için farklı bölümlere sahip
bir araç kutusu kullanmak, yeniden birleştirme
aşamasını hızlandıracaktır. Diğer bir konu ise
teknisyenlerin
kullandığı
ekipmanların
bulunamamasıyla kaybedilen zamandır. Araçların
organize edilmesi ve her kullanım için sabit bir
yere yerleştirilmesi bu sorunu büyük ölçüde
çözecektir. Parçaları kolayca tanımak için de renkli
etiketler yapıştırılmalıdır.

zaman kaybı da daha az olacaktır. Ayrıca kullanılan
malzemelerin muayenesi de kontrol edilmelidir.
S4: Standardizasyon
5S yöntemini standardize etmek için personel
prosedür hakkında bilgilendirilmelidir. Kullanılan
uygulamaların
görselleştirilmesi
kavrayışı
kolaylaştırır. Tablo 6'daki sorumluluk çizelgesi
personelin
sorumluluklarını
yazılı
olarak
anlamalarına yardımcı olacaktır.

S3: Temizlik
Bu aşamada katma değerli ve katma değerli
olmayan işlemler belirlendikten sonra işlemin
gecikmesi önlenmelidir. Taşımadan kaynaklanan
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Tablo 6
Sorumluluk çizelgesi örneği
BİSKÜVİ HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNESİNDE
KALIP DEĞİŞİMİ SORUMLULUK ÇİZELGESİ
Tarih:
Operatörün Adı

Rol

Sorumluluklar

Operatör A

Bilgisayar
teknisyeni

Operatör X

Teknik
amiri

Operatör Y

Teknik ekip
personeli

Operatör Z

Teknik ekip
personeli

ekip



Bilgisayar kurulumunu ayarlama



Parçaların doğruluğunu kontrol
etme
Boruların yerleşimini kontrol etme
Boruların kaldırılmasını beklerken
konveyör bantlarının düzeltilmesi






Boruları taşıma
Boruları yerleştirme




Boruları taşıma
Boruları yerleştirme

S5: Sürdür
Tüm personelin iyileştirmeleri takip etmesini
sağlamak için standardizasyon süreci ekip lideri
tarafından denetlenmelidir.
3.3.2. Poka-yoke
Poka-yoke, her seferinde iyi birimlerin üretilmesini
sağlayan kusursuz araç veya yöntemlerdir. Bu özel
yöntemler, hataları önler ve sorunlara hızlı geri
bildirim sağlar. Poka-yoke, ürün ve zamanın boşa
harcanmasını önlemek amacıyla çalışanlar için
üretim hattında bazı uyarıcı sistemlerin
oluşturulduğu mekanik ve mekanik olmayan bir
dizi yöntemler olarak da adlandırılabilir. Bu
konsept Japon Mühendis Shigeo Shingo tarafından
kullanılmıştır. Poka-yoke konsepti, 5S Kaizen gibi
SMED yaklaşımını desteklemek için kullanılan
etkin yalın üretim tekniklerindendir.
Bu çalışmada, Poka-yoke konsepti de kullanılarak
yalın üretime katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda işletmenin bisküvi üretim hattındaki
kalıp değişimi sırasında led ışıklı bir tabela
kullanılması organizasyon eksikliğini ve kaosu
426

İmza

azaltmak açısından etkili bir yöntem olacaktır.
Örneğin, makine parçalarının sökülmesinden
hemen sonra genel bir temizlik yapılmalıdır. Pokayoke kapsamında hazırlanan led tabela temizlik
ekibini zaman kaybetmeden işlemin yapılacağı
konusunda uyarmaktadır. Şekil 4'te led tabela
çalışma prensibi gösterilmektedir.
Kalıp değişim sürecinin iyileştirilmesinde,
yukarıda bahsedilen 5S Kaizen ve Poka-yoke
konseptlerine ilave olarak birçok yalın üretim
yöntemi SMED yaklaşımını desteklemek için
kullanılabilir.
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yapıtaşlarından biridir. "Tekli dakika" ifadesi, tüm
değiştirme ve kurulumların yalnızca bir dakika
sürmesi gerektiği anlamına gelmez, 10 dakikadan
az (tek haneli dakika) sürmesi gerektiği anlamına
gelir (Moreira ve Pais, 2011). "Kalıplar", imalat
endüstrilerinde, çoğunlukla bir pres kullanarak
malzemeyi kesmek veya şekillendirmek için
kullanılan ve bir üretim modeli değiştirildiğinde
değiştirilmesi ve yeniden kurulması gereken özel
araçları ifade eder. Kalıpların değiştirilmesi
işlemleri uzun süre durdurabilir.

