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SUNUŞ/PRESENTATION 

Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri (1989), yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri 

mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen 

deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında 

yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği 

uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin 

oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer 

almaktadır. 

Bu doğrultuda, 30 yıldır, 3 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği 
Dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. EBSCO ve International Abstracts in 
Operations Research veritabanlarında yer almakta olan Endüstri Mühendisliği dergisi,  
https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine sunulmaktadır.  

Dergi 2019 yılından itibaren e-Dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark sisteminde 
makale kabule ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web 
sayfasında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi verilmiştir. 

Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal 

ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. 

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 

hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik 

kapsamına girmektedir.  

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın 

Kurulu’nun kararıyla, Yöneylem Araştırması Derneği tarafından düzenlenen YA/EM Kongreleri 

ile Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayları ve Kongrelerinde 

sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.   

5-7 Aralık 2019 tarihlerinde MMO Adana Şubesi tarafından XII. EİM Kurultayı ve I. Endüstri 

Mühendisliği Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, dergi 

değerleme sürecine alınarak, özel sayı çıkarılacaktır.   

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel 
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SERTTAŞ 

63 - 74 

 
  

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


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 

UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

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

 
 

 

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

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

 
 

 

SUNUŞ/PRESENTATION 

Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri (1989), yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri 

mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen 

deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında 

yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği 

uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin 

oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer 

almaktadır. 

Bu doğrultuda, 30 yıldır, 3 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği 
Dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. EBSCO ve International Abstracts in 
Operations Research veritabanlarında yer almakta olan Endüstri Mühendisliği dergisi,  
https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine sunulmaktadır.  

Dergi 2019 yılından itibaren e-Dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark sisteminde 
makale kabule ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web 
sayfasında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi verilmiştir. 

Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal ve 

uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. 

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 

hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik 

kapsamına girmektedir.  

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın 

Kurulu’nun kararıyla, Yöneylem Araştırması Derneği tarafından düzenlenen YA/EM Kongreleri ile 

Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayları ve Kongrelerinde sunulan 

bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.   

5-7 Aralık 2019 tarihlerinde MMO Adana Şubesi tarafından XII. EİM Kurultayı ve I. Endüstri 

Mühendisliği Kongresi gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, dergi 

değerleme sürecine alınarak, özel sayı çıkarılacaktır.   

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel 

ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği 

Dergisine, gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz.  

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu 

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


Endüstri Mühendisliği 30(1), 1 - 14, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(1), 1 - 14, 2019 

 

THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON JOB PERFORMANCE  
IN METAL INDUSTRY 

 
Emin KAHYA1* , Berna HAKTANIRLAR ULUTAŞ2  , N. Fırat ÖZKAN3 

 
1Eskisehir Osmangazi University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Industrial Engineering 

Eskisehir – Turkey ORCID Number:  http://orcid.org/0000-0001-9763-2714 
2Eskisehir Osmangazi University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Industrial Engineering 

Eskisehir – Turkey ORCID Number: http://orcid.org/0000-0002-0026-4925 
3Eskisehir Osmangazi University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Industrial Engineering 

Eskisehir – Turkey ORCID Number : http://orcid.org/0000-0003-4464-7052 
 

Keywords Abstract 
Environmental factors,  
Temperature,  
Noise,  
Humidity,  
Illumination,  
Job performance,  
Productivity. 

Environmental factors such as noise, temperature, humidity and illumination have 
direct or indirect effects on worker’s job performance, productivity, occupational 
health and safety. Inappropriate conditions may decrease worker’s concentration 
towards tasks which leads to low performance, poor quality, workplace hazards. It 
is important to assess which factor has effect to improve job performance and avoid 
accidents. The objective of this cross-sectional research is to investigate the effects 
of environmental factors on job performance. Data are gathered from 92 
workplaces and blue-collar workers in eight manufacturing companies in metal 
industry. The average levels of 2760 measurements including four environmental 
factors are determined as 91.88 dB(A) for noise, 23.99 °C for temperature, 36.35% 
for humidity and 289.34 lx for illumination. The overall job performance score 
consisted of 15 contextual performance criteria is found as 3.30 of 5.00. The best 
performance for all the workers is identified as “Treatment the supervisor with 
respect” criterion. The results highlight the significant effect of noise on 
“productivity”, temperature and illumination on “working systematically” and 
humidity on “quality”.   

 

METAL ENDÜSTRİSİNDE ÇEVRESEL KOŞULLARIN İŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ  
Anahtar Kelimeler Öz 
Çevre faktörleri,  
Sıcaklık,  
Gürültü,  
Nem,  
Aydınlatma,  
İş performansı,   
Verimlilik 

Çevre faktörleri (gürültü, sıcaklık, nem, aydınlatma vb.), işyerlerinde çalışan işçiler 
üzerine, iş performansı, verimlilik, iş sağlığı ve güvenlik açısından dolaylı veya direkt 
etki ederler. Uygun olmayan koşullar, çalışanın görevlere karşı konsantrasyonunu 
azaltmakta, bu da düşük performans, yüksek ürün firesi, iş kazalarına neden 
olmaktadır. Hangi faktörlerin iş performansını geliştirme ve kazalardan kaçınmada 
nasıl etkiye sahip olduğunu değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmada amaç, çevre 
faktörlerinin iş performans üzerine etkilerini araştırmaktır. Metal endüstrisinde 
faaliyet gösteren 8 işletmede 92 tezgah ve işçiden veriler toplanmıştır. Dört çevre 
faktörünü içeren 2760 ölçümün ortalama değerleri; gürültü 91,88 dB(A), sıcaklık 
23,99°C, nem %36,35 ve aydınlatma şiddeti 289,34 lüks olarak belirlenmiştir. 15 
davranışsal performans kriterini içeren iş performansı 3.30/5.0 bulunmuştur. Tüm 
işçiler için eniyi performans “Amirlerine saygı” kriterindedir. Sonuçlar, gürültü ile 
“Verimli çalışma”, sıcaklık ve aydınlatma ile “Titiz ve düzenli çalışma”, nem ile 
“Kalite” arasında anlamlı etki olduğunu göstermektedir. 
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1. Introduction  

In today’s competitive world, it is important to use 
the resources in the best way to reduce costs, 
especially in small and medium-sized companies. 
Since, labour costs have the most critical importance 
among the others, it is necessary to prepare the work 
environment so that workers feel comfortable and 
perform effectively. 

Interaction between people and their surrounding 
environment is one of the most important issues in 
all working environments (Vahedi and Dianat, 
2014). In a work environment, there is a continuous 
and dynamic interaction between the workers and 
their surrounding environment that causes a 
number of physiological and psychological 
responses in workers, and consequently affects their 
comfort, performance, productivity, safety and 
health (Parsons, 2000; Dianat, Vahedi, and Dehnavi, 
2016). 

It has been acknowledged that the human responses 
to the environmental factors depend on a number of 
factors including physical, physiological and 
psychological as well as individual differences 
(Parsons, 2000). Thus, it is necessary to conduct 
studies in each working environment to find out how 
these factors will affect the workers in that work 
setting. 

The workers who work under poor conditions may 
be less productive because they do not feel 
comfortable. Environmental factors such as 
illumination, ventilation, noise, temperature and 
humidity that do not meet the specified levels affect 
both physical and mental health of workers. These 
factors may also lead to accidents and occupational 
diseases (Kahya, Haktanırlar Ulutas and Ozkan, 
2018). 

The most efficient environmental factors considered 
in the metal industry are noise, temperature, 
humidity and illumination. Some authors have stated 
that the workers’ feelings and performance directly 
depend on these environmental factors. Appropriate 
climatic conditions contribute to job performance. 
Chen, Chen, Yeh, Huang, and Mao (2003)’s results 
indicated the slow working pace at high 
temperatures and the increase in heart rate.  Noise 
and mechanical vibrations have various negative 
consequences, from disturbing to permanent 
damage. Illumination enables to conduct the job 
smoothly and easily. Juslen, Wouters, and Tenner 
(2007) reported an approximately 3% increase in 

the speed of production of electronic assembly 
workers when the illumination level was increased 
from 800 lx to 1200 lx. Vahedi and Dianat (2014)’s 
study showed that the workers’ satisfaction with 
lighting was also highly correlated with the workers’ 
subjective assessments of the light level (r=0.779; 
p<0.001). 

During the last few decades, there has been an 
increased concern about studies on the importance 
of the environmental factors in the literature. Some 
essential studies (e.g. Sönmez, Arslan, Ömer and 
Akdere, 2009; Chen et al., 2003; Juslen et al., 2007; 
Vahedi and Dianat, 2014; Dianat et al., 2016; Kahya 
et al., 2018) have reported the analysis of one or 
many environmental conditions. The physical 
measurements of environmental factors in each 
workplace were compared with the recommended 
standards (e.g. EN 12464-1 for lighting) in these 
studies. A large number of studies investigated the 
effects of environmental factors on job performance 
(Kahya, 2007), productivity (Shikdar and Sawaqed, 
2003; Ismail, 2011), satisfaction (Dawal and Taha, 
2006; Newsham et al., 2009; Dianat, Sedghi, 
Bagherzade, Asghari-Jafarabadi and Stedmon, 2013), 
stress and mood (Küller, Ballal, Laike, Mikellides, and 
Tonello, 2006), safety and health (Noweir, Alidrisi, 
Al-Darrab, and Zytoon, 2013; Kutlu, 2018) in 
manufacturing and service systems.  

As one of the essential studies in recent years, Kahya 
(2007) investigated the effects of job characteristics 
and working conditions on job performance in a 
metal manufacturing plant. The results showed the 
substantial relationships between worker’s 
performance, job evaluation and environmental 
factors. Poor workplace conditions result in 
decreasing worker’s performance. Ismail (2011) 
analysed the effect of environmental factors 
(temperature, illuminance and noise) on workers’ 
productivity in an automotive industry and the 
analysis results identified the relationship between 
environmental factors and workers’ productivity. 
Dianat et al. (2013) conducted a field study to 
evaluate the illumination level, to examine the effect 
of lighting conditions on worker satisfaction, job 
performance, safety and health, and to compare the 
worker’s perception of lighting level with actual 
illuminance levels in a hospital setting using both 
subjective (questionnaire) and objective (physical 
measurement) assessments. Most respondents 
indicated that at least one of the four lighting 
characteristics was inappropriate, and that at least 
one of the three lighting disturbances was a major 
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disturbance to them. Noweir et al. (2013) evaluated 
the progress of occupational safety and health in the 
manufacturing sector over a 20-years period. The 
evaluation was performed by walk-thorough survey 
and using a detailed survey form. The results 
indicated the temperature and noise levels were 
identified as the most uncomfortable environmental 
factors. 

A large number of studies have been conducted in 
different industries for different purposes, dealing 
with the analysis of environmental factors in the 
literature. In the light of these findings, this research 
differed from previous studies in several important 
ways. This research is the first cross-sectional study 
investigating the effect of environmental factors on 
job performance in the metal industry. Secondly, the 
study investigates the levels of environmental 
factors on the widely used machines (e.g. press, 
guillotine shear, drill, lathe) in metal industry. The 
current research is also the first attempt to shed 
some lights on the issue of which environmental 
factor plays a more important role in influencing any 
job performance.   

 

2. Method 

This study, basically, focuses on the effect of 
environmental factors on job performance. It was 
conducted at eight medium and large sized 
companies in the metal sector in Eskişehir. An 
observation form was designed to evaluate such 
objectives as the levels of environmental factors and 
the effects on job performance. The form has three 
sections covering general information, 
environmental factors and job performance. General 
information includes company (name, number of 
workers, workplace where data are collected, 
production line), machine (name, process type, 
automation type) and worker (age, education level, 
experience level) information. 

The research was approved by the Ethics Committee 
of Eskişehir Osmangazi University. Before starting 
the measurements, the manager of each company 
was visited and explained the purpose of the study 
and how the application would be carried out in 
detail. It was stated that all data would be kept 
confidential. The total of 2760 measurements 
including four environmental factors were collected 
from 92 machines. All the blue-collar workers who 
perform related tasks at these machines were 

considered to assess job performance consisted of 15 
criteria.  

 

2.1. Environmental Factors  

It was aimed to take measurements from machines 
such as press (hydraulic or eccentric), guillotine 
shear, drill, lathe and grinding which are widely used 
in metal industry. The measurements for a machine 
were taken at three different times (morning, lunch 
and evening) of a day. During each time, 10 physical 
measurements were taken at approximately 2 
minutes intervals throughout the machine to 
represent, as closely as possible, average level of the 
working area. A multifunctional portable meter 
(Extech Instruments EN300 Environmental Meter) 
was used to measure the levels of temperature, 
relative humidity, noise and illumination.    

 

2.2. Performance Evaluation 

Performance evaluations are objective analyses and 
syntheses designed to determine to what extent the 
skills of the staff meet the requirements and 
qualifications of the job or to determine to what 
extent they perform the tasks expected from them. 
Performance evaluation is the process of comparing 
the job standard with the worker’s job performance 
to measure the degree to which the job is fulfilled. 
Borman and Motowidlo (1993) classified job 
performance under two categories: Task 
performance and Contextual performance. 

Borman and Motowidlo (1993) defined task 
performance as “activities that contribute to the 
organization’s technical core either directly by 
implementing a part of its technological process, or 
indirectly by providing it with needed materials or 
services”. Task performance involves job related 
aspects that a particular worker is supposed to do at 
a given job. The job activities may include the 
quantity of work, quality of work done, speed of 
performing tasks, accuracy in work done and variety 
of the tasks being done or performed by the worker 
(Tufail, Mahesar, and Pathan, 2017). 

Contextual performance is defined as individual 
efforts that are not relevant to the main task function 
but are important because they shape 
organizational, social and psychological conditions 
that serve as critical catalysts for task activities and 
process (Werner, 2000). Contextual performance 
including citizenship behaviour entails for activities 
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other than core job and is mostly related to factors 
such as peers, work place and supervision. Coleman 
and Borman (2000) grouped these behaviours in 
three categories: a) Interpersonal citizenship, b) 
Organizational citizenship and c) Job/Task 
Conscientiousness (job dedication)  

The performance assessment in this study was a 
form of the contextual performance. As represented 
in Table 1, fifteen contextual performance criteria to 

evaluate workers’ performance were taken from 
Kahya and Çemrek (2017).  An evaluation form was 
designed including worker and job characteristics 
information and also job performance criteria. The 
form was filled in by the first supervisor of the 
worker during the observation. Each supervisor 
evaluated a worker through 5-Likert scale from 1= 
“fails to meet expectations” to 5= “clearly and 
consistently exceeds expectations” 

 
Table 1.  
Performance Assessment Criteria  

Category Sub Category Criterion Definition 

Interpersonal 
citizenship 

Altruism 
Communication Communication co-workers with personal 

matters 
Conscientiousness Cooperating Cooperating with others to solve problems 
 Meeting Participating in training meeting 

Organizational 
citizenship 

Allegiance / Loyalty 
Punctuality Exhibiting punctuality arriving at work on time 

in the morning and after lunch breaks 
 Respect Treatment the supervisor with respect 
Compliance Safety Obeying occupational health and safety rules 
 Responsibility Participating responsibility in the organization 

Job Dedication  Working systematically Working systematically 
  Quality Not making errors  
  Concentration Concentrating on the duties 

  
Innovation Generating new ideas to make things (tasks) 

better 
  Productivity Working harder than necessary 
  Planning Planning and organizing work 
  Creativity Creativity to solve a work problem 

  
Self-development Engaging in self-development to improve own 

effectiveness 

3. Results  

Statistical analysis of the data, including descriptive 
statistics as well as correlation, factor and regression 
analysis, was performed using SPSS software version 
24.0. In all the analyses, p value < 0.05 were 
considered as statistically significant. 

All workers in concern were male. The average age 
was 41.10 (std. dev. 8.39) and 75% of them ranged 
from 30 to 50 years. Half of the workers were 
primary school graduate. The average experience 
was 8.49 years and 66% is 1-21 years of experience. 
Fifty-nine (64%) of the machines were press 
(hydraulic and eccentric) and the others were 
guillotine shears, lathes, grinding and drill. 36% of 
them were automatic. 

 

 

3.1. Environmental Factors  

The noise levels varied between 82 and 110 dB(A) 
and 90% was above the recommended level 85 
dB(A). The average noise level was calculated as 
91.88 dB(A). Considering that the highest exposure 
action level in the relevant regulation is 85 dB(A), 
surprisingly, the results have indicated that the noise 
level in the metal industry is quite high. The average 
temperature level that has a close relationship with 
the outdoor temperature was 23.99°C. The 
workplace temperature was higher (~ 27°C) in 
summer and it was lower (~ 24°C) in winter times. 
The relative humidity was 36.35% on average. This 
value was 30% in autumn and winter, 36% in spring 
and 46% in summer time. The humidity was below 
the ideal level of 50% for 90% of the workplaces. The 
average illumination level was 289.34 lx. There was 
a considerable variation in the illumination levels 
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ranged from 33.2 lx up to 907.2 lx in different 
workplaces 

Average, minimum and maximum levels of the 
environmental conditions based on machine types 
are given in Table 2. It is clearly seen that the noise 
level was higher for the machines where grinding, 
cutting and drilling operations were carried out on 
the sheet metal (~ 93 dB(A)) (Table 2.a). It is difficult 
to generalize the results for temperature and 
humidity levels. However, it was seen that 

illumination levels of the drilling machines such as 
lathe and milling, which are required for visual 
attention on the part, were higher as a result of the 
effect of local lighting. The noise level varied 
depending on the level of automation of the 
machines. The average noise level was 93.40 dB(A) 
in automatic and 91.07 dB(A) in manual machines 
(Table 2.b). The noise level in automatic machines 
was generally higher due to high production speed.  

 

 
Table 2.  
Environmental Conditions Based on Machine Types 
a. Type of Machine  

 Noise (dB(A)) Temperature  (°C) Humidity (%) Illumination (Lx) 
Machine Type Avg. Min-Max Avg. Min-Max Avg. Min-Max Avg. Min-Max 
Eccentric Press 93.41 85.17-106.38 24.54 19.11-29.74 36.16 24.01-54.72 299.23 38.67-902.70 
Hydraulic Press 91.72 83.22-110.26 23.02 16.22-27.55 34.55 22.69-50.91 246.27 33.20-779.57 
Guillotine Shear 92.39 86.69-102.53 25.15 20.04-29.43 39.78 31.34-48.60 265.44 51.60-568.87 
Drill 87.41 82.93-91.31 21.96 21.15-22.97 40.26 29.23-54.92 335.87 228.40-466.47 
Lathe 89.38 82.34-99.00 24.10 20.82-27.32 38.59 29.30-45.25 415.42 130.03-788.13 
Grinding 93.20 82.26-107.59 25.77 21.69-29.73 31.95 27.13-39.30 214.94 111.40-383.67 
Other 91.22 89.41-91.88 24.95 20.72-27.90 39.51 31.89-50.93 262.35 145.17-377.63 

 
b. Automation Type 

 Noise (dB(A)) Temperature  (°C) Humidity (%) Illumination (Lx) 

Machine Type Avg. Min-Max Avg. Min-Max Avg. Min-Max Avg. Min-Max 

Manuel  91.11 82.26-107.59 23.83 16.22-9.74 35.89 22.69-4.72 295.55 38.67-788.13 
Automatic 93.27 82.93-110.26 24.28 20.04-7.93 37.18 24.49-4.92 278.79 33.20-902.70 

 

The standard or legal limit is used as a criterion to 
determine whether the level of the environmental 
factor meets the standard or not. If the physical 
measurement is better (e.g. equal or lower) than the 
predetermined standard, the workplace around the 
machine in concern is named as “appropriate”. 

Recommended standards or legal limits are 
summarized as follows: 

Noise: Many of the research in the literature has 
focused on reducing the noise levels that the workers 
are exposed to for an 8-hour day to eliminate risk of 
hearing loss. OSHA has specified 90 dB(A) as the 
maximum permissible exposure to continuous noise 
for an 8-hour shift in US. Many other countries also 
regard 90 dB(A) as the maximum permissible   level 
(Bridger, 1995). The related regulation in the 
country states that the highest exposure level is 85 
dB(A).  Therefore, each machine in concern was 
scored as “appropriate” if the noise level measured 
in that workplace was equal or lower than that 

recommended standard (85 dB(A)); otherwise it was 
evaluated as “not appropriate”.   

Temperature: The human body produces heat, 
much of which must be released to the surroundings 
to prevent overheating.  Therefore, comfortable 
climate condition may decrease when conducting 
heavy physical work, due to metabolic heat 
generating. Babalık (2016) stated ideal temperate 
ranges around workplace as follows: 

 18-24 C for light work 

 17-22 C for standing light work 

 15-21 C for heavy work 

 15-22 C for very heavy work 

In this study, the tasks that are performed at press 
(hydraulic or eccentric), guillotine shears, drill, and 
other machines were considered as light (sedentary) 
work and the tasks that are performed at lathe, 
milling, grinding machines were defined as heavy 
work. It is clear that the ideal temperature range 



Endüstri Mühendisliği 30(1), 1 - 14, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(1), 1 - 14, 2019 

 

6 

slightly differs for the posture of the worker (i.e., 
standing or sitting) during the work.  

Humidity: Acceptable range of relative humidity in a 
workplace may range between 40% and 70%. If 
relative humidity measured around the machine was 
between the recommended range, it was scored as 
“appropriate”. 

Illumination: The TS EN 12464-1: 2011 standard 
for “industrial activities related to metal processing” 
is stated as  

 300 lx for coarse and/or medium 
machining: tolerances > 0,1 mm  

 500 lx for fine and precise machining; 
Grinding: tolerances <0.1 mm   

 200 lx for machine processing for sheet 
metal: thickness > 5 mm  

 300 lx for working with sheet metal: 
thickness < 5 mm 

Standard illumination levels for each machine type 
are as follows: 

 Presses: 300 lx 

 Guillotine Shears: 300 lx 

 Drill: 500 lx 

 Lathe and Milling: 500 lx 

 Grinding: 500 lx 

 Others: 300 lx 

If the illumination level in the working area was 
equal or higher than the standard, it was evaluated 
as “appropriate”. 

Table 3 illustrates the appropriateness on the 
environmental factors for the machine types. The 
majority (71.74%) of the workers at drill, grinding, 
lathe and milling machines conduct the tasks while 
standing. On the other hand, the workers working on 
eccentric presses (46.67%) are more likely to 
conduct the cutting operations on small parts, while 
sitting. 

 

 
Table 3.  
The number of machines that meet the standards for environmental factors  

 Total Worker’s posture     
Machine type Number Sitting Standing Noise Temperature Humidity Illumination 
Eccentric Press 30 14 16 - 8 9 9 
Hydraulic Press 30 9 21 1 9 4 7 
Guillotine Shears 7 1 6 - 2 3 3 
Drill 5 - 5 2 3 2 3 
Lathe and Milling  10 - 10 2 2 4 4 
Grinding  6 1 5 1 - - 3 
Others 4 1 3 - 1 2 3 

 

93.48% of the machines had a noise level above the 
legal limit. Considering the recommended 
temperature levels, 72.83% of the machines were 
below the limits (1.09%) or above (71.74%). 
Especially the temperature for press machines was 
more acceptable levels. Humidity values were 
appropriate only for 26.09% of the machines where 
the rest of the values were identified as low 
humidity. The illumination level was satisfactory for 
34.78% of the machines in concern. 

 

3.2. Performance evaluation  

Performance assessment results for each criterion 
are given in Table 4. The overall job performance 

was calculated as 3.30 (std. dev.= 0.69). Workers 
were very successful in the criteria “Treatment the 
supervisor with respect” (3.75), “Concentrating to 
the duties” (3.47) and “Obeying occupational health 
and safety rules” (3.45).  

SPSS 24 package program was used to determine the 
correlation between age, education level, experience, 
and job performance. Pearson correlation 
coefficients are presented in Table 5. 
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Table 4.  
The results for performance assessment 
Category Sub Category Criterion Mean Std. Dev. 
Interpersonal  
Citizenship 

Altruism Communication 3.20 0.88 
Conscientiousness Cooperating 3.36 0.90 
 Meeting 3.25 0.90 

Organizational 
Citizenship  

Allegiance / Loyalty Punctuality 3.34 0.94 
 Respect 3.75 0.86 
Compliance Safety 3.45 0.88 
 Responsibility 3.35 1.00 

Job Dedication  Working systematically 3.32 0.89 
  Quality 3.20 0.82 
  Concentration 3.47 0.92 
  Innovation 3.05 0.92 
  Productivity  3.32 0.85 
  Planning 3.33 0.83 
  Creativity 2.95 0.91 
  Self-development 3.13 0.94 
Job performance  3.30 0.69 

 

Table 5. 
Correlation analysis for performance criteria 
a. For performance categories 

 1 2 3 4 5 6 

1. Age  -      
2. Education level  -0.522** -     
3. Experience 0.334** -0.309** -    
4. Interpersonal Citizenship  0.063 -0.037 0.155 -   
5. Organizational Citizenship 0.160 -0.168 0.206 0.725** -  
6. Job Dedication -0.023 -0.094 0.139 0.760** 0.753** - 
7. Job Performance  0.048 -0.110 0.171 0.870** 0.884** 0.960** 

 
b. For important performance criteria 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Age  -        
2. Education level  -0.522** -       
3. Experience 0.334** -0.309** -      
4. Safety   0.123 -0.121 0.052 -     
5. Responsibility  0.064 -0.122 0.109 0.546** -    
6. Working systematically  0.093 -0.178 0.203 0.618** 0.692** -   
7. Quality 0.045 -0.098 0.171 0.428** 0.604** 0.733** -  
8. Meeting  -0.105 -0.028 0.117 0.386** 0.686** 0.589** 0.488** - 
9. Productivity  -0.038 -0.070 0.109 0.353** 0.632** 0.579** 0.655** 0.615** 

Note: **p<0,01, *p<0,05 
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The most important criteria in performance 
evaluation are listed as follows: 

 Obeying occupational health and safety 
rules (Safety)  

 Participating responsibility in the 
organization (Responsibility) 

 Working systematically  

 Not making errors (Quality)  

 Participating in training meeting (Meeting)  

 Working harder than necessary 
(Productivity) 

One of the most striking results was the negative 
relationship between education and age (r = - 0.522), 
experience (r = - 0.309) and job performance. Higher 
level of education constitutes to the lower 
performance level (r = - 0.11). More precisely, 
educated workers show low performance in all 
important criteria, considering that their works can 
be done by workers with lower education level. 
Similarly, there is a negative correlation between 
“Participating in training meeting” and 
“Productivity” and age. In other words, older 
workers do not want to participate in meeting and 
perform their work with lower productivity. There 
was a positive but weak correlation between 
experience and six performance criteria and job 
performance. 

 

3.3. Factor analysis  

Due to eliminating 8 biased data in performance 
ratings, factor analysis was conducted for the 
performance evaluations of 84 workers. First, the 
correlation matrix was examined in terms of the 
suitability of the factor analysis and it was seen that 
all the variables had at least one correlation 
coefficient greater than 0.3 that confirmed the 
suitability of the analysis. Since the total Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) measure was 0.92 (above 0.70 
for all variables), the grouping is classified as 
“Perfect”. In addition, as Bartlett’s test result was 
statistically significant (p <.0005), it was concluded 
that the data set was successful and significant. 

Factor Analysis data set was divided into 3 factor 
groups explaining the variance change at 58.3%, 
8.7% and 7.4%, respectively. Total variance of these 
groups was 74.4%. When the factor groups formed 
were examined, it was seen that the performance 

indicators collected in the first group were related to 
“doing the job well and adding value to the work”. 
The second group is the collection of indicators 
related to “positive business relations and liking the 
job”. It can be said that the last group contains 
indicators of “respect for rules and supervisors 
regarding the execution of the work” (Table 6). 

 
Table 6.  
Results of factor analysis 
 Factor Groups 
Criterion 1 2 3 
Concentration .751 .146 .417 
Planning  .750 .282 .136 
Innovation .743 .419 .072 
Productivity .742 .283 .226 
Self-development .720 .465 .157 
Quality .705 -.034 .545 
Meeting .663 .486 .137 
Creativity .613 .589 .130 
Responsibility  .603 .481 .386 
Communication  .262 .827 .253 
Cooperating  .328 .795 .188 
Punctuality .222 .670 .470 
Safety .142 .216 .812 
Respect .150 .285 .806 
Working 
systematically 

.585 .201 .654 

 

3.4. Effect of environmental factor on job 
performance 

Correlation analysis results (Pearson correlation 
coefficients) between environmental factors and job 
performance are summarized in Table 7. One of the 
most remarkable results was the positive but weak 
relationship between job performance and 
temperature. The lighting conditions were weakly 
related to “Working systematically” (r = 0.155). The 
average humidity level of workplaces was 36.35% 
and this value was below the lower limit. The factor 
was found to be positively correlated with “Quality” 
performance criterion. The temperature had 
moderately and positively effect on ten criteria (r = 
0.211 – 0.298). As the temperature increases, there 
are partial increases in most performance levels. 
This effect can be caused by the fact that the 
temperature level is not as high as to decrease job 
performance. The noise factor has a significant and 
positive effect on “Productivity” (r = 0.145). 
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Table 7.  
Correlation analysis for environmental conditions and performance criteria 
Criteria Noise Temperature Humidity Illumination 
Communication -0.022 0.050 -0.069 -0.016 
Cooperating 0.039 0.051 -0.007 -0.063 
Meeting 0.003 0.250* -0.093 0.120 
Punctuality 0.121 0.183 -0.129 0.083 
Respect 0.084 0.129 -0.085 0.003 
Safety 0.044 0.211* -0.036 0.099 
Responsibility -0.024 0.233* 0.008 -0.073 
Working systematically -0.001 0.298** 0.041 0.155 
Quality 0.007 0.276** 0.245* -0.008 
Concentration 0.122 0.243* 0.043 0.074 
Innovation 0.004 0.243* 0.012 0.082 
Productivity 0.145 0.276** 0.056 0.043 
Planning -0.024 0.197 0.009 0.082 
Creativity -0.072 0.068 0.016 0.050 
Self-development 0.071 0.230* 0.083 0.039 
Job performance 0.043 0.255* 0.006 0.058 
Note: **p<0,01, *p<0,05 
 

Hierarchical multivariate regression analysis was 
carried out to evaluate the relative contribution of 
each environmental factor and worker’s personal 
characteristics (age, education level and experience) 
for the prediction of job performance. In the 
regression analysis, five hierarchical regression 
models were established in order to identify the 
incremental effect of each independent variable. The 
effect of worker’s personal characteristics was 
investigated in the basic model. For the next model, 
an environmental factor was added to the previous 
model and the effect of each factor was determined 
by the change in R2. In each model, the effect of the 

included environmental factor was determined by 
the ∆R2. 