BAŞLANGIÇ

Kirli parçaları
makineden
çıkarın

Temizlemek için
kutuya koyun

SMED yönteminin temel mantığı, dış işlemlerin
sayısını artırmak ve iç işlemleri dış işlemlere
dönüştürmektir. Geleneksel SMED yöntemi dört
adımda uygulanmaktadır (Shingo, 1985).
Adım 1: Hazırlık sürelerinin analiz edilmesi.

Kutu dolu mu?

Adım 2: İşlemlerin iç ve dış hazırlık olarak
ayrılması.

EVET

Adım 3: İç hazırlık işlemlerinin dış hazırlık
işlemlerine dönüştürülmesi.

LED tabela
temizlik ekibini
uyarır

Adım 4: Hazırlık sürelerinin iyileştirilmesi (Hızlı
kalıp değişimini iç ve dış hazırlığa ayrı ayrı
uygulamak).

Personel parçaları
temizlemek için
kutuyu alır

Bu son kutu mu?

4.1. Hazırlık Sürelerinin Analizi

HAYIR

EVET

BİTİŞ
Şekil 4. Led Tabela Çalışma Prensibi

4. SMED Yöntemi
Tekli Dakikada Kalıp Değişimi'nin kısaltması olan
SMED,
yalın
üretim
sisteminde
hızlı,
basitleştirilmiş ve verimli üretim kurulumu ve bir
üründen/süreçten diğerine geçiş için kullanılan ve
genellikle üretim kesintisinin başlıca nedenlerini
oluşturan bir yöntemi ifade eder (Shingo, 1985).
Sürekli, geliştirilmiş bir üretim akışının temel

Hazırlık süresinin azaltılması söz konusu
olduğunda bir diğer önemli yalın üretim aracı
SMED'dir. Bisküvi üretim hattında uygulamaya
gelince; SMED uygulamasının ilk adımı, çalışmanın
başında yapılan sistemin analiz edilmesidir.
Mevcut durumda kurulum ayarlarının nasıl
yürütüldüğünü analiz etmek için bir video
kaydedici kullanılmış, daha sonra işlemlere dayalı
olarak toplam süre Bölüm 3.2’deki gibi analiz
edilmiştir.
Gerekli malzeme ve ekipmanın aranması sırasında
kaybedilebilecek zamanı ortadan kaldırmak
önemlidir. Bu nedenle kurulum sırasında
kullanılan malzeme ve ekipmanın bir listesi
çıkarılmıştır.
Ayrıca
formlar,
gerektiğinde
kullanılabilir ve düzgün çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
4.2. İşlemlerin İç ve Dış Hazırlık Olarak
Ayrılması
Kurulum görevleri için insan-makine diyagramları
dikkate alınarak bu adımda kalıp değişimi için
zaman etüdü yapılarak iç ve dış hazırlık işlemleri ve
427

Endüstri Mühendisliği 33(2), 413-439, 2022

Journal of Industrial Engineering 33(2), 413-439, 2022

toplam süreleri belirlenmiştir. İç hazırlık, yalnızca
bir makine durdurulduğunda gerçekleştirilebilen,
kalıpların takılması veya çıkarılması işlemidir. Dış
hazırlık ise eski kalıpların depoya taşınması veya
yeni kalıpların makineye taşınması sırasında

makine çalışırken de yapılabilir (Shingo, 1985). İç
ve dış hazırlık işlem türleri ve süreleri sırasıyla
Tablo 7 ve 8’de gösterilmiştir.

Tablo 7
Dış Hazırlık İşlemleri
Ana İşlem

Süre (sn)

Kullanılmayacak üretim hattının sökülmesi

480

Kalıp değiştirme

300

Yeni ürün için makinesinin programlanması

30

Toplam Süre

810

Tablo 8
İç Hazırlık İşlemleri
Ana İşlem

Süre (sn)

Paketleme makinesi parçalarının sökülmesi
Yeniden montaj
Makinenin sığ temizliği
Yeni paketin paketleme makinesine yerleştirilmesi ve ayarlanması
Genel temizliğin tamamlanması
Toplam Süre

zaman almakta, bu durum da üretimde kayıplara
neden olmaktadır.

Süreçteki en uzun hazırlık süresinin yeniden
montaj sırasında olduğu ortaya çıkmıştır. İç ve dış
kalıplar değiştirilirken üretim hattı toplam 5700
saniye (95 dakika) durmaktadır. Ayrıca kalıp
değiştikten sonra ürünün kalitesinin sağlanması

İç işlemler toplam kurulum süresinin %86’sını, dış
işlemler ise %14'ünü oluşturmaktadır (Şekil 5).

14%
İç
Dış

86%

Şekil 5. İç Ve Dış Hazırlık Süresi Yüzdeleri
428

630
2.820
600
240
600
4.890
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SMED ve buna bağlı olarak yalın üretimin amacı, iç
işlem sürelerini azaltmak ve mümkünse dış işlem
haline getirmek olduğundan, bisküvi üretim hattı
önemli ölçüde iyileştirmeye elverişlidir.
Dış hazırlık işlemleri: 1, 2, 3 (Toplam 810 saniye).
İç hazırlık işlemleri: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 (Toplam 4890 saniye).
4.3. Hazırlık Sürelerinin İyileştirilmesi

Journal of Industrial Engineering 33(2), 413-439, 2022

4.3.1 İç Hazırlık Süreleri İyileştirme Önerileri
İşlem 1 dört işçi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Çıkarılan parçalar hattan uzakta bir masaya
konmakta, ancak kısa bir süre sonra geri taşınması
gerekmektedir. Parçaların işçiler tarafından
taşındığı mesafe, hattın yanına tekerlekli bir sehpa
yerleştirilerek ortadan kaldırılmıştır. Bununla, 83
saniye gidiş-dönüş süresi toplam işlem süresinden
düşürülmüştür. Ayrıca, bir operatör hattın bir
kısmını 135 saniye elinde tutmaktadır, bu zaman
kaybı da ortadan kaldırılmıştır (Şekil 6 ve 7).

Operasyonların iyileştirilmesi ve içten dışa
geçebilecek işlemlerin olup olmadığının tespiti için
tüm işlemler tek tek irdelenmiştir.

Şekil 6. Sökülen parçaların 4 personel tarafından depolama alanına taşınması
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Şekil 7. Parçaları tutarken bekleme

4.3.2 Dış Hazırlık Süreleri İyileştirme Önerileri
Paketleme makinesinin askerleri söküldükten
sonra (Tablo-4, İşlem-24) küçük makine parçaları
bir kutuya bırakılmaktadır. Bu aşamada parçaları
rastgele atmak yerine sınıflandırma işlemi yapılıp,
bölmeli bir kutuya düzgün bir şekilde
yerleştirilmesi sağlanmıştır (Şekil 8). Parçalar
düzenli bir şekilde kutuya yerleştirildikten sonra
kutu belirli bir alana koyulmuş ve temizlik ekibi o
esnada harekete geçmiştir. Led tabela kullanımı
temizlik ekibini tetiklemede etkili olmaktadır.
Genel temizlik, zeminde ve makinenin içinde kalan
bisküvi kalıntılarını kapsamaktadır. Yeniden
birleştirmenin mümkün olan en kısa yapılabilmesi
için makinenin içinin ilk önce temizlenmesi

430

sağlanmıştır. İlk başta genel temizlik işleminin
yapılması, kurulum boyunca gözlemlenen daha sığ
temizleme işlemlerini (Şekil 9 ve 10) ortadan
kaldırmıştır. Ayrıca, son işlem (İşlem 15) yarı
yarıya azaltılmıştır. Bu, iç hazırlık işlemlerinden
900 saniyenin ortadan kaldırılması anlamına
gelmektedir. İşlem 5, 7, 9 ve 11 sırasında, operatör
takımları aralıklarla kaybetmekte ve bunları
bulması için işlemin duraklatılması gerekmektedir.
Takım askısı yapılarak ve kolay ulaşılabilecek bir
yere asılarak bu sorun ortadan kaldırılmış ve
takımları aramak için harcanan 84 saniyede
ortadan kalkmıştır.
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Şekil 8. Parçaları kutuya yerleştirme

Şekil 9. Temizleme
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Şekil 10. Temizleme
İşlem 11 başlarken, makineden çıkan küçük
parçaların temizlenmediği fark edilmiş ve yardımcı
bir çalışan küçük parçaları bir bezle silerek bu
parçaların tekrar monte edilebilmesini sağlamıştır.
Bu sorundan dolayı kaybedilen 30 saniye daha iyi
bir organizasyon tarafından ortadan kaldırılmıştır.
İşlem 11 ile makineden rastgele çıkarılan
parçaların
kutulanmasından
kaynaklanan
düzensizlik giderilmiş, parçaların kolayca alınıp