Table 8 reports the standardized coefficient, ß, R2, 
∆R2 (change in R2).  

Basic model defined in (1) is given in the first column 
in Table 8. 

 

Job Performance = 3.334 – 0.002 [Age] – 0.032 
[Education] + 0.015 [Experience]  (1) 

 

 

 
Table 8.  
Hierarchical multiple regression analysis results 

Independent 
variable  

Base 
Model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ß0 3.334 2.821 1.831 2.124 2.131 
Age -0.002 -0.003 -0.002 0.000 0.000 
Education  -0.032 -0.031 -0.044 -0.054 -0.054 
Experience  0.015 0.015 0.016 0.015 0.015 
Noise  0.006 0.000 -0.001 -0.001 
Temperature   0.060 0.068 0.068 
Humidity    -0.010 -0.010 
Illumination     0.000 
R2 0.03 0.033 0.098 0.106 0.106 
∆R2  0.003 0.065 0.008 0 

Note: Dependent variable is job performance  
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Although age and education levels have a negative 
impact on job performance, experience has a minor 
effect on job performance. These three variables only 
affect 3% of the job performance. When the noise 
factor was added to the model (Model 1), the effect 
size (change in R2) was 0.3%. Noise affects less than 
1% of the change in job performance. When the 
temperature factor enters the regression model 
(Model 2), R2=9.8%, the job performance is 
increased by 6.5% that points the important effect on 
job performance. On the contrary, the effects of 
humidity and illumination on the job performance 
were very low. While the humidity provided increase 
by 0.8%, the effect of illumination was not found. 

 

4. Discussion  

The most common environmental factors in metal 
industry can be listed as; noise, temperature, 
humidity and illumination. 

High noise levels may weaken the concentration of 
the workers, reduce their attention and reaction 
capacity.  Of the different possible effects of noise, 
one of the most important and clearly established is 
hearing loss (Sanders and McCormick, 1993). The 
duration of exposure to noise, intensity, frequency, 
intermittent or continuous, age of the person, 
sensitivity determine the degree of discomfort 
caused by the effect of noise. An exposure level of 85 
dB(A) is often regarded, as preferable. The results 
showed that the noise level in the concerned 
companies varied between 82 and 110 dB(A) and 
90% of them were above 85 dB(A). Higher noise in 
the working environment causes to permanent 
hearing loss. At the values of 105, 110 and 115 dB(A), 
with repeated exposure to noise of sufficient 
intensity, a permanent threshold shift will gradually 
appear after short working years. 

The job performance of a worker changes depending 
on the effective temperature. After the temperature 
exceeds 25°C, the performance starts to decrease 
significantly. Sanders and McCormick (1993) stated 
that as the temperature is increased up to 34°C, 
performance rate decreases and can be only 50% of 
the initial level. The decrease in performance for 
heavy jobs is higher than the decrease for light work. 
For example, at about 26°C, performance loss is 10% 
for the light works and 44% for the very heavy works 
(Babalık, 2016). The average temperature around 
the machines in concern was 23.99°C (std.dev. 
2.90°C). The press, guillotine, shear and drill 

processes can be called light works and the optimum 
temperature is recommended to be 18°C (17-22°C) 
(standing) or 20°C (18-24°C). Majority of the tasks 
were conducted in the environments over 18°C and 
half over 24°C. In autumn and summer, the 
workplace temperature was higher than 27°C that 
may reduce worker’s performance by 30%. It is 
possible to use an air conditioning system to reach 
the ideal thermal conditions. Basically, fixed 
(purchase and install price, annual maintenance 
cost) and operation (energy) costs occur for such an 
investment. The optimum temperature levels can be 
enabled by considering the labour costs and related 
costs (i.e., cooling costs). 

Preferred range of relative humidity for workplaces 
is between 40% and 70%. The average humidity was 
determined as 36.35% since the high humidity did 
not occur due to the nature of the concerned 
processes and the climate of the city. The humidity 
level was determined as 46% in summer time that 
was identified as appropriate for 26% of the 
workplaces in concern. For the rest of the 
workplaces (74%), the humidity level was 
determined to be below the lower limit. Action can 
be taken for low humidity levels for it can result in 
dryness in the nose and throat for the workers.  

Illumination influences the performance of tasks in 
different ways (Sanders and McCormick, 1993). 
Adequate illumination is required in all workplaces 
to improve health, safety and job performance of the 
workers. Specially, poor lighting in the workplaces 
processing delicate tasks decreases worker’s 
performance and increases costs. Considering the 
“the metal working industrial activities” category, 
the measured illumination levels in two-third of 
workplaces (68.50%) were identified as lower than 
the TS EN 12464-1: 2011 standard. Inadequate 
illumination is one of the highest risks for work 
accidents that may also result due to loss of 
attention, fatigue and sensing errors for the workers. 
Due to the importance of illumination in workplaces, 
maintenance should be planned and related 
investments should be made to enable the 
recommended level. 

The research that aim to measure environmental 
factors in metal industry is limited in the literature. 
Chen et al. (2003) investigated melting and casting 
process in a steal plant in terms of environmental 
conditions. The results (30-32°C for temperature, 
84-89 dB(A) for noise, 16.2-194 lx for illumination) 
confirmed that the nature of the process had an 
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impact to meet the standards. Due to the nature of 
the process (high temperature and dust), the results 
were much more inappropriate than those found in 
this study. Dianat et al. (2016) measured the 
environmental conditions indoor workplaces in 
three packing facilities. The average temperature 
(~26°C) was slightly higher than expected that might 
adversely affect job performance. The noise level 
was determined as 83 dB(A) which was below the 
standard level determined in this study. The 
illumination level (140-180 lx) was slightly lower 
than the legal standard. Dawal and Taha (2006) 
conducted measurements in two automotive 
manufacturing companies where temperature 
values were recorded as 32.2°C and 31.0°C, noise 
levels 70 dB(A) and 90 dB(A), humidity levels 69.1% 
and 60.2%, and illumination 567 lx and 540 lx 
respectively. The first company is identified as more 
problematic in terms of temperature and humidity. 

The results of this study for environmental factors 
are consisted with the limited research in the 
literature. The contribution of this study is to focus 
on the metal industry and evaluate workplace based 
on tasks conducted at the machines and their types 
(automatic or manual). Further attention is attracted 
to the job performance of the workers.   

It is known that more credit is given to the blue-
collar workers who are more successful in terms of 
creativity, self-development and innovation. The 
workers who participated in this study had very 
successful scores in the criteria of “Treatment the 
supervisor with respect”, “Obeying occupational 
health and safety rules” and “Concentrating to the 
duties”. On the other hand, “Generating new ideas to 
make things (tasks) better” (3.05), “Creativity to 
solve a work problem” (2.95) and “Engaging in self-
development to improve own effectiveness” (3.13) 
had lower performance scores.  

The workers performed the jobs under the expected 
for the criteria “Not making errors” (3.20), “Working 
systematically” (3.32) and “Working harder than 
necessary” (3.32), which are known as the most 
important criteria for job performance. However, 
workers were not identified as to be successful for 
the criteria in the “Job dedication” category that is as 
essential as task performance.  

The performance scores for categories were 
identified as follows: 

 Interpersonal Citizenship: 3.27 

 Organizational Citizenship: 3.47 

 Job Dedication: 3.22 

The workers were not much successful for the 
criteria in the job dedication category, which are 
essential as much as task performance.  

A negative correlation was observed between 
education and age (r = -0,522) and experience (r = -
0,309) in the correlation analysis between age, 
education level, experience and job performance. 
These results illustrate that workers who have 
longer experience had lower education levels, and 
newcomers had a higher level of education. The 
correlations between job performance and age (r = 
0,048), education (r = -0,11) and experience (r = 
0,171) confirm that as the level of education 
increases, the job performance decreases. On the 
other hand, the elderly and experienced workers 
perform better that may be result of interpersonal 
and organizational citizenship. 

Several studies in the literature have discussed the 
potential effects of demographic variables (i.e., age, 
gender, education level and experience) on job 
performance. The results confirm indirect or direct 
effects of work experience and education level on the 
performance. Kahya (2009) stated that a correlation 
coefficient between experience and performance 
range between 0.09-0.18. Correlation results of 
recent studies that focus on job performance are as 
follows: 

 education (r = 0.063) and experience (r = 
0.057) (Kahya, 2007) 

 education (r = 0.053) and experience (r = 
0.116) (Maroofi and Navidinia, 2012)  

 education (r = -0.025) and experience (r = -
0.062) (Kahya and Çemrek, 2017). 

In addition, although older and experienced workers 
show higher performance in the category of 
“Organizational citizenship”, they have failed more in 
all three categories of performance criteria where 
higher educated workers performed better. The 
workers were more successful for quality, efficiency 
and meticulous and regular work. 

The workers who are graduates of machines or metal 
programs of vocational high schools should be 
assigned to the tasks at the machines that require 
mechanical knowledge. Nearly half (45%) of the 
workers working in the companies were primary 
school and /or secondary school graduates. Workers 
with low levels of education are expected to be 
experienced and old workers, hence they were hired 
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years ago. Based on the experience levels of these 
workers, it was determined that about half of them 
had less than 5 years of experience and 20% of them 
were experienced less than a year. As expected, the 
majority of vocational high school graduates (65%) 
were employed in the last 10 years. Although the 
level of education does not guarantee an increase in 
the performance, it is expected that the trainings on 
safety, quality, creativity, etc., may help to increase 
their contextual and task-based performance as well 
as making more accurate decisions on risk and 
critical issues such as machine failure. Therefore, it is 
recommended that the graduates of vocational high 
schools should be preferred in the employment of 
workers performing the tasks at the machines such 
as press, guillotine shear, and lathe. 

Correlation analysis between the environmental 
factors and job performance highlighted a positive 
but weak relationship. Similar results (r= 0.058) 
were presented in Kahya (2007). Temperature was 
the most affecting factor of job performance. Other 
positive and significant correlations were 
introduced as follows:   

 Noise and “productivity” 

 Temperature and illumination and “working 
systematically” 

 Humidity and “quality”. 

These results are consistent with the findings of the 
studies on environmental factors and job 
performance or productivity (Juslen et al., 2007; 
Kahya, 2007; Ismail, 2011; Dinat et al., 2016).  Kahya 
(2007) calculated the correlation between 
environmental factors and quality (r = -0,166) and 
productivity (r = 0,141). Juslen et al. (2007) indicated 
a positive but weak correlation (r = 0.043) between 
illumination and productivity and stated that the 
increase in illumination speed of the production by 
approximately 3%. Ismail (2011), in the regression 
analysis, resulted three factors to have a negative 
effect on job performance. 

 

5. Conclusion  

In this study, a total of 2760 measurements were 
taken from 92 machines including press, lathe and 
guillotine shear at 8 manufacturing companies in the 
metal industry. By analysing the data, the levels and 
distributions of environmental factors were 
determined. Based on the accessible literature, this is 
the first study to consider environmental factors 

(objective measurements) and job performance in a 
large number of manufacturing companies in the 
metal sector. 

The levels of four environmental factors, compared 
to the recommended standards and legal limits, in 
the 92 machines were found appropriate as 6.5% for 
noise, 27.17% for temperature, 26.09% for humidity 
and 34.78% for illumination. The overall 
performance was affected weakly but positively by 
the environmental factors. Environmental factors 
mostly affect behaviours in the “job dedication” 
category that is as important as “task performance”. 
On the other hand, environmental conditions had 
effects on contextual performance such as 
productivity, working systematically and quality. 
The noise and humidity effect productivity and 
quality; while temperature and illumination had an 
effect on working systematically.  The workers who 
work under poor environmental conditions do not 
feel comfortable and have lower performance. 
Environmental factors under or above of standard 
limits have negative effects on workers regarding 
physical and psychological health, cause of work 
accidents and occupational diseases.  

The one-way analysis of variance (One-Way ANOVA 
: Post Hoc Multiple Comparison) results are 
summarized as follows: 

 There is no significant difference between 
companies except for a company in terms of 
noise and illumination. 

 It is not possible to generalize difference 
among companies regarding to temperature 

 Humidity is ~30% for a half of companies, 
~45% for the others. 

It is clear that the climatic factors (temperature and 
humidity) depend on the season but environmental 
factors do not change among companies and then the 
results can be generalized for the metal sector.  

This study has a number of limitations that need to 
be taken into account when interpreting the results. 
The most essential limitation is the basis of the 
assessment because job performance results were 
based on subjective reports. The validity of 
supervisors’ assessment as performance indicators 
have also been widely criticized in the literature 
(Kahya, 2007; Vahedi and Dianat, 2014). To obtain 
more reliable results, it is suggested to define 
objective and quantifiable indicators for the 
performance measures such as productivity ratio, 
percentage of products that was rejected (quality), 
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and the number of suggestions acquired from 
company record.  

The findings of this study may not be generalized for 
other task environments because the study is 
conducted at eight medium and large-sized 
companies that have consent. Among 698 companies 
registered to “Chamber of Industry”, 83 of them fall 
in metal processing category. Therefore, to 
strengthen the generalization of findings, future 
studies may focus on other companies to consider 
more measurements.  

Each environmental factor affects different job 
performance criteria at a different level. The results 
indicated the importance of environmental factors in 
workplaces to increase job performance. To improve 
workers’ job performance, quality, productivity and 
safety, it is important to improve environmental 
working conditions as to meet the national and 
international standards. 
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Bu çalışmada, ülkemizde faaliyet gösteren 17 farklı sektöre ait istatistik yıllığında yer 
alan İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) ilişkin kayıtlar dikkate alınarak; söz konusu 
sektörlere ilişkin İSG risk seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sektörlerin İSG 
risk seviyelerine göre değerlendirilmesi, bir karar problemi yapısında olduğu için Çok 
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, 
sektörlerin İSG risk seviyelerini etkileyen kriterler olarak; iş kazası geçiren kişi sayısı, 
meslek hastalığına yakalanan kişi sayısı, toplam geçici iş göremezlik süresi, meslek 
hastalığı sonucu gelir bağlanan sigortalı sayısı, iş kazası sonrası gelir bağlanan sigortalı 
sayısı ve iş kazası sonrası ölen sigortalı sayısı kriterleri dikkate alınmıştır. Kriterlerin 
önem ağırlıkları, aralarındaki ilişkiyi dikkate alarak önem ağırlıklarını belirleyen 
Kriterler arası Korelasyon Temelli Kriter Önem Ağırlığı (Criteria Importance Through 
Intercriteria Correlation-CRITIC) yöntemi ile elde edilmiştir. Sektörlerin 
sıralanmasında ise; ideal alternatife olan uzaklığa göre alternatifleri sıralayan 
Ortalama Çözüm Uzaklığına Göre Değerlendirme (Evaluation Based on Distance from 
Average Solution-EDAS) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sıralama sonuçlarına göre, 
en riskli olan sektör belirlenmiş ve bunun nedenleri tartışılarak alınabilecek önlemlere 
değinilmiştir. 
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 1. Giriş  

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, üretim ve 
rekabetin artması İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
kapsamındaki tehlikeleri de artırmaktadır. İSG’de 
amaç; sadece çalışanları korumak değil, iş yeri 
güvenliğini de sağlayarak üretim verimliliğini 
yükseltmektir. İSG, bütün çalışanları ilgilendiren, 
çalışma yaşamının en temel konularından birisidir. 
Çalışanların iş kazasına uğramamaları, meslek 
hastalıklarına yakalanmamaları için yapılan bilimsel 
çalışmalar da İSG kapsamında 
değerlendirilmektedir. İSG’ye ilişkin göstergeler, 
temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin 
gelişmişliklerine ait önemli göstergelerle ilgili de 
fikir vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (World 
Health Organization-WHO), “sağlık” terimini “sağlık, 
sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, 
sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir.” 
şeklinde tanımlamaktadır. İSG’nin amacı; “sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları 
sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, üretimin 
devamlılığını sağlamaktır” (İşçi sağlığı ve güvenliği, 
2018). Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 
diğer resmi istatistikler göstermektedir ki, 
ülkemizde İSG’ye gereken önem verilmemekte; yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır 
(İşçi sağlığı ve güvenliği, 2018). Bu durum, 
Türkiye’de işgücü piyasasının heterojen bir yapıya 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İSG ve sosyal 
güvenlik mevzuatı, çalışanları iş kazaları ve meslek 
hastalıkları yönlerinden koruma dışında 
bırakmaktadır. Mevzuat kapsamında olması gereken 
çalışanlar ise, kayıt dışı çalışma nedeniyle mevzuatın 
korumasından yararlanamamaktadır (Caniklioğlu, 
2006; Sözer, 2011). 

Ülkemiz, iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk 
sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci 
sırada yer almaktadır. Küreselleşme ve neoliberal 
ekonomi politikaları sonucunda; iş güvencesinin 
azalması, çalışma koşullarının ağırlaşması, 
sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın 
yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve güvenceden 
yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, 
işverenlerin duyarsızlığı, işyerlerinin 
denetlenmemesi, idari-cezai yaptırımlarının 
yetersizliği, iş kazalarını artıran nedenler 
arasındadır (İşçi sağlığı ve güvenliği, 2018). İş kazası 
sonucu oluşan maddi ve manevi zararlar hem kaza 
geçiren kişileri etkilemekte hem de ülke 
ekonomisine önemli bir yük oluşturmaktadır. İş 
kazalarını ölçmek, etkilerini azaltmak ve nedenlerini 

belirleyip önleyebilmek amacıyla çeşitli kuruluşlar 
ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar 
yürütmektedir (Caniklioğlu, 2006; Sözer, 2011).  

İSG kapsamında iş kazaları kadar önemli bir yere 
sahip diğer bir unsur meslek hastalıklarıdır. Meslek 
hastalıkları, iş yerlerinde bulunan farklı etkenler 
nedeniyle farklı türlerde oluşabilir. Bu nedenler 
arasında; yüksek basınç, gürültü, aşırı sıcaklık gibi 
fiziksel etmenlere maruziyet, kurşun, kadmiyum, 
arsenik, siyanür, karbon monoksit gibi kimyasal 
etkenlerle doğrudan temas, toz etkilenimi vb. 
nedenler olabilmektedir. Bunlar sonucunda, deri 
hastalıkları, akciğer hastalıkları veya bulaşıcı 
hastalıklar vb. ortaya çıkabilmektedir (Songur ve 
Songur, 2018). İSG konusundaki önlemlerin yeterli 
ve etkin bir biçimde alınmasına yönelik devlet, sivil 
toplum kuruluşları, işverenler ve çalışanların birlikte 
hareket etmesi gerekmektedir. Bu önlemler; 
çalışanların korunmasını ve üretim güvenliğinin 
sağlanmasını beraberinde getirecektir.  

İSG ’ye yapısal olarak bakıldığı zaman kavramın, 
sadece çalışanların işyeri ortamlarına yönelik bir 
ihtiyaçtan doğmadığı, toplumun bir bütün olarak 
sosyal refahını sağlamak amacıyla ortaya çıkarak, 
tüm kesimleri gözeten ve koruyan bir yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. İşyerlerinde İSG’yi 
sağlayarak, artan iş kazalarıyla mücadele edebilmek 
ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Kanun, mevzuattaki dağınıklığın 
giderilmesi, kapsamın genişletilmesi ve konunun 
bütüncül bir yapıya kavuşturulması amacıyla 
çalışma hayatında yeni bir dönem başlatmıştır. 
Bununla birlikte 6331 sayılı kanun, İSG 
uygulamasında risk değerlendirmesine büyük bir 
önem vermekte ve risk değerlendirme faaliyetlerinin 
proaktif bir şekilde gerçekleştirilmesini 
önermektedir (İnciroğlu, 2012). 

Dünyada gerçekleşen ölüm nedenlerine bakıldığı 
zaman işe bağlı ölümlerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Türkiye’de de İSG kapsamında 
sektörler bazında problemlerin devam ettiği 
bilinmektedir. Buna göre, risk seviyesi en yüksek 
olan sektörlerin belirlenmesi ve öncelikle bu 
sektörlere yönelik önlemlerin alınması, hem işçilerin 
korunması hem de iş yerlerinin korunması açısından 
gereklidir. Bu sebeple çalışmada, hangi sektörün 
daha riskli olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Buna 
göre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, kömür ve 
linyit çıkarılması, gıda ürünleri imalatı, içecek 



Endüstri Mühendisliği 30(1), 15 - 31, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(1), 15 - 31, 2019 

 

17 

imalatı, tütün ürünleri imalatı, tekstil ürünleri 
imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 
kimyasal ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel 
eczacılık ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik 
ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, motorlu 
kara taşıtı imalatı, mobilya imalatı ve diğer imalatlar 
olmak üzere 17 farklı sektörün 2016 yılına ait SGK 
tarafından yayınlanan istatistik yıllığı kapsamındaki 
İSG kayıtlarının dikkate alınmasıyla; bu sektörler 
risk seviyeleri açısından değerlendirilerek; en 
yüksek İSG riskine sahip olan sektör belirlenmiştir. 
Söz konusu değerlendirme, bir karar problemi 
yapısında olduğu için çalışmada, Çok Kriterli Karar 
Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından yararlanılmıştır. 
Karar problemlerinde, birden fazla alternatif, birden  
fazla kriter dikkate alınarak; karar vericiler yada 
uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve 
alternatiflerin sıralamaları elde edilmektedir. 
Burada da, sektörler alternatifleri, sektörleri 
değerlendirirken dikkate alınan faktörler ise 
kriterleri oluşturmaktadır. Çalışmada, karar verici 
etkisi olmadan, karar kriterlerinin alternatiflere göre 
aldıkları gerçek değerler üzerinden gidilerek kriter 
önem ağırlıklarının ve  alternatif sıralamalarının 
objektif bir şekilde elde edilmesi sağlanmıştır. 
Çalışmada, risk kriterleri olarak iş kazası geçiren kişi 
sayısı, meslek hastalığına yakalanan kişi sayısı, 
toplam geçici iş göremezlik süresi, meslek hastalığı 
sonucu gelir bağlanan sigortalılar, iş kazası sonrası 
gelir bağlanan sigortalılar, iş kazası sonrası ölen 
sigortalı sayısı dikkate alınmıştır. Bu kriterlerin İSG 
risk seviyesi açısından  önem ağırlıkları, Diakoulaki, 
Mavrotas ve Papayannakis (1995) tarafından 
geliştirilen, kriterler arasındaki ilişkilerin yönünü ve 
büyüklüğünü dikkate alan Kriterler Arasındaki 
İlişkilere Göre Kriter Önemi (Criteria Importance 
Through Intercriteria Correlation-CRITIC) yöntemi 
ile belirlenmiştir. Sonrasında, risk seviyesi açısından 
en ideal alternatife (sektöre) olan uzaklığa göre 
alternatifleri sıralayan ve Keshavarz Ghorabaee, 
Zavadskas, Olfat ve Turskis (2015) tarafından 
geliştirilen Ortalama Çözüm Uzaklığına Göre 
Değerlendirme (Evaluation Based on Distance from 
Average Solution-EDAS) yöntemi uygulanarak 
sektörler, yüksek riskli olandan düşük riskli olana 
doğru sıralanmıştır. Bu şekilde, en yüksek risk 
seviyesine sahip olan sektör belirlenmiş ve bu 
durumun nedenleri ile alınabilecek önlemler 
tartışılmıştır. Uygulamada, CRITIC yönteminin tercih 
edilmesinin sebebi, herhangi bir karar vericinin 
görüşüne başvurulmadan direkt olarak kantitatif 

veriler ile kriter ağırlıklarının bulunabilmesidir. 
Böylece, sübjektiflik önlenmektedir. EDAS‘ın tercih 
edilmesinin nedeni ise, Ortalamadan Pozitif Uzaklık 
(Positive Distance from Avarage-PDA) ve 
Ortalamadan Negatif Uzaklık (Negative Distance 
from Avarage-NDA) gibi iki uzaklık ölçüsü 
kullanmasıdır. Böylece, en iyi alternatifin seçiminde 
ortalama çözüm göz önüne alınarak; İSG açısından en 
yüksek ve en düşük risk seviyesine sahip olan 
sektörlerin, ortalama risk seviyesine sahip olan 
sektörle kıyaslanması sonucu sıralama 
yapılabilmektedir. Bu kapsamda, sektörlerin 
(alternatiflerin) sıralanması, PDA'nın daha yüksek 
değerlerine ve NDA'nın daha düşük değerlerine göre 
yapılır. İki farklı sıralama ölçütünün (PDA, NDA) 
kullanılması, EDAS uygulamalarından elde edilen 
sonuçların daha hassas olmasını beraberinde 
getirmektedir. 

Çalışmanın kalan bölümlerinin organizasyonu ise şu 
şekildedir: İkinci bölümde, iş kazası ve meslek 
hastalıklarına ilişkin verilere yer verilerek; risk 
değerlendirmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 
Yine aynı bölümde, CRITIC ve EDAS yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar tanıtılmıştır. 
Üçüncü bölümde, CRITIC-EDAS entegrasyonu ile 
sektörlerin İSG risk seviyelerine göre 
karşılaştırılmasına yönelik önerilen yöntem 
anlatılmıştır ve önerilen yaklaşım ve bu yaklaşımın 
uygulama adımları bir arada verilmiştir. Dördüncü 
bölümde, önerilen yaklaşım sonucunda elde edilen 
sonuçlara değinilmiş, son bölümde ise, söz konusu 
sonuçlar tartışılarak gelecek dönem çalışmalarına 
ilişkin öneriler sunulmuştur. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (International Labor 
Organization-ILO) verilerine göre her 15 saniyede 
160 işçi iş kazası geçirmektedir. Her gün yaklaşık 6 
bin 400 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları 
nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir. Her yıl, 
yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi 
meslek hastalıklarından dolayı yaşamını 
yitirmektedir. Aynı şekilde her yıl, 270 milyon iş 
kazası meydana gelmekte, 313 milyonu aşkın işçi 
ölümcül olmayan iş kazası geçirmekte (bu bilgi, bir 
günde ortalama 860 bin işçinin iş kazasına maruz 
kaldığı anlamına gelmektedir.) ve 160 milyon kişi 
meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. ILO’ya göre 
bildirim ve kayıt sistemindeki eksiklikler nedeniyle 
çoğu ülke için gerçek rakamların daha yüksek olması 
kaçınılmazdır (İşçi sağlığı ve güvenliği, 2018). 
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2015 yılında SGK tarafından yapılan 20 ilde bulunan 
143 üye işyerindeki, 121 bin 183 çalışanı kapsayan 
araştırmaya göre, 2015 yılında toplam çalışanların 
yüzde 4’ünü oluşturan 4 bin 852 çalışan iş kazası 
geçirmiştir. Beyaz yakalıların kaza geçirenler 
içindeki payı % 3,2 olmuştur. Cinsiyet dağılımına 
göre ise; erkek çalışanların % 4,3’ü, kadın 
çalışanların % 1,5’i kazaya maruz kalmıştır. 2015’te 
yaşanan iş kazalarının % 44’ü, 5 ve üzeri kayıp iş 
günüyle sonuçlanmıştır. Kazaların % 23’ünde ise, iş 
göremezlik yaşanmayıp, aynı gün çalışılmaya devam 
edilmiştir. Kazalar sonrasında üç can kaybı yaşanmış 
ve 15 çalışan ise, meslek hastalığına maruz kalmıştır 

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Sonuçları, 
2015). Yine SGK verilerine göre, 2015 yılında 241 bin 

547 iş kazası yaşanmış, 510 meslek hastalığı tespit 
edilmiştir. Bunların 1.252’si ölümle sonuçlanmıştır. 
2014 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında; meydana 
gelen iş kazalarında % 9,11 artış görülmüştür. 
Türkiye’de 2016 yılında 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 
Maddesi kapsamındaki sigortalılar arasından, 
yaklaşık 286 bin kişi iş kazası geçirmiş ve bunların 
1.405’i hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, 597 kişi de, 
meslek hastalığına yakalanmıştır                                                       

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Sonuçları, 
2016).                     