432

yerine takılması sağlanmıştır. Böylece bu zaman
kaybı da ortadan kaldırılmıştır. Sonuç olarak,
yapılan iyileştirmeler nedeniyle 1.232 saniyelik
toplam hazırlık süresi ve 1.014 saniyelik iç hazırlık
süresi azalması sağlanmıştır. SMED sürecinde
yapılan iyileştirmeler Tablo 9’da iyileştirilmiş iç ve
dış hazırlık işlemlerinin özeti Tablo 10'da
verilmiştir.
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Tablo 9
SMED Sürecinde Yapılan İyileştirmeler
Mevcut Durum
İşlem-1’de hattan çıkarılan parçalar
hattan uzakta bir masaya konmakta ve
kısa bir süre sonra geri taşınması
gerekmektedir. Gidiş dönüş süresi uzun.
İşlem-1’de operatör hattın bir kısmını
bir süre elinde tutmaktadır.

İyileştirme Çalışması
Önerilen Metot
Hattın yanına tekerlekli bir sehpa 5S-Düzenle
yerleştirilmesi.

Tablo 4’te gösterilen İşlem-24’te hattan
sökülen küçük makine parçaları
rastgele bir kutuya atılmaktadır.
Parça kutusunun operasyonu aksatacak
biçimde bırakılması.

Parçaların sınıflandırılması ve bölmeli 5S-Düzenle
bir kutuya düzgün bir şekilde
yerleştirilmesi.
Kutunun belirli bir alana bırakılması.
5S-Standardizasyon

Temizlik ekibinin önceki işlemin
bitişinden haberdar olmaması ve
gecikme yaşanması.
Temizlik işleminin plansız yapılması ve
bazen makine kurulumunu bölmesi.

Led tabela ile işlemlerin başlangıç ve
bitişlerinin
gösterilmesi,
temizlik
ekibinin bu şekilde uyarılması.
Tüm temizlik işlemlerinin makine
parçaları sökülünce toplu bir biçimde
yapılması.
Alet aletlerin düzenlenmesi için takım
askısı hazırlanması ve kolay erişilecek
bir noktaya kurulması.
Makine kurulumu operasyonunun daha
iyi organize ve kontrol edilmesi.

İşlem 5, 7, 9 ve 11 sırasında operatörün
takımlarını kaybetmesi ve bunları
bulması için işlemin duraklatılması.
Daha
önceki
işlemlerinin
eksik
yapılmasından
kaynaklanan
süre
kayıplarının yaşanması.

Hattın yanına tekerlekli bir sehpa 5S-Düzenle
yerleştirilmesi.

Poka-yoke
SMED-Gereksiz
işlemlerinin
kaldırılması.
5S-Düzenle

kurulum
ortadan

5S-Standardizasyon
disiplin

ve

Makine kurulumunda özellikle makine Zaman kayıplarının irdelenmesi ve iç SMED
durduktan sonra (iç değişim esnasında) değişim sürelerinin kısaltılması.
çeşitli işlemlerde zaman kayıplarının
yaşanması.
Makine kurulumunda kolayca çözülecek Küçük aksaklıklara hızlı çözümler Kaizen-Hızlı Kaizen
aksaklıkların bile önemsenmemesi.
bulunarak
daha
büyük
zaman
kayıplarının üzerinde durulmasının
kolaylaştırılması.

Tablo 10
İyileştirilmiş İç ve Dış Hazırlık Süreleri Özeti
Sıra No

İşlem

1

Kullanılmayacak üretim hattının
sökülmesi
Kalıp değiştirme
Yeni ürün için makinesinin
programlanması
Paketleme makinesi parçalarının
sökülmesi
Genel temizliğin tamamlanması
Yeniden Montaj
Yeni paketin paketleme makinesine
yerleştirilmesi ve ayarlanması

2
3
4
5
6
7

İç/Dış

Mevcut Süre (sn)

İyileştirilmiş Süre (sn)

Dış

480

262

Dış
Dış

300
30

300
30

İç

630

630

İç
İç
İç

600
2820
240

300
2706
240
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Yapılan iyileştirmelerden sonra toplam süre 74 dk
28 sn (4468 sn) olmuştur. Ayrıca ortadan kaldırılan
veya hazırlık süresi azaltılan işlemler de
bulunmaktadır. SMED öncesi ve sonrası toplam

Journal of Industrial Engineering 33(2), 413-439, 2022

hazırlık sürelerinin karşılaştırılması Şekil 11’de,
toplam iç hazırlık sürelerinin karşılaştırılması ise
Şekil 12’de gösterilmiştir.