Literatürde, CRITIC ile gerçekleştirilen çalışmalara 
bakıldığı zaman bir çok çalışmanın söz konusu 
yöntemin kullanılarak gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bu çalışmalara aşağıda değinilmiştir. 
Diakoulaki ve diğ. (1995) sekiz farklı Yunan eczacılık 
firmasının performansını ölçtükleri çalışmalarında, 
kriterleri ağırlıklandırmak amacıyla CRITIC, 
Standart Sapma (Standard Deviation-SD) ve 
Ortalama Ağırlıklar (Mean Weights-MW) 
yöntemlerini kullanarak sonuçları 
karşılaştırmışlarıdır (Diakoulaki ve diğ., 1995). Kılıç 
ve Çerçioğlu (2016), Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yollarının (TCDD) 78 yer için planladığı 
demiryolu bağlantıları (iltisak hattı) kapsamında bir 
önceliklendirme çalışması yapmışlardır. Çalışmada, 
demiryolu bağlantılarının değerlendirilmesinde 
kullanılan kriterlerin önem ağırlıkları; CRITIC, 
Standart Sapma SD ve MW ağırlıklandırma 
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. İltisak 
hatlarının sıralamasında ise, Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
ve Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno 
Resenje (VIKOR) yöntemleri uygulanarak 
karşılaştırılmıştır. Başka bir çalışmada ise 
Demircioğlu ve Coşkun (2018) tarafından, Multi-
Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) 

yöntemi kullanılarak, sekiz kesintisiz güç kaynağı 
alternatifi incelenmiş ve fiyat, watt cinsinden güç 
değeri, hacim, ağırlık, gürültü seviyesi, yetkili 
servislerin sayısı, % 90 kapasiteye kadar şarj 
kriterlerinin önem ağırlıklarının belirlenmesinde 
CRITIC yöntemi kullanılmıştır. Ulutaş ve Cengiz 
(2018) diz üstü bilgisayar seçimi için CRITIC ve 
Evaluation of Mixed Data (EVAMIX) yöntemlerini 
birleştirerek bütünleşik çok kriterli bir karar verme 
yaklaşımı önermişlerdir. CRITIC yöntemi, kriterlerin 
objektif ağırlıklarını bulmak için, EVAMIX yöntemi 
ise dizüstü bilgisayar alternatiflerinin 
sıralanmasında kullanılmıştır. Yarlıkaş (2019) 
tarafından, son beş sezonda Türkiye Basketbol Süper 
Liginde yer alan takımların ligde oynadıkları 
maçlarda gösterdikleri performanslara göre oluşan 
sıralamalarının, sezon sonlarında ligde oluşan 
sıralamalar ile uyumlu olup olmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Takımların teknik performanslarını 
gösteren sekiz kriterin ağırlıkları CRITIC ile 
belirlenmiş, Multi-objective Optimization by Simple 
Ratio Analysis (MOOSRA) yöntemi kullanılarak 
takımlar performans düzeylerine göre 
sıralanmışlardır. Elde edilen sıralamanın, sezon 
sonunda ligde oluşan sıralama ile uyumu Spearman 
sıra korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Buna 
göre, iki sıralama arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişkinin sadece ikinci sezonda ortaya çıktığı 
belirlenmiştir. Akçakanat, Aksoy ve Teker (2018), 
TR-61 Bölgesinde yer alan illerin (Antalya, Isparta, 
Burdur), EDAS yöntemi ile il bazlı 
değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Çalışmada, 
nüfus, şube sayısı, bankada çalışan kişi sayısı ve 
kredi/mevduat oranı kriterleri dikkate alınarak; 
kriter ağırlıklandırmada Modifiye Edilmiş Dijital 
Mantık (Modified Digital Logic-MDL) ve CRITIC 
yöntemleri kullanılarak ve ağırlıklandırma 
yöntemlerinin sonuca etkisi tartışılmıştır. Can, 
Atalay ve Eraslan (2018) tarafından Hata Türü ve 
Etkileri Analizi yöntemi, CRITIC yöntemi ile 
birleştirilerek yeni bir risk değerlendirme yöntemi 
önerilmiştir. Önerilen yöntem bir devlet 
hastanesinde yapılan risk değerlendirmesi sürecine 
uygulanmıştır. Kiracı ve Bakır (2018), 13 havayolu 
şirketinin 2005-2012 dönemi performanslarını, 
kullanılan kriterlerin önem düzeylerinin tespit 
edilmesi amacıyla CRITIC yöntemini, havayolu 
firmalarının performanslarına göre sıralanması 
amacıyla da EDAS yöntemi kullanarak 
değerlendirmişlerdir. Ghorabaee, Amiri, Zavadskas 
and Antucheviciene (2018), inşaat ekipmanı 
seçiminde, Bulanık Step-wise Weight Assessment 
Ratio Analysis (SWARA) ve bulanık CRITIC 
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yöntemlerini kullanarak objektif ve sübjektif kriter 
ağırlıklarını belirlemişlerdir. Elde edilen bu 
ağırlıklar birleştirilerek bulanık EDAS yönteminin 
uygulanmasıyla ekipmanlar sıralanmışlardır. Ulutaş 
ve Karaköy (2019),  Fortune 500 Türkiye’de 
sıralamaya giren bir kargo firmasının 2011-2017 
yıllarındaki performansını CRITIC ve Değer Aralığı 
(Range of Value-ROV) yöntemlerini birlikte 
kullanarak değerlendirmişlerdir. Deng, Peng and Xu 
(2019) tarafından hasarlı bisikletlerin geri 
dönüşümünde etkili olan faktörlerin 
değerlendirilmesi için CRITIC ve The Decision 
Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
yöntemlerinin entegrasyonu kullanılmıştır. 
Babatunde ve Ighravwe (2019) tekno-ekonomik 
gereklilikleri dikkate alarak; yenilenebilir enerji 
sistemlerinin değerlendirilmesinde CRITIC-TOPSIS 
entegrasyonunu kullanmışlardır. 

EDAS açısından literatür incelendiğinde ise, 
yöntemin farklı karar alanlarında başarı ile 
uygulandığı görülmektedir. Karagöz ve Karahisar 
(2011). Lojistik sektöründe ulusal ve uluslararası 
faaliyette bulunan yedi firmanın web sitelerini on bir 
kritere göre EDAS yöntemi ile değerlendirmiştir. 
Fortune 500'de yer alan yedi lojistik firmasının web 
siteleri, altı kişilik uzman grup tarafından bilgi 
zenginliği, algısal açıklık, dikkat odaklama, işlevlerin 
görünebilirliği, görsel çekicilik (tasarım), güncellik, 
içerik, serbest kaynaklar vs.nin yararları ve kalitesi, 
kullanım kolaylığı (işlevsellik), müşteri ilişkileri, 
online sipariş kabul, ürün kataloğu, yabancı dil 
seçenekleri, özel misyon ya da web sitesi amaçları 
kriterlerinden oluşan on bir faktöre göre 
incelenmiştir. Keshavarz Ghorabaee ve diğ. (2015), 
envanter kalemlerinin ABC yaklaşımı ile 
sınıflandırmasını yapmak için EDAS yöntemini 
kullanmışlardır. Bu çalışmada, 47 envanter kalemi 
ortalama birim fiyat, yıllık dolar kullanımı ve teslim 
süresi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Ulutaş  
(2017), dikiş hızı, dikiş uzunluğu, fiyat ve enerji 
kullanımı kriterlerine göre sekiz adet dikiş 
makinesini EDAS yöntemi ile sıralamıştır. Keshavarz 
Ghorabaee, Zavadskas, Amiri ve Turskis  (2016), 
maliyet, teslimat, esneklik, yenilik, kalite ve servis 
kriterlerini dikkate alarak; kimyasal malzeme üreten 
beş tedarikçi firma arasından en uygun olan firmayı 
belirlemek için bulanık EDAS yöntemini 
kullanmışlardır. Stanujkic, Zavadskas, Ghorabaee ve 
Turskis (2017), bir inşaat projesi için dört kriter 
temelinde beş müteahhit arasından en uygun olanını 
seçmek için bulanık EDAS yöntemini 
uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan kriterler 

teknik, finansal, bütünleşik sözleşme ve yönetim ve 
projenin süresi kriterlerini içermektedir. Kahraman 
ve diğ. (2017), en uygun katı atık bertaraf sahasını 
belirlemek için bulanık EDAS yöntemini 
kullanmışlardır. Üç alternatif yer arasından, en 
uygun katı atık bertaraf sahasını su kirliliği, yerleşim 
alanlarına uzaklık ve eğim ölçütlerine göre 
değerlendirmişlerdir.  Stević, Pamučar, Vasiljević, 
Stojić ve Korica (2017), bir inşaat şirketi için 
tedarikçi seçimi probleminde, altı alternatif 
arasından dokuz ölçüte göre bulanık EDAS 
kullanarak en uygun tedarikçiyi belirlemişlerdir. 
Seçimde kullanılan kriterler, malzeme kalitesi, 
ürünlerin sertifikalandırılması, teslimat süresi, imaj 
(itibar), hacim indirimleri, garanti süresi, 
güvenilirlik ve ödeme yöntemi kriterlerinden 
oluşmuştur. Karabasevic, Zavadskas, Stanujkic, 
Popovic ve Brzakovic (2018), yerli bir firmada 
istihdam edilmek üzere bilgi teknolojileri sahasında 
uzman iki kişiyi belirlemek için ön eleme yoluyla 
otuz üç  adaydan altı adaya düşürdükleri elemanlar 
arasından seçimi EDAS yöntemiyle yapmışlardır. 
Çalışmada adaylar; mülakata hazırlık, bilgi 
teknolojisi alanındaki eğitim, alanda iş deneyimi, 
ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi özel becerileri ve 
bilgisi, yabancı dil, kişilerarası iletişim becerileri ve 
iletişim ve sunum becerileri ölçütlerine göre 
değerlendirilmiştir. Mathew ve Sahu (2018), dört 
alternatif arasından altı ölçüte göre en uygun 
konveyörü seçmek için EDAS yöntemini 
kullanmışlardır. Seçim sürecinde saatlik sabit 
maliyet, saatlik değişir maliyet, konveyör hızı, ürün 
genişliği, ürün ağırlığı ve esneklik kriterleri 
kullanılmıştır. Stević, Vasiljević, Zavadskas, Sremac 
ve Turskis (2018), bulanık EDAS yöntemi ile satın 
alınan bir dairenin poli vinil klorür'lerini yenilemek 
için yedi poli vinil klorür doğrama üreticisi arasından 
en uygun olanı seçmeye yönelik bir uygulama 
gerçekleştirmişlerdir. Bu süreçte, yedi üretici on dört 
ölçüte göre iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. 
Chatterjee, Banerjee, Mondal, Boral ve Chakraborty 
(2018), otomobillerde dişli ve tampon malzemesi 
seçimi için EDAS yöntemini kullanmışlardır. Dişli 
seçiminde sekiz alternatifi, beş ölçüte göre 
değerlendirmişlerdir. Tampon malzemesi seçiminde 
ise, altı ölçüte göre beş seçeneği 
değerlendirmişlerdir. Stevıć ve diğ. (2019), 
tarafından bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi 
(Analytical Hierarchy Process-AHP) ve bulanık EDAS 
kullanılarak tedarikçi seçimini gerçekleştirilmiştir. 
Karaşan, Kahraman ve Boltürk (2019), aralık değerli 
Neutrosophic kümeleri (interval-valued 
Neutrosophic sets) ile EDAS yöntemini birleştirerek, 
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sosyal sorumluluk projelerini 
önceliklendirmişlerdir. Schitea ve diğ. (2019), 
toplanma alanı değerlendirme ve seçme amacıyla 
bulanık sezgisel kümelerle (intiutionistic fuzzy sets) 
Weighted Aggregated Sum Product Assessment 
(WASPAS), Complex Proportional Assessment 
(COPRAS) ve EDAS yöntemlerini entegre ederek; 
elde edilen sıralama sonuçlarını bulanık sezgisel 
TOPSIS yönteminin sıralama sonuçları ile 
karşılaştırmışlardır. Hasheminasab ve diğ. (2019) 
tarafından patlamaya dayanıklı binaların cephe 
malzemelerinin seçiminde bulanık DELPHI ve 
bulanık EDAS yöntemleri kullanılmıştır. Qian, Liu ve 
Fang (2019), genel gri sayılara (general grey 
numbers- GGNs) dayanan pişmanlıktan kaçınma 
perspektifinden, kernel ve grilik derecesine dayalı 
yeni bir gri riskli çok ölçütlü karar verme yöntemi 
önermişlerdir. Demircan ve Tunç (2019), müşteri 
memnuniyeti verilerine dayanarak toplu taşıma 
hizmet seviyesinin iyileştirilmesi amacıyla aralıklı 
tip 2 bulanık EDAS (Interval Type 2 Fuzzy EDAS) 
yöntemini önermişlerdir. Kundakçı (2019) 
tarafından Measuring Attractiveness by a Categorical 
Based Evaluation Technique (MACBETH) ve EDAS 
yöntemleri birleştirilerek buhar kazanı alternatifleri 
değerlendirilmiştir. Ulutaş ve Çelik (2019), 
transpalet alternatiflerinin değerlendirilmesinde 
AHP ve EDAS yöntemlerini entegre ederek 
kullanmışlardır. 

Literatürden de görüldüğü gibi CRITIC ve EDAS 
yöntemleri herhangi bir çalışmada İSG kapsamında 
uygulama alanı bulmamıştır. Çalışmada önerilen 
entegrasyon, risk değerlendirmesi açısından 
objektifliğin sağlanabilmesi, sektörel 
karşılaştırmaların bir referans noktasına göre 
yapılabilmesinin sağlanması açısından orjinallik 
taşımaktadır. Önerilen yaklaşım, risk değerlendirme 
alanında çalışan uzmanlar için de güçlü bir analiz 
yaklaşımı oluşturacaktır. 

 

3. CRITIC-EDAS Entegrasyonu ile Sektörlerin İSG 
Risk Seviyelerine Göre Karşılaştırılması 

Bu bölümde, CRITIC ve EDAS yöntemlerinin 
uygulama adımları ile bu adımların, sektörlerin İSG 
risk seviyeleri açsısından değerlendirilmesine 
yönelik uygulama süreci eş zamanlı olarak 
verilmiştir. Buna göre birinci aşamada, sektörlerin 
risk seviyelerini etkileyen kriterlerin önem 
ağırlıkları CRITIC ile hesaplanmış, ikinci aşamada ise 
birinci aşamadan elde edilen kriter ağırlıkları 

kullanılarak; EDAS yönteminin uygulanması ile 17 
sektör risk seviyesi açısından sıralanmıştır. 

 

Birinci aşama: Risk kriterlerinin önem 
ağırlıklarının CRITIC yöntemi ile belirlenmesi  

Burada öncelikle, CRITIC yönteminin uygulama 
adımları üzerinden sektörlerin İSG risk seviyelerinin 
değerlendirilmesinde etkili olduğu düşünülen 
kriterlerin önem  ağırlıklarının elde edilmesi süreci 
sunulmuştur. CRITIC yönteminde, objektif ağırlıklar 
her bir değerlendirme kriterinin alternatiflere göre 
aldığı gerçek değerlerinin (alternatiflerin 
performans değerleri) hesaplama sürecine 
katılmasıyla elde edilmektedir. Kriterlerin objektif 
ağılıklarının bu yönteme göre belirlenmesinde, her 
bir kriterin farklı alternatifler için elde edilen 
değerlerinin hem standart sapması hem de diğer 
kriterlerle arasındaki ilişkinin gücü esas 
alınmaktadır. Yöntemin uygulama adımları aşağıda 
yer almaktadır (Diakoulaki ve diğ., 1995). 

 

Adım 1. Karar kriterlerini ve alternatifleri belirle.  

Karar kriterleri 𝐾𝑗; 𝑗 = 1,… ,𝑚, alternatifler ise 

𝐴𝑖; 𝑖 = 1, … , 𝑛 olarak ifade edilir. Çalışmada, SGK’nın 
2016 yılına ait istatistik verilerinden faydalanılarak 
17 farklı sektörün İSG kayıtları dikkate alınmıştır. 
Tablo 1’de Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetler 
İstatistik Sınıflaması (Nomenclature statistique des 
Activites economiques dans la Communaute-NACE) 
kodlarıyla birlikte verilen 17 sektör (alternatif) 
𝐴𝑖; 𝑖 = 1, … ,17 değerlendirilmiştir. Söz konusu 17 
sektör, iş kazası geçiren kişi sayısı (𝐾1), meslek 
hastalığına yakalanan kişi sayısı (𝐾2), toplam geçici 
iş göremezlik süresi (𝐾3), meslek hastalığı sonucu 
gelir bağlanan sigortalı sayısı (𝐾4), iş kazası sonrası 
gelir bağlanan sigortalı sayısı (𝐾5), iş kazası sonrası 
ölen sigortalı sayısı (𝐾6) olmak üzere 𝑛 = 6 kriter 
dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 1 
NACE Kodlarına Göre Sektörler 

Alternatifler 
𝐴𝑖; 𝑖 = 1,… ,17 

 

NACE Kodlarına Göre Sektörler 

𝐴1 3. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği  
𝐴2 5.Kömür ve linyit çıkarılması  
𝐴3 10.Gıda ürünleri imalatı  
𝐴4 11.İçecek imalatı  
𝐴5 12.Tütün ürünleri imalatı  
𝐴6 13.Tekstil ürünleri imalatı  
𝐴7 14.Giyim eşyalarının imalatı  
𝐴8 15.Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  
𝐴9 17.Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı  
𝐴10 19.Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 

ürünleri imalatı  
𝐴11 20.Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 

imalatı  
𝐴12 21.Temel eczacılık ürünlerinin imalatı  
𝐴13 22.Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  
𝐴14 27.Elektrikli teçhizat imalatı  
𝐴15 29.Motorlu kara taşıtı imalatı  
𝐴16 31.Mobilya imalatı  
𝐴17 32.Diğer imalatlar  

 

Adım 2. Başlangıç karar matrisini oluştur.  

Bu adımda, alternatiflerin kriterler açısından 
performans değerleri belirlenmektedir. Bulunan 
değerler, kriterlerin gerçek ve ölçülebilir değerlerini 
göstermektedir ve başlangıç karar matrisi [𝐵], söz 
konusu değerlerden oluşur. [𝐵]’nin her bir elemanı 
𝑏𝑖𝑗 ;  𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑗 = 1,… ,𝑚 olarak ifade edilir. 

Burada, 𝑏𝑖𝑗 ; 𝑖. alternatifin 𝑗. kriter için performans 

değerini göstermektedir. Tablo 2’de sektörlerin 
kriterlere göre performans değerlerini gösteren [𝐵] 
sunulmaktadır. 

 
Tablo 2 
Başlangıç Karar Matrisi [𝐵] 

Alternatifler 
𝐴𝑖; 𝑖
= 1,… ,17 

 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟  
𝐾𝑗; 𝑗 = 1,… ,6 

𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 
𝐴1 586 0 3109 0 0 0 
𝐴2 8274 74 114719 15 145 11 
𝐴3 14351 2 151210 1 2 32 
𝐴4 401 0 5887 0 0 1 
𝐴5 86 0 532 0 0 2 
𝐴6 13446 6 152660 6 4 27 
𝐴7 4104 2 27222 3 0 10 
𝐴8 556 3 8251 0 0 1 
𝐴9 2543 0 41360 1 2 3 
𝐴10 120 0 1833 0 0 0 
𝐴11 2190 10 30000 1 0 3 
𝐴12 448 0 3788 0 0 1 
𝐴13 9258 8 127827 5 0 10 
𝐴14 6315 41 65436 8 2 11 
𝐴15 9533 18 100708 10 2 3 
𝐴16 5013 3 72431 1 6 12 
𝐴17 781 2 9789 3 0 3 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği sektöründe (𝐴1), 2016 yılında iş kazası 
geçiren kişi sayısı (𝐾1) 586 olarak kayıtlara 
geçmiştir. En fazla iş kazası, 14351 kişi ile gıda 
ürünleri imalatı (𝐴3) sektöründe yaşanmıştır. 

 

Adım 3. Başlangıç karar matrisini normalize et.  

Başlangıç karar matrisi [𝐵]’de bulunan her bir 
kriterin alternatiflere göre aldığı değerler 𝑏𝑖𝑗  

Denklem (1) ve Denklem (2) kullanılarak normalize 
edilir. Böylece, normalize başlangıç karar matrisi [𝑁] 
elde edilir. [𝑁]’nin her bir elemanı 𝑛𝑖𝑗; 𝑖 = 1, … , 𝑛 𝑗 =

1,… ,𝑚 olarak gösterilir. Burada, 𝑛𝑖𝑗; 𝑖. alternatifin 𝑗. 

kriter için Denklem (1) veya Denklem (2)  
kullanılarak normalize edilmiş performans değerini 
göstermektedir. [𝐵]’de yer alan kriterler, fayda tipi 
ve maliyet tipi kriterler olabilir. Fayda tipi kriterlerin 
her zaman alternatifler açısından yüksek değerler 
alması istenirken, maliyet tipi kriterlerin her zaman 
düşük değerler almaları istenir. Buna göre, 
kriterlerin fayda tipi ve maliyet tipi olmaları dikkate 
alınarak sırasıyla Denklem (1) ve (2)’deki gibi 
normalizasyon işlemleri uygulanır. 

 

𝑛𝑖𝑗 =
(𝑏𝑖𝑗−𝑏𝑗

𝑚𝑖𝑛)

(𝑏𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑏𝑗

𝑚𝑖𝑛)
                                               

(1) 

𝑛𝑖𝑗 =
(𝑏𝑗

𝑚𝑎𝑥−𝑏𝑖𝑗)

(𝑏𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑏𝑗

𝑚𝑖𝑛)
                                               

(2) 

 

Çalışmada, sektörlerin İSG risk seviyelerini 
değerlendirmek üzere belirlenen kriterlerin hepsi 
maliyet tipi kriterlerdir. Çünkü risk seviyesinin 
azalması için söz konusu kriterlerin sektörlere göre 
aldıkları değerlerin düşük olması istenir. Bu nedenle, 
Tablo 3’de verilen [𝑁] oluşturulurken Denklem (2) 
kullanılmıştır. Tablo 3’de 𝐴1’in 𝐾1’e göre aldığı 
performans değeri Denklem (2) kullanılarak 
normalize edilmiş ve aşağıda örnek olarak 
verilmiştir.  

𝑛11 =
(14351−586)

(14351−86)
  

𝑛11 =
13765

14265
  

𝑛11 = 0,965  
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Adım 4. Kriterlerin alternatiflere göre aldıkları 
normalize değerlere ait standart sapmayı ve bu 
değerler arasındaki korelasyon katsayısını hesapla. 

Her bir kriterin, alternatiflere göre aldığı normalize 
edilmiş değerler için standart sapma 𝜎𝑗  Denklem (3) 

kullanılarak elde edilir. Çalışmada dikkate alınan 
kriter değerleri, normal dağılıma uygunluk 
göstermediği için kriterler arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla Spearman Korelasyon Katsayısı 
Denklem (4)’teki gibi kullanılmıştır. Aşağıda yer alan 
Tablo 4’te 𝜎𝑗  değerleri, Tablo 5’te ise Spearman 

korelasyon katsayıları (𝑠𝑝𝑗𝑘) gösterilmiştir. 

 

𝜎𝑗 = √
∑ (𝑛𝑖𝑗−𝑛𝑖𝑗̅̅ ̅̅̅)2𝑛

𝑗=1

𝑛−1
                                           

(3) 

𝑠𝑝𝑗𝑘 =
∑ (𝑛𝑖𝑗−𝑛𝑖𝑗̅̅ ̅̅̅)2𝑛

𝑗=1

√∑ (𝑛𝑖𝑗−𝑛𝑗̅̅̅̅ )2 ∑ (𝑛𝑖𝑘−𝑛𝑘̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

                      
(4) 

 

Tablo 4’ten görüldüğü gibi normalize performans 

değerleri arasındaki en büyük farklılaşma sırasıyla 

𝐾3 ve 𝐾1 kriterlerinin değerlerinde ortaya 

çıkmaktadır. 

 
 

 

 
Tablo 3 
Normalize Başlangıç Karar Matrisi [𝑁] 

Alternatifler 
𝐴𝑖; 𝑖 = 1, … ,17 

 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟  
𝐾𝑗; 𝑗 = 1,… ,6 

𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 
𝐴1 0,965 1,000 0,983 1,000 1,000 1,000 
𝐴2 0,426 0,000 0,249 0,000 0,000 0,656 
𝐴3 0,000 0,973 0,010 0,933 0,986 0,000 
𝐴4 0,978 1,000 0,965 1,000 1,000 0,969 
𝐴5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,938 
𝐴6 0,063 0,919 0,000 0,600 0,972 0,156 
𝐴7 0,718 0,973 0,825 0,800 1,000 0,688 
𝐴8 0,967 0,959 0,949 1,000 1,000 0,969 
𝐴9 0,828 1,000 0,732 0,933 0,986 0,906 
𝐴10 0,998 1,000 0,991 1,000 1,000 1,000 
𝐴11 0,853 0,865 0,806 0,933 1,000 0,906 
𝐴12 0,975 1,000 0,979 1,000 1,000 0,969 
𝐴13 0,357 0,892 0,163 0,667 1,000 0,688 
𝐴14 0,563 0,446 0,573 0,467 0,986 0,656 
𝐴15 0,338 0,757 0,342 0,333 0,986 0,906 
𝐴16 0,655 0,959 0,527 0,933 0,959 0,625 
𝐴17 0,951 0,973 0,939 0,800 1,000 0,906 

 

Tablo 4 
Kriterlere Ait Standart Sapma Değerleri (𝜎𝑗) 

𝜎𝑗  
𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 

0,336 0,262 0,366 0,289 0,241 0,291 
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Tablo 5.  
Kriterlere ait Spearman Korelasyon Katsayıları (𝑠𝑝𝑗𝑘) 

𝐾𝑗  𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 

𝐾1 1,000 0,690** 0,963** 0,811** 0,698** 0,852** 
𝐾2 0,690** 1,000 0,708** 0,820** 0,515** 0,613** 
𝐾3 0,963** 0,708** 1,000 0,788** 0,727** 0,877** 
𝐾4 0,811** 0,820** 0,788** 1,000 0,621** 0,725** 
𝐾5 0,698** 0,515* 0,727** 0,621** 1,000 0,731** 
𝐾6 0,852** 0,613** 0,877** 0,725** 0,731** 1,000 

*%5 önem seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
** %1 önem seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, kriterler arasında 
çoğunlukla güçlü bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

 

Adım 5. Her bir kriter için ilişki yoğunluğunu 
gösteren 𝐼𝑗  değerini hesapla.  

Her bir kriter için Tablo 6’da verilen 𝐼𝑗  değerleri 

Denklem (5)’teki gibi hesaplanır. 

 

𝐼𝑗 = 𝜎𝑗 ∑ (1 − 𝑠𝑝𝑗𝑘)
𝑛
𝑘=1                                               (5) 

 

Birinci kritere (𝐾1) ait ilişki yoğunluğu (𝐼1) değeri, 
örnek olarak aşağıda hesaplanmıştır. 

𝐼1 = 𝜎1 ∑ (1 − 𝑠𝑝1𝑘)
𝑛
𝑘=1   

𝐼1 = 0,336 × [(1 − 1,000) + (1 − 0,690) + (1 −
0,963) + (1 − 0,811) + (1 − 0,698) + (1 − 0,852)]  

𝐼1 = 0,336 × (0 + 0,310 + 0,037 + 0,189 + 0,302 +
0,148)  

𝐼1 = 0,336 × 0,986  

𝐼1 = 0,332  

 
Tablo 6.  
Kriterlere Ait 𝐼𝑗 Değerleri 

𝐾𝑗  𝐼𝑗  
 

𝐾1 0,332 
𝐾2 0,434 
𝐾3 0,343 
𝐾4 0,357 
𝐾5 0,412 
𝐾6 0,350 

Toplam 2,226 

 

Adım 6. Kriter önem ağırlıklarını hesapla. 

Tablo 7’de verilen kriter önem ağırlıkları 𝑤𝑗  Denklem 

(6)’daki gibi hesaplanır. 

 

𝑤𝑗 =
𝜎𝑗 ∑ (1−𝑠𝑝𝑗𝑘)𝑛

𝑘=1

∑ 𝜎𝑗 ∑ (1−𝑠𝑝𝑗𝑘)𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑘=1

                                                                 (6) 

 
Tablo 7.  
Kriterlerin Önem Ağırlıkları, 𝑤𝑗  

𝐾𝑗  𝐾𝑗  

𝐾1 0,149 
𝐾2 0,195 
𝐾3 0,154 
𝐾4 0,160 
𝐾5 0,185 
𝐾6 0,157 

Toplam 1,000 

 

Tablo 7’den de görüldüğü gibi, meslek hastalığına 
yakalanan kişi sayısı ( 𝐾2) kriteri en yüksek önem 
ağırlığına (0,195) sahiptir. 

 

İkinci aşama: Sektörlerin EDAS yöntemi ile 
sıralanması  

EDAS yöntemi, ideal alternatiften, her bir alternatifin 
pozitif ve negatif uzaklıklarına göre alternatif 
sıralamalarını belirlemektedir. İki farklı ölçütü aynı 
anda dikkate alarak değerlendirme yaptığı için güçlü 
bir analiz aracıdır. Yöntemin uygulama adımları ve 
sektörlerin İSG açısından risk seviyelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin işletim süreci aşağıda yer 
almaktadır.  
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Adım 1. Başlangıç karar matrisini oluştur.  

Başlangıç karar matrisi [𝐵], Denklem (7) kullanılarak 
ve Tablo 2’de verildiği gibi oluşturulur. 

 

[𝐵] = [𝑏𝑖𝑗]𝑛×𝑚 = [
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑛1 ⋯ 𝑏𝑛𝑚

]                       
(7) 

 

Adım 2. Ortalama değerler vektörünü oluştur.  

Her bir kriterin alternatiflere göre aldığı performans 
değerlerinin (𝑏𝑖𝑗) ortalaması alınarak; Tablo 8’de 

gösterildiği gibi ortalama değerler vektörü 𝐴𝑉⃗⃗⃗⃗  ⃗ elde 

edilir ve 𝐴𝑉⃗⃗⃗⃗  ⃗’nin her bir elemanı 𝐴𝑉𝑗  olarak Denklem 

(8) ile hesaplanır.  

 

𝐴𝑉𝑗 =
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                         (8) 

 

Örnek olarak 𝐾1için ortalama değer olan 𝐴𝑉1 aşağıda 
hesaplanmıştır.  

𝐴𝑉1 = (586 + 8274 + 14351 + 401 + 86  

        +13446 + 9533 + 5013 + 781  

        +4104 + 556 + 2543 + 120  

        +2190 + 448 + 9258 + 6315)/17  

𝐴𝑉1 = 4588,29    

 

 
 
 
Tablo 8.  

Ortalama Değerler Vektörü, 𝐴𝑉⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Kriterler 𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 

𝐴𝑉𝑗  4588,529 9,941 53927,176 3,176 9,588 7,647 

 

Adım 3. PDA ve NDA matrislerini oluştur.  

Ortalamadan pozitif uzaklık matrisi (Positive 
Distance From Average) [PDA]n×m olarak ve 
ortalamadan negatif uzaklık matrisi (Negative 
Distance From Average) ise [NDA]n×m olarak ifade 
edilir. Kriterlerin fayda türü ya da maliyet türü 
olmasına göre pozitif ve negatif uzaklıkların 
hesaplanması değişkenlik gösterir. [𝑃𝐷𝐴]’nın her bir 
elemanı 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗  ile gösterilir. [𝑁𝐷𝐴]’nın her bir 

elemanı 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗  olarak tanımlanır. Burada, 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 , 𝑗. 

kriterin 𝑖. alternatif için performans değerinin 
ortalama değerden pozitif uzaklığını gösterirken, 
𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗  ise 𝑗. kriterin 𝑖. alternatife göre olan 

performans değerinin ortalama değerden negatif 
uzaklığını göstermektedir. Eğer kriter, maliyet türü 
ise 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗  ve 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗  değerleri Denklem (9) ve 

Denklem (10) kullanılarak hesaplanır. 

 

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max (0,(𝐴𝑉𝑗−𝑏𝑖𝑗))

𝐴𝑉𝑗
                                             (9) 

 

 

 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max (0,(𝑏𝑖𝑗−𝐴𝑉𝑗))

𝐴𝑉𝑗
                                           (10) 

 

Eğer kriter, fayda türü ise 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗  ve 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗  değerleri 

Denklem (11) ve Denklem (12) kullanılarak 
hesaplanır. 

 

𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max (0,(𝑏𝑖𝑗−𝐴𝑉𝑗))

𝐴𝑉𝑗
                                              (11) 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗 =
max (0,(𝐴𝑉𝑗−𝑏𝑖𝑗))

𝐴𝑉𝑗
                                              (12) 

 

Sektörlerin İSG açısından risk düzeylerinin 
karşılaştırılması için dikkate alınan kriterlerin hepsi 
maliyet türü kriterler olduğu için [𝑃𝐷𝐴]17×6 ve 
[𝑁𝐷𝐴]17×6 Denklem (9) ve (10) kullanılarak 
oluşturulmuştur. Tablo 9’da, [𝑃𝐷𝐴]17×6 yer 
almaktadır. Örnek olması için, birinci alternatifin 
birinci kritere göre ortalamadan pozitif uzaklığını 
gösteren 𝑃𝐷𝐴11 değeri Denklem (9) kullanılarak 
aşağıda hesaplanmıştır. Birinci kriter, iş kazası 
geçiren kişi sayısı olduğu için maliyet türü bir 
kriterdir. Çünkü, her bir sektör için iş kazası geçiren 
kişi sayısının az olması beklenir. 
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𝑃𝐷𝐴11 =
max (0,(4588,529−586))

4588,529
  

𝑃𝐷𝐴11 =
max (0,(4002,529))

4588,529
  

𝑃𝐷𝐴11 =
4002,529

4588,529
  

𝑃𝐷𝐴11 = 0,872  

 

 
Tablo  9.  
Ortalamadan Pozitif Uzaklık Matrisi [𝑃𝐷𝐴]17×6 

Alternatifler 
𝐴𝑖; 𝑖 = 1, … ,17 

Kriterler 
𝐾𝑗  

𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 
𝐴1 0,872 1,000 0,942 1,000 1,000 1,000 
𝐴2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴3 0,000 0,799 0,000 0,685 0,791 0,000 
𝐴4 0,913 1,000 0,891 1,000 1,000 0,869 
𝐴5 0,981 1,000 0,990 1,000 1,000 0,738 
𝐴6 0,000 0,396 0,000 0,000 0,583 0,000 
𝐴7 0,106 0,799 0,495 0,056 1,000 0,000 
𝐴8 0,879 0,698 0,847 1,000 1,000 0,869 
𝐴9 0,446 1,000 0,233 0,685 0,791 0,608 
𝐴10 0,974 1,000 0,966 1,000 1,000 1,000 
𝐴11 0,523 0,000 0,444 0,685 1,000 0,608 
𝐴12 0,902 1,000 0,930 1,000 1,000 0,869 
𝐴13 0,000 0,195 0,000 0,000 1,000 0,000 
𝐴14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,791 0,000 
𝐴15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,791 0,608 
𝐴16 0,000 0,698 0,000 0,685 0,374 0,000 
𝐴17 0,830 0,799 0,818 0,056 1,000 0,608 

 

Tablo 10’da ise, sektörlerin risk seviyeleri üzerinde 
etkili olan altı kriter için oluşturulan [𝑁𝐷𝐴]17×6 
matrisi yer almaktadır. Örnek olması için, birinci 
alternatifin birinci kritere göre ortalamadan negatif 
uzaklığını gösteren 𝑁𝐷𝐴11 değeri Denklem (10) 
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

𝑁𝐷𝐴11 =
max (0,(586−4588,529))

4588,529
  

𝑁𝐷𝐴11 =
max (0,(−4002,529))

4588,529
  

𝑁𝐷𝐴11 =
0,000

4588,529
  

𝑁𝐷𝐴11 = 0,000  
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Tablo 10.  
Ortalamadan Negatif Uzaklık Matrisi [𝑃𝐷𝐴]17×6 

Alternatifler 
𝐴𝑖; 𝑖 = 1, … ,17 

Kriterler 
𝐾𝑗  

𝐾1 𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 𝐾6 
𝐴1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴2 0,803 6,444 1,127 3,722 14,123 0,438 
𝐴3 2,128 0,000 1,804 0,000 0,000 3,185 
𝐴4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴6 1,930 0,000 1,831 0,889 0,000 2,531 
𝐴7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,308 
𝐴8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴11 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
𝐴13 1,018 0,000 1,370 0,574 0,000 0,308 
𝐴14 0,376 3,124 0,213 1,519 0,000 0,438 
𝐴15 1,078 0,811 0,867 2,148 0,000 0,000 
𝐴16 0,093 0,000 0,343 0,000 0,000 0,569 
𝐴17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Adım 4. Bütün alternatifler için Ağırlıklı Toplam 
Pozitif Uzaklık ve Ağırlıklı Toplam Negatif Uzaklık 
değerlerini hesapla.  

Her bir alternatif için Ağırlıklı Toplam Pozitif Uzaklık 
değeri 𝑆𝑃𝑖  ve Ağırlıklı Toplam Negatif Uzaklık 𝑆𝑁𝑖  ile 
ifade edilerek sırasıyla Denklem (13) ve (14)’deki 
gibi hesaplanır. 

 

𝑆𝑃𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑃𝐷𝐴𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1                                                              (13) 

𝑆𝑁𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1                           (14) 

 

Tablo 11’de 𝑆𝑃𝑖  ve 𝑆𝑁𝑖  değerleri gösterilmektedir. 
Örnek olarak, birinci alternatif için aşağıda 𝑆𝑃1 ve 
𝑆𝑁1 değerleri hesaplanmıştır. 

𝑆𝑃1 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑃𝐷𝐴1𝑗
𝑚
𝑗=1   

𝑆𝑃1 = (0,149 × 0,872) + (0,195 × 1,000)  

        +(0,154 × 0,942) + (0,160 × 1,000)  

        +(0,185 × 1,000) + (0,157 × 1,000)   

𝑆𝑃1 = 0,130 + 0,195 + 0,145 + 0,160 + 0,185  

        +0,157  

𝑆𝑃1 = 0,972  

𝑆𝑁1 = ∑ 𝑤𝑗 × 𝑁𝐷𝐴1𝑗
𝑚
𝑗=1   

𝑆𝑁1 = (0,149 × 0,000) + (0,195 × 0,000)  

+(0,154 × 0,000) + (0,160 × 0,000)  

+(0,185 × 0,000) + (0,157 × 0,000)   

𝑆𝑁1 = 0,000  

Adım 5. Bütün alternatifler için Ağırlıklı Toplam 
Pozitif Uzaklık ve Ağırlıklı Toplam Negatif Uzaklık 
değerlerini normalize et.  

Bütün alternatifler için Tablo 11’de gösterilen 
Ağırlıklı Normalize Edilmiş Toplam Pozitif Uzaklık 
Değeri 𝑁𝑆𝑃𝑖  ve Ağırlıklı Normalize Edilmiş Toplam 
Negatif Uzaklık Değeri 𝑁𝑆𝑁𝑖  sırasıyla Denklem (15) 
ve (16)’daki gibi hesaplanır. 

𝑁𝑆𝑃𝑖 =
𝑆𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑃𝑖)
                                                                                 (15) 

𝑁𝑆𝑁𝑖 = 1 −
𝑆𝑁𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑁𝑖)
                                                                      (16) 

Örnek olarak; birinci alternatif için 𝑁𝑆𝑃1 ve 𝑁𝑆𝑁1 
değerleri aşağıda hesaplanmıştır. 

𝑁𝑆𝑃1 =
𝑆𝑃1

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑃𝑖)
  

𝑁𝑆𝑃1 =
0,972

0,991
  

𝑁𝑆𝑃1 = 0,981  
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𝑁𝑆𝑁1 = 1 −
𝑆𝑁1

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑁𝑖)
  

𝑁𝑆𝑁1 = 1 −
0,000

4,825
  

𝑁𝑆𝑁1 = 1,000  

 

Adım 6. Her bir alternatif için değerlendirme 
skorlarını hesapla.  

Her bir alternatif için değerlendirme skoru 
(assessment score) 𝐴𝑆𝑖  Denklem (17)’deki gibi 
hesaplanır. 𝐴𝑆𝑖 , 0 ile 1 arasında değerler alır. En 
büyük 𝐴𝑆𝑖  değerine sahip alternatif, en iyi alternatif 
olarak belirlenir. 

𝐴𝑆𝑖 =
1

2
× (𝑁𝑆𝑃𝑖 + 𝑁𝑆𝑁𝑖)                                                      (17) 

 

Örnek olarak, birinci kriter için 𝐴𝑆1 değeri aşağıda 
hesaplanmıştır. 

 𝐴𝑆1 =
1

2
× (𝑁𝑆𝑃1 + 𝑁𝑆𝑁1) 

𝐴𝑆1 =
1

2
× (0,981 + 1,000)  

𝐴𝑆1 =
1

2
× (1,981)  

𝐴𝑆1 = 0,991  

 
Tablo 11.  
𝑆𝑃𝑖 , 𝑆𝑁𝑖 , 𝑁𝑆𝑃𝑖 , 𝑁𝑆𝑁𝑖 , 𝐴𝑆𝑖  Değerleri 

Alternatifler 
𝐴𝑖  

𝑆𝑃𝑖  𝑆𝑁𝑖  𝑁𝑆𝑃𝑖  𝑁𝑆𝑁𝑖  𝐴𝑆𝑖  Sıralama 

𝐴1 0,972 0,000 0,981 1,000 0,988 2 
𝐴2 0,000 4,825 0,000 0,000 0,000 17 
𝐴3 0,412 1,095 0,416 0,773 0,602 12 
𝐴4 0,950 0,000 0,958 1,000 0,927 6 
𝐴5 0,955 0,000 0,963 1,000 0,986 3 
𝐴6 0,185 1,109 0,187 0,770 0,487 15 
𝐴7 0,441 0,048 0,445 0,990 0,726 10 
𝐴8 0,879 0,000 0,887 1,000 0,932 5 
𝐴9 0,649 0,000 0,655 1,000 0,841 8 
𝐴10 0,991 0,000 1,000 1,000 1,000 1 
𝐴11 0,536 0,001 0,541 1,000 0,736 9 
𝐴12 0,954 0,000 0,963 1,000 0,982 4 
𝐴13 0,223 0,503 0,225 0,896 0,551 13 
𝐴14 0,146 1,010 0,148 0,791 0,428 16 
𝐴15 0,242 0,796 0,244 0,835 0,509 14 
𝐴16 0,315 0,156 0,318 0,968 0,655 11 
𝐴17 0,695 0,000 0,701 1,000 0,863 7 

 

Tablo 11’den de görüldüğü gibi; sektörlerin ISG risk 
seviyelerine göre sıralanması; 𝐴10 > 𝐴1 > 𝐴5 >
𝐴12 > 𝐴8 > 𝐴4 > 𝐴17 > 𝐴9 > 𝐴11 > 𝐴7 > 𝐴16 >
𝐴3 > 𝐴13 > 𝐴15 > 𝐴6 > 𝐴14 > 𝐴2 olarak elde 
edilmiştir. Buna göre, en riskli sektör kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri imalat sektörü olarak 
belirlenmiştir. 

 

4.Sonuçlar 

Çalışmada 17 farklı sektör için SGK’nın 2016 yılına 
ait istatistik yıllığında bulunan İSG kayıtları 
kullanılarak; bu sektörlerin risk seviyeleri açısından 

değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 
kayıtlarda yer alan altı veri sınıfı kriter olarak 
kullanılmıştır. Kriterlerin önem ağırlıkları CRITIC 
yöntemi ile hesaplanmıştır. Elde edilen önem 
ağırlıkları ile sektörlerin ISG açısından risk 
seviyelerini etkileyen en önemli kriterin hangisi 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada dikkate alınan 
altı kriter açısından en yüksek önem ağırlığına sahip 
olan kriter %19,5 ile meslek hastalıklarına tutulan 
kişi sayısı olarak belirlenmiştir. İkinci sırada ise 
%18,5 ile iş kazası sonrası gelir bağlanan sigortalı 
sayısı (𝐾5) yer almaktadır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında CRITIC yönteminden 
elde edilen kriter önem ağırlıkları dikkate alınarak;  
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EDAS yöntemi ile 17 sektör ISG risk seviyeleri 
açısından sıralanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
(𝐴10) en yüksek risk içeren sektör olarak 
belirlenmiştir ve bu sektörde İSG açısından riskleri 
azaltabilecek önlemlerin alınmasına öncelik 
verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. EDAS prosedürü 
açısından bakıldığında 𝐴10,  𝑁𝑆𝑃𝑖  ve 𝑁𝑆𝑁𝑖  değerleri 
açısından diğer alternatiflere göre en yüksek değere 
sahiptir. Bununla birlikte, yöntem kapsamında da 
beklenildiği gibi, 𝑆𝑃𝑖  açısından en büyük değere, 𝑆𝑁𝑖  
değeri açısından en küçük değere sahiptir. 

Ayrıca, kriterlerin alternatiflere göre aldığı değerler 
açısından bakıldığında en fazla değişkenliğin toplam 
geçici iş göremezlik süresi (𝐾3) kriterinde ortaya 
çıktığı belirlenmiştir. Bu durumun, farklı sektörlerde 
ortaya çıkan kazaların yapılarının farklı olması ve 
farklı geçici iş göremezlik sürelerinin ortaya 
çıkmasına bağlı olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte, kriterler arasında genel olarak 
güçlü pozitif bir ilişkinin olduğu korelasyon 
hesaplamalarında belirlenmiştir. En güçlü ilişkinin iş 
kazası geçiren kişi sayısı (𝐾1) ile toplam geçici iş 
göremezlik süresi (𝐾3) kriteri arasında ortaya çıktığı 
görülmüştür. Bu ilişki İSG açısından mantıklı bir 
sonuçtur. Çünkü iş kazası sayısının artışıyla birlikte, 
ölüm, kalıcı iş göremezlik, geçici iş göremezlik gibi 
farklı olumsuz sonuçların sayısı da artış 
gösterecektir. 

 

5. Tartışma 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 
dünyada üretim sektörleri arasında en büyük paya 
sahip olmakla birlikte çalışma koşulları açısından 
birçok sektöre göre daha fazla tehlikelidir. Bunun en 
önemli nedeni, sektörde kullanılan hammaddelerin, 
ortaya çıkan ara ve nihai ürünlerin yanıcı ve patlayıcı 
maddeler olmasıdır. Bu bakımdan, söz konusu 
sektördeki üretim süreçlerinde kazalar sıkça 
görülmekte ve bu kazalar çevre ve insan sağlığı 
açısından çok tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir.  

Kok Kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatında, iş kazalarına neden olabilecek tehlikeli 
maddeler kolay alevlenebilen, zehirli ve basınçlı 
gazlar, kolay alevlenebilen, zehirli, asitli, alkalin ve 
kriyojenik dondurucu sıvılar ve kolay alevlenen, 
buharlaşan katılar ile paslandırıcı, aşındırıcı ve 
kimyasal tepkimeye açık maddelerdir. Üretim süreci, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleştirildiği 
için meydana gelen yangın ve patlamalar en sık 

rastlanan kaza türleridir. Bununla birlikte, elde 
edilen ürünlerin zehirleyici etkilerinin olması 
oluşabilecek sızıntıları da tehlikeli hale 
getirmektedir. Bu sızıntılar nedeniyle ölüm ve 
yaralanmalarının yanında diğer canlıların kaybı ve 
yaşam alanlarının kirlenmesi de söz konusu 
olmaktadır.  

Bu sektörde risklerin önlenmesinde öncelikli olarak; 
kimyasal maddelerle çalışılırken güvenliğin 
sağlanması ve kimyasal maddenin özelliklerinin, 
zararlarının ve tehlike boyutunun, nerede ve kim 
tarafından kullanılacağının bilinmesi önem 
taşımaktadır. Kazaların önlenmesinde, güvenlik, 
sağlık ve çevre konusunda yüksek standartların 
sağlanması, yönetimin bu konuya ciddi bir şekilde 
yaklaşması gereklidir. 

Yüksek teknolojinin kullanıldığı kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe, 
sadece emniyet tedbirleriyle ilgili iyileştirme ve 
gelişmeler, kazalar yaşandıktan sonra hayata 
geçirilmektedir, fakat bu durum istenen güvenlik 
seviyesinin yakalanmasını sağlamamaktadır. Bu 
sektörde önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
hayati bir öneme sahiptir. İlk aşamada oluşabilecek 
riskler belirlenir ve ona göre önlemler alınarak en az 
zararla ve hasarla çalışanın güven duyabileceği bir 
ortamda çalışması sağlanır. Burada en büyük görev 
devlete, işverene, iş güvenliği uzmanına 
düşmektedir. Belirli kontrollerin, eğitimlerin, 
tetkiklerin zamanında yapılması ve şartlara uygun 
olarak yapılmasıyla oluşabilecek kayıplar en aza 
indirilir.  

Fabrikanın kuruluş aşamasında nasıl dizayn edilmesi 
gerektiğinden, bakım ve onarım prosedürüne, 
tehlikeli maddelerin taşınmasına, kontrolüne, 
stoklanmasına, kontrol sisteminin oluşturulmasına, 
yönetim ve insan faktörünün önemine kadar 
kazaların oluşabileceği tüm süreçler göz önünde 
bulundurularak hazırlıklar yapılmalıdır. Bu 
kapsamda, bakım-onarım planları, stok tankları, 
sızıntılar, borulardaki hatalar, statik elektrik, yanlış 
malzeme kullanımı, insan hataları gibi faktörler, risk 
değerlendirmesi sırasında ayrı ayrı değerlendirmeye 
tabi tutulmalıdır. 

Çalışma, sektörleri İSG risk seviyeleri açısından 
gerçek verilere dayanarak sıralayan ilk çalışma 
olması açısından orijinal bir araştırmadır. ÇKKV 
süreçleri açısından da karar vericilerin 
değerlendirmeleri nedeniyle ortaya çıkan öznellik 
önlenmiştir. Buna göre, CIRTIC ve EDAS 
yöntemlerinin entegrasyonu ile objektif bir sektörel 
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sıralama soncuna ulaşılmıştır. Çalışmanın en büyük 
sınırlılığı, SGK tarafından en son yayınlanan istatistik 
yıllığının 2016 yılına ait olması ve güncel verilere 
ulaşılamamasıdır. 

Gelecekteki çalışmalarda, aynı kriterlere ait geçmiş 
dönem verileri de dikkate alınarak, sektörel bazda 
risk seviyesi açısından bir değişimin olup olmadığı 
belirlenebilir. Böylece, zamanla risk düzeyi açısından 
gelişmeler de takip edilebilir. Başka ÇKKV 
yöntemleri kullanılarak, elde edilen sektör 
sıralamaları karşılaştırılabilir. Farklı kriterler 
dikkate alınarak aynı sektörler değerlendirilebilir. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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Lisans mühendislik eğitimi için akreditasyon, rekabetin sürekli arttığı dünyamızda 
mühendislik fakülteleri için olmazsa olmaz bir kalite güvencesi haline gelmektedir. 
Ülkemizde mühendislik lisans programlarının akreditasyonu için yetkili kurum 
‘Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ 
(MÜDEK)’dir. MÜDEK akreditasyonu konusunda önceden tecrübe edinmiş 
mühendislik eğitimi veren birçok bölüm olmasının yanında  bu sürece yeni girecek 
ya da süreçte zorluklar yaşayan  bölümler için başarılı deneyimlerin paylaşılması 
da büyük önem taşımaktadır. Akreditasyon sürecinde çekilen zorluklardan en 
önemlisi olduğuna inandığımız konu ise program çıktılarının nesnel ölçme 
değerlendirme gereçleri kullanılarak program çıktılarının her mezuna 
kazandırıldığının belgelenmesidir. Bu çalışmada entegre bir özgün yaklaşım ile, 
mezun olan her öğrenci için mikro ve makro boyutlarda geliştirilen modeller 
çerçevesinde mühendislik eğitiminde hedeflenen ideale ulaşmak amacıyla sürekli 
iyileştirme  sürecini de işleten bir deneyim üzerinden açıklanmaktadır. 
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Accreditation for undergraduate engineering education has become an 
indispensable quality assurance tool for the engineering schools in a world with 
ever-growing competition. ‘Association for Evaluation and Accreditation of 
Engineering Programs’ (MÜDEK) is the authorized board for accreditation of 
engineering programs (First Cycle) in Turkey. It is essential to share experiences of 
success for the benefit of engineering schools either facing accreditation difficulties 
or going through the accreditation procedure for the very first time, 
notwithstanding the existence of engineering departments already familiar and 
confident with the process. We believe that the most challenging issue is to certify 
how the program outcomes have been achieved for the graduates through the 
application of objective performance evaluation tools. In this study, we introduce a 
novel integrated approach of micro and macro level modeling to be implemented 
for each graduating student for the purpose of attaining the goals of engineering 
education which is described with an experience of continuous improvement. 
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 1. Giriş  

İnsanlığın geçmişinin 2,5 milyon yılı aşkın olduğuna 
dair somut kanıtlar olmasına rağmen mühendislik 
alanında kayda değer eserlerin tarım toplumuna 
geçilmesinden itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. 
Başta Mezopotamya merkezli bereketli hilal bölgesi 
olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde M.Ö. 10. 
binden itibaren yerleşik yaşam biçimine 
geçilmesinden itibaren tarım ve hayvancılığa bağlı 
yeni yaşam biçimi, gıda maddelerinin korunması ve 
depolanmasına ilişkin çabaları da beraberinde 
getirmiştir. Yerleşik hayata geçen insanlar, 
mühendislik ürünleri geliştirmeye başlamış, M.Ö. 3. 
binde Mısır’da taşımacılık için tekerlek ve yelkenli 
tekne, Mezopotamya’da ise tarım için saban 
kullanıldığına dair kanıtlara rastlanmıştır. Aynı 
dönemde birçok yerleşim bölgesinde madencilik ve 
metalürji uygulamalarının gelişmeye başladığı 
görülmektedir. Antik Mısır, Yunan ve Roma 
medeniyetlerince gerçekleştirilmiş büyük inşaat 
projeleri mühendislik adına ürün tasarımı yanında 
proje planlamasını da gerektiren unsurlar olmuştur 
(Wright, 2002; Seymour ve Hussein, 2014). 

Antik dönemde geliştirilmiş olan bileşik makara, 
hidrodinamik burgu pompası gibi icatları orta çağda 
mekanik saatler, yel değirmeni gibi mühendislik 
ürünleri takip etmiştir. Barut, kâğıt, matbaa gibi 
Çin’de yapılmış icatlar da Avrupa ve Yakın Doğu’ya 
bu dönemde getirilerek geliştirilmiştir (Wright, 
2002). Rönesans döneminde bilim, sanat ve düşünce 
alanlarındaki gelişmeleri 17. yüzyıl sonlarında 
başlayıp 18. yüzyılda devam eden Aydınlanma Çağı 
takip etmiş, bu süreç ise 18. yüzyıl sonlarında Sanayi 
Devrimi’ni tetikleyen gelişmelerden birisi olmuştur. 
19. yüzyıl başlarına kadar mühendislik ile 
ilgilenenler çoğunlukla yine bu konularda çalışan 
zanaatkarların yanında çırak olarak çalışarak 
mesleği öğrenmekteydiler. Ancak Sanayi 
Devrimi’nin sonucu olarak büyük ölçekli imalat 
yapan fabrikaların kurulması, hızlı şehirleşmeyi ve 
gitgide büyüyen bir tüketim ekonomisini ortaya 
çıkarmıştır. Dolayısıyla mühendis yetiştirilmesi için 
imalat sahasında çıraklık süreci yerine 
üniversitelerde disipliner bir eğitim sonucu 
gerçekleşmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bundan sonraki bölümde, dünyada ve ülkemizde 
mühendislik eğitiminin tarihçesi ve mühendislik 
eğitiminde akreditasyon çalışmalarının nasıl 
başladığı ve günümüzde gelinen nokta 
özetlenecektir. Üçüncü bölümde ise, program 
çıktılarının dönemsel değerlendirmesi için kurulan 

ölçme değerlendirme sisteminin tanıtımına yer 
verilecektir. Sonraki bölümde, bu ölçme 
değerlendirme sistemi ile hedeflenen ideale ulaşmak 
için entegre edilen sürekli iyileştirme süreci 
üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise varılan 
sonuçlar ve öneriler ile deneyim paylaşımı 
sonlandırılacaktır. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması: Mühendislik Eğitimi 
Ve Akreditasyon Tarihçesi 

İlk mühendislik okulları Sanayi Devriminden önce 
Fransa’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde 18. 
yüzyılın ilk yarısında açılan eğitim kurumları 
olmuştur (Adams, 1995). Bunlara paralel olarak, 
ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773 
yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’da 
(1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi adını 
alacak olan), gemi inşaatı ve deniz haritalarının 
hazırlanması konusunda uzman personel 
yetiştirilmeye başlanmış, 1795’te İnşaat ve 1847’de 
Mimarlık Fakülteleri açılmıştır. 

Bu dönemde mühendislik askeri ve askeri olmayan 
(sivil) diye iki alt dala ayrılmaktaydı. Askeri olmayan 
mühendislik daha sonra inşaat mühendisliğine 
evrilmiş, Sanayi Devrimini takiben Makine, Elektrik, 
Kimya ve Endüstri Mühendisliği disiplinleri ortaya 
çıkmıştır. 20. yüzyılda havacılık ve uzay sanayii, 
telekomünikasyon, nükleer enerji, bilgi teknolojileri, 
yarı-iletken ve malzeme teknolojisi gibi alanların 
gelişmesi yeni mühendislik dallarının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur (Turner, Mize, Case ve  
Nazemetz, 1993). 

Giderek üniversitelerde farklı dallarda mühendislik 
bölümlerinin sayıca artması, eğitim kalitesi 
üzerinden rekabet ve akreditasyon konularını 
gündeme getirmiştir. 20. yüzyılda nitelik ve nicelik 
açısından akademide önde giden Amerika Birleşik 
Devletleri (A.B.D.) akreditasyonu kurumsallaştıran 
ilk ülke olmuştur. Bu amaçla, 1932 yılında kurulmuş 
olan Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) A.B.D. ve Kanada’da eğitim 
faaliyetleri sürdüren mühendislik okullarına 
akreditasyon vermektedir (ABET, 2019). Bugün 
itibariyle, ABET dünya çapında 32 ülkeden, 793 
eğitim kurumunda, yürütülmekte olan 4005 
mühendislik ve teknoloji konulu eğitim programına 
akreditasyon vermiştir. Bunun yanında ABET dünya 
çapında mühendislik eğitimi akreditasyonu amacıyla 
ortaya çıkan Washington Uzlaşması’na da öncülük 
etmiştir (IEA, 1989). 
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Bu kapsamda Türkiye’de ve KKTC’de mühendislik 
eğitimi akreditasyonu amacıyla 2002’de bağımsız bir 
platform olarak ortaya çıkan Mühendislik 
Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) 2011’den itibaren 
Washington Uzlaşması imzacısı olarak ulusal 
düzeyde akreditasyonda tek yetki sahibi kurum 
olmuştur. Bu şekilde Türkiye mühendislik 
akreditasyonunda Avrupa’daki ilk dokuz ülkeden 
biri haline gelmiştir (Payzın, 2012). 