Süre (sn)

Toplam Hazırlık Sürelerinin Karşılaştırılması
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

SMED Öncesi

SMED Sonrası

Şekil 11. SMED öncesi ve sonrası toplam hazırlık sürelerinin karşılaştırılması.

Süre (sn)

İç Hazırlık Sürelerinin Değişimi
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
SMED Öncesi

SMED Sonrası

Şekil 12. SMED öncesi ve sonrası iç hazırlık süreleri toplamlarının karşılaştırılması.

Tablo 13’te ise iyileştirme öncesi ve sonrası
durumun karşılaştırmalı özeti dakika cinsinden
verilmiştir.
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Tablo 13
Mevcut ve İyileştirilen Durumların Karşılaştırmalı Özeti
İyileştirme Öncesi

İyileştirme Sonrası

İyileşme (%)

Dış Hazırlık

13’30’’

9’52’’

26,91

İç Hazırlık

81’30’’

64’36’’

20,74

95’

74’28’’

21,61

Toplam

4.4. Uygulamanın Birim Maliyetlere olan
Etkisinin Belirlenmesi
Üretim faaliyetlerinde katma değer yaratmayan
faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların etkilerini
azaltmak veya ortadan kaldırmak için düzeltici
faaliyetler, birim maliyetleri düşürmeye yönelik
önemli çalışmalardır. Katma değer yaratmayan ve
önemli süreç kayıplarından biri olan kurulum
ayarları önemli boşa harcanan kaynaklarından
biridir. SMED yöntemi, uyum adımlarını ortadan
kaldırmak, iç hazırlık sürelerini dış hazırlık
sürelerine dönüştürmek ve/veya azaltmak için
uygulanan önemli yalın üretim araçlarından
biridir.
İşletme yöneticileri, birçok alanda olduğu gibi
makine kurulum ayarlarının belirlenmesi kararın
alınmasında da maliyet analizini kullanmaktadır.
Birim maliyetlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi,
işletme karar vericilerinin önemli görevlerinden
birisidir.
Bu çalışmanın yapıldığı gıda endüstrisindeki
bisküvi üretim tesisinde maliyet analizi aşağıdaki
şekilde yapılmıştır:
Hattın çalışma maliyetinin hesaplanması için bir
saatlik zaman diliminde 100 kg ürün üretildiği
varsayılmıştır. Üretim maliyeti üç kalemden
oluşmaktadır (Tablo 14).

Benzer şekilde, 100 kg/saat üründen elde edilen
satış hasılatı 2.000 TL’dır, toplam maliyet (1.080
TL) ile yönetim gideri (440 TL) çıkarıldığında vergi
öncesi (brüt) kâr 480 TL olmaktadır (Tablo 15).
Tablo 15
Gelirler (100 kg üretim miktarı başına)
Gelir Kalemleri

Kazanç (TL)

Satış hasılatı

2.000 (+)

Üretim maliyeti

1.080 (-)

Yönetim gideri

440 (-)

Vergi öncesi (brüt) kâr

480 (+)

Bunun yerine hat bakımda olduğunda 5 işçi
çalışmaktadır. Bakım sırasında hattın maliyeti
doğrudan işçilik maliyeti ve dolaylı maliyetler
olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır. Bakım
maliyetleri Tablo 16’da verilmiştir.
Tablo 16
Bakım Maliyetleri
Maliyet
(TL/saat)

Tablo 14

Maliyet kalemleri

Üretim Maliyetleri (100 kg üretim miktarı başına)

Doğrudan işçilik maliyeti

600

Dolaylı maliyet

480

Toplam maliyet

1.080

Üretim Maliyeti Kalemleri

Maliyet
(TL/saat)