Üniversitelerde eğitim kalitesi ve minimum 
standartların ne ölçüde sağlandığı tartışmalı bir 
konudur. Böyle bir tartışmada nesnelden ziyade 
öznel fikirler ön plana çıkmaktadır. Birçok kişi kendi 
mezun olduğu okulda en iyi eğitimin verildiğini 
düşünmekte veya dünya çapında isim yapmış 
okullarda en iyi eğitimin verildiğini varsaymaktadır. 
Oysa bu konuda sonuca etki edecek çok sayıda 
parametre yer almaktadır. Üstelik konuyu öznel bir 
tartışma konusu olmaktan çıkarmak mümkündür. 
Eğitim kalitesini ölçmek ve standartların sağlanıp 
sağlanmadığına karar vermek için de bakılabilecek 
birçok nesnel gösterge vardır. 

2003 yılında akreditasyon çalışmalarına başlamış 
olan MÜDEK, Temmuz 2017 tarihine kadar, 26 farklı 
disiplinde toplam 857 mühendislik lisans programı 
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir (MÜDEK, 2019). 
Özçiçek ve Karaca (2019) Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarında kalite ve akreditasyon 
sürecinin güncel bir tarihçesini sunmuştur ve 
MÜDEK’in bu sürece sağladığı katkılardan 
bahsetmiştir. Bu akreditasyon çalışmalarına yönelik 
olarak, program değerlendirmelerinde kullanılan 
ölçütlerde sağlanması gereken minimum koşullar 
MÜDEK tarafından gerektiğinde güncellenmekte ve 
resmî web sitesinde ilan edilmektedir. Bu ölçütler; 
(1) öğrenciler, (2) program eğitim amaçları, (3) 
program çıktıları, (4) sürekli iyileştirme, (5) eğitim 
planı, (6) öğretim kadrosu, (7) altyapı, (8) kurum 
desteği ve parasal kaynaklar, (9) organizasyon ve 
karar alma süreçleri, ile (10) programa özgü ölçütler 
olmak üzere toplam 10 başlık altında toplanmıştır 
(MÜDEK, 2014). Bunlardan 1, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı 
ölçütler program girdileri, 2, 3 ve 10 numaralı 
ölçütler program çıktıları niteliğindedir. 4 numaralı 
ölçüt ise, özellikle 2, 3 ve 10 numaralı ölçütler 
üzerinden gerçekleştirilen geri besleme ile 
programda sürekli iyileştirme yapılmasını 
amaçlamaktadır (Platin, 2011). 

Yukarıda belirtilen ölçütler üzerinden nesnel bir 
değerlendirme yapıldığında, akreditasyon 
aşamalarında karşılaşılacak yetersizlikler;  

• eksiklik: bir ölçütün sağlanmadığını, 
• zayıflık: bir ölçütün zorlukla ya da kısmen 

sağlandığını, 
• kaygı: bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu 

durumun yakın bir gelecekte değişme 
potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride 
sağlanmayabileceğini, 

gösterecek şekilde üç başlık altında toplanabilir 
(MÜDEK, 2017). Program çıktıları niteliğinde olan 2, 
3 ve 10 numaralı ölçütlerin sağlandığının 
gösterilmesi için çıktı temelli paydaş katılımına 
dayalı ölçme-değerlendirme-iyileştirme 
sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin işletilmesi 
gerekmektedir. 2 numaralı ölçütte üzerinde durulan 
program eğitim amaçları ile programların 
kendilerinin mezunlarının yakın gelecekteki 
(mezuniyetten 3-5 yıl sonra) mesleki erişimleriyle 
tanımlamaları istenmektedir. 

Program çıktılarının değerlendirmesine yönelik olan 
3 numaralı ölçüt, mezuniyet aşamasına gelmiş 
öğrencilerce minimum standartların edinilmiş 
olduğunun kanıtlarının oluşturulmasında kullanılan 
ölçme-değerlendirme sistemleri ile ilgili sıklıkla ve 
değişik düzeylerde yetersizlikler görülen bir ölçüt 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Platin, 2011). 
Program çıktılarının öğrencilere kazandırılması ve 
bunların hangi düzeyde kazandırıldığının 
ölçümünde kullanılabilecek yöntemler konusunda 
uluslararası literatürde çok sayıda yayın 
bulunmaktadır (Payzın, 2009). Ancak, bu 
yöntemlerin kullanılarak akreditasyon amacına 
yönelik ölçme değerlendirme sistemlerinin 
geliştirilmesi ve işletilmesinde zorluklar 
yaşanmaktadır. 

Mezuniyet aşamasına gelmiş her bir öğrencinin 
program çıktılarına erişip erişmediğinin kanıtlarının 
oluşturulmasında tek başına kullanıldığında yetersiz 
kalan ölçme-değerlendirme araçları kısaca aşağıdaki 
gibi gruplandırılabilir: 

1. Nesnel bir ölçme değerlendirme sistemi 
kurulmadan yapılan değerlendirmeler, 

2. Öğretim elemanı, öğrenci, mezun ve 
işveren/yönetici anketlerine dayalı 
değerlendirmeler, 

3. Dersler bazında program çıktıları ile ölçme 
araçlarının ve/veya ders faaliyetlerinin 
eşleşmesi ve/veya öznel değerlendirmeler, 

4. Ders bazında program çıktıları ile ders 
öğrenme çıktılarının eşleşmesi ve/veya ders 
bazında program çıktılarına katkıları için 
öznel değerlendirmeler, 
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5. Başarım değerlendirmesi olarak ders bazlı 
ortalama başarı oranlarının kullanıldığı 
değerlendirmeler (CC ve üstü veya FF üstü 
öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayılarına 
oranları gibi), 

6. Derslerin kredi ağırlıkları kullanılarak 
eşleşmeye dayalı her bir program çıktısı 
bazında ağırlıklı ortalama başarı puanları 
hesapları, 

7. Program çıktılarının her biri için ortalama 
sağlanma puanları ve bu program çıktılarına 
erişim puanlarının hesapları, 

8. Sınırlı sayıda ders ve/veya öğrenci gözetilerek 
(sadece 5 ders veya en çok 30 öğrenci) 
oluşturulan ölçme değerlendirme 
yaklaşımları. 

MÜDEK Mühendislik Lisans Programları 
Değerlendirme Ölçütleri’nde belirtildiği gibi 
program çıktılarının sağlanma düzeyi; 

i. dönemsel olarak belirlenmeli ve belgelenmeli, 
ii. bunun için kullanılan bir ölçme ve 

değerlendirme süreci oluşturulmalı ve 
işletilmeli, 

iii. ve asıl önemlisi mezuniyet aşamasına gelmiş 
olan her bir öğrencinin program çıktılarını 
sağladığı kanıtlanmalıdır (MÜDEK, 2014). 

Yetersizlikler üzerine yapılan sekiz maddeli tespitte 
yukarıda belirtilen bu üç gereği birlikte sunabilen bir 
yaklaşım bulunamadığı gibi üçüncü gereği yerine 
getirebilen bir yaklaşıma rastlanılmamıştır. Bu 
nedenle, Türkiye’de mühendislik akreditasyonu 
konularında deneyim sahibi mühendislik eğitimi 
programı sayısı her yıl artmasına rağmen bu sürece 
yeni girecek ya da süreçte zorluklar yaşayan eğitim 
programları için başarılı deneyimlerin paylaşılması 
çok büyük önem taşımaktadır. 
 

3. Ölçme Değerlendirme Sistemi: MÜDEK Karnesi  

Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında son 
yıllarda artarak yürütülen akreditasyon çalışmaları 
göz önüne alınınca mühendislik eğitiminin giderek 
daha iyi bir noktaya geleceği muhakkaktır. Bu 
bölümde, yetersizliklerin en önemlilerinden biri 
olduğuna inanılan program çıktılarının ölçme 
değerlendirme sistemi üzerine geliştirilen bir 
yaklaşım deneyimi paylaşılacaktır. Bu yaklaşımın 
değişik seviyelerde ve değişik tiplerdeki kullanımını 
sürekli iyileştirme sistemi yaklaşımı ile bir araya 
getirerek hedeflenen ideale nasıl ulaşılacağı 
anlatılmaya çalışılacaktır. 

Bu bölümde özetlenmeye çalışılacak örnek 
deneyimin anlatımında öncelikle Endüstri 
Mühendisliği lisans programında öğrenim gören 
öğrencilerin Bölümlerinden mezun olduklarında 
kazanmış olmaları gereken bilgi, beceri ve 
davranışların neler olması gerektiği ve bunları ne 
ölçüde kazandıkları üzerinde önemle durulmaktadır. 
Bu kapsamda, program çıktılarını belirleme yöntemi, 
zaman içerisinde geçirilen aşamalar ve bu süreç 
sonunda belirlenmiş olan program çıktıları ile bu 
çıktıların ölçme ve değerlendirme süreci aşağıda 
özetlenmektedir. 

 

3.1  Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi Ve 
Güncel Program Çıktıları 

Program çıktılarının belirlenmesine yönelik ilk 
çalışmalar, Bologna süreci içerisinde Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde belirtilen 
başlıklar bazında, Ulusal Yeterlilik ifadelerinin 
Endüstri Mühendisliği alanına özgü ifadelerle 
program çıktılarının (Program Qualifications - 
Program Yeterlilikleri) oluşturulması ile 
başlatılmıştır. Bu kapsamda gerek ulusal yeterlilikler 
gerekse MÜDEK program yeterlilikleri 
doğrultusunda Program Çıktıları belirlenmiştir. 
Daha sonra akreditasyon sürecinde MÜDEK 
tarafından bildirilen ve tabi olunan Mühendislik 
Programları Değerlendirme Ölçütlerindeki 
değişikliklere bağlı olarak gerekli değişiklikler 
sistematik olarak yapılmaya başlanmıştır. Endüstri 
Mühendisliği program çıktılarının en güncel hali 
Tablo 1’de verilmiştir. Bu program çıktıları Bölümün 
web sayfasında güncel bir biçimde 
yayımlanmaktadır. 
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Tablo 1 

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans 
Programı Çıktıları 

Programı Çıktıları 

1 

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile 
ilgili mühendislik ve sosyal bilimler konularında 
yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri karmaşık Endüstri Mühendisliği 
problemlerinde kullanabilme becerisi. 

2 

İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji 
bileşenlerini içeren karmaşık Endüstri Mühendisliği 
problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve 
çözme becerisi; bu problemleri modelleme ve çözme 
konusunda uygun analiz araçlarını, yöneylem 
araştırması metotlarını ve modelleme tekniklerini 
seçme ve uygulama becerisi.  

3 

İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji 
bileşenlerini içeren karmaşık bir sistemi ve/veya alt-
sistemi veya süreci analiz etme becerisi ve bunu 
gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, arzu edilen 
iyileştirmeleri karşılayacak şekilde tasarlama 
becerisi; bu amaçla modern sistem tasarımı 
yöntemlerini uygulama becerisi. 

4 

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan 
karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli 
modern teknikleri ve hesaplama araçlarını tasarlama, 
seçme ve kullanma becerisi; güncel donanım bilgileri 
ve özellikle Endüstri Mühendisliği ile ilgili yazılım 
olanakları ile bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde 
kullanma becerisi. 

5 

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya 
Endüstri Mühendisliği araştırma konularının 
incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri 
toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama 
becerisi. 

6 
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir 
şekilde işbirliği yaparak verimli çalışabilme becerisi; 
bireysel çalışma becerisi. 

7 

Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma 
becerisi; teknik resim, akış diyagramı gibi görsel 
araçları kullanma becerisi; etkin rapor yazma ve 
yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları 
hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve 
anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 

8 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 
erişebilme (bilgiye erişebilme amacıyla kaynak 
araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi 
kaynaklarını kullanma becerisi), bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli 
kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi. 

9 
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik 
sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında 
kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

10 

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi 
gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; 
girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 
sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

11 

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal 
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki 
etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan 
sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin 
hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

 

3.2 Ölçme Ve Değerlendirme Süreci 

Olds, Moskal ve Miller (2005) mühendislik 
eğitimindeki ölçme-değerlendirme araçlarını 
betimleyici ve deneysel çalışmalar açısından 
sınıflandırmıştır. ÇÜ EM programı akreditasyon 
deneyiminde Olds ve diğ. (2005)’de betimleyici 
çalışmalar olarak sıralanan anket, mülakat ve odak 
grupları, diyaloğa dayalı analiz, gözlemsel analiz, 
etnografik çalışmalar ve meta-analiz araçları 
arasında anket ve gözlemsel veriye dayalı analiz 
yöntemi beraber kullanılmıştır. Program çıktılarının 
sağlanma düzeyini belirlemeye yönelik ölçme ve 
değerlendirme sürecinde halen aşağıdaki yöntemler 
birlikte kullanılmaktadır. 

• Ders-Program Çıktıları değerlendirme 
anketi 

Her yarıyıl sonunda o yarıyılda açılan her ders 
için yapılan bu anketle öğrenci bakış açısıyla 
program çıktılarına ulaşma düzeylerine 
yönelik değerlendirmelerin alınarak, dolaylı 
olarak konu ile ilgili öğrenciler arasında 
farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. 

• Mezunlar anketi 

Belirli aralıklarla yapılan bu anket ile mezun 
olan öğrencilerin iş hayatında yaşadıkları 
deneyimleri de göz önünde bulunduracak 
şekilde mezun bakış açısıyla program 
çıktılarına ilişkin değerlendirmeleri 
istenmektedir.  

• Ders bazında program çıktıları analizleri  

Her yarıyılda yapılan bu analizler sonucunda, 
derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme 
araçlarının (sınav, ödev, proje, vb.) program 
çıktıları ile ilişkisinin ve çıktıların sağlanma 
düzeyine etkilerinin değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Bu yöntemlerden elde edilen sonuçların analiziyle; 

• ders ve müfredat bazında program çıktılarının 
sağlanma düzeyine ilişkin değerlendirmelerin 
yapılması, 

• olumlu ve olumsuz hususların ortaya 
konması, 

• gerektiğinde bu bilgiler ışığı altında müfredat, 
ders içerikleri ve program çıktıları ile ilgili 
güncellemelerin yapılması sağlanmaktadır. 
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Diğer yandan, uygulamalardan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda yukarıdaki yöntemlerin tasarımı, 
uygulanış şekli ve içerik yönünden 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeni yöntemlerin 
geliştirilip uygulanması sağlanmaktadır. 

Bölümün lisans programı müfredatında yer alan 
dersler (içerikleri, teorik anlatımları ve 
uygulamaları, kullanılan ölçme ve değerlendirme 
uygulamaları), çıktıların sağlanmasında başlıca 
araçlardır. Program çıktılarında belirtilen 
becerilerin öğrencilere kazandırılmasında derslerin 
program çıktılarına yönelik öngörülen karşılama 
seviyeleri, ilgili öğretim elemanları ve ders 
komisyonları tarafından yapılan detaylı 
değerlendirmeler sonucunda her çıktı için 0-4 
arasında bir eşleşme katsayısı vermek suretiyle 
öngörüler oluşturulmuş ve ders tanımlama 
formlarında kayıt altına alınmıştır. 

Ankete dayalı ölçme ve değerlendirme yönteminin, 
tüm öğrencilere tüm program çıktılarının 
kazandırıldığına ilişkin yeterli ve güvenilir kanıtlar 
sağlamadığı görüşüne rağmen, doğrulama ve 
geçerleme çabalarına olası katkılarından dolayı, 
geliştirilen nesnel “Ölçme ve Değerlendirme 
Sürecine” paralel olarak uygulanmasına devam 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sayede, farklı 
yöntemlerden elde edilen sonuçlar birbirleri ile 

karşılaştırılarak, elde edilen sonuçların 
doğrulanmasında kullanılabilecektir. Ankete dayalı 
uygulanmakta olan bu yöntemin bir avantajı, bu 
anketlere katılan öğrencilere, anket öncesi verilen 
bilgilerle ve anketleri doldurmak amacıyla 
okudukları yazılı metinlerde program çıktıları, ders 
öğrenim çıktıları ve bunların eğitim programının 
başarısı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık 
kazandırılmasıdır. 

 

3.3 Geliştirilen Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi 
Modelleri 

Geliştirilen ölçme ve değerlendirme sistemi farklı 
seviyede modüllerden oluşmaktadır. Bu farklı 
seviyeler Şekil 1’de görüleceği gibi veri ihtiyacı ve 
uygulama çabasının büyüklüğü açısından artan bir 
hiyerarşi sırasıyla verilmiştir. Felder ve Brent (2003) 
ABET program çıktılarına uygun nasıl bir ders 
tasarımı ve öğretimi yapılması gerektiğini 
sunmuştur. Felder ve Brent (2003) aynı zamanda 
ölçme-değerlendirme araçlarından da bahsetmiş ve 
bunların hangilerinin program seviyesinde 
hangilerinin ders detayı seviyesinde takip 
edilebileceğini belirtmiştir.  

 

 

  

Şekil 1. Geliştirilen Ölçme - Değerlendirme Sisteminde Yer Alan Modüllerin Hiyerarşik Yapısı 

 

 

Model #3

Model #2

Model #1

MODEL #3:

Veri saklama ve işleme gereksinimi: 
ÇOK

Model #2:

Veri saklama ve işleme gereksinimi: 
ORTA

Model #1:

Veri saklama ve işleme gereksinimi: 
AZ
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ÇÜ EM programı akreditasyon deneyiminde Model 1 
ders seviyesinde, Model 2 öğrenci seviyesinde son 
harf notu üzerinden, Model 3 ise öğrenci seviyesinde 
ders değerlendirme araçları detayında takip 
edilebilmektedir. Shafi ve diğ. (2019) program 
çıktılarının ölçme-değerlendirmesinde farklı detay 
seviyelerinin kullanılabileceğini ve bunun tüm 
paydaşlardaki çaba düzeyi ve ayrıntılı sonuç elde 
etme arasındaki denge ile belirlenmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

Öncelikle uygulaması görece daha kolay olan 
“Ortalama Makro Akış Modeli” olarak adlandırılan ve 
her dönem verilmekte olan derslerin ortalama 
performanslarından hareket ederek program 
çıktılarının ortalama performansıyla ilişki kurulan 
bu model ile ardışık dönem performanslarının 
program çıktılarına olan katkısı takip 
edilebilmektedir. 

 

Ortalama Makro Akış Modeli (Model # 1): 

𝑷ç𝑮𝑵𝑶(𝒋) =  
∑ (𝑷ç𝑫𝑬𝑲(𝒋,𝒌)∗𝑨𝑲𝑻𝑺(𝒌)∗𝑵𝑶(𝒌))𝑲

𝒌=𝟏

∑ (𝑷ç𝑫𝑬𝑲(𝒋,𝒌)∗𝑨𝑲𝑻𝑺(𝒌))𝑲
𝒌=𝟏

      ( 1 ) 

PçGNO(j) = “j” Program Çıktısı için Genel Not 
Ortalaması 

PçDEK(j,k) = “j” Program Çıktısı ile müfredatta 
yer alan “k” Dersinin Eşleşme 
Katsayısı 

NO(k) = Müfredatta yer alan “k” dersinden geçer 
not alan öğrencilerin Not Ortalaması 

AKTS(k) = “k” dersi için AKTS kredi değeri 

 

Burada derslerin ortalama performansının program 
çıktılarına olan katkısı belirlenen eşleşme katsayısı 
ve AKTS kredisi ile doğru orantılı olarak 
ağırlıklandırılmıştır. PçGNO(j) değerlerindeki 
değişim, yıllar arasında ders ortalama 
performanslarının program çıktıları üzerindeki 
olumlu/olumsuz etkilerini takip etmek ve bu sayede 
olası bir problem konusunda bir farkındalık 
yaratmak üzere düşünülmüştür. Her yıl verilmekte 
olan eğitimlerin, o dersten geçen öğrencilerin 
ortalama notu temel alınarak, dersin ilgili olduğu 
program çıktılarının ortalama başarı notu haline 
dönüştürülmesi ve bunun sürekli takip edilerek, 
meydana gelebilecek olası değişimlerin (başarı 
notunda oluşan artış ve düşüşlerin) nedenlerinin 

araştırılması önemlidir. Buna ek olarak, varyans 
bilgileri kullanılarak noktasal değerler yerine belirli 
tahmin aralığı değerleri de verilebilir. Ancak, bu 
çalışmada kurumsal performans ölçümünde yaygın 
olarak kullanılan "Basit Toplamlı Ağırlıklandırma 
Yöntemi (Gökçen, Özkil, Yardımoğlu ve Peker, 
2010)" esas alınmıştır. 

Bu aşamada tanımlanan ortalama makro akış modeli 
değişik ders kümeleri üzerinden hesaplanarak 
endeksler oluşturulması mümkündür. Bu 
endekslerin takibi ile zaman içinde program çıktıları 
üzerinde oluşabilecek değişimler analiz edilerek 
gerekli durumlarda müdahalelerde bulunulması 
mümkündür. 

Bu ders kümeleri içinde en dar kapsamlısı, G-12 ders 
kümesi olarak adlandırılan ve endüstri mühendisliği 
yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilere 
uygulanan giriş sınavı sorularının dayandırıldığı 12 
temel bölüm dersinden oluşan bir kümedir. Bu 
kümeye ait dersler, iki ve üçüncü sınıfın temel 
mesleki derslerinden oluşmaktadır. G-12 listesi 
Felder ve Brent (2003)’de ifade edilen “program 
çekirdeği” dersler kümesine tekabül etmektedir. 

Ortalama akış modeli bu ders kümesi üzerinden 
hesaplandığında, Tablo 2’de verilen MÜDEK G-12 
Program Çıktıları Endeksi elde edilir. Bu endeks, 
temel dersler ile program çıktıları arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktadır. Bu endeks hesaplanırken Model 
#1 formülasyonundaki AKTS kredisi yerine derslerin 
kurumsal kredileri kullanılmıştır. 

Bir diğer ders kümesi, G-21 ders kümesi olarak 
adlandırılan ve müfredat programında yer alan IE 
kodlu tüm temel derslerin bir araya getirilmesinden 
oluşan bir kümedir. Bu ders kümesinde yer alan 
dersler, dört yılda verilen temel mesleki bölüm 
derslerinin tümünden oluşmaktadır. 

Ortalama akış modeli bu ders kümesi üzerinden 
hesaplandığında, Tablo 3’te yer alan MÜDEK G-21 
Program Çıktıları Endeksi elde edilir. Bu endeks, 
Bölüm dersleri ile program çıktıları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 



Endüstri Mühendisliği 30(1), 32 - 48, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(1), 32 - 48, 2019 

 

39 

 
Tablo 2 
MÜDEK G-12 Program Çıktıları Endeksi 

  PÇ-01 PÇ-02 PÇ-03 PÇ-04 PÇ-05 PÇ-06 PÇ-07 PÇ-08 PÇ-09 PÇ-10 PÇ-11 
YIL 01 2,29 2,37 2,28 2,37 2,32 2,42 2,35 2,24 2,35 2,39 0,00 
YIL 02 2,14 2,28 2,19 2,16 2,32 2,33 2,26 2,06 2,22 2,08 0,00 
YIL 03 2,26 2,26 2,30 2,34 2,34 2,32 2,28 2,19 2,26 2,19 0,00 
YIL 04 2,06 2,15 2,14 2,10 2,23 2,14 2,13 2,15 2,08 2,27 0,00 
YIL 05 1,99 2,03 2,04 2,08 2,14 2,05 2,06 2,05 2,01 2,22 0,00 
YIL 06 2,20 2,25 2,33 2,24 2,31 2,23 2,24 2,55 2,18 2,63 0,00 
YIL 07 2,12 2,09 2,16 2,23 2,17 2,13 2,15 2,18 2,11 2,27 0,00 
YIL 08 3,00 2,79 3,00 3,00 2,79 2,79 2,79 3,00 2,79 0,00 0,00 

 
Tablo 3 
MÜDEK G-21 Program Çıktıları Endeksi 

 PÇ-01 PÇ-02 PÇ-03 PÇ-04 PÇ-05 PÇ-06 PÇ-07 PÇ-08 PÇ-09 PÇ-10 PÇ-11 
YIL 01 2,45 2,48 2,43 2,54 2,44 2,63 2,52 2,96 2,61 2,98 3,50 
YIL 02 2,36 2,44 2,38 2,40 2,44 2,56 2,44 2,70 2,39 2,83 2,51 
YIL 03 2,37 2,39 2,39 2,40 2,44 2,49 2,40 2,59 2,41 2,61 2,59 
YIL 04 2,21 2,28 2,28 2,27 2,31 2,33 2,27 2,49 2,24 2,57 2,56 
YIL 05 2,08 2,13 2,16 2,18 2,20 2,22 2,13 2,34 2,09 2,37 2,17 
YIL 06 2,34 2,36 2,43 2,42 2,39 2,49 2,40 2,79 2,40 2,84 3,39 
YIL 07 2,18 2,16 2,20 2,24 2,23 2,28 2,24 2,46 2,22 2,64 2,56 
YIL 08 3,00 2,79 3,00 3,00 2,79 2,79 2,79 3,00 2,79 0,00 0,00 

 

Endeks çalışmalarında en yaygın etkiye ulaşabilmek 
için ders kümesini genişleterek tüm zorunlu 
derslerin içine katıldığı G-40 MÜDEK Program 
Çıktıları Endeksi, daha da genişletilerek tüm zorunlu 
ve seçmeli derslerin de içine katıldığı G-48 MÜDEK 
Program Çıktıları Endeksini oluşturmak 

mümkündür. Ancak, ders kümeleri G-12 ders 
kümesinden başlanarak genişletildikçe birimler 
arası entegrasyon gereksinimi çok daha ön plana 
çıkmakta ve bunun başarı ile sağlanması da 
zorlaşmaktadır. Bu ilişki, Şekil 2’de görsel bir 
biçimde ifade edilmektedir. 

 

  

Şekil 2. Ders Kümelerinin Birimler Arası Entegrasyonla İlişkisi 

G-48

G-40

G-21

G-12

G-48:

Birimler arası entegrasyon: 

ÇOK İYİ

G-40:

Birimler arası entegrasyon: 

İYİ

G-21:

Birimler arası entegrasyon: 

ORTA

G-12:

Birimler arası entegrasyon: 

YOK
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Üzerinde durulan bu ortalama makro akış modelinde 
kullanılan ortalama başarı notları yerine, yapılan 
değerlendirmeyi öğrenci bazına indirgeyerek 
öğrencilerin mezun olurken müfredat programı 
üzerinden not çizelgelerinde yer alan her dersten 
aldıkları notları kullanarak, benzer bir model ile 
öğrencilerin kişisel ders performanslarının program 
çıktıları cinsinden bir başarı değerlendirmesi 
yapılabilir. “Öğrenci Bazında Kişisel Makro Ölçme 
ve Değerlendirme Modeli” olarak adlandırılan bu 
modelde de öğrencinin bir dersten aldığı dönem 
sonu geçme notunun o öğrencinin program 
çıktılarına olan katkısının belirlenen eşleşme 
katsayısı üzerinden tek biçimli düzenli dağıldığı 
varsayılmıştır. Bu model, kabul edilen varsayım 
altında mezun olan öğrencilerin program çıktıları 
cinsinden değerlendirilebilmelerine basit, pratik, 
kolay uygulanabilecek ve belli oranda doğru 
sonuçlar verecek bir çözüm alternatifi 
oluşturmaktadır. 

Tüm mezun öğrencilerin program çıktıları üzerinden 
tek tek bireysel olarak ve doğru bir biçimde 
değerlendirilebilmeleri için kapsamlı bir veri tabanı 
oluşturulması ve bunun yıllar içinde korunarak 
güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu veri tabanı, 
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezun öğrencilerinin 
mezuniyetlerine kadar geçen sürede Üniversitenin 
herhangi bir Bölümünden aldıkları derslerin yapılan 
her türlü değerlendirmelerini (ödev, sınav, 
uygulama, proje ...) program çıktıları ile eşleştirerek 
verdiğimiz eğitimin program çıktıları üzerinden bir 
performans değerlendirmesi sistemi 
oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. 

 

 

Öğrenci Bazında Kişisel Makro Ölçme ve 
Değerlendirme Modeli (Model # 2): 

𝑷ç𝑩𝑵𝑶(𝒋, 𝒊) =  
∑ (𝑷ç𝑫𝑬𝑲(𝒋,𝒌)∗𝑨𝑲𝑻𝑺(𝒌)∗𝑩𝑵(𝒌,𝒊))𝑲

𝒌=𝟏

∑ (𝑷ç𝑫𝑬𝑲(𝒋,𝒌)∗𝑨𝑲𝑻𝑺(𝒌))𝑲
𝒌=𝟏

                                                

( 2 ) 

PçBNO (j,i) = “j” Program Çıktısı için “i” 
öğrencisinin Bireysel Not Ortalaması 

PçDEK (j,k) = “j” Program Çıktısı ile müfredatta yer 
alan “k” Dersinin Eşleşme Katsayısı 

BN (k,i) = Müfredatta yer alan “k” dersinden “i” 
öğrencisinin aldığı Bireysel Not 

AKTS(k) = “k” dersi için AKTS kredi değeri 

Bu çalışmalar sırasında yer alan eşleştirmeler, iki 
seviyede incelenmektedir. Öncelikle, en alt seviyede, 
bir öğrencinin kayıtlı olduğu bir dersteki akademik 
başarısını belirlemek için yapılan her türlü 
değerlendirme ile o dersin öğrenim çıktıları 
eşleştirilmektedir. İkinci aşamada ise, dersin 
öğrenim çıktıları, program çıktıları ile eşleştirilerek 
nihai sonuca varılmaktadır. Öğrenci bazında kişisel 
makro ölçme ve değerlendirme modelinin geçmiş 
yıllarda mezun olan öğrenciler üzerinden program 
çıktılarına göre tek tek başarı düzeylerinin 
değerlendirilmesine Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo 5’te, son akademik yıllarda kayıt yaptıran 
öğrenciler ile daha eski yıllarda kayıt yaptırmış olup 
öğrenim sürelerini uzatmış görece başarısız 
öğrencilerin yıllık başarı ortalamaları arasındaki 
fark, tüm program çıktıları üzerinden açıkça 
görülmektedir. Burada, son dört akademik yılda 
kayıt yaptıran öğrencilerin program çıktıları 
üzerinden ortalama başarı düzeyleri, öğrenim 
süreleri ve kayıtlı oldukları toplam ders kredileri 
arttıkça yükselmektedir.  

Tablo 4 
Yıllara Göre Mezun Öğrencilerin MÜDEK Karne Ortalamalarının Karşılaştırılması 
Mezuniyet Yılı PÇ-01 PÇ-02 PÇ-03 PÇ-04 PÇ-05 PÇ-06 PÇ-07 PÇ-08 PÇ-09 PÇ-10 PÇ-11 Ortalama 

YIL 01 2,44 2,43 2,48 2,51 2,38 2,53 2,50 2,59 2,55 2,69 2,66 2,52 
YIL 02 2,36 2,38 2,42 2,40 2,30 2,48 2,46 2,54 2,51 2,62 2,85 2,48 
YIL 03 2,34 2,35 2,41 2,39 2,32 2,46 2,41 2,49 2,43 2,58 2,62 2,44 
YIL 04 2,32 2,38 2,34 2,37 2,40 2,46 2,43 2,47 2,45 2,54 2,50 2,42 
YIL 05 2,45 2,49 2,45 2,46 2,51 2,57 2,53 2,61 2,53 2,71 2,60 2,54 
YIL 06 2,39 2,42 2,43 2,38 2,45 2,51 2,45 2,48 2,44 2,54 2,38 2,44 
YIL 07 2,45 2,45 2,48 2,43 2,46 2,58 2,50 2,66 2,50 2,81 3,10 2,58 
YIL 08 2,37 2,37 2,43 2,42 2,43 2,50 2,45 2,59 2,45 2,74 2,88 2,51 
Ortalama 2,39 2,41 2,43 2,42 2,41 2,51 2,47 2,55 2,48 2,65 2,70 2,49 
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Tablo 5 
Kayıt Yıllarına Göre Okuyan Öğrencilerin MÜDEK Karne Ortalamalarının Karşılaştırılması 
Kayıt Yılı PÇ-01 PÇ-02 PÇ-03 PÇ-04 PÇ-05 PÇ-06 PÇ-07 PÇ-08 PÇ-09 PÇ-10 PÇ-11 Ortalama 

YIL 01 1,69 1,59 1,64 1,70 1,61 1,82 1,74 1,93 1,76 2,00 2,10 1,78 
YIL 02 1,21 1,17 1,27 1,24 1,21 1,37 1,34 1,46 1,38 1,67 1,59 1,36 
YIL 03 1,15 1,05 1,01 1,10 1,24 1,28 1,22 1,37 1,27 1,53 1,45 1,24 
YIL 04 1,44 1,43 1,40 1,45 1,42 1,58 1,60 1,72 1,67 1,80 1,87 1,58 
YIL 05 1,74 1,69 1,68 1,71 1,79 1,89 1,87 1,99 1,91 2,11 1,83 1,84 
YIL 06 2,06 2,08 2,07 2,07 2,14 2,24 2,18 2,29 2,21 2,31 2,00 2,15 
YIL 07 1,94 1,89 1,87 1,96 1,98 2,08 2,09 2,22 2,17 2,25 2,01 2,04 
YIL 08 1,82 1,81 1,64 1,81 1,86 2,05 2,16 2,13 2,29 2,18 1,84 1,96 

Ortalama 1,63 1,59 1,57 1,63 1,65 1,79 1,77 1,89 1,83 1,98 1,84 1,74 

 

Öğrenim sürelerini uzatmış daha önceki yıl girişli 
öğrencilerin başarılı olanları mezun olup bu listeden 
çıkarıldıkları için geriye kalan öğrencilerin tüm 
program çıktıları üzerinden ne derece düşük 
ortalama başarı düzeyleri olduğu da kolayca 
izlenmektedir. Öğrenci bazındaki veriler 
incelendiğinde, yıllar ilerledikçe ve müfredattaki 
dersler alındıkça program çıktıları üzerinden 
başarılarının arttığı ve mezuniyete doğru bu 
yetkinlikleri tamamen kazandıkları izlenmektedir. 

“Kişisel Mikro Ölçme ve Değerlendirme Modeli”, 
aynı zamanda mezun bir öğrenci için program 
çıktıları bazında karnesi (MÜDEK Karnesi) olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu ölçme ve değerlendirme 
modeli, amaçlandığı biçimde program çıktılarına 
ulaşılıp ulaşılmadığını anlamaya yönelik yeterli veri 
toplama çalışmalarını içermekte ve bunun yanı sıra 
etkin ve tutarlı bir ölçme ve değerlendirme sürecinin 
de temelini oluşturmaktadır. 

 

 

Kişisel Mikro Ölçme ve Değerlendirme Modeli ( MÜDEK Karnesi ) (Model # 3): 

𝑃ç𝐵Ö𝑃(𝑗, 𝑖) =  
∑ ∑ ∑ ∑ (𝑃ç𝐷Öç𝐸𝐾(𝑗,𝑘,𝑙)∗𝐷Öç𝐷𝐷𝐸𝐾(𝑘,𝑙,𝑚,𝑛)∗𝑃𝐴(𝑘,𝑚,𝑛)∗𝐴𝐾𝑇𝑆(𝑘)∗𝐵Ö𝑃(𝑖,𝑘,𝑚,𝑛))𝑁

𝑛=1
𝑀
𝑚=1

𝐿
𝑙=1

𝐾
𝑘=1

∑ ∑ ∑ ∑ (𝑃ç𝐷Öç𝐸𝐾(𝑗,𝑘,𝑙)∗𝐷Öç𝐷𝐷𝐸𝐾(𝑘,𝑙,𝑚,𝑛)∗𝑃𝐴(𝑘,𝑚,𝑛)∗𝐴𝐾𝑇𝑆(𝑘))𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1

𝐿
𝑙=1

𝐾
𝑘=1

                                     ( 3 )  

PçBÖP (j,i) = “j” Program Çıktısı için “i” öğrencisinin Bireysel Öğrenci Puanı 

PçDÖçEK (j,k,l) = “j” Program Çıktısının “k” Dersinin “l” Öğrenim Çıktısı ile olan Eşleşme    Katsayısı 

DÖçDDEK (k,l,m,n) = “k” Dersinin, “l” Öğrenim Çıktısının “m” Ders Değerlendirmesinin, “n” değerlendirme 
bölümü ile olan Eşleşme Katsayısı 

PA (k,m,n) = “k” dersinin “m” ders değerlendirmesinin “n” değerlendirme bölümünün Puan Ağırlığı 

BÖP (i,k,m,n) = “i” öğrencisinin “k” dersinin “m” ders değerlendirmesinin “n” değerlendirme bölümünden aldığı 
Bireysel Öğrenci Puanı 

AKTS(k) = “k” dersi için AKTS kredi değeri 

Bununla birlikte, mezun olacak öğrencilerin MÜDEK 
karnelerinin oluşturulması amacıyla veri tabanında 
biriken verilerin ve diğer bölüm dışı derslerden 
verisi bulunmayan dersler için 2 numaralı modeli 
devreye sokarak, mezuniyet aşamasındaki nihai not 
çizelgesinde yer alan ders notları üzerinden 
hesaplamalar yapılarak kullanılması yoluna 
gidilmektedir. 

Örnek bir MÜDEK Karnesinin ön ve arka yüzleri Ek 
1A ve Ek 1B’de verilmiştir. Ders bazında program 
çıktı analizleri de derslerde başarılı olan öğrencilerin 
başarımları kullanılarak her akademik yıl için her iki 
dönemde açılan derslerindeki mikro veriler 
kullanılarak oluşturulan MÜDEK program çıktı 
başarım raporlarından bir örnek Şekil 3’te 
verilmiştir. Derslerin program çıktılarına ne ölçüde 
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katkıda bulunduklarının objektif bir 
değerlendirmesi Şekil 3’te her dersin üst sırasında 
yer alan ağırlıklar ile doğru orantılıdır. Bu ağırlıklar 
dersin ölçme araçlarının ne ölçüde program çıktıları 
ile eşleştiğinin bir ölçüsü olarak hesaplanır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Bir Akademik Yıl İçinde Verilen Derslerin Program Çıktıları Başarım Raporu  

 

Felder ve Brent (2003) bu çalışmadaki modellerde 
[0-4] ölçeğinde kullanılan eşleşme katsayısını [1-3] 
ölçeğinde kullanmıştır. Shafi ve diğ. (2019) ise 
eşleşme katsayısı için kategorik olarak giriş (I), 

pekiştirme (R) ve vurgulama (E) seviyelerini 
kullanmışlardır. 
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4. Sürekli İyileştirme Döngüsü 

Kalite Yönetim Sistemlerinin (KYS) en temel prensibi 
kaliteli ürün/hizmet sağlamayı 
kurumsallaştırmaktır. Böylelikle kuruluşlar kaliteli 
üretimin/hizmet sağlamanın girdilerinde oluşacak 
değişikliklere karşı dirençli hale gelecektir. 
Mühendislik eğitimindeki akreditasyon süreçleri de 
aslında başka şekilde adlandırılmış bir eğitim kalite 
yönetim sistemidir. KYS’lerin en çok bilineni olan 

ISO9001:2015 Kalite yönetim sistemleri ISO9001 
şartlarındaki maddeler ile MÜDEK Mühendislik 
Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri 
arasındaki eşleşme Tablo 6’da görülebilir (TS EN ISO 
9001, 2015). Tablo 6’dan da anlaşılacağı üzere 
ISO9001:2015’teki yedi şarta karşılık MÜDEK’teki on 
değerlendirme ölçütü (MÜDEK, 2014) arasında 
kayda değer bir örtüşme vardır. 

 

 
Tablo 6 
ISO9001:2015 ile MÜDEK değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki 

ISO9001:2015 şartları MÜDEK değerlendirme ölçütleri 
4. Kuruluş ve bağlamı Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 
5. Liderlik Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları 

Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 
Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 

6. Planlama Ölçüt 5. Eğitim Planı 
Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütler 

7. Destek Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu 
Ölçüt 7. Altyapı 

8. Operasyon Ölçüt 1. Öğrenciler 
Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları 
Ölçüt 3. Program Çıktıları 

9. Performans değerlendirme Ölçüt 1. Öğrenciler 
Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları 
Ölçüt 3. Program Çıktıları 

10. İyileştirme Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme 

 

Yine ISO9001:2015’te vurgulanan ve kökleri 
Deming’in sürekli iyileştirme kavramına dayanan 
Planla-Uygula-Kontol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü 
de MÜDEK değerlendirmelerinde kanıtları aranan 
ölçme-değerlendirme-iyileştirme çevrimi ile 
ilintilidir. Kalaycı (2008) yükseköğretim 
kurumlarında ihdas edilmesi 2018 yılı itibariyle 
zorunlu olan Yükseköğretim Kurumu Kalite 
Komisyonu’nu TKY Merkezi olarak öngörmüş ve 
etkin işleyebilmesi açısından önerilerde 
bulunmuştur. Kalaycı (2008) yükseköğretimde 
PUKÖ döngüsünden bahsetmiş olmakla beraber 
bunu MÜDEK ölçütleri veya ISO9001 Şartları 
açısından değerlendirmemiştir.  

Şekil 4’te MÜDEK değerlendirme ölçütleri (MÜDEK, 
2014) bir PUKÖ döngüsü ile eşleştirilmiştir. Buradan 
hareketle değerlendiriciler tarafından özellikle Ölçüt 
3 için beklenen “ölçme-değerlendirme sonuçlarından 
yola çıkarak, geri besleme yoluyla eğitimde iyileştirme 
yapıldığının özdeğerlendirme raporunda tüm 

ayrıntılarıyla belgelenmiş olması” sağlanmalıdır 
(MÜDEK, 2015). 

Çankaya Üniversitesi EM Lisans Programı 
Deneyiminde PUKÖ çevriminin en az bir kez 
kapatıldığı aşağıdaki kanıtlar ile MÜDEK 
değerlendiricilerine sunulmuştur. 

• Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin 
MÜDEK Karneleri, 

• Okuyan ve mezun olan öğrenciler için Model 
#1, Model #2 ve Model #3 hesaplamaları, 

• Her dönem sonunda dersi veren öğretim 
elemanlarının verilen derslerle ilgili 
özdeğerlendirmelerine ilişkin kanıtlar, 

• Her ders özelinde her dönem sonunda 
öğrencilerin ortalama ve enaz öğrenme çıktısı 
kazanım değerlerinin ve ders 
özdeğerlendirmelerinin gündeme alındığı ve 
iyileştirme için alınabilecek aksiyonların 
kayda geçirildiği Bölüm Kurulu tutanakları, 

• Ders-Program Çıktıları değerlendirme anketi, 
• Mezunlar anketi. 
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Şekil 4. MÜDEK Değerlendirme Ölçütlerinin PUKÖ Döngüsündeki Yeri 

 

ÇÜ EM Lisans Programı kalite güvencesi sağlanması 
deneyiminde yıllar boyunca MÜDEK 
değerlendirmelerinde ortaya çıkan yetersizlikler ve 
gözlemler Şekil 5’te özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 5. ÇÜ EM Programında MÜDEK 
Değerlendirmeleriyle Sürekli İyileştirmenin 
Sağlanması 

 

Burada 2013 yılında yapılan MÜDEK Genel 
Değerlendirmesinde tespit edilen beş adet zayıflık, 
beş adet kaygı ve bir adet gözlem, 2015 yılında 
yapılan MÜDEK Ara Değerlendirmesinde dört adet 
kaygıya düşmüştür. 2013 yılında 16 adet olan 

Program Çıktıları ilk genel değerlendirme sonrası 
MÜDEK çıktıları ile eşleştirilerek 11 adete 
düşürülmüştür. Böylelikle ölçme ve değerlendirme 
sürecinde yaşanan sıkıntılar giderilmiştir. 2015 
yılındaki ara değerlendirme öncesinde MÜDEK 
Karnesi fikri ve üç modelin hesaplama 
formülasyonları ortaya konmuş ve üç sene daha 
akreditasyonun devamı sağlanmıştır. 2018 yılında 
yapılan MÜDEK Genel Değerlendirmesi sonrasında 
da sadece iki adet kaygıya düşmüştür. Şekil 5’ten 
hareketle MÜDEK değerlendirmelerinin ÇÜ EM 
lisans programının sürekli iyileştirilmesine olan 
katkıları anlaşılabilir. 

 

5. Sonuç  

Bu çalışmada paylaşılan ölçme değerlendirme 
sisteminin başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir: 

• Öznel yaklaşımların yanında, onlara ilave 
olarak, birbirlerini doğrulayabilecek, 
geçerleyebilecek, tamamlayabilecek 
modüllerden oluşmaktadır, 

• Değişik veri işleme kapasitelerine göre farklı 
üç modeli ile, bir taraftan yürütülen eğitim 
çalışmalarının, diğer taraftan da öğrencilerin 
mezuniyetlerine kadar her aşamadaki 
gelişimlerini dönemsel olarak takip edip, 
yönlendirebilecek bir araçtır, 
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• Ders ve öğrenci bazında örnekleme yapmak 
yerine, tüm dersleri kapsayıcı ve her öğrenci 
için mezuniyetlerine kadar aldıkları eğitim ile 
MÜDEK Çıktılarına ne ölçüde sahip 
olduklarını gösterebilecek nesnel kanıtlar 
ortaya koyabilmektedir. 

Bu gibi kapsayıcı ve birleştirici çalışmalar sayesinde 
belki de gelecekte bugün adı bu çalışmada “MÜDEK 
Karnesi” olarak dillendirilen ve öğrencilerin 
mezuniyetleri sırasında alacakları diploma ve ders 
not dökümlerinin yanı sıra bir de kendilerine 
MÜDEK akreditasyon raporu verilecektir. Bu 
biçimde yapılan deneyim paylaşımları mühendislik 
eğitim kurumlarında yürütülen akreditasyon 
çalışmalarındaki başarı oranlarını artıracaktır. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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EK 1A: MÜDEK Karnesi Ön Yüzü 

 

Adı Soyadı                             

Name Surname           

Öğrenci No                            

Student No      
 DDDDDDDD

Müfredat Yılı                        

Curriculum Year     
 DDDD

Sınıfı                                   

Class
 D

Mezuniyet Yılı                        

Graduation Year     
 DDDD

Danışman Adı                      

Advisor Name                         

Başarı Notu
(*)            

Performance Score   

Genel Başarı Ortalaması                

Overall Performance Average                                                                                                                                                                                   
88.23

PQ-03 86.18

PQ-02 86.42

Adequate knowledge in mathematics, science, engineering and social sciences subjects pertaining to Industrial Engineering; ability

to use theoretical and applied information in these areas in complex Industrial Engineering problems.

İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama,

tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu problemleri modelleme ve çözme konusunda uygun analiz araçlarını, yöneylem

araştırması metotlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi. 

Ability to identify, define, formulate and solve complex Industrial Engineering problems involving human, material, machinery,

money, information, time and energy elements; ability to select and apply proper analysis tools, operations research methods and

modeling techniques for formulating and solving such problems. 

İnsan, malzeme, makine, para, bilgi, zaman ve enerji bileşenlerini içeren karmaşık bir sistemi ve/veya alt-sistemi veya süreci analiz

etme becerisi ve bunu gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, arzu edilen iyileştirmeleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu

amaçla modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulama becerisi. 

Ability to analyze a complex system and/or a subsystem or a process involving human, material, machinery, money, information,

time and energy elements and ability to design it under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired

improvement; ability to apply modern systems design methods for this purpose. 

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknikleri ve

hesaplama araçlarını tasarlama, seçme ve kullanma becerisi; güncel donanım bilgileri ve özellikle Endüstri Mühendisliği ile ilgili

yazılım olanakları ile bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi. 

Ability to devise, select, and use modern techniques and computing tools needed for analyzing and solving complex problems

encountered in Industrial Engineering practice; ability to use information technologies effectively with the knowledge of state-of-the

art hardware, and especially software capabilities related to Industrial Engineering. 

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya Endüstri Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama,

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

87.42

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında

bilgi. 

Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility; knowledge on standards used

in engineering practice. 

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında

farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in

entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development. 

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik

alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 

Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues

of the century reflected into the field of engineering; awareness of the legal consequences of engineering solutions. 

88.40

PQ-10 89.00

89.14

PQ-07 88.32

PQ-08 90.09
Awareness of the need for lifelong learning; ability to access information (ability to search resources, to use databases and other

information sources to access information), to follow developments in science and technology, and to keep continuous self-

improvement. 

PQ-04 89.12

PQ-05 88.70

PQ-01 87.76

 Xxxxxxxxxx  XXXXXXXXXX

 Yyyyyyyyyy YYYYYYYYYY 

Program Çıktıları                                                                                                                                                                                    

Program Qualifications                                                                                                                                                                                                               

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik ve sosyal bilimler konularında yeterli bilgi birikimi; bu

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.

(*) : Başarı notu 100 üzerindendir.                                                                                                                                                                                                           

…....Performance score is out of 100.

Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex Industrial

Engineering problems or Industrial Engineering research questions. 

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde işbirliği yaparak verimli çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multidisciplinary teams by collaborating effectively; ability to work

individually. 

Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; teknik resim, akış diyagramı gibi görsel araçları kullanma becerisi;

etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır

talimat verme ve alma becerisi. 

Ability to communicate effectively in Turkish and in English, both orally and in writing; ability to use visual tools such as technical

drawing and flow diagram; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production

reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions. 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme (bilgiye erişebilme amacıyla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve

diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi), bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme

becerisi. 

PQ-09

PQ-06

PQ-11
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EK 1B: MÜDEK Karnesi Arka Yüzü (detaylı program çıktı katkı analizi) 

 

 

 

 

 

 

DDDDDDDD

CODE CREDIT GRADE

1. Year 1. Semester CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC% CC PC%

COURSE 11 2 2 3 BB 3 1% 3 1% 4 2% 4 2% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 12 2 0 2 AA 1 0% 2 1% 2 1% 2 1% 1 2%

COURSE 13 2 0 2 AA 1 0% 2 1% 1 1% 2 1% 2 3% 1 3%

COURSE 14 2 2 3 CB 3 1% 3 1% 4 2% 4 2% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 15 3 2 4 AA 4 2% 3 1% 3 2% 3 1% 3 1% 3 1% 3 2% 4 2%

COURSE 16 3 2 4 AA 4 2% 1 0% 1 0% 1 1% 4 2% 3 1% 1 0% 1 1%

COURSE 17 2 0 2 AA 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 2%

1. Year 2. Semester

COURSE 21 2 2 3 BA 3 1% 3 1% 4 2% 4 2% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 22 4 0 4 BB 3 1% 3 1% 2 1% 1 0% 1 0% 2 1% 2 1% 3 2% 3 4% 1 3%

COURSE 23 2 2 3 AA 2 1% 4 1% 4 2% 1 0% 2 1% 1 0%

COURSE 24 2 0 2 BA 1 0% 2 1% 2 1% 2 1% 1 1%

COURSE 25 3 2 4 BA 4 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 1% 3 2% 4 2%

COURSE 26 3 2 4 AA 4 2% 1 0% 2 1% 1 1% 4 2% 3 1% 1 0% 1 1%

COURSE 27 2 0 2 AA 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 2%

2. Year 1. Semester

COURSE 31 3 2 4 DC 4 1% 2 1% 1 0% 1 0%

COURSE 32 3 0 3 BB 2 1% 4 1% 4 2% 1 0% 2 1% 1 0%

COURSE 33 3 0 3 AA 4 2% 3 1% 3 2% 3 1% 3 1% 3 1% 4 3% 4 2%

COURSE 34 3 0 3 AA 3 1% 3 1% 4 2% 4 2% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 35 3 2 4 AA 2 1% 3 1% 2 1% 2 1% 1 0% 2 1% 2 1% 1 2%

COURSE 36 3 2 4 BA

2. Year 2. Semester

COURSE 41 3 0 3 BB 2 1% 4 1% 4 2% 1 0% 2 1% 1 0%

COURSE 42 3 2 4 BB 3 1% 4 1% 2 1% 4 2% 3 1% 4 1% 2 1%

COURSE 43 2 2 3 AA 3 1% 3 1% 4 2% 4 2% 2 1% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 44 3 2 4 BB 4 1% 3 1% 1 0% 3 1% 1 0%

COURSE 45 3 2 4 AA 1 0% 4 1% 2 1% 2 1% 2 1% 2 1%

3. Year 1. Semester

COURSE 51 1 0 1 BA 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 0%

COURSE 52 3 2 4 BB 3 1% 3 1% 4 2% 3 1% 3 1% 1 0% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 53 3 2 4 AA 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 0%

COURSE 54 3 0 3 BA 2 1% 4 1% 4 2% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%

COURSE 55 3 2 4 BA 3 1% 3 1% 1 0% 2 1% 1 0%

COURSE 56 0 0 0 S

3. Year 2. Semester

COURSE 61 3 0 3 BA 3 1% 3 1% 1 0% 1 0% 1 0% 1 1%

COURSE 62 3 2 4 BB 3 1% 4 1% 4 2% 2 1% 1 0% 2 1% 1 1% 1 0%

COURSE 63 3 2 4 DD 3 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%

COURSE 64 2 2 3 AA 3 1% 2 1% 4 2% 2 1% 3 1% 1 1% 1 0% 1 2%

COURSE 65 3 2 4 CC 3 1% 3 1% 1 0% 1 0% 1 0% 1 1%

4. Year 1. Semester

COURSE 71 3 0 3 AA 3 1% 3 1% 1 0% 2 1% 1 0%

COURSE 72 3 0 3 AA 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 0%

COURSE 73 1 4 3 BA 4 1% 4 1% 3 1% 4 2% 1 0% 4 1% 4 1% 4 3% 2 1% 3 4%

COURSE 74 3 2 4 AA 3 1% 2 1% 3 1% 2 1% 4 2% 1 0% 3 1% 2 1%

COURSE 75 2 0 2 AA 2 1% 2 1% 1 0% 1 2% 2 6%

COURSE 76 0 0 0 S

4. Year 2. Semester

COURSE 81 3 0 3 BB 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 0%

COURSE 82 3 0 3 AA 1 0% 1 0% 2 1% 3 1% 1 2% 3 9%

COURSE 83 1 4 3 AA 4 2% 4 1% 3 1% 4 2% 3 1% 4 2% 4 1% 4 3% 2 1% 3 5%

COURSE 84 3 0 3 CB 1 0% 1 0% 2 1% 3 1% 1 1% 3 7%

COURSE 85 3 0 3 BA 1 0% 1 0% 2 1% 3 1% 1 1% 3 8%

COURSE 86 3 0 3 BB 3 1% 3 1% 2 1% 3 1% 1 0%

3.40 88.32 90.09 88.40 89.00 87.42

PQ-2

86.42

Program Qualifications Success Percentages Report

PQ-3 PQ-4 PQ-5

86.18 89.12 88.70

PQ-6

89.14

PQ-7 PQ-8 PQ-9 PQ-10 PQ-11

CURRICULUM

PQ-1

CumGPA: 87.76PC% : Contribution percentage

CC : Contribution Coefficient
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Keywords Abstract 
 Organizational Performance,  
MCDM,  
Dealership System,  
Fuzzy Logic 

Large-scale organizations using the dealership system to serve in different geographic regions 
should measure and assess the performance of dealers according to various indicators to ensure 
the same service quality and efficiency of all dealers. These organizations need to evaluate the 
performance of the dealers by considering these indicators, called organizational performance 
criteria (like efficacy, efficiency, ethics etc.) In order to maintain the existence of the enterprises in 
a competitive business environment, the ranking of the dealers in terms of the organizational 
performance measurements and determining the unproductive ones to carry out research for 
these cases is very important. In this study, a two-stage integrated framework was used to solve 
the problem. In the first stage of the study, the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method 
was used to determine the weight of organizational performance criteria. Used scale in the fuzzy 
AHP section of this study, based on triangular fuzzy numbers.  In the next stage, the decision matrix 
was constructed by taking the dealers as an alternative. Using the PROMETHEE I and II methods, 
that is based upon the pairwise superiority comparison between the alternatives, dealers were 
ranked according to the performance criteria. Within the scope of this study, seven dealers were 
compared on the basis of four organizational performance criteria.  There is no accuracy in the 
organizational structures within the framework of the choice criteria and the linguistic expression 
of some of the choice criteria handled at the same time induce a more precise conclusion. Thus, 
within this study, to employ fuzzy logic in weighting the criteria is considered appropriate. The 
results were made more comprehensible thanks to visualization tools of PROMETHEE method. 