Doğrudan işçilik maliyeti

120

Doğrudan malzeme maliyeti

480

Dolaylı maliyet

480

Toplam Maliyet

1.080

Hat üretimde olduğunda 8 TL/dk (480 TL/60 dk)
kâr sağlanmakta, bakımda olduğunda ise 18 TL/dk
(1.080 TL/60 dk) gider ortaya çıkmaktadır.
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İyileştirme öncesi yöntemde kurulum süresi 95 dk
idi, iyileştirme sonrasında yaklaşık 75 dk (74 dk 28
sn)’dır. Dolayısıyla kurulum başına yaklaşık 20
dakikalık bir tasarruf gerçekleşmiştir. İyileştirme
sonrasında elde edilen 20 dk’lık tasarruf, üretime
20 dk daha kısa sürede geçme sonucunu
doğurmaktadır. Bu süre içerisinde de toplam 360
TL maliyet (18 TL/dk x 20 dk) yerine 160 TL kâr (8
TL/dk x 20 dk) oluşmaktadır. Dolayısıyla, kurulum
başına toplam kazanç 520 TL’dir.
Üretim hattındaki yıllık kalıp değişim sayısı bir
önceki yılda 96, dakikada ortalama üretim miktarı
ise 1,67 kg (100 kg/60 dk)’dır. 1 kg üründen elde
edilen kâr ise 13,36 TL (8 TL/dk x 1,67 kg/dk)’dir
(Tablo 17).

Daha sonra yalın iyileştirmelerle kalıp değişimi
süresinden kazanılan sürede üretilebilecek ürün
miktarı yıllık üretim miktarına eklenmiş ve 1
kg’dan elde edilen kâr verisi kullanılarak toplam
kâra yansıması hesaplanmıştır.
Mevcut durumdaki toplam kalıp değişimi süresi
(dk), yıllık toplam kalıp değişimi süresi (dk), yıllık
üretim miktarı (kg) ve yıllık kâr verileri geçmiş
yılların verilerinden alınmıştır. İyileştirilmiş
durum senaryoları çalışmada bahsedilen yalın
üretim
uygulamalarının
sonrasında
hesaplanmıştır. Üretim tesisindeki yıllık maliyet
analizi için elde edilen veriler Tablo 18’de
gösterilmiştir.

Tablo 17
Maliyet Analiz Verileri
Yıllık kalıp değişimi sayısı

96,00

Dakikada ortalama üretim miktarı (kg)

1,67

1 kg’dan elde edilen kar (TL)

13,36

Tablo 18
Maliyet Analizi
Yıllık toplam kalıp değişimi süresi (dk)
Yıllık üretim miktarı (kg)
Yıllık kar (TL)

İyileştirme Öncesi

İyileştirilme Sonrası

İyileşme Oranı (%)

9.120

7.200

21,05

826.449,6

829.656

3,8

11.041.366,66

11.084.204,16

3,8

5. Sonuç ve İleride Yapılabilecek Çalışmalar
Bu çalışmada, yalın üretim tekniklerinden Kaizen,
Poka-yoke ve SMED yöntemleriyle üç aşamalı bir
yapı ile bisküvi üretim tesisleri için kalıp değişim
süreçlerinde iyileştirmeler yapılmış ve birtakım
sonuçlara ulaşılmıştır. Kalıp değişimleri sırasında
ergonomi ve güvenlik konuları da dikkate
alınmıştır. Bu çalışma kapsamında basit
iyileştirmeler yapılarak kalıp değişim sürelerinin
kısaldığı, üretim kapasitesinin arttığı, üretim
maliyetlerinin düştüğü, üretim yapısının daha
esnek bir yapıya kavuştuğu görülmüştür.
Yapılan çalışmalar sonucunda, kalıp değişim
süresinde 1.232 saniyelik bir azalma elde
edilmiştir. Bu veriler dış hazırlık süresinde %26,91,
436

iç hazırlık süresinde ise %20,74 oranında
iyileştirme yapıldığını göstermektedir. SMED
yöntemi ve basit yalın üretim yöntemleriyle
yapılan çalışmada bisküvi üretim tesisindeki
hazırlık süreleri önemli ölçüde azaltılmış ve esnek
üretim sağlanmıştır. Tamamen operatörün
inisiyatifine bağlı olan ve bağlı olmayan (standart
dışı) geniş zaman dilimlerinde hazırlık sürelerinin
nasıl azaltılabileceğine yönelik çalışma sonucunda
kalıp değişim sürecinde %21,05'lik iyileştirme,
yıllık üretim miktarı ve kârda ise %3,8 oranında
artış sağlanmıştır.
Bu çalışmada yararlanılan yöntemler benzer
üretim sistemleri olan ayrı sektörlere de
uygulanabilir. Ayrıca SMED yöntemi sürecini

Endüstri Mühendisliği 33(2), 413-439, 2022

standartlaştırarak, farklı birimlerdeki farklı tip
makinelere uygulamak mümkündür.
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