 

ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ BAZINDA BAYİLERE ÖNCELİK VERİLMESİ İÇİN 
BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM 

Anahtar Kelimeler  Öz 
Organizasyonel Performans,  
ÇKKV,  
Bayiilik Sistemi,  
Bulanık Mantık 
 

Farklı coğrafi bölgelerde hizmet vermek için bayilik sistemini kullanan büyük ölçekli kuruluşlar, 
tüm bayilerinde aynı hizmet kalitesini ve verimliliğini sağlamak için bayilerin performansını çeşitli 
göstergelere göre ölçmeli ve değerlendirmelidir. Bu kuruluşların, kurumsal performans kriterleri 
adı verilen bu göstergeleri dikkate alarak bayilerin performansını değerlendirmeleri gerekir. 
İşletmelerin rekabetçi bir iş ortamında varlığını sürdürebilmek için bayilerin örgütsel performans 
kriterlerine göre sıralanması ve verimsiz olanların belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, 
bahsedilen sorunu çözmek için iki aşamalı bir bütünleşik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın ilk 
aşamasında örgütsel performans kriterlerinin ağırlığını belirlemek için Bulanık Analitik Hiyerarşi 
Süreci (FAHP) yöntemi kullanılmıştır. Bir sonraki aşamada ise bayiiler alternatif olarak 
değerlendirilmişir. Bayiler, alternatifler arasındaki ikili üstünlük karşılaştırmasına dayanan 
PROMETHEE yöntemi kullanılarak performans kriterlerine göre sıralanmıştır. Örgütsel yapılarda 
ele alınan seçim kriterlerinin bazılarının dilsel ifadesi daha doğru bir sonuç doğurabilmektedir. Bu 
nedenle, bu çalışmada ölçütlerin ağırlıklandırılmasında bulanık mantık kullanılması uygun olarak 
kabul edilmektedir. PROMETHEE yönteminin görselleştirme araçları sayesinde sonuçlar daha 
anlaşılır hale geldiği için alternatiflerin sıralanmasında ise PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır.  
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1. Introduction 

Businesses attach importance to serving in different 
geographical regions for maintaining their financial 
assets for many years. For a business, one of the 
easiest ways to provide services in different 
geographical regions is to create a dealership system. 
Nowadays, many large organizations have the 
dealership system (DS) to maintain equal service 
quality in different geographical regions in terms of 
growing their market share and improving their 
recognition level. In addition to these reasons, these 
organizations also employ the DS to manage their 
organizational structure and establish dominance 
over all system easily. Although many large 
companies adopt the dealership system, this system 
has difficult processes to manage. One of these 
difficult processes is to evaluate the performances of 
the dealers. The results of this evaluation are of great 
importance for the company using the dealership 
system. According to the results of this evaluation, 
companies may decide to continue or terminate their 
relationship with the dealers. To give such an 
important decision, evaluation criteria must be 
selected carefully. These organizations that used the 
DS need to measure and evaluate the organizational 
performances (OP) of the dealers according to the 
several indicators to provide same service quality 
and efficiency in all dealers. These criteria should be 
the criteria that will measure the organizational 
structure precisely and clearly demonstrate the 
performance of the dealer. Evaluation of dealers in 
terms of OP is critical to ensure stronger 
coordination and communication skills, and control 
mechanism among dealers (Efil, 2013). 

In related literature, there are several determined OP 
criteria. Generally, sales performance of dealers has 
been taken into account while evaluating dealers’ 
performance (DP). However, in addition to sales 
performance of dealers, different measurements 
should be considered if DP is desired to evaluate 
more comprehensive and logical. An objective and 
comprehensive evaluations of DP is crucial for both 
one-centered company and dealers with regards to 
relationship quality between dealers and the 
company, creating mutual trust environment and 
other strategic decisions. It is observed that a 
decision problem rises when the performance 
evaluation criteria and dealers which are desired to 
assess are taken into account. Ranking of the dealers 
according to the OP measurements and determining 
the ineffective ones are important for the 

competitiveness and continuity of the business. To 
rank dealers, multi-criteria decision-making 
approaches can be employed.  The research 
questions discussed in this study can be expressed as 
follows: a) What are the criteria to be used in 
evaluating the performances of dealers in terms of 
organization and the sub-criteria that affect them? b) 
What are the weights of the selected criteria when 
evaluating the performance of a dealer and how they 
should be calculated? c) What analytical method can 
provide detailed information if dealers are to be 
evaluated in terms of selected performance 
evaluation criteria?  

In this paper, to solve this decision problem 
efficiently, a two-stage integrated multi criteria 
decision making (MCDM) approach was proposed. 
The first stage of this integrated approach was 
determined as Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
(FAHP) to weight OP criteria. It is considered 
appropriate to utilize fuzzy logic reasoning in 
weighing the criteria since there is no certainty in the 
organizational structures within the framework of 
the selection criteria and the linguistic expression of 
the selection criteria handled leads to a more 
accurate conclusion. Similarly, in the second stage of 
our study, namely to rank the dealers, the 
PROMETHEE method which is based on the pairwise 
superiority comparison between the alternatives 
was utilized. 
In this section of the study, a brief literature review 

of dealership system and organizational 

performance measurements is given, because there 

are limited sources on this topic in the literature. 

Boyce, Nieminen, Gillespie, Ryan, and Denison 

(2015) investigated the relationship between 

organizational performance and culture in their 

study. Data collected from 95 franchise automobile 

dealerships over 6 years were used to determine 

which notion comes first. In this study statistical 

analysis was used. The results of the study show that 

organizational culture comes first. Gonzalez-Padron, 

Akdeniz, and Calantone (2014) presented an 

approach to benchmark dealer performance in a 

business-to-business setting through a rigorous 

efficiency analysis of sales staff allocation. The 

authors of that study used Data Envelopment 

Analysis (DEA) models on data collected from a 

survey of self-reported financial and statistical 

information. They wanted to assess dealer efficiency 
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and compared the efficiency scores to traditional 

financial benchmarking.  Small, Hicks, McGovern, 

Scurry and Whipp. (2015) focused on lean 

production in assessing performance of motor 

dealership systems. The Balanced Scorecard (BSC) 

method, which is a performance measurement 

system and contains four basic approaches (e.g. 

financial, customer, internal process and innovation 

and learning), was used. With this study, BSC was 

identified as a suitable performance measurement 

tool that can include Lean evaluation metrics. Soares, 

Abaide and Bernardon (2014) used multi-criteria 

decision-making methods to allocate budget among 

electricity distribution companies. They considered 

organizational performance statistics as a criterion 

in their study. Biondi, Calabrese, Capece, Costa, and 

Di Pillo (2013) used DEA method to assess the 

efficiency of dealers in an automotive industry. The 

authors also examined the market share as well as 

the efficiency of the dealers. They used four inputs 

(number of salespeople, number of outlets, number 

of days since the dealership received the mandate of 

sale, number of local businesses) and two outputs 

(sales and quality of service) to implement DEA. 

Fraser, Tseng and Hvolby (2012) investigated 

whether a quality culture is being developed in the 

dealership network in South Australia by 

considering principles of total quality management. 

The authors designed a questionnaire survey to 

conduct their study. Chen, Yan and Wi (2011) used 

balance score-card and Analytic Network Process 

(ANP) to assess dealers’ performance in automotive 

supply chain. Akdeniz, Gonzalez-Padron and 

Calantone (2010) employed a stochastic approach, 

namely Stochastic Frontier Analysis (SFA) to 

estimate how efficiently a dealer utilizes its 

marketing capabilities. Rajagopal (2009) 

investigated the effects of customer services 

efficiency and market effectiveness on dealer 

performance. To achieve this aim, the authors 

employed Servequal Method in the study. Arrunada, 

Vazquez and Zanarone (2009) studied the impact of 

organizational choice on the performance of Spanish 

car dealerships. The authors used a systematic 

random sample of 179 franchised dealerships and 

the entire population of 71 vertically integrated 

dealerships operating in Spain to examine the effect 

of organizational design of outlet 

performance. Farley, Hayes and Kopalle (2004) 

addressed a gap in the international literature aimed 

at understanding the impact of the marketing mix on 

choosing and upgrading business-to-business 

financial services dealers. 

To the best of our knowledge, no studies have been 
found which integrates two MCDM approaches to 
measure the organizational performance of dealers. 
Thus, this paper utilizes Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process (FAHP) method and PROMETHEE method to 
address the issue. The aim of this study is to provide 
an integrated approach to the literature that can be 
used to evaluate dealers. At the same time, an 
objective assessment was made by taking into 
consideration the organizational performance 
criteria. Due to the nature of organizational 
performance evaluation criteria, the use of fuzzy 
logic was needed. This was solved by Fuzzy AHP. 

The reason why Promethee I and II methods were 
used in evaluating the dealers is that Promethee 
methods allow the use of realistic values in the 
evaluation matrix. 

The remainder of this paper as follows. Section 2 
presents used methodology in this study. Section 3 
gives a real-world application. Finally, results and 
discussion are given in Section 4. 
 

2. Methods   

 Fuzzy AHP 

AHP was developed by Thomas L. Saaty (1970) in the 
1970s and it is an efficient multi-criteria decision-
making method to calculate weights of the criteria. 
The superiority attributes of AHP are ease-of-use 
and in addition to objective evaluations, it allows 
decision makers to use subjective assessment in 
their decision-making process (Yıldırım and Önder, 
2015). The superiority of the AHP method can be 
explained as that regardless of whether the criteria 
are tangible or intangible, the AHP method can 
calculate their weight. At the same time, all criteria 
and alternatives can be expressed in a hierarchical 
structure according to their weight (Russo and 
Camanho, 2015).  AHP is based on pairwise 
comparisons and matrix operations. Researchers can 
use this method effectively in different and complex 
decision-making problems. Fuzzy logic, developed 
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by Zadeh in 1961, is also frequently utilized by 
researchers in decision making process to gain more 
accurate results in such circumstances where the 
decision environment is uncertainty (Zadeh, 1965). 
In the literature, there are various studies that 
employed fuzzy extension of MCDM techniques 
(Deveci, Canitez and Gokasar 2018; Wang and Tsai, 
2018; Teniwut, Marimin and Djatna 2019; Suganthi, 
2018; Tosarkani and Amin, 2018; Gül, 2018). The 
readers who seek more information in this topic can 
benefit from Dağdeviren, Yavuz and Kilinc (2009). 

The reason why the AHP method is used to obtain the 
weights of the criteria in this study is that it is a 
preferred method in the literature for the same 
purpose. However, as a natural result of the difficulty 
of expressing the criteria with crisp values because 
of the structure of evaluation criteria, fuzzy numbers 
were utilized during the pairwise comparisons of the 
criteria. At the same time, decision-makers can 

generally feel more relax when evaluating criteria 
using linguistic scales than using crisp numbers. 

Linguistic evaluation scale used in the first stage of 
this study is given in Table 1. As can be seen, 
triangular fuzzy numbers were employed during the 
evaluations of criteria.  

The triangular fuzzy numbers are a special class of 

fuzzy numbers, a triangular fuzzy number ( A ) 
denoted by three real numbers ( l ≤ m≤ u ), and the 
membership function is defined by these numbers. In 

the fuzzy number A  denoted by (l, m, u), m denotes 
the most feasible value of the fuzzy number, and the 
values l and u represent the upper and lower 
boundaries, i.e. the scope of fuzziness (Dağdeviren, 
2007). 

 

 
 
Table 1 
 Linguistic scale for importance 

Linguistic scale for importance Triangular fuzzy scale Triangular fuzzy reciprocal scale 

Just equal (1, 1, 1) (1,1,1) 

Equally important (EI) (1/2, 1, 3/2) (2/3, 1,2) 

Weakly more important (WMI) (1, 3/2, 2) (1/2,2/3,1) 

Strongly more important (SMI) (3/2, 2, 5/2) (2/5,1/2,2/3) 

Very strongly more important (VSMI) (2, 5/2, 3) (1/3,2/5,1/2) 

Absolutely more important (AMI) (5/2, 3, 7/2) (2/7,1/3,2/5) 

The geometric mean operator and alfa cut method 
were utilized for defuzzification process to obtain 
criteria weights in crisp value.  The α-cut method is 
used to obtain a set of closed values for different α 

values from A  = (la, ma, ua) fuzzy number 
(Dağdeviren, 2007). 

The α-cut of A fuzzy set is defined as follows: 

{ [0,1] | ( ) }
A

A x


      

 

PROMETHEE Methods 

Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluations (PROMETHEE) method was 
developed by Brans in 1985. PROMETHEE is a 
priority determining method which was developed 
to achieve more suitable selection with respect to 

decision makers’ desire in selecting and ordering 
problem (Yıldırım and Önder, 2015).  The 
PROMETHEE methods allow decision makers to rank 
the alternatives in terms of both partial and complete 
(Dağdeviren and Eraslan, 2008). Because they were 
employed to solve the decision-making problem, the 
PROMETHEE I (partial ranking), PROMETHEE II 
(complete ranking) methods were explained in detail 
in this study. In literature, only Promethee I and II 
methods are not available. Brans and Mareschall 
(2005) developed derivatives of the Promethee 
method called PROMETHEE III (sorting based on 
intervals), PROMETHEE IV (sorting for continuous 
states), PROMETHEE V (sorting with segmentation 
constraints), and PROMETHEE VI (sorting in which 
the human brain is represented). (Yıldırım and 
Önder, 2015; Brans and Mareschal,2005).   

To implement the PROMETHEE method in a 
decision-making problem appropriately requires 
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two additional types of information (Dağdeviren 
2008):  

(1) The weights of the predetermined criteria  

(2) Preferences function of criteria and their related 
details. 

One of the reasons why using the Promethee I and II 
in this study is that Gaia representation of the 
Promethee methods really helps to decision-maker 
to determine the best alternative on a three-
dimensional plane.  The GAIA plane is built on the 
results of the PROMETHEE method and gives the 
decision maker an advantage over the PROMETHEE 
method compared to other multi-criteria decision-
making methods (Genç, 2013). Seeing the results of 
the conflicting criteria on a three-dimensional plane, 
the decision maker can decide more effortlessly and 
quickly with the help of the GAIA geometric 
representation. The other reason for using it that the 
PROMETHEE methods allow decision-maker to use 
different preferences function for each criterion and 
use different threshold values. The application steps 
of Promethee I and II are as follows (Dağdeviren and 
Eraslan, 2008): 

Step 1: Determine alternatives, criteria and weights 
of criteria  

The data matrix for A = (A1, A2, A3 ... Ak) alternatives 
evaluated by the criterion c = (c1, c2, ..., ck) and with 
the weights of these criteria w = (w1, w2, ..., wk) is 
shown in Table 2. 
 

Table 2 

The data matrix 

Criteria A1 A2 A3 … w 

c1 c1(a) c1(b) c1(c) … w1 

c2 c2(a) c2(b) c2(c) … w2 

… … … … … … 

ck ck(a) ck(b) ck(c) … wk 

 

Step 2: Determine preference functions and their 
parameters  

In the PROMETHEE method, preference function of 
the criteria should be determined to make a decision.  
There are six preference functions in the method: 1) 
Normal, 2) U type, 3) V type, 4) level type, 5) linear 
type and 6) Gaussian functions (see Table 3). 
 

 
Table 3 
Preferences Functions (Brans and Vincke, 1985) 

Type Parameter Function 

Normal - 
0,        0

( )
1,         0

x
p x

x






 
 
   

U type L 
0,        

( )
1,         

x l
p x

x l






 
 
   

V type M 
/ ,        

( )
1,              

x m x m
p x

x m






 
 
   

Level Type q, p 

0,             

( ) 1 / 2,         

1,              

x q

p x q x q p

x q p



   

 

 
 
 
 
   

Linear Type s, r 

0,                  

( ) ( ) / ,    

1,                 

x s

p x x s r s x s r

x s r



    

 

 
 
 
 
   

Gaussian Type Σ 2 2
/ 2

0,                  0
( )

1 ,    0
x

x
p x

e x
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Step 3. Determining associate preference functions 

The associate preference function for alternative 
pairs is calculated with the help of Eq. (1). 

 

 
1 2

1 2

1 2 1 2

0,                              ( ) ( )
( , )

( ) - ( ) ,     ( ) ( )

c A c A
P A A

p c A c A c A c A

  
  

  

 

(1) 

 

Step 4. Calculation of associate preference indexes: 

The preference index of alternative pairs evaluated 
by k criteria having weights wi (i = 1,2, ..., k) is 
calculated by Eq. (2). 

1 2

1

1 2

1

( , )

( , )

k

i i

i

k

i

i

w P A A

A A

w

 










 

 

(2) 

 

Step 5. Compute positive and negative Φ values  

The positive and the negative superiorities are 
calculated using Eq. (3) and Eq. (4), respectively. 

 

1 1 2 3 4( ) ( , )        ( , , ,.....)A A x x A A A   
 

(3) 

 

1 2 2 3 4( ) ( , )        ( , , ,.....)A x A x A A A   
 

(4) 

 

Step 6. Obtain partial ranking using PROMETHEE I 

For the two alternatives such as “A1” and “A2”, the 
following considerations apply in determining the 
partial priorities. 

If any of the following conditions are satisfied, the 
alternative “A1” is preferred to the alternative “A2”. 

 

1 2 1 2
( ) ( )    and  ( ) ( ) A A A A   

   
   (5) 

  

1 2 1 2
( ) ( )    and  ( ) ( ) A A A A   

   
   (6) 

 

1 2 1 2( ) ( )    and  ( ) ( ) A A A A       

 

(7) 

If the condition given below is satisfied, the 
alternative “A1” and the alternative “A2” are 
indifferent. 

1 2 1 2( ) ( )    and  ( ) ( ) A A A A         (8) 

 

If any of the following conditions are satisfied, the 
alternative “A1” cannot be compared with the 
alternative “A2”. 

1 2 1 2

1 2 1 2

( ) ( )    and  ( ) ( ) 

( ) ( )    and  ( ) ( ) 

A A A A

A A A A

   

   

   

   

 

 
 

(9) 

Step 7. Obtain final ordering using PROMETHEE II 

With the PROMETHEE II method, with the help of Eq 
(10), the exact order of alternatives is determined. 
The complete ranking is determined by the 
evaluating exact priorities.  

1 1 1
( ) ( ) ( )A A A  

 
   (10) 

 

Depending on the exact priority value calculated for 
the two alternatives “A1” and “A2”, the following 
decisions are taken:  

If 1( )A  > 2( )A , then alternative “A1” is preferred. 

If 1( )A  = 2( )A , then alternatives are not different.  

In the second stage of this study, Visual PROMETHEE 
software was used to obtain ranking of alternatives.  

 

3. Application  

The aim of this study is to find the best dealer among 
seven different dealers with respect to determined 
organizational performance criteria. In this study, 
determined criteria and their sub criteria that were 
adapted from Efil (2013) are given in Table 4.  
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Table 4 
Main criteria and sub criteria 

Main Criteria Sub criteria 

Efficiency (C1) 

Degree of reaching market 
share 
Low error in production 

Employee satisfaction 

Efficacy (C2) 

Return on investment 

Sales productivity 
Sales profitability 
Raw material productivity 
Employee productivity 

Ethics (C3) 

Employment ratio 
Legal responsibilities 
Brand perception 
Service quality 

Responsiveness 
(C4) 

Response time to 
customers 
Compliance with due dates 
Positive feedback from 
customers 

 

It is possible to explain criteria in that way (Efil, 
2013):  

Efficiency (C1) measures the level of achieving the 
aims of organization, such as quality, amount, due 
date, costs, and prices. Efficiency is defined as the 
percentage of actual output quantity over expected 
output quantity. Efficiency is related to output of a 
process as well as achieving organizational aim.   

Efficacy (C2) is generally based on consumed 
resources to achieve an organizational aim. It can be 
identified as percentage of actual used resources 
over planned resources. To illustrate, an 
organization that desires to evaluate sales 
productivity takes sales over total labor costs into 
account. There are some arguments about the 
relationship between efficiency and efficacy. 
However, an efficacious organization may not be able 
to conduct their processes in an effective way.  

Ethics (C3) criteria measures accuracy, objectivity 
and equality of the conducted activities in the 
organization with respect to related organizational 
groups. This criterion can be transferred into 
practice via giving equal financial resources, 
providing the same level of goods and services and 
allocating equal amount of money among their 
organizational group.  

Responsiveness (C4) criteria is generally related to 
the satisfactory degree of achievement of 
organizational objectives.  

All pairwise comparisons and evaluations in this 
study were done by an expert who knows the 
structure of the company and sector of it entirely and 
who spends about 20 years in the related sector. For 
the initial solution of the problem, we calculated 
weights of main criteria and sub criteria. Related 
calculations can be seen in Table 5 and Table 6, 
respectively. 
 
 

 
Table 5 
 Weights of main criteria 

  Efficiency Efficacy Ethics Responsiveness Weights 

Efficiency  1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 1.00 1.50 2.00 0.334 

Efficacy 0.67 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.50 0.67 1.00 1.50 2.00 0.232 

Ethics 0.33 0.40 0.50 1.50 2.00 2.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.50 0.227 

Responsiveness 0.50 0.67 1.00 0.50 0.67 1.00 0.67 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.207 
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Table 6 
Local and global weights of main criteria and sub criteria  

Main Criteria Main Criteria Weight 
Sub-
Criteria 

Sub-Criteria 
Local Weights 

Sub-Criteria Global Weights 

C1 0.334 
C11 0.427 0.142 

C12 0.287 0.096 

C13 0.287 0.096 

C2 0.232 

C21 0.211 0.049 

C22 0.243 0.056 

C23 0.208 0.048 

C24 0.196 0.045 

C25 0.142 0.033 

C3 0.227 

C31 0.281 0.064 

C32 0.229 0.052 

C33 0.293 0.067 

   C34 0.198 0.045 

C4 0.207 

C41 0.335 0.069 

C42 0.383 0.079 

C43 0.282 0.058 
 
 

According to the result of the first stage, the most 
important organizational performance 
measurement criterion is Efficiency (C1). The order 
of importance for the criteria is Efficiency, Efficacy, 
Ethics and Responsiveness. When Table 5 is 
examined, it is seen that degree of reaching market 
share, low error in production, employee 
satisfaction, and compliance with due dates have the 
highest value while employee productivity, raw 
material productivity, and service quality have the 
lowest value.  

The map showing the locations of dealers of the 
company are given Figure 1. Information about the 
industry and structure of the company is kept 
confidential. The application in this article is in the 
energy sector. 
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Figure 1. Geographical locations of dealers  
 

Our decision matrix is given in Table 7. All criteria 
were aimed to be maximized. The value of 
alternatives with respect to the criteria, preferences 
function, and their parameters were determined by 
the expert group, who spend about 10 to 20 years in 
the company.  The values of the decision matrix were 

determined, by three experts with the help of 
brainstorm. Alternative 1 corresponds with Dealer 1 
and the rest of the alternatives are organized in the 
same pattern. 
 
 

 
Table 7 
Decision matrix 

Criteria Max 
Alternatives Preference 

functions 
Parameter 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
C1 √ 75 80 85 65 85 90 70 V s=10, r=10 
C2 √ 0.80 0.76 0.84 0.56 0.77 0.82 0.52 IV q=0,20, p=0,10 
C3 √ 6 5 4 7 8 5 9 III p=2 
C4 √ 7 9 9 5 6 8 4 V s=2, r=2 

 
 

The C1 criterion takes a value between 0 and 100 
percent according to efficiency results of the dealers. 
The C2 criterion has a value between 0 and 1 
according to the profitability and productivity values 
of the dealers. To evaluate dealer's performance with 
regards to C3 and C4 criteria, Saaty’s 1-9 scale was 
used. There is no general opinion in the literature in 
determining the parameters of preference functions. 
When the mathematical representations of the 
preference functions are examined, it is understood 
that the parameters are very important in 
determining whether the alternative pairs are 
included in the calculation processes. The 
preferences functions are operated based on the 
differences of the values taken by the alternative 

pairs on the basis of the relevant criteria. For the first 
criterion, parameter values s = 10 and r = 10 were 
determined and linear type preference function was 
employed. From this information, the following 
inferences are made: If the difference in the value of 
alternative pairs based on C1 criteria is less than 10, 
it cannot be concluded that these two alternatives 
are better than each other. If the difference is 
between 10 and 20, the advantage value of the 
alternative is calculated by the mathematical 
equation in the preference function. In order for one 
of the alternative pairs to gain the net advantage over 
the other, the value of the relevant alternative on the 
basis of the C1 criterion must be at least 20 more 
than the other alternative. 
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The decision matrix and the criteria’ weights were 
used as an input for the software of Visual 
PROMETHEE Academic Edition.  

According to the results, the order of dealers is given 
as follows: Dealer 5>Dealer 1>Dealer 7>Dealer 
6>Dealer 2>Dealer 4>Dealer 3 (Table 8). 

The demonstration of alternatives according to   

values is shown in Figure 2. 

 
 
 

 
 

 

Fig. 2. Demonstration of alternatives according to Phi values 
 
 

According to Eq. (10), the net priorities of the 
alternatives are calculated. Figure 3 shows the net 
priorities and the order of the alternatives. 

 
 
 

 
 

A5  A1  A7  A6  A2  A4  A3 

 = 0.229 
  =0.058 

  =0.014 
  = -0.036 

  = -0.075 
  = -0.079 

  = -0.112 

 
=0.248 

 
 

=0.153 
 

 
=0.208 

 
 

=0.096 
 

 
=0.057 

 
 

=0.132 
 

 
=0.077 

 
=0.019 

 
 

=0.095 
 

 
=0.194 

 
 

=0.132 
 

 
=0.132 

 
 

=0.212 
 

 
=0.189 

Figure 3. Complete ranking of the alternatives 
 
 

GAIA representation of the alternatives and criteria 
obtained from Visual PROMETHEE is given in Figure 
4.  With the GAIA representation, decision-makers 
can easily see the direction of the criteria and 
alternatives on the plane. The red line in the GAIA 
representation shows the most suitable alternative 
according to the criteria.  In light of this information, 
Dealer 5 is the best dealer. 
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Figure 4. GAIA representation of alternatives and 
criteria 

In the sensitivity analysis, it was observed that the 
increase in the value of the ethics criterion changed 
the ranking of the dealers. With the increase in the 
weight of the Ethic criterion, it is seen that the 7th 
dealer stands out (Please see Figure 5). Likewise, it is 
seen that there is a change in the alternative rankings 
as the weight of the effectiveness criterion changes. 
Previously the best dealer was dealer 5. If the weight 
of the efficiency criterion increase, the ranks of 
dealer 3, dealer 1 and dealer 6 increase (Please see 
Figure 6). 

 

 

 

 

 

Figure 5. Sensitivity Analysis on the basis of the Ethics criterion 

 

 

 

 

 

 

 



Endüstri Mühendisliği 30(1), 49 - 62, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(1), 49 - 62, 2019 

 

60 

 

 

Figure 6. Sensitivity Analysis on the basis of the Efficacy criterion 

 

4. Results and Discussion  

The dealership system, which is a useful application 
for businesses in a challenging competitive 
environment, includes many benefits as well as 
difficult processes to be managed and evaluated. 
Evaluating the performances of the dealers 
appropriately is one of these difficult processes. The 
evaluation of the dealers is very important for the 
continuation of the dealership agreement and the 
prestige of the company. If this issue is considered in 
terms of strategic management approaches, the 
dealership system is a regional representative of a 
very large company and it is a system that needs to 
be regularly controlled. Addressing such a critical 
issue with only one criterion, such as the sales 
performance of the dealers, can create problems that 
are difficult to solve as time passed. This situation 
should be handled in a multi-faceted way and 
concluded with analytical methods.  In this study, an 
integrated approach was proposed to solve this 
complicated and challenging problem. The FAHP 
method is the first step of the proposed solution 
method which has two stages. FAHP method was 
utilized in gaining the weights of evaluation 
criteria. After obtaining the weights of the criteria, 
the performance of the dealers according to the 
organizational performance criteria was evaluated 
with the help of the PROMETHEE method. The used 

criteria in the evaluation of the dealers were 
determined as criteria used in the evaluation of 
organizational performance in particular and on 
purpose. The aim is to shed light on the whole 
evaluation process in terms of strategic management 
According to the integrated approach, the best dealer 
for the company was determined as Dealer 
5.  However, the conducted sensitivity analysis was 
shown that the best dealer may change with respect 
to the weights of criteria. Our proposed approach 
gives a company the chance to evaluate their dealers 
effectively and faster than other subjective 
performance measurement methods. Companies can 
save time and money, which are the most important 
concerns for any company, by using our proposed 
approach. Adding different evaluation criteria to the 
decision problem makes the problem more complex 
and difficult. Therefore, in future studies, 
researchers can use different criteria and different 
MCDM techniques to solve this complex problem 
structure.  In addition, the linguistic scale was given 
to experts while they were evaluating criteria with 
respect to each other.  However, in the related 
literature, there are different linguistic scales, even 
different fuzzy sets like Hesitant fuzzy numbers. 
Researchers can employ these approaches in their 
future studies. 
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One of the most important elements of the supply chain is the warehouses. Effective 
warehouse layout reduces delivery time to the customer and the cost of storage. In this study, 
warehouse layout problem in a ceramic factory with multiple warehouses and 
heterogeneous raw materials is discussed. For the solution of the problem, a multi-objective 
mixed integer mathematical model is proposed. The first aim of the model is to assign the 
raw materials to the shelves considering the raw material priority coefficients by minimizing 
the transportation distance between two warehouses and four factories and the second one 
is minimizing amount of shelf used in these warehouses. As the problem is classified as NP-
Hard, in addition to the mathematical model, a heuristic algorithm has been also developed 
to solve large-scale problems. Based on this heuristic, a decision support system (DSS) with a 
user-friendly interface has been proposed for the engineers in the factory. By the help of 
proposed DSS, more efficient use of warehouses and systematic storage of items have been 
provided. In this manner, total transportation cost is decreased approximately 61% in the 
factory. 
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Tedarik zincirinin en önemli unsurlarından biri depolardır. Etkili depo düzeni, müşteriye 
teslimat süresini ve depolama maliyetini azaltır. Bu çalışmada, birden fazla depo ve heterojen 
hammadde içeren seramik fabrikasında depo yerleşim problemi tartışılmıştır. Sorunun 
çözümü için çok amaçlı bir karma tamsayılı matematiksel model önerilmiştir. Modelin ilk 
amacı, hammadde öncelik katsayılarını göz önünde bulundurarak hammaddeleri raflara 
atayarak, iki depo ve dört fabrika arasındaki taşıma mesafesini en aza indirmek; ikincisi ise 
bu depolarda kullanılan raf miktarını en aza indirmektir. Problem NP-Zor olarak 
sınıflandırıldığı için, matematiksel modele ek olarak, büyük ölçekli problemleri çözmek için 
de bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Bu sezgisel çözüm algoritmasını temel alan, kullanıcı 
dostu arayüze sahip bir karar destek sistemi (KDS) önerilmiştir. Önerilen KDS' nin yardımıyla, 
depoların daha verimli kullanılması ve hammaddelerin sistematik olarak depolanması 
sağlanmıştır. Bu şekilde, toplam nakliye maliyeti fabrikada yaklaşık % 61 oranında 
azaltılmıştır. 
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1. Introduction 

An effective inventory management is very crucial 
for consumer services to increase their customer 
satisfaction. For this reason, it is very important that 
the raw materials are on the right shelf in the right 
warehouse at the right time to deliver the final 
product to the customer on time. So, raw materials 
and associated warehouse layout becomes an 
important area of inventory management.   

Warehouse layout problem is one of the key issues of 
warehousing. Therefore, it is one of the most popular 
subjects in the literature. Zhang, Xue and Lai (2002) 
unlike the warehouse layout problem (WLP), they 
investigated the multiple-level warehouse layout 
problem (MLWLP). MLWLP has a horizontal 
movement from the cell to the elevator and a vertical 
move in the elevator to the ground. The horizontal 
and vertical unit transportation cost is item type-
dependent in MLWLP. An integer programming 
formulation of MLWLP is proposed. The objective of 
problem is to minimize the total vertical and 
horizontal cost. To solve the problem, genetic-
algorithm (GA) based heuristics are introduced and 
some improved techniques are presented. Yang and 
Feng (2006) tried to place different items into the 
warehouse effectively for reducing total 
transportation cost for storage. A mathematical 
model and a tabu search algorithm are developed to 
solve the problem. Baray and Cakmak (2014) 
introduced the multi-level warehouse layout 
problem with different z-axis storage spaces in their 
study. The multi-level warehouse layout 
methodology is proposed to minimize the total 
material handling costs. For this purpose, a 
mathematical model and PSO algorithm are 
proposed. Wutthisirisart, Sir, and Noble (2015) 
handled the material location selection problem that 
allocates materials to two different warehouses. The 
objective of the proposed model is to minimize the 
total storage and transportation costs. Four material 
location models/policies with different decision 
restrictions are introduced to solve the problem 
from different material handling perspectives. The 
four models are analyzed and compared with each 
other based on data derived from a real industrial 
scenario. Roodbergen, Vis and Taylor (2015) 
investigated how to improve warehouse 
performance by deriving an effective design method 
for the simultaneous determination of warehouse 
layout and the warehouse’s control policies. 
Simulation was utilized to determine the 

performance of the various resulting scenarios. Also, 
the issues of strategic concern (a type of warehouse 
and overall material storage/handling decisions), 
issues of tactical concern (establishing the layout and 
storage assignment) and issues of operational 
concern were investigated. Results show that the 
proposed method in this study can be applied in 
many alternative warehousing settings. With the use 
of this study with a company in the Netherlands, they 
have shown that savings in an average travel 
distance of 84,67 m per order (53%). Gul et al. 
(2016) addressed the problem of an automotive 
supplier with limited storage space in response to 
the quantity of stock the main industry wants. It was 
aimed to calculate the areas that will be allocated in 
the warehouse according to the frame types and 
volumes, providing maximum storage space and 
volume in the warehouse against changing customer 
demands. Three mathematical models have been 
developed for this purpose. In the first mathematical 
model, the optimum number of settlements of the 
frames is taken into consideration by considering the 
warehouse-shelf dimensions. In the second model, it 
was aimed to create minimum customer diversity in 
each corridor. Using the placement results in the 
second model, the total number of product types of 
each shelf in each corridor was tried to be minimized. 
Because of the complexity of problem, a heuristic 
algorithm was developed for the problem. Zhang and 
Nishi (2017) developed an integrated strategy that 
combines a dedicated storage location assignment 
with the capacitated lot-sizing problem into a single 
mathematical model that minimizes the total cost of 
travel, reserved storage space, handling, production, 
inventory holding, and setup costs. Fan and Wang 
(2018) investigated a new single item dynamic lot-
sizing problem which a firm rents warehouse space 
to store the product in a flexible way. They presented 
a dynamic programming algorithm.  

Warehouse design and operation research domain in 
the study of Rimiene (2008) observed on the basis of 
design problems at a strategic, tactical and 
operational level as well as focused on the 
importance of decisions intersection at different 
stages of operation, including resources scheduling 
and policies embracement. The study of Guerriero, 
Musmanno, Pisacane, and Rende (2013) investigated 
production allocation problem for multi-level 
warehouse. The main purpose of this work is to solve 
the products allocation problem in a multi layers 
warehouse with compatibility constraints among the 
classes. The objective is reducing delivery times, 
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costs and inventory as much as possible. In this 
research, a linear model was developed to represent 
the problem mathematically. Their model 
complexity increases as the number of product 
classes and the dimension of the warehouse. The 
mathematical model failed to give a solution. 
Because of that they also created a heuristic 
approach. The model was implemented in Java. The 
study made by Rakesh and Adil (2015) developed an 
algorithm that determines lane depth, the number of 
storage levels, lateral depth, and width of a three-
dimensional order picking warehouse minimizing 
space and material handling costs. The paper 
presents a mathematical model and algorithm to 
decide four of the most important decisions in 
designing a warehouse racking system, lane depth, 
number of storage levels, lateral depth and width.  

In the study of Zhou, Piramuthu and Chu (2017) a 
system that uses RFID along with shelves has been 
proposed. The paper examines the space and 
capacity constraints. The stochastic Markovian 
method was used to make decisions to the location. 
Bartoszewicz and Latosinski (2019) introduced a 
new method for a class of discrete time inventory 
management system with multiple suppliers. Goods 
are delivered to a single warehouse with limited 
capacity. Also, suppliers don’t accept a small quantity 
order in this problem. It makes the problem more 
complicated. This study investigates discreet time 
sliding mode control, inventory management with 
bounded shipment size. Under those topics, a lot of 
constraint and variables were defined. It has been 
proven that the proposed inventory management 
strategy guarantees 100% satisfaction of consumers 
demands without too small or large orders.  

In addition to warehouse layout studies, there are 
studies in the literature to determine the importance 
and classification of inventory items in the 
warehouse. There are some Analytical Hierarchy 
Process (AHP) and optimization integrated 
inventory optimization studies in the literature. 
Ramanathan (2006) proposed a weighted linear 
optimization model and illustrate in this study for 
classifying inventory items in the presence of 
multiple criteria by using AHP.  Cakir and Canbolat 
(2008) also proposed an inventory classification 
system based on the fuzzy AHP, a commonly used 
tool for multicriteria decision making problems. 
They integrated fuzzy concepts with real inventory 
data and design a decision support system assisting 
a sensible multi-criteria inventory classification. 
Kırış (2013) compared fuzzy analytic network 

process (ANP) approach and traditional ABC analysis 
in a construction firm that applied an ABC 
classification. The fuzzy ANP approach was applied 
to recover the uncertainness of ANP method and it 
provides to make a more flexible decision in 
vagueness environments. 

In this study, where a real problem was addressed, it 
was planned to obtain the most suitable warehouse 
layout by assigning items to warehouses and shelves 
to minimize transportations from warehouses to 
factories. As seen from the literature, multiple 
warehouses have not been discussed much in the 
literature. In addition, as in many real-life problems, 
the problem has a multi objective structure.  
Minimization of total costs and the transportation 
distances are very common objectives. In this study, 
beside the total distance, the amount of shelf used in 
the warehouse is also considered to be minimized. As 
a result, the problem of raw material shelf 
assignment in multiple depots with multi-objective 
structure is not yet a much-studied problem in the 
literature. For this reason, the proposed model here 
is a new model for the literature.  

The remainder of this paper is organized as follows. 
In the next section, the detailed description of the 
considered problem is presented. The mathematical 
formulation of problem is also provided in Section 2.  
Proposed heuristic algorithm that is used to solve 
large size problems is given in the Section 3. Finally, 
conclusions and future research are contained in 
Section 4. 

 

2. Material and Method 

In this study, the shelf assignment problem approach 
is used to assign the raw materials, required for 
production, to the appropriate shelves in the 
warehouses. The problem examined differs from the 
studies in the literature in terms of the constraints 
that multiple warehouses serve multiple factories 
and the placement of raw material pallets on shelves. 

 

2.1. Problem Description 

In the ceramic factory, there are currently two raw 
material warehouses. Raw materials are stocked as 
stacking because there is no shelf system in the 
warehouses. The warehouses W1 and W2 cannot be 
used efficiently, because there is no space in the 
warehouses for some raw materials and these are 
stocked outside of warehouses. The place and 
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location of the raw materials in the warehouses are 
uncertain and it’s hard to track them. To place and 
track the raw materials are time consuming. Because 
of these reasons the factory is planning to design a 
shelf system in order to keep the stocks of the raw 
materials systematically in W1 and W2.  

The shelf system planned to be used in the 
warehouses will be the shuttle shelf system. Based 
on the dimensions of the warehouses, maximum 4-
storeyed shelves can be placed and the available 
number of shelves for W1 and W2 are 180 and 284, 

respectively. There are 252 different raw materials 
that need to be stored.  These raw materials are kept 
in different dimensional pallets, and totally 3844 raw 
material-pallets must be stored in W1 and W2. And 
obviously, one type of pallet is used for multiple raw 
materials. The 27 types of pallets, their total usages 
and the number of raw materials using these pallets 
are given in Table 1. For clarification, the 100X100 
dimensional pallet is used by 10 different raw 
materials and this palette is used a total of 168 units. 

 

 
Table 1 
Pallets’ Information 

No 
Pallet Type 
Dimensions  
(cm. x cm.) 

Total Pallet 
Usage 

Total Raw 
Material 
Variety 

No 
Pallet Type 
Dimensions  
(cm. x cm.) 

Total 
Pallet 
Usage 

Total Raw 
Material 
Variety 

1 100X100 168 10 15 120X150 18 2 

2 100X120 719 58 16 120X160 78 6 

3 100X130 21 2 17 120X180 24 1 

4 105X130 21 3 18 120X190 114 15 

5 105X140 65 6 19 120X210 21 3 

6 110X110 775 117 20 125X140 109 13 

7 110X130 11 2 21 125X190 27 1 

8 110X140 109 17 22 80X120 1048 114 

9 110X150 28 3 23 80X160 21 2 

10 110X170 20 2 24 90X120 17 4 

11 110X190 11 1 25 90X140 42 3 

12 115X115 7 1 26 90X190 3 1 

13 115X190 87 11 27 93X120 239 16 

14 120X115 41 1     

 

Shelf system that will be used in warehouses is a 

shuttle shelf system. Therefore, the input-output 

order of the items in stocks is based on the LIFO (Last 

In First Out) principle, that is, the final raw material-

pallet that put on the shelf is taken first. Adhering to 

this principle, placing only one kind of raw material 

pallet on each shelf will provide efficient operations. 

The visual form of the shelf assignment is given in 

Figure-1. As seen from the Figure 1, the shelves are 

as like the container type. So, only one kind of raw 

material-pallet must be assigned to each shelf.  

 

 

Figure 1. The Proposed Shelf Assignment System 
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The company wishes to make a shelf investment for 
its warehouses for two purposes. The first one is to 
minimize the total distance that raw materials are 
transported to the factories, and the second is to 
minimize the number of shelves used. Since the 
company will make a shelf investment once, the 
number of pallets to be assigned to the shelves 
within the tolerance determined by the firm has been 
determined based on the data of the last three years. 

 

2.2. Data Collection and Analysis 

The raw materials are loaded to pallets, and these 
pallets, called raw material-pallets, will be stored on 
the shelves. The annual consumption of raw 
materials, the number of raw material-pallets stored 
in the warehouses, the raw material-pallet 
information, the warehouse and shelf criteria are 
gathered. Using these data, firstly ABC Analysis was 
performed to obtain the priorities of raw materials. 
Then, some of the other collected data used as 
parameters to develop the mathematical model.  

 

2.2.1. ABC Analysis 

The ABC classification method developed by the 
General Electric Company in the 1950s, which is 
quite valid in recent years, helps in the inventory 
management of the enterprises that are in the 
decision-making situation between the different 
options (Kılıç, Aygün, Aydın Keskin and  Baynal, 
2014). 

In this study, three-year data were collected for the 
raw materials and ABC analysis was developed 
based on cumulative data at the request of the 
factory. As a result of ABC analysis, 252 different raw 
materials are classified as A, B and C groups. A group 
has 48 raw materials, B group has 73 raw materials 
and C group has 131 raw materials. Priority 
coefficients are determined as 0.80, 0.15 and 0.05 for 
A, B and C group raw materials, respectively. The 
obtained priority coefficients will be used as priority 
parameter in the proposed mathematical model to 
provide storage of pallets with high priority 
coefficient to nearest shelves. 

The raw materials and their obtained priorities are 
given in Table-2.  

 

 

Table 2 
Raw Materials’ Priorities 

Raw material no Priority Coefficient  

01.02.01.01.00004 0.8 

01.02.01.01.00009 0.15 

01.03.01.01.00012 0.8 

01.03.01.01.00019 0.15 

01.03.01.01.00039 0.8 

01.05.00.00.00002 0.8 

… … 

03.04.01.02.00011 0.15 

03.04.01.02.00026 0.15 

03.06.01.00.00007 0.8 

03.09.01.00.00028 0.05 

03.09.04.00.00008 0.05 

 

Following ABC analysis, classes of pallet types used 
for raw materials are also determined as given in 
Table 3. The resulting palette classes will give the 
corresponding priorities in Table 2. Thus, in the 
developed mathematical model, the priority of each 
raw material-pallet pair was obtained automatically. 
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Table 3 
Class of the Pallets 

No 
Pallet Type 
Dimensions 
(cm.xcm.) 

Total raw 
material 
variety 

Class 
Information 

No 
Pallet Type 
Dimensions 
(cm.xcm.) 

Total raw 
material 
variety 

Class 
Information 

1 100X100 10 A-B-C 15 120X150 2 B-C 
2 100X120 58 A-B-C 16 120X160 6 B-C 
3 100X130 2 C 17 120X180 1 A 

4 105X130 3 B-C 18 120X190 15 A-B-C 
5 105X140 6 B-C 19 120X210 3 B-C 
6 110X110 117 A-B-C 20 125X140 13 B-C 
7 110X130 2 A-C 21 125X190 1 A 

8 110X140 17 B-C 22 80X120 114 A-B-C 
9 110X150 3 B-C 23 80X160 2 C 

10 110X170 2 B-C 24 90X120 4 C 
11 110X190 1 A 25 90X140 3 C 

12 115X115 1 A 26 90X190 1 C 

13 115X190 11 A-B-C 27 93X120 16 A-B-C 

14 120X115 1 A      
 

According to the Table 3, it can be seen that, the 10 
kinds of raw materials carried by the 100x100 
dimensional pallet are also raw materials of three 
classes. The 90x120 dimensional pallet is used by 4 
different raw materials and all of them are classified 
to just one class. 

 

2.2.2. Trend Analysis 

The collected data was also analyzed to check if there 
is a seasonal effect or not and thus the past data can 
be calculated with the demands of the coming years. 
As it’s known, trend analysis is a technique used in 

technical analysis that attempts to predict the future 
product stock movements based on recently 
observed trend data.  

The analysis was conducted for 38 raw materials 
from group A. The trend analysis graph of a raw 
material is given in Figure 2. It was observed that 
there is neither trend nor seasonality. Therefore, 
forecasting could not be performed by using trend 
analysis. The study of Özdemir and Özdemir (2006) 
showed that the trend analysis in the ceramics 
industry has not yielded any significant results when 
forecasting the demand. As a result of this situation, 
25% tolerance for usage values was added with the 
decision of the company. 

 

 

Figure 2. Trend Analysis for a Selected Raw Material 
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2.3. Multi-objective Mixed Integer Mathematical 
Model for Shelf Assignment Problem 

In terms of the simplicity of the model, the problem 
of raw material-warehouse-shelf assignment has 
been determined with a single index k by specifying 
which shelf is in which warehouse by numbering the 
shelves from 1 to r. Therefore, the model developed 
to solve the problem has been turned into a raw 
material-pallet-shelf assignment problem. 

The first objective of the problem is minimizing the 
total transportation distance of raw material-pallets 
from shelves to the entrance door (I/O) of the 
warehouses. This objective function is one of the 
common objectives of the warehouse layout 
problems. In this study, the second objective is to 
minimize the total number of shelves used. As 
mentioned in the problem definition, the shelf 
system is not used in the current system. When 
switching to the shelf system, considering the costs, 
the number of shelves to be used is aimed to be as 
small as possible. 

When assigning raw material-pallets to the shelves, 
it is important to have as minimum left space as 
possible for efficiency. Because, as mentioned before, 
only one type of raw material-pallet will be placed on 
each shelf. Therefore, if the raw material-pallets are 
placed so that the shortest edges do not extend 
beyond the width of the shelf, more raw material-
pallets are placed in a shelf than the long edge of the 
corresponding pallet. 

Based on given specific characteristics of problem, a 
mathematical model for the shelf assignment 
problem is proposed. The sets, indices, parameters 
and decision variables associated with mathematical 
model are given below.  

 

Sets: 

I = {1, 2,…, n} pallet sets 

K ={1, 2,…, r} shelves sets 

 

Indices: 

𝑖:number of raw material-pallet, 𝑖 ∈  𝐼  

𝑘:number of shelves , 𝑘 ∈  𝐾 

Parameters: 

𝑑𝑘:  I O distance ⁄ of 𝑘𝑡ℎ shelf 

𝑤𝑖: priority coefficient of 𝑖𝑡ℎ raw material-pallet 

𝑒𝑖: the smallest edge  of 𝑖𝑡ℎ 𝑟aw material-palle𝑡 

𝑙𝑖: total number of 𝑖𝑡ℎ raw material-pallet pair 

𝑎: the distance from I/O to furthest shelf 

𝑏: total number of shelves 

𝑠𝑙: length of a shelf (1217 cm.)  

Decision variables: 

 𝑥𝑖𝑘 = {
1, 𝑖𝑓 𝑖𝑡ℎ raw material-pallet pair is assigned to 𝑘𝑡ℎ shelf
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

 𝑢𝑖𝑘:number of 𝑖𝑡ℎ 𝑟aw material-pallet pair assigned to 𝑘𝑡ℎ  shelf  

 𝑆𝑖 ∶ number of shelves  used by 𝑖𝑡ℎ raw materail-pallet pair 

Constraints: 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑘=1

≤ ∑ 𝑆𝑖

𝑡

𝑖=1

 

𝑡

𝑖=1

  
 

(1) 

∑ 𝑥𝑖𝑘 ≤ 1

𝑡

𝑖=1

    ∀(𝑘) (2) 

∑ 𝑢𝑖𝑘 ∗ 𝑒𝑖 ≤ 𝑠𝑙

𝑡

𝑖=1

    ∀(𝑘) (3) 

∑ 𝑢𝑖𝑘 = 𝑙𝑖 

𝑟

𝑘=1

    ∀(𝑖) (4) 

𝑢𝑖,𝑘  ≤     𝑙𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑘     ∀(𝑖, 𝑘) (5) 

𝑥𝑖𝑘  ∈ {0, 1} ∀(𝑖, 𝑘) (6) 

𝑢𝑖𝑘, 𝑆𝑖  ≥ 0 ∀(𝑖, 𝑘) (7) 
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Objective function:   

𝑚𝑖𝑛 𝑍 =  ∑ ∑ (𝑙𝑖
𝑟
𝑘=1 ∗ 𝑤𝑖 ∗ 𝑑𝑘 ∗ 𝑥𝑖𝑘)/𝑎 +𝑡

𝑖=1

                   ∑ 𝑆𝑖
𝑡
𝑖=1 /𝑏                                                             

        

(8) 

Constraint (1) group ensures that the number of 
assigned shelves for each raw material-pallet can be 
at most the number of shelves used by ith raw 
material-pallet pair (Si). This constraint also 
guarantees minimization of number of used shelves 
for all raw material-pallets in the objective function 
(Eq. 8). Based on LIFO principle, it is assumed that 
only one type of raw material-pallet can be assigned 
to each shelf to provide efficient operations. 
Constraint group (2) guarantees that there should be 
at most one raw material-pallet pair type on each 
shelf. Different raw materials use different size of 
pallets. However, the length of each shelf is same 
(1217 cm). So, according to the shelf capacity, there 
can be different number of pallets in each shelf. The 
number of pallets in a shelf has maximum amount if 
these are placed by holding their shortest edge. 
Constraint group (3) ensures that the total length of 
assigned pallets to a shelf cannot exceed shelf length. 
Constraint group (4) indicates that each pallet type 
should be assigned to any shelf in a warehouse. 
Constraint group (5) provides the relationship 
between the decision variables. Constraints group 
(6) gives the binary decision variables. Constraint 
group (7) are the sign constraints of decision 
variables. 

The multi-objective function of problem is given in 
Equation (8). First part of objective function is to 
minimize transportation distance between 
warehouses and factories. The raw material-pallet 
pairs are assigned to the shelves considering the 
raw-material priority coefficients (𝑤𝑖) and total 
number of raw material-pallet pair i (𝑙𝑖). As 
expected, the raw materials that have high priority 
and maximum amount will be placed to as possible 
as the nearest shelves. Second objective is to 
minimize the number of shelves used in the 
warehouses to use the capacity investment costs 
more efficiently. The objective function should be 
normalized because of the fact that each objective 
has different units as meters for distance and amount 
for selves. The distance from I/O to furthest shelf (a) 
and total number of shelves (b) are used for 
normalization of bi-objective function. 

The proposed mathematical model for shelf 
assignment problem has (𝑛𝑟) binary variables, (𝑛 +
𝑛𝑟) positive variables and (𝑛𝑟 + 2𝑟 + 𝑛 +
1) constraints. So, implementation version of this 
model to ceramic factory consists of 1,783,616 
binary variables, 1,787,460 positive variables and 
1,788,389 constraints.  

The mathematical model for shelf assignment 
problem has been solved by using GAMS 
optimization package program. The objective 
function value is found as 1,019.62 in 116 seconds. 

 

3. Proposed Decision Support System 

The running time of mathematical model in GAMS 
does not exceed the reasonable time limits. However, 
high investment cost optimization software like 
GAMS is not preferred in enterprises. In addition to 
this, the problem being addressed is a real-life 
problem confirms that the system contains dynamic 
and variable parameters. When raw material variety 
and raw material quantity increase in the future, 
GAMS may not provide optimal results due to NP-
hard nature of problem. As a result, a heuristic 
algorithm has been developed to solve this problem. 
This heuristic algorithm was developed in MS Excel 
VBA and detailed information for the heuristic 
algorithm is given in Section 3.1. The solution 
approach proposed in this section is actually a 
decision support system (DSS). The developed 
heuristic algorithm forms the model base of DSS. The 
interfaces of DSS are explained in detail in the next 
subsection.  

 

3.1. Heuristic Algorithm 

The aim of the shelf assignment problem in this study 
is to assign the raw material-pallets to the shelves 
taking into consideration the raw material priority 
coefficients by minimizing the transportation 
distance and the amount of shelf used in the 
warehouse. As expected, assignment of pallets with 
high priority coefficient to nearest shelves helps the 
minimization of first objective function. Assignments 
to the shelves considering fully loading provides the 
minimization of the number of shelves used in the 
warehouses. This means that, a shelf will not be 
assigned to the next shelf until the pallet shelf is fully 
loaded as far as possible. 
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Based on heuristic rules that are given above, the 
pseudocode of heuristic algorithm is given as 
follows: 

 

 

 

 

 
Pseudocode: 
   Initialize 
   For each raw material 
      Sort raw materials according to the raw material priority from large to small 
   Next 
   If raw material_priority=0,8 then 
      Sort raw materials according to the raw material amount from large to small 
   End if 
   If raw material_priority=0,15 then 
      Sort raw materials according to the raw material amount from large to small 
   End if 
   If raw material_priority=0,05 then 
      Sort raw materials according to the raw material amount from large to small 
   End if 
   For each shelf 
      Sort each shelf according to shelf distance from small to large  
   Next 
   For each raw material 
      For each shelf 
         If raw material length is smaller than the shelf length 
            Assign the raw material to the shelf 
               If raw material amount>0 
                  If there is not enough space on the shelf 
                     Assign the raw material to next shelf 
                  End if 
               Else  
                  Assign the next raw material to next shelf 
            End if 
         End if  
      Next  
   Next  
   End sub 

 

According to results of heuristic algorithm, a total of 
3283 raw material-pallet consisting of 252 different 
raw materials are assigned to 450 out of 464 shelves. 
The total raw material transport distance in the 
warehouses is approximately 83676.61 meters. As a 
result of this study, the total transportation distance 
of the raw materials decreased to 31929,81 meters. 
In this manner, the factory decreased the cost of 
approximately 61%. When this result is compared 
with the optimum result found by mathematical 
model, the normalized first objective value is 
obtained as 1030. The value of the second objective 
function was the same value in the exact and 

heuristic solution (450 shelves). From this point of 
view, the gap of the heuristic algorithm to the 
optimum solution is around 0.01. Therefore, when 
the problem size increases, companies can use this 
heuristic solution approach efficiently. 
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3.2. Data Stores and User Interfaces  

The user interface is the space where human-
machine interactions take place. The other key 
element of a DSS is user interface. The DSS is 
developed in Ms Excel VBA because the company and 
also most of the companies are very familiar to the 
Ms Excel. In this way, an easy-to-understand, user-
friendly interface is designed. With the help of the 
interface, the users do not have to have any 
knowledge about the heuristic algorithm. They will 
just enter and/or modify the related data and then 
run the algorithm. 

When the program is first opened, the screen in 
Figure 2 is displayed. The first 4 columns as Product 
Code, Priority, Product length (shortest length of the 
pallet) and the amount are parameters that are 
entered by the users. In short, they form the data 
store of the DSS.  

When the program is run, it gives that the shelves in 
the warehouse where the raw materials are 
assigned, the amounts to be assigned to the shelves, 
the priority coefficients of the raw materials, the size 
of the raw material pallets to be placed on the shelves 
and the shelves left empty. As an example, in Figure 
2, all 11 numbers of raw material 01.05.00.00.00002 
is assigned to shelf 181 in W2 (warehouse 2). All 4 
raw material 01.03.01.01.00012 is assigned to shelf 
121 in W1. When all raw materials assigned to the 
shelves, the shelves 116, 176, and the rest in figure in 
W1 left empty. The left empty shelves after the 
solution are given in the last two columns of the 
screen. 

 

 
Figure 2. User Interface 

The raw materials currently used by the factory are 
in the program's data set. The user can see which raw 
materials is assigned to which shelf and how many 
amounts of these raw materials with the “reset” 
button. This button is only for assigning the raw 
materials that in main data. The “run” button is used 
for changes made by using the option button. For 
example, if quantity of a raw material in the current 
system increase or a new kind of raw material enters 
the system, the heuristic algorithm will examine 
again. However, previous assignment of current raw 
materials does not change and new raw material will 
be assigned to available shelves.  

As shown in Figure 3, the user can add, delete, find 
and change raw material information with the 
“options” button. The user can add a new raw 
material with using the "add" button. Also, if the user 
wants to reach the raw material information, can use 
the “find” button by writing raw material code. If a 
raw material is not used anymore, it can be deleted 
by using the “delete” button and the shelves which 
these raw materials assigned will be displayed as an 
empty shelf. In addition, user can make change the 
priority coefficient, quantity, or pallet size of raw 
materials with use “change” button. If user want to 
delete all the outputs of the program, can use the 
“clear table” button and repeat the process.  

 

 

Figure 3. Option Button's Function 

 

4. Conclusion 

In recent years, globalization has changed the 
industrial landscape in many countries and regions. 
Today, sectors are in competition. Companies have 
to keep up with these changing conditions and a 
competitive environment. In order to continue their 
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activities in a competitive environment, firms should 
give importance to entrepreneurship and innovation 
issues. The aim of this study is to design the 
warehouse system which will be used effectively by 
establishing a shelf system.  

A multi-objective model is proposed to assign the 
raw material-pallet pairs to the shelves. The 
objective of the model is to minimize transportation 
distance between warehouses and factories 
considering the raw material priority coefficients 
and minimize number of used shelves in the 
warehouses. The proposed mathematical model is 
implemented in GAMS. Since GAMS is required high 
investment cost and it could not provide a good 
solution or even feasible solution when raw material 
variety and raw material quantity increase in the 
future, a decision support system based on a 
heuristic algorithm has been developed. This system 
has an easy-to-understand, user-friendly interface 
and it has been developed by using Ms Excel VBA. 

The new shelf system will enable the warehouse to 
be used effectively. With the shortening of material 
collection times, productivity is expected to increase. 
As the labor force is used more effectively, time 
losses will decrease and the safety and satisfaction of 
the employees will increase. Due to the decrease in 
collection and distribution times, customer 
satisfaction will be the increase. All these activities 
mean earnings for the enterprise and are high 
priority activities in the area of sustainability. The 
new shelf system also brought to the warehouses 
creates a safer working environment and reduce the 
damage to the environment. In the existing system, 
pallets are stored in warehouses by stacking method. 
Because of stacking, there have been many accidents 
in the warehouse due to the fall of the pallets. 
Proposed shelf system for the warehouses will 
prevent these accidents. With this study, employee 
safety will greatly increase. With the shelf system, 
the warehouses will be more regular and more 
systematic, so the decreasing travel distance of 
labors, fatigue factor will decrease and it will create 
a healthier working area for employees. In the 
current system, some materials are expired because 
the materials unknown where are stored. With the 
innovations that brought to the warehouses, the 
environmental damage will reduce by using fewer 
chemicals because of the lack of such a problem. In 
addition to this, due to a decreasing number of 
movements with the raw material shelf assignments 
so that the energy used will also decrease. 
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